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Jeszcze śnią się pałace!

Wiedze szkolne c M fń e fó
budowę s z k ó l

NOWINY CODZIENNE
lASZE ABC

0 pierwszym elapie
. te) W dmu wczorajszym minął
1 połmiesięczny okres pełno
°cnictw , uazielonych rządowi
a Usanowama sytuacji buaże
owej. Tera aamem zakończył aię
Pierwszy z trzech etapów, K tóre
w swoim czasie dla akcji rządo.
Wei wytknął min. Kwiatkowski.

,lfuteczność zarządzeń, przepro
‘dzonych w tym okresie, będzie
11 *na w całej ptłni orerić dopiew nadchodzących miesiącach
szczególności, o ile o zrówno
ważenie budżetu chodzi, to jut
Kr,idzień wykazał zredukowanie
deficytu o dwie trzecie. Chodzi
J«dnak o to, by przywrócenie ró
wnowagi budżetowej miało cha
rakter trwały — a to v iąże się
11'erozdzielnic z ogólną sytuacją
■*° podarstwa społecznego i jego
Sl ta płatniczą która pozostaje na
bardzo niskim poziomie.
Tuksamo zaś dooiero w miarę
czasu pokaże się c z y akeja dostosowania cen przemysloU p ły w u

''Trh do obecnej siły nabywczej
■Pełniła nadzieje. Jak
ąd, lu t się na niej uwidocznia
ją powa n - rysy w szczególności
znizK& cen nie dociera w należytym stopm u do bezpośrtdniego
konsumenta.

Okazuje się na tym przykla
pie, że naprawa naozych stosun
ków nie da się przeprowadzić sa
kiem tylko wydaniom zarządzeń,
0i'’ wymaga odpowiedniego nasta
wnia wc wszystkich kółkach ob^■ernej machiny państwowej. Po.
Jtw n zaś hamująco wpłynęło tu
'^koordynowanie
poszczególy°łt części planu rządowego pod
r ćuem czasu, jak np. opóznieBtan^1” . °bn'żki taryfy kolejowej,
,] ^ 'ią ce j przecież jeden z funrj ^*ntów obniżki cen.
zi
brak skoordynowania grocVch ł
także i w nadchodząktóry h
dalszych ctrpacn. z
c«ńv « pierwsz> ma być PuSwięri
a,viązaniu kontaktu z żyv ,7A af°i,podarcZem kra iu i zakiyd r u e i311111 ^eK0 działalności, a
i n . _ a. stworzeniu planu „syd „L
y" » ci i organicznej odbu:
. ? ic la gospodarczego". W
si
•
lem "b ie te rzeczy ściir
Z 80^a wiążą i jedynie
traktowane łącznie mogą wydać
n,J«zyte skmki.
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Bilowicki skazany
na A lata w i e z i e n ia
Sąd Okręgowy ogłosił wczoraj'
wyrok w sprawie b. dyrektora Za
kładu Oszyszczania Miasta, Stani
sława Biłowickiegc
Akt oskarżenia zarzucał Biłow ekirm u dokonanie szeregu prze
stępstw, polegających na przekup
stwie, braniu prow izji oa dostaw
ców ZOM-u, nadużyciu władzy i
t. p. Zarzuty te sform ułowane
były w 12-tu punktach.
Sąd Okręgowy uznał, że wina
dyr B iłow ickiego została udow od
niona jedynie w czterech wypad
kach, a m.anow-icie: 1) że na sta
nowisku dyrektora Zakładu Oczy
szczania Miasta, w okresie od r.
1925 do r. 195-4 brał prow izję w
yysokości 5 proc od firm „D e
Pion Bouton" i „D u n lop", dostar
czających
części
samochodowe
do ZOM-u Za przestępstwo to Biłowicki skazany został na 4 lata
wiezienia Kara ts po zastosowa
niu amnestji ! została zmniejszo
na do 2 lat i 8 miesięcy.
2) że we wrześniu 1935 r. otrzy
mał od firm y „De D;on Bouton"
w czasie swojego pobytu w Sopo
tach 5 000 zł. tytułem zaliczki na
przyszłą prow izję Za ten czyn Sąd
Okręgowy wymierzył mu karę 2
lat więzienia.
3) że zawarł umowę z firmą
„D u nlop" na dostawę 20 komple
tów części samochodowych za ceę “ 88.600 zł bez przetargu i na
wygórowanych warunkach, co w
konsekwencji naraziło ZOM na
stratę około loo.OOO zł. Sąa Okrę
gowy za to przestępstwo wym ie
rzył mu również 2 lata wiezienia
4) Że 30 września 1981 r. prze
k r o c z !' iv i,rdzę, polecając w ypła
cić swoim Podwładnvm Yirzyznaną mu jwzez Zarząd Miejski po
życzkę w wysokości 6-Tmesiecznych poborów wraz ze skasowa
nym
tymczasem
15-procento
wvm dodatkiem do pensji, przez
co podjął zamiast należnych mu
13.338 zł. 60 gr — 15 338 zł. 50
gr.. za co wymierzono mu karę 1
roku więzienia.
Jako karę łączną Sąd Okręgo
wy wymierzył b. dyr. Riłowickiemu 4 lata więzienia z zaliczeniem
aresztu tymczasowego od dnia 16
październiKa 1934 r do dma roz
prawy Nadmienić należy, że trzy
ostatnie przestępstwa, za które
b. dyr. Biłowicki został skazany,
me podlegają ustawie o amnestji
Co do pozostałych ośmiu punk
tów oskarżenia Sąd Okręgowy uznał, te wina osk. Biłowickiego
nie została udowodniona i w cbec
tego uniewinnił go z tych zarzu
tów Między niemi znajduje się
również punkt dotyczący fałszo
wania bilansów pi-zez Biłowickie
go, by uśpić czujność władz m iej
skich i zapewnić sobie zaufanie
przełożonych, BRowicki
bowiem
w dorocznych sprawozdaniach f i 
nansowi ch z działalności ZOM-u

miał wykazywać stale pewną nad
wyżkę dochodów nad rozchodami.
Sąd uznał jednak, że v in a jego
róu nież w tym w ypadk j nie zo
stała udowodniona.
W krótkiem uzasadnieniu sen
tencji wyroku, Sad Okręgowy po
dał, że sw oje przekonanie o winie
osk. Biłowickiego odnośnie 4-ch
punktów, za k tó-e go skazał na
podstawie całokształtu
okolicz
ności sprawy, wyjaśnień stron,
zeznań świadków, opinji
bie
głych i całego materjału dow odo
wego, znajdującego się w aktach
sprawy. Biiowicki. zdaniem Sądu,
był arbitralnjTn w stosunku
do
podwladnvch do przełożonych zas
bardzo układny usłużny
U jawnienie czynów, za które
Biłowicki został skazany, było nie
słychanie trudne, gdyż „transak
c je " załatwiane były w cztery
oczy, Jednak mimo to wina oskar

żonego, zdaniem Sądu, została u-

m . st. W a r s z a w y
m. na
I^wziętsj w dniu 14 b,
f.p , 1
)raniu, zwołanem prze?
u ,
P'ekarzy m. st. Warszawy,
. wa'y o zupełnie nieuzasaJnioeJ Podwyżce cen pieczywa, która
miała w-yr.„sid 15 do 20 nroc . włataw iesifj działalność za-zadu

Jcechu, wyznaczając na sta n ó w sko tymczasowego zarządcy b. se
natora Stefana W iechowieza.
Dotychczasowym starczym ce
chu bvł Bronisław Magiera, podstarszym *aB
zas j,s.az
Kazimierz Jarosz i
Antoni Łukasiewi1CZ.
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szkolny o 3 salach z mieszkaniem
i kancelarją dla nauczycieli. Ale
i ten plan Dudowry nic spodobał
się władzom szkolnym, które o*
świadczyły, że Ministerstwo Oświaty nie pozwala budować ta
kich szkół- Rada gmmna postano
wiła wobec tego budować już nie
dom szkolny, ale t zw. dom ludo
wy , w
którym
pomieszczone
szKolę.
W sprawie budowy' szkół na wsi
nia być podjęta interwencja w
Ministerstwie W. R. i O. P. Zda
niem organizacyj rolniczych Mi
nisterstwo Ośwriaty powinno roz
patrzyć sprawę budowy szkół po
wsiach i albo buaować izkoły-pałace kosztem państwa, albo pozo
W innej wsi gminy Duninów stawić gminom w olną rękę w tej
postanowiono wybudować dom sprawie.

dowodmona.
Jako
okoliczność łagodzącą,
Sąd wziął pod uwagę długoleł nią,
sprężystą gorpodarkę w ZOM ie
oskarżonego, oraz jeg o dotychcza
sową niekaralność. Okolicznością
mi zaś obciąiającem i b. dyr. B ło wickiego Sąd uznał następujące
fakty: że dopuszczał się prze
stępstw bez potrzeby, gdyż star.
materjalny je g o był dobry i nale
ży je tłum aczyć tylko chęcią zy
sku, dalej, że nadużył zaufania
swoich przełożonych, następnie,
że postępowaniem swojem demo
ralizował podwładnych, a wresz
cie, że trw onił bez potrzeby
grosz publiczny.

T y fu s plam isty
w M ałopolsce W schcdniei
Na terenie powiatu Nadworna
w’ystąpila epidemja tyfusu pla
mistego W gromadzie JLuraki za
notowano ostatnio 7 wypadków
tyfusu, w innych m iejscow ościach
stwierdzono po kilka zachorowań.
Powiatowe
władze saritarne

przystąpiły do zwalczania ep1’
demji i lokalizacji je j ognisk. V1
gminie Pniów uruchom iono pierw
sza w- powiecie łaźnie publiczną z
parnią i dezynfektorem. Równ ież
w- Nadwornie ma bvć wybudowa
na łaźnia, >

1 2 .0 0 0 z ł . o t f s z k o d C i # a n i d
za utratę zmysłu równowag.

Do wydziału X I cyw ilnego Są-1 tzkam ec wsi Sadowne, w pow.
du ! Okręgowego w- Warszawie warszawskiem, Antona > owosielNa wniosek prokuratora
Sąd wpłynął ciekawy: pozew c ’ odszko ski żąda od Skarbu Państwa
postanowił utrzym ać w m ocy do dowanie za nieszczęśliwy wypa 12 000 zł. za rzadkie uszkodzenie
tychczasowy środek zapobiegaw dek spowodowany przez między cielesne odniesione wskutek zde
miastowy autobus P K. p
Mie- rzenia autobusu rr,,ędzymi akto
czy w postaci arrsztu.
wego lin ji W arszawa — Now*,
1.. a
D wór z jego furmanką. W czasie
tego wypadku Nowosielski upad1
na szosę i odniósł kontuzje, które
spow odowały w następstwie utratę zmysłu rów nowag- .

Nota Szweci j do Wl och
w s p ra w ie z b o m b a r d o w a n ia am bu la nsu
S7.T0K H 0LM , 15. 1. (P A T .) —
Poseł szwedzki w Rzymie złożył
wczoraj rządowi włoskiemu notę,
tv której znajdują się takie stwier
dzenia: Abmulans, wyposażony
przez szwedzki Czerwony Krzyż
dla działalności w A b ify n ji, w ć.
30 grudnia ub. r. stał się przed
miotem bombardowania p ow ietrz
nych sił włoskich w m iejscowości
Malka Didaka w prow incji Borona. Ofiaram i tego bombardowa
nia padła znaczna liczba chorych
personel ambulansu. W śród za
bitych
znajduje się obywatel
szwedzki, lekarz Lundstrom. In
ny obywatel szwedzki, lekarz na
czelny ambulansu, dr. Hylander,
został ranny. Urządzenie ombular
su w znacznej części zostało znisz
czone.
Rzad szwedzki przyszedł do
przekonania, że ambulans szwedzi był przedm.otem bezpośredniej
a gresji ze strony lyotnictwa wło
skiego. Por-eważ. chodzi tu o oby
watel?. szwedzkich, którzy-, pełniąc

służbę miłosierdzia, zgodnie z kon
wencją 1929 r., m ówiącej _ o lepszem traktowaniu chorych i rad
nych w czasie wojny, stali się ofia
rami ataku lotnictwa włoskiego,
rząd szwedzki czuje się zmuszo
ny założyć wobec rządu włoskie
go kategoryczny protest rrzeciw ko temu atakowi.
Rożne, komunikaty włoskie, ; ak
rów nież komunikaty gen Grariani'ego, przesłany oficja ln ie rządo
w szwedkiemu
stwierdzają, że
bombardowanie, które miało tak
fatalne skutki dla ambulansu
szwedzkiego, było aktem represyj
za rzekome
po gwałcenie zasad
wojennych przez Abisyńczyków
W edług opinji rządu szwedzkie
go. motyw ten nie może usprawie
dliwiać ataku na ambulans szwe
dzki. Co się tyczy działalności am
bulansu, to nie zaszedł żaden fakt
Któryby
świadczył o nadużywa
niu przez ambulans znaku Czer
wonego Krzyża, i wszystkie tego
rodzaju przypuszczania zostały

Nareszre zima w Zakofdnem
D u ż y ruch n a rcia rski
ZAKOPAN E, 15.1. Utrzymują
ca się od soboty mroźna, przepla
tana opadem śnieżnym pogoda,
przywróciła Zakopanemu . okoli
cy w łaściw y o tej porze charak
ter zimowy, um ożliwiając upra
wianie sportów zimowych w ca
łej rozciągłości.
W czoraj uruchomiono tor łyż

w a rsk i, który odrazu ożywił się
zwolennikami tego sportu.
Uzięki utrzym ującej się dobrze
pokrywie śnieżnej objaw ia się
znaczr.e ożywienie ruchu narciar
skiego i saneczkowego. W zwriązku z zapanowaniem długo oczeki
wanych warunków zimowych w i
doczne jest rów nież ponowne ożywienie się ruchu przyjezdnych.

Skazan y na d o żyw o tn ie w iezienie
odszukał 15 Św iadków sw ej niewinności

Zawleczenie zsrzadu cechu piekarzy

n

Centralne organizacje rolnicze | budowy szkół wogólo, ponieważ
otrzym ały % wielu stron kraju nie stać ich na budowę szkół-paskargi na postępowanie władz łaców.
szkolnych, które utrudniają budo
Ostatnio otrzymano z powiatu
wę szkół na wsi, odrzucając
Gostynin ska-gi ludności na po
przedkładane przez gminy plany
stępowanie
lokalnych
władz
budowy.
szkolnych
w kwestji buaowy
Mimo braku szkół i ostrego
kryzysu, władze szkolne stawiają szkół na wsi. Gmina Duninów po
stanowiła wybudować szkołę w
przy budowie szkół zbyt wielkie
pewnej wsi na specjalnie zaku
wymagania i zabraniają budowy
pionym placu. Inspektor szkolny
szkół w skrom niejszych zarysach,
odrzucił przedłożony pian budo
na jakie stać daną okolicę, W ;ele
wy, uważając go za skromny. Za
gmin odstępuje wsjaitek tego od
rząd gminy odstąpił w obec tego
od zamiaru budow y domu szkol
nego a szkoła w owej wsi mieści
się nadał w w ynajętej, ciemnej i
dusznej izoie.

gdyż
Niecodzienne podanie o rewirewi • nie doczekał się procesu
zję procesu wpłynęło do władz są podczas obławy policyjnej spłonął
dowych w sprawie dożywotniego żywcem w stogu siana.
Bandyta siedząc w więzieniu
więzienia na św. Krzyżu, H ipoli
ta
Piszyńskiego.
Piszyńskiego Swiętokrzyskiem w drodze korer
skazano na dożywotnie więzienie apondencj1 odszukał 15 świadków,
pod zarzutem wymordowania w którzy mają stwierdzić jego ali
majątku hr. Dzieduszyckiego w bi. Obrońca dożywotniego więź
Porytem rodz‘ ny administratora nia adw Hofmokl-Ostrowski wy
Dobrzyckiego, składającej się z 5 stąpił na tej podstawie o ponow
osób. W spólnik bandyty-, Nowicki, ne rozpatrzenie procesu.

N owosielski chodzi zataczsjat
się
i ma osłabioną orientację. Na
przez personel ambulansu uzna
rozprawę powołani będą biegli-lene bezwzględnie jako błędne.
Rząd szwedzki w zakończeniu karze dla określenia, czy utrata
żąda ukarania winnych ataku ta zmysłu rów nowagi wynikła wsku
tek wypadku na drodze
ambulans.

Nowa sytuacra oa nioizach
Po opuszczaniu konferencji przez Japonię
LONDON, 15. 1 (P A T .j. „D a i
ly T elegrapb", om awiając opusz
czenie konferencji morskiej przez
delegacje japońską, pisze, iż fakt
ten może pociągnąć za sobą do
niosłe wypadki na Oceanie Spo
kojnym. Jeżeli Stany Z jednoczo
ne zdecydują się na wykonanie
planu stworzenia nowych baz
morskich, wówczas W. Brytanja
może być zmuszona do zastano
wienia się nad swą pozycją stra
tegiczną na Facyfiku oraz nad ooroną Honkongu. ‘

Krok Japonji nie pociągnt? j&nak za sobą w yścigu ZDrojeń, pO'
niewaz W. Brytanja i Stany Z jed 
noczone doszły ju ż do porozumie
nia między sobą w sprav ie sto
sunku sił m orskich. W yzywający
gest Japonji - - pisze dziennik —
uczynił rzeczą nieu rik rion a uzu
pełnienie olbrzymiego programu
amerykańskiego Dudowy okrętów,
w edług którego Stany Zjednoczo
ne będą posiadały w roku 1942
największą flotę na świeeie.

Żałoba lotnictwa amerykańskiego
1ł

osób z g in ę ło w sam olocie

NOW Y JORK, 15. 1. (P A T .). Z Hauptmanna, zginął w katastro
Arkansas City donoszą: W kata fie samolotowej pod Gooawia w
strofie samoiotu pasażerskiego stanie Arkansas.
nod Goodwin zginęło 18 osób.
Jest to największa katastrofa, ja 
ka dotknęła cywilne lotnictwo amorykańskie.
Ka całym obszarze Polski p a 
Okoliczni farmerzy błądzili kil nowała w czoraj pogoda ę zachmu
ka godzin po moczarach, zanim rzeniu znrennem z przelotnemi
zdołali odnaleźć m iejsce kaiastio- opadami śnieżnemi. O godz. 14
fy. Szczątki samolotu znaleziono
termometr wskazyw ał: 2 stopnie
rozrzucone w promieniu około ciepła w haliszu , 1 w Poznaniu,
100 m. Zwłoki o fia r katastrofy są
Grudziądzu i Bydgoszczy, 0 st, w
tak zniekształcone, Is trudno je
Warszawie, Gdyni, Krakowie, Cie
rozpoznać.
szynie, Tarnonolu, Łucku i Piń
Przyczyna katastrofy nie zo
sku 1 stopień ni-ozu w Łodzi,
stała dotychczas ustalona. Tow a
I) id e a ch 1 Przemyślu, 2 w- W ilnie,
rzystwo lotnicze oraz Departa- j
4 w Zakopanem i 8 na Hali G ą 
ment Handlu w drożyły n a ty ch -!
sienicow ej.
miaertowe dochodzenie celem usta
Dziś — w dalszym ciągu pogo
lenia przyczyn katastrofy.
da c zachmurzeniu zmiennem z
NOW Y JORK, 15. 1. (F A T .).—
przełom ami opadam? śnieżnemi.
„D aily M irror" donosi, że sędzia
W górach umiarkow-any, a poza
Roberts,
członek
N ajwyższego
1cm lenki mróz,
przechodzący
Trybunału
SianówZjednoczo
dniem w odwilż. Umiarkowane
nych, na którego ręce wysłane zo- ło ł„
.
, .
Wiatry zachodnie i nólnoeno
s a l o nowe podanie w sprawie zachodnia

Zachmurzenie zmienne

Str.
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Pożyczką konsolidacyjna

na m ocy u s ta w y o pełn om ocnictw ach
W czorajszy „Dziennik Ustaw"
przynosi szereg dekretów Pre
zydenta Rzplitej, wydanych na
mocy ustawy o pełnom ocnict
wach, która, jak wiadomo, w yga
sały z dniem wczorajszym (15
b. m .).
PODATEK PRZEM YSŁOW Y
Dekret, zm ieniający ustawę o
podatku przemysłowym, uchwało
ny dnia 13 b. m, znosi dotychcza
sowy system i wprowadza koma
sację stawek podatku przemysło
wego od obrotu.
Dalej uchwalono skumulowanie
z podatkiem przemysłowym od o
brotu crwóch danin, obciążają
cych obrót i będących z istoty
rwej podatkiem od obrotu, a mi a
n ow icie: a) obiaty
stemplowej,
pobieranej
w
wysokości
0,22
proc, od umów, rachunków i b)
nadzwyczajnej daniny
majątko
wej. Uchwalono dalej zniesienie
sy«temu dodatków do państwowe
go podatku przemysłowego od obrotu i wprowadzenie jednolitej
stawki, obejm ującej oprócz opła
ty stemplowej i daniny majątko
wej, następujące dodatki: a> 15procentowy dodatek t. zw. nad
zwyczajny, b ) 10 proc, dodatek
t. zw. interwencyjny, c ) dodatek
komutialny w wysokości 25 proc.
podatku państwowego. Skumulo
wane w ten sposób stawki wyno
szą wedle dekretu: %
1,2 proc. dla przedsiębiorstw
handlu towarowego, skupu zawo
dow ego i sam oistnych dostaw
przy prowadzeniu ksiąg.
7,1 prac. dla tychże przedsię
biorstw przy braku k s^ g .
1,5 proc. dla drobnych (kategoryj VI, VII i VIII świadectw
przemy słow ych)
przedsiębiorstw
przemysłowych
*
rzemieśln
czych.

3,9 proc. dla większych przed
siębiorstw przemysłowych przy
prowadzeniu ksiąg.
2,5 proc. dla przedsiębiorstw
ekspedycyjnych, przewozowych i
Komun ikacyjnych.
6 proc. dla przedsiębiorstw ko
misowych, pośrednictw a handlo
wego oraz pośredników handlo
wi. ch.
3 proc. dla pozostałych obro
tów.
Z porównania dotychczasowych
stawek wynika, iż największą u l
gę uzyskały drobne przedsiębior
stwa przemysłowe i rzemieślni
cze. Będą one opłacać podatek w
wysokości 1,5 proc., podczas gdy
obecnie i to bez daniny majątko
wej i bez opłaty stemplowej ob
ciążenie podatkowe wynosi 1,4
proc. Dalej bedą korzystały z ul
gi w szystkie przedsiębiorstwa p o
dlegające obecn ej 3-procentowej
stawce, które powinnyby oołacuć
3,155 proc., bądź te, które podle
gają dodatkowi interwencyjnemu
3,355-procentową stawkę.
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Konwersja państwowych pożyczek wewnętrznych

KOSZTY SĄDOW E
Ogłoszony będzie dekret upo
ważniający Ministra Sprawiedli
wości dc umarzania oraz rokładania na raty zapłaty zaległych w
postępowaniu cywilnem a należ
nych Skarbowi Państwa kosztów
sądowych, jeżeli ściągnięcie i-ch
byioby połączone z nievrspćlm ier
nemi trudnościami lub groziłoby
ułużnikowi zbyt ciężkiemi skutka
mi.
l.\FORM ACJE O STOSUNKACH
GOSPOD\RCZYCH

Rada Ministrów wśród uchwalo
nych ostatnio projektów dekretów
przyjęła również przedłożony przez
p. Ministra Skarbu ważny dekret o
konwersji państwowych .pożyczek we
wnętrznych. Jak komunikuje Min.
Skarbu — myślą przewodnią tego de
kietu jest skonsolidowanie rynku
wewnętrznych pożyczek państwo
wych i urealnienie pi ograniu ich umorzenia.
#
Państwowe pożyczki wewnętrzne—
jak wiadomo — euiitowane były w
różnych okresach i warunkach. Kry
zys gospodarczy już oaaawna wysu
Uął potrzebę konsolidacji tych poży
czek, podobnie, jak zostało to doko
nane w zakresie szeregu zobowiązań
prywatno- i publiczno - prywatnych
W wytworzonych warunkach gospo
darczych zwiększanie obciążenia spo
leczeństwŁ na cele tych wydatków
ani obecnie, ani w najbliższej przy
szłości nie może być przedsięwzięte.
Biorąc powyższe motywy pod uwa
gę, przeprowadzenie konwersji we
wnętrznych pożyczek państwowych
stało się rzeczą konieczną. Konwer
sją objęte będą pożyczki następują
ce:
6-procentowa państwowa
renta

Dekret o przedsiębiorstwach
zbieran.a i udzielania inform acyj
o stosunkach gospodarczycn prze
widuje, ii przedsiębiorstwa tak;e
wolno prowadzić doDiero po uzy
skaniu koncesyj, których udziela
według swobodnego uznania Mi
nister Przemysłu i Handlu. Kon
cesji nie mo2na udzielić osobie fi
zycznej nie posiadającej obywa
telstwa polskiego lub osobie praw
nej m ającej siedzibę zagranicą.
Koncesje takie nie mogą b jć rów
OBNIŻENIE PODATKU OD ZA  nież odstępowane i w ygasają z
chwilą śmierci osoby fizycznej
PALNICZEK
lub likwidacji osoby prawnej.
Dekret zm ieniający ustawę o
M onopolu Zapałczanym upoważ
nia Ministra Skarbu do obniżenia
w drodze rozporządzeń opłaty rao
nopolowej i podatku od zapalni
czek. wprowradza zakaz posiada
nia zapalniczek niezaopatrzonych
w znaczek podatkowy, przyczem
Głośna byU swego czasu w ko nięte. N iewiele jednak to pomoprzep'sy te tyczyć się mogą rów 
nież zapalniczek
przywożonych łach lekarskich sprawą, wytoczo glo, goyż wskutek niszczycielskie
znanemu
raJjologow i
dr, go działania radu, kość czołowa
dla osobistego użytku przez pod na
FJoksztrumpfowi
przez
jedną
z została spalona i p. Brzozowskiej
różnych. Za posiadanie zapalni
czek nieoplaeanyth względnie po jego pacjentek, nauczycielkę z ra m iejsce nowotworu ziośhwego utworzyła się dziuta w czole
siadania zapałek nieopłaconych o prow incji, Brzozowską.
P.
Brzuzowska,
której
się
utwo
wielkości monety 2-złotowej* F.
platą m onopolową przewidziana
rzył na czole nowotwór złośliwy, Brzozowska dopatrując się wmy
jest kara nie mniejsza, jak 20
zwróciła się do dr, Floksztrumpfa L-kiego obrotu kuracji w niewła
złotych.
z prośbą o usunięcie go, Dr. Flck- ściwej
metodz-e
zastosowanej
sztrum pf zastosował kurację, po przez dr, Flokfaztrumpfa, wyto
legającą na wprowadzeniu pod czyła. przeciwko niemu sprawę
skórę szklanych ampułek z ema- cywilną o odszkodowanie w w y
i-acią radową. Ponieważ jednak sokości 50.0UO zł., dowodząc, że
działanie radu było zbyt silne, po wskutek zeszpecenia twarzy nie
krótkim okresie czasu ampułki, może zajmować się w dalszym
które miały pozostawiać w czele c:agu pracą nauczycielską. Rze
nio przyznaje, ie lotnik wtóski przez 6 tygo-dni. musiały być usu
czywiście władze szkolne zwolniistotnie
został
zamordowany,
gdyż oświadcza, i e W łosi nie md-]
gą czynić wojsk abisynsnieb odpo
wiedzialnemi za ścięcie głowy lot
nikowi włoskiemu przez pasterzy
u GeneraSnuęa tnssektora S ił Zbrojnych
somalijskich.
Generalny Inspektor Sił Z b r o j C is z e w s k i przedstawił Generalne
Ras Nasibu podkreśla rów no nych, gen. Rydz-ńtmgły, udzielił mu Inspektorowi dążenie sokol
cześnie, ie Abisyńczycy zawsze audjencji -nowowybrenemu preze stwa polskiego do jakr.ajlepszej
szanowali życie jeńców .
sowi Zw iazku Sokolstwa Polskie współpracy z wojskiem nad w y
go, pik. dypl. w st. sp. Francisz chowaniem fizycznem i przyspo
kowi Arciszewskiemu. Prezes Ar sobiemein wojskowem Sokołów

ńiedsia oszpeconej nauczycielki
Hia może uzyskać odszkodowania od zamożnego lekarza

B a rb a rzy ń s c y E tio p o w ie
ścięli głowę lotnikowi włoskiemu
LONDYN, 14.1. (A T E ). — Z
A dais Abeby donoszą: Głównodo
wodzący
frontu
południowego
Ras Nasibu, wystosował do głów
i.odowodzącego włoskiego frontu
południowego gen. Graziani pis
mo, w którem zastrzega się prze
ciwko zapowiedzianym przez Wio
chy represjom za ścięcie głowy
jednemu z lotników włoskich. W
piśmie swem Ras Nasibu pośred-

„ S o b o l a

K a n c le rz A u s trii w P r a d z e
Wolna ręka dla Habsburgów w Austrji
BERLIN, 11. 1- (P A T ). P oli- wolna ręka dla Habsburgów w Au
tyczne czynniki niemieckie nie u stru .
krywają swego niezadowolenia z
2) uznanie status ąuo,
zapowiedzianej wizyty dr. Schu-j
3) pakt wzajemnej pomocy
schnigga w Pradze. Jawny wyraz (p izeciw Berlinowi — dodaje
tego niezadowolenia daje prasa, „V oelkisch er B eobath ter"),
która w obszernych artykułach i|
4) pełne równouprawnienie w
korespondencjach % Wiednia, Pra kwestji zbrojeń,
gi i Budapesztu bądź ironizuje,]
5) ścisła współpraca gospodarbądź też wysuwa najróżniejsze dc cza.
mysły co do celów podróży. Wszy
Korespondent wymienia rówr.o
stkie jednak dzienniki podkreśla- cześnie, jako dezyderaty P rag i:
1) bezwzględną w ierność poli
ją zgodnie, że wizyta poiiada ostrze, skierowane w yrain.e prze tyce Ligi Narodów,
2)
odrzucenie
rewizjonizm u
ciwko Berlinowi.
Korespondent urzędowego orga (ten punkt podaje dziennik roznu „V oelkischer Beobachter", po strzelonym drukiem),
3) pakt wzajemnej
pomocy
wołując się na inform acje z mia
rodajnego źródła, podaje w na (przeciw Berlinowi —• dodaje
stępujących punktach dezydera „Yoelkischer B eobachter").
ty Schuschnigga, które zamierza
on przedstawić w Pradze:
1) niemieszania się do spraw
wewnętrznych A ustrji, a zatem

M r o z y w C h in a c h
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P ik

R te s iu r c s k i

ziemska serji 1,
4-procentowa premjowa pożyczka
inwestycyjna,
3-piuceniowa premjowa pożyczka
budowlana serja 1,
5'A -piocentowa pożyczka budowla
na, serja 2,
5-procentowa państwowa renta wie
czysta, serja 1,
6- procentowa pożyczka inwestyryj
na.
Nowy napier, który posiadacze wy
żej wymienionych pożyczek otrzyma
ją, po przedłożeniu tych pożyczek do
zamiany, nos,ć będzie nazwę Pożycz
ki Konsolidacyjnej. Papier ten wy
posażony został w szereg poważ
nych przywilejów.
Przedewszystkiem, jeśli chodzi o
sprawę wykupu Pożyczki Konsolida
cyjnej, to plar umorzeniowy, obliczo
ny nr 45 lat, będzie ustalony w ten
sposób, że obligacje wylosowane dc
umorzenia w ciągu pierwszych 10 lat
będą wykupywane * nadpłatą 20 pro
cent, a wiec po kursie 120 za 100, zaś
wylosowane w lalach następnych —
Z nadpłatą 15 proc. ponad ich w ar
tość imienną, i.
Pożyczka Konsolidacyjna emitowa
na bęazie w złotych w zlocie. Będzie

, piufcifc7. w . i. c p a t . j . -

Kom itet polsko-włoski protestuje
przeciwko tendencyjnym informacjom
Zarząd „Kom itetu Polonia-ltal!a“ wobec faktu, że nieścisłe i
często tendencyjne inform acje urabiują stanowisko części prasy
• społeczeństwa polskiego, prote
stuje przeciwko tym metodom,
które zniekształcają dążenia mo
ralne i materjalne Narodu W io
tkiego ,
przypomina, że Naród Włoski
zaliczał się zawsze do najw ier
niejszych przyjaciół Polski i Po
laków i że wobec tego ma pełne
prawo spodziewać się od nas po

Wie! lii r o u s o iersr

22 o s k a r ż o n y c h s ta n ie p r z e d S ą d e m O k r ę g o w y m
Doręczony został akt oskarżęma w sprawie c rozgałęzioną ak
cję teroryslyczną na tle zatargów
pracy w branży wędliniarskiej w
Warszawie. W stan oskarżenia
postaw,one zostały 22 osoby z
Dwojrą W ajnapel i Abramem Na
jerem na czele.
Są to przeważnie członków
żydowskich
związków
zawodo
wych zawierzonych w swej dzia
łalności pod zarzutem uprawia
nia akcji wy wrrotowej.
Oskarżeń* pociągnięci zostali

o f.a rami ostrych mrozów, trwających
op u ic.ł Paryż
tu od początku grudnia padło do
W czoraj o godz. ld-ej odjechał tej pory 153 osoby. Temperatura
z Paryża do Warszawy płk. Ble- utrzymuje się ną poziomic około
szyński120 stopni niżej zera.
Jak ju ż donosiliśmy, płk, Błe
szyński mianowany zolL iI podse
kretarzem stanu w Min. W. R. i 1
w U arw .A u to m a t"
O. P.
W czoraj rozb.to szyby w barzo
„A utom at" przy ul. Marszałkow
Losowanie książeczek skiej 83. W łaścicielam i tego baru Dla uspokojpnia opinji szero
są żydzi, ale p c " " n e l składa się z kich sTer radiosłuchaczy, porup. k . u .
linia ló-go stycznia 1930 roku od samych chrześcijan. Na m iejscu 'szonych pogłoskami o rzekomej
było się w Centrali P IL O. w War znaleziono dwa kamienie owtnię- Iikwidacj* „W esołej
lwowskiej
szawie 39-te z rzęau losowanie ksią te w gazety.
|f a l i o n e g d n j wieczorem Polskie
żeczek na premjowane wkłady oW łaściciele obliczają straty na Rad jo nadało następujący komu
szczędnościowe serji I-ej.
Po zł. 1000 otrzymają właściciele 3.000 zl. Sw ladkowie opowiadają, nikat:
następujących książeczek:
że napada dokon tó czterech mło
Nadanie w ubugłe niedzielę w pro.
101* 8299 4197 6u55 8274 8458 9147
dych Polaków. Dwaj zbiegli ale granwe cgólncpulzkun zumiast „W e 
16890 172S3 21234 21853 24544 25119
sołej lwowskiej fali” audycji „Cyruli
25717 20668 30701 3tóu4 33841 S8u82 jami Jerozolim&kiemi, a dwaj in ka Warszawsku-gn*1 wywołało szereg
ni ul. Żórawią.
46160 46322.
fałszywych interpretacyj i p^głoscK

W ybicie s zy b

dobnego ustosunkowania;
stw :erdza, ie obecna blokada
gospodarcza Italji przy pomocy
sankcyj jest czynem przeciwnym
nteresom pokoju i E uropy;
wyraża, nietylko życzenie, aże
by ten stan rzeczy jaknajprędzej
zniknął, ale ta*że podkreśla swą
solidarność kulturalną i ogólno
ludzką z Italją, którą us luje się
oglodzić i upokorzyć;
oświadcza, że zwycięska Ita’ j i
jest niezbędna i konieczna dla po
stępu kultury i prestiżu Europy.

ty p. Brzozowską ze stanowiska
nauczycielki. Sąd Okręgowy za
sądził na rzecz p. Brzozowskiej
20.000 zł. i w ywok ten został za
twierdzony przez Sąd Apelacyjny.
Kiedy ' jednak p. Brzozowska
przystąpiła do egzekucji zasadzo
nej je j sumy, okazało sie, że z
bardzo bogatego lekarza trudno
wydobyć zasądzoną sumę. Egze
kucja na ruchom ościach riaia w
rezultacie kilkaset złotych. Tym
czasem doszło do wiadomości p.
Brzozowskiej, że przed terminem
rozpatrywania sprawy przez Sąd
A pelacyjny
dr.
Floksztrumpf
przep.sal 1/12 wielkiej kamienicy
przy ul. Wiaok, . wartości okuio
miljona ełotyeh, na rzac* i»wej
s.csti-y, p. Bemskiej. Należy nadm.enić, że reszta kamienicy nie
należała do dr. Flokszirum pfa.
Dopatrując się w postępowaniu
clr Floksztrumpfa chęci uchro
nienia sw ojpgc mającku przez eg
zekucją. p. Brzozowska za pośred
nictwa adwokatów M. Niedziel
skiego i J. Mikulskiego wystąpiła
do sądu o unieważnienie aktu
sprzedaży części nieruchomości,
stanowiącej własność dr. Fiokcztrumpfa na rzecz p. Bemskiej.
Po zbadaniu szeiegu świad
ków, w dniu wczorajszym spra
wę rozpatrywał Sąd Okręgowy.
Pełnom ocnicy dr. Floksztrumpfa
zaprzeczali, by tranzakcja, o któ
rej wyżej mowa, była fikcyjna,
tv ierdząc, że Floksztrum pf miał
bardzo poważne wydatki w związ
ku z rozwodem z pierwszą żoną
i na ten cel zmuszony był zaciąg,
rąć poważpe pożyczki, które spła
cił, odstępując swoją część kamie.
oie>.
W yrok w tej ciekawej sprawie
zapadnie za kilka dni.

W a i s z a w s k a g i e l ti a p i e n i ę ź r . a
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Dewizy
Jreigja 89.50; Hoianuja
do odpowiedzialności za organi 360.60, Londyn 26.22; Nowy Jork
zowanie napadów na wędliniar- 5.2£ i pięć ósmych; N- Jork Ikabel)
pie i niszczenie znajdujących się 5.28%; Oslo 181.70; Paryż fó.OOH;
Szwajcarja 172.60;
tam zapasów, przez oblewanie Praga 21.96-Sztokholm 135.25; LLrbn 213.45; Ma
naftą i t. p. spowodu zwalniania dryc 72.60.
z pracy członków związku
Banknoty dolarowe w obrotach pry
Proces o działalność teroiy- watnych 5.27 -5,27)ś; rubel zioty
styezną z art. 251 K. K. znajdz:e 4.80; dolai złoty 9.01 H—9.02; gram
cz.stego złota 5,92*4.
się na wokandzie wydziału VIII
Papiery procentowe; 7 proc. po’..
kąrnego
Sądu Okręgowego w stabilizacyjna 64.75 — 64.1? — 64.oo
W arszawie w dniu 27 stycznia rb. (odcinki po 500 doi.) 65.00—64.50 ('»
Na rozprawę v\ezwano 47 śv iad proc.); 4 proc. państw, poż. premjow dolai owa 5Ż.50— 58.00! 5 proc.
ków spośrod w łaścicieli wędli- konwersyjna 63,50; 6 proc. poz. do
niarni i działaczy związkowych. larowa 7°,50 — 78.75 - 79.00 (w
p ro c ); 8 proc. L. Z. Banku gosp.
kra. 94.00 (» proc.); 8 proc oblig.
Banku gosp. k>-aj 04.U0 vw pro .);
7 proc, L Z. Banku gosp. kraj, 83.-1;
7 proc oblig. Banki. gosp. <;rrj.
88.25; 8 proc L. Z. Banku ir>lne<o
na lemat rzekomego skasowania „We- 94.yó; 7 proc. L Z■ danau rolnej: o
83.2o; 4,5 proc, L. 7.. ziemu.it 46.75
sdej lwowskiej fali” wogple.
5 proc. L. Z. Waiazawy
Wmoomosci te nie odpowiadają --46.13
prawdzie. „W isoła lwowska fala” na 58.00 (odcinki po 500 zł.) j 0 . 7 o ; 4,o
dal bedzie utrzymana w programie proc. L. Z. Warszawy 57.00; 5 proc.
L Z Warszawy (1933 r ) 55.25—
radiowym,
Względy programowe i łecnniczne! Ó4-25 —54.o0; 5» Ptroc. L. Z Lublina
nie pozwoliły nadać audycjiI „YYesoiei
.Wesoiei1 ( 933 j.) 40.25; 5 proc. L Z. Często

K Ee p o k ó l o lw o w s k ą fa lą
Uspoksiający komunikat Polskiego Radia

lwowskiej fali" w ubiegłą niedzielę I
spowodowały wprowudienie na to
miejsce innej audycji programu. „W escła lwowska fala” nadana zosta.ne
o zwykłej porze w nadchodzącą nie
dzielę.

\

ona papierem na okaziciela i dopusz
czona zostanie do wolnych obrotów
na giełdzie,
•
Kupony od obligacyj tej pożyczki
wolne są do podatków. Na specjalną
uwagę zasługuje przywilej, zapew
niający nowym obligacjom pożyczki
w kwocie, nieprzokraczającej 5 tys.
zł. w złocie wartości imiennej, zwol
nienie od w-szelkiego zajęcia, nie wy
łączając zajęcia z tytułu należności
publiczno - prawnych. Ważnem też
jest, ie obligacje Pożyczki Konsoli
dacyjnej będą przyjmowane według
ich wartości imiennej na podatek ud
spadków i darowizn do kwoty 25 tys.
zł od każdego płatnika tego podatku.
Wreszcie — obligacje Pożyczki Kon
solidacyjnej będą posiadały wszelkie
prawa papierów pupilarnych.
Oprocentowanie pożyczki ustalone
zostało na 4 od sta w stosunku rocz
nym i płatne będzie półrocznie zdołu.
Pierwszy Kupon obejmie odsetk; od
dma wejścia w życie dekretu i będzie
wypłacany w dniu 15 liper r b.
Konwersja wymienionych pożyczek
na papier o podanych powyżej walo
rach i przywilejach będzie przepro
wadzona najdalej w eiągr okresu
rocznego, z tem, że obligacje, objęfe
konwersją, przyjmowane Dędą do wy
miany według ich wartości nominal
nej i po kursie luO za 100.
Pożyczki, objęte konwersją, o któ
rych była mowa, z dniem ogłoszenia
dekretu, a więc z dniem 15 b. m„ me
będą umarzare według dotychczaso
wych planów i nie będą już przyno
sić ich posiadaczom odsetek ani wy
granych (premij), z wyjątkiem od
setek, przypadających za kupon bie
żący, którego bieg rozpoczął się
przed dniem 15 stycznh r. b- Jeżeli
obligacje tych pożyczek nie będą
przedłożone do konwersji w ł przepi
sanym terminie, zostaną przez pań
stwo wykupione według ich wartości
imiennej w ciągu lat 30-tu dro
gą losowania, podług planu umo
rzenia, który ustalony zostanie po
zamknięciu konwersji dla każdej z
tych pożyczek rozporządzeniem Mini
stra Skarbu. Oczywiście — jak wy
żej zaznaczono — od tych nieprzedłożonycn do konwersji obligacyj pro
centy nio będą płacone.
Spod konwersji na powyższych za-"
sadacn wyiączona została 4 procent.
Premjowa Pożyczka Dolarowa se
rji 3. Nie została objęta również kon
wersją Pożyczka Naroaowa z 1933
r. N emniej jednak jest ona dopusz
czona do dobrowolnej konwersji i bę
dzie mogła być wymieniona na nowe
obligacje Pożyczki Konsolidacyjnej,
jednakże tylko w granicach kwoty
imiennej emisji tej ostatniej, która
ustalona została na 600 milj. zł.
Wreszcie konwersją we została ob
jęta zeszłoroczna 8-proc. Premjowa
Pożyczka Inwestycyjna, Im *ot
Rygorami konwersji nie została
wkońcu objęta G-procentowa Pożycz
ka Konwersyjna z 1924 r,, która po
zostań. e na rynku jako odrębny pa
pier, p^zy utrzymnmu dotychczaso
wej wysokości oprocentowania E od
sta rocznie. W dążeniu jednak do
zbliżen.a terminu umorzenia tej po
życzki do okresu umorzeniowego no
wej Pożyczki Konsolidacyjnej—prze
dłużono umorzenie Pożyczki Konwer
syjnej z 1924 r. o lat 20, t. j. do
1965 r.

chow y (1033 t . ) 47.56' 8 proc. oblig.

m. U arszawy 8 i 0 em. 68.50.
A kcje; Bank Pdski 97.50— 07.25;

Ostrowiec 18.50; Starachowice 33 50
—33.75.
Pożyczki doL w oorotach prywat

nych; 8
nowska)
71 ” 6; 7
gistrat)

proc. poż. z r. 1925 ( n ilio93.50; 7 proc. poż. Śląska
proc. poż. rr Warsz. (Ma
70.00—69.50— 70.00

G IE ŁD A Z B O lC W A
N otow ano za 100 klg.: pszenica je-,

dnolita 20 _ 20.50, zbierana 12.50 —.
20, -yto l-szy et. lg.25 — 12.50. U gi
st. b:z obrotu, owies I-szy Skand.
13.75— 14, owiąs I-A st. 14— 14.25,
owies lt-ari stand. 13.25 — 18.5ó,
j-ezmifcń browarny L5.25— 16, gat. II
14 — 14.50, gat. TH-ei 13.75 — 14,
gatunel IV-ty 13.50 __ 13.75, grocn
polny 30 — 21. Yictoria 31 — 33,
v»yka 19.50—20,50, peluszka 2150—
22.50. seradela podwójnie czyszczona
Ś’l.50
22.5 i, łubin niebieski 8.25—
8.50, żółty 9.75 — 10.25, rzepak zimo
wy 42.50 — 43.56, -zepik zimowy
41.50—42.50, rzeoik letni 42—43, ize
pak letni 42,00 — 43,00. siemie lnia
ne 32.50 — 33.50, koniczyna czerwo
ne surowa bez grulej kan.anki 95 —
105, czerwona bez kanianki o czy
stości 97 proc. 125—135, biała su-owa 60—70, biała bez kanianki o czysteśai 97 proc. 80—90, mak niebieski
o7— o9, mąka pszenna gat, I-A 32—
34, gat. I B 30 -82, g a t 1-7 28—30,
gai I D 26- 28, pąt. I-E 25 — 26.
pat. II H 23.5d—25 50, gat. It-D
22.50— 23.50. gaL Ii-F 21 50—22-50,
gat. H-G 20,5r —21.50, mąkę żytnia
„wyciągowa” 21,00 - r 2150 gat.
I-szy do 45 proc. 21.00 — 21.5C,

Nr. lfi

S r. 3

A B C — N O W IN Y CODZIENNE

Minister Beck mówi
o polityce zagranicznej rządu polskiego

}0 Sj
którenj
expo8e
totere'
tyczne

_Przedpoludniem odDyp° Slfc(7zenit sejm owej koza8ranicznych. na
** min' ster Beck w ygłosił
-ń i;2eKiwane z dutem zaaruem nrzez koto poli-

kiegokcdwtok ustroju polityycznego.
Pozostał nam zatem element ostatm, element Ligi. Miałem już
niejednokrotnie sposobność okreś
lić w Parlamencie nasz stosunek
|do tego zagadnienia. Nie chcę w
tej ( kw ili analizować, c«y Paki
Lls i tost dobry, czy zły, ani w.yPowiadać przypuszczeń, czy się
utrzyma, czy nie, czy też być moż(?> trzeba będzie go zreform ować,
Sądzę, że dopóki Pakt ten jest
przez znaczną ilość państw uznawany, to obowiązuje nas w tym
samym stopniu do innych, — nie
'r toceL ale i nto mniej. W okresie
wielkiej płynności wszystkich zja' VViak ż-VCiŁ międzynarodowego
Rząd nasz nie może przykładać
ręki do osłabienia tego instrumen
tu w spółpracy międzynarodowej.

a
Dos edzeme
przybyli pp.
rS2 Rkowie Sejmu i Senatu, o1 >ardzo wielu posłów i senatow> Tak się złożyło, że p. minir Wchodził na saię komisyjną
n >
edy radjo nadawało hej1 * wieży M arjackiej. Kumisja
-Poczęła się zatem z nadzwyCZaJną punktualnością
Przewodniczący p. wicemarszaek Schactzel otworzył posiedzenie i udzielił głosu p ministrowi
Ko n f l i k t w ł o s k o AB1SYNSKL
— Pozwolą Panowie — mówił
Tim ster — że zacznę od spray w ybijającej się dziś na czoło,
"Prawy konfliktu włosko - abisyń

DROGI POLITYKI POLSKIEJ

dzynarodowym. Chciałbym tu je 
dynie podkreślić, zdaniem mojem
cenny szczegół: państwa skandy
naw ska pc raz pierwszy postano
w iły zrobić wyjątek i głosować
na naszą reelekcję.
Nie wszędzie oczj w iście możemy stw ierdzić jednakowe i równie pozytywne rezultaty. Sąsiadow mamy wielu. Nie będę już
wracał do dwóch wielkich sąsiedztw, wschodniego i zachodnie
F°. oraz do Rumanji, która jest
naszym aljantem. Jest dalej Ło^ a , z którą utrzymujemy przył azne stosunki, rozw ijające się
pomyślnie.
LITW A ELEMENTEM NIEBEZPIECZNYM DLA POKOJU
Mamy, niestety, następnie naj
dziwaczniejsze zjawisko w dzie
dzinie Sąsiedztwa, t. j Litwę, są
siada nieuznającego w stosunku
do nas żadnej z norm, stosow a
nych przez cywilizowane kraje.
Ostatnio zakończony proces o za
bójstwo ministra Pierackiegc rzu
ca* Iia t sp
nowe bo4e&ne
iwiatło> Ze znanyoh mf dotycn-

Ocf szeregu lat polityka nasza
szukała systemu dróg prostych,
jasnych i nieskomplikowanych.
sJcie g o .
Od sztri gu >at bowiem i w prze
W kształtowaniu się tego kon. 'ktu_________
_ genewskiem, a
widywaniu i sg rozstroju stoeun
na forum
czo3wa rolę ODEGRAŁO STANO “j°^
międzynarodowych,
który czas aktów tego procesu widać
WlSKO RZĄDU A N G IE L S K IE -j
.b scrw ujem ' ’. Polityką poi- , na podstawie dokumentów, że jepO- Nie mam prawa określić ■b a 5Z. a uP®^cz> ^ ,e p rosą poszu- den z byłych członków rządu liw to lb e j Bryta
~
“
'
vm konflikcie
długo 8praYva uam unaua j c i i t
,,
, n ■, • .
, ■
.. *,
ramach normalnych o r g a n ó w !P
, ’’ ",nyc '
to j tyła- Nje 0Tnieszkam zapoznać się dokła
lji?i Narodów
kreślenie to n i e ) n ie b y ła prost? \
^
dnie ze szczegółami tej oprawy.
°yłobv ścisłe. M ówiąc o W ielkiej , W h SPraW sąsiedzkich d ale je j Gdyby okazało się bowiem, że nm
^tytanji, pragnę stwierdzić, że nato( aietoz) wyra* Mię zy 19o_ j€st to epizoj z przeszłości, lecz
?*** 'taranek z ten -oca rstw em
ksztakuie się iaŁnnili niej, c0
^uajdowało wyraz zarówno w sze'’eku działań na terenie genewskim, jak w rozw ijających się po^yćlnie stosunkach ekonomiczuych między naszemi krajana. Nie
Prawdopodobnie wydaje mi się to)
zJpełnj*, ażeby m ;ędzy istotnemi
eehmi polityki angielskiej w Eu“opje, a żvwotneir.i interesami na
szej polityki mogła zachodzić ja akolwiek sprzeczność.
Stosunek nasz do aktualnego
konfliktu jest całkow icie objektywny i bezinteresowny. Niemniej
wzięliśmy udział w nracach orgaj ^ ^ L i g i j wspólnie i
innymi
cz onkam* tych organów wydaliś
my pewne i.adzwy czajne zarzą
dzenia, zy ane saaikcjwn
Decyzja ta wymaga wyjaśnie
nia. Uważam że w każdej zjaw ła
ją cej się na horyzoncie m iędzyni
rodowym sprawie najistotniejszą
rzeczą dla naszego Państwa jest
określenie w łaściwego rozmiaru
bassego zainteresowania i zaan
gażowania. Prowadzenie polityki
-ponad stan“ , chęć interwencji w
Prawach przekraczających zatoa naszych interesów i możliwo
Cl> Pewnego rodzaju wszędobyl,w° polityczne uważam za rzecz
“■Wskazaną. Z drugiej jednak
rr,ny pamiętać musimy’ , że zaj ° Wno Położenie geograficzne, jak
w ^ ^ t e c h n i e uznana ju ż chyba
naszego państwa w życ. u
* rrynarodoween, nie pozwala
J
chwilowej wygody czy oUn‘ z*nu, schodzić poniżej też l Z ° Zbl»U' j aki nam rachunek
ywyc sił w życiu międzynarodo
We “ p n ą c z a .
Brobiem ten stanął prztde mną

* T
°
t0raiy istniejąca stale akcja rządu liteuj konkretm ch układów.
j Hkieg0( musielibyśmy uznać LiI Przypom nieć tu należy, że w twe za element niebezpieczny dla
lJakci« nieagresji między Z. S. R. pokoju.
I R' a
z a ihoclnimi sąsiadami
STOSUNKI
Polska odegrała rolę decyoującą,
Z CZECHOSŁOWACJĄ
Prz y cz y n ia ją c się tem do stworze
Opinja publiczna polska od
n‘ a P° raz pierwszy zasad trwalego pokojowego stosunku między dłuższego czasu jest zaiiiepokujo
Związkiem Sowieckim a państwa- na traktowaniem Polaków w sąmi o innym ustroju.
(siadu jącej z nami Republice CzeJeśli zaś chodzi o nasz układ ■ i w w . i . . ' ' - ■j p m a
z Niemcami z 1934 r., to opinja 1
całego świata ocenito ten akt jaM i e d z iń s k j
H anna
to jedno z najuom oslejszych wy
darzeń międzj-narodowych na dro
dze do tworzenia pokojow go
współżycia w Europie pow ojen
nej.
Krzy zawieraniu naszych ukła
dów z sąsiadami zwróciliśm y tro .
bkliwą uwagę, by nie naruszyć na
szych poprzednich zobowiązań,
Ont-gdaj zamieściliśmy udp»wynikających z sojuszów z Kran-,
iedż ankietową, działaczki b. O.
cją i Rumun ją oraz Paktu Ligi <
X R-u p. Marji Itzętkowskiej —
juiro zabierze głos w ankiecie, ja
Narodów’ .
J
ko przedstawicielka młodego po
Ponieważ uniwersalizm
Ligi !
koleniu kobiecego, wyrażając po
gląd katoliczek, p. Kornelja LoNarodów zawiódł, a właściwie niga-Ruszkowska.
kty nie doszedł do skutku, więc
nic dziwnego, że myśl o organiza
Odpowiadając,
jako przedsta
ojj 'h regjonalnych przewija się wicielka „L egjonu M łodych" na
w
r
. . dzisiej8Zyt
- h rozważaniach
p o li-\ łekaWą ankietę ogłoszoną przez
ycznych. Myśl to może i słusz- Redakcję „A B C " — muszę przyaii. Musimy jednak stwierdzać wy znać
do szeregu wątpliwości,
L J !aSZej strony’ że nasz;I jakie mi się w związku z tema‘
? ,reśb6’ v0 uważamy tem ankiety nasuwają,
za rejc-n polskich zain teresow ań 1
i żadnej gotow ej recepty na le n ' -Przedewszystkiem wydaje mi
temat nie przyjmiemy. Kto prag. |się’ że b tounem byłoby rozpatry-'
nie naszej współpracy musi sto ź wać rol<* kobiety w przyszłości,
nami co do tego porozumieć. (O- w 0l3erwaniu 0(1 całokształtu zaklaski).
gadnień ustrojow ych. Druga wątOdWiedzająt UDiegłego lata stc Pbwość, którą chciałabym
się
ilicę jednego z zaprzyjaźnionych podzielić z czytelnikami „A B C ",
państw, mogłem też śmiało pow i«| to jak Jutro Polski ma wyglądać,
dziec: „polityka polska jest pro- Jest rzeczą bezsporną, iz cale mło
sta— tak prosta, że n iek tóre szcze de pokolenie, myśląc o przyszłoś
g oln ie p od n iecon e w yobraźn ie n ie ci Polski, widzi Ją wielką, potęż
aojść
chcą w żaden sposób w to uw.e- ną Lecz jakiemi drogami
Punktem
w
yjścia
dla
tej
do
tej
potęgi
i
na
jakich
zasa
rzyc
polityki, jak też i celem ostatecz dach ustrojow ych ją zbudować,
nym musi być oczyw iście interes 01.0 kapitalne zagadmeme, które

’
r jn
usirojoregutować- - politykę
nuędzynarodową
PoszczególnirhL
- st°aunek ao
egóinvri
hv<Srv»„
.
Państw,
to m ogli.
byśmy
uyamy h.
w całun?
s ■
ostateczność dn
aojść d0
ju „w o ie t l i'
CSWg0Ś w ł'oaza2fnęczony tru ^1J
‘ totomiast

^nego,
N ? w w dnr ciami
św‘“ p°
C2tS°ś przeciwńus vivendiU^ ° i8 znoanŁł;o mo*
słuszniej
’v U e
kim nań.*
pozostawić wszyst-

l f e

• ■* • •<* ‘ -

Omawiając
wyrok przeciwko
inicjatorom i uczestnikom zamor
,
. ,
.
.
d ow a n a s. p. mm. Pierackiego,
„I. K. C.“ oświadcza, że wyrok
ten „odpowiadał ogólnym oczeki
waniom i przewidywaniom", obeo
nie zaś punkt ciężkości przenosi
się na społeczeństwo ukraińskie:
„Społeczeństwo polskie ma jednak
prawo oczekiwać od politycznych
partyj ukraińskich, od miarodajnych
przedstawicieli społeczeństwa ruskie
go, od kleru greckc - katolickiego i
ud wogóle wszystkich czynników re
prezentacyjnych po tamtej stronie
froiitu, stanowiska jasnego i męskie
go. Ze strony ruskiej podnieść się
musi r.ietylko głos stwierdzający, iż
działalność O, U. N. jest przez ogół
Rusinów potępioną, ale będący rów
nież jfcp-jwieazią, iż na przyszłość le
galne czynriki ukraińskie dołożą sta
rań i wysfków. aby czynnie prze-.wstawić się psychozie, nienawiści :
zbrodni...
W ostatnim czasie można zauwa
żyć pewne, bardzo zresztą nieśmia
łe, próby idwrotu od dotychczasowej
taktvki. Próby te w żadnym wypad
ku nie wystarczą. Będą one zarów
no przez społeczeństwo polskie, jak
ruskie uważane za półśrodki, za
„gierki" taktyczne.
Wstrząs wywoiany procesem war
szawskim musi inne wywołać skutki.
W społeczeństwie ruslaem musi na
stąpić przełom i znaleźć swój wyraz
zewnętrzny, jeśli naród polski ma
•uderzyć, że próby normalizacji
współżycia podejmowane ze strony
polskiej, są czerni realnem, a nietyiko jednym więcej przejawem pol
skiego romantyzmu, który odbija się
o mar nienawiści i niezrozumienia".
W „Gazecie P olskiej" p Al. K
ĆKawałkowski),
zastanawiając
się nad moralnem znaczeniem pro
cesu i jego „prawdopodobnym
wpływem na umysły i serca Judz
kie", podkreśla konsekwentną po
litykę rządu polskiego, dążącą do

.

przez śmierć w"bitaego żołnierza
stanu, -lebezpieczen wr-m =
kiem groziła i za to organizacja sp.Najkorzystniejsze źródło zakupu

HERBATY, KAWY, KAKAO
Na miejscu palanra. T M A R 7 F C
Własny import herbaty l i I i H IW - ł *

kowa zasłużyła na jaknajbardziej se
rową karę".
Co do dalszej polityki poiskiej,
to nie może ona
„pozwolić zepchnąć się z toru nho
bliczarnym, choćby tragicznym wy
brykiem. Nie może jednak również
ani na chwilę zapomnieć o potrzebie
przejawiania bezwzględności i siły
w wypadkach, gdy powodzenie jej
może Dyć zagrożone".
O ile zaś O U. N. chodzi, to
„przegrała ona ostatnią stawkę,
którą jeszcze mieć mogła w nie^
których sumieniach ludzkich: złe
dzenie co do ideowych pobudeh
swej działalności".
„Polska Zbrojna" podnosi, ż«
proces wykazał
„rozbieżność między zbiorowemu*
ukraińskiego społeczeństwa i jeg<
żywotnemi interesami, a indywidua
[izmem ludzi, arogujących sobie pro
wo rozstrzygania zagadnień naj waż
niejszych przy pomocy ś r o d k ó w teroru i zbrodni".
Czyż rzeczywiście sam proces
wykazał tę rozbieżność nastrojów
w społeczeństwie i w O. U N.?
Zdaje się, że raczej jest to zada
niem życia — i to dopiero w r.ao
chodzącej przyszłości, jak to zre
sztą słusznie podnosi także „P ol
ska Z b rojn a ":
„Społeczeństwo ukraińskie musi so
bie uświaoomić zarówno podłoże zbre
dni czego komnlotu, który z podusz-

!“
S M H S . j
mskiej i nie generalizującą na ca niebezpieczeństwo, jakie właśnie dla
łe społeczeństwo ukraińskie ak> j narodu ukraińskiego star uwiłoby totów terory stycznych Jednakże po Ier0Tvanto
metod działania, Ictórych w Polsce próbowała O U. N.
:amordowaniu min. Pierackiego
•łest to „condiuo sine ąua ron" zgo
, atmosfera uczuciowa, wywołana dnego współżycia"

J « t i a
j e s t t z i u u ł j K i e m , t n i t e i i i ń E c ł ł b u i i t h o ...”
Musi nasLąpić zrównanie praw z mężczyzną, przy zróżniczkowaniu obowiązków

ta k s i l n i e o b e c n i e a b s o r b u j e m ó z -

ji młodzieży i jest przedmiotem
namiętnej dyskusji pomiędzy rożnemi urgupowamann
ideowami.
Wreszcie trzecia w ątpliw ość: czy
słusznem jest tworzenie w przy
szłej Folsce odrębnego zagadnie
nia kobiecego, którego antyte
zą, silą rzeczy musiałoby się stać

itwmy dla . * ° u’ inne wJ'orał° jednak poszczególnym w ypadku,
. .
,
t>
•*
hasłami ,« i , , ? ° j 8Lr°to 1 ‘ nrem i rnus,my aoorze w iedzieć, jaka je s t zagadnienie męzcz>’zny. Brzmi to
zatem, wedi ‘t“ adnia- Odybj śmy 'm otyw i cel proponow anych u k ła -! c°p r awda n’fC0 hum oryst; nie

S

P o w y r o K u na C . (J* N .

„ R o l a kobiety w P o l s c e pulpa11

Ca
411116111 'ćgromauzeinu Ligi
-a .o ow, na ktorcm wspólnie z
nnymi pracowahtimy w atmoef-a' -tikiej troski spowodu zaryow ująceg° się konfliktu — konfliktu > wychodzącego, jak wspem
Polski, a mc co .nnego. Ż a d e n
1 a CIn, poza sierę naszych bez- wzgląd uboczny, ani żadna ahPosreaiueh interesów
, strakcyjna doktryna nie może
|mieć na nią wpływu. Rozum iejąc
l ig a n a r o d o m .
i jednak szerzej polską rację sta*'2*d&‘ eiC
szukając, każde z |nu> doceniać mus imy współpracę
s« u
sąsiadujących
państw rza’ ri,.
* nair !z innymi. Od tej współpracy nie
systemóv- i m f*' wedh,S innych (chcem y się uchylać. W każdym

'.u 0J
ne’ poszukiwać zaś so• ? SC' 1 Poro*u»ie«ut t.m ,
, Be,
tylko możliwe, nic kienir 84“ w polityce międzynarudosympałją czy antypatią do ja

chosłowackiej Jeden z członków
tej Izby zgłosił w ostatnich cza
sach interpelację w tej sprawie.
Sprawa ta jest istotnie bardzo
przykra i jest rzeczą zrozumiałą,
że wobec stosowania szykan w
stosunku do Polaków poza grani
cami państwa polskiego opinja
nasza nie może być obojętną, a i
Rząd liczyć się będzie zawsze z
tym czynnikiem.
Przeprowadziliśm y
korespon
dencję dyplomatyczną z Pragą r.a
ten temat, opierając się na istnie
jących między nami układach, upoważniającyeh nas do zabierania
głosu w tej sprawie. W kores
pondencji tej, jak i w rozmowach,
jakie miałem sposobność mieć w
Genewie ju ż przed paru laty z
ówczesnym kierowniiciem polity
ki zagranicznej rządu czeskiego,
dałem wyraz przekonaniu, i e o
atmosferze istniejącej między naszetui dwroma krajami w pierw
szym rzędzie decydować bedzie
stan faktyczny: traktowanie Po
laków w Czechosłowacji.
Żadne sztuczne procedury, ani
żadne dyploir.atyzowanie m c tu
nie pomogą. Z drugiej jednak
strony każdy objaw aobrej v,oli
rządu praskiego w meritum spra
wy zostanie przez nas należycie
oceniony, i przyczyni się w naj
prostszej drodze do wytworzenia
lepszej
atmosfery
sąsiedzkiej.
Zniesienie stanu wyjątkoveego na
Śląsku Cieszyńskim pragnąłbym
uważać za taki fakt.
Starałem się st-eścić ogólne
założenia polityki polskiej. W
tych ramach mieści się oczyw iś
cie jeszcze bardzo znaczna ilość
zagadnień, spraw i p r o D le m ó w
Gotów jestem z Panami wszyst
kie te sprawy przedyskutować
Dyskusja nad cxpose p. mini
stra rozpocznie się dziś o godz.
11-ej przedpołudniem.

iP rze s S ą tf ? r? s y

dów czy’ działań, i czy te motywy tołe posiada swoje logiczne uzai cele n.e są z naszą polską r a c j ą ładnienie,
stanu sprzeczne.
j Okres, w którym żyjemy, nieZnaczenie naszej współpracy wątpliwie zasłuży sobie w histurji
jest zresztą przez inne państwa na nnano okresu przemian i prze
coraz wyraźniej doceniane. Mie obrażeń społeczno - polityczno liśmy tego dowód na ostatniem gospodarczych Jednem zaś z wiel
ZgromaJzemu
Ligi
Narodów, kiego kompleksu zagadnień spo
gdzie jedyną polską sprawą była łecznych jest t. zw. zagadnienie
ponowna nasza reetokeja do Ra kobiece, które
w latach powody Ligi. W spom inając o naszym tonnych wystąpiło z całą ostroś
wyborze, chciałbym tu podkreślić, cią. Przyczyną powstania takie
że nie towarzyszyły mu żadne go iiagadnienia, które w dalszej"
przetargi polityczne, i że ta właś przeszłości nie istniało, było za
nie prosta forma tego aktu upo początkowanie sie procesu w y
ważniła mnie do powiedzenia o zwolenia kobiety. Z chwilą gdy
powszcchnem już zrozumieniu ro ten procce zakończy się w yrów 
U naszego państwa w zespole nrię naniem praw i unoiTnowaniem o-

oowiąrków zarówno kobiety, jak
i mężczyzny, to zagadnienie ko
biece eo- ipso przestanie istnieć.
W Państwie Polakiem, kobieta
wprawdzie teoretycznie poaiada
pełnouprawnienie, ale w życiu
codziennem niestety dzieje się
inaczej. Taki stan rzeczy ma miej
sce pomimo tego, że psychika
naszego społeczeństwa przeobra
ziła się już na tyle, że dawne
pojęcia o „kruchości płci nie
w ieściej"
straciły
swą
aktu
alność
i
znalazły
odpowie
dnie m iejsce w lamusie społecz
nych przesądów. Kobieta w fabry
ce, biurze, czy na wyższej uczelni
przrstała wreszcie dziw ić i w y
woływać zgorszenie.
M yliłby się jednak ten, ktobj
sadził, że to ju ż wystarcza, by
zlikwidować t. zw. zagadnienie
kobiece.
W adliwości ustroju kapitali
stycznego doprowadzają do sze
regu paradoksów. Widzimy je tak
że i przy tem zagadnieniu. Ko
bieta teoretycznie równouprawm o
na z mężczyzną, przestaje być
koleżanką ,a staje się rywalem,
staje się groźnym konkurentem,
którego znów usiłuje się zep
chnąć na bok, dlatego tylko, że
je st kobietą. Sprawa redukowa
nia i pozbawiania pracy mężatek

jest krzywdzącą dla kobiet i nie da
się uzasadnić głębszemu kryterjaHii. Jeśliby jednakże chwilowo,
konieczność państwowa tego wy
magała i z faktem tym rnasiełibyś
my się pogodzić, to ooowiazkiem
naszym jest wysunąć dwa zastrze
żenia :

niektórych szefów, ood kątem w i
dzenia urody? A kwestja prosty
tucji, która w obecnych warun
kach społecznych absolutnie nie
może znaleźć rozwiązania.
Oto
kilka zaledwie przykładów, które
bynajm niej nie wyczerpują Ai&nji paradoksów wyzwolenia ko
W yzwolenie całkowite i
1) ab> były robione tylko w” biety
faktyczne
może nastąpić wytocz'
wyjątkowych wypadkach dosta
me
ze
zmianą
całego ustroju ka
tocznie uzasadnionych i
pitaiistycznego.
2) by nie robiono wyjątków dla
Mówiąc o definitywnem wyz
kobiet, m ających protekcję, lub
będących żonami wysokich dyg woleniu kobiety i zlikwidowaniu
nitarzy państwowych.
Niestety, t. zw. zagadnienia kobiecego w
to drugie zastrzeżenie, zwłaszcza przyszłym ustroju państwa, któr:
w obecnej chwili w Polsce jest my — młode lcgjoiiistki — rozu
miemy, jako wielkie i potężne poi
bardzo aktualne.
Państwo
Zorganizowanej
Aby w Polsce t. zw. zagadnie skit
nie kobiece przestało faktycznie Pracy, trzeba podkreślić, że tak,
istnieć, wiele rzeczy’ jeszcze musi jak bezprzykładnym nonsensem
być zmienionych. W ydaje się, że jest ograniczanie kobiety na wzór
przedewszystkiem należałoby roz ustroju hitlerowskiego do trzeci
począć od uniemożliwienia wyzy „K “ (Kiiche, Kinder, R irch e),
skiwania kobiety, tylko diatego, p o d o b n ie również niecelowem i
że jest kobietą. Ileż w tej chwili niemądrem byłoby wymagać od
dzieje się nadużyć w przemyśle? kobiety tego wszystkiego, czego się
wymaga od
mężczyzny. Przy
Kobiota to przecież najtańsza zrównaniu wszystkich praw mus'
sito robocza, to pracownik, które
nastąpić pewne zróżniczkowani-'
go najłatwiej można wyzyskać. A obov,'iązków . Zaś kryterjum tego
owa, tylekroć używana za temat
zróżniczkowania wunna się stać
do płaskich dowcipów, a w grun odmienna budowa fizyczna i fi
cie rzeczy tragiczna sprawa, an zjologiczna kobiety i mężczyzny
gażowania kobiet do pracy, przez 0 tem zaś, jakie ffta.no w i sbo ko
bieta może zajm ować, decydować
powunny jedynie zalety umwsłu i
charakteru danej jednostki, a nie.
fakt przynależności do pici kobie
cej
Podobnie, jak o wartości
każdego człowieka w*inr.a decy
dować jedynie praca, jaką on od
M nisterstwo Skarbu poleciło egzek ucyjn ych , o ile z „lc g .o ś ć w dać jest zdolny na usługi Narodu
zaniechać egzekwowania zaległo p o s z cz e g ó ln y m p rzy p a d k u nic p i ze
1 Państwa,
a nie pocnodzenie,
ści w podatkach, grzywnach i ka kracza kwoty 20 groszy.
protekcja czy warunki zewnętrz
Z
aległości
20
groszow
e
m
ają
rach pieniężnych oraz w kosztach
ne, taksamo nie może mieć m iej
być umarzane z urzędu.
sca ocenianie bezwzględnej war
tości człowieka pou kątem widtenia płci.

ftm

ig z e ^ u d i
s p u w c J L 20 g r o s z y

Unia pracow ników umysłowych
przeciw obniżeniu składek em erytalnych

U n ja p r a c o w n ik ó w u m y s ło w y c h

s lo w y c h

i f iz y c z n y c h

Telegramy wskazują, iż uchwa
w y stosow ała do p. P rezydenta,
p r o f M ościckiego, oraz do p. pre lony dekret grozi ruiną ubezpie
m jera K ościałk ow sk iego telegra- czeń emerytalnych i proszą o po
m> w spraw ie dekretu, ob n iż a ją  nowne rozpatrzenie tego zagad
ce g o składki na rzecz ubezpieczeń nienia przez czynniki miarodajne.
emerytalnych p racow n ik ów umy-

Na zakończenie pragnę mocno
podkreślić, że przedewszystkiem
kobieta powinna być traktowan®
jako człowiek, a nie odmiana człowtoka. Gdy wszys-cy zarówno ko
biety jak i mężczyźni, do togo
przyzwyczają się, może być mo
wa o początku likwidacji t. z*
zagadnienia kobiecego.
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NOW INY CODZIENNE

60 procent lokali przeludnionych

N r.

16

A A Z) 3 O

z op. „Araóelła”, Arja z op. „Kawa
ler Srebrnej Róży” w wyk. K. Kuli
mana — tenor. 16.45 „Cala Polski
śpiewa” — Zapomniane kolendy v,
k s ie z v t
wyk. Okręgowego Choru Naucz, pou
*v>Chnu |/athn l
dyr B. Gawrońskiej (z Wilna). 17.00
,,Co to jest samokształcenie” — od
—
9— 34
czyt, wygł. ar Al Hertz. 17.15 Mają
z
wilgoci,
w
szafach
pleśnieje
ży
Każdy
komu
przypadła
w
udziale
Na
ścianach
nic
obeschła
jeszcze
far
d*6
ut.
i ->rzvhv1'
zyka salon, w wyk. Atalej Ork. P .R.
CZW ARTEK
rozkosz szukania mieszkania wie, że ba podłogi w wielu domach dopiero wność i ubranie. Gwałtowne opala
17.50 „Książka i wiedza” : O książ
9 - 32
8 - ;■
ce |. Wasowskiego „Pisarz i czytel
zna’ezienie lokalu, odpowiadającego się robią — ale już ktoś mieszka. nie w ce’u wysuszenia mieszkania
nik” — H. Lukree. 18.00 Recital fort.
1wszelkim warunkom (suche, słuiiecł- Głód mieszkaniowy w Warszawie nie odnosi wielkiego skutku i kosztu
Dziś św. M arcelego
Imre Stefaniaóego. W progr. utw. Fr.
je
mnóstwo
pieniędzy
(tonna
i
wię
ne, rozkładowe, tanie) jest nieosią sprawia, że ws:;ystkie mieszkania w
Jutro św. Antoniego
Liszta. 18.3C „Film, plastyka, archi
galnem marzeniem. Ostateczny wy- nov. obudującym się domu są już wy cej węgla na miesiąc). Najstraszniej
tektura”. 18.40 „Jak spędzić święto?’ .
18.45 Progr. na dz. nast. 18,55 „Ką
nik poszukiwań zalezny jest z regu- najęte wtedy, gdy dom znajduje się sze jest jednak to, że lokatorzy za
cik dla nuodzieży wiejskiej” — inż.
t? od wj-trzymałości nerwów poszu- jeszcze w surowym stanie, nie l a  padają po pewnym czasie na reuma
Z. Kobyliński. 19.05 Konc. reki. 19.35
kującego: po zwiedzemu pięćdziesa -C siada schodów, dachu i t. p Nie mo- tyzm, zapalenie stawów, schorzenia
'R a d o ś c i ą
Wiad. sportowe. 19.50 Pogad. aktu
ciu, stu lub więcej wolnych miesz-1żna czekać kilka miesięcy, aż miesz uszu i t. p W pewnym domu na
alna. 20.00 ,.Tu sprzedaje się maski”
kań wpada w taką de operację i znie- kanie wyschnie — bo złapie je ktoś Puławskiej staruszek 70-ietn; dostał
— lekka aud. w układzie Marji .\ubickiej i Zbigniewa Lipczyńskiego
chęcenie, że bierze ostatecznie pior inny. A skoro się już płaci drogie, wskutek wilgoci paraliżu i Stracił
(ze Lwowa). 20,45 Ozten. wiecZ.
w-sze lepsze: wilgotne, lub ciemne, pieniądze za komorne — no, to trze- wzrok. W innym domu na Mokoto
20.55 „Obrazki z Polski współcz.”.
czy bez wygód.
wie dzieci lokatora chorują na mig
3a mieszkać...
21.00 Teatr Wyobraźni u obcycn:
dały i U o z y , — woda spiywa po ścia
Czy istotnie dobrych mieszkań w
Premiera słuchowiska oryginalnego
S K L T n l WILGOCI
E. jchannsena p. t. „Kallo! tu Bryga
nach dosłownie ciurkiem.
Warszawie niema' Na to pytanie
da” Przekład z niemieckiego J. KosAle to jeszcze nie wszystko... pra
znajdujemy żałosną odpowiedź cboćSkutki nie dają na siebie długo cze
1sowsiticgo. Reżyserja W. Hulewicza.
by w cyfrach Jednej z ostatnich pu ( kać. W’ większości mieszkań w no wdziwa udręka zaczyna się dopiero—
Rzecz dzieje się w 1918 r. w schro
Z nastaniem słotnych i dżdżystych blikaeyj mieszkaniowych: na 24.832 w.yfch domach (zwłaszcza na Moko- przy zawieraniu umowy z gospoda-!
nie central, teleiomcznei na ironcte
we Francji. Utwór poświęcony pamię
m i jesiennych, nalpży pamiętać o domów mieszkalnych w stolicy za- j towie i w mieście - ogród Czernia izem. Ale c tem — następnym ra- j
ci poległych. 21,40 „Nasze pieśni" w
łem, że znany i wypróbowany od 30 ledwie ’ ti.850 domów posiada elek jkowie) panuje straszliwa wilgoć; pi zom.
;
wyk. E. Maja. 22.00 Konc. Symf. i
lat, środek do nacierania „ichUomenAS:
„Osiem
godzin
d
ra
Morgana"
(a . o .) ,
i
vyk. Ork. Symi. P. R. pod dyreltcją
tol“ stosuje się przy bólach reuma- tryczność, 15.403 domy ma wodo- dłogi są stale mokre, sufity odpada
i „Miasto Duchów" oraz rewja.
|lgn. Neumarka. |. Haydn: Symfon a
rycznych i neuralgicznych z doskona ciągi, kanalizacja znajduje sie tylko
AS: „Szaleńcy" i rewja
łym rezultatem, a przy codzienrem w 11.440 domach gaz zaledwie w
BAŁTYK: „Melodje wielkiego m.a ‘ D-dur; P Czajkowski — Alcksand-. r
kBkutnmutowem nacieraniu, „Ichno- 7 863 domach. Na ogólną liczbę oko
'Głazunow. Andante z. Kwartetu bssta".
moll, Gotdmark: Rapsodia murzyuipenroT* chror.i i zapobiega przezię ło 250.900 mieszkań tylko jedna trzr
GAPITOL: „Jaśnie Fan Szofer".
ska (Negro rapsody). 23.00 Wiao
bieniom i giwpie — Do nabycia we
CAS1NO: „ISurzt r.ad światem".
żeglugi powietrznej
wszystkich aptekach, drogerjach i cia posiada ubikacje.
COLOSSEUM: „Zaczęło się od po meteor, dla
Już tych kilka luźnych cyfr wska
23.05 Muz. tan. (pl.).
perfumeriach.
caltinku".
COLOSSEUM MAŁE „Antek PoPiątek, dnia 17 stycznia.
zuje wyraźnie, że lwia wiekszośc
na placu żelaznej Bramy
licmajster".
6.30 „Kiedy ranne". 6.34 Gimnt
mieszkan warszawskich posiada wy
ERA: „6 lat miłości" i „Cygańska I styka. 6.50 Muzyka tph). W pruorN ocj ubiegłej pl. Żelaznej Bra trafił na szajkę bandytów, którzy
raźne Felery" w postaci braku najkrew".
j wie o godz. 7.20 Dziennik per. 7.50
TEATR WI ELKI. Dziś r.Rose Ma- prymitj-wniejszych urządzeń
Jeśli my stał się terenem krwawych zamierzają go rozbroić, cofnął się
EUROPA: „Czterech i poi Musz Program na dzień bież. 7.55 „Parę
neM, W piątek i w niedzielę występ
wijść.
o
trzy
kroki,
ostrzegł
Ozgę,
że
bę
kieterów".
I inform." 8.00 Audycja dla szkół.
goś_inTiv Waierrji Barsowej w „Cy zważymy jeszcze, że 30,4 proc do
F1LHARMONJA: „W walce z ca
Bezrobotny stolarz. Bolesław dzie strzelał. Gdy m mc ostrzeże
11.57 Sygnał czasu 12.00 Hejnał z
ruliku". W sobotę „Faust" z nocą mów warszawskich — to zwyczajne
Wieży Marjackiej w Krakowie. 12.05
diewniaki, gdzie wiatr wieje każdą Szatański, lat 26, (Nowolipki 64), nia Ozga nie zatrzymał się, a je  ratem'*.
Walpurgi.
EORUM: „Wyprawy Krzyżowe ' i Dzień, poludn. 12.) 5 Aud. dla szkó'
TEATR NARODOW Y : ‘ Dziś w re- ozparą, ze 42 proc. wszystkich miesz bezrobotny a usarz Henryk Ozga, go towarzysze również skierowali „Na skrzydłach fantazji".
(dla dzieci s t.): „Samolotem na.
żrserj L. Solskiego „Wielki Fryde kan stanowią dziuple jednoizbowe ‘
(Sosnowa 1) i trzeci mio- się w stronę wywiadowcy, ten od
HOLLYWOOD: „Burza na Anda- j Afryką" J. Giżyckiego 12.40 Znsuó.
ryk" No—aczyńskiego z Solskim.
nu“
i
rewja.
A. Doriana (muz. lekka), i 3.25
TEATR POLSKI: Dziś po raz gdzie gnieździ się pc 4— 5 osob, że azici.iec niewiadomego nazwiska dał kilka strzałów.
KOMFTA: „Dziewczę z Budapesz Chwilka gosp. domowego. 13.30 „ź.
Skutek tych strzałów był tra
81-sry i w sobotę po raz 82-gi o g. 60 proc. ogółu wszystkich mieszkań ^* uu"esu wy _z : razem z mieszkatu".
l-ynku pracy '
8-ej wiecz. „Stare wino" z Wyrocką, w Warszawie jest przeludnionych — n *a
z zamiarem zajęcia miej giczny- Jedna z kul trafiła Ozgę
LOS: „Mały Pułkownik" i dod.
15.15 Wiad. o eksporcie. 15.20 Przo
Modzelewską i Junoszą-Stępowslcim będziemy mieli smutny obraz stołecz- j ^ 'c w kolejce przea lokalem, gdzie w klatkę piersiową. Upadł on
MAJESTIC: „Całe miasto o tein glnd giełd. 15.30 Muzyka (pl.) 16.00
na czele. W piątek „Zburzenie Jero
samochodzie na jezdnię. rnowi".
nych warunków mieszkaniowych w angażowano bezrobotnych do u- przy
|t’ogad dla chorych w opr. ks. kapelazolimy" Konczyr skiego.
MARS: „Mały Pułkownik".
|na M. Rękas;i (ze Lwowa). 16.15
Dwaj
jego
koledzy również zosta
całej
swej
wątpliwej
krasie...
przątan.a
śniegu
z
ulicy.
Po
połTEATR NOWY: Dziś po raz 32-gi
MEWA „Niebezpieczna Piękność" i Konc. Ork. T. Seredyńskieg(ze
. nocy, gdy trzej koledzy przecno- li ranni. Jeden z nich (niew iado
komedja „Był «obie więzień" Ano
i „Marzące usta".
I Lwowa). Kolendy w ukł. St. Niewia
ŹLE I DROGO
'd z ili ulicą Krochmalną, zaczepili mego nazwiska)
uilh/a z Ćwiklińską i Muszyńskim.
otrzymał 1 !:ki
METRO: „Sprawa i Pogrzeb Drey domskiego i T. Seredyńskiego. 16 „o
TEATR LETNI: Dziś i ju*-o „Co.
Dodajmy jeszcze, że mieszkania s ą ! Pomimo W pobliżu hali targowej postrzał i chw iejąc się, skierował fusa".
„Przyroaa w styczniu" — pegad. dia
dziennie o 5-te-|“ ze Snmsarską, Uel- drogie, coraz droższe, w stosunku d o 1) 3^10? 0^ przechodnia, pobili go w uliczkę wiodącą przez ogród
-MIEJSKI: „Anna Karenina".
dz.eci w opr. St. Sumińskiego. 17.00
lówną, Różańską. Grabowskim, OrMUCHA: ..Yeronika"
„Podróż wgłąb Polski podziemnej"—
Saski
i
po
chwili
znikł.
Drugi,
możliwości
płatniczych
lokatorów,
dotkliwie,
a
następnie
zaczęli
uwidem, Wesołowskim, Hrydzińsk;m,
NOWA TOMBOLA ..Niewolnica z reportaż J. Szpechta z Państw. Ir>Karczewskim, Zejdowskim, Mag’e- Wskutek zmniejszenia się zarobków, cieicai - Pobity podążył za nimi, mianowicie Bolesław Szałański Mandalay" i ..Zaproszenie do walca". ! stytutu Geolog w Warszawie 17.15
równą i in.
OKO PRASKIE: „Tajemnicza Da „Minuta poezji": wiersze T bujnicoraz podrożenia lokali, odsetek wy I wszczynając alarm
i w ołając: otrzymał cztery rany postrzałowe
ma" i „Film z Dżungli'
TEATR MAŁY: Dziś ..żołnierz i datków na mieszkanie w budżecie ro „P olicja , p o lic ja !" Trzej przyja- klatki piersiow ej i obu ud.
i kiego, recytuje II. Ładosz. 17.20 J.
PAN: Manewry miłosne".
bohater" Shawa po raz 105-ty w wy
j Fitelberg: Kwintet na instrumenty
Na odgłos strzałów nadbiegło
bctniczym
niepomierme
wzrasta. ei’e!e, chcąc umknąć przed pościł
PAR. ŚW. ANDRZEJ A „Cuda w dęte. Wyk.: H. Bartnikowsk. — flet.
konaniu Buczyńskiej, Gorczyńskiej,
Lindorfowny, Kumakowioza i Wę Gdy w r. 1928 wyniósł on około 5 triem. pobiegli w kierunku placu dwóch policjantów . Natychmiast laiuides" i „Noc Wigilijna".
I S. Śnieckowski — obój, T. Rudnicki
PETIT1 TRiANON: „Noce W.eden- — klam°t, A. Dymarczyk — ba., —
proc., w r. 1933 — już 17 proc. — 2<)aznej Bramy i na rogu ul. Za sprowadzono pogotowie, którego
gierki.
klarnet Z. Kielczyk — puzon. 17.89
Ozgi. s k i e " i „ U li c a s z a le ń s t w " .
STOŁECZNY TEATR POW -Z • duś dochodzi do jednej czwartej o- b;ej wsiedli pospiesznie do słoj.j- tekat-z stwierdził śmierć
POPULARNY- „świat się śmieje' Puradn. sport Lo.Oti Pieśni ,3H|fi»oe‘
Jutro „Zwyciężyłem Kryzys" c godz. gółu dochodów
Wydatki na komor- -1CŚ Łam talcsów ki
Iv-erowca 1.ak- Sixałauskiego po prowizorycznym i rewja.
w ujęciu rozmaitymi kompozytorów
4-ej i 7-ej .riecz przy ul. Strzele
ne w rodzinach urzędniczych w Pol sówki, Stanisław Urbanek (G rzy opatrunku przewieziono do szpi
PRAGA: „Rapsodja Bałtyku".
(Franciszek
Schubert,
Franciszek
ckiej 11.
bowska 65) słyszał wołanie o po- tala św. Ducha. Stan rannego
RAI: ,.ABC miłości” i „Wycieczka : Liszt, Hugo Wolf, Ambroise Thomas
TEATR ATENEUM: Dziś i jutro sce są najwyższe w świecie zabiera
j (arja z op. „Mignon") i Stanisław
ją Lowiem 13,5 proc. agółu docno jjeję i wywnioskował, że ma prze i jest ciężki. Na jego życzenie spro z Przygodami".
„Trojka hultajska”, z jaraczem.
RENA: „Czerwony Sułtan".
'Moniuszko), w wyk. M Trampezyńsobą
złodziejów
lub
bandytów
wadzono
mu
księdza.
Przy
łóżku
dów,
podczas
gdy
w
Niemczech
—
TEATR KAMERALNY: Dzts i ju
RIALTO: „Bodziesz z:t' sze moją' . skiej — alt (z Poznania). 18.30 Potro „Sąsiadka" o godz. 8.15. Wkrótce 32 proc., w Norwegji 11.7 proc., Ho- Wobec tego nie kwapił się z od 'ćzałańskiego czuwa policjant.
RO\Y: „Bengali" i dod.
I gadanka aktualna, 18 40 Pogad. spopremjera sztuki „Matura", z J. An- landji 11,1 proc. Dazijt 10.2 proc a jazdem i tłumaczył zdenerwowuSTA ŁOWY „Katarzynka".
W edług zeznań w łaściciela i
I leczna. 18.45 Program na dz. nasi.
HłrPiPwtłlfa
SFINKS:
„Chińskie
Morza"
i
re
18.55 „Skrzynka roln “ — inż W.
nvin młodzieńcom, że silnik rr.u kierowrcy taksówki Stanisława Ur
TEA TR MALICKIEJ (K arow a 38) w Czechosłowacji tylko 5,7 proc
wja.
1Tarkowski. 19.05 Koncert rek1 19.33
banka,
jak
również
według
ze
„n
aw
ala".
Wynikła
wobec
tego
Oczywiście
są
to
cyfry
przeciętne,
Dziś i codziennie „Trafika pani ge
SOKÓŁ: „Niedokończona Symfo Wiad. sport. 19.45 Komunikat śnie
znań pracownika pobliskiej stacji nia" i dod.
nerałowej” Hus - Feketiego.
kształtujące się stosunkowo nisko, sprzeczka.
gowy (z Krakowa). 19 50 Biurn Stu
ŚWIAT: „Panienka z Poste Re djów rozmawia ze słuchaczami P. K.
Odgłosy alarmu i sprzeczki benzynowej i kilku przechodniów',
RFDITTA (Kopernika 36/40): P >- wobec przewagi mieszkań w starych
cząwszy od dnia. 18 b. m. do końca domach, gdzie komorne jest stosuu- zw róciły uwagę
I 20.u0 „Od chatki do chatki" — Sulla
przechodzącego wynika, że po strzałach oddanych stante".
TON : „Scquoia“ i dod.
karnawału codziennie o 2u-ej odby kowoniewysokie.
.
chłopska T. Sygietyńskiego. 20.4 >
przez
wywiadowcę,
padło
jeszcze
Koszt komornego ''y w a ćow cy Urzędu Śledczego,
UCIECHA „Noc weselna".
wać się będą pokazy komedji I. Gra
I Dzień, wiecz.
kilkanaście
strzałów
ze
strony
w
nowym
domu
obciaza
budżet
ro
Zbliżył
się
on
do
taksówki
i
kaUNJ.A: „Józef Szmidt" i rewja.
bowskiego p. t. „Niewierny Tomek".
21.00 KONCERT EUROPEJSKI Z
Kierownictwo an. Juljusza Osterwy. dzinny w stopniu niepomiernie więk zał pasażerom, by wysiedli z wo przechodniów. W szystkie te strza
LIPSKA. Wykonawcy: Lipska Orkie
stra Symfoniczna pod dyrekcją Han
CYRULIK WARSZAWSKI: Codzien szym — nierzadkie są wypadki, że zu. Pc pewnych wahaniach, p ou - ły sKirrow7ane były do trzech pa
PIĄTEK 1 NIECZU ŁA w OPARZE
sa Weisbarha, Giinther Ramin — or
nie o 7.15 i 9.30 „Wieczna omkiia- zabiera trzecią część i więcej ogółu cenie to wykonano. Ozga widząc sażerów taksów-ki, którzy padli ogany. J. S. Bach: Toccata d-moll —
eja" nowa rewja z udziałem chóru
JEDYNE
2
W
YSTĘPY
w ręki.
wywiadow cy rewolwer fiarą krwawego zajścia.
docnodow
wyL. G. Ramin. U. Pfitzner: Uwertu
Dam
Zarówno zaDity jak i ranny nie
pr:m a d o n n v
opery
m oskiew skiej
Słowem większość mieszkańców pow iedział: „Schow aj pan to“ i
WIELKA REWJ A (Karowa 13).
ra „Katchen von Heilbronn", P. Grae
ner: „Flet 7. Sans-Souci", suita na or
7.15 i 9,45. Dziś i jutro „WIDO stolicy mieszka drogo i ciasno i nie wolnym krokiem szedł na niego. byli nigdy notow-ani przez i>o 11i leningradzkiei
kiestrę Kameralną — wykona ork. G.
WISKO Nr. 1“ pod kier. art. Hanki wygodnie. Jedynym ratunkiem przed W ywiadowca przypuszcza jąc, 4e cję, ani też karani.
Ordonówny z udziałem Fertnera.
F. Haende!: Koncert organowy d-moll
tym
katastrofalnym
Mar.em
rzecz.,
Nr. 10 — wyk. z tow. ork. G. Ramin.
TEATR DLA DZIECI T. ORTY
22.00 X ty Koncert z cyklu „Kwarte
MA: W niedzielę tylko o 4-ej pop. może być szybka i ra.jonalna rozbu
ty J. Haydna1 W progT. Kwartet
„P an Twardow tki na księżycu .
dowa Warszawy z jednej strony, kon
gościnnie w ystąpią:
myczkowy B-dur op. 76 Nr. 4. 22.30
CLRK STANIEM SKICH: Dziś i serwacja i staranne remonty sta
codziennie o 8.15 w gu iazda Abi
W , Bregy, W ł. Kaczmar,
Muzyka tan z dancingu „Cafe-Club"
rych
domówz
drugiej
strony.
w Warszawie. W przerwie o godz
synji Koringa na czele now -roczne
Jerzy Czaplicki
23.000 Wied. meteor, dla żeglugi pogo programu We wtorki, środy so
V\ adze bezpieczeństwa od dłuż szawy nr. 1. Wszystkie egzempla
NO
W
E
1)0
M\
—
ŹRÓDŁEM
i wietrznej.
boty i niedziele o 4.30 pp. i 8.15 w.
szego czasu śledziły tajna drukar rze skonfiskowane
CHORoB
nię organizacji O. N. R. Drukar
Pozatem aresztowano: Stani
Nowe domy wyrastają jak grzy nia ta mieściła sie przy ul. Mar sława Susmaka i Józefa Maksyby po deszczu na Żoliborzu, G r o c h ó  szałkowskiej 14 w mieszkaniu Ja miaka, których zastano na miej
wie, Mokotowie — to prawda. Ilość niny Trębolskiej Rewizja ujaw  scu. Susmak ubiegłego roku ska
mieszkań zwiekszs się z roku na niła dwa powielacze firm y „W tór" zany był na jeden rok więzienia
rok — może niewspółmiernie do ros farby i t. p. materjaly oraz kiika- z zawieszeniem na 2 lata, za naleIlość drzeworytów,
złożonych że razem złożył nam ich dziesięć.
nących potrzeb — ale się zwiększa. seet obbitych i gotowych do wy żeni° do nielegalnej organizacji. przez artystów grafików naszemu
Ogólna suma posiadanych oNiestety — wyłaniają się tu nowe puszczenia egzemplarzy czasopi
zwiększyła się beenie przez nas drzeworytów wy
Wszystkich
wyżej
wymienio Działowi O fiar
. * » . H O W A L tK I- W A S S Z A W 1
bolączki, nowe brata i skandale.
sma „Sztafeta Robotnicza" War
nych osadzono w więzieniu. Dal wczoraj o osiem drzeworytów. 0 - nosi czterdzieści jeden sztuk.
trzjm aliśm y trzy drzeworyty od
We wrześniu, październiku, listo
Sprzedaż- drzewoiytów urządzi
sze śledztwo toczy się.
p. Konstantego Sopocki, oraz pięć my w redakcji. Cena nie jest jesz
padzie i grudniu trwała bez przer
od p. Tadeusza Cieślewskiego. P. cze wyznaczona. Po wyznaczeniu
wy praca przy budowie nowych do
Ukaranie studenta. Podczas rewizji mów. Ciepła zima pozwoliła wykoń
Ćieśiewski ofiarow ał iuż przed- cen na poszczególne drzeworyty
ZEBR AN IE
S T Ó W . 1N z Y N I E R o W nież u tr z ym y w a nych przez instytucje
w mieszkaniu studenta Politechniki Je
lem
pięć swoich drzeworytów, tak ogłosim y ich tytuły.
czyć
całkowicie
cały
szereg
kamicK
ŁTOLIKOW
społeczne.
rzego Kiukowskiego, (Kaszyńska 15)
r
policja znalaz'a nielegalne wydawni nic.
We czwartek, 18 b. m. o g. 20 w
BEZPŁATNY TRAN
ctwa O. N. P , oraz bagnet niemiec
Zaledwie skończono budowę — do lokalu Sod. Int. Męsk. przy ul. Świę
Akcja rozdawnictwa tranu, doko
ki i flower belgijski. Wczoraj staro mieszkań wprowadzili się lokatorzy. tojańskiej 15 odbędzie sie ogólno ze nywana przez wydział opieki społecz
stwo grodzkie południowo - warszaw
branie Warsz. Koła Zjednoczenia z nej i zdrowia za pośrednictwem Ligi
sicie skazało Kiukowskiego na 25 zł.
ref. kol. Adama Sotkiewieza p. t. Szkolnej Przeciwgi-uźlicej doprowa
grzywny
„Wrogowie katolicyzmu >ch organi dziła do wydania dotąd 2,300 litrów
Zarząd Związku Stowarzyszeń ciaż ju ż wtedy, wraz ze wzrostem
Ofiara ślizgawki
36-letm V»lad\zacja i działalność".
tranu, rozdanego beznłatnic dzieciom
p rzyja ciół W ielkiej Warszawy wy siiy nabywczej pieniądza i pow 
slaw Krasiński, (Bateryjka 6) ślusarz,
ODCZYT W STOW. TECHNIKÓW szkół powszechnych i przedszkoli.
IKidążatąc do pracy, upadł na u‘ . be
stosował do p. Min. Poczt i 1 de szechnej zniżki cen, były za wy
wraca na afls7
W piątek dnia 17 b. m. o godz.
NOWY CENNIK TOWARÓW
ma, w utek poślizgnięcia się i zła
grafów
pismo, w którem ponownie sokie, gdyż odoow iaćały poziomo
20-ej
w
sa'i
wielkiej
Słov..
Techni
MĄCZNO
KOLONIALNYCH
Sztuka T
konczyńskiego p, t.
mał lewą nogę. Pogotowie przewio
zło ofiarę ślizgawicy do szp tala Dz. „Zburzenie Jerozolim y", którą, ków Pol. (Czackiego 3 5) odbędzie Na posiedzeniu komisji cennikowej prosi o rozpatrzenie sprawy tary wi gospodarczemu z 1928 r.
się posiedzenie techniczne, na ktorem uchwalono nowy cenników towarów
Ic-zus
pod naciskiem* opinji żydowskich p. inż. Furuchjelm wygłosi odczyt mąezno-kolonjamych, który obniżył fy telefonicznej w stolicy, Wysu
Taryfa winna być zastosowana
Niefortunny powrót z balu. Stani
p. t.: „Podróż w niewidzialne (wie ud 15 b. m. ceny: soli białej stołowej nięte bowiem uprzednio przez do w ytycznych polityki gosnodarpism
żargonowych,
zdjęto
z
re
sław Walki, fotograt, (Lipowa 9) po
dza współczesna, o widmie promie 7. 36 do 32 gr., pomidorów skonden Związek postulaty nie znalazły
wracał z balu
demu. Vi urodzę pertuaru, wraca na afisz. Sztukę niowania niewidzialnego)".
czej rządu premjera Kościałkowsowanych z 2 zł. 60 gr. do 2 zł. 50 dostatecznego uwzględnienia w skiego, głoszącej jako jedną z
na ul. Żelaznej, Walio atakował prze tę od piątku brać będzie Teatr
INSPEKCJA
LECZNIC
I
PRZY
gr., płatków owsianych luzem z 63 .minimalnie obniżonej od 1 stycz
chodniów, gro/ąc łe będzie strzelał. Pi Isk-i.
CHODNI LEKARSKICH
do 60 gr i drobnych z 82 do 80 gr., nia r. b. taryfie telefonicznej. Do głównych zasad, by drogą obni
Przechodnie zawiadomili policjant i,
żenia cen jednostkowych dążyć do
Na terenie Warszawy istnieje 37 grochu polnego z 33 do 12 gr., fasoli
który zatrzymał Maila dokonał Oso
Z m a rli
lecznic i 136 przychodni lekarskich, białej „piechotka" z 45 do 40 gr., konana zniżka opłat nastąpiła u zwiększenia obrotów.
bistej rewizji, znakując rewenwer z
5. p. Wojciech Tatar, nauczyeiel- hądi
lekarxko-dentystyoxnych
De „klocki" I gat. z 50 do 43 gr., 11 gat. sposób mechaniczny i b. niedosta
t.„D ojam i posiadany bez pozwoleń.a.
Badany w Yi kum^aiiac.e, Walio Ze1. 72, -v Warstawie; Wincen- legat wydziału zdrowia Komisariatu % 38 do 36 gr., cukrowe „korona” z teczny. Mające być obecnie pobie
Z tych względów Związek pro
*aai U nie wie w jak sposób znalazł tr Szymański, szef l ium Zarządów Rządu przystąpił w tych dniach do 65 do 62 gi „jasiek" z 50 do 48 gr. rane opłaty są nadal przeciętnie si p ministra o spowodowanie
i
kapusty
kwaszonej
z
18
do
15
gr.,
się u n.ego w kieBzen. rewolwer, przy Cukrowni, 1. 41, w Waisrzawie; Ha planowej inspekcji wszystkich lecz
wyższe w odniesieniu do cen jed- rzeczew istej reform y taryfy pod
puszcza, ż.e ktoś na balu podrzucił nui lina ze Skarżyńskich Linke, 1. 32, w nic i przychodni na terenie Warsza wszystko za kg. w sprzedaży deta
rostkowych, niż w r. 1934, cho kątem znacznego je j obniżenia,
wy, zaiówno prywatnych, jak rów licznej.
Warszawie.
aron.
7 - 39 I 15-33

ló

fi) fiJaiszooiie - niema mieszRsś
S tr a s z n e s k u tk i wilgoci w n o w y c h c o c a c h

k fiflo m e n o !

Czwartek, 16 stycznia 1935 r.
6.30 „Kiedy ranne...” . 6.34 Gimna
styka. 0.50 Muzyka (pł.). W przer
wie o godz. 7.20 — Dzftii. por 7.50
Progr. na tiz. bież. 7.55 „Parę inform.
8.00 And. dla szkói.
11.57 Sygnał czasu. 12.00 Hejnał z
Wieży Mariackiej w Krakowie. 12.03
Dzień, połudn. 12.15 Poranek mu
zyczny ula młodzieży szkół powsz.
Wyk.: Mała Ork. P. R. Chór Szkół
Powsz. pod dyr. T. Mayznera i S.
S z yfm a n ó w n a — śpiew.
P-zy
fort,
prof. U Urstein. W progr. muz. pol
ska. 13.00 Grieg: Sonata wioloncze
lowa a-moll op. 36, — tortepia’1.
(p!.). 13.25 Chwilka gosp. domowe
go.
15.15 Wiad. o eksporcie, lj.20
Przegl. giełd. 15.30 „Sentyment i hu
mor w piosenkach sprzed stu lat” —
reportaż muzyczny z Krakowa. 16.n0
„Gadanmka Starego Doktora
(W
cztery oczy) auo. dla dzieci. 16.15
„Płyty dla znawców” . Utwory
R.
Strausba. burleska v wyk Elfy Net
z tow. Ork. Berlińskiej Opery pod
dyr. dr. W. van Hocgstraiena, Walc

1 za b ity — 1 ciężko ra n n y
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Berlin zw ycięża Inowrocław

S -ty t i a e ń ciągnienia 4-tej K la s y

U ,ł ciągnienia

10:6

460 70 98 331 696 290 47,5 5SP 860 t)5! 1240*2 0671 17163 603 43183 426 631 950 49051 133
We wtorek w,=czorem rozegrany Yoelker zwyciężył na punkty At '-7*
784 IZ O u ll 24 133 61 280 642
53 125008 56 107 096 517 62.3 81 126007 330 42 /jO 98 99o
został
w Inowrocławiu tr.iedzynarodo siaka (In.); w lekkiej 'itzki (B) po
G łĆ W Ri ej w y g t - u i e
713 127-1*0 214 85 90 312 772
6.13 20 , 127C61 7i 205 613 128176 210 75, 50058 543 51432 8o 713 80 82 91 81e
wy
mecz
bokserski pomiędzy repre koijat na nunk-ty Lelewsloeco: t, poi
10 ,oQo
40 128023 151 217 592 780 808
20
61 i l 90x6 2u9 St>7 969 130047 167.3] 534 52237 482 539 643 979 97 53251 zentacjami Berlina i Inowrocławia. śiedn.cj Huelneckens (B) przegr- n!1
Z l.
- - 2 4 8 8 7 J '15,%0 167530 .946 129000 179 211 28 316 537 723
287 305 671 318 89 450 963 54063 189 321 30 407 Zwycięstwo odnieśli bokserzy ber in - punkty z Radomskim; w srednmi
2 . S L ~ 4 5 0 20090 97155
885 931 130281 351 405 91 656 771 384 L L L 8 ,,'!?,8 15107
Can.pe ( rt.) znokautował w pierw
S43;'j 2-000
50842 75.355
83263 946 97 131005 39 99 224 69 85 308 .03 lo2062 210 832 103061 187 218 7] 7 =5029 “bil 342 476 08 569 75 774 sey w stosunku 10 :C.
90059
szej runuzie Lewandowskiego; w poi
99207 105585 52 5 .6 675 707 64 912 49 72 182112 699 819 104643 68 789 925 60 135648 ^ 810 45 56445 608 700 876 82 « 2
1 °S790 l Y e o f , J91675
Ł b7j»
92207
732 84C 136017 64 156 227 469 64S
Wyniki Doszczególnych walk przed ciężkiej Horimmann
znoKZi
l 0 376f
“
1 “ 6 1S4 147882 135303 225 347 463 75 78 5U4 632,4312
20 1377U6 800 996 128389 594 139914 78 570J8 120 209 510 58131 2«1 59009 780 stawiają się następująco:
wat w drugiej rundzie Przybylskie
95 824 973 60044 200 554 75 »8 718 71
1
79
133050
51
156
311
421
50
59
70
,
000 —
140425 >13 683 141400 763 65 936
W wadze muszei Łaaa (Inowro go; w ciężkiej Kyfus (B.) z> okauto?°228 ] 4j 88 560 1554 &O06 9578 575 92 850 69 917 134082 533 63 461 143319 895 144434 974 145099 200 61325 576 835 42 62265 355 483 737
wat w drug.ej rundzie Kuchnowskie22050
43280
57130 769 965 72 80 135003 8 69 116 45
358 550 618 933 146028 250 457 688 801 24 915 77 63014 123 41? 64041 381 cław), pokonał Brussa (Berlin): w
100866 u f e . ' 8488 87087 93551 204 91 490 519 57 663 66 984 1J6102 147.) 14 92 644 54 148073 120 58 533 57 83 973 65235 9° 187 513 4? 628 koguciej Weinh-ld (B) przegrał im co,
Widzów zebrało sie około 2.500.
967 149229 66 85 598 150183 303 422 35 73 749 6o25, 601 799 885 904 67257 punkty z Rogowskim; w piórkowej
128S7U
iq n Ś ; 4 1 0 6 5 X 1 1 , 7 2 0 2 116175 222 31 60 313 15 001 780 833
1500*77
I ? ? 87" 135424 138501 145329 137093 145 314 18 568 646 67 822
634 722 151029 504 683 821 152244 92 95 706 $78 938 63 68113 359 98 476
170742
° ° 1 5 6 1 0 6 102114 171510 51 521 72 138255 58 434 1390/36 99 63 466 71 936 66 153274 308 38 450 5b2 631 69110 237 490 537 o31 44 784
5x3 37 51 59 332 422 57 559 82 678 860 15-1112 447 C41 815 973 155079
70179 233 308 772 933 71064 117 74
94 99 766 805 31 937 71 86
124 835 64 156025 435 55 607 787 417 557 72134 38 247 495 764 941
v Y&rene p c 2(n z*.
149917 71 207 437 507 27 60 702 825 157260 78 310‘ 48 90 624 841 55 57 73168 414 938 74160 527 981 75155 308
P o ls k i w L o k s i.e
>•>' .„ :8 6 3 1 0 25 415 300 09 20 58 47 78 141041 49 120 89 2C9 56 96 425 957 158045 76 130 159137 327 413 63
447 535 601 820 904 8 6 77 76036 49
W
najbliższą
niedzielę
odbędz.e się mecz bokserski z cyklu rozgrywek c
67 7 m n 6 1 2 0 0 2 8 3 8 3 426 501 63 694 74! b8 816 27 932 j 42004 40 76
160031 179 517 85 786 923 161012 396 424 83 550 604 5 916 65 77C88 254 w cyrku stołecznym, o godz. 12-ej, drużynowe misu iostvo PoLki P°*
788 818
219 67 314 41 82 93 439 592 o35 99 99 217 25 483 622 713 854 162175 58 1 850 78151 9S 351 o03 9o3 79241
4'4 'so9 = 2 2206 471 788
818 3316
3
miedzy warszawską Skodą i łódzkim
7?-/
“ „ 1>T
8 0 cn1?.0
4120 209
773 80“
200 24
24 423
428 500
500 51
51 443162 223 310 28 499 549 o90 736 49 C45 81 822 42 72 83 925 163918 415 621 25 33 891 80053 176 221 541 96 939
IKP.
72 96!“ * !
135 482 623 747 8U 892 934 144250 98 Ali 78 585 99 814 164017 59 296 695 165272 501 914 64 81161 c85 89014 64 157 301 784
Odbeda si° nast-pujące spotkanm.
78 7»06 i*£ VL
861 493 833 9,2 44 94 946 H5C34 197 244 373 425 699 166249 395 473 587 747 806 167115 83l09 70C 815 84182 815 52 910 12
Zawodowy nasz pięściarz, Ran Ed
8024
f i l 6ć9o98 847 81 920 852 146,71 360 66 722 853 975 147013 29 206 13 38 666 368197 261 578 785 85479 86074 100 77 366 805 87005 159 ward, stale przeDywający za oce Skibiński (Skoda) — Szwed -1KP).
07 21 7“ 7 L r .
367 73 405 602 211 33 305 663 732 810 148047 49 86 169104 731 83 870 217 170430 58 567 97 447 61 91 644 75 868 941 8S497 anem, spotkał się w Nowym Jorku z Czortek — Bartniak, Koełowski
934 10005 L L L L * ? - 205 lu 73 4,6 74 76 573 711 45 89 813 171415 508 70 873 172131 89S 173744 830 907 13 37 89026 85 268 74 348 646 bokserem amerykańskim Cortlyn‘err. Spodenkiewicz, Bąkowski —■ Woźmakiewicz, Seweryn.ak — Taoorek.
Mecz zakończył się ciężką porażKą tuszewski — Chmielewski, Pisa”sl
54 135 >71 8’ M *
33 918 149)18
106 214 81 M 71 932 67 174357 99 593 632 799 175266 733 50 88 925 9U104 16 354 577 917
375
872
176088
346
177038
163
663
91334
418
571
607
66
92204
371
845
12i78
‘I 13171 143 329
a»u 483
54 733
Rana który przegrał w czwartej run
ao
i : 243
f i 3 381
331 -41
<41 qi915
^ 590
^ 607 ^
^ 699J800
?|,9 150562 178051 89 225 307 179313 559 742 98
— Pietrzak, Garstecki — Wurm.
8] q^ - 622 631 010 14036 124 62 299 119 99 447 72 794 816 34 43 81 152004 932 94 180032 257 337 577 855 181522 918 93.46 384 433 791 969 94011 126 dzie przez techniczny k. o.
227 553 941 78.
Sn* 15181 267 314 22 55 64 671 719
156 776 810 924 153079 173 295 324 729 1823.23 65 891 984 183345 70 445
95085 94 243 370 613 869 96021 87
«Sa® 70 36016 111 63 353 471 537
93 184123 37 499 552 64 819 183336
5^ 833 17i61 97 201 12 306 33 444 847 905 92 154660 71 856 991 136071 186037 70 189 213 472 549 187377 696 800 59 07158 511 716 43 946 1 | J X U C T V 7 M PoWS(4le skutkiem złej prze- c h c l e k i n a z a
119 93 277 554 865 156078 112 18 29t
I l U r i lniany moterji. Stosuicie zioia h . NI«moj«WSKI»go
09 75
18038
8ol 02“ 4o6 723 883 950 157009 231 365 610 512 25 664 188162 661 839 95S 189136 98070 308 82 514 71 993H) 653 64 863 H K I
J081 132
559 107
660 437
72106991
374 400 13 26 929 83 190125 394 10u025 203 83 87 483 580 748 938 Warszawa, Nowy-Śwlat S. Zadajcie bezDlatnych broszur w aptekach i drngeriacł
18
70
74)
fiD‘ ,°159 302 409 33 542 69 786 2 10 53 865 U83U Só 234 92 4 0 SU
485 506 716 74 191069 al 1 6,52 192316 101693 964 102218 365 648 80 811
213 23 307 29 656 749 b34 928 52198 159022 70 113 43 5/ 2b7 80 313 717 860 68 193067 177 79 290 310 419 103193 221 61 87 34— 134 52 655
104004 283 959 65 10625Ó 404 33 6<2 ;1*7 290 399 629 46 641 45 67 77 jtó 550 638 79 88 864.
160i12 59 97 309 33 59 592 602 787 35 961 194131 467 98 893 983.
541. 646 106136 576 619 921 10703.
ó:® 887 98< 23092 127 222 479 68*
186 350 468 5*4 603 798 108185 440
£•8 79 )75 24026 69 157 214 375 519 161U39 227 3l 3l4 56 43S 582 724 50
J"8 26035 115 01 28 906 07 31 319 678 949 162133 357 449 512 57 59 756
561 683 708 875 103062 110079 296
i 15 620 51 "1 939 26210 zl 79 596 ' 919 16306? 11! 310 87 583 R17 33 35
319 413 76 570 661 316 916 112643
Główne w ygrane
723 112096 281 358 89 439 98 94 7
,o9 763 808 27105 14 15 755 998 916 72 164129 365 86 427 32 592 752
\hm
Stali
wygrana
Jzieniia
zł.
30.000
113449 781 114008 .>25 633 703 849
?8018 78 331 97 681 748 78 867 70 9.7 85 165013 36 204 484 573 743 873
ŁUCK.
14.1. ( P a T ). — Sąd zuwskiegd Zamach ten miał być
padła
na
nr.
33833.
115206 19 21 39“ 420 502 05
63
481 29015 53 65 248 82 343 45 44j 0o3 166104 10 92 422 818 928 167070
Po 10.000 zl. — 44828 146705 775 116130 330 900 8(J 117.075 202 Okręgowy w Łucku wyznaczył na dokonany w chw jli opuszczania
673 759 88 u9 901 30007 63 308 17 43 50 144 3J5 434 557 96 766 70 808
427 654 60 761 91 94 118159 721 98 dzień 22 b. m. rozprawę przeciw  przez wojewodę teatru w Łucku.
49* Cu0'6 3 " 955 31090 105 25 375 78 16 910 168192 212 363 561 771 851 372888.
Pn 7 000 zl. — 249 21046 38636 1I9073 1.98 568 8’ 1 120013 3)1 73-,
621 755 845 32007 67 148 451 61/ 169025 109 209 428 20 34 45 7} 694
ko Aleksandrowi Kucowi, ezłonko
f 5 121365 122030 187 206 504 682 821
Proces budzi żywe zaintereso
74« 62 p39 81 33126 214 550 650 727 75 824 34170124 282 3x1 478 592 348‘j 10.
wj O U‘. N , oskarżonemu o dzia
Po
?-000
zl.
—
38173
73387
75863
98 73] 820 28 48 920 34091 204 99 601 31 78 882
171036 182 '->1249434 85906 153942 1579J9 160579 168226 $3 948 123213 531 665 82 703 l ‘24o4t łalność wywTotową oraz o udział wanie. W charakterze świadków*
14 352 61 462 716 810 962 125609
o6! 501 89 60361 768 35068 91 160 721 172114 27 30 230 435 44 894
783 891 126274 376 78 747 9bó 12733'J w przygotowaniach do planów ane sprowadzeni zostaną skazani v
‘ JO 42° 56 67 686 902 36362 8t 670 173022 247 66 325 26 425 ć ’ 3 f44 62 180880
Po
l.OOOm
l.
—
17397
27504
31840
583 633 37 918 128263 438 904 12904" go przez O U. N. zamachu na wo procesie o zabójstwa m ir Pierac
SOI 987 27 19 33 85 47 507 613 34 79 930 68 174108 20 58 296 409 70' o2
(57 898 945 89 38 095 146 359 4&0 949 79 175928 54 286 345 457 77 513 37184 33646 41679 459U1 48988 50966 1 4 570 607 736 8u7 J80E46 604 63 jew odę wołyńskiego Henryka Jó- k ie g o - Pidhajnj i Maluca.
52990 69001 73959 75101 85212 94811 66S 131254 77 306 677 779 84 814
®63 716 22 63 3901G 132 79 808 970 79 689 785 94 853 91 17o03015223“
105340 313993 115737116073 138102 132004 586 779 133017 781 803 a5
bO
217 18 449 600 15 937 17/282 408 &>, 125439 126187 131845132521 Ia9ł51 134166 525 85 902 335053 103 73 244
40010 43 131 314 22 904 14 41101 178015 231 188 632 709 034 70 79 03
140676 154545 155195170230 170297 •46 62 972 136022 657 745 137174
65 340 *83 972 42101 62 459 511 606
93 179124 47 77 227 73 363 514 58 1.1493 174374 r75882192548 193602 366 633 982 138310 670 928 139170
<09 17 974 43012 194 207 57C 799
20O 461 746 140630 111337
04 813
4400: 107 322 412 652 807 16 33 Oli 52.
W ycra n e po 2z0 zł.
112081 640 817 143121 256 796
45014 101 06 307 560 714 853 46149j 189015 94 239 306 *81 741 Sj
33& 747 834 921 103& 123 388 525 344062 122 03 367 465 705 854 96* 90
200 402 31 35 713 »S4 47042 273 679 181106 14 60 20CL L1 L -J! J l ' \ £
LWÓW, 15.1 (Tel. w ł.). Nie wezwama nie posłuchał. Przeć
7 ($ gk 972 4RA17
71 K71 fiTfi Rri ^
136 43 232 84 93 3ol 488 5^2 661 r-6 2078 465 519 82 695 812 9’ v 145168 70 202 323 32 146160 319 162
zwykłe
zajście rozegrało się we kilku dniami napadnięty on zo
a214
56
332
92
£83
91
605
4338
88
611
83C
945
147159
233
47
60
702,7 216 m 503 25 699 M7 53 973 641 740 596 90. 183*13 09 3„_ 424 33
wsi
W
ołoszynowo.
pow* starosam- stał na drodze z? wsią i obrzu
7 >011 96 285 361 =68 910 53 70 76066 556 70 606 69 771 064 97 184192 3° 5 613 5001 103 645 78 902 6030 122 442 148141 290 376 520 54 62 14“ 363 0 kamieniami.
Napastnicy
532 768 73 932 7002 203 418 22 651 510344 558 62 600 727 32 70 800 oorsKi. Około 15 włościan wtarg cony
100 212 63 432 344 666 98 803 77033 614 809 186128 36 6b_115 i?3?
142 3«1 319 439 597 731 812 72 906 28 404 71 548 604 725 Ti 835 73 914 EoOOO 120 518 920 9077 201 757 8b5 161135 201 412 73 529 152291 96 520 nęło na podwórze grecko - katolic chcąc mu uniem ożliw i! przejazd
78174 155 94 339 424 513 823 51 79162 187039 46 99 112 74 29° 494 574 751 9=0 10115 237 5So 91 726 41 11253 813 153013 158 645 91 789 878 955 1542 A kiego parochz ks Antoniego Rud furą, zatarasowali drogę baryka
•'23 6“ 5“ 1 155107 359 402 156073 $43
£ L 323 47 413 S20 962 80099 118 99 846 914 89 188012 108 41 270 33' 54" 12146 265 77 722 32 13197 4S0 549 d‘
9 828 8= luGllO 476 709 922 168375 nickiego. Przybyli wysłali delega dą, zrobioną z desek i kamieni.
779
97
810
933
44
14127
577
92
726
23S
417
22
n
77
96
519
63
737
52
62
730
824
60
l8'
058
89
215
60
67
ftinOTo
_ * 7,0
ie a
3H3 499 720 45
84a Dli
864 921 56 9Q
78 1Q
1901X1
181 33 76 339 923 45298 395 523 754 95 89 j 51 159042 376 624 70 160161 236 469 cję z M ikołajem Ołyksyszynem na W związku z tem aresztowano 17A? c4.2^64 95 107 327 71 73
824 43 82037 233 35 427 753 80, 9 9
269 367 4% 576 752 880 9 5 63 191218 16013 114 76 662 76 977 17454 7o 796 631 -.' 908 161004 597 445 94 6CS 8.9 czele, która zażądała od parocha letniego
Iwana Petrykiewicza.
979 83 83039 226 90
229 420 -9 ?6 S’ 93
557 612 6? 849 84 V 2733 613 56 13338 589 612 968 14044 53 <01 152158 533 163067 331 419 opuszczenia p arafji i zagroziła T ło sprawy dotychczas niewwiaś73 716 70 86 „17 987 84031 173 oo 779 49 %9 1.93086 256 81 315 73 511 60 105 232 524 633 2COS6 113 220 62 454 104491 530 646 922 16j >22 38 14C 290
166968 167097 349 431 16829/ mu pobiciem w razie, gdyby tego Inior.e.
“05 4u 465 5fa7 79 732 67 846 944 85i ł 5 661 807 700 60 94 194030 130 434 35 522 630 719 22 47 817 21037 433 63
*64 89 567 602 713 169094 775 854
59 77 255 353 477 o20 46 7221
a\ 554 711
22025 139 377 485 681 883 23151 98 170397 600 41 720 79 9o? 17129/ 36'
825 920 86312 53 622 62 2 6 6 6 9 4 / 95 !
...
■
• _•
453 878 24426 857 954 25099 239 4b7 515 64 691 846 55 986 172142 311 -21
87048 104 211 37 46 463 9b 51 667 93*
HI CI2 SPli 6 nSB
662 80 835 914 26122 71 272 99 302 66 17337" 414 877 175321 430 .31
735 88229 6C 379 787 8220 973 59260
...
_ *
T|
876 912 27360 534 28476 645 853 961 176001 122 599 777 81O 177205 07 3aS
40’ 224 69 587 752 882 964 96 60078
W y g r a n e pO
-■
29095 236 573 842.
71- 24 62 902 25 36 86 178172 093 949
a potem zaalarm o w ał o je] sam obójstwie
'44 280 3222 431 48 52 550 o82 756 01
148 3o’ 568 1026 277 301 030 903
30701 37 816 4o 31000 54 214 600 ,7x0611 218 94 535 716 180)86 230
868 906 92916227 851 907 43
92141 04 2604 717 83 943 3005 204 58 72 32:26 113 72 333 59 613 58 65 791 962 181887 182085 259 417 949 8C 18314i
ŁÓDŹ, 15.1. (Tel. w ł.). W czoraj głową o przydrożny słup telegra
331 761 885 972 93130 33? 412 14 545 90 su, 57 y3 u43 717 £,3 989 4148 271 33286 517 3448E 659 94o 35326 539 791 200 '84023 01 251 311 £2 *70 701 OS
"58 9-1 94i 4*87 3-1 443 671 769 806
40 91 072 50oo 82 94 238 729 6003 874 36734 37227 43 60 0O6 708 809 54 4 5 135661 874 925 a2 18b353. 65 494 rano zdążający z« Starego R -k i- fiezny, krzycząc przeraźiiw.e, że
93 914 25 429 >0C' 34 123 4? 265 35 1 ^12 21 359 417 529 629 t>l 7315 19 38369 537 775 930 34 39334 43“ 571 579 li! 30 187770 188125 264 706 1? cia robotnicy, ujrzeli leżącą przy żona jeg o popełniła samopójatwo
68 82 83 537 760 943 47 76067 269 88 ? 42 87 6*0 685 757 836 932 8008 72 638 40156 225 494 93 619 59 90 710 189209 70 686 190230 530 783 191397 drodze młodą kobietę z przecięJak w ykazało śledztwo, kobieta
314 519 7422 8l22 bl 63 9730i 72 538
,,,,7u. Y 17,
334-f)u04
8*3 41bl4 779 42022 336 670 702 *6 75 431 14n 192058 828 193102 288 394 tem gąidłem Obok je j stygnące tą była 23-letrua Wanda Preze
710 M 70 R04 7 07 006 69 73 85
^ ^
7 ib- 92o c>2 11114 854 930 43235 719 92 44184 29'. 99 661 405 543 702 60 92 825 194253 374 530
go trupa stał mężczyzna i tłukł sowska. W yjaśniło sie dalej, że
98094 łó j I i 70 5^ 625 9^2 769 881 483 ° 58 67 ^
1^436 55 03li 92 835 925 90 46173 604 952 46198 229 793 73 731 99 853 71
Prozerowsey byli zaledwie trzy
925 V , 84 L
l ° J ,o 04 U l 72 7920 41 962 6
18465 « ° i 735 850 953
953 10
n l - I60
r 3^4
TJ 40j 44 82
14423 6581836 7 '312161
205
4
miesiące po ślubie i zamieszkiwali
1U0133
82 M
00 5“4 603
ouj cni
40i)1515.
-jnr, 17
occ oiii
przy je j rodzicach w Starem Ko
54 77V 6 96'’ 101021 43
Li
4tifi 9w 18296 S6' 72 409 80 ~505' 13
kiciu. Mąż był bezroLotnym, om
34? n 563 655 i97
906. 10^??4 74 ll013 234 352 066 85 2U050 373
424 638 91 838 909 103142 2240 o3C 48: 58i 785, 62 014 2iu52 72 390 427
natomiast zatrudniona była w fa 
6, , 30 751 829 10406? 9? ??S =25 31 - &1 22273 674 23101 255 99 514 17
bryce Allarta. K iytycznego dni?
271 1 54 509 621 718 32 823 71 10513’, 613 7al 861 24049 173 388 474 710 „1
Stanisław Prozerowski zdecydo
36 *>.
61 97 525 710 831 941 lOWł* ^5398 598 26l04 030 2700* 778 23791
113 L 372 437 75 817 25 9o3 107049 2iK)73 “ 00 312 128 88 57 975 3O026 U
wał się odprowadzić żonę do pra
cy. Przed godziną 8 rano oboye
8S0
95 333 58 75 554 727 30 915 386 797 988 31128 550 835 65 32131
ogólnokrajowym
zjeździć
nych
z
Łodzi
Haberman
oświad■
przeciwko
przenoszeniu
przez
ma
Na
-u'* 0 0 4 2 321
* ** »8 8 432 55 613 778 b ’ 7' 760 66 940 33390 474 96 910 34027
żydowskich
drobnych czył: „M yśmy ożywili polski Map- gistraty targów z dni powszed- wyszli z domu. Kiedy znaleźli s;ę
70 V i 87 236 74 611 819 58 986 53003 755 93 266 477 541 600 o500o 72 274 Centiali
na ulicy Piastowskiego, wyniała
95 ‘J°. 6 12 44 338 716 64 80 37022 43 94 ;;38 68 432 875 84 979 36187 89 267 Lupców w W, arszawie — jak do- chester, a obecnie nie dają nam nich na dni sobotnie,
żyć i zarobkować Chłopi szukają ( Na podkreślenie zasługuje rów pomiędzy nimi sprzeczka, w cza
się
z
„Naszego
Prze61 V - C8 3%5 q#
11 50 58
801
910
58039
106
78
5"4
87
y"
y
71
wiaduiemy
si
qq 72a
59080 218 PRO 941 89433 01 1 6 6
856 93o
79 *
u je m y Si
sie której prozerow sk,. wydobyw
33 372 699 7 0 g u =o ono 52 54
40**9 43 4 9 6 513 646 704 0 6 85* 41209 g l ą d u ” — z n a c z n a w i ę k s z o ś ć
p r z e naszych towarów, chuligani jed - ,nież uchwała, tyczące się wystąszy brzytwę, zadał żonie cios v
pienia
na
drogę
sądową
przeciw
nak
nie
dopuszczają
nas
ao
chio8
16
30
906
32
t
i
r
1
1
54
998
42819
oż
48043
561
60s
mówień
b)
ła
poświęcona
ornówue50035 36 337 40 c^' J F 75‘ SSI 725 605 11 °4 998
ko magistratowi ( w Kościanach gardło. Gdy młoda kobieta padła
pa“ ...
J L 810 57 87 99 916 51093 152 ś4 4403* 47 712 89‘f „0,79 337 9 ,r Iliu „w zm agającej się hecy antyna ziemię, zabójca odciągnął tru
N ajważniejsza rezolucja zjaz spowmdu szykanowania kapców
231 380 ^32
7tó % 2 i f i m 46 a 15>$8 46 49 7^9 51)34 30 semidciej i czynnym wykroczępa o kilkanaście metrów od m iej
żydowskich.
du drobnych kupców żydowskich
sca, w którem podciął je j gardło
«°g
przecnv kurcom ż iJ o w ' dotyczy ostatnich wykroczeń an
Do władz Centrali d iob rych
836^ 2:73 404 88 506 51
90 770 , a
8 P > 6% 00 71 335 647
j tak
z Sochacw w a, tyżydowskich. Jak podeje „Nasz kupców żydowskich wybrano Lu i, porzuciwszy opok zwłok żony
ociekającą krwią, brzytwę, usiłu
Przegląd", zjazd stwierdził, że wy blańskiego (W łocław ek), Hebera
9136<6in5,Q4L ' 135 -1 22: 332 565 57 614
03 «" ° S 7 4 146 60579 j - aub- żalił się, że kupcom jydow jąc upozorować sam obójstwo ko
p la lis z ),
Smuszkina
(W iln o),
7- 9 8 n m V l V ł 3 25 l t m 551 7/ 848* 58 ( j W U 4 53^ 62149 W
8' &iUm° ^ bral10 h an dd sol°la ‘ kroczenia te odbijają się fatalnie
biety, przyczep 1 dia dania pozo
ną życiu gospodarczem, podrywa Goldberga (P iń sk ), W ysockiego
<11 60« *, 98 806 4 S bL oi 124 37 911 63521 830 ĆU8Ó 2-5 613 7
rów swego żalu, począł przeraźli
440 47
.1 811 928 52 - L , 724z Si, 407 512 22 32 661.95 J 08 _73J
; ją autorytet władz, domaga 7 się [(Białystok), Olinera (Sosnow iec)
wie krzyczeć i płakać,
y
629 67 89 99 71? ,
zdecydowanego wystąpienia władz Orensztaina (L w ów ), Sztingolda
ZDrodniarza areszrowuuo.
6 003 1°
31, 518 831
(L u
w kierunku zabezpieczenia kupiec !(Rowne), Racenelbogena
42 4' 6V 6R(J5 921 30 91 6/437 - Łi 3H
twu m ożliwości spokojnej pracy. blin), A dlera (K atow ice), Kilber87 - z
L i 63004 6b 84 314 409 526 095 77406 725 53
781>i 420 572 o ;era chleb kupcom żydowskim.
W
pozostałych
rezolucjach ta (G dynia), Bojarskiego (Lida),
64 b S 78 h t L ° lb 140 366 89 97 505 S62 79045 17'J „41 82 ?(* 537 M8 97-'
(Ł ód ź),
Chariego
zjazd
wypowiedział
się
przeciwko Wolmana
Delegat
z
W
ołynia
zachwyca}
325 222
-L - - 49 70055 185 QQ 237
8U3U8 435 38 700 1583 018 8218/
In *->!
,_.&62 75 686 98 71065 113 S9 817 963 83019 765 ' 9 64064 606 92 i a;ę natomiast tem, że tamtejsze t-olerowaniu sklepów szkolnych, ,(Łódź), Fiszmana (K ielce). Recka p o d a te k d o c h o d o w y
249
130 77
83S 7.M6 48 105 55 524 3o 162 440 08 7x2
3 944 36233 68/ .województwo „z całą energją przeciwko zamiarom wprowadze m ca (Będzin), Brodwieg® (K rze
N
ajw yższy Trybunał Adm inistr
*n2 .3o
32 930 62 73068 181 249 y7g 98 87356 781 338 4b 912 2-3 &S03J
przeciwko
wszelkim nia cenzusu w kupiectwie, prze m ieniec), Goldmana ( M i # ; ;rzec) acyjny wydał orzeczenie, iż jurny
26 74055
7,
26
.19 92 1(3 215 4„o 64 611 8.. 934 84 89223 występuje
(Radom sko),
Rali.ta
11
* 20 S bm'90 lu 410 510 7ji 53 10903., 321 --o 46- 771 90J43 375 52“ W 798 próbom
wykroczeń
antyżydow ciwko prowmdzeniu handlu przez Bergera
sprzeniew se^one
przeiz pracow 
118
[.(olejarzy
Zjazd zaprotestował (Łuck).
722 847 05o
394 326 32 64 737 3s „41 911)14 122 £07 56y 652 9. i26 , 1 sk ich '.
nika nie mogą być potrącane z
303 06 582 831 935 -3326 475 590
Groteskowa była treść przemó
dochodu danego przedsiębiorstwa.
y j j 4 1 57 257 537
0* 95208 780 84 5
wienia
delegata z Opola, który
Strata spowodu przywłaszczenia
35 93356 97148252 980 509 85 68S
danej kwoty przez pracownika
U3091 lsn A L - I 60 581 638 873 93' 826 9óx 98021 64 1 16 204 035 70.1 9-'j uskarżał się na władze skarbowe
94? 84
20 319 501 78 659 <22 >4 99001 241 429 d5" 91 939 10010') lokalne, dla których miarodajną
musi byc uważana za stratę w
500 7-14 30 612 iOiloo 67. 788 1020x1 - ,
- „ o[tvsa Z
„.-yedkapitale.
/ 3 3 103120 223 633 55 870 104243 404 j
soitysa, a me p r z t u
z r e d u k o w a n y c h w łGdzKieJ b f j e z p j e c z a l m
44 524 28 635 827 98 665 8o3 9„’i 16 -' >'8 825 1060401 staw lciela kupców żydowskich.
Z tego powodu sumy sorzenie827 071 11
241 46 452 56 560 776
Obszernie omówił wpływ akcji
Należy zaznaczyć, iż swego już v»itrzone przez pracownika musza
84« H L i 064 81 042 425 514 IV40 418 636 107027 167 2.(8 41o 519 3i
Ź> dowski „Nasz Przegląd" do
101 327 jn n
201 645 78‘ 118008
czu-su zam.ęrzpne redukcje zosta figurow ać w dochoęzie i ma być
65 880 158,83
, h L L q° n ,-Lt IboJk“ toH'ej ON R na . stosunki go- nosi :
, ,
®
980 11 , 0. 2 ,j53 638 728 78 801 88 40 442 5R 574 110 ni 264 369 11126'
Łódzka Ubezpieczaln.a Społecz ły czasowo wstrzymane na skutek °d nich wymierzany podatek do
94
322
35
456
11*195
532
5665
755
I
spodgre^ę
delegat
ze
Lwowa
OiL n o c!
202 v° 8 584 92 847 9-l°jrenstein, który „dom agał się zde- na z dniem 1 lutego 1°36 r. po zarządzenia M inisterstwa
Opie chodowy.
71 7ko 3o 2 " 5 34 81 485 539
606 010 113114 774
111019 53 121 286 400 959 11526."- eydowanego wystąpienia w tej stanowiła zredukować 2 -'/-cTi le ki Społecznej.
Rio ? L 9S 12j‘ 71 3u2 >27 715 32
Powyższe orzeczenie N. T . A.
®42 1231)13 113 227 358 08 80
4 '8
368 9G4 516863 975 117298 582 640 tak ważnej dla całego kupiectwa karzy Żydów. Pozatem nastąpić
Obecnie sprawa redukcji siała zostało pouane przez M inister
J l5 4n 8G2 123050 179 212 27
484 850 118142 57ć 89 117023 624 120169 ivdcvvskif...0 -„r w,e“
mają poważne redukcje pracowni- się aktualna.
i , 8-r 4 9S3 <7 65 90 1210.38 243 — 20' 868 851 948 121038 240 742
“ Piaw u. ;
stwo Skarbu do wiadom ości urzę
-1 1 02 429 000 21 772 940 84
99 816 122497 508 743 922 97 122069 80 i Reprezentant kupców ja im a icz kow Ubezpieczalni.
dów skarbowych.
° 32 44

D ru żyn ow e m istrzostw o

Ran znów przegrał

Ku

IV Ł i ą i i M t e

Z a m a c h n a w o l .J ó z e w s k i e g o
proces 0. U. N. w Łucku

Próba ukam ienowania tarocha
na d ro d ze z a w s ią

B rzy tw ą

o d c ią ł g ło w ę

£cnv

Drobni kupcy żydowscy
o snfyż^dGWskiei akcji społeczeństwa polskiego

«*

mli

Sumy sprzeniewi£r7one

6
^ 9f e ^ S 4 48 73 44 '°24

23 le k a r z y

zyaow

ABC- KCWINY COSZfENME

Str. 6

Nr. 16

Kral pożyczonej kutiury

Ręka' w żołądku
Dz’wy chirurgii nowoczesnej

W a l k a k u lt u r y chińskie) z e u r o p e js k ą w Ja p o n ji

tV angielskiem piśmie, które
wychodzi w Tokjo, p. t. „Gontem
porary Japan", zamieszczono in
teresujący artykuł Nyoztkan Ha
segawa, znanego publicysty ja 
pońskiego. Artykuł jest bardzo
ciekawy i bardzo znamienny i
.warto jest przytoczyć go bodaj
częściowo, z tego względu, że ostatnio Japonja jest jednem z
tych mocarstw, na które w obec
nej dobie zwrócone są oczy całe
go świata. Wiadomo bowit-m, że
Japonja zaczyna m ieć coraz więk
sze znaczenie w polityce W scho
du i dlategt- jest ona w tej chwili
przedmiotem obserwaeyj wszyst
kich.

KULTURA JAPOŃSKA
Otóż w artykule tym poruszo
na jest sprawa kultury japoń
skiej. Jest to ciekawe z tego
względu, że Japończycy słyną, ja
ko naród wybitnie kulturalny, ja
ko państwo, które w niesłychanie
szybki sposób potrafiło przy
sw oić sobie kulturę europejską,
a co ważniejsza — zastosować
ią mądrze i chytrze Jako cechę
charakterystyczną przytacza się
niezwykłą prartyczność w tym
zakresie narodu japońskiego.
Wszelka wiedza, wszelka infor
macja, jaka dotrze do kraju kwit
nącej wiśni, natychmiast znajdu
je praktyczne zastosowanie, przy
noszące korzyść państwu i ludnoś
ci. Jest to niewątpliwie wielka za
leża, chociaż nie brak takich,
którzy robią Japonji zarzut nad
miaru utylitarj zmu.

wet przyswaja sobie wierzenia powiada klimatowi i charaktero ty wykładów — filozofja , prawo
innych narodów, kultywując je wi terenu Japonji.
etc. są eksluzywnie
europej
skie. Młodzież japońska wzrasta
pieczołowicie.
ZDOBYCZE! INTELEKTUALNE w tej atmosferze i uczy się my
JAPONJA I EUROPA
W dziedzinie intelektu Japonja śleć kategorjam i filozofów euro
Nie trzeba oczyw iście nawet również nie może się poszczycić pejskich. a od czasu do czasu
mówić o tem, jak wielki wpłj-w znów tak bardzo swojemi włas- przybywa tylko jeszcze do tej w ie
wywarła na J a p o n ję kultura euro nemi zdobyczami. Jest trochę li dzy stara, pełna tradycji — wie
pejska. Kultura ta wtargnęła we teratury, trochę malarstwa i to dza chińska.
wszystkie dziedziny, przyniosła prawie wszystko, A pozatem ’ Po
W ten sposób w urny śle Japoń
więc ew olu cję obyczajow a, przy zatem inteligenckie warstwy ja- czyka istnieją jednocześnie jak
niosła odzież europejską, zapano pańakie chciw ie absorbują wiedzę by dwa oświetlenia każdej kwewała w architekturze. Jeśli ch o europejską i jeśli przypadkiem stji, dwa elementy-, które pozo
dzi o tę ostatnią, to znalazła ona ktokolwiek się znajdzie w audy- stają w wiecznym antagonizm e
przedewszystkiem
zastosowanie torjum wyższej uczelni kraju — wiedza europejska i wiedza
w budowie gmachów- publicz wschodzącego słońca, to niech bę chińska. Jest to fenomen w swo
nych. Japończycy uważali, że ten d 2 ie przj gotowany na to, że nie im rodzaju, którego nie spotyka
typ budowy jest najbardziej od znajdzie w niem nic japońskiego, my u żadnego innego narodu.
powiedni i przyjęli go bardzo oprócz., słuchaczy i ewentualnie
Trzeba przytem jednak dodać,
chętnie, nie dodając przytem, co profesora.
że Japończycy przy swoich feno
ciekawsze, żadnego swoistego cha
Pozatem cała architektura sali menalnych zdolnościach potrafią
rakteru, choćby np. urbanistyce i umeblowanie, odzież słucha zarówno jedną jak i druga w ie
europejskiej.
czów, wszelkiego rodzaju akceso dzę odpowiednio zastosować i wyNatomiast na użytek prywatny ria i narzędzia pracy naukowej— kurzystać, ale, o dziwo, nie mogą
chętnie w dalszym ciągu stosują wszystko to pochodzi z Zachodu się zdobyć na stworzenie indy
stare budownictwo japońskie, któ
Jeszcze w ięcej,
zagadnienia, widualnej, odrębnej sw ojej wła
re, rzecz zrozumiała, bardziej od nad ktoremi się dyskutuje, tem a snej cyw ilizacji.

Sensacyjny w y n a la z e k a m e ry k a ń s k i

Widzimy wśród n?iwi?kszycii ciemności
barazc pomyślne wyniki.
Dzięki zastosowaniu
nowego
przyrządu, który działać może,
jako teleskop i mikroskop, zwięk
sza się pole widzenia ludzkiego
oka. Chirurg czy lekarz zaopatrzą
ny w nowy przyrząd będzie mógł
śledzić szczegółowo procesy za
chodzące w organizm ie na głębo
kości 3 cm. pod skórą. Dowódca
oddziału wojska maszerującego

Ubrania i suknie
ze szkła

Przez przędzenie
topionego,
płynnego szklą pod w jsokiem cis
nieniem, otrzymuje się nowy ro
dzaj przędzy, której waga wyno
si tylko połowę wagi sztucznego
jedwabht. Nowa przędza ma być
narazie użyta tylko do wyrobu
bielizny, która da Się łatwo prać
i będzie bardzo wytrzymywała.
Na dalszym planie znajduje sie
A le widać taki już jest los Ja- rych średnica równa się jednej wyrób pończoch, nakryć stoło
ponji, że.w szystko mu3i mieć po dwudziestej średnicy włooa ludz wych, chustek, m aterjałów na
bluzki etc.
życzane, do tego stopnia, że na kiego, udały się znakomicie.
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— To od mego Maciusia — chwaliła się. wąchając kwiaty.
— Zrobiłaś
mi prawdziwą przyjem ność — dziękował żonie
M aciej — ale poczekaj, ja ci także zrohię niespodziankę, zoba
czysz" — odgrażał się, całując ją po rękach.
Po obliczeniu ka^y, która wykazała
dziewięć złotych brutto,
.wniesionych przez jakichś niepowściągliwych melomanów, wszys
cy najbliżsi znajomi debiutantki udali się do stare; winiarni. Pa*weł przedtem zabrał M acieja do swego mieszkania, gdzie przebrali
się obai do podróży, mieli stąd Dlisko do winiarni, znajdującej się
rówmież w pooliżu dworca. Zasiedli przy stole w gronie zwiększunem przez szereg kuzynek i ciotek, popijając w:no, spoglądali od
czasu do czasu na zegar. Przed drugą zaczęli się żegnać.
— Już odjeżdżacie — zmartwiła się pani Dorota — no, to że
gnaj, drogi mężusiu. A nie wychylaj się z lo cią g u ! — ostrzegała,
całujac Macieja na pożegnanie.
— Pam iętajcie zbadać wszystko gruntownie, niczego nie prze
oczyć, wszystko skrzętnie notow ać! — upominał Dziubirl.
W yszli, zdążając na dworzec piechotą, M aciej wyprzedził Pa
wła i drobił przed nim małemi kroczkami, kołysząc cienką szyją
zboku nabok. Do pedróży w ystreił sie na sportowca i nogi jego
w cienkich pończochach zdradzały chudość nieprawdopodobną.
Idąc, radował się jeszcze sukcesami żony
— Ale powiedz, Pawełku, jest zdolna, czy n ie?! — dopytywał
się z dziecinną natarczywością
— Myślę, że tak — odpowiada! mu Paw-el machinalnie, bowiem
nagle poruszyło się w nim sumienie

Włocławek Cyganka 26, tel. 138
PRENT MER A l A■ n ó jsc o w a (* Mlnoszeniem do dom u) i tarmejscowa zł, 2.30 m iesięcznie; wydanie B. wraz
z dziełami Sienkiewicza zl. 3.30 miesięcznie.

Matuszczyk

w nocy, bedzie mógł mimo naj
większych ciemności widzieć do
kładnie drogę, którą poprowadzi
oddział. Na w ojnie w czasie ata
ków i podchodów nocnych, apa
rat telewizyjny oddać może nieo
cenione usługi.
Aparat ten znaleźć może zasto
sowanie rówmiez w lotnictwie i
żegludze m orskiej. Pilot samolo
tu zaopatrzony w aparat dr. Zworykina i dr. Mantona będzie
mógł, nawet wśród największych
ciemności lądować na nieznanym
tereme bez obawy uszkodzenia sa
molotu. Statki nawet w najgęst
szej mgle znajdą łatwo drogą do
nortu.
Idea tego aparatu nie jest
wprawdzie nowa, bowiem już sta
tek angielski „Queen M ary“ zao
patrzony będzie w przyrząd chwy
tający promienie infraczerwone,
które pozwolą mu odbywać bez
piecznie podróże nawet wśród
największej mgły. Zastopowanie
aparatu dla celów codziennych i
zawodowych otwiera jednak przed
ludzkością nowe, szerokie m oifiwmści.

Patrząc na M acieja, na tę istność bezbronną i niezaradną, po
myślał sobie, że w łaściw ie nie powinien narażać go jeszcze na nie
potrzebne koszty podróży do miasta K — Przecież z tej pożyczki
nic me będzie — myślał, patrząc na kiwającą się szyję M acieja —
pocóż wprowadzać w bład tego biedaka i zwodzić, kiedy sprawa
jest wyraźnie stracona, to wprost nieludzkie.
W eszli na dworzec, do pociągu mmli dwadzieścia minut czasu,
M aciej wydobył pieniądze i odliczał potrzebną sumę na bilety My
lił się, liczył odnowa, poprawiając na nosie żółte okulary, a Paweł,
który już postanowił w? ja w ić mu wszystko, zastanawiał się od
czego tu zacząć.
M aciej uporał się wreszcie z pieniędzmi i zwrócił się w kierun
ku kasy
Paweł przytrzymał go za ręl.aw,
— Poczekaj, wstrzymaj się! — rzekł.
Maciej podniósł na niego zdziwione oczy.
— Cc się stało, czy zapomniałeś czego? — zaniepokoił aję
— Nie kupuj tych biletów, proszę cię.
— Jakto, więc jakżeż pojedziemv ? 1
— Poprostu wcale nie pojeaziemy.
— D laczego?
— Dlatego, że nie mamy poco jechać ot ; wszystko!
— Nic nie rozumiem, przecież musimy zbadać...
— Niczego nic musimy badać, bo z pożyczki... będą nici —
a widząc przerażenie w oczach M a ce ja . powtórzył jeszcze raz, roz
koszując się własną brutalnością. — Tak, bratku, z pożyczki bę
dzie g ...!
— Więc... jakto.., nic nie rozumiem — bełkota! po chwili —
przecież pani Zula... przecież tato rozmawiał z panem Biedrzynieckim
— Tak. ale ja rozmawiałem z mm później i... — Paweł zawa
hał się.
Maciej wbił w niego pytające spojrzenie, c-alą swoją skurczoną
osobą wyrażał pytanie pełne strachu.
— Ńo, i co, mow na miłość Boską! — wykiztusił zamierającym
głosem
— I nakładłem mu po m ordzie! — od?-zekł Paweł tonem chełp
liwie bezczelnym.

R E D A K C J A : W a rsza w a , N ow y t wiat 22. T e le fo n y : 6.66.68 (re d a k to r n a c z e ln y ;,
C.66 68
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666.99 ( o g ó l n y ) S ek reta rz red ak cji p r z y jm u je in teresa n tów cod zien n ie z w y ją tk ie m
n ied ziel i lw ią t
w godz. 12 — 13
A D M I N I S T R A C J A : W * -s z a w a Z g e d a 1. T e le fo n y ; A dm iniatracja i Z arząd 691-64.
P ren u m era ta 691-66
W y J z .a l aełoazeń 691-56. S krzyn ka p o czto w a 745.
A d res te le g r a fic z n y — A B C
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w W ielkiej W si
GDYNIA, 15.1. (Tel. w ł.). Mini
sterstwo Przemysłu i Handlu pod
pisało już umowę z Konsorcjum
Francusko - Polskiem. na budowę
Dortu rybackiego w W ielkiej Wsi.
Wykonanie umowy przewidziane
jest na okres 2 lat.
Port ten posiadać będzie powierzcnnię wodną 14 ha ujętą w
baseu ograniczony falochronami
od strony zachodniej o długości
760 m i od strony wschodniej o
długości 320 m. oraz molo wew
nętrzne o dług. 160 m., dzielące
basen na 2 części. W basenie tym
przewidziana jest budowa 4 po

* T^kuJÓ W ) ~

mostów di ewniaaycli, z których
3 mniejsze służyć m ają dla ku
trów rybackich, a jeden większy
d!a statków żeglugi przybrzeżnej.
W ciągu r. d. przy budowie pow.
portu wykonane zostaną mola ze
wnętrzne, ubezpieczenie brzegów,
bocznica kolejowa i dioga koło
wa.
W ten snosób zrealizowane zo
staną dawne starania ludności
rybackiej oraz zwiększone bezpie
czeństwo przy poiowach kutrami
i przez to winien się też poanieść
ogólny dobrobyt rybaków.

H U M O R
ZA PÓ2NO...

zrobić tak, że na ju tro zaniosę
Prokurator telefonuje do leka świadectwo o jednym braciszku
a za dwa tygodnie — o drugim?
rza — swego przyjaciela:
— Na ulicy X. popełniono mor
TO, CO O POW IADAJĄ
derstwo na osobie młode.i dziew
— Ludzie opowiadaja sobie —
czyny. Proszę zaraz stwierdzi-'
mówi
Edward — że żenisz cię z
zgon i podać szczegóły zbrodni!
Lulą tylko dla je j posagu?
Bezpośrednio po tem poleceniu
— Podw ójna blaga! Popierwprokurator otrzymuje jednak do
kładniejsze szczegóły wypadku, sze Lula niema pieniędzy, podruwysyła więc na m iejsce przez no- gie ani myślę o ożenku!
(M ercury).
slańca
nowe
rozporządzenie:
„D z:ewczyna żyje! Proszę wstrzy
ZNA JĄ
mać wszelkie krok?!“ .
Lekarz odpowiada na to z pobli
— Czekaj na mnie o ósmej we
skiego sklepu •
dług zegara norm alnego!
— Za późno! Sekcja zwłok juz
— Pięknie... a o której p rzyj
się odbyła.
dziesz?
—

B L IŹ N IĘ T A

(Ta» Rire)

. O jciec r.iówi do synka:
— Nie pójdziesz dziś do szko
ły, Bozia dała ci dwu małych bra
ciszków- Jutro dam ci kartkę do
P- E. M., stacja Dęblin. Za uszkoły z wytłumaczeniem nieobec
przejme uwagi serdecznie dzię
ności.
kujem y: list ten jest jedynym , ja 
Chłopiec robi minę zamyślon~
ki od Pani otrzymaliśmy. Z nade
go, wobec czego ojciec pyta
słanego materiału, jako ze zbyt
— Co ci się nie podobało?
ogólnikowego, niestety, nie sko
— Czyby nie można, tatusiu. rzystamy.

Odpowiedzi redakcji

M aciej zbaraniał do restzy.
— Komu nakładłeś, panu Biedrzymeckiemu ?
Tak t-Ym kułakiem — stwierdził Paweł, pokazując Macie
jow i pięść.
. ~ ^awle, czyś ty aby przy zdrowych zm ysłach? — głos Ma
cieja załamał sie łkaniem — A cóż on na t o ? !
A nic,
wone, tc jego

Dodbił mi oko, pamiętasz, było przez parę dni czer
sprawka. nana Biedrzynieckiego...

O g łu p ia ć zupełme M aciej przestał go indagować, przez dłuż
szy rzas milczał, stojąc ze zwieszoną giową, po chw ili otworzył
usta, „akgdyoy chcąc jeszcze zadać pytanie, ale zniechęcony mach
nął tylko ręką. Tymczasem wskazówki zegara przekroczyły go
dzinę drugą Pociąg do miasta K. odjeżdżał bez nich.
Zgnębiony M aciej podźwignął sw oją walizkę, zmierzając ku
wyjściu, Paweł szedł za nim Przed drzwiami zatrzymali' się, gdvż
okazało sie, w pada deszcz, stojąc, patrzyli bezmyślnie na mCkre
budy dorożek i ociekające wodą uiksówki, które, trąbiąc, zataczały
przed cw orcem esy floresy. Maciej postawił kołnierz marynarki,
obejrzai się na Pawła i wyrzekł głosem niezdecydowania:
— I co teraz robić?
— Nie wiem w każdym raz;e nie możemy wracać do winiarni,
przerażą się, jak nas zobaczą
— Musisz opowiedzieć mi. jak to się stało...
Myślę, że najlepiej zrobimy, jeżeli siądziemy w bufecie
i Przeczekamy ten deszcz, przez ten czas opowiem ci wszystko.
Maciej zgodził się, upatrzy li sobie zaciszny kąt i usiedli.
— Możebyś napił się wódki, dobrze ci to zrobi — doradził
Paweł.
i/m cza se m podocbocone grono w winiarni, bawiło się w naj
lepsze z panem Lędźwianem na czele, który me przeczuwając stra
ty pięciu tysięcy wpłaconych Kocicom , wpadł w doskonały humor,
czuł się .modo i weselił narówni z młodymi. Co pewien czas wsta
wał z kieliszkiem w ręku i wygłaszał beztroskie toasty, zdobne
v aluzje i znaczące niedomówienia. N iebaczność owładnęła nim do
tego stopnia,, że kazał nawet podać dwie flaszki starego tokaju (po
czterdzieści osiem złotych sztuka) i zachęcał stare ciotki do picia.

( i n
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„D ługą ręką“
wykonywa się
zabiegi łącznie z prześwietleniem
rentge.nowskiem żołądka przez co
można kontrolować je j ruchy.
Przy pom ocy pincetki wykonał
dr. Tucker kilka zabiegów, pole
gających na wyjęciu z żoiądka
znajdujących się tam sztucznych
zębów, co w innym razie m ogło
by być wykonane jedynie tylko
drogą operacji.

B u d o w a p o rk ir r y b a c k i e g o

Nic z a n ry te g o dla c e z u lu d zkich

Prasa amerykańska donosi o
sensacyjnymi wynalazku dwóch
uczonych dr. Włodzimierza Zworykina i dr. Ado Mantona, którzy
skonstruowali przyrząd pozwala
jący oku ludzkiemu percypować
zarówno promienie ultrafioletow e
jak i infraczerw one. Próby robio
RYŁ I JEDWAB
ne z nowym wynalazkiem przed
komisją
fizyczną Amerykańskie
N ajD ardziej uderzający w historji Japonji
jest
fakt
tej go Towarzystw- Naukowego dały
w prost nieprawdopodobnej szyb
kości, z jaką Japończycy zdołali
przysw oić sobie zdobycze starej
kultury chińskiej
na potrzeby
swego zwykłego, codziennego ży
cia. W ystarczy przytoczyć Kla
syczny przykład. — ryż, podsta
W Stanach Zjednoczonych przy
wową żyw ność Japończyków, a gotow uje się na rynku konfekcji
następnie jedwab, którego pro
damskiej i męskiej głęboko się
dukcja i eksport przynoszą pań
gająca rew olu cja: przędza
ze
stwu niemały dochód. Oczywiś
szkła stanie obok przędzy z wełny
cie, jak wiadomo, zarówno ryt
i bawełny. Kierownik laboratorjak i jedw ab, były zawsze produ
jum Engelhard‘ a w Newark ckowane przez Chiny i dopiero póź
świadczył prasie, iż dośw iadcze
niej przedostały się na teren Ja nia z wyciąganiem
topionego
ponji.
szkła w najcieńsze niteczki, któ

_*edaJrtor odDow,fdzialny

Chirurg szpitala miejskiego w
Tucker,
skonstruował aparat
przy pomocy ktoregc możne do
konywać zabiegów w żołądku, nie
uciekając się do operacji. Do żo
łądka wprowadza się mianowicie
pincetkę schowaną w długiej
rurce gumowej, pincetkę można
kierować i wykręcać na wszyst
kie unrony, a także otwierać ją i
zamykać.

C. d. n.
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