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Jan Jaurfes

Do klasy robotniczej stolicy

0 amnestii

iii P. P. i
i Rady Zawodowej m. Warszawy

( Z WYDAWNICTWA:
„MOWY JAURESA").
„...AmnestjaL. To nie jest
hasło polityczne. To jest zawo
łanie tych ludzi, którzy umieją
odczuć cierpienie człowieka.
Gdy mówimy Rządowi: AMNE
STJA!, — mówimy do mini
strów; wejrzyjcie wgłąb wła
snych sumień! I to powinno
wystarczyć... Bo, panie mini
strze (mówca zwraca się ku ła
wie ministerialnej), nie wolno
frazesem o „interesie państwo
wym" zasłaniać iaktu CIER
PIENIA CZŁOWIEKA. „Inte
res państwowy"! Pan go rozu
mie inaczej i ja go rozumiem
inaczej. Dlaczego mam być gor
szym Francuzem, niż pan? Pan
mówi; „interes państwowy"! a
może chodzi tu tylko o interes
GRUPY RZĄDZĄCEJ, o nic
więcej? Francja słuchała z obu
rzeniem pańskich zastrzeżeń.
Panie ministrze! FRANCJA
ODWRACA SIĘ OD PANA!
(oklaski na ławach lewicy,
wrzawa).
Spójrzcie na wrogów AMNES T J' CAŁKOWITEJ! Wszak
są to przeważnie RENEGACI!
(wielka wrzawa, burzliwe okla
ski na lewicy). Tak jest; RE
NEGACI! Bo ci, którzy ode
szli od snów młodości własnej,
ci, którzy złamali szpadę w obliczu życiowych trudności, ci
NIENAWIDZĄ WIERNYCH...
Oni przedewszvstkiem... Na
zwiska WIERNYCH spędzają
sen z oczu tym, którzy zdradzi
li. Nazwiska wiernych— to dla
nich ciągły wyrzut sumienia, to
iasne światło, rozpraszające
wszelkie ciemne sylogizmy na
rzecz oportunizmu wobec... kaijery.
Więc ponad Waszemi gło
wami wołamy wprost do kraju:
AMNESTJA! AMNESTJA!
AMNESTJA!
Amnestja — DLA WSZYST
KICH! W przeciwnym razie —
pozostaniemy w zaułku bez

W arszaw ski O kręgowy Kom itet R obotniczy P. P, S. i Rada Za
w odow a m. W arszaw y w ezw ały w spólnie w szystk ie D zielnice par
tyjne, K om itety fabryczne i Zarządy Zw iązkow e do m asow ego k ol
portażu specjalnie propagandowego numeru „Robotnika", numeru,
który się ukaże w dn. 24 grudnia w czesnym rankiem.
Zam ówienia należy kierow ać bezpośrednio do Administracji „R o
botnika", W arecka 7, teł. 5-13-80 lub 2-20-13 do 21 grudnia w łącznie.
**
*

Taką sam ą pracę, jaką wykonają dla „Robotnika" stołeczn e orga
nizacje robotnicze, w ykonają i dla niego, i dla „Naprzodu", i dla
„G azety Robotniczej" i dla „Robotnika Piotrkowskiego" nasze or
ganizacje i grupy, nasi przyjaciele i nasi sym patycy na teren ie ca 
łego kraju. Prosimy tylko o jaknajrychlejsze nadsyłanie zam ów ień n a
ten numer, bo m usimy uregulow ać nakład m ożliw ie dokładnie.
Niech ta praca d!a numeru św iąteczn ego prasy socjalistycznej b ę dz;e pierwszym krokiem przygotow aw czym dla w ysiłku propagando
w ego na w iększą skałę, który zam ierzam y podjąć w styczniu.

S y tu a c ją n a łro n c ie

Znaczne straty w łosk ie
na froncie północnym

Jak było do przewidzenia...

Komisja senacka odrzuciła

Próba ominięcia

sankcyf

poprawki, rozszerzające amnestię

w y jścia .

Panie ministrze! pan się
oświadczył „najkategoryczniej"
przeciwko amnestji pełnej. Pa
nie ministrze! FRANCJA ŻĄ
DA AMNESTJI PEŁNEJ! Pan
musi się ukorzyć przed wolą
Francji! Niech pan to powtórzy
swoim kolegom. Wy nie jesteś
cie WŁADCAMI ojczyzny. Winniście zrozumieć właściwą Wa
szą i naizaszczytnieiszą role:
JESTEŚCIE SŁUGAMI RZE
CZYPOSPOLITEJ...
Albo., odejdźcie... (burzliwe
oldaski)".

Z m iany
w Min. W. R. i Oświecenia Publicznego
W edług pogłosek, notow anych
w prasie, m ają ustąpić obydw aj
wice - m inistrow ie Min. W . R- i 0 świecenia Publicznego. Na miejsce
prof. Chylińskiego miałby przyjść
płk. Błeszyński, attachś wojskowy
w Paryżu, co stanow iłoby bądi
co bądź dość oryginalną zmianę
zainteresow ań... fachow ych; kto-

W ed łu g w iadom ości w łoskiej z te w iadom ości, jak o p o ch o d z ąc e z
A sm ary, na p o łu d n ie od M ak alle te re n u w ło sk ieg o są o cen zu ro w an e,
doszło do zacięty ch walik. O d d zia to też n ie w ą tp liw ie n ie m ogą w p e ł
ły ab isy ń sk ie z a a ta k o w a ły p rz e d  ni p o d k reślić ro zm iaró w n ie p o w o 
n ie stra ż e w łoskie, lecz m iały zo dzeń w łoskich, sp raw io n y ch p rz y stać o d p arte.
tem p rze z dość n ie zn a cz n e o d d zia
J a k w yjaśnia N iem ieck ie Biuro ły d yw ersyjne, gdyż A b isy ń czy cy
Inform acyjne w w iadom ości, pach > ro zsąd n ie n ie za an g a żo w ali zb y t
dzącej ró w n ież z A sm ary b yło to w ielk ich sił w n a ta rc iu r.ad rz e k ą
s ta rc ie m iędzy p rzed n iem i s tra ż a  T ak azze.
mi obu armij.
K o re sp o n d en t P A T . stw ierd za, że
w w alk ach n ad rz e k ą T a k a z z e po
stro n ie w łoskiej padJło 7 oficerów ,
20 b iałych żo łn ierzy i 245 a sk a ry sów. S tra ty ab isy ń sk ie w ciągu dw u
Rząd egipski sk onfiskow ał 6.000
dniow ych w a lk w yniosły podo b n o cylindrów ze skroplonem p o w ie
500 za b ity ch żołnierzy. B itw a nad trzem, które m iały być rzekom o
rz e k ą T ak a zz e b y ła n ajk rw aw szą dostarczone Syrji, lecz które pra
m ości członków komisji, iż w ybie od czasu ro zp o częcia w o ;ny.
w dopodobnie przeznaczone b yły
rając pom iędzy sercem i rozumem
N ależy uw zględnić, że w szy stk ie dla W łoch. (PAT).
przyszedł do przekonania, że musi
w obec poprawki sen. Roga, zająć
inne stanow isko, niż to, jakie zajął
na środowem posiedzeniu komisji,
a to ze w zględu na stan bezpieczeń
stw a i spokoju publicznego w Pań
stw ie.
Sen. Róg zgłosił odrzucone sw o 
je poprawki jako votum m niejszoś
Sytuacja w zatargu w ęglow ym do E gzekutyw y rozpoczęcia w końcu
ci na plenum Senatu.
Bzisiaj o godz. 10 rano p osied ze znała dnia 18 b. m. pow ażnego p o  stycznia strajku w ęglow ego. D e le 
n ie Senatu. Na porządku dziennym gorszenia, D elegacja Egzekutyw y gaci, którzy w ypow iedzieli się z a
Federacji G órników odbyła rozmo akcją
pom, in. sprawa amnestji.
strajkow ą reprezentow ali
**
w ę z Ministrem Górnictwa, w k tó  478.000 zorganizow anych górników,
*
A teraz powiedźcie, panowie rej toku w ysunęła propozycję, aby przeciw nicy strajku reprezen tow a
senatorowie, tak, z ręką na ser różnice w płacach w poszczegól li zaled w ie 20.000 górników . W o
cu: czy wogóle można Was brać nych okręgach po p odw yżce, jaka b ec specjalnych postanow ień for
poważnie? Najlepszy jest ów p. m iałaby obow iązyw ać od 1 sty cz malnych, jakie obow iązują w W.
Staniewicz, „wybierający mię nia, zostały w yrów nane przez Rząd Brytanji przy w ypow iadaniu kon
dzy sercem a rozumem"... Dopra drogą udzielenia na ten cel subsy traktów pracy, pierw szym dniem
wdy, trzeba jednak mieć choć dium rządow ego lub pożyczek. W strajku b ęd zie środa 29 stycznia.
ten sposób p łace byłyby jednolite R zecz oczyw ista, iż nie jest w yklutrochę poczucia śmieszności!
w całym kraju.
czonem , że do tego czasu dojdzie
M inister G órnictwa w imieniu m iędzy zainteresow anem j stronami
Rządu stanow czo odrzucił w szelk ie do porozum ienia. (PAT).
żądania pom ocy finansowej od Rzą
du i ośw iadczył, że inicjatywa R zą
du ograniczona być musi do akcji
pośredniczenia pom iędzy obu stro
Dzisiaj o godz. 4 popoł. odbę
nami, Stanow isko Rządu w yw ołało
n iezadow olenie w śród członków Eg dzie się posiedzenie Sejmu. Na po
zeku tyw y i nastroje
strajkowe rządku dziennym projekt now eli
kim robotnikom. Dyrekcja kop. wśród delegatów znowu się w zm o zacji dekretu z listopada r. b. o ko
„Niwka" zapow iedziała, że praca g ł y .
mornem, zgłoszony przez posła
zostanie ograniczona do trzech
Konferencja d elegatów Federacji Som m ersteina, oraz ustaw a o kon
dni w tygodniu.
G órników W . Brytanjj uchwaliła troli parlam entarnej nad długam i

by zastąpił ks. Żongołłowicza —
niewiadomo. Ale niezależnie od
tego, ktoby ks. Żongołłowicza
miał zastąpić, dymisja jego powi
tana będzie z uczuciem ulgi przez
w szystkich w Polsce, poczynając
od biskupów katolickich, a koń
cząc na skrajnych wolnomyślicie
lach.

Czyście |u f zam ów ili hkpur
numer propagandowy?

K omunikat półurzędowy z wczo
rajszego posiedzenia Komisji sena
ckiej brzm i:
Wczoraj senacka komisja Praw 
nicza odbyła głosow anie nad po
prawkam i do projektu amnestji i
nad całością ustaw y. W glosowaniu
odrzucono w szystkie zgłoszone po
prawki. Za poprawką sen. Roga,
który poza wnioskiem o skreśleniu
z projektu amnestji ustępu, w y łą 
czającego od amnestji em igrantów
politycznych zgłosił w niosek ew en 
tualny, dopuszczający taką am ne
stię na w ypadek zgłoszenia się emigrantów politycznych do w ładz
sądowych przed dniem 31 stycznia
1936 r., op ow ied ziało się 4 senato
rów, a m ianow icie Róg, Petrażycki, dr. G łow acki i prof. Szor, za
w nioskiem ew entualnym — oprócz
wym ienionych wyżej także i sen.
H orbaczewski.
Sen. Staniew icz złożył ośw iad
czenie, w którem podał do w iad o

Zaostrzenie sytuacji w górnictwie
a n g fie ls K ie m
Strajk wyznaczony na 29 stycznia

Akcja baronów węglowych

HsduHcie robotników

Posiedzenie Sejmu

I z a m y k a n i e kopalń
D onosiliśm y już o m asow ych
w nioskach redukcyjnych w Zagłę
biu Dąbrowskiem .
Jak donoszą dalej, kopalnia „Fio
.“ w ypow iedziała pracę w szy st-

olbrzymią większością zalecenia państw ow em i.

Str. 2

Zakulisowe szacherki

w sprawie abisyńskiej

Jeszcze jedna

*

skończyła się na tem, że Hitler
dał do zrozumienia, ii przed
rozstrzygnięciem sprawy abisyńskiej nie będziie się wdawał
w dyskusję o pakcie lotniczym.
A więc sprawa abisyńska po
zostaje nadal sprawą główną i
najważniejszą.
B.

ro później. Odpowiedzialni po
litycy angielscy i francuscy bo
ją się światła dziennego i ha
niebne swe .formułki" starają
się wykuwać w tajemnicy przed
opi®ją, której chcieliby przed
kładać dojrzałe owoce swych
intryg. Jedynie dzięki wolności
słowa, panującej w Anglji i Fran
cji, opinja dowiaduje się wielu
rzeczy wcześniej, niż tego so
m iejsk ie
bie życzą magicy z czarodziej
LESZNO 8 j .
JA3IELL0HSKA 19.
STAWKI 10.
skiej kuchni dyplomatycznej.
Tsl. 11-20 - 70.
Tai. 10 - 20 - 50.
Tal. U 20-40
Dość przypomnieć oburzenie
W anna zł. 1,—.
Łaźnia zł. 0,H.
N atrysk zł. 0.S0.
Baldwina i Lavala z powodu o*
Czynne cały tydzień od 8 e| rano do 10-«| wieczór.
głoszenia warunków porozumie
k ą p i e l i s k o n a d w i ś l a ń s k a 19. t e l . 10- 20- 25.
nia Lavala — Hoara w sprawie
W anna zł. 1,—.
Łaźnia zł. 1 ,—.
N atrysk zł. 0,30.
abisyńskiej. Prasa jakoby nie
Czynna od 2-ej do 10-ej wieczór! czwartki, piątki i aoboty.
ściśle informowała o tem poro
NOWOCZESNE — HIGJENICZNE - KOMFORTOWE.
zumieniu. Rychło się pokazało,
że prasa podała warunki raczej
zbyt łagodne i że w rzeczywi
stości układ paryski jest jeszcze
gorszy, niż przypuszczano.
Złym duchem akcji „pokojo
wej" jest oczywiście Laval. Nie j
zmniejsza to ani na jotę winy
Hoara i Rządu angielskiego, ale
rej wodzi Laval.
Uchodzi za rzecz pewną, że Jak domieślimy wczoraj w czę mu nagrodę za... napaść, podał się
warunki „pokojowe" omawiał ści nakładu, min. Hoare, w spół do dymisji.
Reuter donosi: Dymisja mini
Laval z Mussolinim — za po autor propozycyj paryskich, ofia
średnictwem ambasadorów w rowujących faszyzmowi w łoskie stra spraw zagranicznych Hoare'a
została przyjęte.
Rzymie i Paryżu — zanim je
przedstawiono obu stronom.
Ale oto obecnie wyszedł na
jaw inny szczegół. Oprócz not
pokojowych, wysłanych do Rzy H avas donosi z Londynu, że gielskich, jako odrzucenie tej czę
mu i Addis Abeby, wystosowa
no noty przyjacielskie, ale bar środow e przemówienie Mnssolinie- ści propozycji francusko - brytyj
dzo osobliwe. Cesarzowi abi- go na inauguracji miasta Pontinja skiej, która dotyczy kolonizacji
syńskiemu nietyle radzono, co zostało zrozumiane w kołach an włoskiej w Abisynji. (PAT.),
grożono, by „w żadnym razie
nie odrzucił wprost" warunków.
.W nocie zaś do Mussoliniego
jest powiedziane delikatnie i za
chęcająco, że o ile odpowiedź
jego będzie tylko „wzasadzde za
dowalająca", to Anglja i Fran
Cała p rasa londyńska om aw ia czach, starannie ukryw anych przez
cja postarają się o zmianę p o  nieoczekiw aną dymisję sir Samuela cenzurę w łoską: Mussolini bo
rządku dziennego Komisji 18-tu, H oare'a.
wiem czynił niezręcznie aluzję do
która miała właśnie uchwalić
P ra sa konserw atyw na w yraża dwuznaczności i hipokryzji. O drasankcje „naftowe".
częściowo niezadow olenie spow o- zu zatem napływ gniewu poru
szył elem enty najbardziej konser
Działo się to 10-go b. m. W du dymisji m inistra H oare'a.
w atyw ne.
tym samym czasie obradowała
„Daily Express" m ówi o zwycię
angielska Izba Gmin, przed któ stw ie lew ego skrzydła stronnictw a
„Le Figaro" tw ierdzi, że propo
rą zatajono ten szczegół. Obec konserw atyw nego i w yraża ubole zycje L avala i H oare'a padły na
nie, gdy wyszło to na jaw, opo w anie spow odu ustąpienia szefa teren źle przygotow any. Rzym nie
zycja Izby stwierdza, że Izbę M. S. Z. Dziennik porów nuje sir zrozum iał, że były one rezultatem
oszukano, że dyskusja w Izbie Sam uela H oare'a ze sternikiem o- maksymalnego w ysiłku i że nale
miałaby całkiem inny przebieg, krętu strąconym z pokładu do mo żało je przyjąć natychm iast. W
gdyby znana była owa próba rza.
przeddzień debaty, która zapo
wymuszania na Abisynji i za
w iadała się burzliwie, m inister
„Tim es" stw ierdza, że ustąpienie Hoare, dla ułatw ienia stanow i
chęty dla Włoch.
m inistra H oare'a jest wynikiem ska gabinetu Baldwina, podał się
15-go b. m. wezwano nagle błędów , które popełnił. Plan pary
min. Simona, grającego w golfa, ski upadł, co w ynika z tonu dekla- do dymisji. Oznacza to, że plan
do Min. Spr. Zagranicznych. Si racyj delegatów Francji i Anglji na opracowany w Paryżu zakończy!
mon jest obecnie ministrem spr. posiedzeniu Rady Ligi N arodów. swój żywot.
wewnętrznych, ale, jak wiado Również
Socjalistyczny „Le Populaire",
m ow a
Mussoliniego
mo, przez dłuższy czas był po św iadczy, że projekt paryski nie prow adząc dalszą kam paaję p rz e
przednikiem min. Hoara i — jak miał szans realizacji. K orespon ciwko tw órcom planu paryskiego,
się obecnie pokazuje—jego mi dent parlam entarny
„T im es'a" w yraża nadzieję, że po ustąpieniu
strzem. Wezwano Simona wła w skazuje, że projekt paryski w y H oare'a n astąpi dymisja p re n re śnie dlatego, że Hoare jeszcze w ołał niesłychane rozgoryczenie ra Lavala. (PAT.).
nie wrócił do Londynu, a Bal w sferach parlam entarnych. • W
JAK TO SIĘ ODBYŁO?
dwin za wszelką cenę chciał u- tych w arunkach dym isja H oare'a
dzielić Edenowi odpowiednich była koniecznością.
K orespondent
dyplomatyczny
instrukcyj przed wyjazdem do
„Daily T elegraph" donosi, że sir
„M orning P ost" stoi na stano
Genewy. Przypuszczać można,
Samuel H oare zawiadom ił prem jeże Simon wywiązał się z zada wisku, że ustąpienie sir Samuela ra w środę w e wczesnych godzi
nia bez zarzutu i pouczył Ede- H oare'a jest św iadectw em głębo nach popołudniow ych o zam iarze
na niegorzej, niż byłby to uczy kiego kryzysu, jaki przeżyw a Liga ustąpienia. W kilka godzin przed
nił Hoare. To nagłe wyręcza N arodów .
tem m inistra H oare'a odw .edził
nie się Simonem jest wskaźni
Organ liberalny „News Chroni kanclerz skarbu Neville C ham ber
kiem nastroju, jaki panuje w ga cie", uw aża, że sir Samuel Hoare lain, k tó ry zakom unikow ał mu, że
binecie angielskim; jest to a t jest kozłem ofiarnym i że odpowie większość członków gabinetu nie
mosfera popłochu i nieporadno dzialność za politykę zagraniczną zgadza się z tekstem mowy, k tó 
ści, wywołana gwałtownemi pro Anglji spad a na cały Rząd.
rą sir Sam uel H oare m iał w ygło
testami społeczeństwa przeciw
O rgan socjalistyczny „Daily He sić na czw artkow em posiedzeniu
umowie paryskiej i poczuciem rald" sądzi, że dym isja sir Sam uela Izby Gmin. W iększość członków
winy własnej.
H oare'a ułatw i sytuację Rządu i że gabinetu stanęła na sinem stan o 
W arto dodać — o czem już preinjer Baldwin uzyska votum wisku, uw ażając, że sir Samuel
mimochodem wspominano w zaufania.
H oare popełnił w Paryżu szereg
prasie — że porozumienie La
błędów.
Przeciw ko
ministrowi
W kuluarach parlam entu naogół
vala z Hoarem nie ogranicza się
spraw
zagranicznych
w
ypow
iedzie
do sprawy abisyńskiej. Z inicja apro b u ją decyzję sir Samuela Ho li się m inister wojny Duff Cooper,
are'a. Rząd musi dać dow ody, że
tywy Lavala Rząd angielski
m inister robót publicznych Ormszwrócił się do Hitlera z propo angielska polityka zagraniczna nie by Gore, m inister ośw iaty O liver
zycją wszczęcia rokowań w uległa zmianie. (ATE.)
Stanley i m inister rolnictw a El
PR A SA FRANCUSKA.
sprawie zachodniego paktu lot
liot. Na środow em posiedzeniu ga
niczego.
„Le J o u r” podkreśla, że Rząd binetu doszło do poważnej różni
Laval wykombinował, że spra abisyński odrzucił p ro jek t Lavala cy zdań, k tó ra ujaw niła się pod
wa paktu lotniczego może się 1 sir Sam uela H oare'a, zaś Rząd czas dyskusji nad tekstem mowy
stać doskonałą dywersją w spra włoski zajął stanow isko nacecho sir Sam uela H oare'a. Kilku młod
wie abisyńskiej. Gdyby Hitler w ane w ielką rezerw ą. (ATE.J.
szych m inistrów zagroziło swą dy
„Le Jo u rn al" pisze, że w iado misją. W ytw orzyła się trudna sy
się zgodził na rokowania, to
wzięłyby w nich udział Anglja, mość o ustąpieniu H oare'a przy tuacja. G abinet pow ziął decyzję
Francja, Niemcy i Włochy. Ob* jęta była w G enew ie niemal, jak zw rócenia się do m iniatra H oare’a
rady tych czterech mocarstw, w ybuch bomby. K rok te n spow o z prośbą zmiany tekstu przem ó
które swego czasu miały za dow any był niew ątpliw ie przez wienia. Sir Sam uel H oare odrzu
wrzeć niefortunny „pakt 4-ch”, przem ów ienie M ussoliniego, w y cił jednakże to żądanie i p o d ał się
wywołałyby w Genewie niepo głoszone w Pontinja. Londyn, jak do dymisji.
kój i odsunęły sprawę ab isy ń - się zdaje, dow iedział się o rze 

KĄPIELISKA

Niepowodzenie intrygi dyplomatycznej

Polskie w ina, Polskie miody

impreza „sanacyjna”

Jak się dowiaduje ag. „Press" w
Tow. krzewienia kultury teatralnej
Wszystkie szczegóły matactw ską na plan drugi, a wtedy uAle Laval przeliczył się. In
dyplomatycznych w spraiwie dałoby się może łatwiej ją „apła terwencja angielska w Berlinie doszło do przesilenia. Wyrazem
kryzysu, Jaki Towarzystwo prze
abisyńskiej znane będą dopie

wić".
W razie odmowy Hitlera,
Laval parłby Anglję do przy
wrócenia „frontu Stresy", to jest
ściślejszej współpracy między
Anglją, Francją i Włochami.
I w tym wypadku sprawa abisyńska przestałaby być sprawą
główną i musiałaby paść ofiarą
Stresy.

A CZY ZNASZ TY BRACIE m łody
I Kruszwicę co oddaw na

żywa, jest nagła rezygnacja b. pre
mjera Janusza Jędrzejewicza ze
stanowiska prezesa rady Tow.
krzewienia kultury teatralnej.

MAKOWSKIEGO WINEM sła w n a.
Niech w ięc każdy z n as pam ięta
Winem tem obchodzić Św ięta

W Chinach

Pokwitowania

NA FUNDUSZ PRASOWY
„ROBOTNIKA".
Jan Jatczak w Lodzi zł. 3.
»»
Ob. Bolo zł. 20.
Władze japońskie nieprzychylnie uniezależnienia jej od Nankinu, NA ROB. TOW. PRZYJ. DZIECI.
Na gwiazdkę dla dzieci.
przyjęły pierwsze wystąpienia no zalecając, by Rada przyjęła nazwę
S. W. zł. 25.
wej Rsdy Politycznej prowincji „Autonomiczna Rada Antykomu
Franciszek Maciejewski zł. 3.
Hopei i Czahar.
nistyczna".
u

ki

Członkowie Rady zwrócili eię
do generała Doihara z żądaniem
zniesienia nowego ustroju Wscho
dniego Hopei. Doihara ze swej
strony domagał się zmiany statu
tu Radv w kierunku większego

**

e

Zadatkiem szczęścia

Wojska chińskie mają ewakuo
wać obszary położone na wschód
i pow odzenia całe} Rodziny,
od Tien-Tsinu we Wschodniej
oraz najm ilszym upom inkiem
części prowincji Hopei. Decyzja
ta zapadła, jak oświadczają wła
dze japońskie, w myśl porozumie
nia pomiędzy wojskowemi w ła
dzami chińskiemi, a lokalną źanskarbonka i książęczka
darmerją.
Studenci chińscy zorganizowali
oszczędnościowa
w Nankinie manifestację w celu
wyrażenia solidarności z akcją
miasta st.
studentów chińskich w Pekinie.
Podczas manifestacji rozlegały si
(Traiiouita S, Bielańska 8 , Targowa 85)
okrzyki: „Preoz s Japonjąl".
Nowi wkładcy otrzymają do 31 b. m.
Rządowi wręczono petycję, do
PO USTĄPIENIU HOARE'A.
Korespondent londyński P. A. T. magającą się zwrotu terytoirjów
dow iaduje się, że ustąpienie Hoa utraconych przez Chiny. W Tienre'a z gabinetu stanow i niew ątpli Tsinie manifestaq'e ponowiły się.
tPAT.).
W ydziały Oszczędn. czynne: 8 3 0 - 1 9 .3 0
wie pow ażne osłabienie Rządu.

gwiazdkowym
i noworocznym jest

Upadek min. Hoare'a

M u s s o lin i te ż o d r z u c a

Propozycje paryskie pogrzebane
P ierw sze odgłosy prasy

s k a r b o n k ę

i kalendarzyk 1936 r. gratis

W ybory pow szechne przepro
w adzone były w pewnym stopniu
na podstaw ie tego kredytu m oral
nego, jaki dla brytyjskiej polityki
zagranicznej zdobył Hoare swojem wrześniowem w ystąpieniem w
Genewie.
Pow ierzenie stanow iska Mini
stra Spraw Zagranicznych min.
Edenowi, a tem samem skasow a
nie resortu M inistra Ligi N arodów,
nie byłoby uw ażane w szeregach
P artji K onserw atyw nej za w ska
zane.
U stąpienie Neville C ham berlai
na z kanclerstw a skarbu, dla ob
jęcia teki Spraw Zagr. stanow iło
by pow ażną lukę. Pow ołanie lorda
H alifaxa do Min. Spraw Z agr. nie
jest przew idyw ane ze w zględu na
pew ną niepopularne ść, jaką zdo
był sobie w partji konserw atyw nej
na stanow isku w icekróla Indyj.
W ysuw ają wobec tego kandyda
turę sir Austin Cham berlain'a. Do
upadku H oare'a przyczyniła się m.
in. opinja, w yrażona przez sir Au
stina Cham berlaina, który ośw iad
czył, że nie może H oare'a bronić.
(PAT.)

Zamiast kolei
— wielbłądy
„Daily Herald" donosi, że poro
zumienie Lavala z Hoarem mieści
w sobie następującą „cichą" ugo
dę:
Jeżeli cesarz abisyński przyj
mie warunki „pokoju" i nastąpią
rokowania o szczegółach, to się
poinformuje cesarza, że Abisynja
nie ma prawa budowania kolei do
portu, który jej przyznano nad
Morzem Czenvonem, że wolno jej
będzie najwyżej komunikować się
„z wyjściem na morze" przy po
mocy ••• wielbłądów.
Laval podobno obiecał już Mussoliniemu, że w tym sensie „zała
twi" sprawę z negusem.
„Daily Herald" nazywa to po
imieniu — oszustwem i zapytuje,
ile jeszcze tajnych klauzul zaw ie
ra umowa paryska,
ó w dostęp do morza jest, jak
wiadomo, jedynem „ustępstwem"
dla Abisynji za rozkawałkowanie
jej i odebranie samodzielności.

SZKOŁA KUCHAREK
P o lsk . Zw. Z aw ó d . C hrz. Służby D om ow ej
WYDAJE DOBRE, ŻUROWE, NA
ŚWIEŻEM MAŚLE—M1ESNE I JAR
SK1E OBIADY GOSPODARSKIE.
od godz. 1-ej do 5-ej
s 2 d a ń — Z ł. 1.25
w abonamencie 10 obiadów zł. 12.—
s 3 d a ń — Z ł. 1 .5 0
w abonamencie 10 obiadów zL 14.—
L Kredytowa Nr. 14, tel. 663-28.
II. Jerozolimska Nr. 30, tel. 589-88
III. Senatorska Nr. 18, tel. 273-06.
Plac teatralny d. P .P . Kanoniczek.

Przegląd prasy
Pod znakiem bankructwa. DJety
pp. posłów. Szkoły ukraińskie.
„Dziennik Bydgoski" pisze o
bankructw ie pana Sławkowej „w al
ki z partyjnictw em ". Rozwiązanie
B. B. W . R. zawiesiło obóz prorządow y w próżni. — T o też, co
tęższe „sanacyjne" głowy myślą,
jakby stw orzyć jak ąś organizację
na miejsce B. B. Nic jednak z tego
nie wychodzi. T w orzą się przeró
żne grupki i grupeczki bez siły i
znaczenia. Stan obozu prorządodego, jak pisze „Dziennik Bydgo
ski":
...przedstawia obraz bardzo żałosny.
Większość członków tego rozwią
zanego obozu rozgląda się besra‘ dnie i nie wie, co z sobą począć.
Najchętniej stworzyłaby partję
„,T. W. W.“ to jest grupę, orien
tującą się według tego „jak wiatr
wieje". W tej chwili nie orjentuje
się jeszcze, skąd w iatr wieje i dla
tego jeszcze kluczy i węszy, by w
czas przysunąć się do tych, którzy będą górą.
N astępnie organ, wcale nie
zbyt w rogo usposobionej dla „sa
nacji" chadecji stw ierdza całkowi
tą klęskę w alki z partjam i:
...Stwierdzić można, że stare partje,
oparte o światopogląd, wcale nie
przestały istnieć, a przeciwnie okazują dziś nową prężność, przy
ciągającą coraz szersze masy.
I dalej „Dziennik" z niezadow o
leniem stw ierdza, że przedew szystkiem w m asach w zrastają w pły
w y P. P. S i smętnie przyznaje:
Najlepiej przygotowali się do no
wego wystąpienia na arenę publi
czną — zdaje się — socjaliści. Wy
zyskują oni radykalne nastroje
mas przedewszystkiem dla wzmo
cnienia swoich organizacyj zawo
dowych, które były zawsze i mają
być także w przyszłości główną
podporą P. P. S. Politycznie s ta 
rają się socjaliści rozszerzyć sfe
rę swoich wpływów na wieś przez
uinizgi do Stronnictwa Ludowego,
które z rozłamów wyborczych wy
szło wzmocnione i które na osta
tnim swoim kongresie uznało tak
tyczną współpracę z socjalistami
za rzecz możliwą.
„Dziennik B ydgoski" stw ierdza,
że siła „Stronnictw a N arodow ego"
maleje:
Naroflowa Demokracja, która je
szcze kilka lat temu „brała masy",
ale która utraciła poważną część
swoich wpływów na skutek zbyt
radykalnych posunięć znajdują
cych swoje zakończenie w rozpra
wach sądowych, jest dziś w sta
nie reorganizacji.
Smętnie też „Dziennik Bydgos
ki" w yw odzi, że jego w łasny obóz „chrześcijańsko - społeczny *
jest rozbity na szereg grup i n a 
w ołuje do zjednoczenia go I oży

w iania jego pracy, gdyż, jak
tw ierdzi „sojusz Str. Ludow ego"
z P. P. S. stanow i pow ażne nie
bezpieczeństw o".
Oczywiście reakcja musi oba
w iać się tw órczej siły, jak ą przed
staw ia front ludow y i niepokoić ją
m uszą w zrastające w pływ y lew i
cy.
*

Pam iętam y „sanacyjną" demagogję przeciw poselskim djetom.
Była to nędzna kom edja. Gdy „sanatorzy" obsiedli sejm o obcięciu
djet przestali mówić. Przeciwnie,
faktycznie je podnieśli i to nietylko dla w icem arszałków , ale i dla
posłów także. W szystkim bowiem
pracow nikom państw ow ym obcię
to place, a djety poselskie pozo
staw iono w daw nej w ysokości! To
też ma racje „ św iat", gdy z sa r
kazmem apeluje do posłów „ sa n a 
cyjnych", by dobrow olnie obniży
li sobię djety:
„Panowie posłowie co brali, to
biorą. Panowie portowi* bezpartyj
ni — ile dawali, tyle dają Jako od
setki od swych płac — aa grupę,
czy grupy. Ale okienko wypłat
pensji sejmowych nie ustroiło się
w wawrzyn ofiarnego samozneese
nia się części pensji.
Pan premjer Rościałkowsld dał
piękny przykład: przekazał swe
djety poselskie na młodzież akads*
micką. Czyn niewątpliwie ładnjt
pożyteczny i dla wielu posłów po
uczający.
*
Są wśród nich przecież lmizie
bogaci, są posiadający inne pensje,
są wysocy urzędnicy, którzy prze
cież tylko,., dali się porwać entuzjamowi lucra, oo ich wyniósł nm
wyżyny prawodawców! Ich sa
mych entuzjazm jednak nie wy
niósł z zajmowanych wysokich urzędniczych stant-wiak, 1
*zeźwość życiowa jak dotąd zapobiega
naśladowaniu pięknego czynu prem jera.
Dość trzeźwości, panowie posło
wie! nieco romantyzmu nam trz e ■
ba. Zrzeczc;e się drugiej pensji po
selskiej".
*

M ieczysław Pruszyński, p is /ą :
w „Czasie" t a m arginesie proce
su o zabójstw o min. Pieracki :go,
podnosi szereg błędów , j*kie p„pełniła polityka rządow a w sp ra
w ie m niejszości t,:„rodowych. M.
i i . czytam *:
Przed wojną U ljaińcy posiada
li w Małopclsce Wschodniej 3.000
szkół powszechnych. Dziś posiada
ją icłu.. 470. Te cyfry pokazują
nam najlepiej, na jakiej drodze na
leży szukać rozwiązania problemu
mniejszość*' ukraińskiej w Polsce.
St k .
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Plasterek na ropiejącą ranę

Na froncie gospodarczym

Kartele, trusty a gospodarka planowa

ja k sią „zwalcza” kląskę mieszkaniową?

Kres kam panii — R acjonalizacja a b ezro b o cie
_ Głód w „ H itle rjla<

Wiele dziedzin życia w Polsce 1GK, Fundusz Pracy, ZUS i Dy niesiono nieco budżet, bo do kwo
woła o pomstę do Boga, wśród rekcja Lasów Państwowych. TOR ty 9 milionów, ale to też nie po
jedną z pierwszych jest kwe otrzymuje kapitał bardzo i-isko o- zwala na szerszy rozmach budow
st ja mieszkaniowa. Od zakończę procentowany, bo zaledwie 2 proc. nictwa.
Rozstrzygnięcie tego problemu ttri- szcza w przemyśle ciężkim. Tak
W ciągu dwuoh lat działalności
nie wojny, to jest od 15 lat, dużo rocznie i to umożliwia mu tanio
...
. . .
więc produkcja żelaza surow. wzrosła
dzialiśmy t widzimy jedynie na dro- pr^__Pn __
^
r. b. do 18i9 miij. toun,
TOR-u wybudował on 3.136 mie
mówi się o strasznych warunkach, budownic two.
K
AR
TE
LE
A
TRU
STY.
„Kartelidze
przeobrażenia
gospodarki
z
pry(io,g
milj.
w
r.
1934) stali surowej—
szkań
,a
to
jest
tylko
plasterek
na
w jakich mieszkają ludzie, szcze
20 ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE
fet rozwiązano — kartele zostały**— watno - monopolistycznej na spo. do 30,3 milj. (17,8 milj. ton) Samodużą ranę.
gólnie zaś klasa robotnicza, a nic
Towarzystwo Osiedli Robotni'
tak wyraził się ktoś na marginesie U cno ■ „ W , . . kapitaliatycmrj
się nie robi, albo bardzo niewiele, czych buduje domy wyłączn.e dla
1932 — 1,3 milj.) Stan produkcji wy
SKANDALICZNE CYFRY
poczynań Rządu w dziedzinie kartę■ no socjalistyczną.
raża się wskaźnikiem 94, przy 100 —
aby naprawić istniejący stan rze robotników i to dla tych, których
Według oficjalnych danych w lizacji. Włodarze obecni stwierdzili,
I
dlatego
nie
możemy
się
zgodzić
irodukcji w latach 1923—25 przeć.
czy. Buduje się, co prawda, pięk miesięczny dochód nie przewyższa miastach Polaki jest 26,8% miesz
Ćimo to mamy zwyi 9 milj. bezrob,
ne i reprezentacyjne gmachy, ale 250 zł. W domach czynszowych kań jednoizbowych, a prawie 28% ie nie są przeciwnikami kartelizaaji, na wywody dyr. Banku Polskiego p. choć w r. 1930, przy stanie produkcji
a
oficjalna
„teorja
antykartelowa"
L.
Barańskiego,
który,
twierdząo,
iczwykłych domów mi eszkaln ych powierzchnia użytkowa mieszka mieszkań dwuizbowych. W Lodzi
96 bezrobocie wynosiło tylko 4 mipowstaje bardzo mało i prawie nia nie może być większa, niż 36 60% mieszkań to izby pojedyń- ograniczyła się przedewszystkiem do istotną loadą kartelizacji nie zawsze Lony.
sprawy podbijania kosztów pośredni jest monopolistyczny zysk (t), is iTo nie jest omyłka wyliczenia. To
wszystkie budowane eą z kapita m. kw., a cena takiego mieszka
cze, a 20 proc. mieszkania dwu ctwa przez liczne kartele handlowe. stotna je j wada polega na uniemo wynik postępu technicznego i racjo
łów prywatnych.
nia wynosi około 20 zł. na mie izbowe. W miastach Auglji tylko
Kasze stanowisko wobec problemu żliwieniu rentowności przedsiębiorstw nalizacji (a w pewnym stopniu — i
I skutek jest taki, że czynsz siąc. Domy jednorodzinne, budo 3,4 proc. mieszkań ma po jednej kartelowego było i jest jasne. Roz- silniejszych, które ponosić muszą o- przyrostu ludności). Raz jeszcze wi
dzimy, te postęp techniki i organiza
mieszkaniowy w miastach jest bar wane na własność, korzystają
izbie, a zato 70 proc. po 4 i wię tuój „monopolów prywatnych“ — to fiary na rzecz słabszych technicznie cji pracy w ustroju kapitalistycznym
dzo wysoki, znacznie przewyższa kredytów do wysokości 80 proc. cej izb. I Anglja uważa, ie tam
jeden z objawów dzisiejszego etapu lub finansowo,
podtrzymywanych zamiast być dobrodziejstwem, staje
jący możliwości płatnicze robotni wartości domów. Cena takiego trzeba jaknajprędze; skończyć
kapitalizmie i „kręcić lostecz" film przez kartele, wypowiada się na się przekleństwem i źródłem nędzy.
ka. Na przestrzeni ostatnich pię domku jest również ograniczona hańbą pojedyńczych mieszkań.
„TŁUSZCZ CZY PRACA?" Niem
chcieć wracać do gospodarki wol- rzecz TRU STYZAC JI. Trusty poza
cśu lat czynsz za mieszkanie w wynosi około 5.000 zł.
cy
znalazły się na przeło
W Warszawie i Łodzi na każde nohandlowej — to utopjat Ale nie mykałyby nierentowne zakłady, roz miehitlerowskie
gospodarczym: środki nakręcania
Warszawie nietylko, że nie obni
Sama zasada takiego budowni mieszkanie jednoizbowe przypada wolno zamykać oczu na „przerosty budowując za to inne, lepiej pracu konjunktury (czytaj: zbrojeń) zo
tył się, minąo ogólnej obniżki za
ctwa nie jest zła, chodzi tylko c 4 osoby, we Lwowie ponad trzv. kartelowe", na sprawę monopolisty jące.
stały wyczerpane niemal bez reszty:
robków, ale nawet wzrósł, proogłoszono bankructwo, jeśli chodzi o
sposób
wykonywania
jej.
Pierw
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1930 robotnik warszawski pŁacił
„zamrożono" należności towarowe,
tu pod czarnym kątem widzenia in pień organizacji), zachowałby wszy• markę zamieniono w walutę „mani
właścicielowi domu 11,4 procent to zbyt mała suma pieniędzy, prze demię tyfusu i innych chorób.
Dopóki nie da się robotnikowi teresów jednej tylko grupy przemy, stkie wady gospodarki prywatno < pulowaną" o przymusowym, stano
swego zarobku, w roku 1931 wy znaczonych na budowę mieszkań.
wionym kursie, przeprowadzono zbro
nosiło to 13,4 proc., w rok później W roku ubiegłym wydatkowano odpowiedniego mieszkania, nic nie slowców, a więc nie pod kątem wi monopolistycznej i snów mielibyśmy jenia drogą wypuszczenia weksli pań
na
ten
cel
przez
TOR
tylko
3.600
dzenia
interesów
ogólno
społecz
pomogą
wszelke
starania
o
pod
do
czynienia
jedynie
z
częściową
or
wzrosło do 14,8 proc., później do
stwowych... Tymczasem bezrobocie
tys. zł., co jest śmiesznie małą su niesienie stanu zdrowotnego oby nych — oznacza istotnie DEZORGA ganizacją — wbrew interesów ca rośnie, niema środków na zakupno
16,2 proc., a w r. 1934 komorne
KIZACJĘ GOSPODARKI szarpanej łości, albo conajmniej bet uzgodnie tłuszczów i ubrań zagranicą.
pochłaniało 17,4 całego zarobku mą w stosunku do potrzeb w tej wateli.
„Kurjer Warszawski"
zestawia
dziedzinie.
Na
rok
bieżący
pod
przez różne monopole prywatne. — nia interesów częściowych z ogólneW.
Zagranicą jest zupełnie inaczej pod
trzy przemówienia: dr. Ley mówi, że
Taka już jest istota kapitalizmu Niemcy są oblężoną fortecą, że nie
tym względem. W Austrji np
,,zorganizowanego‘ i t u i to rady nie- mogą spodziewać się niczego od za
gdzie stopa życiowa robotnika jest
granicy, a tłuszczu i masła kupować
ma.
duto wyższa, na komorne poświę
nie mogą zagranicą (własna produk
(W
.)
.'
ca się tylko 5 proc. zarobków.
cja pokrywa zaledwie 60 proc.), bo
muszą kupować surowce na zbroje
DZIELNICA RUDER
nia... Dr. Schacht zwala winę kryzysu
kości 1 mitjooa drachm. Co się ty
Czy trzeba mówić o tern, jak wv
KRES KAMPANJI. A więc* koń na Traktat Wersalski i, wykazawszy,
czy zwrotu reszty, to ma decydo
cem
obecnego tygodnia dobiega kre- ie przywóz Niemiec skurczył się do
giąd*;ą dzielnice, zamieszkiwane
wać przyszły parlament. O ile cho sy akcja
- • zniżki■ cen
minimum, powiada, ze albo świat mu
przez robotników, jak wyglądają
si Niemcom udzielić dalszego mora
dzi o majątki, których wartość nie
W
ostatnim
czasie
uzgodniono
na
0
ustąpieniu
Herriota
ze
stano
oświadczył,
że
składa
przewodnic
mieszkania robotnicze? W jednej
torium, albo brać towary niemiec
przekracza
miljona
drachm,
zosta
stępujące
zniżki
cen.
izbie gnieżdżą się często po kilka wiska prezesa partji radykałów spo two stronnictwa i wyszedł z sali
kie... Zaś p. Goering grozi, mówiąc,
Zniżka
CEN
STALI
o
20
procent,
ną one prawdopodobnie zwrócone
naście osób, chorzy śpią w jednym łecznych — o czem pisaliśmy oso trzaskając drzwiami. Byk premje- w całości. (PAT).
naskutek porozumienia z Syndyka że „partnerów" (t. j. inne narody,
tem PoWldch Odlewni Stali ( l t fa  które nie chcą z Niemcami rozma
łóżku razem ze zdrowymi. Cias bno — nadchodzą dalsze szczegó rxy Chauitempa i Daladier starali
bryk), CEN RUR o 17 proc. — a wiać) obudzić może „potężny gloa
się nakłonić Herriota do ooftięcia
nota pomieszczeń mieszkalnych ły.
„Ruropolem” (4 fabryiki), ŚRUB — annat"). Oczywiście zbrojenia nie
Na posiedzeniu komitetu wyko dymisji, lecz nie zdołali go przeko
powoduje niemożność utrzymywa
o 15 proc. — ze „Zjednoczcmezni Fa mieckie to rzecz całkiem ,niewinna
brykami Śrub (10 zakładów). Dalej To „dostarczanie pracy".
nia czystości ,co znów przyczynia nawczego stronnictwa radykalne nać. Sytuacja polityczna jest uwa
go
jeden
z
członków
postawił
py
żana
za
bardzo
naprężoną.
(ATE).
zniżono o 15 proe. ceny KOTŁÓW
DROŻYZNA WE FRANCJI. Wa
się do wzrostu epidemji
**
ŻELIWNYCH (oo ma znaczenie dla Francji, w momencie zastosowani*
*
W Poznaniu bezdomni miesi tanie, czy minister Harriot może
oentr. ogrzewania), o 18 metod lavalowskiej deflacji, ogłoszo
We środę późnym wieczorem za instalacji
Członkowie prezydjuim stronni
Irali przez dłuższy ozae w altan nadal pozostawać w Rządzie potni
proc. — ceny blachy białej (wobec no „krucjatę" przeciw drożyźme. Re
kach, zbudowanych na terenach mo, ie 73 deputowanych radykal ctwa radykałów społecznych uda kończyła się w całych Włoszech czego potanieć winny puszki do kon- zultat jest taki, że drożyzna rośni*,
farb 1i t. pp.;
Na Wskaźnik
cere mon ja składania obrączek ślu serw, farb
., opakowania
_
<
__________
______ wzrósł a
cen 34 artykułów
ogródków działkowych. W jedinem nych głosowało przeciwko gabioeto li się do Herriota, usiłując skłonić
bnych. W Rzymie obrączki były azane — — potanieją o 12 proc.). ■ I^yt.im w Paryżu w końcu listopada
z miast prowincjonalnych cztery wi Lav&la. Wywiązała się ostra dy go do cofnięcia dymisji. Starania
| wynoaił 427 wobec 417
- liny•'wynosił
.. w końcu paiskładane „na ołtarzu ojczyzny". Je Dalej — o 40 proc. potanieją
stalowe. Jednocześnie
rodziny gnieździły się w jednym skusja. Herriot poczuł się obrażo te jednakże spełzły na niozem,
^
1
łfoM
M
ukfr
(lipiec
1914
== 100) i 897
dną
z
pierwszych
złożonych
obrą
nym. Deputowany Archimbaud usi gdyż Herriot oświadczył, że decy
kartel drutu stalowego, sprzedaży końcu sierpnia r. b. Wzrost — 7,5%.
wagonie towarowym, a jedna
cynkowej, mączki fosforowej Wskaźni keen 84 artykułów wzrósł %
tych rodzin składała się z ojca, łował załagodzić spór, lecz Herriot zja jego jest nieodwołahja, (PAT) czek była obrączka królowej He bieli
leuy. Wieczorem odbył się pochód oraz kwasu solnego i soli glanters- 420 na 446 t. j. o 6,2=, lecz wskaźnik
matki i ezternaściorga dzieci.
Wobec tego potanieć winny 29 artykułów żywnościowych — 06,7
z pochodniami. Do późnych godzin kiej.
W Warszawie bezdomność da
szczotki, igły, kwa* solny i t. p.
proc. Jest-to coprawda wzrost sezo
nocnych obrączki były składane u
KONTROLA I UJAWNIANIE nowy ale przewyższa on znacznie
wała się bardzo mocno we znaki
CEN.
Okólnik
Min.
Spraw
Wewnę
stóp pomnika Nieznanego Żołnie
wzrost w Belgji (sierpień — 15 listo
Ażeby temu ,.zaradzić" stworzo
rza. Ogółem złożono 250.000 o- trznych poleca wyznaczanie cen pad o 4 proc.) Jest-to nieunikniona
no specjalną dzielnicę bezdom
przez
T władze administr.
aamrmstr. w tych
rycn wy- ■*
poiityce deflacji!
brączek, w czem na Rzym przypa P
nych, baraki na Żoliborzu, kosza
padkach^ gdy Twrommonio
Wzrost cen hurtowych w okresie
da około 100.000. (ATE).
wie ustalenia
się niemożli
ry w Pokusie, blaszane chatki dla
" cen okaże
’
’
XI r. b. wynosi 2,9 proc.
Naskutek życzenia króla Jerze proszeni instruktorzy angielscy. Ró
we i podkreśla znaczenia ujawniania ni. X
rjędzarzy.
DWA KRAJE. Anglja jest jednym
cen i cenników. Jak wygląda w prak
go, nastąpią zasadnicze zmiany w wnież nastąpi zupełne odnowienie
Nietylko jednak dzielnice bez
tyce „porozumienie" — widzieliśmy z nielicznych krajów, którego obroty,
lotnictwie greckiem. Reorganizacją materjału lotniczego przez zakup
domnych przedstawiają się strasz
przed paru dniami. Oto reoh wecl'- z zagranicą rosną od dłuższego cza
W listopadzie r. b. import wyno
jego
mają
się
zająć
specjalnie
zanowych
samolotów
i
nabycie
odpo
Sprawa uzbrojenia a raiji rumuń niarzy w Warszawie podał jako obni su.
nie. Wola, Ochota czy Targówek
sił 71,5 (wzrost o 6,8) milj. funtów
wiedłiego
sprzętu
dla
wyszkolenia
*
e
c e n v już dotąd płacone!
skiej
stanowi
zasadniczy
punkt
za
zamieszkane przez proletariat fa
szterl, eksport 39,4 (wzrost o 3,3)
lotników, (PAT).
interesowań Rządu oraz wszystkich
milj. f. szt., reeksport :4,6 milj. f.
bryczny, urągają wszelkim zasa
Tymczasem we Francji obroty z za
*
ugrupowań politycznych. W spra
dom zdrowotności. Wilgoć, brak
granicą kurczą się. Przez 11 mies.
SPRZECZNOŚCI
GOSPODARKI
B.
komendant
pierwszego
korpu
wie
tej
istnieje
niemal
całkowita
kanalizacji, woda czerpana z bru
Szanowny Obywatelu
r. b. import wyniósł 19,011 milj. fr.
su armjl gen, Panaghiotakos, zna jednomyślność wszystkich parlyj. KAPITALISTYCZNEJ. Według da (o 2,227 milj. fr. mniej niż przed ro
dnych studzienek, brak światła
Redaktorze!
nych Industrial Conference Board bez
elektrycznego — wszystko to spra
Uprzejmie proszę o zamieszcze ny z zamachu, dokonanego nań Premjer Tatarescu podkreśla przy robocie w St. Zjednoczonych wynosiło kiem), eksport 14,188 milj. (ypadek
wia, że mieszkańcy dzielnic ro nie w jaknajbliższym czasie w przez adjutanta gen, Koadylisa w każdej okazji wysiłki Rządu w w końcu października 9.19 milj., t. j. o 2,060 milj.
Spadek importu wynosi 12 proc.,
było o 30 proc. niższe od stanu mak
botniczych są od dzieciństwa zże „Robotniku” następującego wyja budynku parlamentu, po którym to oziedzinie obrony państwa.
eksportu 15 proc. Ale ta poprawa
symalnego
(13.3
milj.)
Spadek
bez
zamachu gen. Panaghiotakos został
rani przez choroby, stanowią na śnienia:
Urzędowy „Vittorul", nawiązu robocia nie pozostaje w należytym sto salda okupiona jest kosztem m a
turalny rezerwat najrozmaitszych
Wyjaśniam, iż mimo szczerego przeniesiony w stan spoczynku, zo jąc do słów króla na komisji parla sunku do wzrostu produkcji, zwia razmu życia gospodarczego.
epidemii ■
szacunku, jaki mam dla red. tyg. stał obecnie mianowany general mentarnej, że „nie należy szczędzić
Przed kilku dniami w Lipsku „Prosto z mostu" p. St. Piaseckie nym gubernatorem Krety. Gen. Pa żadnych ofiar w celu moralnego i
opalono cały blok domów robotni go — nie mogą być w dalszym naghiotakos uchodzi za zwolennika materialnego wzmocnienia armii,
które stanowi najpewniejszą gwa
czy ch , starych i pełnych robactwa. ciągu współpracownikiem jego pi Venizclosa. (PAT).
*
Mieszkańców tych domów uloko sma, a to ze względu na wyraźne,
rancję i najlepsze poparcie naszei
Jak się dowiaduje piamo „Hes polityki zagranicznej", stwierdza
wano W nowych budynkach, a stare uwidocznione w ostatnich nume
poszły z dymem, żeby nie stano rach tego pisma oblicze faszy tia" w czasie ostatniego posiedze z zadowoleniem, że obecny Rząd
nia rady ministrów rozważano kwe zdołał wyciągnąć sprawę uzbroje
wiły ro z s a d n ik ó w chorób. W A n - stowskie.
Nie kryję, iż p. Piasecki pierw stję zwrotu mienia ułaskawionym nia z fazy dyskusji i projektów,
głji, a s p e c ja ln ie w Londynie, bu
Główny Urząd Statystyczny po wych budżetów w 1933/34, gdzie
rzy' się co roku po kilkaset do szy ruszył sprawę pisarstwa chłop powstańcom. Utrzymało się zdarJe, wkraczając na drogę konkretnych daje zestawienie wydatków i do połowa miast zamknęła budżety
chodów budżetów administracyj deficytem, oraz w obliczu dzisiej
mów nie dlatego nawet, żeby skiego w szerszej skali i gdyby pi że należy zwrócić mienie do wyso realizacyj. (PAT).
gnieździło dą w nich robactwo, smo utrzymał w tonie początko
nych miast według preliminarzy szej sytuacji gospodarczo-finanso
wej preliminowane dochody, a za
ais z tego jedynie w z g lę d u , że nie wych numerów — pisarze chłop
budżetowych na 1935/36 rok.
ma<ą łazienek, «1 2byt ciasne, scy mogliby byli zyskać trybunę
Według preliminarzy wydatki tem i wydatki, są stanowczo nie
ciemne i wilgotne. Na miejsce zfeu dyskusyjną — w obecnym jednak
wynosić mają 398 miAj., w czem realne, — tembardziej, że Rząd
rzonych „ałuans‘ów" stawia się no stanie, walczący z kapitalizmem i
wydatki nadzwyczajne 86 milj., ostatniemi dekretami, w związku
faszyzmem chłopi — a więc i pi
dochody zaś 405 milj., w czem z akcją zrównoważenia budżetu
we higieniczne i
do“ 7Rząd angielski przeznacza co sarze szczerze wyrażający współ
Komusarjat Rządu — ponownie
Termin wiecu, oraz porządek nadzwyczajne 97 milj. Zwraca u- państwowego, znacznie uszczuplił
roku wiele miljooów funtów na czesną wieś — nie mogą figuro zakazał — bez podania mo-tywów dzienny, były poprzednio uzgo wagę wzrost nadzwyczajnych wy dochody miast.
W tych warunkach prelimino
budownictwo mieszkaniowe dla wać na łamach pisma, które chce — odhycia wiecu sprawozdawcze dnione przez organizatorów wie datków prawie dwukrotnie wyż
wane
wydatki na zdrowotność, orobotników. To samo robił Rząd iść do mas z taką ideoligją, jaka go pracowinków samorządowych cu z władzami stolicy.
szych, niż według preliminarzy
piekę
społeczną i oświatę, w kwo
niemiecki, dawny austrjacki, cze- wypełnia szpalty „Prosto z mo m. Warszawy, mającego się odbyć
na
1934/35
r.,
pokrycie
których
Szczególne, doprawdy, metody
* l t p , Tylko w Polsce robot stu".
wczoraj wieczorem.
stosują czynniki administracyjne! projektuje się przeważnie z prze cie 100 milj. zł. napewno wykona
nicy mieszkać mogą w ruderach i Przy tej okazji pragnę zazna
widywanych pożyczek i dotacyj ne nie będą. Samorząd miejski
wydatkować będzie pieniądze na
czyć, że fragment mej powieści
nikt się o tich nie troszczył.
Skarbu.
W świetle zamknięć rachunko- długi, mimo rządowej akcji oddłu
Dopiero przed półtora rokiem („Opowieści dziadka"), drukowa
żeniowej, na wydatki związane z
■robiono jeden krok w kierunku ny ostatnio w 52 nr, „Prosto z
t. zw. poruczonym zakresem dzia
zaspokojenia potrzeb mieszkanio mostu" pozostawał w rękach p.
łania, gdzie samorząd wykonywa
wych robotnika. Powołano do ży Piaseckiego z dawnych jeszcze
obowiązki administracji państwo
cia Towarzystwo Osiedli Robotni czasów, gdy z pismem tern współ
Robotnicze Towarzystwo Przy niem: Robotnicze Tow. Przyjaciół
czych, którego zadaniem jest bu pracowałem.
jaciół Dzieci zwraca się z gorącym Dzieci w Warszawie, Ai. 3-go Ma
Pan Prezydent R. P. podpisał wej na swój koszt, oraz na zada
Łączę wyrazy szacunku
dowanie tanich domków dla ro
apelem do towarzyszy i sympaty ja 2 m. 68, tel. 5.32-88, cały dzień dekret mianujący wojewodą nowo nia przekraczające naturalny za
botników, zarówno domów czyn
Wojciech Skuza,
ków o składanie podarunków
Administracja „Robotnika" przy grodzkim dotychczasowego szefa kres działania samorządu, a będą
Wiejski Uniwersytet Orkanowy świątecznych dla dzieci bezrobot ul. Wareckiej 7, od 9-ej rano do gabinetu ministra spraw woj ce w pierwszym rzędzie obowiąz
szowych, jak i na własność. Towa
p. Markowa, k. Przeworska. nych (w naturze lub pieniądzach). 3-ej popoł., telefon 5.13.80.
rzystwo zostało pomyślane jako
skowych, ppłk. dypl. Adama Lud kiem państwa.
Gać, da. 15. XII. — 1935 r.
spółka, której udziałowcami są:
S. L.
Ofiary przyjmuje za pokwitowa
wika Sokołowskiego. (PAT.).
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Depesze i wiadomości, otrzymane w nocy z środy na czwartek

R a d a Ligi Narodów radzi
nad propozycjami paryskiemi
O brady o d r o c z o n e
Na środowem posiedzeniu Rady
Ligi Narodów przemawiał jako
pierwszy min. Eden, który pod
kreślił, że, mimo zastosowania
sankcyj, utrzymana została zasa
da szukania rozwiązania zatargu
włosko - abisyńskiego na drodze
akcji koncyljacyjnej. Akcji tej pod
jęły się rządy francuski i angiel
ski. Oba rządy, podejmując się jej,
uznają jednakże za zasadniczy wa
runek, aby opracowane ewentual
nie propozycje były przyjęte przez
Ligę Narodów. Zadanie, jakie sta
ło przed obu rządami, było trud
ne. Min. Eden podkreślił, że pro
pozycje paryskie nie posiadają
charakteru,
wymagającego jch
przyjęcia w każdym wypadku. Zo
stały przedłożone po to, aby obie
strony oraz Liga Narodów mogły
się co do nich wypowiedzieć. W
związku z powyższem jest jasnem,
że, jeżeli propozycje nie odpowia
dają warunkowi zgody obu stron
i Ligi Narodów, rząd brytyjski nie
mógłby w dalszym ciągu ich po
pierać i zalecać.
Skołei przemawiał premjer La
val, który przypomniał, że na ostatniem
posiedzeniu
komitetu
18-tu, tak min. Eden, jak i on sam,
podkreślili, że sąd o przedłożo
nych sugestjach należy do Ligi Na
rodów. Premjer Laval nie sądzi,
aby należało znowu tłómaczyć
przedsięwzięcie obu rządów. Przed
sięw zięcie było podjęte na mocy
zachęty, okazanej w Genewie i
wypływało z przekonania, że po
kojowe rozwiązanie zatargu jest
zgodne z literą i duchem paktu.
Niewiadomo, jak strony przyjmą
sugestje. Premjer Laval sądzi, że
także Rada Ligi nie będzie chcia
ła się wypowiedzieć przed otrzy
maniem odnośnych odpow iedzi
Jeżeliby jednak obecna próba nie
była przyjęta przez wszystkie
strony zainteresowane, to Rada
nie byłaby zwolniona z obowiązku
szukania środków w celu znalezie
nia rozwiązania honorowego i spra
wiedliwego, tak jak tego wymaga
ją interesy pokoju i duch paktu
Ligi Narodów.
Następnie zabrał głos przedsta
wicjel Abisynji Wolde Mariam,
który w dłuższem przemówieniu

ostro krytykował politykę Włoch,
prosząc równocześnie Ligę Naro
dów o niepo zostawianie Abisynji
na pastwę niezasłużonego losu.
Przewodniczący Rady Ruiz Guina
zu zaproponował odroczenie dal
szej dyskusji na termin później
szy z uwagi na brak opinji rządu
włoskiego. Poczem posiedzenie
zamknięto. (PAT)

Z Tallina donoszą: Szereg przy
wódców spisku kom batantów , m.
in. Helland, Puskar, Klasman przy
znał się do winy i poczynił zezna
ma. W związku z tem nastąpił?
dalsze areszty, zarów no w T aili-

UCZCZENIE PREZ. BENESZA
Na w stępie posiedzenia Rada
Ligi uczciła w ybór dr. Benesza na
prezydenta Czechosłowacji, po
czem przew odniczący Rady, Ruiz
Guinazu, zakom unikow ał człon
kom oficjalnie treść propozycyj
francusko - angielskich z dnia 8
Z Szanghaju donoszą: W P eki
b. m. oraz opublikowanej eouncja
nie potw orzyły się w środę ze
cji rządu abisyńskiego,
>
zdwojoną siłą burzliwe m anifesta
cje. Rozruchy rozpoczęły się ułicz
ną manifestacją studentów , do któ
rych przyłączył się kilkutysięcziiv
tłum. Gdy policja zaczęła rozpra
Reuter donosi z Genewy: Po środowem przemówieniu Edena
szać dem onstrantów , doszło do po
i Lavala i odroczeniu Rady Ligi Narodów w oczekiwaniu na od
ważnych starć. Policjanci używ a
powiedź włoską i abisyńską należy uważać propozycję pokojową
li początkow o hydrantów , lecz
francusko - brytyjską za pogrzebaną. (PAT).
gdy to tie pomogło, użyli broni. Po
dłuższej w alce policja zdołała roz
OSTATNIE DEPESZE I WIADOMOŚCI NA STR. 1, 2

w P e h in ie

Sprawa „biur personalnych"

„Biuro" w Min. Poczt i Telegrafów
O działalności' różnych „biur per
sonalnych" w różnych instytucjach
państwowych i urzędach otrzymali
śmy ostatnio szereg informacyj.
Wybieramy z nich narazie poniż
sze uwagi, otrzymane z kół posatowców. Zachowujemy świadomie
tylko uwagi ogólne, pomijamy zaś
narazie przykłady, dotyczące roz
maitych osobistości. Może będzie
my musieli do nich jeszcze powró
cić. Red.
Z kolejnych dwuch artykułów
tow. J. K w apińskiego, umieszczo
nych w nasizem piśmie dow iedzie
liśmy się o niezw ykłych w yczy
nach biura personalnego w Ministerjum O pieki Społecznej, z gło
śnym już dziś w całej Polsce, p.
T rellą na czele.
Podobnie w ygląda i biuro p e r
sonalne w M inisterjum poczt i te 
legrafów. Tu na czele stoi p. ppłk.
M łynarski z korpusu kontrolerów .
Możliwe, że p. M łynarski był
idealnym kontrolerem w wojsku i
mógł zupełnie dobrze wywiązywać
się ze swoich obow iązków . Ale,
jako szef biura personalnego, me
zdał
egzaminu.
Przedew szystkiem p rzy masowem usuwaniu
wyższych urzędników m inisterjal-

Zaostrzona sytuacja
R eu ter donosi z A leksandrji: w jn y c h i 2 krążow niki m usiały za
razie zatargu brytyjsko-w loskiego rzucić kotw icę poza portem . NoA leksandrja, stanow iąca
klucz I cami w św ietle wielkich lamp ludrogi do Indii, byłaby pierw szym kowych, żołnierze brytyjscy wyła
objektem ataku. J a k sądzą, atak dowują sprzęt wojenny, parow ce
te n byłby w ykonany przez łodzie angielskie dowożą samoloty, dzia
podw odne włoskie, k tó re skiero- ła, samochody, m aterjały san itar
w anoby do A leksandrji z D odeka- ne, czołgi, tysiące zwojów drutu
nezu i Rodosu, aby u łatw ić sytua kolczastego. Sidi-Bihr, mała miej
cję armji, idącej z Libji. Sądzą tu scowość na pustkow iu w pobliżu
jednak, że dopóki flota brytyjska Aleksandrji, p rzeobraziła się obe
panow ać będzie nad w ybrzeżem cnie w m iasto wojskowe pełne n a
Egiptu, atak z Libji zakończy się miotów, otoczone na przestrzeni
fiaskiem . O koło 80 jednostek flo 10 km. drutem kolczastym. Przy
ty brytyjskie; skoncentrow ano w być mają jeszcze now e oddziały
A leksandrji. W porcie tym niema w ojska z Anglji, dla których
już miejsca dla o krętów wojen- tran sp o rt 5.000 nam iotów jest w
drodze. Część zachodnia okolic
A leksandrji stała się niedostępna
dla publiczności, jest to obecnie
obóz lotników. W praw dzie liczba
nam iotów , znajdujących się w AU
Z M adrytu PA T donosi: Largo ksandrji, stanow i tajemnicę, ale
C abalero u stą p ił ze stanow iska wiadomo, że siły te są znaczniej
prezesa stronnictw a socjalistycz sze od lotnictw a w łoskiej armji w
nego.
Libji. (PAT).

Rezyęnacfa
fo w . C abalero

Wyrok w procesie o zajścia
w p a w . w y rzy sk im
ny zo stał na 2 lata w ięzienia prewencyjnego z zaliczeniem aresztu,
pozostałych 12 oskarżonych sk a 
zano na k a rę w ięzienia od 1 roku
do ro k u i 6 mies., dalszych 12
oskarżonych od 6 mies. do 10
mies., przyczem tym ostatnim Sąd
zaw iesił k a rę na okres lat 3-ch.
Pozostałych 8 oskarżonych Sąd uw olnił od winy i kary. (PAT)

nie, jak i w innych m iastach. Istnie
je podobno sizereg osób, które, nie
biorąc aktyw nego udziału w przy
gotowaniach do zam achu stanu,
udzielały jednak poparcia i porno
cy spiskowcom. (PAT)

Demonstracje studenckie

Fiasco propozycji paryskich

W Egipcie

W trzecim i ostatnim dniu rozp raw y o zajścia w pow iecie wy
rzyskim , try b u n ał przesłuchał re 
sztę świadków . Zeznania św iad
ków dotyczyły zajść w Luchowie.
Po przem ów ieniach p ro k u rato ra
G aluby, obrońców i po naradzie
Trybunału, przew odniczący Sądu
Okręgow ego A rn d t ogłosił o godz
20-cj wyrok, którego mocą głów 
n y oskarżony M ikietyński sk aza-

Echa zamachu w Estonji

nych, a w pierwszym rzędzie tych,
którzy cenili w ysoko swą godność
osobistą, — nie zw racał uwagi
przy angażowaniu nowych sił, na
stronę fachową, to też pod tym
względem dobór nowych dygnita
rzy wygląda w prost skandalicznie.
Wyst rczy, jeśli dla przykładu po
damy, że dyrektorem d ep a rta 
mentu pocztowego, na miejsce p.
W alchera, tęgiego fachowca, k tó 
ry odszedł „dobrowolnie", zam ia
nowano p. Owsionkę, m ajora z
korpusu sądowego. Czy nie za
kraw a to n a ironię. W yobrażamy
sobie sam opoczucie p. Owsimrfki,
gdy mu referenci referują jakieś
skom plikow ane zagadnienie pocz
tow e i pytają o jego cenne facho
we zdanie.
Praw ie, że ta k samo wygląda
obsada i innych w ysokich stano
wisk. Lecz o stronie fachowej n a 
piszemy jeszcze osobno.
Podobnie, jak p. Trelła, p. M ły
narski otoczył się „swoimi" ludź
mi, dobierając do swego sztabu
„świetnych znaw ców spraw p e r
sonalnych", jak kpt, Podolec, kpt.
M achowski, por. Lachowicz i in
ni. Nam się wydaje, że jeśli pano
wie ci odbyliby naw et kilkum ie
sięczną prak ty k ę, to jeszcze b ar
dzo daleko im do rządzenia 30.000
rzeszą pocztow ców . Stąd mamy
niefortunny dobór sił fachowych,
liczne przenoszenia personelu nie
wygodnego „ze względów służbo
wych" z jednej miejscowości do
drugiej, jak nprz. ostatnio pp Mo1 ckiego i Chudobieckiego, liczne
przedw czesne przenoszenia ludzi
młodych na em eryturę, a w szyst
ko to pochłania kolosalne sumy.
Oczywiście, że delatorstw o jest
też n a porządku dziennym. Szcze
gólnie w yróżniają się niektórzy
miedzi urzędnicy. Może ich w tym
celu przyjęto.
Spośród wszystkich tych „infor
m atorów " w ybitnie wsławił się
niejaki p. L., syn strażriika rosyj
skiego. Od opinji te g j pana zależ
ny był aw ans n a wyższe stanow i
sko, no i odw rotnie — degrada
cja. Głośno się mówi naprzykład
o tem, że krzyw da, jaka spotkała
wielu urzędników W arszaw skiej
D yrekcji przy przeszeregow aniu,
była dziełem p. L. B ezstronnie
przyznać trz e b a tem u panu, że o
sobie też nie zapom niał, mając
bowiem VII st. sł., otrzym ał 3-cią
grupę uposażeń, a w ięc rów nają
cą się daw niejszem u VI st. sł. i ty 
tu ł — radcy, jakkolw iek nie był
przez w ładzę przełożoną do aw an
su przedstaw iony. A w ięc jak się
to stało ?
Drugim, może bardziej pośred 
nim „inform atorem " był pew ien
w ysoki dygnitarz z głównej pocz
ty W arszaw a 1, niejaki p. L. P rze
niesiono go ostatnio na podrzędne
stanow isko do głównego teleg ra
fu.
Podobnie, lecz nieco w mniejszej
skali, w yglądają b iu ra personalne
przy poszczególnych dyrekcjach
okręgów, których na terenie całej
Polski mamy dziewięć. B iura te
p. M łynarski obsadził w sposób
specjalny. Odnośni „szefow ie" ze
swej strony otoczyli się, n atu ra l

nie, pomniejszymi mężami zaufa
nia i mniej więcej na wzór „góry",
działają. A że licznemu persone
lowi dzieje się krzyw da, że nie
praw ość w ypraw ia harce, nic to
p. M łynarskiego nie obchodzi.
Tam, gdzie dyrektoram i okrę
gow już są wojskowi, tam ca p a 
nowie kierow nicy biur personal
nych, zazwyczaj niżsi rangą, są
bardziej wstrzemięźliwi, mniej sa
modzielni i liozą się z tem co mo
żna,
a
co nie.
Lecz tam,
gdzie na stanow iskach d y rekto
rów okręgów są jeszcze „cywile
to ci „panowie personalni" są naj
zupełnej bezcerem onialnie, rządzą
się, jak szare gęsi. I taki p. dy
rek to r nie śmie im się sprzeciwić,
bo zaraz dają do zrozumienia, że
oni mają kogoś w W arszaw ie, kto
ich tu przysłał do „robienia po
rządku", N ajbardziej arbitralny
mi szefemi personalnem i są pano
wie z W ilna i Lwowa.
Ogół pocztow ców jest oburzony
na tego rodzaju politykę personal
ną.
J. C.

prószyć m anifestantów . Do szp
tala przew ieziono kilkudziesięciu
rannych studentów . (ATE)

Heriot ustąpił
z prezesury radykałów
W wyniku tarć, {akie miały miej
see w środę wieczór na zebraniu
Komitetu W ykonawczego partji ra
dykalnej Min. Herriot zgłosił dy
misję ze stanowiska przewodniczą
cego partji radykalnej i radyka
łów - „socjalistów".

Zgon prez. Venezueli
Gen. Ju a n V incente Gomes, pre
zydent Venezueli, zm arł w w ieku
78 lat.
Po zgonie p rezydenta W incen
tego Gom eza zebrała się rada mi
nistrów i pow ierzyła tymczasowe
pełnienie obowiązków prezydenta
ministrowi armji i m arynarki Elca
żarowi Lopez-Cotjpreraa. (PAT)

Też pretendent
do tronu
J a k donosi francuski kom unikat
policyjny, aresztow ano w Paryżu
niejakiego Stanisław a Bielskiego,
lat 27. O sobnik ten, podając się
za księcia i „ p reten d en ta do tro 
nu polskiego" popełnił szereg ua
diużyć, m. in. naraził szereg hoteli
na Riw jerze n a straty . P rzy aresz
tow anym znaleziono kokainę i he
roinę. Bielski podejrzany jest o
handel narkotykam i.
Bielski znany był sw ego czasu
w polskich kołach filmowych iw y
stepow ał pod pseudonim em H arrv
Cort. (PAT)

m iad om oici
g p o r to w e
B oks
ECHA PIERWSZEGO KROKU
BOKSERSKIEGO. Wydział sporto
wy warsz. okr. zw. bokserskiego w
związku ze słabym poziomem osta
tnio rozegranego pierwszego kroku
bokserskiego, postanowił zwrócić uwagę klubom, by nie zgłaszały flki
zawodów zawodników nieprzygoto
wanych odpowiednio, zawiadamiając
że w przyszłości będą wyciągani w
stosunku do klubów rygory dyscypli
name.
OLBRZYM RUMUŃSKI NIE BĘ
DZIE BOKSEREM. Od dłuższego
czasu prasa sportowa paryska roz
pisywała się wiele nad olbrzymim
rumuńskim Mitu, liczącym 220 cm.
wzrostu. Po kilku treningach przeko
nano się jednak, że Mitu nie posia
da walorów na pięściarza i zanie
chano poprzednich projektów \ wy
hodowania z niego godnego przeciw
nika dla Camery.
NIEDZIELNY MECZ BOKSER
SKI W STOLICY. Jak donosiliśmy,
w nadchodzącą niedzielę o godz. 12
w gmachu Cyrku odbędzie się cieka
wy mecz towarzyski w boksie pomię
dzy Warszawianką a łódzkim IKP.
Obie dórużyny wystąpią w najsilniej
szych składach, IKP z Chmielew
skim, Taborkiem i Woźniakiewiczem na czele, a Warszawianka z Po
lusem, Forlańskim oraz nowopozyskanymi — Krzemińskim i Weznerem. W ramach meczu sensacyjnie
zapowiada się rewanżowe spotkanie
w wadze lekkiej — Woźniakiewicz—
Polus. W pierwszym meczu przegrał
Polus.
CIEKAWY TURNIEJ BOKSER
SKI W WARSZAWIE. W najbliż
szą sobotę, dn. 21 b. m. o godzinie
19-ej w lokalu PZL. przy ul. Pu
ławskiej Nr. 2 odbędzie sdę ciekawy
turniej bokserski dla młodych pię
ściarzy z Fortu Bema, Hasmonei,
Elektryczności, Prądu, Skry i gospo
darzy.
CHMIELEWSKI WALCZY W
WARSZAWIE. W niedzielę o godz.
12-ej odbędzie się w sali Cyrku sen
sacyjny mecz bokserski pomiędzy
„Warszawianką a mistrzem Łodzi
IKP. IKP wystąpi w pełnym skła
dzie z Chmielewskim na czele.
TRÓJMECZ
BOKSERSKI W
KRAKOWIE. W najbliższą niedzie
lę w Krakowie odbędzie się trój mecz
bokserski Wisła—Garbarnia •— Makabi. Mistrz Krakowa Wawel wy
jeżdża do Lwowa, gdzie walczy z
Hasmoneą.

Sport so w ie c k i
RAID NARCIARSKI
PRZEZ
TAJGI SYBERYJSKIE. W atyazniu przyszłego roku pięć narciarek
sowieckich podejmuje gigantyczny
raid narciarski do Irkucka na prze
strzeni około 3000 km. Droga pro
wadzi przez tajgi syberyjskie i rze
ki Witima i Lena. Zawodniczki so
wieckie mają przenieść wiadomości
od leńskich górników o wynikach ich
pracy na terenie. Raid ten jest naj
większy z organizowanych kiedy
kolwiek przez kobiety.

S zerm ierk o

Rzeczy ciekawe z całego świata
PA JĄ K , KTÓRY ŁOWI RYBY
D yrektor am erykańskiego m u
zeum przyrodniczego dr. E. W
G udger ogłosił niedaw no ciekaw e
studjum o życiu pająków . M ię
dzy innemi w pracy swej dr.
G udger opisuje pew ien gatunek
pająka, który żyje w gorących
strefach Afryki. Pająk ten u trzy
muje się przew ażnie w nadbrzeż
nych szuw arach, gdzie zapuszcza
się pod wodę i buduje lejkow ate
gniazda, w k tó re łowi ryby. Inne
pająki, żyjące w lasach brazylij
skich, napadają na ropuchy, jasz
czurki a naw et węże. Na M ada
gaskarze żyje gatunek pająka, któ
ry buduje praw dziw e „w nyki" na
ptaki. N itki jego sieci pajęczej są
grube i oblepione śliską masą,
k tó ra zlepia p ió ra schwytanego
p taka, odbierając mu wszelką
swobodę ruchów. Istnieje również
pająk, którego ulubionym p rzy 
smakiem jest k rew piskląt. Potw ór
ten żyje na drzew ach i umie tak
p odkradać się do gniazd, że stare
ptaki, k tó re stregą swych piskląt
z niezw ykłą czujnością, często go
nie mogą zauw ażyć.
N ajpożyteczniejszy bodaj rodzaj
pająków posiadają Indije. Pająk

Pociąg najechał
na furmanką
DWIE OSOBY ZABITE.
Pociąg osoby idący z Białe
gostoku w kierunku W arszaw y na
przejeżdzie pod w sią Baciuty naje
chał na przejeżdzie na furm ankę
Stanisław a Czachowicza.
W óz został rozbity, a jadący
nim Czachowicz i jego żona W ik
to ria ponieśli śmierć na miejscu.
(PAT).

indyjski przyczynia się do uwol
nienia człow ieka od najgorszej
plagi — szczurów. Podczas snu
zak rad a się on do tych zw ierząt i
wysysa z nich krew .
NAJGĘŚCIEJ ZALUDNIONY
KRAJ NA śWIECIE
D otychczas za najgęściej zalud
niony kraj na świecie uważano
Chiny. O becnie p o ogłoszeniu sta 
tystyk ostatniego spisu ludności,
okazało się ze liczba ludności
indjach przew yższa ludność Chin
0 11 miłjonów. Podczas gdy licz
ba ludności w Chinach (po odpad
nięciu M aodżurji i innych o k rę 
gów) wynosi 342 miljony, ludność
indyjska liczy 353 miljony.
P rzyrost zaludnienia Indy; od
1921 roku wyniósł 34 miljony. G ę
stość zaludnienia wynosi 95 na
kilom etr kw.

NIEMIECCY
SZERMIERZE
ZWYCIĘŻAJĄ W POZNANIU. W
poniedziałek późnym wieczorem za
kończyły się w Poznaniu międzyna
rodowe zawody szermiercze między
reprezentacjami Poznania i Frank
furtu n/Menem. W skład reprezen
tacji Frankfurtu wchodzili reprezen
tacyjni szermierze niemieccy, któ
rzy bronili barw Niemiec na meczu
z Polską w Warszawie. Zarówno w
szabli, jak i w szpadzie, zwyciężyli
Niemcy. W szabli Frankfurt poko
nał Poznań nieznacznie 9:7 przy sto
sunku trafień 63:61. W szpadzie
Niemcy wygrali wysoko 1114:454
przy stosunku trafień 43:25.

P ły w a n ie

PLANY I PROJEKTY WAR
SZAWSKICH PŁYWAKÓW. Nowy
zarząd Warszawskiego Okręgowego
Związku
Pływackiego postanowił
przeprowadzać wytężoną akcję wysz
koleniową wszerz, nawiązać kontakt
z klubami' prowincjonalnemi, znaj
duj ącemi się na trenie warszawskie
go okręgu, zorganizować w styczniu
w pływalni YMCA (o ile_ pływalnia
będzie ukończona) wielkie ogólno
polskie zawodv pływackie lub mecz
Warszawa — Śląsk i wyzyskać w le
cie basen w Żyrardowie dla_ zorga
nizowania szeregu kursów i_ zawo
pływackich. Szersza akcja wy
PIES ZE SZTUCZNĄ SZCZĘKĄ dów
szkoleniowa uzależniona jest od oJed en ze znanych w eterynarzy trzymania odpowiedniej ilości godzm
na pływalni reprezentacyjnej.
nowojorskich dokonał niedaw no
ciekawej operacji n a psie m yśliw
skim. Pies w skutek próchnicy Tania Książka dla naszych
stracił w iększość sw ego uzębienia.
prenumeratorów
Pozostały mu jedynie dw a zęby.
Dla prenum eratorów naszych na
Zwierzę nie mogąc nic jeść, chu
byliśmy pew ną ilość opraw nych
dło. z dnia na dzień. W ówczas
egzem plarzy 6-cio tomowej
w łaściciel przyw iązany do psa po
stanow ił zasięgnąć porady sław 
nego w etery n arza dr. Johnsona.
W eterynarz zaohiloroformował psa
H. G. W ELLSA
1 w praw ił mu sztuczną szczękę 7.
K om plet w 6 opraw ach kosztuj*
zębami z specjalnej białej i nad
w
raz
z przesyłką 25 zł.
zwyczaj trw ałej masy. Pies nieKom plet w 3 opraw ach w raz z
przyzw yczajony do now ych zębów
próbow ał pierw otnie wyjąć je ła przesyłką — 22 zł.
Zamówienia z jednoczesną w pła
pą. W idząc w końcu bezowocność
swoich zabiegów, pogodził się z tą pieniędzy na konto Nr. 175 w
losem i obecnie doskonale posłu PKO kierow ać należy do Admini
guje się sztuczną szczęką, c h ru  stracji „R obotnika", W arszaw a,
piąc kości pilnie podsuw ane mu W arecka 7.
przez troskliw ego pana.

historii

Świata

N a Górnym Siasku

Na marginesie budowy linji kolejowej

Gospodarka „społeczna" filarów „sanacyjnych"

W a r s z a w a -R a d o m

n a S lą sK u
P « * d kiAku miesiącami zoetały
przeprowadzone wybory do Kasy
Chorych w Chorzowie. Wyborami
kierował dawniejszy NPR-owiec,
a obecny „*aaator“, dyr. Doleiyk!
dotychczasowy komisarz tejże ka
sy W robocie tej pomagał p. Doleżykowi p. Dragon, obecny dyr.
kasy w Chorzowie. Poprzednio p.
Dragon pełnił funkcje kierownika
Kasy Chorych na pow. Katowice.
W związku z jego działalnością
w tej kasie prowadził swego cza
su prokurator dochodzenia prze
ciwko niemu o branie łapówek w
związku z kupnem przez Kasą
Chorych domu przy ul. Mikołowskiej w Katowicach. Następnie
przeniesiono go do Kasy Chorych
w Chorzowie. Razem z p. Drago
nem przeniesiono do Chorzowa urzędnuka Kasy Chorych na powiat
Katowice p. Kijowskiego, który w
procesie p. Dragona występował
jako świadek, zeznając niezbyt ko
rzystnie dla niego. Stosunek p.
Dragona do p. Kijowskiego na no
wym posterunku pracy ułożył się
tak, że p. Dragon wogóle nie
przyjął do pracy p. Kijowskiego.
Ponieważ władze nadzorcze Kasy
nakazały przyjęcie p. K. do pra
cy, p. Dragon załatwił sprawę w
ten sposób, że wypłaca od kilku
lat p. Kijowskiemu pensję w wy
sokości 500 zł. miesięczn-e, nie
dopuszczając go jednak do peł
nienia jakichkolwiek fukcyj. P.
Kijowski zgłasza się oodzieuaie do
pracy, a p. Dragon posyła go co
dziennie do domu. Powstały stąd

300 rodzin robotniczych czeka na wypłatę należności
ogromne straty dla Kasy, za któ 
re powinien odpowiadać p. Dra
gon łącznie z p. dyr. Doleżyk;em,
który za ten stan rzeczy był od
powiedzialny, jako komisarz kasy.
Poinformowany o wszystkiem był
także p. Grzesik, burmistrz m.
Chorzowa, który, jako przewodni
czący Urzędu Ubezpieczeń na Cho
rzów, spełnia funkcje kontrolne
nad działalnością p. p. Doleżyka
• Dragona.
Ostatnie wybory władz Kasy
Chorych w Chorzowie były bar
dzo znamienne. Przeciwko meto
dom wyborczym, stosowanym pod
czas tych wyborów, zgłoszono
szereg protestów. Sprawa ta bę
dzie niewątpliwie jeszcze przed
miotem publicznej dyskusji. Nato
miast trzeba zająć się gospodarką
w Kasie Chorych.
Za rządów komisarskich p. Do
leżyka obniżono bardzo znacznie
świadczenia dla ubezpieczonych.
Mimo to sytuacja finansowa Kasy
pozostawia dużo do życzenia. Nic
dziwnego, jeżeli wyrzuca się dzie
siątki tysięcy na kaprysy p. kie
rowników, jak dowodzi tego wy
padek z p. Kijowskim. Trudną sy
tuacją finansową Kasy nie przej
muje się ani p. Dragon, ani p. Doleżyk. P. Dragon otrzymał z fun
duszów Kasy, za zezwoleniem p.
Doleżyka, bezprocentową pożycz
kę w wysokości 5000 zł. na bu
dowę willi.; pozatem z funduszów
Związku Kas Chorych, gdzie p
Dragon pełni funkcję kierownika,
a p. Doleżyk funkcję prezesa —

Co to za dygnitarz,
okradający m. Mysłowice?
Ja k wiadomo, M agistrat m. My
słowic prowadzi gospodarkę ele
ktryczną na swój własny rachu
nek. Podobno miasto nie wychodzi
na tern zbyt dobrze, gdyż wielu
dygnitarzy korzysta, ozy też ko
rzystało z darmowego prądu. Ale
jak się okaizuje, jest jeszcze inny
kandydat, który także okrada
miasto z dochodów za prąd elek
tryczny. Donosi o tem ,,Poiska Za
chodnia", nie wymieniając nieste
ty nazwiska tego pana.
Otóż według tego pisma, boga
ty obywatel m. Mysłowic, właści
ciel kamienicy przy u l Żwirki
i Wigury, zajmujący wysoko płat
ne stanowisko poza Mysłowicami
pobierał przez cftugi cza* prąd,
wyłączając licznik. Pretensje Ma
gistratu z lej przyczyny wynosiły
około 4000 zł. Kiedy sprawa wy

szła na jaw, skierowano ją do są
du. Wielkie było jednak zdziwie
nie obecnych na rozprawie, gdy
oskarżony oświadczył, że zapłacił
500 zł. Magistratowi, reszta zaś
zastała mu przez Magistrat daro
wana. Oczywiście sąd sprawę umorzył.
Podobno ten pan jednak w dal
szym ciągu dopuszcza się kredzie
ży prądu. Sprawa ta wymaga wy
jaśnienia ze strony Magistratu. Do
wyjaśnienia tego mają prawo oby
watele Mys.owic. Jeżeli nie daru
je się robotnikom ani grosza za
prąd, jeżeli należności ściąga się
od nich bezwzględnie, to na jakiej
podstawie Magistrat mógł daro
wać bogaczowi aż 3500 zł.? Na
jakiej podstawie toleruje Magistrat
dalszą kradzież prądu?

bezprocentową pożyczkę w kwo
cie 2000 zł.
Trzeba zaznaczyć, że Zw. Kas
Chorych znajduje się w wielkich
kłopotach finansowych.
Połowa
zrzeszonych w tym Związku Kas
zgłosiła wystąpienie z tej organi
zacji z powodu złej gospodarki.
Co na to Wyższy Urząd Ubez
pieczeń w Katowicach?

P. Trefla w Krakowie

Firma przerwała roboty, lecz
nię wypłaciła zatrudnionym przez
siebie robotnikom należności za
pracę. Ponieważ ani przedsiębior
stwo, ani Dyrekcja Okręgowa Ko
lei Państwowych w Radomiu nie
zaspokoiły słusznych pretensyj ro
botniczych, pokrzywdzeni skiero
wali sprawę do sądu pracy w R a
domiu. Przeciwko iirmic Goldfarb

Odbudowanie jedności organizacyjnej
wśród pracowników gastronśnieżnych w Lw iwie
(Kor. w!.).
Inicjatywa,
podjęta przez
Centralną Sekqę G astro n o m i ą .
no-Hotelową w Związku Ro
botników Przemyślu Spożyw
czego w Polsce, w sprawie kon

solidacji ruchu zawodowego
pracowników gastronomicznych
w jednolitą klasową organiza
cję, odbiła się głośnem echem
wśród ogółu prac. gastronomi-

Wiadomości
ZAMORDOWANIE POLICJANTA
We Włockawku do przecho
dzącego ulicą w t. zw. dzielnicy
„Kokoszko" wywiadowcy policji,
50-cioletniego Mieczysława Och
mańskiego podeszło kilku opry&zków. Jeden z nich uderzył wy
wiadowcę kamieniem w twarz,
pozostali rzucili się na niego, bi
jąc go nożami i kamieniami. W re
szcie, odebrawszy Ochmańskiemu
rewolwer, oddali do niego szereg
strzałów. Zmasakrowane zwłoki
znaleźli nad ranem przechodnie.
Dochodzenie ustaliło, że zbrod
niarze po dokonaniu zabójstwa udali się do pobliskiej restauracji,
gdzie obmyli się z krwi. Zarzą
dzono obławę i zatrzymano wszy
stkich 9-ciu.
Wśród aresztowanych znajdują
się trzej znani policji przestępcy:
Pokucki, Karbowski i Kacprzak.

Polskf*

ZAMORDOWANIE NOCNEGO
STRÓŻA.
Mieszkańcy m ajątku Olszewioe,
gminy Inowrocław W schód, zaa
larmowani zostali strzałam i rewo!
werowemi. Kiedy na odgłos strza
łów wybiegli na ulicę, oczom ich
przedstaw ił się niesam owity wi
dok. Na ziemi leżał broczący krwią
25-letni stróż nocny Stanisław Idczak, ciężko ranny w klatkę pier
siową. W łaściciel m ajątku p. Eber
lein zarządził natychm iastow e prze
wiezienie Idczaka do szpitala po
wiatowego, gdzie lekarze stw ier
dzili beznadziejny stan.
śledztw o ustaliło, że krytycznej
nocy przybyło do Olszewic kilku
osobników, którzy włamali się do
poszczególnych chlewów. W chle
wie kołodzieja Juljana Piew niaka
upatrzyli sobie świnię, w agi 60
kg. św inię ubili i z łupem udali
się w drogę pow rotną. W tej chwi
li jeden z psów począł mocno ujadać, co usłyszeli stróże nocni i
udali się w kierunku odgłosu szcze
kania. W stronę stróżów posypa
ło się około 15 strzałów rewolwe
rowych. Kule dosięgły Idczaka.

cznych, którzy na własnej skó
rze przez szereg lat odczuwali
fatalne skutki rozbicia klasowe
go ruchu zawodowego. Praco
wnicy przystąpili do realizo
wania inicjatywy C. S. G. H. w
szeregu większych ośrodków,
jak—WARSZAWA, POZNAN,
LWÓW.
/ Fakt całkowitego połączenia
się trzech Związków Gastrono
micznych (Klasowy Związek,
Ch. D. i Z. Z. Z.) na terenie
Lwowa w jednolitą klasową or
ganizację zawodową, a połącze
nie to nastąpiło na podstawie
uchwały walnego zebrania ogó
łu pracowników gastronomicz
nych z dnia 15. X. 1935 — jakoteż podjęte rezolucje i uchwały
świadczą najdobitniej, że ogół
pracowników gastronomicznych
widzi jedyną rękojmię obrony
swoich praw w jednolitym kla
sowym ruchu zawodowym. Jest
to jednocześnie całkowitem po
tępieniem rozbijackiej działal
ności organizacyj, stojących po
za klasowym ruchem zawodo
wym.
Zwycięstwo pracowników ga
stronomicznych Lwowa w wal
ce o jedność robotniczą ma do
niosłe znaczenie.

zapadło prawie 300 uprawomoc
nionych już wyroków, opiewają
cych łącznie kilkadziesiąt tysięcy
złotych.
Robotnicy w dalszym ciągu nie
otrzymali nic. A tymczasem poło
żenie ich stało się rozpaczliwe,
gdyż od roku pozostają bez p ra
cy. Wiedząc, że firma, przystępu
jąc do budowy, złożyła odpowie
dnie zabezpieczenie, gwarantują
ce wykonanie robót i wywiązanie
się ze zobowiązań,
robotnicy
zwrócili się do ministerjum komu
nikacji z prośbą o uregulowanie
należności robotniczych w zastęp
stwie firmy Goldfarb*. Prośba ro
botników zyskała poparcie Min.
Opieki Społecznej. Mimo to spra
wa ta już od pół roku spoczywa
w biurkach Ministerjum komuni
kacji i nie może doczekać się za
łatwienia.
TRZYSTA RODZIN
ROBOTNICZYCH CZEKA BEZ
SKUTECZNIE NA WYPŁACE
NIE IM NALEŻNOŚCI ZA PRA
CĘ, CHOCIAŻ POSIADAJĄ PRA
WOMOCNE WYROKI SĄDOWE
l CHOCIAŻ MINISTERJUM PO 
SIADA ZABEZPIECZENIE.
Ostatnio prasa doniosła o nadu
życiach, dokonanych przez wła
ściciela firmy Goldfarb, który fał
szował czeki i inne papiery w ar
tościowe. Ale przecież robotnicy
nie są temu winni i nie mogą cier
pieć przez to, że roboty powie
rzone zostały przez ministerjum
nieuczciwemu przedsiębiorcy,
W imieniu pokrzywdzonych ro 
botników, bezskutecznie kołacą
cych o zapracowane grosze, zwra
camy się do p. min. Butkiewicza
' do p. wiceministra Piaseckiego
o zainteresowanie się tą sprawą.

Zwolnienie
aresztowanych
Aresztowanych w czaąie strajku
leśnego w woj. Białostockim pię
ciu towarzyszy zostało zwolnio
nych.

DZIERŻAWCY „LIPNA"
PRZED SADEM.
W inspektoracie pracy w Sos
nowcu odbyła się rozprawa karna
K ą c i^ ^ a d |o w y
przeciw dzierżawcom kopalni „Lip
no" w Łagiszy, braciom Cieśli
kom. Inspektorat pracy skazał
dzierżawców za niewypłacanie ro
botnikom zarobków i nie respek
Jako domniemanych spraw ców
towanie zarządzeń inspekcji pracy aresztow ano Danielewicza, GęsiaPodcza3 ostatnich pięciu lat te Techniczny proces odbywa się w pró
na grzywnę w wysokości 1.600 ka i Kopczyńskiego.
chnika telewizyjna do tego stopnia żni, w której w irują tak zwane ta r 
złotych z zamianą na areszt.

R o z w ó j telew izji

Kiedy będziemy oglądać obrazy u sieb e w domu

n il! woii s

W celu udogodnienia przejazdu pod
różnym, odjeżdżającym z Warszawy
oraz przejeżdżającym przez Warsza
W zw iązku z ostatniem i w y stą tow anych 13 oddano do dyspozy wę w dniach 21, 22, 23 i 24 grudnia
r. b., t. j. w okresie przedświątecz
pieniami antyźydow skiem i, w Ka cji sędziego śledczego. Sędzia, po nym, wprowadzone niezależnie od po
tow icach, Piekarach, Lipinach i przesłuchaniu,
aresztow anych ciągów stałych pociągi dodatkowe,
oraz szereg przepisów ułatwiających
Goduli przytrzym ano przeszło 100 zwolnił.
zajmowanie miejsc w pociągach da
osób.
Równocześnie z aresztow aniam i lekobieżnych.
U wszystkich
aresztow anych w ładze policyjne dokonały zam 
Do wejścia do pociągów dalekobież
przeprow adzono ścisłą rewizję do knięcia trzech lokali Stronnictw a nych uprawnieni będą tylko ci pod
m ową. Przesłuchiw ania areszto N arodow ego w Świętochłowicach, różni, odjeżdżający z Warszawy, któ
rzy niezależnie od biletów kolejowych
w anych trw ały cały dzień. Spisy Chorzowie 1 i Chorzowie III, po na przejazd będą mieli specjalne ku
w ano protokóły i po ustaleniu ali uprzedniem przeprow adzeniu re pony.
Każdy podróżny odjeżdżający z
bi aresztow anych, w ypuszczano wizji w tych lokalach. W wyniku
Warszawy pociągiem dalekobieżnym,
fch na wolność.
rewizji zatrzym ano deklaracje i powinien przy nabywaniu biletu za
Spośród mniej więcej 100 aresz spis członków tych kół.
żądać kuponu, uprawniającego do
wejścia do pociągu.
Kupony będą wydawane bezpłatnie
przez kolejowe kasy biletowe dwor
ców Warszawa Główna, Warszawa
Wschodnia, Warszawa Wileńska
—
, .,
j Warszawa Gdańska, oraz biura pod(kor. -w*-)
p. T rella za każdym. swym p d b y-jróży „Orbis", „Wagons Lits" przy na
Pisaliśm y piż o tem , ',ak to p. tem w Krakowie ma do dyspozycji byciu biletów na przejazd pociąga
Trella kierownik biura personalne auto Uhezpieczalni a tura jazdy z mi dalekobieżnemi do stacyj, położo
nych poza stacjami Żyrardów, Socha
go w M in is te rju m Opieki Społecz mieszkania p.p. Trellów w Podgó czew,
Wołomin, Mińsk-Maz. i Otwock.
nej. przeprowadza redukcję w Kra rzu i spowTOtera prowadzi niejedno
Na każdym kuponie będą uwidocz
k o - w s k i e j U b e z p i e c z a t a i i wymienia krotnie przez takie boczne linje, że nione: numer pociągu, kierunek jazdy
pracowników na członków swojej trudno nieraz szoferom odgadtąć, oraz data i godzina odejścia pociągu.
odróżniać się będą kolorami:
rodziny. Obecnie chcielibyśmy wy co to ma wspólnego z Ubezpieczał Kupony
kL I — kolor różowy, kl. II — kolor
jaśnie pewną kwestię z innej dxie- nią.
niebieski i kl. III _ kolor biały.
dziny.
Sprzedaż biletów z kuponami na
Ponieważ sprawiedliwość i moral
wyjazd w dniach 21, 22, 23 i 24 gru
Otóż niedawno wpłynęło donie ność powinna być jedna a nie po dnia
r. b., przez kasy biletowe biura
sienie do prokuratoirji w Krakowie dwójna, dlatego koniecznem jest, podróży „Orbis" i „Wagons Lits
t-a b. dyrektora krakowskiej Ubez aby władze nadzorcze stwierdziły, Cook", rozpoczęła się dnia 18 grud
pieczami dra K. spowodu gospodar czy przypadkowo Ubezpieczalnia nia r. b.
Każdy podróżny ze względu na wła
ki autami, podobno w związku z krakowska nie śrubuje cennika p.
sną wygodę powinien najpóźniej w
jazdami prywataemi i byli już na kier. Trelli za te jazdy i ozy one przeddzień zamierzonego wyjazdu
wet przesłuchiwani urzędnicy w tej iie „przewyższają" stawek, jakie zaopatrzyć się w bilet z kuponem na
sprawie.
Mimsterjum zwraca przy djetach przejazd pociągiem, którym zamie
rza wyjechać.
Sprawa ta nie jest obcą p. Trelli, wyjazdowych za użyte na miejscu
Podróżni z biletami okręgowemi, ochodzi tylko o to, jak się p . Trella środki lokomocji.
kresowemi, bezpłatnemi i służbowesam ustosunkował do tego pro-ble
Należałoby z tego bowiem wy mi, którzy, mają zamian wyjechać po
mu. Wiadomo bowiem pracowni ciągnąć również odpowiednie kon ciągami dalekobieżnemi w dniach wy
żej podanych, powinni również zao
kom U bezpieczali krakowskiej, te sekwencje..
patrzyć się w odpowiednie kupony.

Z a jścia a n t y s e m ic k ie

Podczas budowania otwartej
przed rokiem linji kolejowej W ar
szawa - Radom, ministerjum ko
munikacji powierzyło prowadze
nie robót przy tej budowie firmie
Goldfarb. Firma ta jednak nie ukończyła robót, gdyż umowa z nią
została rozwiązana, a dalsze ro
boty prowadziło ministerjum we
własnym zarządzie.

Kupony te kasy biletowe biura pod
róży będą wydawały po okazaniu bi
letów okręgowych, okresowych, bez
płatnych i służbowych.
Przy wyjściu na peron i wejściu do
pociągu podróżni powinni mieć przy
gotowane do kontroli bilety razem z
kuponami.
W każdym wagonie pociągów dale
kobieżnych otwarte będzie tylko jed
no wejście, przed którem konduktor
będzie sprawdzał bilety i kupony. Na
każdym peronie będzie udzielał infor
macji i wskazówek specjalny infor
mator.
Wyjście na peron do odpowiedniego
pociągu będzie dozwolone na pół go
dziny przed jego odejściem.
Dla podróżnych, przejeżdżających
tranzytem przez Warszawę w i.ażdym pociągu dalekobieżnym będą re
zerwowane oddzielne wagony I, II i
III kl. Wagony te będą umieszczone
zasadniczo w środku składów danych
pociągów i odznaczone tablicami „bez
kuponów"
W dniach 21, 22 i 24 grudnia r. b.
podróżni do stacyj podmiejskich na
przestrzeni od Warszawy do Skiernie
wic, Ziejkowie, Łowicza, Zyczyna i
Warki przewożeni będą bez kuponów
pociągami podmiejskiemi oraz w wa
gonach dla podróżnych tranzytowych
następującemi pociągami dalekobież
nemi z taryfą podmiejską.
^ Ą. Odchodzącemi z Warszawy
Głównej: o godz. 0,25 poc. Nr. 17 w
kierunku Piotrkowa, o godz. 0.15 poc.
Nr. 415 w kierunku Poznania, godz.
6,00 poc. Nr. 311 w kierunku Łodzi
Fabr., o godz. 6.20 poc. Nr. 425 w
kierunku Kutna, o godz. 7.41, poc.
Nr. 115 w kierunku Kielc, o godz.
0,35 poc. Nr. 517 w kierunku Pozna' a. o godz, 9.57 poc. Nr. 113 w kie
runku Poznania, o godz. 9.57 poc. Nr
113 w kierunku Krakowa, o godz.
13,15 poc. Nr. 427 w kierunku Kutna,
o godz. 16,15 poc. Nr 117 w kierunku
Radomia, o godz. 16,57 poc. Nr. 517
w kierunku Ostrowa, o godz. ' 0.35
poc. Nr. 429 w kierunku Kutna.
Odchodzącemi z Warszawy
Gdańskiej: o godz. 8.15 poc. Nr. 917
w kierunku Zdołbunowa.

się udoskonaliła, że niedaleka jest
chwila, w której aparaty telewizyj
ne staną się dostępne dla szerszej
publiczności. Błyskawiczny rozwój
techniki fal ultra - krótkich i bogate
doświadczenie zdobyte na polu eks
perymentów z lampami Brauna, do
prowadziły do tego, że powszechnego
przeprowadzenia telewizji należy się
spodziewać w najbliższej przyszłości1.
Ostatnie doświadczenia z telewi
zyjną stacją nadawczą (fala 7 mtr.),
której antena została umieszczona na
szczycie wieży radjowej w Berlinie,
dały zupełnie zadawalające rezulta
ty. Otrzymano obraz o 40.000 punk
tów świetlnych, co w zupełności wy
starcza, gdyż kino domowe np. daje
nam obraz o 50.000 — 100.000 pun
któw świetlnych. Już dzisiaj jest mo
żllwe przekazywanie dość skompliko
wanych scen zbiorowych na drodze
telewizyjnej z zupełnie dla oka do
stateczną ostrością. Sercem odbior
nika telewizyjnego jest lampa Brau
na, która pozwala na uzyskanie na
ekranie obrazów o rozmiarach 12/24
cm. Pozostałe części pomocnicze aparatury, jak przyrządy synchroni
zujące i regulatory, głośnik dla to
warzyszącej muzyki lub mowy ludz
kiej i t. d. są w nowocześnie skon
struowanych telewizorach wmonto
wane w jedną skrzynkę.
Układ programów nadawczej sta
cji telewizyjnej wymaga szczegól
nej troskliwości. Jużż dzisiaj skon
statowano możliwość transmitowania
filmów, oraz pomniejszych scen, jak
naprzykład ukazanie głowy speake
ra, ęzy prelegenta, pozatem pomija
jąc już cały szereg rozmaitych przed
stawień teatralnych, politycznych,
kulturalnych, jak np. Imprez spor
towych, społecznych, politycznych,
kulturalnych i t. p.
Telewizja ma przed sobą wielkie
pole do działania. Pod względem pro
pagandowym stanie ona się ona pra
wdopodobnie w ciągu kilku lat istotnem uzupełnieniem radjofonji.
Do przekazywania telewizyjnych
transmisji potrzebne są rozmaite ty
py stacyj nadawczych, których bu
dowa już się rozpoczęła. Każdy typ
zostaje zużyty w zależności od ro
dzaju współbiorącej udział audycji
radjowej. W Niemczech buduje się
teraz specjalną halę dla transmisji
filmów, zaopatrzoną w dodatkową in
stalacje, pozwalającą na przekazy
wanie pomniejszych scen i obrazów.

cze Nipkowa z szybkością 6.000 obrotów na minutę, św iatła dostar
czają najnowocześniejsze typy lamp
łukowych o wlelkiem natężeniu, wy
magają one prądu elektrycznego, o
natężeniu 150A.
Dokładne zbadanie zagadnień te
chnicznych, związanych z telewizją,
wykazało, że jej wymogi są niezmier
nie trudne do zaspokojenia. Jeszcze
przed kilku laty wydawało się liemo
żllwem przeprowadzenie transmisyj telewizyjnych 180 zespolonych obrazów. Aby to osiągnąć musiano
skierować badania na nowe tory.
Mimo niezwykłych postępów osią
gniętych w dziedzinie telewizji, wiele
jeszcze brakuje do tego, aby techni
ka telewizyjna osiągnęła zupełnie za
dawalający stopień rozwoju. Telewi
zyjne aparaty odbiorcze, jakie się
wkr:ce ukażą na rynku, nie będą dla
każdego dostępne, spowodu swej wy.
sokiej ceny. Zczasem dopiero po uproscczeniu skomplikowanych konstrukcyj, kiedy potanieją, będą się
mogły stać nieodzownym sprzętem
domowym, jak radjoodbiomik.
W Paryżu przed kilku dniami od
była się transm isja telewizyjna. Po
siadacze aparatów telewizyjnych mo
glji już w swych prywatnych mieszka
niach odbierać obrazy świetlne. Cena
takiego aparatu wynosi około 3.000
franków, t. j. około 100 złotych.

Jak w yg lądają z ak upy
św iąteczn e w w e so ły m
m onologu rad jo w y m
Zakupy świąteczne, stanowiące w
obecnej chwili, najbardziej aktualne
zagadnienie, żon, mężów, ciotek i t. p.
zasługują na to, aby powiedzieć o
nich słów parę w monologu aktual
nym. Uczynił to na wesoło Konstan
ty Idelfons Gałczyński.
Monolog ten nadany będzie z Wil
na na wszystkie stacje dnia 20 gru
dnia o godz. 20.00.
FRANCUSKI PERFECT. Literatu
ra, konwersacja, wypracowania, tłu
maczenia. Lekcje teoretyczne i prak
tyczne. Przechodnia 5 m. 10. Tel.
5-12-37.
FIZYKI, chemji udziela doktór
chemji. Zakres gimnazjalny i uni
wersytecki. Tanio. Pańska 3 m. 8
do godz. 9 i pół rano lub od godz. 20.

mmm
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„Dni przeciwgruźlicze"
Zbliżają się święta... Nigdy bo
dajże, jak w tym okresie, obowiąz
kiem każdego z nas jest przez
chwilę chociażby pomyśleć o okrut
nym losie setek tysięcy ludzi cho
rych na gruźlicę.
W zdrygać się musi każdy, gdy
pomyśli, że co 6 obywatel umiera
wskutek gruźlicy, a ogółem rocz
nie ginie trzykrotnie więcej ludzi
aniżeli wskutek innych chorób.
800-tysięcy osób w Polsce dotknię
tych jest tą chorobą, z tego zaś
200-tysięcy zagraża swemu oto
czeniu i jest rozsadnikiem zaraz
ków.
A dzieje się to w tym okresie,
gdy gruźlica jest uleczalna, przy
wczesnem rozpoznaniu choroby i
regularnem leczeniu.
Trud walki z gruźlicą i uświa
damiania społeczeństwa o groź
nych jej skutkach, przejęło na sie
bie, między innemi, W arszawskie
Towarzystwo Przeciwgruźlicze. W
ciągu swej zgórą 25-letniej pracy
Towarzystwo to przyczyniło się
do zmniejszenia nasilenia choro
by na terenie stolicy. W porad

niach Towarzystwa dziesiątki ty
sięcy ludzi korzysta z pomocy le
karskiej, w sanatorjach zaś wiele
cennych jednostek wyrwano z ob
jęć śmierci. Wysiłki Towarzystwa
muszą znaleźć poparcie całego
społeczeństwa.
Dorocznym zwyczajem w okre
sie 1-go grudnia do 10-go stycznia
organizowane są w stolicy t. zw.
„Dni przeciwgruźlicze". Stołeczny
Komitet przy wspomnianem To
warzystwie rozwinął
ożywioną
propagandę. Umieszczono w tram 
wajach tysiąc egzemplarzy spe
cjalnie bogato ilustrowanego ze
szytu propagandowego „W Służ
bie Zdrowia", rozdano tysiące ulo
tek propagandowych, umieszczono
na słupach miejskich propagando
we plakaty. Jednocześnie wydane
zostały 10, 20, 50-groszowe znacz
ki przeciwgruźlicze. Praca Stołecz
nego Komitetu „Dni Przeciwgruź
liczych" niewątpliwie znajdzie ży
wy oddźwięk w społeczeństwie.
Praca „Towarzystwa" zasługuje
w pełni na poparcie, jaknajszerszych sfer społeczeństwa.

DOŻYWIANIE DZIECI.
W okresie feiji szkolnych Bo
żego Narodzenia dożywianie dzie
ci w publicznych szkołach po
wszechnych w Warszawie będzie,
wzorem lat ubiegłych, przerwane.
Na czas tej przerwy każda szko
ła otrrym a ekwiwalent pieniężny
w celu przygotowania pacze’k ży
wnościowych dla dziatwy do roz
dania przed świętami. Jednak w
części szkół, posiadających odpo
wiednie urządzenia, względnie ko
rzystających z kuchni rejonowych
Rady Szkolnej, d iżywianie będzie
wznowione przez Radę szkolną
już z dniem 30 b. m. dla około
6.000 dzieci.
TEATRY I KINA.
W okresie św ąt teatry i kina
w Warszawie będą czynne nor
malnie. Przedstawienia zawieszo
ne będą jedynie w dzień wi<
ny, t. j. we wtorek

Władysław Sosiński (Łucka 15),
drukarz, lat 34, napił się esencji
octowej na rogu ul. Sosnowej i
Chmielnej.
Władysław Wrzosek, wyrobnik

Tragedja chorej

Zarząd Miejski m. st. W arsza
wy opracował plany zabudowania
i regulacji następujących ulic w
śródmieściu: Długiej, Miodowej,
Krak. Przedmieścia,
północnej
granicy Ogrodu Saskiego, Żabiej
Rymarskiej. Pozatem ustalono
plan regulacji okolic pałacu Belwederskiego i ulic Bagateli i Belwederskief. (PID.).

Zagadkowy zgon

Z muzyki

W ybuch siarki

w potajem nej fabryce
•■ •■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ i

Regulacja ulic
śródmieścia

Na targowisko starzyzny, t. zw.
„W ołówce" (Pokorna 7) zasłabła
nagle jakaś kobieta niewiadome
go nazwiska, lat około 40-stu,
chrześcijanka. Lekarz Pogotowia
stwierdził zgon z nieustalonej przy
czyny. Zwłoki przewieziono do
prosektorjum.
STU D E N TK A m atem atyki, ru ty 
now ana nauczycielka, udziela: m ate
m atyki, fizyki, polskiego i niemiec
kiego. Zakres 8-miu klas. Tanio. Te
lefon 11-72-21.

Śmiertelny upadek
ze schodów

Dziesięciolecie Romana Siatkowskiego
S taraniem Tow arzystw a Wydawni
czego Muzyki Polskiej odbył się po
pularny koncert w sali K onserwato
rium , poświęcony twórczości S tatkowskiego. O upływ ającem w roku
bieżącym dziesięcioleciu śmierci tego
kompozytora polskiego pam iętało je 
szcze Polskie Radjo, które również
poświęciło mu audycję. N atom iast
szkoda, że O pera nie wznowiła „M ar ji" Siatkowskiego, chociażby w ra-

Co grają w teatrach?
TEATR M ALICKIEJ
(Karow a
TEATR ATENEUM: Dziś „Trój
ka hultajska" M arjana Hemara 18) g ra sztukę Niccodemi'ego „Cień".
CYRULIK W ARSZAWSKI: O stat
(według N estreyaJ z udziałem
nie przedstaw ienia saty ry „Z prze
Stefana Jaracza
O PER A : Codziennie „Baron Cy
gański".
TEATR
NARODOW Y:
Dziś
„Cyd". W próbach „Wielki Fryde
ry k " Nowaczyńskiego.
TEATR POLSKI: dziś w piątek 20
grudnia o godz. 8 wiecz. prem jera
„Zburzenie Jerozolim y" Konczyńskiego, w reżyserji E. W iercińskiego z
Junoszą - Stępowskim, Węgrzynem,
Pancewiczową i Samborskim n a cze
le, oraz N orskim i innymi. D ekora
cje St. Śliwińskiego.
W niedzielę o godz. 3 pop. „Kordjan".
T E A T R M A ŁY : Dziś „Żołnierz i
bohater".
TEATR L E T N I: Dziś „Przedziwny
stop". D nia 25 grudnia prem jera kom edji „Codzień o 5-ej".
TEA TR NOWY: Dziś „Był sobie
więzień" komedja A nouilhaa w re
żyserji A. W ęgierki z Ćwiklińską, Ma
szyńskim (ty t.)
T E A T R K A M ERA LN Y : Dziś ko
m edja Jaroszyńskiego „Sąsiadka".

działkiem".
T EA TR „W IELK A R E W JA ". Ostatnie dni „P an M inister i Des
sous".
STOŁECZNY
TEATR
POW 
SZECHNY: Dziś o godz. 4-ej i 7-ej
„Okrężne" przy uL M łynarskiej 2.
TEATR HOLLYWOOD (Hoża 29).
Dziś rew ja „W arszaw a—New-York*
CYRK Staniewskich. Dziś i co
dziennie o 8.15 wiecz. wielki nowy
program . W śród atrak cy j: Wyścig
motocyklisty z lwami. We w torek
środy, soboty i niedzielę o 4.30
i 8.15.
Z FILHARM ONJI. Dzisiejszym kon
certem symfonicznym dyrygować bę
dzie dobrze znany kapelm istrz Geor
ges Georgescu z Budapesztu, zalicza
ny do najwybitniejszych dyrygentów
współczesnych. N a czele program u
arcydzieło literatu ry
orkiestrow ej
p iąta sym fonja Beethovena. W kon
cercie weźmie udział prof. Zbigniew
Drzewiecki i wykona koncert fo rte
pianowy f-m oll Chopina. K oncert nie
będzie transm itow any.

Odpowiedzialny redaktor: Stanisław Niemyski

W y z y s k pracow ników
w dancingu „Palais de Dance"
Kelnerzy zatrudnieni w dancin
gu „Palais de Dance" zwrócili się
do Związków Zaw. Rob. Przem.
Spoż. Oddz. Kelnerów, Piwna 47,
Zw. Zaw. Kelnerów i Pokr. Zaw.
i Zw. żydów. Prac. Gastronomicz
nych z prośbą o interwencję u pp.
Hirszfelda i Gertnera w sprawie
bezprawnego obniżania im zarob
ków przez firmę, ponieważ pp.
Hirszfeld i Gertner wbrew obowią
żującej ustawie, która przewiduje
jako wynagrodzenie dla kelnerów
10 proc. od utargu, wypłacają tyl
ko 9 proc., oraz nie dają wyżywie
nia i urlopów.
Na interwencję Związków p. p.

Robotnik ocalił uczniów

Od strony ul. Zamojskiego,
wprost fabryki „E. Wedel" wczo
raj o godz. 15-ej weszło na •ed je
(Marjcnsztadt 5), lat 25, napił się ziora Kamionkowel iego, trzeci: uczniów IV-go gimnazjum miejskie
spirytusu denaturowanego.
go Roman Symonik, Jerzy (irzeLudwika Wyderowa (Łamana 2), balski i Tadeusz Król, zamierza
lat 42, przy mężu, otruła się esen jąc użyć ślizgawki. Idących zauwa
cją octową w mieszkaniu wła- żył dozorca parku im. Paderew
snem. Wszystkim ofiarom zawo skiego, Stanisław Michalski
i
dów życiowych pomocy udzieliło zwrócił im uwagę, aby się cofnęli.
Pogotowie, poczem Sosińskiego
Chłopcy nie usłuchali ostrzeżeprzewiozło do szpitala Wolskie
go, Wrzoska zaś — do św. Rocha.

mach przedstaw ień popularnych nie
dzielnych lub dla młodzieży.
Bezkompromisowa, z wniosłych, za
wsze idealnych przesłanek w ypływa
jąca sztuka Statkowskiego zasługu
je n a wspomnienie i rozpowszech
nienie nietylko naw et dla swych głę
bokich w artości artystycznych (U w ertu ra „M arja", K w artety: Es-dur,
e-moll). J e s t w niej coś więcej jesz
cze. W stosunku do czasów obec
nych oddychających muzycznie a t
m osferą hałasu, sportu, brutalności
wnosi ona za przykładem klasyków
pierw iastki spokoju, szlachetności i.
długim doświadczeniem przeoranej,
k u ltu ry muzycznej. N aw et w doryw
czo przygotowanym wtorkowym w ie'
rze kompozytorskim Statkowskiego,
cechy te łatwo można było zauważyć.
W audycji, n a k tó rą wstęp był bez
płatny, udział wzięli pp. Iren a Dubiska, Lucyna Kobowska, Je rz y Lefeld oraz „K w artet Polski" (I. Dubiska, T. Ochlewski, M. Szaleski i Z.
A dam ska).
H. D.

„Wieczna ondulacja"
D ZISIEJSZA PREM JERA
W CYRULIKU
Dziś w piątek Cyrulik W arszawski
w ystępuje z prem jerą wielkiego pro
gram u świątecznego pod tytułem
„Wieczna Ondulacja".
Nowy program zapowiada się im 
ponująco. Jaro sy oprócz swego dos
konałego zespołu w osobach Zimińskiej, Żelichowskiej, Andrzejewskiej,
Górskiej, Libickiej, Lubiczówny, Terne, G ierasieńskiego, Kalinowicza, Ko
szutskiego, Minowicza, Olszy, P a 
włowskiego i R entgena zdołał pozys
kać „Chór D ana" najlepszy zespół
dziś n a kontynencie.
„W ieczna Ondulacja" będzie jak i
poprzednie program y ciętą sa ty rą ak
tualną. (X)

Kronika organizacyjna

Olu

PIĄTEK, dnia 20 grudnia
Z eb ran ia d la cz ło n k ó w i sym 
p a ty k ó w o d b ęd ą się n a D zielni
cach z re fe ra ta m i n a te m a t „Dla
czego p rzy stą p iliśm y do P P S ".
WOLA — ul. Wolska 44, ref. tow.
Deutscher.
JEROZOLIMA — ul. Chłodna 30,
ref. tow. Lamet.
MOKOTÓW — ul. Chocimska 23,
ref. tow. Bimholc.
POWĄZKI — ul. Kacza 7, ref.
tow. Montag.
Pozatem odbędą się zebrania z re
feratam i:
PRAGA — ul. Brukowa 35, ref.
tow. Dubois.
MARYMONT - ŻOLIBORZ — ul.
K rasińskiego 19 — tow. Perl.
CZERNIAKÓW — Nowosielecka 1
— tow. Klajn.

Gum..?

W arsz. Org. W . TUR.

PIĄ TEK, 20 grudnia
6.30 Pieśń „Kiedy ranne w stają zo
rze". 6.34 Gimnastyka. 6.50 Muzyka
(płyty „Columbia"). 7.50 Program na
dzień bieżący. 7.55 „Parę inform acyj". 8.00 A udycja dla szkół. 8.10
Przerw a. 11.57 Sygnał czasu. 12.00
H ejnał. 12.03 Dziennik południowy.
12.15 A udycja dla szkół. 12.40 Muzy
k a lekka. 13.25 Chwilka gospodar
stw a domowego. 13.30 „Z rynku p ra 
cy". 13.35 Przerw a. 15.15 Wiadomo
ści o eksporcie polskim. 15.20 P rze
gląd giełdowy. 15.30 Muzyka (pły
ty ). 16.00 Pogadanka dla chorych.
16.15 K oncert (ze Lwowa). 16.45 „Po
czytajm y sobie" — wygł. H enryk Ła
dosz. 17.00 „O bserwatorjum Mor
skie w Gdyni" — reportaż. 17.15
„M inuta poezji": wiersze Perzyńskie
go. 17.20 Koncert solistów (z Pozna
nia). Wykonawcy: T am ara Prawdzie
— śpiew, Zdzisław Jahne — skrzyp
ce. 17.50 Poradnik sportowy. 18.00
18.00 Koncert O rkiestry Wojskowej
73 p. p. (z Katowic). 18.30 Pogadan
ka. 18.40 „Życie klutur. i arty st. sto
licy". 18.45 P rogram na dzień n a
stępny. 18.55 „Skrzynka rolnicza".
19.05 K oncert reklamowy. 19.35 W ia
domości sportowe. 19.50 Biuro Studjów rozm awia ze słuchaczami P. R.
20.00 „Zakupy świąteczne" — mono
log. 20.10 Koncert Symfoniczny. W y
konawcy: O rkiestra Symfoniczna P.
R. pod dyr. F itelberga i Edw ard Steuerm an — fortepian. 1. Fr. SchubertW eingartner: Sym fonja IX -ta E-dur,
wykona orkiestra. 2. J. Brahm s:
K oncert fortepianow y B-dur wyk. z
tow. ork. E. Steuerm an. 3. C. Monte
verdi - F r. M alipiero: M adrigale, wy
kona orkiestra. 4. U tw ory fortepiano
we, wyk. E. SteUerman. 5. K. A tterberg: Varm landsrapsodie,
wykona
orkiestra. 22.30 Muzyka taneczna z
Dancing „Cafe-Club".

OGŁOSZENIA DROBNE
A.A.A.A.A.A.) TAPCZANY

higjeniczne, autom atyczne patento
wane 3722, złotych 50, oraz nowo
czesne kozetki, otomany. Warunki
dogodne. Wyj
tw óm ia: Tw arda
Tel. 247-67.

nia i pobiegli naprzód. Gdy zna
leźli się na środku jeziora, rozległ
się trzask łamanej cienkiej powło
ki lodowej, wskutek czego wszy
scy uczniowie znaleźli się w wo
dzie, głębokiej w tern miejscu na
3 mtr. Na wszczęty przez Michal
skiego alarm, nadbiegł robotnik
Ignacy Wójcik, który, z naraże
niem swego życia, zajął się ratun
kiem chłopców. Zarzucił on do otworu linkę z korkami, której u czepili się tonący i w ten sposób,
wszyscy kolejno zostali wyciągnię
ci. Po wyratowaniu tonących, W ój
cik wydobył również 3 teczki z
książkami i zeszytami uczniów.—
Gdyby nie szybka orjentacja I
przytomność umysłu
Wójcika,
chłopcy mogliby życiem przypła
cić swą lekkomyślność.

Co wyświetlają Kina?

A DRIA: „Dziewczę z Budapesztu" z
M artą E ggert.
APOLLO: „O statni posterunek".
ATLANTIC: „Wesoła rozwódka".
AMOR: „Im itacja życia" i „Blond
ANT*-TEA: „Przeor Kordecki".
Venus".
A N TIQUA: .Aw anturki jego córki"
i „Burza o brzasku".
AKRON: „Człowiek dwuch św ia„10 z Paw iaka".
A S: „Rewolucja śmiechu" i „Ciecho
cinek".
BAŁTYK: „Anna K arenina" z G retą
Garbo.
COLOSSEUM: „Nie miała baba kło
potu".
KOŁO IM. L. W ARYŃSKIEpO: MAŁE COLOSSEUM: „Orzeł czy
reszka".
P iątek godz. 8-ma Zebranie Ogólne
CORSO: „Niebezpieczna piękność".
(tylko spraw y organizacyjne).
CAPITOL: „Jaśnie pan szofer".
Sobota godz. 8-m a Sekcja Imprez.

Co usłyszym y w Radjo?

Na interwencję Związków p. p.
Hirszfeld i Certner odpowiedzieli
wzmożonym terorem w stosunku
do pracowników.
Dnia 15-go b. m. otrzymali wy
mówienia dwaj kelnerzy (Mickie
wicz i Sulewicz) bez żadnej uza
sadnionej przyczyny. W sprawie
powyższej Związki poinformowały
Inspekcję Pracy i na dzień 20-go
b. m. została wyznaczona konfe
rencja.
Jeżeli p. p. Hirszfeld i Gertner
nie zmienią swego postępowania,
to należy liczyć się z tern, że kel
nerzy zmuszeni będą chwycić się
ostatecznej broni: strajku.

Tragiczna ślizgawka

Zamachy samobójcze

Przy ul. Pańskiej 67, z okna
mieszkania na 1-em piętrze, wy
skoczyła przez lufcik sypialni na
podwórze, 38-lctnia Łaja Frydmanowa, rozwódka. Leżącą zauwa
żył o godz. 7-ej i pół śpieszący do
pracy lokator, Abram Lauber i
zawiadomił rodzinę. Lekarz Po
gotowia stwierdził złamanie lewe
go przedramienia i ogólne potłu
czenie. Po udzieleniu pomocy, F.
przewieziono do szpitala na Czywadzono potajemnie wytwórnię stem. Frydmanowa już od dłuż
nabojów korkowych do strasza szego czasu cierpi na serce.
ków. Fabrykacją zajmował się Elljasz Bursztyn (Sapieżyńska 3).
W czoraj wieczorem, wksutek nie
zachowania środków ostrożności,
nastąpił tam wybuch siarki, który
Wiktorja Kozłowska, wdowa,
zniszczył naczynia i przyrządy do
fabrykacpi nabojów, oraz gotowy lat 72, (Środkowa 11), wracając do
towar. Odłamki naczyń poraniły domu, zasłabła nagle i spadła z
Eljasza Bursztyna. Lekarz Pogo całego szeregu schodów z pół pię
towia stwierdził ranę szarpaną le tra na parter. W skutek uderze
wego podudzia i potłuczenie nóg. nia głową o kant ramy drzwio
Po opatrunku, ofiarę wybuchu wej, staruszka doznała pęknięcia
przewieziono do szpitala na Czy- podstawy czaszki i wkrótce zma
stem. Policja IV-go komis, spo rła.
rządziła protokuł.

Przy ul. Muranowskiej 29, w
mieszkaniu Szlamy Bursztyna, pro

ŚWIĘTA W APTEKACH.
W pierwszy dzień świąt, czyn
nych będzie na terenie W arsza
wy 57 aptek z ogólnej liczby 101,
rozmieszczonych równomiernie w
całem mieście. Apteki nieczynne
tege dnia posiadać będą nap sy w
oknach wystawowych, wekazujące najbliższą czynną aptekę. W
drugi dzień świąt otwarte będą
apteki zamknięte pierwszego dnia
i odwrotnie czynne pierwszego
dnia będą zamknięte drugiego
dnia. W dzień wigilijny apteki bę
dą pracowały normainie.
RESTAURACJE W ŚWIĘTA.
Zgodnie z obowiązującemi prze
pisami, wszystkie restauracje i ja
dłodajnie będą zamknięte w dzień
wigilijny, począwszy od g. 6 p. p.
i w pierwszy dzień świąt. Otwar
cie ich nastąpi w drugi dzień
świąt, tak, jak w niedziele.
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BODO
BENITA
FERTNER

LUX: „Amok" i „Przyjaciele i kachankowie".
LOS: „Poco pracować?" i dodatki.
M A JESTIC: „Miłość w czołgu".

m ajestic, .
czarująca komedja

SOWIECKA

MIŁOŚĆ
« CZOŁGU
M EW A: „Czerwona dam a" i „U rw is
z W iednia".
MASKA: „T arzan nieustraszony" i
„Poco pracować".
METRO: „Bar-micwa“.
M IE JSK IE : „O statnia Serenada".

K ino

JA Ś N IE
PAN
SZO FER
CASINO: „B urza nad światem".

CASINO pocz. 4 g.
w ie lk ie w strzą sa ją ce w id o w isk o
film o w e
p. t.

Fox-Film,

W NIKDZIELĘ PORANKI o 12-ej
CZARY: „Veronika" i „Ognisty kon
wój".
E L IT E : „Nędznicy" i „P aryż w
ogniu".
EU RO PA : „Piekło".
FILH A RM O N IA :
„Gabinet figur
woskowych".
FLORIDA: „Niewidzialny człowiek"
i „Córka Generała Pankratow a".
FAM A: „D yktator".
FORUM: „Baboona" i rewja.
IIE L JO S: „Dzień wielkiej przygody".
1TALJA: „Śpiew, całus i dziewczy
na" i „W kastylskim ogrodzie".
KOMETA: „Tajemnicza dam a".

- S KOMETA —

ul. C h ło d na 4 9, te l. 6 .4 8 -5 1 .
Szczytowe arcydzieło produkcji au
striackiej. opromienione muzyką
Franciszka Schuberta

„N IED O K O Ń CZO NA
SYMFONJA**
(Leise flehen meine Liede)
HANS JARAY — MATRHA E.GGERTH
Reżyseria—W illy F o rts
WE W J A

MIEJSKIE

Pocz. seaosów 6, 8, 10
w ś w i ę t a 4, 6, 8, 10

F O X

prezentuje

film

Ostatnia Serenada
Nils Asther — Pat Paterson
Muzyka SCHUBERTA

MUCHA: „Pani nie chce dziecka" i
„Ludzie za kratam i".
NOWA TOMBOLA: „D roga beZ( po
w rotu" i „Rewolucja śmiechu".
OKO PR A SK IE: „W ypraw y krzyżo
we".
PAN: „Chińskie morza".

PA N

I

I

"

C lark G A B L E
J e a n HARLOW
Wallace BEERY
w wspaniałym filmie

CHIŃSKIE MORZA
PET IT TRIA NO N : _ „Wesoła wdów
ka" i „Dobra wróżka".
POPU LA RNY : „Czerwona dama",
.Miłość dla początkujących" i rew ja.
PROM IEŃ: „Bal w Savoy‘u» i „No
wi ludzie".
PRAGA: „K apryśna M arietta".
R i ALTO: „Zaczęło się od pocałunku"
R IV IER A : „Dzień wielkiej przygo
dy" i dodatki.
ROXY: „ P at i Patachon".
SI IN K S: „Szanghaj".
SOKÓŁ: „H anka" i „Buddy, król
dżungli ‘.
S T Y L O W Y : „Kochaj tylko mnie**,
ŚWIATOWID: „P etter Ibbetson".
s W I A T : „R oześm iane oczy".

TO N : „T arzan nieustraszony".
UCIECHA: „Tygrys Pacyfiku".
U N JA : „Malowana zasłona" i re
w ja.

Drukarnia Sp. Nakl.-Wydawnir.ze; „Robotnik", W arszawa, Wareck*

$

