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Zinntetuenle składek eaKtfatyai
ro b o tn ik ó w i p r a c o w n ik ó w u m y s ło w y c h

Na pojedzeniu sobotniem Ra bez późniejszego podwyższ mi a
da Ministrów postanowiła prze składek ponaó ich normalny usta
dłożyć p. Prezydentowi Rzeczy wowy poziom, który wynosi 5,8
pospolitej m. in, projekt dekretu, proc., względnie 6,2 proc. zarób
obniżającego składk w ubezpie ku policzalnego robotniKÓw, a 8
czenia! h era ;ryialnych robotni proc. dla pracowników umysło
ków i pracowników umysłowych, wych
Składta w ubezpieczeniach emt
na okres 2 lat, t. zn. na okres
trwania nadzwyczajnego podatku rytalnych robotników obniżone zo
od uposażeń. Wysokość dwulet stały dla robotników zatrudnio
niej obrazki tych opłat została w nych w hutnictwie z 6,8 proc n?
dekrecie usnalona w ten sposoo, 4.8 proc., a dla robotników innej
aDjr kompensata wytworzonych kategorji — z b,2 proc. na 4,2
przez obniżkę detłcytów w odpo proc zarobku policzalnego do uwiednich funduszach Zakładu U- bezpieczenia, ‘ przyczem stosunek
bezpieczeń Spoi. mogła nastąpićj obniżki składki, wpłacanej przez

pracownika do obniżki składki,
wpłacanej przez pracodawcę ir.a
się jak 7 do 3.

W ubezpieczeniu emerytalnen
pracowników umysłowych skła 1ka obniżona zortała z 8 p r o n a
6,5 proc. zarobku policzalnego
Stosunek obniżki składki, wpłaca
nej przez pracownika, do obniżi.i
składki, wpłacanej przez praco
dawce, ma oię jak 8 do 7. Ponad
to dekret upoważnia Ministra Opieki Społecznej do obniżenia w
drodze rozporządzenia składek ^ *
tytułu ubezpieczeń od wypadków
i chorób zawodowych, w wyniku
stale poprawiającego się stanu
N a SZE ABC
bezpieczeństwa pracy. Przypusz
czać należy, że z większych ulg
beda tu korzystać te gałęzie prze
mysłu, które najszerzej rozbudi^
wały profilaktyczną działalność
w zakresie bezpieczeństwa pra
-Si Że pod wpływem konfliktu
" ‘ oskj . abisyńskiego współpraca
cy, jak lasy państwowe, cukrow
‘ lslji z Francją zacieśnia mę co.
W ten sposób zakończył się je  nie, huty żelaza, przemysł drzew
Po 33 ch dniach procesu, w czo- lega się dzwonek i na salę wełto- wznieśli jakiś okrzyk ukraiński,
raz bardziej, można najlepitj o- raj został ogłoszony wyrok w ózi sąd norma (ny składający & ę którego pow stali oskarżeni
nie den ł najdłuższych, po brzeskim ny. papiernie i pewne gałęzie
^ n ić z podrażnionego tonu, w
przemysłu chemicznego
procesie, proces Polityczny.
podchwycili.
sprawie o morderstwo ś. p, min. z trzech sędzio*
1 'kur już od dwóch tygodni oP rzew odniczący: — Pro. Łę wyPierackiego
| (!ąd uznał winę
wszystkich
™awla prasa niemiecku wiaaomoprow adzić oskarżonych Banderę
Ogłoszenie wyraje u wyznaczone oskarżonych
1 o porozumieniu wojskow em
zostało jeszcze w piątek ub
ty-1 W imieniu Rzeczypospolite; l o l i Łebeda, "arzączam przerwę 6
1 rdzy obu lemi państwami.
godnia na godz. 12. Na kilka mi- 'kiej Sąd Garęęow? w Wsrsza- minut.
Jeśli przypominamy sobie, że
kancelarii cywilnej P. Prezydenta R. P.
W czasie
przerwy oskaiżony
nut przed 12-tą wpuszczono pu- iw ,tf P° rozpatrzeniu w dtr.ach cd
P°aobnie na wiosnę roku ubiegłe
|Bandera
został
wobec
oporu
wy
Dliczność. Sala zapełniła się. Rów l 8 listopada do 11 styczn.a proce
Utrzymuje n ę pogłoska, że szef ze swego stanowisiea. Jakc następ
go, po styczniom ej zasadniczej
nież w komplecie stawnli się przed sa p spisek na życre i zabójttw o niesiony przez policję, natomiast kancelarji cywilnej p. Prezyden ca p. Swieżawskiego wymieniany
1 mówi® politycznej Lavala z Mus.
oskarżony Łebed spokojnie sam ta R P., dr świeżawski ustępuje jest p. Adam Piasecki, obecny
t>olir.m. nastąpił między Francją stawiciele prasy warszawskiej, ministra Picrac.-uego skazał:
wyszedł.
prowincjonalnej
i
zagranicznej..
J
Stefana
Banderę
—
kara
śmierdyrek.or biura Senatu.
a Wlucljam, szereg analogicznych
Po wznowieniu posiedzenia są
Oczywiście
jedynym
tematem
roz
.ci.
kenferencyj wojskowych, które
O ile ’ Mikołaja Łebeda — kara śmier- dowego, przewodniczący odczytał
fównie ostro były krytykow-ane z mów jest kwestja wyroku
uzasadnienie wyroku.
Berlina, to wiazuny, że obecnie nie ulegata wątpliwości w tych -®W czarie odczytywania uzasad
Karpyńca — kara
bistorja zupełnie dokładnie się dyskusjach kwestja winy poszczę-1 Jarosław,"
nienia
wyroku skazującego mać
śmierci.
i.
OSKarżoiiych,
—
gól
nych
oskarżonych,
o
tyle
co
powtarza — choć z innej strony
głębokie
przejęcie
się
P Klotz mianoivany został sta
D arję llnatkiwsKą — 15 lat było
Ze służby w M. S. Z. został
Czy współpraca wojskowa mię- Jo wysokości wym ierzonej oskar
nim
oskarżonych.
P<
wypi
owaWięzienia
zwolniony i przydzielony ponow rostą w Grudziądzu. W swoim
dzy Angiją a Francją ma zastą żonym kary b jły zdania podzie
Mikołaja Kłymyszyna — w ię dzeniu Bandery i Łebeda— dwóch nie do służby w Min. Spraw We czasie zajmował on ju ż stanowipić Zagrożone obecnie porozumie lone. N aogół jednak liczono się w
przywódców reszty oskai-ionych, wnętrznych b. starosta i b. kon sko starosty we Lw.ewcie w- czasie
nie francusko . włoskie, czy też większości z dwoma wyrokami zienie dożywotnie.
Bohdana
Pidhajnego — w ię oskarżeni, - „nie
kontrolow ani" sul generalny w Morawsk. ;j O- głośnych demonstracyj ,smdcn*'*a się Ł Urn ien filar bezpieczeń-. śmierci., „przei iwkc , oskarżonym
przez
nikogo,
uważnie
nrzysłuchi- strawie, p. Klotz.
zienie
dożywotnie.
ckieh,
” wa uchronić oa rozwalenia, za- Banderze i Łebedowi
Iwana Malucę — 12 lat więzie wali się każdemu słowu moty
Jił" 1>a d -ilKzt?to rozwoju
Na 10 minut przed godz: 12-,tą
wów Rodziny oskarżonych, znaj
Już nia.
i L i T J1 Q-yp!° m“ '* CŁ*'ii. Faktem wprowadzono oskarżonych
jest >dr ak, 2e obecnie prac- nu.l
dujące saę na sali były głęboko
Jakóba
Czornija
—
7
lat
w
ię
po ki'ku minutach można byfo po
utrzymaniem pokoju n„ zacho
przejęte. O jciec Łebeda w pew
znać, że spokój, z jakim zachowy zienia.
d z ę Europy przeszła z dzitdżiny
Eugenjusza Kaczmarskiego — nej chwili płakał.
tylko dyplomatycznej na Erunt wali się dotychczas oskarżeni, u- 12 lat więzienia
Przed samem zamknięciem po , W związku z pracami nad no- gmir.ach miejskich i związkaeh
fachowo . wojskowy. To, czego w stąpił miejsca silnemu zdenerwcsiedzenia
sądowego, adw. Ilorbo- wemi przepisami uposażeniowe- samo-ządon-j-ch Z obkczeń tych
Romana
Myhala
—
12
lat
w
ię
ciągu szeregu lat nie mógł Paryż wowaniu. Zdenerwowanie to znać zienia.
wy prosił sąd o zarządzenie krót mi dla pracowników samorządu, okazuje się, że budżety samorzą
ń
ietjlko
na
zachowaniu
się
oskar
uzyskać w Londynie, realizuje się
Katarzynę Zarycką — 8 lat kiej przerwy dla umożliwienia po przeprowadzone zostały oblicze dów na r. b. przewidywały upo
żonych, ale również na wyglądzie
°bccnit bardzo szybko.
rozumienia się obronie bez asysty nia, określające stan personelu w sażenia dla 86.068 pracowników.
więzienia.
Niemcy zaś g r o z ą , że ponieważ dow ny oskarżony, prowydnik kra
policji nad środkami odwoławcze
Jarosława
Raka
—
7
lat
więUte zostały dopuszczone do udzia. jow y o U, N.t Bandera, rów'ni?ż zien.a.
mu od wyroku. P. sędzia Posem,u w tych porozumieniach, przeto nie może sobie znaleźć miejsca'
kiewicz jednak, ponieważ podob
Fo odczytaniu
odczytaniu sentencji
sentencji w
wyrona ławie
oskarżonych.
P-ow
Hnt
I
Bo
y
r,law-ie oskarżonych. P^ow idTa
" iaje pod znakiem zapytań .a dalżywą rozmowę 7 osk. pjdhijrtym ku °skarżeiii Bandera Łeoed. Kły ny wniosek nie zr.ajduje uzasad
8za ważność układów JocarneńI
mysżyn. Pidhajny i Karpyneć nienia w procedurze, prośbę adw.
,( h. Ale czy groźba ta nie jest i KSymyszynem. Łebed i Hnadkiw- podnieśli ręce do góry, na wzór Hurbowego pozostawił b^z u
W okresie poswiątecznym za rolniczych na rynku kraiowym.
ka
s.ln ie przygnębieni
Łe
Ciyxto papierowa?
Spośrod zbóż uległy zmzce ce
znaczył
się spadek cen artykułów
względnienia.
faszystowskiego
nozdrowienia
i
bed blady jak nigdy dotychczas
Ju.
Łocarna przecież minęło
ny żyta. natomiast ceny pszem ej
To samo dotyczy Karpyńca. kiory
dziesięć lat i wiele od tego
i jęczm ienia zostały, utrzymano
od czasu do czasu nerwów m ru
ali au.Zlłl*eniło się w Lumpie, Je
Zniżka
cer żyta nie jest wielka i
chem poprawia sobie włosy.
kłuł • ° otrzymanych w tym uwyr.osi przeciętnie kilkadziesiąt
Stosunkowo najmniejsze zd->ner
/jjjnj*1* ^ irancj j Francja tak ugroszy na 100 kg
wowanie zdradza osk. Kłymyszyn,
stron 7"ah' epa lera7 na wszystkie
Również ceny na bydło zi ,żkuktóry w dalszym ćią ju ze stoic
nieo.i " WZłn°cnierue swego bezją
nieznacznie w okresie poswiąkim spokojem uśmiecha się Jo ko
tecznjm Natomiast ceny trzód?
fco
CZJ" trzcba lęgów. Uśmiech ten m c opuścił
w czcm innem, jak w
N:ezwykle. ciepła w styczniu to później musi nastąpić wyrów-1 wiada albo bardzo silne mrozy chlewnej wykazują poważniejszą
_ • -*eniatr njo-mieckicn Zasadę go róv nież w chw ili odczytyw a nie miały dotychczas w Polsce D a n ie . Na p o d s t a w i e d o ś w i a d c z e ń jeszcze tej simy, albo chłodne tendencję zniżkową. Za sztuki od
U.m° * kolektywnych, w myśl nia wyroku skazującego go na do precedensu. Średnia temperatura
lat ubiegłych Instytut przepo- lato
150 kg. wzwyż płaci giełda nręsej powstało I ocamo, sama żywotne więzienie.
tego miesiąca, obliczona nz. pod
na w’ Warszawce od 86— 96 zł za
Na ogłoszenie wyroku przybyło stawie obserwaryj, robionych n i
n
dyplomacja niemiecka,
100 kg. Na prow incji ceny są
P opagująca przedewszys'.kiero u- szereg sądowników z 1prezesem przestrzeni kilkudziesięciu
lat
znacznie nizsze.
Sądu Okręgowego p. Eamlńskim wynosi w Warszawie około 1,75
W kołach rolniczych oczekują,
r^dważyłaStr° n m ’ najskuteczniej na czele. Również wielu w jższych
płopma mrozu. Najwyższa prze
iz eksport nierogacizny do Nie
Okres, w kii irym wystarczały urzędników aJm ,r,:strareji przy ciętna była dotyehezac w 1S25 r. Oddział Klim atologiczny P I M. ży zakwitły pierwsze fjołhi i dzi miec zapobiegnie dalszej zniżce
n: r j ylk° trakialy dyplomatów, było, by w ysłuchać wyroku. Go i wynosiła + 1,3, przeciętna zaś z utrzymał w ostatnich dniach mel- kie bratki.
cen trzody chlewnej.
y już do przeszłości. Dziś ście zaoieali na specjalnie przy pierwszej dekady stycznia b. r. duki z całej Polski, z wyjątkiem STOKROTKI W WARSZAW IE
r< a^n'ei szą rolę zaczynają gotowanych dla r.ic-h fotelach za wynosi w przybliżeniu
+ 5,9 W lleńszezyzny i Polesia donoszą
Wskutek długotrwałego okresu
stołem
sędziowskim
stopni
ciepła
na terenach warszawskiej
ce
o
masowem
przedwczesnem
w l o t o i l t ‘mkrst*
konwencje
Temperatura w 'woliżu 0
Punktualnie o gedz. 12.10 rozW r. b. najniższą temperaturę kw itnięciu drzew owocowych. W Stacji Pomp Rzecznych przy ul.
W czofaj na całym obszarze Pol
zanotowano w nocy z 5 na 6 b. m.; w oj. lubelski em kwitną również Czerniakowskiej, zakwitły pierw
ski panowała pogoda o zachrru
przebiśniegi, a w okolicach Łom sze stokrotki.
wynosiła ona — 2 stopnie.
rżeniu zmiennem przy umiarko
Również w innych m iejscowo
wanych i porywistych wdatrach
ściach średnie temperatury'
zachodnich. O godz. 14 i,ennow
czas 1 — 10 b. m, są niesłychanie
metr wskazywał: 5 stopni ciepła
tek ujawnienia działalności O. N
wysokie.
szaw skiego Sądu OkręgOWPd>
w Cieszynie, 3 w Gdyni i Zalesz
R. wśród młodzieży akadem ickiej.]
znaczony zo.toł wielki
g Wy
czykach, 2 w W arszawie, Kaliszu
litgc-mv
wieuu proces poPo przeprowadzeniu rewizji na
W
O fd^alu KlimaPARYŻ, 13. 1 (P A T .), Waku* J«*e» doradcy prawnego rządu aW1c Przynależność do roz- terenie Unmeniytotu za z ^ o \ e . ^ c z n e s o P R M . przeciętna iGrudziądzu,
Katowicach, Krako
bisyńskiego, panuje wśród oluą negr przez w }adze adminilosc ciepła w roku jest stała, je- tek zamknięcia fakultetu prawne dentów wielkie poruszenie.
wie, Przemyślu, Łucku i Brześ
cyjne Juozu Narodowo Rudy- niem rektoratu, do którego zwto- śli w ięc teraz mamy temperaturę go wobec incydentów jaaie się wy
ciu, 1 w Poznaniu
Bydgoszczy,
cono się o uchylenie elujtorytorW szczególności
organizacje Lodzi, L u b in ie, Pińsku i Białym
^
31 rawra ta wynikła wsku
znacznie wyższą, niż nonnalna, darzyły poaczas wykładów prof.
jalności w myśl ustawy o szko
studentów prawicowych protestu stoku, 0 w Kielcach, Tarnooolu i
łach akademickich, nauafiono na
ją przeciwko zamknięciu fakulte Suwałkach, 1 stopień mrozu w-e
szereg kompromitujących dowo
tu zapowiadając, ie w razie za Lwowie i W ilnie a 2 w Pohulaadów. Aresztowanych zostało 10
w aresztach gminnych
stosowania sankcyj do studen ee
tów, którzy wzięli udział w ma
Według sprawozdań nadesła- ^ademików z apl. Janem SendDzi pogoda chmurna i mgli
nifestacjach, sjtu a cja może ulec sta z przejaśnieniam . w ciągu
njch władzom administracyjnym, kiem na czele.
Pi^oces wyznaczono na dz.en -8
k'~ acwanfę ustawy amnestyjnej,
Nowe le g i1y m a e je dla młodzie- ne. Na poastawie tych le g it y n ia - znacznemu zaostrzeniu i nawet dnia. Na pciudi.ii’ i i*a w’schoclzi(
i <>ra nniJejdzyła liczbę więźniów b. m W śród świadków znajdują ży scakolnej, które obowiązują cyj udzielane będą młodzieży należałoby się liczyć, jak tw ier
j m iejscam i jeszcze drobny opad
w zakładach karnych, całkowicie się urzędnicy Lniweraytetu.
wszystkie zakłady szkolne z dniem szkolnej zniik. na przejazd samo dz* „i Ami du peuple" z ewentu Dniem temperatura w pobliżu 0
sprćżn lo t. zw areszty gminne.
Osj-arienie popierać będzie pro jutrzejszym, 15 stycznia r. b., roz lotami w tej samej wysokości, jak alnością strajku studentów' wszy W górach lekki mróz. Umiarko
W woj, warazawfc.kiem areszty te murator dla spraw politycznych, szerzone będą poza kolejami tak urzędnikom państwowym i nau stkich w yiszj ch uczelni -f
wane. wiatry zachodnie i p ó ł"''*
•“ Ją od tygodnia pustkami.
ie i na inne środki kotnunikacyj- czycielom
skfcb
i Kotuchowski
no zachodnie.
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Dtta niepofiioiMfl flfiissfiaykfe Cztery najbardziej mczesne samoicty
na w s z y s C k ic h f r a n : a s h
RZYM, 12. 1. (A T E ). Z Asmary donos-zą, ie pozycje wojak a
bisyńskich pod Amba Aradan, 20
km. na południe od Makalle, zo
stały zburzone przez trw ający 6
goazin huraganowy ogień ariylerji. W ojska abisyńskie w sile
2000 Żołnierzy i 24 karabiny ma
szynowe oraz dwie baterje armat
przeciw lotniczych zmuszone zosta
ły do odwrotu. Z artylerji; w spół
działali lotnicy włoscy, którzy
kilkakrotnie obrzucili pozycje abisyńak'e pod Amba Aradan bom
bami.
W ycofan ie się w ojsk abisyftsldch spod Amba Aradan stano
wi znaczny sukces dla wcjsk wło
skich, gdyż pozycja ta górowała
cad doliną Scelicot, utrudniając
operacje wojsK -włoskich w tej
części frontu.

chronienia się przed atakami lotniczcmi, które spodziewane są
między 20 a 22 b. m. w okresie
śwrąt Trzech Króli.
Z
okazji świąt
spodziewa
ny jest li :zny zjazd wojowników
abisyńskich w stolicy.
LONDYN J2.-. (P A T .). A gen
cja Reutera donosi z Desta: rząd
a bisy .ski zaprzecza ponownie w
sposób kategoryczny
twierdzeni im włoskim, iż emblematy Czer
wonego Krzyza były używane dla
zamaskowania składu amunicji w
Harrarze.
Tw ierdzenie, te woiska abisyń
skie chronią się pod namiotami
Czerwonego Krzyża, lub groma
dzą się w pobliżu lazaretów, rzijd

lej, że w okolicach Makalle toczą

Podziękow anie Włoch
d la Niemiec
RZYM, 12. 1. (P A T ). W iado
mość, iż Niemcy nie wysłały du
Abisynji żadnego szpitala Czerw o
negc Krzyża powitana została z
dużem zadowoleniem przez opinję włoską. „Messatrero" pisze, że
pogłoski o wysłanhi sekcji nie
mieckiego
Czerwonego Krzyża
io
A bisynji
wymyślone były
przez te czynniki, które pragnęły
poróżnić W iochy z Rzeszą nieniecką i spraw ić wrażenie, te
Niemcy solidaryzują się z blo
ktam państw sankcyjnych

W a ż n y t y d z i e ń d la p o l i t y k i F r a n c j i
PARYŻ, 12. 1 (P A T ). N adcho się, aby ju ż od czwartku zastodzący tydzień polityczny będz,c suwane zostały postanowienia tej
miał duże znaczenie ala we ustawy wobec
stowarzyszeń
o
wnętrznej, a co za tem idzie i dla charakterze militarnym. W kon
zagran.cznej polityki F ran cji. We sekwencji dep. Rucart żądać bę
7/torek rozpoczyna się bowiem se dzie rozwiązania lig patrjotyczsja Izbv, której przebieg zależeć nych Decyzja w tej sprawie na
będzie w znacznej mierze od usta leżeć będzie odtąd w myśl ogło
aunkowania się partji radylulnej szonej ustawy do rady ministrów.
do rządu, MożUwem jest bowiem,
W ydaje się jednak wątpliwem,
że w następstwie posiedzenia Ko
aby
sprawa ta mogła być poru
mitetu wykonawczego partji ra
dykalnej, które wyznaczone zosta szona ju ż na najbliższem posie
lo na 19 b. m., zostanie wywołana dzeniu rady m inistrów we w to
w Izbie deoata n£d ogólną polity rek przed południem, w czasie
ką rządu, w czasie której przeciw którego bedzie jednak omawiana
nicy obecnego gabinetu mogą po ogólny stosunek rządu do rozpo
nownię rozpocząć przeciw rządo czynających się prac parlamen
tu, jak również i termin przy
wi akcję, celem jeg o obalenia.
szłych
wyborów.
Interpelacja
dem Rucart‘a w
oprawie nieogłnszania przez rząd
W kwestji tej jak podaje ,,Le
ustawy o ligach i organizacjach Petit Journal", rozważany jest
bojowych, nie dojdzie do skutku. przez m inisterstwo spraw wewg d y i w m iędzyczasie został ju ż nętrznych projekt, zmierzający do
ogłoszony tekst tej ustawy, niem -1 wyznaczania wyborów na 22 i 2 ?
niej jednak dep. Rucart zamierza marca. Jest możliwem, iż preminterpelować
rząd,
dom agając I jer Laval w odpowiedzi na inter-
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SOSNOWIEC, 13.1. Fomarań®®e> do niedawna jeszcze dro,g.<
* mało dostępne dla ludzi biedniej
82) '0!1 " nawet średniozamożnych
znajduje
««
o b e cn a praw.eże
w każdym domu. Przyczyniła się
zmiana po' tyki \ 'adz
oraz znaczna zniżka cen tego ovVOCU> który ł d luksusem,
Jeźe]i rozch0dzi się o Zagłębie

3 :ę w dąlrzrm ciągu l rw awe w al- Dąbrowskie, to rynek m iejscowy

ki. Szczególnie z jcie id y charak- nasycony został pomarańczami do
ter, w edług tych doniesień m *ją tego stopnia, że z braku m byw m ieć walki, prowadzone > 20 kim.
cena pomarańcz spadla do
na zachód od Makalle. Uderzenie
abisyńskie skierowane jest ku

poziomu dotąd nienotow ąnego i
równa się cenie dobrych jabłek
krajowych. O ilości pomarańcz
świadczy jeszcze fakt, że w Za
głębiu pojaw iła się masa handla
rzy domokrążców, którzy chodzą
po mieszkaniach, ofiaru jąc poma
rańcze.
Domokrążcy sprzedają
pomarańcze po 1 zł. za kilogram.
Są to h :szpańskie pomarańcze
trochę jeszcze kwaśne, lecz możli
we w smaku a przeóew szj stkiem
jako owoc b. zdrowe. Po tei cenie
pomarańcze są ju ż w ięcej dostęp
ne dla mieszkańców.
_

E m e m i paitslwowi

o<J Makalle.
Jak donoczą te same źródła, w
następstwie 14-dniowych
ulewnyeh deszczów wszystkie dawne i
r.owozbudowane drogi nie nadają
a.ę lu p ełtre do użytku. Stan ton
w yken ystyw an y jest rrzez Abisyńczyków.
...
.
,
_
ł.- --r , » . 1
W Ob a w l a p ? %.□ ^ e r n D S m i
ADD1S - ABF.BA 12 1
(PA T.
Negus polecił wydać do ludności
stplicy odezwę, wzyw ającą do

n a r z e k a j ą na n * d z ę
Do centralnych organizacyj emerytów państwowych nadchodzą
w dalszym ciągu ze wszystkich
stron kraju liczne memoriały, rezolucje, ulotki itp., wyrażające
rczpacz
spowodu
w yjątkow ego
traktowania emerytów państwoktórych obciążono największemi ciężarami dla pokrycia deficytu budżetowego, z naruszeriem ich dobrze nabytych praw

Po odrzuceniu prośby o ułaskawianie
Hauptmanowj pozostały Jeszcze dw e drog
NOW Y JORK 12 1 (P A T ).
wi&domienie o odrzuceniu przez
Posiedzenie trvóunału kasacyjne- trybunał kasacyjny pro«by o ug 3 w sprawie ułaskawienia Hfcupt łaskawienie Hauptmann
przyjął
manna trwało 8 godzin. D e c y z ja ,* «*P«nyrn spokojem, o ś w -d c z a p r o ś łi ę jąc. ż e zawsze mówił tylko prawtrybunału,
odrzucająca
Hauptmanna o ułaskaw en>e, zo dę 1 że obecnie nie ma nic do po
stała ogłoszona bez uzasadnienia wiedzenia.
i bez podania wvn Lku glosowania.
Trybunał kasacyjny składa się z
8 sędziów.
Po odrzuceniu prośby o ułaska
wienie przez trybunał kasacyjny.
H afiptm m nowi pozostają jeszcze
dwie drogi zwrócenia się do gu
bernatora stariL Hoffmanna z
P"osbą o odroczenie egzenucji na
90 dni, lub tei wszczęcie nowej
rozprawy naskutek dostarczenia
przez obronę nowych dowodów
rzeczowych.
TRENTDN, 12.1. (P A T ).

Za-

K o n s r tM & i

i elementarnych zasad sprawie
dliwości.
P otrójny sposób obciążenia em erytur: podatkiem od wynagro
dzeń, podwyżką podatku dochodo
wego i obcięciem części lat służ
by zaborczej, jest nlewątpl wie
zbyt wielką krzywdą. Tak np.
pensje wód, utrzym ujących się z
"0 zl. miesięcznej emerytury, zo
stały zm niejszone do 50 zł.
Po zebraniu dalszych materjalów Związek Polskich Zrzeszeń E
merytalnych zamtarza wszcząć energiczną akcję za znowelizowa
niem dekretów.
Należy podkreślić, że dla Skar
bu Państwa pożytek z redukcji
uposażeń emerytur Jest znikomo
mały, gdy tymczasem nędza wśród
emerytów przyb‘era katastrofalne
rozmiary, albowiem przeważająca
większość emerytów pobierała upesażeme i tak poniżej m in:mum
egzystencji.

h is zp a ń s c y

p o d n o s zą g ow ą
M AD RóT, 12. 1 (P A T ) Monar
zhiiei
stołeczni
zórgaiiiiowałi
wiec w gmachu kinematograf j
Przemówień mogły słuchać w
sze masy publiczności, dzięki za
instalowanym megafonem. Prze
mawiali m. in. Calvosotlo, b. mi
nister z okresu dyktatury i Goi-

coechea, przywódca partji odno
wienia Iliszpanji.
Goicoechea ośwnadczył, że ^ront
kontrrewolucyjny walczyć będzie
nietylko na platform ie wyborczej,
lecz wszędzia, gdzię tylko zosta
nie sprowokowany.

osobowe. Sa mniejsze i to zarów
no niższe, jak i krótsze o kilka
metrów. R ozpiętość skrzydeł u
Lockheedów wynosi 13. 80 m., Dod
czas gdy u Douglasów 25, 9 m.
W aga jest o poiow ę m m ej 3za.
Lockheedy m ają w kabinie pasa
żerskiej 10 m iejsc, a w ięc znów o
cztery mniej, niż Douglasy Szyb
kość obu typów jest jednak taka
sama, to znaczy ponad 300 km.
godz. Lockheedy utrzymują stałą
komunikację powietrzną od Kuby
aż do Alaski. W ypróbowane zosta
ły wszechstronnie,
wykazując
maksimum bezpieczeństwa.

Lockheedy podobnie, jak i Dou
glasy, są dolnopiatawcami, wy
posażonemu w dwa silniki, umiesz
czone po obu stm nacn kadłuDu.
I tu znów podoDnie, jak w D oug
lasach. Kabina pasażerska jest
całkiem izolowana zarówno pod
względem akustycznym, jak i za
bezpieczona przea dopływem ga
zów spalinowych. Specjalnie urządzenfa wentylacyjne doprowa
pelację przedstawicieli grupy ra
dzają
czyste powietrze sprzed
dykalnej będzie domagał się od
roczenia daty dyskusji nad ogól śmig.
Douglasy utrzymywały, jak wia
na polityką rządu i równocześnie
złoży w Izbie projekt ustawy, zmie aomo, komunikację pomiędzy War
rzającej do przyspieszenie wybo szawą i Krakowem, a o-becnie rów
rów.
. nież m-ędzy 'W arszaw ą i Berli

Przypuszczana «r mara wybory

O g ó ln a s y u i 2C[a n a fr o n ta c h
Na podstawie wiadomości z roz
mai tych źródeł, P. A. T ogłasza
następujący komunikat o s y t u a c ji
na frontach w A bisynji w dn. 12
stycznia r. b.
Jak donoszą źródła włoskie w
dniach od 1— 7 stycznia operacje
na fron cie południowym przed
staw iały się jak następuje: ze
strony włoskiej porwadzona by
ła ożywiona dz,aia'n ość samolo
tów w ywiadow czych i bombardu
ją cych . W dn 3 stycznia walczą
cy po stronie włoskiej sułtar
wtargnął z oddziałem, złożonym z
tysiąca ludzi z licznemi karaoina
mi masżynowemi, w głąb terytorjum nieprzyjacielskiego i dotarł
do Gabcze W okolicy rzeki .Uepi
Stebeli.
Po przejściu ok. 200 kim. wr;'ska sułtana natknęły się na od
działy nieprzyjacielskie. Po cięż
kiej walce odziały aoisyńakie cot
nęły się, pozo 8’ aw iająe na placu
boju 450 zabitych i wielu ran
nych.
Na odcinku Dolo dokonano głę
bokiego wywiadu w strefie Areri
o 70 kim od Dolo, po prawej stro
nie kanału Doria, celem zbadania
stanu liczebnego arm ji rasa De
sta. W czasie tej wyprawy po stro
nie w łoeioej było 6 zabitych i kil
kunastu rannych.
Korespondent Reutera donosi z
A im ary, że większość krajow ców
7. Erytrei, zdolnych do nosac^m
broni, lub nadajacych się do prowadzonych prz^ż władze w ojskowe robot, została zm obilizo’ na
przez W ,ochy. Na rzece Mareb,
oddzielającej Erytreę od Tigrr,
budowany jest obecnie nowoczesr y most Żel izo-betonowy.
Ż ródłs niem ieckie utrzymują da

abisyński okreśta Jako absurdal
ne.

na usługach polskiego loiniciwa komunikacyjnego
Polska kom unikacyjna flota po
wietrzna wzbogaca się o cztery
nowoczeane platowce. Po zakupie
niu dwóch amerykańskich Doug
lasów, o których wprowadzeniu
na polskie linje powietrzne pisa
liśmy ju ż kilkakrotnie, podając
szczegóły konstrukcji oraz cechy
charakterystyczne tych platowców komunikacyjnych obecnie za
kupiono również w Ameryce, przo
aującej całemu światu w dzie
dzinie przemysłu lotniczego, czte
ry aparaty typu Lockheed Electra.
O ile D ougłasv m oinaby było
przyrównać do kom fortowych au
tobusów, to Lookheedy przypomi
nają raczej luksusowe samochody

rem . W nadchodzącym okresie
wiosennym i letnim, weale nowe
go rozkladiu lotów, Dougla «3 kur*
s-ować będą prawdopo-dobine na
linji Wa^szawai — Berlin. Lock*
heedy natomiast obsługiw ać będą
lin ję .trzech mópz“ , Bałtyk — mo
rze Gz-erwone — morze Egejskie.
Pozwoli to na przebywanie olorzy
miej trasy W arszawa — Ateny w
jednym dniu. Jeden z Lockheedów znajduje się już w Gdyni,
gdzie po wyladow-aniu ze statku
„P iłsudski" jest obecn-ie montowa
ny 1 zapewne w najbliższym cza
sie wyląduje w W arszawie. Trzy
dalsze Lockheedy są w drodze.
Nabycie nowoczesnych płatowców nie pozostanie bez wpływu
na rozwój naszej produkcji płatowcowo - silnikowej. Nasł kon
struktorzy odnoszą niewątpliwie
duże korzyści, mając możność do
kładnie zapoznać się z konstruk
cją motorów i płatowców najbar
dziej nowoczesnych typów amery
kańskiej produkcji, korzystającej
z zupełnie nieograniczonych środ
ków m aterjalnych i olbrzymiego
doświadczenia.
Po odb ór Lockheedów delego
wano do Ameryki inż. M ichałow
skiego i najstarszego pilota komu
nikacji p. St. Burzyńskiego.

SwBltswfie karze 5?fi SiesMen
S&rassltwa wSciiupa w i 1c 2 rra".i]u
ry wyrządził liczne szkody, ooląKATUW ICE, 13.1 W ciągu do- nych narciarzy śląskich.
POZNAŃ, 13.1. Zdaje się, że gał cnwilami szyokosć 2 b m. n»
Loty nastąpiło na Śląsku znaczne
sam
huragan, który w sekundę.
podniesienie się temperatury, to ten
W ciągu w czorajszego popołupiątek
poczynił
spustoszeń‘a
też w ciągu nieomal całego dnia
N 'em rzech,
dał
się
o-a dnia, a także wieczorem, szalał
następowały liczne opady. W so w
w czoraj
wieczorem
w porywisty wicher, wyrzadzajac
botę ju ż we wczesnych godzinach czuć
W Poznaniu po miejscami szkody na kamienicach
popo-ludniowycn w niektórych po W ielkopolsce
wiatach W ojewództwa Śląskiego, południu zanotowano gwałtow przez zerwanie oachówelc i t. p.
jak w pszczyńskim, katowickim, a ny spadek temperatury (w sobo Na Jeżycach uszkodziła wichura
częściowo i rybnickim nastąpiło tę w południe notowano w Po urządzenia alarmowe m ejskiej
silne zachmurzenie, z gw ałtow znaniu plus 9,5 st.) Około godz. straży pożarnej. Aparaty sygna
19 rozszaiała
nad Poznaniem lizacyjne zostały natychmiast na
nym deszczem, oraz burzą.
gwałtowna wichura, połączona z prawione, tak, że przerwa w ich
W szczególności w pszczyńfunkcjonowaniu była niedługa.
skiwn, w okolicach Mikrnowa bu ulewnym deszczem. W icher ktaM B B H H n a n a a a a H ii
rza była gwałtowna i następowa
ły silne wj-ładowania elektrycz
ności! W jednym wypadku nastą
piło uderzenie gromu w przewo
dy elektryczne, jednak obeszło
się bez szkody. W pozostaiych
m iejscow ościach Śląska, nać któRYGA, 12. 1. (A T E ). Z Moskwy
Prowadzili oni wystawny tryb
remi przeszła burza, nie wyrzą 'onoszą, o wykryciu wielkich na -1 życia, urządzając przyjęcia oraz
dziła
również
znaczniejszych d u ż y ć w truście futrzanym w je ze ste podróże do nadmorskich
szkód.
Swierdłows-ku. Dwóch urzędników m iejscow ości kuracyjnych,
Z chwilą nastania nocy burza trustu sprzeniew.erzylo w ciągu
Sąd skazał obu urzędników na
w kilku m iejscowościach pow tó dwóch lat 1.255.000 rubli.
Ik aię śmierci pr*ez rozstrzelanie.
rzyła się i nabrała miejscami nie
bywale na sile. Największe nas
lenie wiatru zauważono w Świę
tochłow icach i okolicy. W samych
na przeaiTnesŁianh Duniuna
Świętochłowicach burza zerwała
wielkich rozmiarów dach z Fa
DUBLIN 12.1. (P A T .). Na je- wej bójki, wywołanej demonstrabryki W yrobów Cemontowrych, bę
dnym z przedm ieść Dublina, w eją mloazieży, należącej do ugru
dącej wlasnoścm Franciszka Bla
czasie zgromadzenia k o m u n is ty c z powań katolickich.
chy, zam. w W ielkiej Dąbrówce,
W ielu rannych, z pośrod czego
nego, na ktorem nuał przemawiać
w pow. świętochłowickim . Zerwa
,ekretarz brytyjskiej partji komu kilku ciężko, umieszczone w szpi
ny dach uniósł się na dość znacz
talu.
ną wysokość, poczem upadł na 1nistycznej Toliu doszło do krwastoją cy w bezpośredniej bliskości
barak kopalni węgla „N iem cy" w
św iętach.ow icach. Wskutek ude
rzenia wypadły szyby okien ba
w dniu 13 s ty a n .a
raku, a ponadto zniszczuny został
!
Dewizy:
Belgja
89.30;
Holawlja ósmych — 94 50 (vr proc.); 7 proc.
dach baraku. Pow stałej przez ta
300.40; landyn HUS); Nowy Jork poż. Śląska 72V$ (w proc.); 7 pro<
szkody narazić nie obliczono. Na , (kabel) 5.27; Osio 13L&0; Paryż poi. m. Waisz. (Magistrat) 70.50
szczęście m e było wypadków W . 35.01 ;
Praga 21.96;
Bzwajca.ja iw n oc.); 3 pioc. renta zieirsk? odj cinki po 5.000 — 60.00, odcinki po
172.60; Sztotaolm 133.06.
ludziach.
łJar,Knoly do.arowe w obrotach pry 1.000 — 63.50, odcinki po 500 zŁ —
W Katowicach burza wyrządzi
5.201;— 6 .20 % ; rubel noiy 04:60.
ła już mniejsze szkody, bo znisz watnych
4.78; dolai złoty 9.03; rubei srebrny
GIEŁDA ZE0ŻCWA
czyła tylko kilka płotów m. in. ul. l.bOi 100 kop.ejek w bi/ome rosyj
Sobieskiego. W m iejscowościach, skim 0.60; gram czjs.ego złota
Notowano z.> )0C kig.: pszenica je
położonych na terenie innyeh po- 5.6244
dnolita 20 — 20.50, zbierana 19.50 —
Pap ery procen tow e: ó proc. p o i. 20, żyto I-szy st. 12.25 — 12.50, Il-gl
wiatów w.atr wyrządził jedjmie
budowlana 41.50; 7 proc. poż. s.uoi- st. 12 — 12.25, owies I-szy stand.
drobne
T . szkody.
- , . .
l-zacy,ns 65.75- 60 i i.ieusm ósmych i 3.75_ | 4f owies j . A st. 14_ 14.2Ó,
Juz w niedzielę na Górnym ś lę - — 6o.5t) (odcinki po 500 doi.) 6b.'45 0WiM I'-gi stand 13.25 ,3.o0,
sku nastąpiła
znaczna obniżka ,
trf " osue (ooc-nki p o !j;czm.-eń browarny 15.2:’ 16, gat, II
temperatuiT'. W godzinach popo- 100 doi.
J‘ ’ 71.50
r ’ Ł‘' <* m oc.); 41 p nc. 1
’ x4 _ 14 50> at> IU.d 13475 _ 14i
państw, poi. pren.jowa dolarowo gatunek IV-ty 5.57 - 13.75, groch
łudniowych w Katowicach i w in u3.00; 5 proc. konw,
rsyjna 64.7o— ! polny 20 — 71, Yictońa 31 — 33,
nych
m iejscow ościach
Śląska 64.50; 6 p-oc. poż. doiaiowa Su.50— H
j wykn 19.50-20.50. peluszka 2150—
spadł śnieg, który pokrył pola. “ 9.00-—so.85 (w pinc.i; 8 proc D. 2 22.50, seradela pod: ójnie czyszczona
Stałe aię to ku uciesze stęsknio- 1 oblig. Banku gosp Kraj. po M M 21,50 — 22 *0, fuoin niobiesju 8.25—
(w pivcentucft) 7 proc L . Ł 1 oblig. I ą.5U( i 5}ty 9.75 _ l c .25. 1zepa^ imo
UaiinU gc-sp. ki aj. po bj. 20 ; & pioc. wy J2.50 — 43 50
rzepik zimowy
L. Z, Banku rolnego 94.00; 7 pioc 41.5u—42.50, rzepik letni 42—43 r*f
L. Z banku roinego 83.25; 8 proc. pak letni 41.50 — 2.b0, wemio lnia
L. Z. Tow. krea. pizem. pot. lunt. ne S2.50 — 33.5U, koniczyna czerwo|PU.5U )w proc.); 4,6 proc. 1. Z. ziem ns surowa bez grubej kwuanki 90 —
zc podatki
skie 47.00— 47.25--47.13; 5 proc. L.
Na m ocy decyzji w ojew odj Z. m. Warszawy 59.25; 5 proc. L. Z. 100, cr. rv ona bez kaniank1 o czy
stości 97 proc. 120— 130, biali suro
tarnopolskiego przejętych zosta Warnawy (1933 r.) 54.<5— 55.00—
wa 60— 70, biała bez kanianki o czy
ło na własność państwa za zale- 54.76; 5 proc. L. 2. LuUir.a (1933 stości 97 p>-ac 80 —9C, mak niebieski
głe podatki 155 m orgów z m a ją t-' r-|
f Prr0Cz - Łod*f..
67--69, mąka pszenna gat, I-A 3u—
ku LurakÓwka
49.38-4_9.25; ó proc. oblig. m.
(pow /a ie s z e z y -: w arszawv e em. 62.o0— 62.00, 8 r 0 32, gal. I-B 23 -80 gar I-C 26—28,
gat, I-r 24 — 2e, gat. i-E 21 - 24,
ki) Majątek Burakówka sta n o w i 1em. 59.00,
gat, Jj -B 22 — 24, gat. II-D 21-22,
Akcje
“
ank
Polaiu
95.76;
Warsz
własność M a r ji * R o m n s zk a n ó w
gat. II-F
20 — 21,gat. II U l i Tow. Fabr. ilukru 33.00; Lilpop 20, maka żytnia „wyciągowa" 2 ) —
Bonda.
Tinifn. i 7-S0'>
Starachowice 33.00—óS.lu— 21.50, gat. I-szy do 46 proc.
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21.60, gat. I-szy do 55 proc. 20.50 —przepijanie
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N O W IN Y CODZIENNE

Sensacyjne obciążenia Monopolu Solnego

DoHpła rssttoi i K w y s u

Na 5.000'urzedników-14.808 £mt-Jó&

G ło s y p r a s y o sytuacji

W
nawiązaniu do
niedziel składk-' zostały rbniżone zbvfr późno
— po zniżkach cen, zamiast przed
nego artykułu „Gazety P olskiej" temi zniżkam’ — ile i bardzo mewy
(który omówiliśmy w numerze starczająco. Taka obniżka «rm nie
w czorajszym ),
„N asz Przegląd" stanów rekompensaty dia przedsię
cej, niz w artość całego monopolu że lojalności państwa wobec oby pisze:
biorstw w stosunku do zniżki cen
ani też nie stwarza warunków pod
solnego (jeden z posłów dodał, że watela.
„Jest to więc zachęta do koordyna trzymania płac roootniczych"
Żadna sprawa nie jest u nas
w monopolu solnym jest 5.000 acji, do po**zucenia walk personal
A zatem, wielki przemysł pod
rzędników, a emerytów 14.000). Itak nieszczęśliwie
postawiona, nych w obliczu nowego niebezpie
Monopol tytoniowy, który istnieje ak polityka personalna. Nigdzie czeństwa. Prócz Kryzysu gospodar trzymuje groźbę obniżki piać ro
zaledwie od 11-tu lat wykazuje j niema tak gwałtownych skoków, czego, prócz żywiołu natury przy botniczych. Niezadowolona z do
taki stan, że prawa nabyte eme-|iak u ras, gdzie ilość emerytów w szedł nowy wróg w postaci prądu tychczasowej akcji rządu jest
niewiary. Obóz rządowy gotów jest
rytalne, skapitalizowane, wyno ciągu jednego roku zwiększa się nawet połączyć się z rządem dla wał również „Polska Zbrojna", która
szą przeszło połowę wartości ca o kilka tysięcy. I później na tego ki i tym wrogiem. Młodzi pułkowni podkreśla, że:
„Główny cel akc,i: by obniżka cer
łego monopolu tytoniowego wszy biedaka - emeryta, wydalonego ze cy pójdą razem z zarzewiakami w dotarła
bezpośrednio do konsumenta
walce
o
stan
posiadania".
stkich jego urządzeń i fabryk. służby patrzy się z niechęcią i
idzie opornie i bardzc powoli. JesL
„K u rjer Polski", zajm ując się np. jakiś surowiec potaniał, to gros
Jeżeli w tym samym stopniu rze uważa się, że należy zredukować
czy pójdą dalej, to za 10 lat cały jego pobory. Pobory te obcina się ostatniemi dekretami, a w* szcze ebmżki gdzieś się po drodze zapo
monopol tytoniowy ze wszystkie- po kawałku i właściwie nie widać gólności częściowem obniżeniem dziewa, gdzieś niknie w łańcuchu p<
średników... Potaniał np. cukier
mi inw estycjam i będzie obciążo końca tego zmniejszania. Jeżeli składek na ubezpieczenia społeez węgiel. Ale czy potaniały wyroby, di
ne,
wyraża
niezadowolenie,
że
de
ny w 100 procentach na rzecz na się .wskazuje na ciężkie położenie
których jest używany cukier i do
bytych praw emerytalnych.
państwa, to możnaby sięgnąć przy kret nie zajm uje się zasadniczą których produkcji są konieozne p/c
najmniej do równom iernego opo reformą ubezpieczeń i że stanowi ce, opalane węglem? Potaniało ie
lazo. Ale czy w odpowiedl iej pro
F A T A L N A PO LIT Y K A
datkowania
wszystkich,
któ**zy tylko, wedie ogłoszenego Komuni porcji procentowej po™niały też i
PERSON ALNA
katu,
„doraźne
p
osu
n
ięcie":
,
pobierają pieniądze z funduszów
wszystkie przetwory fabryczne, oPrzewodniczący,
pos.
Byrka, publicznych. Jeżeli urzędnicy sa
„Jetf to zatem tylko pierwszy parte o żelazo, jako główny S k ł a d n i k
reasumując wyniki dyskusją pro morządowi zostali tak ostro do krok. Duży, czy mały? Roczny przy produkcji?"
Toteż obecnie
najważniejsze
si przedstawicieli
rządu, aby tknięci i podwyższeni m podat pis składek wynosił, wg. ostatrilcn
danych,
powyżej
450
milj.
zł
;
a
zajest
„stworzenie
takich
warun
rzecz tę podali gdzie należy Jed kiem dochodowym i podatkiem spe
t ;m zmniejszenie tego przypisu o ca. ków, aby ta obniżka nie była pa
nomyślna opinja komisji jest, ze cjalnym .a pracow nicy państwo 30 milj. 7.J stanowiłoby poniżej 7
załatwienie sprawy emerytur m e wi mają tylko podatek speciainy, proc. To jest niewątpliwie mało, bar pierowa, nie zdobiła tylno wyka
odpowiada przekonaniom społe to niema żadnej racji, ażpby w tak Jzo mało, za mało. Wydatne obni zów statystycznych":
„Rola rządt* nie kończy się na wy
czeństwa i że mamy tu do czynie ciężkiem Dołożeniu państwa, na żenie składek, płaconych na ubezpie
czenia społeczne przez warsztaty daniu zarządzeń Dlatego w ędy do
nia z pewnemi
zarządzeniami wet bardzo wysokie płace, które pracy i przez pracowników, jest ko- piero akcja zniżki cen będzie mogła
dość szorsthiemi, które ustalają przez ustawę z r. 1933 nieraz o r iecznością gospodarczą. Ubezpiecze być uznana za spełnioną z pożytkiem
pewne wyjątki. I jeżeli się mówi, 100 procent i więcej zostały pod ma społeczno nie mogą pozostać ba i dla państwa i dla społeczeństwa,
że niema żadnych nabytych
po wyższone, pozostały wolnemi od zą wysok ich cen. A jeśli zestawimy gdy wszystkie organy rządowe cały
projektowaną obniżkę składek z o- aparat działawczy. jakim władze roz
zaborcach aktywów, i że zobow ią podatku dochodowego.
statniem. chociażby zniżkami cen porządzają, wezmą udział w reą-.za*
zań
żadnych nie przyjęto, to
Nie musi s ię ' obciążać podat przemysłowych, — nie mówiąc juz cji tego. co zawarte jest w dekre
twierdzę, że najwyższem zobowią kiem małych unosażeń. A le jeżeli o poprzednich — tc okaże się, że tach".
zaniem ze strony pai.stwa jest pobbry urzędnika przekraczają
ustawa i zobowiązania te są za 1000 zł. miesięcznie, to powinny
warte w naszej własnej ustawie być tak opodatkowane, jak płace
z r. 1923, a nie w żadnej konwen pracowników samorządowych.
Sytuacja snm orządów w P o lsre
cji. Żądanie lojalności od obyw a
Budżety przyjęto w myśl przed
Jak wiadomo, samorząd nie jest -swych zobowiązań, wynoszącycn
tela wobec pr.istwa wymaga tak- łóże-nia rządowego.
obecnie w możności spłacania przeszło 1 ndijard zł., zaciągnię

P o s ło w ie s e im o w i o e m e ry ta c h i inw alid ach
- ™owa komisja budżetowa o-1
■*« Wczoraj
przez
cale
| ®®P°la<łnie buażety emerytur i
^ a lio z k łc h .
^Prawoedawcfe tych budżetów
kos. W:
(agner przypomniał, ie
jhuana zaopatrzeń emerytalnych
^awno była omawiana na terenie
("mu. Zamierzał
— ją wprowadzili
.
Jeszcze min. Matuszewski. Obecnie zagadn.enie to zostało roz.ptrrvknięte dekretem Prezydenta
-zf “-zypo^politej ub. roku, ale
będzie musiał wrócić do tej
prawy, gdy nadejdzie odnowie,d111a pora.

ZMNIEJSZANIE EMERYTUR
Bo referencie zabrał głos wi'•ńiin.ster Skarbu p. Lechrack!:
/" a t k ’ na emerytury renty inwalidzhie i mne zaopatrzenia, wyr is ią w preliminarzu na rok
1936/37 sumę 26C.90O.000 zł., zao
patrzona,. pobiera 271,781 osób
frez emerytur kolejowych, pocztowych, iasÓT. i m onopoli) Uchwała Rady Ministrów z maja
934 uzależr łająca od zgody Mi
nistra Skarbu przenoszenie funkcJonarj uszów
państwowych
w
s 361 spoczynku
spowodowała
zmniejszenie się do minimum no
wych emerytów, zwalnianych, ze
s Jiby państwowej. Zmniejszenie
!;.'opatrzen płaconych ze Skarbu,
'.rtułem emerytur i renu, było ko
nieczne i uzasadnione nietylko
7jnniejszei*iem
się
dochodów
Skarbu, lecz równ-ez ogólna sy'lae;ą ekonomiczną.
Nie twierdzę bj najm niej, aby
sytuacja emerytów czy inwalidów
yia pomyślna, Jednakże pamię
tać należy ie ch oćby drobne reny miesięczne obciążają Skarb
bardzo poważnym wydatkiem któ
ry budżet państwowy tylko z wys łkiem może udźwigną... Sytuacja
skarbowa i gospodarcza państwa
w ym iga ofia r ze strony wszystkicn obywateli, a tem samem
również od emerytów i inwali
dów

liczba młodych emerytów, niesłus-nie zwalnianych.
Pop. Zdzisław Strońsłu apelował do ministra, aby zw rócił uwagę na konieczność wykonania
ustawy z 1932 roku, przyznającej
zaopatrzenie inwalidom * ukraiń
skim z czasu walk polsko-ukraińskich i zapewniał, i e to, co się
działo w latach 1918/19 nie sto*
na
prz< szkodzie
unormowania
zgodnego w spółżycia Polaków z
Rusinami na terenie Małopolski
W schoaniej.
W obec rozmiarów, jakie dysku
sja przybrała, przewodniczący p
Byrka zmuszony był zammiąć li
stę mówców i apelował do po
słów, aby się ograniczyli do rze
czowych uwag i wniosków,
Gdy pos. Hołyński zaczął swo
je przemówienie od słów, że przy
żadnym budżecie nie je st tak trud
no mówić, jak przv tym, p. Byrka
odezwał się:
— Ja widzę, że się wszyscy ła
two decydują
SYTUACJA W MONOPOLACH
P, Hołyński zwraca uwagę, żc
równowaga budżetu jest ściśle
zwiazana ze sprawą waluty, a za
chwianie waluty musiałoby się
odbić także i na emeryturach.
Oblicza, że globalne obciążenie z
tytułu emerytur i rent, wynosi w
całym preliminarzu prawie 409
m iijonów zł. i podaje tak jaskra
we fakty, że np. w monopolu sol
nym skapitalizowane nabyte pra
wa emerytalne wynoszą dziś w ię
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Koaiety i mężczyźni w służbie jednego ceiu: wielkość Narcdu Polskieto

Życie kobiet, to odcinek życia
"
Narodu,
nierozerwalnie z niem
EMERYCI
związany i rozw ijający się zgod
PAŃSTW ZABORCZYCH
nie z rozwojem całości, wszystkie
■Słyszy się nieraz zdanie, że
zaś zwyrodnienia, czy ydoskonale
~ifcka ■nm aooowiązania w sto
sunku do emerytów b. państw za nia życia ogólnego mają swój na
borczych czy to z tytułu umów tychmiastowy oddźwięk .w życiu
m ęd z; narodowych, czy z tytułu kobiet.
Dzień dzisiejszy, to przełom
rzekomo otrzymanych kapitałów
majątków lub funduszów t-n.try- w życiu Narodów, to ostatni akt
talnych, z tytułu służby państw. - długiego ..w czoraj" i pierwsza za
wej tych osób, które stały się na powiedź zbliżającego się „jutra".
stępnie Obywatelami państwa pol Chaos i zwyrodnienie form , będą
skiego. Stwierdzić należy, że pań ce objawem końca epoki, dotknę
stwo poiskie nie otrzymało oo ły polskie życie kobiece narówni
rządów państw zaborczych Żad 2 innemi odcinkami życia narodo
nych funduszów* na emerytury o- wego, z drugiej zaś strony prąd
r«z że zawarte traktaty nie zawie- twórczy, niosący nowe wartości
'«*ją żadnych postanowień które- ( nadchodzących czasów , przeorał
by nakładały na Polskę obowią- głęboko psychikę młodego pokole
zek przejęcia emerytur, p rzjsłu - nia kobiet polskich,
łają cych obywatelom p o'sk ’.m z
.. W C ZO RA Jtjtułu ich służby cywilne* lub
ż y c ia k o b ie c e g o
v°jakowej w b. państwach zaborcz y Ch
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zm ierzających
do podniesienia
CZCJ.nym V’? ’ S1.
° " ( społecznego kobiety, znaczone naZr0,WW'r a T e bud5t Uwiskami w ybitnym
kobiet
,d
Z"
'' czasów Odrodzenia — tego .pim-w
atk°w . choeby na naj- g
q roz.kwitu myśli kobiecej, to
e m SZnP

va

^jąćl iżadnych
d S Ł T^ T 1^
wodowałyby ^

7

Ra' ; okres rewolucyj Społecznych w it -

r vPT:n'

xvin 1 XIX- po któr,'m iyie °-

biecywalj obie kobiety, to wresz
6r; £ ; - p o p r - d n m g o okresu -

wogńle, a w s jze-góJnok-iuP0^ ^
rucn f ^ inls*yczny* kW
czyści budżetu. a o iv c r. cej rent i 1lfcg0 Gelem bŻ*° zrównanie praw
emerytur.
"
‘ kobiety i mężczyzny, a punktem
P07f
, v.*yjścia krzywda kobiety w niePo
CZENIE EMERYTÓW j sprawiedliwym dh n ie j usferoju
, . Przemówieniu p ni.n, Lech- społecznym
nickiego, rozwinęła się kilkugo- J
“ nna ayskusja, w której żabie- j „D ZIŚ " ŻYCIA KOBIECEGO
tała g}os niemal
— to form alne równouprawnić
połowa cz ło n -1
nie z mężczyzną, to ciężki kamień
komisji
c potni na Ti© się o
ustroiu kapitalistycznego, który
ZKiborczych,
w 7 o z < L 7 r, -i tóvv
7 W. ^
b orezych a zahamował
tw órczość
społe
>abom ° 1 °- 1 kolfcj°wców, spod
czeństw, a szczególniej dotkliwie
S l Uema: TriaCkieg0
duwódząc, przygniótł kobietę w-yrywąjąc ją

kcw

ję ło

p
a ń i.tw e
państwo

prze
polsKie. „
ze emerytów <fcśeli' Z irzueano,
&zych i gorszych Pi
lia łeP*
«-i. w
>< ^ n a n i za go m y c h . ż" 2 ,r ’
się o zatj,,*. u
, zapomina
S k ir h

g a th

“ r z ę d n ik ó w

p o j-

nnnistm a“ s'fa'^w;kięj służbie adrai” l; - icyjnej,
eme°mo,eŚ‘ an0’ Że wśród ogó111
g o r v 7 . Wytwor2Zł się star -oz*

z
i>
zo
m

t ze n ia i d e p r e s ji i a p e lo w a -

o rząau, aby w ramach budu
yy. dę wyrządżoną em**om naprawił. Przypomniano,
do wielkiej wysokości sumy e1 ^ IW przyczyniła się znacznie

Zadłużone m hss»

z domu, odbieran e je j praw*o wychov'ania własnego dziecka i ja 
kiejkolwiek twórczości, wzamian
za zabijającą pracę faDryczna
„D ziś" życia kobiecego to bezrad
ńość kob.ety, od której ustrój wy
maga spełnienia nie, dającego s ę
tiugodzić podwójnego obow ląz^u
matki i przymusowej
pracowni
cy, to apatja mas kobiecych, °boletność na w s z j s ik o i zaguhieme
się w chaosie pojęć i wydarzeń.
A le „ d z i ś " to także nowe prąb y wśród k o b ie t , dążące do upo
r z ą d k o w a n ia życia n a r o d o w e g o na
tym o d c in k u , głoszące p o c z ą t e k
n o w e j e p o k i,
k t ó r e j ob ja w *em są
n o w e W M rtości w ż y c iu
społeczhem i w k t ó r e j K o b ie ta , ja k o sa

“ S S H , czyy £ t' ; ól'cz/ ' w e t |dych, zwiastujących początek no sprawiedliwości narodowej _ to
mie udział w życiu Narodu i bę wy eh czasów
epoki Narodu rzą] trzeci etap tworzenia nowej kodzie miała możność spełnienia dzącego.
| biety.
swej wńelkiej roli.
Ten prąd odrodzeńczy wśród „JU TK O " ŻYCIA KOBIECEGO
LSTRLJ POl.SKl JUTRA
W POLSCE
kobiet nie je3t nawrotem do femi
Przyszła Polka weźmie na sie
nizmu, ani dc żadnego z ruch iw
— to w ciągnięcie mas kobie bie obowiązek udziału w ogólnokobiecych
przem ijającej
epoki, cych do samodzielnej tw órczości
narodowem życiu i podoła mu, bo
różni sip w samej zasadzie. Daw i pracy dla dobra Narodu. Przy
nową kobietę cechuje wzmożona
ne ruchy kobiece, za naczelne kry szła kobieta to świadoma Polka,
energja, śm iałość twórczej myśli
terjurn stawiały dobro kobiet, ja dla której dobro Narodu jest naj
i silne poczucie odpowiedzialnoś
ko krzywdzonej grupy społecznej, wyższem, doczesrem
kryterjum, ci za losy Narodu.
widok upośledzenia nieszczęśli zaś spełnienia swych obowiąz
A le żeby mogła swobodnie vtywej jednostki kobiecej był imnul- ków warunkiem szczęścia osobi
konywać
te obowiązki, m usi.zm ie
sem organizowania się i walki stego
Pierwszym terenem, r.a
mas kobiecych. Zbyt płytko i fo r  którym twórcza myśl kooieca jest nić 3ię ustrój Polski. Musi znik
malnie pojm ował tę kwestję femi niczem niezastąpiona, jest rodzi nąć kapitalizm i koncentracja do
nizm, bo nie to było złem najwięk na, jako komorka wychowawcza, chodów w rękach niewielu w ży
szem, że krzywdzona była jednost kulturalna i gospodarcza. W ycno ciu gospodarczem. a z tem, zabi
<^a kobieca, lecz to było najgor Wanię typu kobiety, który tę swo ja ją ca wszelką my ii, Draea zawo
sze, że Naród tracił w tym stanie ją rolę zrozumie i spełni ,ią z neł- dowa, pozadomowa kobiet, jako
rzeczy, bo samodzielna twórczość nem poczuciem odpowiedzialnoś zjayyisko masowe i przymusowe.
kobieca nie przejawiała się w po ci w imię potęgi Narodu, i w imię Objaw ten uniemożliwia kobiecie
szczególnych
dziedzinach
jego własnego szczęścia — to pierw spetr.ienie je j natuialnyeh obo
życia, a przez to powstawała po szy etap wychowania nowej ko wiązków matki i kierowniczki do
mu i odbiera jej energję do uważna luka w całości dorobku biety.
kulturalno - cywilizacyjnego.
A le tw órczość kobiety w rodzi driału w życiu społeeznem, puliSkutkiem tego niewłaściwego nie nie w yczerpuje je j obowiąz tycznem czy kulturalnem, Musi
politycz
podejścia do rzeczy ze strony ków społecznych. Kobieta musi zniknąć obecny ustrój
dawnych ruchów kobiecych, jest brać bezpośredni udział w organi ny, dzielący ludzi na rządzącycn
dzisiejszy stan, który*, choć fo r zowaniu i kierowaniu życiem Na i rządzonych, a na jego m iejsce
malnie podniósł stanowisko kobie rodu, bo je j umysł i je j twórczość zjaw ić się polityczna organizacja
ty, jednak w istocie swej me przy jest tu konieczna. W ciągnięcie ko hierarchiczna Narodu, jako ośro
niósł żadnych zmian, bo masa ko bict do odpowiedzialności za los dek myśli i władzy w państwie,
bieca jest dziś równie bierna jak państwa, obudzenie w nich ambi która wciągnie (do tw órczości i
'aw niej i, równie jak dawniej, cji i chęci w*zięcia na siebie cięż kierowania państwem wszystkich
niewciągnięla,
jako
czynnik kiego Obowiązku udziału w kiero Polaków i jedynie Polaków* — z
twórczy, do całokształtu życia na waniu życiem społeeznem — to zupełnem wyeliminowaniem ży
rodowego. Jest to zresztą obja drugi etap wychow*ania przy dów, przeznaczając każdemu jego
wem degeneracji całości życia i szłej Polki
Zainteresowanie ko samodzielny odcinek pracy i odpe
ustroju społecznego Polski dzi biety sprawą gospodarczego życia wiedziainości. Musi wreszcie znik
siejszej, w której pełna świado i wzbudzenie w niej ambicji zor nąć nieufność do twórczej pracy
mość i twórcza chęć czynu jest ganizowania go na nowych podsta kobiecej, a pojaw ić się poszano
udziałem zaledwue garstki inło- wach m oralności katolicaiej i wanie jej osobowości i obowiąz
ków względem Narodu. Ta zresz
tą ostatnia kwestja, wchodząca
w zakres przeobrażeń psychicz
nych, jest już w dużej m.erze
rozwiazana w młodem pokoleniu
polskiem, co sprawia, że w mio
Nowy projekt wytycznych do u- uważa, że polecenie to naraża do
dem pokoleniu niema żadnych
mów zbiorowych z lekarzami, za bro ubezpieczonego bib instytu
„ruchów kobiecych", a jest zgod
trudnionymi w Ubezpieczalr.iach cji, lekarz musi wypełnić je, żą
ne współdziałanie kobiet i męż
społecznych, spotKai się z silnym dając tylko wydania polecenia na
czyzn w dążeniu do jednego celu.
sprzeciwem ze strony całego świa piśmie.
Nowa kobieta już dziś jest i
ta lekarskiego. Przeciwko temu
W tych warunkach świat lekardziała.
YV okresie chaosu i walki
projektowi wąysumęto cały szereg - ki nie może wziąć na siebie od
nowych
prądów nadchodzącej epoważnych
zarzutów,
za-ówrn, powiedzialności za lecznictwo na
natury prawnei, jak i form alnej tcTenie Ubezpieczalni, albowi m poki ze staremi, ginącemi poglą
Ze stanowuska ustaw*y o praktyce polecenia lekarzowi w zakresie Je dami i urządzeniami, wykuwa się
lekarskiej.
go pracy lekarskiej vt inien wyda przyszły typ Polki. I jak każdy
Jako curiosum przytoczyć nale wać tylko lekarz naczelny, a nie typ ludzki, który powstał w* wal
ży punkt 2 par. 8, który nie okre każdy przełożony*, niekiedy bez ce o wartości najwyższe, będzie
śla, kto jest przełożonymi lekarza żadnego wykształcenia, gdyż od zjawiskiem
nieprzemijającetr.,
Ubezpieczalni. lecz ustala, że każ powiedzialność sądowa za naiaze- lecz twórczym i żywym czynni
dy przełożony może wydawać le .Tde pacjentóiy ciężyć będzie jed  kiem na długie dziesiątki i setki
karzowi polecenia, a gdy lekarz nak na lekarzach
lat w Polsce jutra.

I z b B u s U&rzBiecsaini
pod to z k a za m r niefachow ców

tych przeważnie na inwestycje,
przeprowadzane w t. zw. okresie
dobrej konjunkiury, kiedy d och o
dy z danin były znacznie wyższe
W październiku 1934 r. ukaza.
ła się ustawa, która miała uregu
lować sprawę oddłużenia samo
rządu, dotychczas jednak nie oddłużono ani jednego aamorządu,
przygotow*ano zaledwie kilka pla
nów, ale ani jeden nie wszedł w
życie.
Z dniem 31 marca r. b. upływs
termin wszczęcia postępowania
oddłużeniowego, wiele więc samo
rządów pośpiesznie przygotowało*
plany oddłużeniowe. Jednak w e
bec zmiany ostatnio przez cen
tralną komisję oszczędnościowooddłużeniową schematów planów
i odpowiednich wniosków, spra
wa utógła komplikacji i wszyst
kie żmudnie opracowywane pla
ny musza ulec przeróbce z wiel
kim pośpiechem.
Istnieje uzasadniona obawa, ie
sam cel oddłużenia będzie spa
czony, gdyż tymczasem bezład
nie
przeprowadzone
ściąganie
od samorządów różnych należ
ności,
pogłębia
trudności, w
jakich gospodarują
samorządy,
a tem samem paraliżuje się
podjętą przez rząd akcję utrzy
mania równowagi srospoda-ki Dt
blicznej. Przeszło rok został stra
cony dla tej ważnej sprawy. Sa
morząd musi ponosić koszty utrzy
mania oszczędnoSc!owo - oddłuże-i
niowych komi-syj
wojewódzkich
a skarb państwa — komisji cen
tralnej w Warszawie.

N o ^ y szef
W ydzisJu Prasiowpgo
w Kom. Rządu
Nowomiancwany naczelnik W y
działu Prasowego w Komisarjacie
Rządu, p. W ładysław Zambrzycki, znany dziennikarz i literat, ob
jął urzędowanie.

kaz
N o s z e n ia

„ s v /a s iy k i“

w Łodzi
Żydowifei „N Przegląd" donosi
z Łodzi:
„Jak się dowiadujemy, władze
adm inistracyjne zabroniły człon
kom partji narodowo - socjalisty
cznej w Łodzi noszenia odznak
partyjnych. Zgodnie z rozporzą
dzeniem Min. Spraw Wewn. tylko
te organizacje mają prawo noszen.a odznak i mundurów, które uzyskały na to zezwolenie władz
Odznaka swastyki została zu
pełnie zabroniona, ponieważ jest.
uznana, jako oficja ln y herb obce
go państwa.
W związku z tem został usunię
ta także szyld nad lokalem stronn.ctwa przy
ul.
Piotrkowskiej
tS9, na którym wymalowana by
ła dużej wielkości swa_styka“ .
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Wtorek, dnia I stycznia
kitstrv P. R pod dyr. St. Nawrota i
* 6.30 „Kiedy ranne...” 6.34 Gimna MAPY DI1DJR-ZAŁUSKA (śpiew). W
styka. 6.5C Miizyka (pt.). W przerwie progr. J. Offenbach: Uwertura dc opt.
K Sl Ęt Yt
o godz. 7.20: Dziennik oor. 7.50 Pro „Piękna Helena” — Jerzy Bobrzyfałti:
Na uiicach Warszawy często m >ż- SILNA WOLA — LEKARSTWEM z nędzy. Przeciwiiie: właśnie dobrobyt gram na dz. bież. 7.55 „Parę jntorm,” W milczeniu — romans. Henryk Ga
" SCtKid I / » :nn«i
domski: Miłość ma skrzviiia motyle —
na spotkać pijaka, którego prowadzi
Zdobycie pacjenta, zmuszenie go zwłaszcza przy niskim poziomie kul 8.00 Aud. dla szkól.
22 - 3 8
P -2 o
11.57 Sygnał czasu. 12.0C Hejnał z walc ang. — wyk. M. Didur-Załuska.
za rękę mała, może 8-letnia dziew drogą namowy do odwiedzenia po turalnym jest podatnym gruntem
Uł. dn.e Przvbyl(
Wl. Macura: Kleks — suita baletowa
WTOKEfc
czynka. Pijak zatacza się od muiu radni — to najważniejszy krok na dla rozwoju alkoholizmu —i to była Wieży Marjackiej w Krakowie, 12.03 cz. I — wyk. ork. H. Wars: Kocim i
Dziennik
południowy.
12.15
Mu
8~ jn
n _ 2 i do brzegu chodnika, wymyśla na
przód: budzi się w mm już wola po prawdopodobnie jedna, z przyczyn zyka operowa (pt.). Fr. Floiow: Uwt- H Stothart: Pieśń Pasterza, XXX
. Szczęście powróci
M.
cały głos, dziecko płacze i p ..tarza rzucenia nałogj, chęć rozpoczęcia wprowadzenie pronibicji w St. Zje tura do op. „Aleksander Stradclla” , 1
u znów
n- ., —u wyk.
D zis: Św. Hilarego.
Cli. Gounod: Arja z klejnotami z op. i ,KUj r ' ^
^ , • Blanketiborg: 1 orozpaczliwym, błagalnym głosem j^- nowego życia, a to jest przecież naj- dnoczonych.
„Faust” , j. Offci . acu: Arja z oo. „U- , -c ", halabardników - marsz - wyk.
•Jutro. Św. Pawia.
dnu tylko słowo:
Najwięcej np. rozwija się pijań powieści Hoffmana”, Giuseppe Verdi: or*ważmejsze. W walce z alkoholiz
»»Skrzynka
*
— Tatusiu tatusiu...
mem główną role odgrywa wpływ stwo wśród murarzy w sezonie let a) Fantazja z op. „Bal maskowy” , b) ' 'lr0^ ^'■ Dorołzewsla. 18,00 Recdal
Takicn smutnych przykładów ir.oż moralny środowiska, a nie stosowanie nim. gdy mają duże zarobki. Wśród Arja z or. „Trubadur", c) Arja z op. " rtęb SJ Askenagego (ze Lwowa).
Soler: Sonata, /.. Berg: e>o
na znaleźć wiele. Mąż i ojciec rodzi jakiś specjalnych środków leczni inteligencji pijącej spotyka się czę „Moc przeznaczenia” (A. Piccara). •
ny przepija cały tygodniowy zaro czych. Choremu trzeba wytłumaczyć, sto taki motyw: zarania mało, nie li 13.25 Chwilko gosp domowego. 13.30 " ata, C. Debussy Suitę Bergamasąue.
Z rynku pracy'
lo30 „Ton społeczny w naszej literaTEATR WIELKI: Dziś „Carmen", bek w izynku — żona, córka lub syn
mie gospodarować
czuje się po
„
’
.
I turze kobiecei” — szkic literacki —
7. o&tatnim go icirmym występem wyciąga go silą ze spelunki, gdy ż« jego postępowanie niszczy rodzi
la .li V lad. o eksporcie. lo.20|Wyr>t H. Huszcza-Mrintiicka. 1845
nę, że zabija on własne zdrowie; krzywdzony przez los — więc pije,
Maksakowej. W środę „Baron cy
Przegl. giełd. 15.80 „Muzyka popular- j p , ^r. na dz. nasr. 18.55 „Miad. rol
gański". w czwartek „Rosę Marie". jest już kompletnie pijany, a z pie zbadanie lekarskie i pokazanie chore zeby się pocieszyć.
na” W wyk.Kwartetu Salonowego Roz, nicze” — w oprać. J. Płatka
1905,
W piątek występ Walerji Bursowej niędzy nie zostało ani śladu.
mu jakie zmiany chorobowe w jego
głośni Krakowskiej. 16.00„Skrzynka Kone. teki. 19.35 Wiad. soort 19A(.
SZKOLĄ NOM EGO ŻYCIA
w „Cyruliku".
P. K. O.” 16.15 ,f Pain e hiszpańskie” Kenort.
aktualny. 20.10 Koncert
PkZESTĘPSTMO CZY CHOROBA? organizmie wywołuje nadmierne spo
Naogół poradnia cieszy się dużem (pt.). 16.45 „Cala Polska śpiewa" — Symf (ze Lwowa)
Wyk.: Ork.
TEATR NARODOWI : Dziś w reżycie
alkoholu
(porażenie
serca,
gru
Ostatnia deska zbawienia — to po
powodzeniem przybywa do mej 150 aud. pop-, prof Br. Rutkowski. 17.C0 Dod dyr [„ Neumarkn i A Foldesżyserji L. Solskiego „W ielki Fryde
wątroby,
radni a przeciwalkoholowa,
jedyna źlica, choroby żołądkowa
ryk" Nowaczyńskiego z Soiskim.
nowych pacjentów rocznie: ściąga „Wielkie i drobne ysyna az : „MS- F,v _ ęyiolonczela. Konc:rt poprzedzi
nerw owe i t p ) są często wystarpogad. muz. W prom A. Corelii: Cpn
dotychczas
w
Warszawie,
która
mie
ich pielęgniarka społeczna, bądź ko szvnv dopisania’ — pogad. — wyg
TEATR POLSKI: Dzis po raz
bv rozp^ząl prace nad so ledzy ; czasem pijący ojciec przypro nż. L.Avin. 17.15Kone. w wyk. Or certo grosso — wyk. ork„ 1 Haydn:
79-ty o g. 8 wręcz „Stare wino" z ści się przy I Miejskim Ośrodku .
i n.t-rt F) dur na wiolonczele — wyk
bą. Odpowiednie lekars+wo czy za
Wys-ocką, Modzelewską i Janoszą- Zdrowia na Puławskiej.
wadza syna który dop:’cro zaczyna
z tow. ork. Arudd Foldessv, J. Kot'
Stępowsk.m.
Czyż można uleczyć alkoholika z strzyk, zabijający głód alkoholowy „pijacką karjerę". Pacjenci przycho
Itr: Symfonja Nr. 1 op. 11 — wyk
są
zazwyczaj
tylko
środkiem
pomoc
TEATR NOWY: Dziś p« raz 30-ty jego zgubnego nałogu ? Przez wiele
•ork., Utwory solowe na wiolonczelę —
dzą nieraz zdaleka — z Grochowa i
l.omedja „B jł subie więzień
Ano lat panowało przekonanie, że jest tc niczym.
wyk. A Fóldessy. L. v. BeethovenACRON:
„Sprzedany głos '
Woli. Dla tych, którzy pozostają w
uilh^ z Ćwiklińską i Maszvńskim.
Symfonia Yl-ta pastoralna —- wyk.
„Chłopcy
z
Placu
Broni*.
sprawa 'beznadziejna; dopiero w oJAKIE ZAWODY?
stałej ewidencji poradn: urządza się
; ork W przerwie około g. 20.50 —
TEATR LETNI: Dziś i jutro „Co statnich kilkunastu latach lekarze
ADRIA: „Oczy czarne".
Dzień, wiecz. oraz „Obrazki z Polski
A jakie zawody są reprezentowa odczyty, gry p-zedstawienic ama
dziennie o 5-tej“ ze Smosarską, GelANTINEA: „Człowiek o stu mas W półcz.” 22.30 „Dziedziczenie thodoszli
do
wniosku,
że
alkoholizmu
torskie,
tańce,
chóry
i
orkiestry,
w
ne
wśród
pacjentów
poradni
?
Chyba
'ówną. Różańską Grabowskim, Orkach"
i
„Żywy
Zastaw".
j -ub” — odcz**t dla lekarzy, wygi. T
eiderti, Wesołowskim, Htiydzinskim. nie można traktować, jako przestęp wszystkie: przychodzą tu zarowno których sami b.mą udział. Godziwm
L. Wer,pic. 22.45 „Polska w zimie”
AS: „Szaleney" i rewja.
Karczewskim, Zejdowskim, Magie- stwa, lecz jako ostrą chorobę psy mularze, szewcc i krawcy, jak rozrywki są dla chorego szkołą noAMOR: „Mały Pułkownik" i dod. (l.a Polocmy en hiver' — odczyt w
równą i in.
chiczną; lekarze - psychjairzy uzna przedstawiciele pracującej inteligen w'ego żyda uczą go szukać wypo
iez. tram. St. Innkowskiei. 23,00 WiaAPOLLO: „Marja Baszkircew".
TEATR MALI Dziś „żołnierz i li, że zatrucie alkoholem powoduje cji: inżynierowie, nauczyciele. Prze czynku, uciechy, radości życia no
i don, m-eteor. dla żeglugi powiet-znej.
BAŁTYT.: „Melodje wielkiego m a 23.05 Muz. taft. w wyk. Małej Orkie
bohater" Shawa po raz 103-ci.
stany posiadające wszelkie cechy i sądem jest zakorzenione wśród społe wym, bezalkoholowym sposobem.
sta".
stry P. R.
STOŁECZNY TEATR POWSZ.: objawy chorób psychicznych; jeśli czeństwa przekonanie, że pije się tylko
(a. o ).
CJJPITOL: „Jaśnie Pan szofer".
Dziś „Zwyciężyłem kryzys" nrzy ul. zatem bedzie się traktować alkoholi
Środa dnia 15 stycznia.
CASINO; „Bu^za nad światem".
Elbląskiej 51, środa to same — przy
ka
nie
jako
przestępcą,
lecz
jako
cho
6.30
„Kiedy ranne**... 6.34 Gimna
oL Narbutta 14.
CZAPY: „Pościg za cieniem" i
styka. 0.50 Muz, (pł.). W przerwie o
rego, którego trzeba otoczyć troskli
„Kryjówka
szczęścia".
TEATR ATENEUM: Dziś i juTro
godz. 7.20 Dz.ennik por. 7.50 Pro
wą opieką — wyleczenie jest możli
COLOSSEUM: „Zaczęło się od po gram na dz. bież. 7.55 .Parę infor
„Trójki hultajska”, z Jaraczem.
całunku".
we.
macyj". S.OO Aud. dla szkół.
T E lTR KAMERALNY: DzG i ju
COLOSSEUM (M AŁE): „Wojna
11.57 Sygnał czasu. 12.00 Hejnał
W
yjaśnienie
Dyr.
Tram
w
ajów
i
Autobusów
tro „S ą s ia d k a " o godz. 8.15. Wkrót
ZMOWA KOBIET...
w królestwie t. alca".
z Wieży Marjackiej w Krakowie.
ce premjera iztuki Wł. Fodora p. t.
Nasuwa się następne pytan e: jak
W obec podnoszonych zarzutów i łącznie w ponad 5.000 podpisów, do
CORSO: „Czar Młodości ‘ i rewja. 1.2.03 i ransmisja z posiedzenia Ko
.M a tu r a " z J Andrzejewską w roli
ściągnąć alkoholika do poradm ?
linij
misji Spr. Zagrań. Sejmu z espose p.
co do obecnej trasy linij „15“ i ulegających się skierowania
ELITE: „Dwie Joa-ie" i dod.
główne’
Główną rolę odgrywają tu pielę ,,15-a‘‘ Dyrekcją
Tram wajów
i „13“ i „15-a“ dawną trasą na Wolę.
ERA: „6 lat miłości** i , Cygańska nnn Becka. 12.30 kone. Ork. Karne
TEATR MALICKIEJ i Karowa 18)
ralnc-j (z Wilna). 13.25 Chwilka gosp
M'obec takiego wyniku ankiety i krew".
Dziś i ct>dz:enni« ..Trafika pani ge gniarki społeczne, które „idą w te Autob. udziela następujących wy
tioir owego.
ren". W rodzinach objętych opieką ja ś m e ń :
przewagi żądań przywrócenia daw
nerałowej" Bus - Feketiego.
EUROPA: „Czterech i pól Musz
I
15.15 Wiad. o eksporcie. 15.20 Prze
Do dnia 19 listopada 1934 r. trasa nej trasy, Dyrekcja Tramwajów i kicterów".
CYRIIIK WARSZAWSKI: Codzien ośrodka zawsze znajdzie się alkoho
• g.ąd gieidy. lo.SO Muzyka samn
FAMA:
„Miłość
w
czołgu".
lik.
Pielegnia-ka,
która
pozostaje
w
linij „15“ i „15-a- biegła tak jak Autobusów z dmem 15 stycznia 1955
rrie o 7.15 i 930 „Wieczna ondula
•pł.). iO.OO „Rozmowa MajSterklepFILHARMONJA „\v y.alce z. ca ki z Izipigiiną"; „Na co się mogą
cja” nowa rewja z udziałem chóru stałym kontakcie z rodziną, zna jej dziś w kierunku M oli i w paździer- r. skierowała linje ,.lć“ i „15-a“ w
Dana.
przydać Karki i pudelka od pasty"—
potrzeby i różne bolączki cieszy się' ni ku 1934 r. tramwaje tych linij kierunku Moli — jak obecnie. Na ratem".
Wonder- pogad. d!a dziec st. w oprać. K. Pie
FLOR1DA: „Ahaswer
WIELKA REWJA (Karowa 18). naogól dużem zaufaniem rodzin; ma przewiozły 13.030 pasażerów. Ulega- pełnienie wozów wzrosło i w grud
ltarczyka (z Poznan-a). 16.20 Pieśń*
7.16 i 9.45. Dziś i jutro „WIDO- tki i żony skarżą się jej częst >, że jąc zgłaszanym prośbom. Dyrekcja niu 1935 r. pociągi tych linij prze Bar**.
nurzjnykie w wyk. O. Lady. Przy
FORUJl* „Wyprawy krzyżowe"
WISKO Nr. 1“ Dod kier. ar* Hanki
fort. prof. L. Urstein. Nabożne pieśni
Ordonówny z odziałem Fertne-a. mąż czy brat pije Wspólny wpływ Tramwajów i Autobusów zmieniła wiozły 13.715 pasażerów, t. j. o p'ze „Nu skrzydtach fantazji".
I murz; ńside: Kołysanka. Czy pai. nas*
pielęgniarki i żony czy matki wy- irtts» tych linij, kierując je przez szlo 3U proc. więcej niż' w grudniu
HELJOS: „Dwie Joasie i dod.
TEATR HOLLYWOOD • „Burza
l sjirzeda nas jutro?Niech się odezwie
wiera
zazwyczaj
ten
skutek
że
ofiaśródmieście
na
ul.
Topolową
Frekroku
poprzedniego,
gdy
linje
tc
bie
ITALIA: „Seąuoia".
nad Andami". Na scenie rewja.
li a trąba Gabryelu, Powi“da: to gó
ra nałogu zgadza sie pójść do po ,vencja raptownie SDadła i w grud gły przea śródmieście na 'Topolową,
KOMETA: „Dziewczę z Budapesz- roni. 1’ ieśni stylizowane w ukl. Lu-ta
CYRK STANUWSKICH: Dziś i radiu.
1’aFuena; Strach, 1’ rzsd nami jutro,
|niu 1934 pociągi tych linij przewio- podczas gdy przeciętna wzrostu d'a tu” .
codzienn.e o 8.15 w. gwiazda AbiJa też jesieni Ameryka. 16 45 Roz—
Przeciwko
zmowie
kobiet
rzadko
zły
tylko
10.260
pasażerów.
Roza
Lttlpgo
Miasta
wynosi
ok.
9,5
proc.
1
LUK:
„ABC
miłości"
i
„10%.
dla
ynji Konng. ju> czele noworoczne
•nowa muzyka ze słuchaczem radja.
P „w y x m „
dane
w y k a z u ją
n i w w u t - 1 m *4 * n
śmieje sie do tenT do D, T. ł A. poczęły wpływałgo programu. We wtorki, środy, so który chłop powadzi
R7.CM „DWMiii'.:my-; „Rowruóć Kry-boty i niedziele o 4.30 pp. i 8.15 w. brodusznie doktór z poradni.
. liczne prośby o przywrócenie dawnej pliwie, że obecna tra3a linij „15- ii LOS: .Mały Puikownik i dod.
nmiulna — Dyskusja tueprzygotoy.aMA6 KA „ Taniec miłości" i ..Męż i.a pumn-uzy St. Baczyńskim i . T.
trasy. Wobec rozbieżności zdań za „15-a" odpowiada potrzebom więkW ojeńskim 17.2t* Muzyka krajów pul
interesowanych obywateli Dyrekcja azości zainteresowanych. 'Toteż Dy- tzyźni w niebezpieczn.. m wieku*.
, MAJESTIC: „Cale miasto o tem nocnych w wyk. Ork. kameralnej pod
Tramwajów i Autopusow przeprowa- rekcja Tramwaiow i Autobusów wpru móv, i*‘.
t.vr. A. Hermana z Krakowa. 17.50
MARS: „Mały Pułkownik"
azila ankietę, której wynik był na wadza obecnie tylko jedną ztn.an ■ w
„Swnat s:< śmieje” — przegiąd humo„Ta -u żigr. w onrac. Br. Winawera, w
stepujący: 766 osób oświadczyło się trasie tych linij, a mianowicie woz’ | MEWA. „Noce Wiedeńskie"
pod zarzutem w ybicia szyby w barze „d u ic k ”
ii vk. Kurnanowicza i |. Orwida.
,
, ,
za pozostawieniem zmienionej trasy „15" i „13-a* będą, począwszy od rzan Nieustraszony".
Żydowski „N asz Przegląd" d o z tern ] ol u ja przystąpiła do ener
z
ście
Topolową), liia 19-go b. m jkhI wspólnym r.umpMETRO:
„Tajemnica Expressu 18.00 Recital organowy Wł. Widomskitgo. Transni. z \V'arsz. Konserwa
n osi:
g c z n . go cochodzenia.
J^ ^
wysUBę,o rozmaitc r0zbież. ltm „15" dochodzić do CIWF-u i Nr. 6*' i „Legonng".
torium Muzycznego. J. S. Bach: Toc
Donieśliśmy w czoraj o żuchwa
MIEJSKI:
„Indyjscy
Piechurzy".
Jak się dow iadujem.- w godz,-^ lle żądania, a 1016 osob domagało kursować co 11 minut, zapewniając
cata i Fuga d-moll, C. Franek: ChoMUCIIA: „Viron.ka".
lym napadzie na lokal bani nę po zamachu zarrzym„no j - 'l - sję „ /ywrócenia dawnej trasy (w mieszkańcom Bielan komunikacje w
iai r.-moii, T, \icrne: Fina* z Syn;-,
„Q uick“
przy
ul. Marszałkow nego ze sprawców
NOWA TOM BO I A: „Niewolnica z u ni-. !8.3Q „Skrzynka ogólna” — dr.
'kierunku Woli). Nadto wpłynął sze- odstępach prawie dwukrotnie krót
Mandalay" i .Zaproszenie do wilca'*. M. Sttoowski. 18.40 „Życie kult. i
skiej, gdzie rozbito szybę wysta
Jest to student Uniwersytetu J. *reg pism zbiorowych, zaopatrzonych szych od dotychczasowych.
OKO PRASKIE: „Taiomnicza Da a-a. Kto.icy**. 13.43 Progr. na dz. nast.
wowa i rzucono dwie blaszanki,
P.łsudsk.ego w Warszawie, Ta
18.55 „Poznajmy otzepisy fmansowoma" i „Film z Dżungli *.
wypełń one kwasem żrącym.
:oinę” — ,nz. I-. Zoll. 19.05 Kcnc
deusz Kozerski (Tamka 46).
PAN:
Manewry
miłosne".
W edle
pewnych
inform acyj,
PAR. ś\\ ANDRZEJA: „Cuda w reki, 19.„5 Wiadomości sport. 19.56
P olicja aresztowała go w miei!ep„rta-. ai:tualny. 20.00 „Godzi
pod lokal baru zajechał samo
Lóńrdcs" i , Noc Wigilijna *
■rkaniu. t rja w n o n o , iż ma on le
nie ma terminowych diugow
chód. w iozący 4-ch mężczyzn
PETIT TRI ANON: , N„ce W.eden- na /ag.ęhia Dobrowskiegc” — Uro
czyste otwarcie podstacji radjowej w
Dwa’ osobnicy wysiedli i Że wą rękę poparzoną wskutek rzu
Związek Zawodowy Praeowni- cewników miejsk ch. Okazuje’ się, skie" i „Ulica Szaleństw
Sosnowcu (transmisja z Sosnowca!
cenia
petardy,
która
z
dużą
silą
POPUIAP.NY
„świat
si-*
śmieje"
laznem: prętami
rozbili wysta
20.46 D; .en. wiecz. 20.52 „Obrazki z
ków Samorządowych m. stoi. W ar że liczba ta wzrasta w miarę wy
i
rewja.
Polsk* współczesnej". 20.57 XX audywę, wrzucili do wnętrza petar eksplodowała Da lsze dochodzenie szjrwy UKOnczyl opracowanie wy sokości z .robków
pracowników.
PRAGA: „Rąpsodja Bałtyku".
c.kiu „TvV'oRCZOSć FRYDtdy, poczem uciekli w kierunku jest w toku.
ników ankiety w sprawie zadłu Tak naprz. żaden z pracowników
PAL „ABC miłości” i Wycicc-ka cia
KYKA CHOPINA (1810 — '8.‘.9) w
W łaściciele baru oceniają stra żenia pracowników m iejskich v, „urabiających do 1-30 zl. miesięcz z Przygodami” .
ul. W idok i odjechali tem samem
fachitneckiego.
UENA: -Dwie Joasie” i dodatki. opiac. preb Zdz.
spowodowane
zniszczeniem M'arszaw ie. 7 ankiety tej w*yni- nie. nie ma na utrzymaniu wię
autem, którem zajechali pod bar. ty,
Nćyk.: Ł kabcewiczowa: Nokturny
RIALTO:
„Będziesz
zawsze
moja
*1
Jeden ze sprawców był w czap prowiantów, szyby oraz urządze ka, że zaledwie 3 proc. pracow cej, jak 4 osoby. Natomiast śród
32* Il-dur Nr. 1 i As-dur Nr. 2, SoRONY: „Żon? za 1000 rubli* i ao- op.
puta b-moll op. 35. (Transm do Loa
ce studenckiej. Numer samocho nia wystawy, na sume 3.700 zl. ników miejskich nie ma termino nielicznych
pracowmikow, zara datki.
STYLOWY „Kochaj tylko mnie*'. I dyn u ŚfiMjrardu i Frankfurtu n/M.)
du został zauważony i w związku .Szyba by ta ubezpieczona.
wych długów do zapłacenia, na biających ponad 650 zł. m iesięcz
J 21.35 „Poezje t .. Miłosza i Wl. SebvSFINKS: „Chińskie Morza" i re i Li' w oprać. B. Micińskiego. 21.50
tomiast 6,5 proc. pracowników nie, przeszło 40 proc. ma na u
wja.
„Bezpłatna reklama — pogadanka dla
ma
zadłużenie
przekraczające trzymaniu więcej niż 4 osoby.
SOKÓŁ. „Niedokończona Symfo K.upcow — wygi. K. Jabtowski. 22.ai
Wyniki ankiety bedą wykorzy
roczną pensję. Największa liczba
nia" i dod.
|Nastrojowe piosenki (ol.). 22.30 Muz.
pracowników (45 proc.) ma za stane przy akcji oddłużeniowej
ŚWIAT: „Panienka z. Poste Re taneczna w wykonaniu Małej Ork
dłużenie w wysokości około 3-mie pracowników m iejskich, która ma stante"
P ił. W przerwie o godz 23.00
TON: „Seąuoia" i dod.
Wiad. meteoru!, dia żeglugi powietrz
być przeprowadzona przez Za
siecznej pensji.
UCIECHA: „Noc weselna".
nej. 23 30 Odoowiedzi na listy siuAnkieta objęła także liczbę o- rząd Miejski w porozumieniu ze
UN.lA: „Najpiękniejszy dzień me ciia.zów angielskich udzieli |. PodosIndywidualność
artysty cz n a niem dość zresztą przyjemną i :;ób będących na utrzymaniu pra- Związkiem.
go życia".
ki.
śpiewaczki Celiny NaJi, niezna milą średnicą gloau.
Należy tylko żałować, że talent
nej dotychczas publiczności war
szawskiej, zawiera szereg rażą wokalny tej miary i o tak niewąt
m uzylulności,
którybi
cych sprzeczności wewnętrznych. pliwej
na detalicznym rynku w ęgiow ym
Z jednej strony ma C Nadi b. mógł niechybnie z C. Nadi uczy
Na
detalicznym
rynku węglo te rozumieją się loco skład deta
Gzymsy i szyldy spatłaja. Przy u1 dziana 18). Koń został ranny. Kierow
piękny, pierwszorzędny materjal nić w przyszłości drugą Bandrowwym
w
W
arszawie
nastąpiła zu liczny. Gdzieniegdzie w składach Wionie i 6<7, w dini.i należącym do A- ca zw iększył szybKość i — mimo alar
głosowy w postaci cennego so ską-Tiyrska może się w obec
lel.sandra Sobola, oberwał się gzyms n u "przechodniów, pojechał przez upranu koloraturowego, z drugiej nych warunkach z łatwością ztnar pełna stabilizacja cen. Ostatnio położonych bliżei dworca towa gipsowy 7 nad okna II piętra. Gzyms liczke w Ogrodzie Saskim do Marsza!
Centralny
Związek
Detalicznego
rowego ceny są nawet nieco niż ' oztrzaskat się na płytach chodniku. kowskiei.
zaś s t r o n y nie umie z niego wiele r.ować. Powtarzam: szkoda tak'eustalił
następujące sze.
Zagrożone nnejscc zaDezpieczono ba
wydobyć, to znaczy, właściwie, gc glonu, aby miał się nie rozw - Eupiectwa
Zaczadzenie. Przy ul. Omulewskiei
rierami Ponieważ gzymsy mogą jesz 6, w mieszkaniu rodziny Gołębiow
nie umie... śpiewać Ten pozorny tiąć jak należy i zginąć z braku ceny za węgiel najlepszego ga
Powyższy
cennik
wraz
ze
cze obrywać się, przeto odnośni wła skich, wskutek zbyt wczesnego zasu
paradoks może posłużyć za przy dostatecznej szkoły. C Nadi po- tunku ko 3tka I: 25 groszy za 5
szczegółotcą
kalkulacją
został dze winny polecić właścicielowi domu nięcia szybra, wydziela! się tlenek wę
kład. jak nie należy postępować winnyby się zainteresować nasze kg., 43 groszy za 10 kg., 4 zł. 80
ażeby usunął Jcgla, którym za;ruli się. 36-l<>tn. Zdzi
gr. za l '*0 kg., a za drzewo rąbane przedłożony oddziałów i aprowizasiły pedagogiczno-wokalne
—■ Przy uh Leszczyńskiej oberwał sław Gołębiowski, funkcionarjusz Kon
7. takim, jak u p. Nadi głosem
cyjnemu
Komisarjatu
Rządu.
bukowe 8 groszy za 1 kg. Ceny
się,
wskutek
silnego
podmuchu
wia
serwatorpim Muzycznego i żona jego
Przedewszystkiem jest ona nie
Dla inform seji
dodaję, że C.
tru — szyld, który rpaJt na przecho 27-letnia Marja. Lekarz Pogotowia, po
douczona. Nie pomogą tu nic Nadi wystąpiła z recitalem w sa
dzącego 10-letniego Wiktora Sałajczy udzieleniu pomocy, pozostawił zatru
ka (Ordynacka 12) ucznia. Lekan Bo tych na le-ezenm w domu.
laury
międzynarodowego
kon li Konserwatorjum. wykonując
gotowia stwierdził ranę cięto-płatową
kursu w Wiedniu, i rozglośri program, złożony z dziel Mozarta,
Udaremnione
oszustwo,,
Jakiś
LOTNEJ INSPEKCJI Mokotow odbył konferencja w dzmle gtowy. Po opatrunku chłopca przewie
M WYNIKU
,
.
. . . .
krakowskiej
Polskiego
Radja. Donizetti‘ego, Brahms‘a, R óżyckie,
regulacji
i
pomiarów
w
sprawie
eziono do szpitala przy ul. Kopernika. „klient", korzysta,ąc z licznych goś
,, ■
.
-i
urzenrowadzune- „rzez in.„pektoi >w
ci. wszedł do cukierni A'eksandra Pu
C.
Nad’
brakuje
solidnej
go (dobrze zaśpiewany „Rfcjoki \£ oL ’
Ochrony Zwierząt za że- wentualnego przeznaczenia na par
Nagty zgon
Przy ul. Poznańskiej
r z K o łj : ma oi.a
zupełnie
n;e- ptak“ >. NLewladomskiego, Nuwo- '.uzna Brama opieczętowano ch.,re celację terenów ogrodu należącego 14 zmarła nagle 55-letnia Wanda Stru chalskiego cKrak Przedm 23), żadajac tabliczki ■zeicolady i wręczając 20
do Tuw. 1lohroczyiuiości, położonego
wyrównaną kalę głosową. Nie w itjskicgo. Lipskiego, Korngoldu, go konia z ranami ropnem; p id uPo otrzymai u reszty,
między ul. Puławską, Nurbu
San miiłowa, żona urzędnika. Lekarz Po z!, banknot
przężą
i
UKaranu
9
osób
mandatami
gotowia stwierdził smien.
które wysokie tryle udają się jej Rsgera i Thomas*a. Picy wielu za
„klient ’ szybko schował do kieszeni
kamem. za dręczenie zwierząt. Na domierską i Madalińskiego Koło wy
Starcie taksówki z doi uźka W ulic z monetę 16 z!., poczerr. zażadał od wła
dobrze, najwyższe nuty — raz po letach i wadach śpiewu C. Nad, dręczya-itli ptactwa sjooiządzom, pro- stąpiło z wnioskiem, aby rozparcelo
rag zawodzą, jak również i cał> sposób jej interpretacji pozosta tokuty w celu pociągnięcia ich do od wanie tego terenu nastąpiło w ten ce w ogiodzie Susk m, jadąca z nad- •icicielu cukierni dopłaty 10 zł., któsposób, by znaczna jego część two mierńą szybkością taksówka Nr. 263, nch rzekomo nie otrzymał. Oszustwo
<jVt, który jest najwidoczniej me wia szczególnie dużo do życze pow.ettz.alności.
naje Chała z przodu na konia zaprzężo me udało się. Pomysłowy oszust nie
rzyła pasy zielem.
,t)
PASY
ZIELEM
M
MOKOTOM
IE
opracowany należycie, C.
Nadi nia
nego do dorożki Nr. 521, powożonej kupi> czekolady, oddał resztę, wziął
Michał Kondracki.
i Zarząd Koła przyjaciół dzielnicy
yperuje przeważnie z powodze
przez Antomego Tokarskiego (Mie banknot 1 szybko ulotnił się.
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Linja „15" i „15 A

Aresztowanie stucenta

Tylko 3 oroc. pracowników miejskich

Z
‘ muzyf'

Ce3ina KaJi
R e c i ta l ś p i e w a c z y

Ceny węgla i drzewa

Z miasta

•Nr
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P o zn a ń zw ycię ża Berlin 9:7
W Poznaniu odbył się miedzy-_ publiczność nieopisaną
narodowy mecz bokserski pomię
dzy reprezentacjam i Berlina i
Poznania. Zasłużone zwycięstwo
odniosła reDrezentacja Poznania
w stosunku 9 :7. Zaw odnicy nie
m ieccy naogół nie repre 2entc *ali
specjalnie wysokiej klasy i bez
sprzecznie ustępowali poznańezykom. Jedynym wyjątkiem był Cam
pe, który wygrał bezapelacyjnie
a Lewandowskim.
Techniczne wyniki były nastę
pujące- W alczący w zastępstwie
Sobaowiaka Koziołek wygrał wy
soko na punkty z Brussem. W
drugiej rundzie Niemiec znalazł
się dwukrotnie na deskach. Janowczyk z w y c ię ż y ł w pięknym sty
lu wysoko na punkty W einholda.
Była to najpiękniejsza walka wie
czoru. Dudziak przegrał na pónkty z Voelkerem mimo, że w pierwazej rundzie Niemiec był oszoio
.
. :
• p 0iaka
niiony snnemi ciosam
ulaka
Klajnar zremisował z V»etzlcem. Orzeczenie sędziów krzywPolaka, który był o klasę leprundy
Puiak
av
ru r■
miał znaczną przewagę, ostatnia
runda była wyrównana. Dziwacz
ne orzeczenie sędziów przyjęła

wrz“wą

demonstrując przez kilkanaście
minut. Sipiński, wypunkioiiał wj
miko Huenekannsa. Oampe
^
du i w jsiłku zwyciężył przez teci
n iczry k o w drugiej ruuazu
Lewandowskiego.
Renomowany
Hornemann z trudem wygrał ni
punkty z początkującym Rlimockim. W reszcie w ciężkiej, Piłato
wi niesłusznie przyznano zwy
cięstw o z Kyfussem. Przebieg
walki wykazał raczej matą prze
wagę punkiow? Niemca.
Sędziowałi w lingu Farag (W ę
gry) a na runkty Phul (B erlin;
i Bielewicz. Widzów przeszło
6.000.
wał w pierwszej rundzie Sch&rmachera. (Krzemiński walczył w*
południe w Warszawie, skąd sa
molotem udał się do Terur.ia).
Bianga po zupełnie wyrównanej
walce
zremisował z Faustem.
Swórowski przegrywa na minkty
z Kloesem. Jaworski został poko
nany przez Preussena. Skaluy zo
stał znokautowany w trzeciej run
dzie przez Stinskyego. Wezner
BoK>vrwycieżył na punkty
xky‘ego. W ciężkiej Choma poko
nał Kansky'tgo.
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W wielkiej hali Oarodke W. F. na
0„j 73 111767 896 112)18
74 *83
punkty Beckens * Prus
j 29 538
113140 81 270 532 826 7? w Toruniu odbył się mięazv naro- W schodnich i R udoif z Pomorza.
1140/9 138 20 > 34 494 73? 87: 91* dowy mecz bokserski pomiędzy
115018 91 341 573 908 H oOjO 108 28
Wyniki poszczególnych walk
98 545 844 962 117o93
50/ 764 945 reprezentacją Pomorza i Pru?
11S20U
i 333 565 67 7j2 60 8/3 VJC W schodnicn. Zwyciężyli Pomorza przedstawiają się następująco.
>9 b o >19129 76 2(9 517 6,8 12301? nie w stosunku 9 7. Sędziowali WyszecKi zwyciężył nr punkty,
-39 .210x3 ‘.23 522 623 796 ,22137 5S w ringu p. Derda z Poznania, a Glogaua
Krzemiński znokautoi22 91 39u 439 46 759 12j22s 51? 4>
>42 740 9.8 93 124113 184 694 920
.25049 379 481 t>30 61 732 857 126667
>27450 698 128147 52 a91 W , N/ł 50
723 129035 94 504 80 8,3 1x000* 380
w Zakopanem
ł2) 8n 776 999 1310x5 170 6-,“ 132051
Na
stadionie
na
Rówm
Krupowej tanów) na Tulipanie — O nkt kar
i d o 84
86 218 3a4 64 4j9 904 133030
71 720 82 99 134067 173 312 7„0 luoOli odbyły się ogólnonnlskic zimowe ta- nych w czasie ? :08 Drugie miejsce
145 3ó4 71 594 635 858 909 136011450 wodv konne z udz aSern 29 koni Far- zaiąt por Męczarski (7 o. ul.) na P i"
69ó 67 8a2 943 137099 101 273 485 67? rours liczył 13 przeszkód, około 1 m. che Urodziwa — trzeci kot. Uąbski
133183 218 30 77 4x8 710 52 130j 74 10 cm. wysokości i 3 fti szerokości - Nehriicn (7 d. a. k.) na Przybyszu,
76 821 48 97 140047 359 487 551 •3*zy szybkości 385 m. na mmutę. czwarty rtm. SkuDiński (8 p. strz. kon
141572 600 748 924 ,42570 491 754 Trzy konie nie ukończyiy konkursu nych) na Promieniu. 5 i 6 miejsce
*66 143044 135 231 9/2 144032 5N3 spowudu zmylema przez jeźdźców podzielili: por. Nagórski (7 d. a. k.)
629 840 :.5C6b 249 393 *9 440 1461/I trasy. Warunki śmeżne i atmosferycz ra An trze i kpt. Dąbsk* - Nehrlich
r,a Polusiu.
44 147012 400 74 655 70 82 B2J ne zupelrbe dobre.
18038 24= 432 698 149541 708 873 | Zwycięży, por. Rojcewicr (25 p. u•O*
970
>50571 690 792 971 1510?8 163 391I
430 37 152201 27 509 655 153192 35'' I
733 1544J7 578 668 873 155086 128 73 1
531 82 765 926 13640“ 592 6.3 839 930 |
64 15/075 285 32! 500 37 645 v2ó •
Tjpośleuzente handlowego miasta
158015 232 433 614 839 159299 583 870 t
160261 345 857 161134 374 554742
GDYNIA 13.1. — W Gdyni nie najm niej widać dziś poseczeenlne
997 160O71 30/ 74 „11 780 165-69 9, ma kłopotu regulowania zegarów, cyfry. Na tem się jednak kańczą
343 164211 400 671 875 163519 69 h
„ .
- l(J ,
zegary gayńskie.
166097 722 177504 942 16S337 a90 648 .
'
W0Ktdfc r,>tr i. żlegar na
Uważamy, ie iru&sto o takiem
i? 756 lo9u4s 577 92 w>6 36 7o3 971 dv.orcu, w którym sie orjentują
170194 672 171155 277 320 427 723 tylko znawcy, bo wskazówki ze tempie pracy jak Gdynia, powin
172147 50 383 890 1735>*4 888 921 gara i pałąki umacniające cy fe r no m .eć w ięcej czasomierzy do
174727 82 175315 301 658 735 63 83a
stępnych dla ogółu, a obowiązek
41 44 176! 53 444 529 5, 819 004 blat stanowią rebus tylko dla
177333 838 178675 170449 594 964 prawdziwych znawców. Drugi ze ich umieszczenia leży w pierw
171129 224 368 55? 18122b 8/ 309 29 gar publiczny mieści się na pocz szym rzędzie na M. T. K., które
>11 15 542 182J43 3S6 48/ 524 693 9i) cie. W edług pierwotnego
planu go autobusy kursują w g zegara
95 183535 632 984 1P1013 109 229 30
zegar ten miał być oświetlony niewidocznego dia publiczności.
373 844 933 185053 67 202 92 522 S43
>9 185012 273 366 187,27 366 411 60, wzdłuż obramowania. Byia to je  Przy obecnym rozkładzie Jazay,
■S 188325 617 047 776 1890jj tił dnak teo-ja . Praktyka wykazała, gdy autobusy kursują przeważnie
558 649 855 190147 76 288 437 52o 754 że zegar ten musi m ,eć reflektor co 30 minut, kwestja spóżn,enia
179 191016 635 SOS 192051 108 82 872
ośw ietlający go z d^ug.ej strony o dwie minuty ma w konsekwen
193157 274 487 888 987 194052 18:
uiicy Tak się też stało, ale przy- cji n.em.łe czekanie na gdyńsJdm
?08 47 '33 940
wietrze i ew deszczu przez całe
pół godziny. Kilka zeirarów, regu
lowanych elektrycznie spełni swj,
wdzięczną rolę. M. Z. E., których
reklamy świecą się wieczorami na’
przystankach autobusowych, mo
gą tu podjąć się współzawodni
ctwa z M. T. K. W każdym rasie
tcwestja zegarów winna być tak
czy tak załatwiona i spodziewa
natu i Sejmu telegram następują-j funkcyjnych,
wynoszących
40 my się, że odnośne czynniki nie
cej treści:
|m iljonów, co datóby ponad 30 będą się wciąż przed tą konieczrą inw estycją wstrzymywały.
„Zebrani w dniu dzisiejszym na m iljonow oszczędności".
wspólnem zgromadzeniu repre
zentanci wszystkich organizacyj
pracowników państwowych, samo
rządowych, prywatnych i przed
siębiorstw
państwowych 1 w oje
wództw: poznańskiego, pomer•Jhipgo, śląskiego i krakowskiego
n* podstawie jednom yślnej uK i e l c e 12 .1. ( p a t . ) , z sobo li pojaw iające się w czoraj w go
chwały zwracają się z gorącą ty na niedzielę na obszarze całej
dzinach w eczorn ych w południo
prośoą o spowodowanie cofnięcia K.eieczyzny padał ulewny deszcz
wej stronie maba błyskawice *
w ysoce krzywdzących dekretów, połączony miejscami z wichurą i
wraz z niemi oddalone głosy
tyczących się odliczenia 25 proc. gradem. W niżej położonych dz: cl
grzmotów, zaczął wieczorem przy
t._ zw. lat „zaborczych" i obniże niach Kieic woda płynęła na sze
znacznem obniżeniu się tempera
nia wypłat emerytalnych, a to w rokość całej jezdni.
tury sypać śnieg, który padając z
unię zasady słusznie naoytych
W
poszczególnych
wsiach
po
maiemi przerwami całą noc i w
praw konstytucyjnie zagwaranto
przy
wanych. Zamierzone tą drogą o- wiatu kieleckiego wichura uszko medr-ieię przedpołudniem
szczędności 12 m iljonów można dziła dachy domów i stodół oraz w rócił ju ż po raz trzeci tej zim>
pokryć przez cofnięcie dodatków w ywróciła dużą ilość drzew. W o- Zakopanemu i okolicy charakter
siedlu robotniczem w Zagnańsku zimowy.
pod Kielcami wichura wywróciła
U rożny wiatr i zacnmurzenie
kilkanaście przydrożnych drzew,
CWS PRZEGRAŁ W BIAŁYM
nieba pozw aiaja rokować dalsze
które, padając uszkodziły przewo epady śnieżna.
STOKTI
dy elektryczne na linji Radom—
Vv’arszawskr drużyno CWS rors- Zagnańsk, powoaując przerwę w
grala w Białymstoku mecz z kumhi- dostawie prądu ula Zagnańska.
r.owaną dtuiyn?| Mnkabi i lagiellonii,
Dzisiaj wskutek znacznego ob
przegrywając 7:9 Wieczorek Wygrał
w- o spowodti niestawienia się prze niżenia się temperatury w Kielec
I ■< tonała lekkoatletka holenderska,
ciwnika. LiDinski zrernisowai z Sand- czyżnie padał śnieg.
jed a t najlepszych szybkobiegacze!,
lereni. śmiech przegrał z Piotrow.?2em W lekkiej Alaj pokonał Do DUŻY ŚNIEG W ZAKOPANEM n: swiecie, Schurmann, oświadczyła
holendersKi/>mu związków? lekkoatle
leckiego, a K-aces — Orlicza. Całka
-.wyciężył Kuśnierza, Ciążyna — Stec
ZAKOPAN E, 12. 3. (P A T ) Po tycznemu że rezygnuje z dalszi j dzia
lulności jako Diegaczka.
kiego a Zaanowicz — Su asa.
niezwykłym zjawisku, jakiem py

P o m o rze zw ycię ża Prusy Wschodnie 9:?

Z w y c ię s tw o p o r . R o lc e w ic zs

B ra k ze g a ró w w

Gdyni

P o p ie ra n i p r z e i p o s łó w i s e n a to ró w

Urzędnicy z 4 województw protestuj^
przeciwko redukejm w obliczeniu lat pracy u zaborców

T > le w n y

d e s zc z

na t e r e n i e c s łe j K i e l e c c z y z n y

Rezygnacja Schurmann
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potrzeouje organizm ludzki

M ałżeństw a i sp ra w y pow ażne w Sowietach
W śród szeregu zmian, jakie zaw życiu Sowietów w czasach
ostatnich, wybij'a się m. in. w y
raźna zmiana w dziedzinie oby
czajow ości. W olne związki, rozwo
dy po paru dniach, rozbicie rodzi
ny — to wszystko zaczyna powoli
zacierać się i przej'awia się coraz
bar<łz:'ej dążność do pow ażniej
szego traktowania sprawy mał
żeństwa.

MAŁŻEŃSTWA
Niemniej' j'ednak narazie w dal
szym ciągu małżeństwa zawiera
ne w są w biurach stanu cywilne
go, a ęerem on.a polega poprostu
na wypełnieniu odpowiedniego
kwestj'onarjusza i złożeniu podpi
sów. Ostatnio .j'ednak w prasie
sowieckiej zaczynają się poja
w iać a n j kuły krytykujące ten ba
nalny i oschły sposób cerem cnjału zaślubin. W jednym z pism
ukazał się ponadto artykuł, który
domaga się, aby zredagowano na
nowo słowa przysięgi małżeń
skiej, aby słowa te były bardziej
przekonujące
i
gorące,
nie
zaś ograniczały się do chłodnego
wyrażenia zgody na zawarcie
zw ;ązku.
Proponowana zmiana nie zo
stała jednak jeszcze
narazie
wprowadzona i małżeństwa nadal
zawierane są tak jak w pierw
szych czasach sowieckiego reżi
mu, a co ważniejsze, że zwiększa
sdę jeszcze liczba rozwodów. O ile
w roku 1934 na 100 małżeństw
zanotowano 37 rozwodów, to w
r. 1935 cyfra rozwodów przekro
czyła 14 w stosunku do 100 zawar
tych związków małżeńskich.
Jakkolwiek Sowiety zajmują się
tak szczegółową statystyką owych
zjawisk, jednak mimo wszysko
nie zdołano narazie nic wskórać

B e zrob oc ie
w różnych pańs!wacn
Paryskie pismo „B ulletin Quotitftcn" zamieszcza ciekawe ze
stawienie wzrostu i spadku bezroooęia
we wszystkich
pań
stwach. Okazuje się więc, że bez
robocie spadło w Niemczech, A u 
strii, B elgji, Danji, Fm landji,
Angl.il, W ęgrzech, W łoszech, Norw egji, Polsce, Rumunji, Szwecji.
Natomiast w zrost bezrobocia za
znaczył się we F rancji, Irlandii,
Szw ajcarji, Czechosłowacji i Jugosław ji.

dla zmniejszenia
dów.

cy fry

rozwo- przez kodeks, Cóż to znaczy ? Zna
czy to poprostu, że kara śmierci
może być dozowana wobec dzieci
SMUTNE DZIECIŃSTWO
12-letmch w wypadku nawet tak
Obecnie oprocz kwestji mutry- zwykłego przestępstwa, jak kra
monjalnej, wysunęła się w Sowie dzież.
tach na plan pierwszy kwcstja
KARY NA RODZICÓW
stosunku dzieci do roaziców i od
Pozatem przystąpiono dc likwi
wrotne Jest to dziedzina ciemna
i ponura, wymagajaca bardzo na dacji smutnej spraw.v dziecinnej
tężonej pracy, zanim dzieci so i z drugiej strony jeszcze. Miano
wieckie będi* miały prawo do ta wicie, wydano szereg rozporzą
kiego samego dzieciństwa, jak dzeń, w których przebija się ten
wszystkie inne dzieci na świecie. dencja zapewnienia małoletnim
Trzeba przyznać, że reżim so jaknajtroskliw szej opieki, rodzi
wiecki w tym zakresie podejm uje cielskiej przedewszys-kiem. Tak
pracę, jak to się mówi, od pod w ięc ny. decyzja rady sowieckiej
staw. A mianowicie urząd staty- z dnia 21 września przewiduje
etyczny 'Sow iety m ają pasję do karę 2-letniego więzienia dla ro
satystyki) stwierdził, że podczfas dziców, którzy zostawiają bez oKiedy w czasach przedwojennych pieki i bez środków do życia dzie
ciężar przeciętny noworodka wy- ci nieletnie. W ogóle można po
nosi! 3 kg. 281 gr., to w okresie wiedzieć, że nastała moda re
rtpubiikańskm ciężar ten wzrósł staurowania pięknych uczuć, któ
do 3,5 kg. wagi m em ow ^cia płci re cokolwiek zatarły się w okre
męskiej i 3,33 — 3,4 kg. dla no sie rewolucyjnym i porew olucyjnym. Ma się rozumieć, że nrzywonarodzonych dziewczynek.
klad powinien isć zgóry i dlatego
Trzeba przyznać, że troskliwość
również Stalin jeździł odwiedzić
jest wzruszająco drobiazgowa. A sw oją matkę do Tyfhsu. — To
le co dalej? Dalej to jest w łaści
wszystko jest zapoczątkowaniem
wie tragedja. Przedewszystkiem
nowej ery sentymentów rodziciel
państwo obarczone je st ciężarem
skich i dziecięcych.
opieki nad setkami tysięcy dzieci
W chwili obecnej, kiedy podro
pozostawionych przez rodziców.
sło ju ż nowne pokolenie sow iec
Są to przeważnie dzieci nieprawe,
kie, odgrzebywanie tych dawnych
lub też poprostu pozostawione
uczuć i wszczepianie ich młodo
przez rodziców, którzy rozwiedli
cianym komsomolcom idzie nieco
się. Ten etan rzeczy stwarza poobornie Trudno je st wytłuma
prcslu idealną szkołę przestępczą
czyć aziec.om sowieckim, w jaid
dla m łodego pokolenia. Rozwią
sposób mają się zachowywać czu
zanie tego zagadnienia nie jest
le i z atencją w obec swych rodzi
tak łatwe, jakby się zdawało, a
ców7 Stanowczo idea siadania u
bandy głodnych i bezrobotnych
stóp mamy czy babci i słuchania
maioletn.ch stanowią w dalszym
ciągu jedno z największych nie- ich dobrych rad jest im najzupeł
niej obca. W tej atmosferze nie
b< zpieczeńsl w Rosji.
mało kłopotu sprawia m łodocia
Na tem tle powstała w ięc ten nym bolszewikom narzucony im
dencja odiestaurowania odpowie
ostatnio obowiązek pisania — je 
dzialności rodzicielskiej za dzie- śli znajdują się poza domem roc , tudzież respektu sj newskiego
dzicielsk.m — przynajm niej je d 
względem rodziców.
nego czułego listu do rodziny. Jak
tc było w czora j? Stanowczo dzie
12-LETNI — NA ŚMIERĆ
ci sowieckie, które myślą zupeł
Przestępczość wśród małolet nie odrr.iennemi kategorjam i, n ;ż
nich, porzuconych przez rodzi reszta dzieci na świecie, są za
ców na pastwę loou i zdanych na skoczone tą zmianą.
o p ie k ę ojczyzny, wzrosła du tego
FRONTEM DO RODZINY
stopnia, że rząd sowiecki, nie mo
gąc znaleźć ;nnej
rady, uciekł
się do stosowania jaknajsurow szych środków dla zlikwidowania
przestępstw Kryminalnych popeł
nianych przez dzieci. W roku ubiegłym dnia 7 kwietnia ukazał
się dekret, który rozciągał na
dzieci, które uKońćzyły lat 12,
możliwość
wszelkiej odpowie
dzialności karnej przewidzianej

Zygm unt Jurko w ski
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I>a n zna się z m oją narzeczoną, panią Lrszulą i pan kręci się
koło n ie j! .. i w głowie je j zawraca, to ja tu przyszed patiu powie
dzieć, żeby pan przestał, bo ja z panem inaczej pogadam ! — wy
krzykując to wszystko jednym tchem, pan Załkin oślinił się m ocro
a nawet* opluł potrosze postukiwał przytem laską w podłogę. Pa
weł, który spodziewał się tego tematu, zaczął ze spokojem :
— Panie Załkin, pani Urszula jest moją znajomą, pozatem jest
mężatką...
Załkin przerwał rnu w połowie zdaria i krzyczał dalej za
pieniony.
— Pani Urszula wychodzi zamąż, za mnie, zrozumiał pan! Za
parę dni dostaje rozwód, ja plaeęza to mężowi!... Go ja tu, zresztą
będę z panem gadał, ma się pan nie pętać kolo niej, pan jest pę
tak, słyszy pan? Pętak!
Paweł poam osł rękę do góry i rzek i:
— Panie Załkin, sza!
Załkin u m ilkł na c h w ilę a Paweł ratki k rótk o7
— Panie Zaikin, ja też 7iie będę* z panem gadał, powiem tylko
jed n o: pan się z panią Urszulą nie ożeni — ostatnie zdanie wyskandował dobitnie.
— Co znaczy nie ożeni? — wykrzyknął Załkin tonćm pytania
i oburzenia zarazem.
— Tak, panie Zaikin, popamięta pan moje słowa — potwierdził
Paweł z naciskiem, a w jego głosie było tyle niezachwianej pew
ności, że Zaikin wykrzykując coś jeszcze, skierował się do drzwi,
fagas w ycofał się za nim w milczeniu.

Padł rozkaz — Frontem
dc
rodziny! No tak, rozkaz jest roz
kazem. A le do niedawna było je 
szcze inaczej. Jeszcze przed bar
dzo niedawnym czasem można by
ło w prasie codziennej znaleźć
tego rodzaju ogłoszenia „Ja, ni
żej podpisany, oświadczam, że nie
mam nic wspólnego z moim exojcem, który nie jest zresztą ni-

czeir. innem, jak tylko zwykłym
burżujem", lub jeszcze iune: „Oświadezam. że moi rodzice zbyt
są prz’ -w” ązani do przeszłości, abym mógł żyć wraz z nimi j dla
tego zrywam z nim: wszelkie sto
sunki". To jeszcze nie koniec.
Prawie każdego dnia można by
ło w pism ach znaleźć donosy
dziecięce. Mała pionierka, Marusia Namiarowa, oskarżyła swoich
rodziców przed kołchozem, że za
bili wołu, co było surowo wzbro
nione. R odzice oburzeni zbili
dziewczynę, która skolei poskar
żyła się znowu władzom i w re
zultacie
Nun iatowi obydwoje,
o jcie c i matka, skazani zestali
na rok więzienia. Jeszcze w „P ra 
wdzie" z 18 września r. ub. moż
na b yło przeczytać historję mło
dego Maksimuwa, który zadenuncjow ał sw ojego < 7ca, oskarżając
go o popełn'enie m alwersacji. Sta
ry Maksimów dostał 5 lat więzie
nia, mkidy zaś pokaźną nagrodę.
Nie są to odosobnione przykłady7.
W szystkie te fakty7 podawane
są przez pisma sowieckie z koń
ca roku ubipgłego. Obecnie —
dzieci sowieckie m aią szanować
swoich
rodziców i mają
się
już nie wstydzić swego burżuazyj
nego pochodzenia. Mogą im to
wspaniałomyślnie
wybaczać, co
ciekawsze, to fakt, że burżuazyjne nochodzenie nie przeszkadza
już dziś, tak jak dawniej, w mo
żliw ości kształcenia się w szko
łach państwowych.
Tak w ięc na czerwonym lądzie
zaczyna panować nowy klimat —
rodzinnego sentymentu.

Jak wykazały badania lekarzy
organizm ludzki wykazuje wyraź
no zapotrzebowanie na pewną
ilość
cukru
i
pevmą
ilość
soli.
Kobiefy,
które
odchu
dzając się, eliminują ze swoich
posiłków cukier, przeważnie wsku
tek spożywania go w zbyt małej
ilości, ulegają szeregowi chorób,
a ju ż conajm niej powodują silne
osłabienie organizmu. Należy b o 
wiem wiedzieć, ze istnieje cały
szereg chorób, które nie rozwiną
się nigdy w organizm ie posiada
jącym dostateczną ilość cukru —

i naodwrót, opanowują oardzo
łatwo organizm y pozbawione nie
zbędnej słodyczy.
Taksamo ma się sprawa i z
solą. Organizm ludzki wymaga
pewnej ilości soli i jeśli nie o
trzymuje je j, też je st zagrożony
szeregiem chorób Przede wszy stkiem zaś krew, w której je st zbyt
mało s la dni ko w sołi, ulega łatwo
zatruciu. Jałt wykazało ostatnio
odkrycie, słynna choroba Addiso
na, polegająca na zmianie barw
nika, związana jest wiaśnie bar
dzo ściśle z niedostateczną
ilo
ści? sol: w organiźm ie ludzkim

Miasto hez kominów
w SU Zjednoczonych
Miasto Mason City, w stanie
Oregou, St. Zjedn., jest jedynem
miastem, nie poniadającem zupeł
nie kominów. Miasto to. liczące
około 8 000 m.eszkańców, powsta
ło niedawno w związku z budową
olbrzym iej elektrowni w Gr. Cou
lec. W szystkie domy w Mason Ci
ty są ogrzewane elektrycznie, nie
ms w niem ani jedn ej kuchni ga
zowej, ani tembardz' ej węglowej.

Energja elektryczna ogrzewa i
oświetla całe miasto.
M iasto zbudowano specjalnie
dla
badań
doświadczalnych
nad rentownością oraz regulacją
obciążenia elektrowni. Dzięki do
godnym warunkom
instalacyj
nym, oraz prowadzonej na szero
ką skalę propagandzie, wszystkie
okoliczne osiedla i ferm y są nie
mal całkow icie zelektryfikowane.

Operacja nr. 5.000
słynnego chirurga sowieckiego
W tych dniach słynny chirurg
rosyjski, p rof. Tim ofiejew , na
czelny7 lekarz szpitala kijowskie
go, obchodził niezwykły7 ju bi
leusz, m :anowicie dokonał 5000cznej skolei operacji. Lekarz ten
posiada mezwylą wprawę i prze
ciętnie operuje dziennie 10 ch o
rych.

Oczywiście, że tak? ilość operacyi, jest, jak poinform ował pra
sę profesor, niczem w porówna
niu z ilością zabiegów c h :rurgicznych,
których
dokonywał
podczas wojny, kiedv był leka
rzem wojskowym— wtenczas licz
ba operowanych sięgała dziennie
cyfry 115 ludzi.

Testament na wEsytdwce
f i n a i sad w iedeński za w a ż n y
Czy można spisać testament na
wizytówce? A zwłaszcza, gdy
chodzi o legat pieniężny, czy
tekst jego na wizytówce jest pra
wom ocny?
Sprawę opartą na tem tle m :ał
do rozstrzygnięcia sąd w iedeń
ski. Chodziło o to. iż generalny
dyrektor
zakładuw
przem ysło
wych Bóhlera, inż. Fr. Heissig,
zapisał przed śmiercią pielęgn ‘ar
ce z lecznicy sumę 25.000 szylin
gów. Pielęgniarka, niejaka Greta
Goerllng. pełniła swe funkcje
przy łożu chorego dyrektora w
ciągu kilku tygodni. Chory nie
chcm l słys7
z eć o sw ojej rodzinie,
z którą pozostawał w złych sto
sunkach, przywiązał się do pie-

— Niech pan z Zaikinem nie zaczyna, Zalk.n dużo m oże! —
groził jeszcze, m achając laską. — to panu chciałem p ow ied zieć!
I mczewo bolsze!
Wyszli, trzaskając drzwiami i zostawiając Pawła w pogodnym
nastroju.
Przypomniał sobie, że Załkin ma zamiar przyjąć wiarę chrześ
cijańską. o czem napomknęła niedawno pani Urszula, na myśl
o tem roześmiał się na glos. W zacho7,vaniu się Zalkina przed
chwilą nie ujawniała się ani pokora, ani też ch eć wyrzeczenia się
rozkoszy doczesnych — widocznie Załkin nie zaznajomił się jesz
cze gruntownie z zasadami tej w iary — orzekł Paweł po ki-ótkim
namyśle. Zastanawiając się nad pożyciem Urszuli z Zaikinem, do
szedł do wniosku, że narzeczcństwo odwlekane z dnia na dzień
jest właściwie jedynym środkiem je j utrzymania, uświadom’ ! so
bie również i to. że o ile małżeńskie zamiary Zalkina są zbyt gwał
towne, ale za to szczerze, o tyle stanowisko pani Urszuli jest ob
łudne i obliczone na zwlokę.
Kiedyś Dziubiel rozm awiając z Pawiem o kobietach, zrobił na
stępującą uwagę:
— Jeżeli dorastająca panienka, przeglądając się w lustrze,
zorjentuje się, ie jest ładna, to od tej chwili zaniedbuje naukę i re
zygnuje z przyszłego fachu. Bo i p o c o 7 Skoro jestem piękna, to
pitniadze same do mnie przyjdą, p-oto przecież są I tu leży błąd,
bo pieniądze przychodzą, owszem, ale nie same, tylko w towarzy
stwie brzydkiego pana, który dźwiga je w kabzie. Później zjawia
nrugi pan, tworzący z kabzą jednolitą całość i piękność zostaje
wystawiona na licytację, dodać jeszcze należy, że każda wybitna
uroda ulega z natury rzeczy sile ekshibicjonizm u, wobec czego rola
objektu licytowanego, staje się najwłaściwszą dla m ej atmosferą.
Tak czy owak Paweł coraz wyraźniej zdawał sobie sprawę, że
musi stanąć do tej licytacji. Istota pani Urszuli z dniem każdym
przepajala go sobą nawskroś,
wyczuwał ją nieobecną dookoła,
w zwykłych codziennych noruszeniach natrafiał wciąż na je j
kształt obrysowany harmonijna lin ją, na pulsującą jasność ciała,
której różowość przejrzysta przesłaniała mu pole widzenia i na za
pach właściwy je j tylko, który czul w nozdrzach, gdy nocą wtopio
ny w ciemność nieruchomą, leżał nie mogąc zasnąć. Pow oli owład
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A D M IN IS T łlA J A : W a rsza w a , Z goda 1. T e le fo n y : A dm in istra cja ł Z a rzą d 6 9 1 -6ż
P ren u m era ta 691-66.
W y d zia ł ozloa zeń 691-56. S k rzyn k a p o czto w a 74*.
A drea te le g r a fic z n y — A B C
W a rsza w a . K on to
F K O. Nr. 13550.
P R Z Ł I>S I A W i f I L I .S I W A
K a lisz, A le ja J ó z e fin y U , tel. J o * ; P ietrk ów T ry b u n a lsk i, S ło w a ck ie g o S, tel. 59;
W ło cła w e k . Cyganka 26 tel. 136.
P R E N U M F .R A T A : miejscowa (z 7inoszeniem do domu) i zamiejscowa zł. 2.30 miesięcznie; wydanie B. w ra z
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Trochę soli-trochę cukru

Now y klimat na czerwonym iarizie
bz}j

Nr

lęgniarki, i obiecał, iż ze względu
na okazywaną mu serdeczność,
zapisze je j większą sumę Na ty
dzień przed śmiercią napisał dyr.
H eissig na odwrotnej stronie wi
zytówki tych kilka słów :

piło 14 maja, przystąpili krewni
jego do podziału majątku, odm ó
wili jednak pannie Goerling wy
płaty zapisanej na je j dobro su
my 23,000 szylingów Ich zdaniem
legat byl nieważny, a!bowiem te
stament
nie mial podpisu własno
„Życzeniem mojem jest, ab>
panna Greta Gnerling oFrrwn ?a ręcznego testatora. a wylitogra*
fowane nazwisko nie może zastą
po zgonie mcim 25.000 szylingów.
pić podpisu.
.
W nocy z 7 na 8 maja 1935 r.“ .
Sąd orzekł, po zbadamu świad
Na pierwszej stronie wizytów
ki, tam gdzie wydrukowane jest ków. iż w danym wynadku podpis
nazwisko, postawił chory litery własnoręczny nie był konieczny
„m . p.“ W łożył następnie kartę ze względu na OKoliczności, w ja
do koperty, zalepił ją, wypisał kich się to odbyło W ychodząc z
własnoręcznie adres i więczyl tego założenia sąd przysądził pie
lęgiarce zapisaną na je j rzecz su
pielęgniarce.
mę.
Pc zgonie inżyniera, co nastą

nęła równroż myślami, które utraciły swobodę samotnego gwarze
nia i rozmawiały tylko z nią, niewidzialną, posłuszne je j głosowi,
który rozlegał się w mózgu Pawia tale wyraźnie, jakgdyby pani
Urszula mówiła do niego zbliska i na jawie.
— Niech się dzieje co chce — myślał, zbierając się do decy
zji — pójdę z tem, co mam. na warjata, nie mam wprawdzie pie
niędzy, ale coś przecież ukrywam wewnątrz. Nie wiem co, ale musi
tc być zapewne skarb jakiś, skoro wiern, że leży złożuny we mme,
że go strzegę i ciągle na niego liczę Dubcdę go zatem i rzucę na
stół! Zobaczymy ile je st w art!
Tego wieczora spotkała Pawia drobna szkoda, którą wkrótce
naprawił. Nakręcając zegar i regulując go według telefonicznego
automatu, usłyszał, żc kukanie stało się św szczace i osłabło na
gle. Domyślił sie tego przyczyny, oto jeden z dwóch miechów malutKich. znajdujących się wewnątrz, które w tłaczając powietrze do
podw ójnej fujarki, dobywały z niej dwa — k u k u !, rozkleił się
i przepuszczał powietrze. Paweł miał ju ż kiedyś z tem do czynie
nia i naprawił to uszkodzenie. Ostrożnie zdjął zegar ze ściany,
otworzył jeg o boczne drzwiczki i zajrzał do środka — istotnie
w mieszku była widoczna szparka którą należało zakleić. Przerzu
cając w szufladzie rupiecie, znalazł kawałek kleju stolarskiego,
utłukł go zatem na drobno, wsypał do rondelka i, podlawszy wodą,
postawił na małym ogieńku. Ponieważ maszynka gazowa znajdo
wała się za przepierzeniem przeniósł tam zegar. Po chwili klej był
gotów i Paweł usiadłszy na łóżku w świetle nocnej lampy, m aj
strowa! długo w zegarze, po wielu maninulacjach udało mu się za
kleić mieszek Należało jedynie sprawdzić głos kukułki. Zawiesił
więc zegar na jednym z gwoździ, wbitych w przepierzenie, i wpra
wił go w ruch. Brakowało dwadzieścia minut do dwunastej, roz
bierając się Jo snu, doczekał się wkrótce Kukania. Gdy leżał już
w łóżku rozległo mu się nad głową czysto i weraźnie. W swoistym
glosie zegara kryla się pewna intymność rodzinna, wyczuwalna
przez Pawia, tembardziej, że znal to kukanie od wczesnego dzie
ciństwa. Po namyśle doszedł nawet do wniosku, że milej mu bę
dzie, jeżeli zegar będzie kukał mu w nocy nad głową i postanowił
zostawić go za przepierzeniem.
C. d. n

«
r -v f ł j p
m
za wiiejsee w y s o k o ś c i? m ilim etra p r -e r sze ro k o ść jriin e j azpalI T
■ *»"
la •
t y ( n . w szystk ich stron a ch po 6 s z p a lt ): na 1-ej s t r o n ę — l a ł ,
w tek ście f w ś -ó d a H y lcu łów ) — 70 g r., w reklam ach (w ś ró d o g ło s z e ń ) — 60 g r., na o s ta tn ie j stron ie —
fiO g r. N otatk i re a la m o w e
— 1 zł. K om u n ika ty i w y ja ś n ie n ia — 1.50
zł., o p isy sp e cja ln e
—3zl., lek a r
sk ie — Si) g i
N e k r e ls g ja p * 3 g r D robne p o 20 g 7 za w y ra z, du że litery * ogłoszen ia ch . drni n - c h ” liczy
się za odd zieln e w y ra zy , a tłu ity druk — p o d w ó jn ie . N o ta tk i rok ia m ow e
ozn a cza su* c y fr ą ( N . ) , ,kom m Jka
ty i w y ja śn ie n ia c y f r ą (K ). " a term in y ansku o głoszeń Admir.I d r a r ja
nie odn ow iada.
W y d zia ł e g.oa zen Z g o d a 1, teł. 691-56 — b in re czy n n e od g o d z. 9 ran o ao 6 w .:az.

z dziełami Sienkiewicza zł. 3.30 miesięcznie.
*edaktor odpow iedzialn y Józef
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