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Odosobnienie Polski Francja i W. Brytanja
Otóż dyplomacja ma za zada
nych obu państw był mniej w ię
cej równy. Od tego czasu — nie przygotować warunki, dzię
W sferach politycznych Europy Berlin, który twierdzi, że sojusz lin w odpowiedzi grozi Wycofa
naskutek olbrzymich zbrojeń ki którym Państwo nie będzie
niemieckich — równowaga mi osamotnione. Jeżeli tych wa ogromne poruszenie wywołały wia ten jest skierowany przeciw Niem niem się z układów lokarneńskich
litarna została gwałtownie prze runków dyplomacja w czasie domości o zawartym podobno so com. Anglja podobno miała gw a i fortyfikowaniem Renu, który —
sunięta na korzyść Niemiec. Po pokoju nie przygotuje, to swego juszu wojskowym Francji z Wiel rantować granice francuskie i w jak wiadomo został na mocy tych
zatargu Anglja wystąpi układów zdemilitaryzowany.
ką Brytanją. Największe zdener razie
kój, zawarty dn. 24 stycznia głównego zadania nie spełni.
zbrojnie
przeciwko Niemcom. Ber
wowanie
w
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sprawie
ujawnia
1934 r., zależy już nie od (naru
BENEDYKT ELMER.
Z drugiej strony sojusz — o ile
szonej) równowagi sil, lecz od
wogóle został zawarty — wywo
„Hitler, nie mogąc w Paryżu kon
położenia
międzynarodowego
łał duży niepokój i w Rzymie.
tynuować polityki „wolnych rąk'
Niemiec i Polski, czyli od t. zw,
na Wschodzie, nie mogąc również
Pierwszym bowiem widomym
zbiorowego bezpieczeństwa.
przez Moskwę wywierać nacisku na
znakiem
tej współpracy wojsko
Jak się ono przedstawia?
Polskę, próbuje ją odosobnić przez
wej, jest wysłanie 92 jednostek
Pragnąc zmusić Niemcy do
bezpośrednie i odrębne rokowania
floty francuskiej na Morze śród
wyjaśnienia, czy ich zbrojenia
z Warszawą".
ziemne na... ćwiczenia (oczywi
zmierzają do wprowadzenia w
ście). Flota francuska zjawi się na
kańskich.
Wiadomości
nadchodzące z wali swoje „wycieczki" na prze
Brzmienie polsko - niemiec życie planów zaborczych na
tym morzu w połowie stycznia
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Z
frontu
południowego
żadnych
Wschodzie,
wystąpiła
Rosja
so
frontu północnego wskazują na
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w tym samym pra
nie
otrzymaliśmy.
stycznia 1934 r. w Berlinie, nie wiecka, w porozumieniu z Fran dalszy pochód wojsk abisyńskich. zgodnie z dotychczasowym syste wiadomości
wie
dniu,
kiedy
podobna liczba je
tylko nie rozwiało powyższych cją, z projektem paktu wzajem Abisyńczycy podobno zajęli cały mem, wojska włoskie w stanie sta Prawdopodobnie nie doszło do ża dnostek brytyjskich zostanie wy
dnych
większych
starć,
ze
wzglę
lego
napięcia.
Ta
„szarpanina"
obaw i przewidywań, lecz je nej pomocy we wschodniej Eu Tembien i zagrażają już bezpo
cofana z Morza śródziemnego.
tylko wzmocniło. Była ona mia ropie Niemcy odmówiły, Pol średnio oddziałom włoskim w Ma doprowadza Włochów do krańco du na święta Bożego Narodzenia
źródła francuskie i angielskie
kalle. Równocześnie trwa nacisk wego wyczerpania, zwłaszcza, że u Abisyńczyków.
nowicie wzorowana na nie ska również.
**
dementują
częściowo te pogłoski
Czechosłowacja zwróciła się, partyzanckich oddziałów abisyń Włosi nie mogą nawet marzyć
*
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włoska
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z
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utknie
szych
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wojskowych.
Abi
wedle
doniesień
prasy
zagranicz
rodzaju zagadnieniach, dotyczą
układ oznacza poparcie floty bry
cych ich wzajemnych stosun nej — jako najdalej idące zbli syńczycy będą tylko kontynuo znowu na rok w piaskach afry- do góry ręce, wołając, że jest
tyjskiej
przez francuską, w razie
chrześcijaninem
tak,
jak
Heiłe
ków". Jest ona — pisaliśmy żenie polityczne.
ataku Włochów na Angiję, Włochy
Sefassie...
Po
zaprowadzeniu
za
liPropozycję tę pozostawiła
dn. 30 stycznia 1934 r. — nie
nję bojową, podano oficerowi po grożą w odpowiedzi nawet soju
tylko paktem nieagresji, lecz co dyplomacja polska bez odpowie
trawy ablsyńskie, których jednak, szem z Japonją i Niemcami...
ważniejsze, „umową prowadze dzi i przeszła nad nią do po
pomimo głodu, nie mógł przełk
*•
nia polityki zagranicznej we rządku. Skolei nastąpiło zbli
*
nąć. Dalszy transport jeńców ocze
wspólnem porozumieniu Polski i żenie Czechosłowacji do Rosji
Dyplomatyczny korespondent
kiwany jest w Dessje w dniu dzi
Niemiec". Skoro polska umo sowieckiej. Przybrało ono for
siejszym.
„Daily Herald" w depeszy o kon
mę
paktu
wzajemnej
pomocy,
ow a berlińska była wzorowana
Wobec tego, że podczas za wi Mazowieckiej, w odległości
centracji floty angielskiej i fran
*
na berlińskiej umowie sowiec partego o analogiczny pakt fran ćmienia księżyca, pogoda, zgodnie 70 kim. od Warszawy. Przy pomo
Działanie sankcyj gospodarczych cuskiej w pobliżu Gibraltaru, pod
kiej z Niemcami, to uprawniała cusko - sowiecki.
z zapowiedzią, nie dopisała, ob- cy użytego balonu w danych wa odbija się coraz wyraźniej na ży kreśla, iż będzie to najsilniejsza
do mniemania, że stanowić bę
W polsko - rumuńskich sto serwatorjum astronomiczne Uni runkach nie można się było w tym ciu ludności włoskiej. W przemy koncentracja floty na morzu śróddzie ramy analogicznej polityki, sunkach dyplomatycznych w y wersytetu w Warszawie zorgani dniu wznieść ponad wyjątkowo śle i handlu panuje zastój. Jedy
ziemnem od czasu wojny świato
a to tem bardziej, że formuła stąpiły na jaw tarcia i zgrzyty, zowało, przy najbardziej przychyl- grubą warstwę chmur i dokonać nie produkujące dla wojska fabry wej. Koncentracja ta przeprowa
porozumienia była tak szeroko świadczące o rozbieżności poli nem poparciu władz wojskowych, bezpośrednich obserwacyj zaćmie ki prosperują. W innych gałęziach dzona będzie około 20 stycznia.
ujęta, iż „objąć również może tyki obu sprzymierzonych kra ekspedycję balonową w celu ob nia. Poczyniono natomiast szereg przemysłu nastąpiło ograniczenie Jak wiadomo, w tym dniu zbiera
wszelkie zagadnienia polityki jów w stosunku do Niemiec i do serwowania tego zjawiska ponad dodatnich prób i doświadczeń, produkcji z braku surowców i za się w Genewie Rada Ligi Naro
międzynarodowej, o ile one do Rosji sowieckiej. Rozbieżność chmurami.
przemawiających na korzyść celo znaczył się wzrost bezrobocia, dów. Jak podkreśla „Daily He
tyczą wzajemnych stosunków musiała wydawać się tem dziw
wości takiej ekspedycji w przysz W handlu artykułami żywności rald", państwa, należące do Ligi
W batonie „Jabłonna", piloto
obu państw". Ówczesny nasz niejsza, że Rumunja, choć geo
łości, oczywiście przy użyciu balo występują coraz jaskrawiej obja Narodów, powzięły zarządzenia w
wanym przez kpt. Burzyńskiego,
komentarz nie spotkał się z żad graficznie mniej eksponowana w
nu nieco większego o zasięgu wy „pasku", ceny idą w górę, kierunku wspólnej akcji na wypa
wzniósł się dr. Jan Gadomski, anem zaprzeczeniem ze strony stosunku do Niemiec, niż Pol
wzwyż od 4 do 6 tys. mtr. Stabili Pozostające pod nadzorem władz dek ataku włoskiego na morzu
stronom obserwatorjum. Start na
kompetentnej. Wiemy zaś, że ska, solidaryzuje się z francu
zacja obserwatora w koszu balo restauracje rzymskie ogłaszają, iż Śródziemnem.
stąpił w Jabłonnie o godz. 16.25.
od tego czasu, w przeciągu o- skim systemem bezpieczeństwa Balon wzinósł się w kierunku nu okazała się zupełnie zadawala wydają specjalne „obiady sankcyj„Morning Post" donosi, iż w ia
statnich dwuch lat, polska poli na Wschodzie. Wiadomo, że wschodnim. W chwili startu, za jąca dla dokonywania w tych wa ne“ po 5 lirów.
domości o koncentracji floty fran
tyka zagraniczna jest ustawicz francusko - sowiecki pakt wza
W społeczeństwie włoskiem wy cuskiej na morzu śródziemnem
równo jak w Warszawie, w ciągu runkach obserwacyj. Bez zarzutu
nie podejrzywana w prasie za jemnej pomocy doszedł do skut całego wieczoru padał deszcz. również działały sygnały dokład stępuje rosnące z dnia na dzień
przyjęte zostały w Londynie z dugranicznej, jakoby odgrywała ku dzięki staraniom Małej En- Balon pozostał w powietrzu do nego czasu, nadawane specjalnie przygnębienie i świadomość prze
żem zadowoleniem, jako dowód
rolę „aljanta", lub nawet „sate tenty.
18.20. Dr. Jan Gadomski zabrał ze w tym celu co godzinę przez Pol granej w awanturze afrykańskiej. ścisłej współpracy francusko-an
lity" Niemiec. Nie potrzeba chy
Niemcy starają się obalić fun sobą przyrządy do obserwacji, od skie Radjo w Warszawie. Sygna Specjalne trybunały do walki z an- gielskiej. Dziennik wyciąga stąd
ba tłumaczyć, że tego rodzaju damenty zbiorowego bezpie powiednią lunetę i chronometry w ły te pozwoliły — jak stwierdzono tvfaszyzmem wydają codziennie wniosek, że Francja ustosunkuje
opinja jest dla Polski wysoce czeństwa za pomocą odrębnych celu notowania poszczególnych faz podczas lotu — wyznaczyć z do liczne wyroki za krytykę i ujemne się pozytywnie do kwestji sankcyj
rokowań z Anglją i Francją. zjawiska.
stateczną dokładnością poprawki wyrażanie się o wojnie z Abisynją. i prawdopodobnie nie przeciwsta
szkodliwa.
Skłonne
byłyby
zapewnić
bez
chronometrów, zabranych przez Wyroki nie są ogłaszane. Wśród
Przewidywaliśmy już wów
Polskie Radjo ze swej strony obserwatora. Również lądowanie skazanych przez trybunał w Rzy wi się rozciągnięciu sankcyj na na
pieczeństw
o
nad
Renem,
ale
za
ftę i jej przetwory, o ile Komitet
czas, że umowa ta wywoła nieuf
poszło ekspedycji jaknajdalej na
ność w Paryżu i Moskwie, oraz cenę wolnych rąk na W schodzie. rękę, nadając kilkakrotnie w ciągu przeprowadzone przez pilota, nie mie znajduje się dr. Chiccherio z 18-tu poweźmie w tej sprawie po
W rokowaniach berlińskich w
odbiło się ujemnie na narzędziach miasta Varese. Powołany do służ zytywną uchwałę.
konsekwencje nieufności:
by wojskowej dr. Chiccherio, omarcu ub roku z ministrami an wieczoru dokładny czas w celu i chronometrach.
„L'Oeuvre" pisze, że niektóre
„Francja i Związek Republik So gielskimi wyrazili gotowość po sprawdzenia chronometru. Te sy
kreślił wyprawę abisyńska jako
wieckich — pisaliśmy dnia 20 lute wrotu do Ligi Narodów, ale pod gnały były przyjmowane na balo
„zabawę Mtissoliniego", Trybunał dzienniki londyńskie podały pod
go 1934 r. w art. p. t. „Bezpieczeń warunkiem przekształcenia jej nie za pomocą radjoodbiornika.
skazał go za to powiedzenie na 2 dużemi nagłówkami wiadomość o
**
nawiązaniu współpracy pomiędzy
stwo Polski" — określają Niemcy statutu na instrument rewizji
lata wiezienia.
*
w... Abisynji
flotą francuską a brytyjską na
H itlera jako czynnik niebezpieczny „pokojowej", czyli dyplomatycz
Obserwatorjum warszawskie ko
Zaćmienie księżyca, które moż
morzu śródziemnem, co zupełnie
dla pokoju. Stanowisko Polski w nej. W słynnej deklaracji z dn. munikuje nam przebieg próby za na było obserwować w Abi
nie odpowiada prawdzie. Nie cho
francuskim systemie (bezpieczeń 21 maja ub. roku kanclerz Hi obserwowania z balonu całkowi synji, jaik dlomosi Renter, spra
dzi
bynajmniej o wymienioną
stw a), wzmocnionym przez Sowie tler to stanowisko sformułował tego zaćmienia księżyca:
wiło wielkie wrażenie na tubyl
współpracę — pisze dziennik—ale
ty stało się niejasne...
publicznie.
Start balonu odbył się w Legjo- cach po obu stronach frontu.
min. Komunikacji Butkiewicza owe słynne układy, o których
Słyszymy ciągle, że polska nowie o godz. 16.25 wśród desz
„Niejasność tak w życiu, jak i w
Tysiące mieszkańców wyległy
Wczorajsza „Gazeta Polska" tyle się mówi, nie mają wielkiego
w dyplomacji, jeżeli jest zam ierzo polityka zagraniczna jest „samo czu i chmurnego nieba. Na wyso przed swe domy, z przerażeniem
donosi
o ustąpieniu ministra Ko znaczenia.
na, nazywa się rezerwowaniem wol dzielna" i ,.mocarstwowa". Nie kości 400 mtr. napotkano opad patrząc na niebo. Zaćmienie księ
„l.e Petit Journal", zamieszcza
nej ręki. Uważamy taką niejasność będziemy się spierać o słowa. śnieżny, na wysokości 700 mtr. życa, które trwało dwie godziny, munikacji, inż. Butkiewicza i o oczekiwanej
nominacji
płk.
dypl.
jąc
te same uwagi, pisze, iż w ia
pułap
chmur.
Po
upływie
jednej
Ale
zapytujemy:
jaki
użytek
zo
za błąd polityczny. Bo jeżeli jedna
jest dla zabobonnych tubylców za Juliusza Ulrycha na jego miejsce. domość o ruchach obydwuch flot
strona wprowadza niejasność i wol stał zrobiony z tej „samodziel godziny lotu od chwili startu, szy powiedzią wielkich wydarzeń.
Za podanie tej samej wiadomo nie ma żadnej realnej podstawy.
n ą rękę, to i druga strona, prędzej ności" i o ile wskutek „mocar- bując wśród gęstych chmur i śnie
ści
onegdajszy „Ilustr. Kur. Codz." Nie ulega kwestji, że manewry
życy,
osiągnięto
wysokość
3
tys.
stwowości"
wzrosło
bezpieczeń
czy później, zrobi to samo. Dlatego
floty francuskiej mają duże zna
uległ konfiskacie.
obawiamy się, że fakt porozumie stwo Polski? Zapytujemy: jaki mtr. Wobec znacznego dodatko
czenie, lecz nie ma powodu nada
P.
min.
Butkiewicz
ma
objąć
wego
obciążenia
powłoki
balonu
nia z Niemcami osłabi dotychcza jest wynik polityki „wolnej rę
Policja
w
Buenos
Aires
wykryła
wania
im doniosłego znaczenia ffy
jedną
z
dvrekcyj
kolejowych,
a
—
grubą
warstwą
śniegu
i
koniecz
ki"?
Widzimy,
że
jesteśmy
sowy system bezpieczeństwa Pol
spisek, mający na celu zamordo jak podają oba wzmiankowane plomatycznego, które nie odpo
ności
wyczerpania
wskutek
tego
(wraz
z
Niemcami)
wśród
mo
ski".
**
carstw odosobnieni i że właśnie balastu, pilot zadecydował lądo- wanie gubernatora prowincji Bue dzienniki—min. Butkiewicz „wra wiada żadnemu faktowi, a może
<5
nos Aires — Presco. Aresztowano ca do kolejnictwa", jak gdyby mi tylko wprowadzić jeszcze większy
W chwili podpisania paktu wielkie mocarstwa, jak Francja i nie, które odbyło się pomyślnie o
4
osoby, w tej liczbie przywódcę nister komunikacji pracował poza i zamęt do skomplikowanej już sygodz.
18.20
na
polach
wsi
Antonienieagresji i porozumienia z Anglja, starają się odosobnienia
* tuacji.
stronnictwa
radykalnego.
kolejnictwem.
wo, 10 kim. na zachód od OstroNiem cami stosunek sił zbroj uniknąć.

Sojusz w ojsk ow y, czy układ bez w ięk szego znaczenia?

Do czego zmierzały Niemcy
hitlerowskie, rozpoczynając z
ambasadorem polskim w Berli
nie, p. Lipskim, rokowania o
pakt nieagresji i porozumienia?
Pisaliśmy na tem miejscu w dn.
30 listopada 1933 r. w art. „Ce
lem odosobnienia Polski":

Walki w Abisynjf

Na froncie i poza frontem

Lot ponad chmurami

dla obserw acji zaćm iem ia księżyca

Zadnknit księżyca

Ustąpienie

Spisek w Argentynie

Str. 2

nno

Proces o zabójstwo min. Pierackiego

Mowa obrończa Lwa Hankiewicza

Po czterodniowej przerwie, spo
wodowanej świętami grecko - kato'
licklemi, Sąd Okręgowy wznowił
wczoraj o godz. 10.45 rozprawę w
sprawie o zabójstwo m inistra Pie
rackiego.
Przewodniczący udzielił głosu
adw. Hankiewiczowi. Treść mowy
podajemv możliwie dokładnie.

OBRONA I O. U. N.
Moi koledzy i ja bronimy ludzi,
którzy stoją pod ciężkim zarzu
tem aktu ockai żenią. Bronimy lu
dzi,. którzy, jak już powiedział sam
p. prokurator, popełnili zbrodnię
niezawodnie z pobudek politycz
nych, a więc ideologicznych, cho
ciażby złych według naszego po
jęcia, I obojętną jest rzeczą, do
jakiej oni należą politycznej partji,
czy do jakiej terorystycznej orga
nizacji. My bronimy ich bez
względu na to. My nie zastępuje
my, jak p. prokurator Polaków ani
Ukraińców, my zastępujemy tylko
naszych klijentów.
I dlatego uważam za obowiązek
już tutaj na samym początku pod
kreślić, że my nigdy nie broniliś
my i nie bronimy organizacji OUN.,
bo nie mamy do tego ani moralne
go, ani formalnego prawa. Ta or
ganizacja nie zw racała się nigdy z
tern do obrońców. Nie bronimy
jeij światopoglądu, nie bronimy jej
programu, nie bronimy jej sposo
bu działania, a bronimy tylko lu
dzi, którzy, jak już powiedziałem,
pooadli w konflikt z prawem.
KONSTRUKCJA
AKTU OSKARŻENIA.
A k t oskarżenia
zbudowano i
rmontowano solidnie i precyzyjnie.
Składa się on z dwuch wyraźnie
od 9iebie oddzielonych części.
W pierwszej z nadzwyczajną
cierpliwością i dokładnością opi
sany jest każdy najmniejszy, nawet
najdrobniejszy szczegół.
Str. 44 aktu oskarżenia stanowi
przełom.
Tutaj rozpoczyna się druga część
oskarżenia. I tutaj urywa się bu
dowa tego monumentalnego gma
chu. Ta druga część, to już nie
koronkowa, żmudna, mrówcza pra
ca, ale szeroki rozmach, wielkie
problemy, które nagle odrywają
czytającego od tamtych małych,
drobnych rzeczy i przerzucają go
na szerckie pole aż do wielkich
śyiatowych międzynarodowych pro
blemów.
Jeżeli w pierwszej części tej ko
ronkowej pracy mamy pewną ca
łość, to w drugiej mamy już mgli
ste niewyraźne obrazy, mamy sze
rokie dedukowania, ale nie mamy
-już faktów, chociażby tak drob
nych, jak w części pierwszej.

HRYĆ MACIEJKO.
Co jest najbardziej charaktery
stycznym momentem tego aktu
oskarżenia?
To, że niema głównego sprawcy
zamachu, który według aktu oskar
żenią, ma przebywać gdzieś pozagranicami Państwa, a tutaj są tyl
ko oskarżeni, co do których akt
cislEkrżenia twierdzi, że oni są pod
żegaczami i pomocnikami zbrodni,
popełnione} przez tego głównego
sprawcę, przebywającego za gra
nicą.
Według akitu ockarżeoia, mor
dercą ś. p. ministra Pierackiego
ma być Hryć Maciejko, młody cze
ladnik litograficzny, czy drukarski.
Urodził aię na wsi u biednych ro
dziców x ojca analfabety. Poszedł
do miasta szukać pracy. Tam miał
ciotkę, która go przyjęta serdecz
nie, bo sama dzieci nie miała, i
pracował pilnie w warsztacie, do
póki nie spotkał się z kolegami,
nie oddał się sportowi i nie został
poraź pierwszy aresztowany, a wte
dy wrócił z więzienia jakiś inny,
jakiś dzjwny, jakby troskę jakąś
chował w swej duszy, a potem ja
kiś ten dziwny wypadek z uję
ciem- Mycyka, a potem, jak twier
dzi p. prikurator, należał do bo
jówki OUN., a potem był nawet
zamieszany w sprawę zabójstwa
Baczyńskiego. Był przeznaczony
do zabójstwa Kossobud rkiego, a
potem poczęła coraz częściej przy
chodzić policja i pewnego dnia,
gdy znowu ramo przyszła policja,
wieczorem znikł Maciejko z oczu
ciotki.
I nagle słyszymy, jak zeznaje tu
taj na rozprawie Roman Myhal:
— Dowiedziałem się, że Maciej
ko zabił Pierackiego i że Maciejko
nie ma co jeść i kupiłem mu wę
dliny i cMeba.
— Czy jest do pomyślenia, aże
by ta wielka terozystyczna orga
nizacja, bo tak ją przedstawia akt
oskarżenia, jak przedstawili ją obydwaj panowie prokuratorzy —
organizacja, którą subsydjują, w e
dług aktu oskarżenia, ościenne pań
stwa — ta potężna organizacja wy
syła człowieka do przeprowadze
nia zamachu na ministra i nie daje
mu nawet tyle środków pienięż
nych, aby on w kilka dni po za
machu mógł sobie kupić kawa
łek chłeba?
Czy jest do pomyślenia, ażeby
sprawcą tego zamachu był czło
wiek, którego rzekomy kierownik
Bandera, nie znał z nazwiska, czło
wiek. który na Banderze miał zro
bić złe wrażenie ze względu na
nieinteligentny wygląd?.
Adw. Haokiewicz analizuje na-

W „raju“ hitlerowskim
bezrobocie w ciągu miesiąca wzrosło o 522.354 osób
Oficjalna liczba bezrobotnych w daje Niemieckie Biuro InformacyjNiemczech wzrosła w grudniu o I ne, 2,506,806 osób. (PAT.).
522,354 i w ynosi obecnie, jak po- J

Oświadczenie prez. Roosevelta
Walka na froncie ekonomicznym trwa
Roosevelt w przemówieniu, trans
mitowanem przez radjo^wygłoszonem na bankiecie z okazji zwy
cięstwa nad Anglikami w r. 1815,
nawiązując do sytuacji obecnej, oświadczył m. in., że nie chciałby
omawiać decyzji Sądu Najwyższe
go w sprawie A. A. A. (pomoc dla
farmerów). Roosevelt podkreślił
konieczność zaspokojenia praw

przeciętnego człowieka do życia
bardziej szczęśliwego. Naczeinem
zagadnieniem podczas przyszłych
wyborów na prezydenta — mówił
Roosevelt — będzie utrzymanie
rządów ludowych, przyczem żadne
stronnictwo zachowawcze nie za
spokoi pragnień ludności, zwłasz
cza zaś młodzieży. Ameryka jest
dziś w pokoju z całym światem,
walka jednak trwa na frondę eko
nomicznym. (PAT.).

C H IŃ S K I F L E T

Deficyt budżetowy
w grudniu
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Deficyt budżetowy w grudniu wy
niósł 11.851 tys. zł., w porównaniu z
28,1 milj. zł. w listopadzie.
Dochody skarbu wyniosły 177.955
tys. zł., a więc o 17.802 tys. zł. wię
cej, niż w listopadzie 1925 r. Na
wzrost ten dożyły się przedewazystkieon nowe podatki od wynagrodzeń.
Wydatki wyniosły 189.800 tys. zł.,
przyczem na obsługę długów wydano
26,G milj. zł., w porównaniu z 25,9
milj. zł. w listopadzie r, ub.

atępoóe szczegółowo zeznania świad
ków oo dc wyglądu Maciejki i wy
kazuje sprzeczności bardzo istotne
w tych zeznaniach. Dalej obrońca
przechodzi do kwestji zdrowia Mar
ciejki i do kwestji koszuli.
— A koszula? To był przecież
główny moment nietylko przeciw
Maciejce, ale i przeciw Łebedowi,
to był przecież dowód łączności
między Maciejką a Łebedem.
Rozbił tę legendę znawca, p,
Ignatowski. Prawie trzy godziny
trwało przesłuchanie Czuczmana i
Ignatowskiego i chyba niema sil
niejszego dowodu, jak to wypowie
dzenie znawcy, że wszystko może
wyróść ,ale ręce w żaden sposób
wyróść nie mogą.
A cóż dopiero mówić o fizycznej
stronie, jeżeli to tak można na
zwać?
Maciejko gruźlik. Tak zeznała
jego najbliższa rodzina. Z charakterystycznem, do góry wzniesionem ramieniem, któremu lekarz,
pod karą śmierci, zabronił dal
szych sportowych wyczynów —
popełnia czyn, który naprawdę
wymaga nadzwyczajnych fizycz

nych wysiłków.
Po zamachu botem ptaka wybie
ga na 6-te piętro, zrzuca płaszcz i
kapelusz i mimo, że był ścigany
przez dziesiątki ludzi, a nawet au
to —- znika bez śladu. Przebiega
dalej 50 kim. pieszo, dalej koleją i
już o 12 godz. w nocy autem —
którego w Lubłmae, naprawdę
niewielkiem mieście — odnaleźć
nie można — jest u p. Maciejow
skiej. Maratoński bieg.
A następnie długa tułaczka po
kraju od 15 czerwca do 5 sierpnia,
o chłodzie i głodzie, beiz centa w
kieszeni, bo, jak twierdzą Kacz
marski i Maluca, pożyczali mu po
kilka złotych. I ten gruźlik, wśród
tych warunków, może istnieć?
Prawda, p. prokurator twierdzi,
że to była tylko taka malutka gru
źlica. Nie wiem na czem oparł
ten swój pogląd p. prokurator. W
sprawie koszuli zniechęcił się do
pana znawcy Ignatowskiegi, pro
sił panów sędziów, aby oni byli
znawcami w tej sprawie. Co do
gruźlicy jednak, to już byłoby
trudniej...
My nie znamy sprawcy. Sprawcą

tym nie jest Maciejko.
Ależ on przyznał się przed Malucą? Tak Maluca zeznał w śledz
twie.
Przypomnę w tern miejscu Wy
sokiemu Sądowi jeden moment z
zeznań Czuczmana, wuja Ma
ciejki. Ten wuj, zaprzysiężo
ny, zeznał, że Maciejko był fantastą.
A w danym wypadku. Rano zja
wiła się w mieszkaniu Maciejki po
licja, a wieczorem już go we Lwo
wie nie było. Błąkał się widać i
ukrywał po kraju i wreszcie przy
chodzi moment, kiedy musiał wró
cić do Lwowa i powiedzieć do Myhala: „Umieram z głodu, nie mam
co jeść".
Ale to byłoby jeszcze zamało,
to jeszcze nie byłoby tytułem do
zapomogi i udzielenia mu pomocy.
I wtedy dodaje: ja zabiłem Pierac
kiego, Wszystko ,co napisane w
gazetach, to prawda. I jest odrazu i zapomoga i aureola, że doko
nał wielkiego czynu i ma już moż
ność dostania pomocy w dalszej
swej ucieczce i opuszczeniu kraju.
I dlatego, dedukując, twierdził

„Berliner Tageblatt" o Polsce i o sankcjach
W dzienniku „Berliner Tageblatt“ znajdujemy bardzo intere
sujący artykuł o stosunku Polski
do konfliktu włosko - abisyńskiego i do sankcyj.
W artykule tym czytamy pom.
in. co następuje:
„Nieładny wyraz „kompleks'*
nie da się tu więcej ominąć. Zja
wiska stały się takim kompleksem,
że trudno każde poszczególne omó
wić. Co sądzi Polska o nominacji
Edena? Niesposób odpowiedzieć na
to pytanie, bez uprzedniego zobra
zowania stosunku Polski do sank
cyj. Do sankcyj? Stosunek Polski
do sankcyj opiera się na stosunku
Polski do Włoch. Czy wyłącznie na
stosunku do Włoch? Stosunek Pol
ski do Włoch, jak i do każdego In
nego państwa, wynika z własnej
sytuacji Polski".

Bardzo wyczerpująco omawra
autor sytuację rolnictwa w Pol
sce. Wskazuje on na związek po
między tern zagadnieniem, a za
interesowaniami kolonjalnemi Pol
ski. Z tych wypływa zrozumienie,
jakie okazuje Polska dla włoskich
żądań kolonjalnych. Sympatje Pol
ski do Włoch polegają zresztą na
usługach, jakie Włochy oddały
Polsce w Radzie Ambasadorów.
Nie był to więc żaden trazes dy
plomatyczny, gdy na początku
wojny pułk. Beck zapewniał W ło
chy, że Polska jest pełna życzli
wości dla zaprzyjaźnionego naro
du, który może liczyć na popar
cie Polski.
Gdy pułk. Beck — pisze „Berltner Tageblatt" — składał to oświadczenie, nikomu nie śniło się
o sankcjach i nikt nie liczył się z
potęgą opinji publicznej.
„Gdy Anglja — pisze dalej
„Berliner Tageblatt" — ogłosiła
sankcje, apelowano do członko
stwa Polski w Lidze Narodów. W
rzeczywistości apelowano do pol
skich realnych interesów. Z 25%
stoi Anglja na czele wszystkich
państw, z któremi Polska prowa
dzi handel zagraniczny. Znacznie
dalsze miejsce w statystyce zaj
mują Włochy z 3,5 procentami.
Wyzbycie się tych 3,5 proc. spra
wia Polsce kłopot. Strata 25% —
zwłaszcza w obliczu usilnych sta
rań utrzymania równowagi bud
żetowej — byłaby dla Polski
ruiną.
W ten sposób ambasador an
gielski w Warszawie sir Kennarrf
mógł ograniczyć się do paru słów.
Pułk. Beck, rozumie się, powotef
się na swoje obowiązki jako człon
ka Ligi Narodów i wraz z innemt
państwami przyłączył się do sank
cyj. Wysyłał on jeszcze ostatnie
pozdrowienia do Rzymu w posta
ci usiłowań złagodzenia sankcyj,
ale za te dowody rozbitej przyjaź
ni źle mu podziękowano. Musso
lini, który tylko co publicznie
chwalił pułk. Becka, polecił z ubo
lewaniem zaprotestować. Bez ubo
lewania, aie za to z powodzeniem
protestował jednocześnie Londyn
przeciw próbom Warszawy zwle
kania z wejściem na drogę sank

cyj. Ambasador Bastianini w tych
ciężkich dniach poznał wartość
doskonale redagowanego „Małe
go Rocznika Statystycznego".
Punkt po punkcie oraz pilnie
przestrzegając terminów, wprowa
dzała Polska w życie sankcje.
Pierwsze dwa zakazy miały dla
Polski wyłącznie formalne znaczę
nie, ponieważ Polska ani broni
Włochom nie dostarcza, ani kre
dytu im nie udziela. Natomiast
zakaz wywozu i przywozu nara
ża Polskę na straty. Więcej niż
połowę polskiego eksportu do
Włoch stanowi węgiel. Eksport
ten opiera się na dostawach kom
pensacyjnych tak samo, jak budu
jący się w stoczni włoskiej statek
motorowy „Batory". Tak samo
na handlu kompensacyjnym opie
ra się wywóz bydła i produktów
hodowlanych. Nie mniej krępują
cym jest dla Polski zakaz importu
z Włoch, który składa się ze środ

ków żywności, owoców, a przede
wszystkiem z tytoniu, który do
starczany jest Polsce w ramach
umowy pożyczkowej z 1924 roku.
Ponieważ Polska uchyla się od
dalszego przyjmowania dostaw
tytoniu, wyłania się zagadnienie,
czy Polska zerwała umowę, czy
nie.
W ten sposób staje się zrozu
miałem, że Polska powitała pary
ski plan Hoara i Lavala jako
pierwszy znak wyzwolenia i że
upadek Hoara skonsternował ją.
ż e powołanie Edena do Rządu
przyjęła obliczem, na którem je
dnocześnie malował się głęboki
strach z obowiązkowem zadowo
leniem. Eden, mówi się obecnie w
Warszawie, to jest program. A
jaki to program — to wiemy z
pierwszych dni kwietniowych za
mkniętego roku.
**
*

Tyle „Berliner Tageblatt"..

Dwie
miarki
p.
Starosty
Praw robotni R ó w nie uznaje
Na terenie młyna w Krasnymstawie, którego właścicielami są:
Turkieltaub Natan, Ajzensztajn
Jocl, Ajzensztajn Jankiel, wybuchł
w dn. 8 bm. strajk „polski", któ
ry rozgniewał wyżej wymienio
nych właścicieli do tego stopnia,
iż powybijali oni szyby w swoim
własnym młynie, a jeden z nich
strzelał do robotników, wzywając
jednocześnie policji. Robotników
usunięto z terenu pracy, a pan
Starosta zamiast zająć bezstronne
stanowisko — zwymyślał ich.
Zapytujemy p. Starostę, czemu
nie interwenjował, gdy robotnicy
zmuszeni byli pracować po 18 a
nawet 24 godziny na dobę za
płace, nie przekraczające 2 zł.
dziennie.
Zaznaczyć należy, że robotnicy

przed rozpoczęciem strajku zwró
cili się do pracodawców, w myśl
wskazań Inspekcji Pracy, o nawią
zanie rokowań celem zawarcia umowy zbiorowej, w odpowiedzi
na to właściciele zareagowali wy
rzuceniem 12 robotników na bruk,
przyjmując na ich miejsce no
wych.
Robotnicy zwrócili się wów
czas do Starostwa, gdzie odbyła
się dwustronna konferncja, która
nie doprowadziła do pozytyw
nych wyników.
Doprawdy, czas najwyższy, by
czynniki miarodajne wyciągnęły
odpowiednie konsekwencje w sto
3unku do urzędników, stosujących
podwójną miarkę: jedną wobec
robotników, drugą wobec wła
ścicieli.

Tragiczne wypadki przy pracy
OFIARA BEZROBOCIA.
W W ojkowicach Komornych (G.
Śląsk) wydarzył się tragiczny
wypadek, którego ofiarą padł bez
robotny Stanisław Kowal, zam. w
Strzyżowicach. Pracował on w
prowizorycznie urządzonym biedaszybie, ktróy w pewnej chwili za
walił się, grzebiąc nieszczęśliwe
go.
W ypadek zauważyli koledzy Ko
wala, śpiesząc ir.u z pomocą, jed
nak dopiero po kilku godzinach
zdołali dotrzeć do zasypanego,
który poniósł śmierć z uduszenia.

laza od magnetu dźwiga, uderza
jąc Malczyka tak nieszczęśliwie w
głowę, że poniósł on śmierć na
miejscu.

WYPADKI NA KOPALNIACH.

Na kopalni św. Barbary (Górny
Śląsk) wydarzył się ciężki w ypa
dek, któremu uległ Michalik Ru
dolf. Naskutek oberwania się w ę
gla, doznał on złamania kręgosłu
pa. Ciężko rannego przewieziono
do szpitala w Chorzowie.
Na kopalni „Wolfgang-Wawel*’
(Górny Śląsk) na jednym z fila
rów, naskutek oberwania się w ę
gla,
doznał złamania miednicy 30ŚMIERTELNY WYPADEK
letni Jan Gnida. W stanie ciężkim
W HUCIE.
W hucie „Pokój" w Nowym By przewieziono go do szpitala w
tomiu (G. Śląsk) wydarzył się Chorzowie.
śmiertelny wypadek, któremu uległ
W alenty Malczyk z Chorzowa.
NA ROBONICZE TOW.
Malczyk był zatrudniony przy w y
PRZYJACIÓŁ DZIECI.
bieraniu starego żelaza z w ago
Zofja Koczorowska w Klembowie
nów przy pomocy dźwigów. W
pewnej chwili urwał się kawał że — zł. 5.

Pokw itowani e

p. prokurator, że faktem jest, że
Siczyńoki zabił namiestnika Po
tockiego, że Fedak dokonał zama
chu na Marszałka Piłsudskiego, że
Grzegorz Maciejko zabił ministra
Pierackiego.
Tylko to pierwsze jest prawdzi
we. Mirosław Siczyński zabił istot
nie namiestnika Potockiego. Nie
dokonał zamachu Fedak na Mar
szałka Piłsudskiego. Mamy za so
bą prawomocny wyrok Sądu lwow
skiego, mamy zeznania, słuchanego,
jako świadka Marszalka Piłsud
skiego, który powiedział:
„Wykluczam, aby syn Fedaka
do mnie strzelał".
Nie jest też sprawcą zamachu na
ś, p. ministra Pierackiego Grzegorz
Maciejko.
BOHDAN PIDHAJNY.
Członek OUN. prawie najstar
szy między oskarżonymi — naj
więcej mówił w śledztwie.
Zeznawał i fantazjował. Fanta
zja ponosiła go tak daleko, że na
stępnie musiał oiągle odwoływać,
p r o s to w a ć , a uawet jut po otnzy*
maniu aktu oskarżenia, waióał je
szcze jedno pismo do Sądu, w któ
rym odwołał swoje zeznanie co
do Dołyóskieigo.
Mówił o wszystkiem, nie oszczę
dzał and siebie, ani innych. Ale
mimo to, że tak obszernie zezna
wał, że tak wszystko wyjaśniał,
bardzo mało mógł powiedzieć i ze
znać o tern, co odnosiło się do te
raźniejszego procesu. A jednak i
to, co zeznał począł następnie
odwoływać.
N ie je d n a , ale cała masa legend
krąży dokoła osoby Pidhamego i
temu przyznaję, — on sam głównae
winien. Ten cały olbrzymi kom
pleks jego zeznań, to nie rzeczy,
które odnoszą się do Warszawy,
to sprawy Baczyńskiego, Bab ija,
Sowieckiego Konsulatu, zamachu
zamierzonego na wołyńskiego wo
jewodę p. Józewskicgo — jednem
słowem sprawy, które znajdą swój
epilog już w najbliższym czasie
przed Sądem Przysięgłych we
Lwowie. I dlatego już tutaj proszę,
Wysoki Sąd, o umiewiniemie Pidbajnego co do zarzutu z art. 225,
co do oskarżenia o zbrodnię mor
du św. p. ministra Pierackiego, a
co do art. 93 i 97 przynależności
do OUN., to sprawę tę należy wy
łączyć i odesłać do kompetentne
go dla niego Sądu Okręgowego we
Lwowie i przysługującego mu fo
rum Sądu Przysięgłych.
MIKOŁAJ ŁEBED.
W dalszym ciągu przemówienia
adw. Hanki ewicz przeprowadza
tezę, że Łebed i Hnatkiwska nie
mogli uczestniczyć w zamachu r.'a
min. Pierackiego. Obrońca omawia
dokument, mający stwierdzać, że
OUN. przyznam się do zabójstwa
mim. Pierackiego.
Dokument ten, to „Biuletyn or
ganizacji", w którym jest powie
dziane, że bojowiec UWO. doko
nał zamachu na min, Pierackiego.
Tymczasem w innych biuletynach,
gdy jest mowa o UWO. podane jest
okreśienie „bojowy oddział OUN".
Czy możliwe — zapytuje obrońca,
aby w tak historycznym biuletynie,
jak tem o zabójstwie mim. Pierac
kiego opuszczono przez omyłkę to
określenie? Pozatem dlaczego biu
letyn ten wydano dopiero 6 paź
dziernika? Czyż tak długo organi
zacja musiała się namyślać? Po
zatem co za przypadek, że egzem
plarz tego biuletynu znaleziono
tylko w kancelarji adw. Szuchewycza?
O godz. 13.30 przewodniczący
zarządził przerwę obiadową.

Irena Sframerowa
W dn. 1 stycznia zmarła w Mo
skwie
IRENA STRAMEROWA,
córka naszego towarzysza, Bole
sława Drobnera; Zmarła zapadła
na gruźlicę po pobycie w więzie
niu św. Michała w Krakowie.
**

*

Wyrazy serdecznego współczu
cia przesyłamy Iow. Bolesławowi
Drobnerowi i jego rodzinie; wyra
zy serdecznego współczucia skła
da też tow. Drobnerowi TUR w
Krakowie.
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Odgłosy
Artykuł tow. Z. Żuławskiego p.
t,s „Honor munduru", artykuł, na
pisany pod wrażeniem tragicznego
zajścia w Noc Sylwestrową w Ry
bniku, wywołał reakcją ze strony
„Gazety Polskiej".
„Gazeta Polska" zaprodukowała nam przedewszystkiem swoistą
„teorję elity" s

1919 i 1920. I wtedy dopatrywano
się w tych poglądach „złośliwości”
pod adresem korpusu oficerskiego;
dopatrywali się ich nieliczni Po
lacy — wychowankowie „korpu
su paziów" w Petersburgu.
Uczestnicy naszego ruchu —
wszyscy bez wyjątku, nie zmienili
swego stanowiska w tych rzeczach,
„Korpus oficerski stanowi elitę, Pp, redaktorzy „Gazety Polskiej"
w której poczucie honoru i etyki swoje zmienili. Cóż dziwnego!
przestrzegane jest silniej i dotkli Wszak wogóle dokonali ideowego
wiej, niż w t zw. cywilbaadzie". „salto mortale" we wszelkich dzie
„Teorja" ta trąci myszką od... dżinach.
dziesiątków lat. Wyznawali ją swe
W końcu — sprawa osobna.
go czasu oficerowie gwardji w sta
Tow, Zygmunt Żuławski poszedł
rej Rosji (nawet w stosunku do na wojnę, jako „zwykły" szerego
„szarych" oficerów linjowych); wy wiec"; dosłużył się szarży oficer
znawało otoczenie cesarza Wil skiej na polach bitew, na linji, po
helma II, który i osobiście mial ranach, — nie w żadnych „urzę
być symbolem owej „specjalnej" dach tyłowych"; był na froncie
etyki i owego „specjalnego" hono rosyjskim i na froncie włoskim, sto
ru; sprawdzian praktyczny w li kroć cięższym,
stopadzie r. 1918 wypadł, mówiąc
W r. 1920, mimo strzaskanej w
nawiasem, dość fatalnie; wyzna wojnie ręki, zgłosił się do wojska
wali tą „teorją" i cesarsko, kró polskiego, w którem aż do przekro
lewscy sztabowcy monarch}! Habs czenia granicy wieku, pozostawał,
burgów. Tradycje armji polskiej jako oficer rezerwowy — taki sam,
przedstawiają się pod tym wzglą jakim jest dziś naczelny redaktor
dem zgoła inaczej; byłoby dobrze, „Gazety Polskiej.
gdyby pp. redaktorzy „Gazety' W licznych armjach istnieje
Polskiej" zechcieli sobie przeczy obyczaj — traktowania „zgóry"
intendentury,
łl-go
tać naprawdę ładną książeczką Ta oficerów
deusza Hołówki p. t : „Oficer pol Oddziału i t. p. przez ofice
ski"; znaleźliby tam poglądy cał rów linjowych. Ale p.p, redakto
kiem pokrewne tym, które wypo rzy „Gazety Polskiej" odwracają
wiedział ostatnio na naszych szpal niejako sytuację; usiłują traktować
właśnie
OFICERÓW
tach tow. Zygmunt Żuławski; są to „zgóry"
poglądy, sięgające wstecz aż do FRONTOWYCH wielkiej wojny...
Legjonów Dąbrowskiego, związa Jest to niezwykła bądź co bądź...
ne najściślej z organizacją wewnę inowacja..., zresztą, jako chwyt po
trzną I Brygady aż do r, 1916, prze jlemiczny, bezskuteczna.
strzegane bardzo dokładnie przez
S. K.
wielu, wielu oficerów w latach

D E P E S Z E
W A nglji
Zmiany w Rządzie Czechosłowacji
Strajk górników nieunikniony Żywiołyobrony
antydemokratyczne nie mogą obejmować
państwa

Sytuacja w zatargu o płace w
angielskim przemyśle węglowym
oceniana jest w Londynie bardzo
pesymistycznie. Nikt nie ma wąt
pliwości co do tego, że górnicy od
rzucą propozycję niedostatecznych
podwyżek, które okazały się isto
tnie niespodziewanie niskie. Bio
rąc pod uwagę proponowane w po
szczególnych okręgach podwyżki,
rezultaty wyglądałyby wedle obli
czeń Federacji Górników następu
jąco: 1 szyling nadwyżki dziennie
dla 230 tysięcy górników, 9 pen
sów dziennie dla 220 tysięcy górni
ków, 6 pensów dla 145 tysięcy
górników i 5 pensów lub nawet
mniej dla 146 tysięcy górników.
Żądania górników tymczasem wy
nosiły 2 szylingi nadwyżki dzien
nie bez różnicy okręgu.

W tych warunkach porozumie
nia wydaje się niemożliwe.
Po odrzuceniu dziś propozycyj
właścicieli kopalń Egzekutywa Fe
deracji Górników zażąda prawdo
podobnie widzenia się z premjerem Baldwinem. Od ewentualnej
rozmowy z premjerem będzie bar
dzo dużo zależało. Gdyby i ona
dała rezultat negatywny, strajk wę
głowy wydaje się nieunikniony. W
każdym razie wyjaśnienie sytuacji
w jedną lub drugą stronę nastąpić
musi przed upływem bieżącego ty
godnia, albowiem ta część górni
ków, która pracuje na podstawie
umów 2-tygodniowych, musi wy
mówić pracę w nadchodzący po
niedziałek, o ile ma przystąpić do
strajku w przewidzianym w uchwa
le strajkowej terminie. (PAT ).

W konferencji wzięli również udzvał: tow. J. Kwapiński, przewod
niczący Komisji Centralnej Zw.
Zaw.; tow. Br. Ziemięcki, p. Kościński, p. Moraczewski, kilku b
ministrów pracy i inni.
Dyskusja trw ała około trzech
godzin.
Konferencja dała jeden pozy
tywny wynik, a mianowicie, że
wszyscy byli ministrowie pracy,
oraz wielu innych uczestników
konferencji, wypowiedziało się za
tezą, wysuniętą przez tow. Kwapińskiego, i e związki zawodowe
muszą pozostać organami walki
klasowej, a nie mogą być zależne w
żadnym stopniu od Izby Pracy.
Większość przemawiających opowiedziała się także za drugą te
zą naszych tow, tow, — Kwapińskiego i Ziemięckiego, aby zamiast
pięciu „Izb Pracy", Lub więcej, by
ła jedna ,Izba“. Również znaczna
część przemawiających wypowie
działa się za trzecią tezą naszych
towarzyszy, i e do „Izby" mają być
wybierani delegaci na podstawie

Zaćmienie księżyca
i obserwacje astronomiczne
P atron „kaw alerów księżyca",
w łóczęga nocny po szlakach nie
bieskich, niemy św iadek nocnego
^ c i a ziemi — księżyc spłatał ońegdaj figla tym w szystkim , którzy chcieli go widzieć w stanie
zaćmionym. Otulił się gazow ą za
słoną z mgieł i chm ur i nie chciał
się nikomu w takim stanie p oka
zać. Ażeby d0 reszty zniechęcić
am atorów oglądania go w zać
mionym stanie, za jego widocznie
spraw ą dnia 8-go przed godz. 6
wieczór zaczął mżyć deszczyk,
który spłoszył ciekaw ych i chęt
nych w glądania w niesw oje sp ra
w y.
Nie zrażając się takiem stano
wiskiem naszego satelity w arszaw
skie obserw atorjum astronom iczne
w ydelegow ało astronom a, dr. G a
domskiego, który w raz z kpf. Bu
rzyńskim,
wzniósł się
ponad
chm ury i poczynił potrzebne o b 
serw acje.

powszechnych i proporcjonalnych
wyborórw.
P. wicesniu. Jastrzębski, zamyka
jąc konferencję, oświadczył, ie da
ła ona dn io ciekawego materj.alu,
z którym Min. Opieki Społecznej
musi » ę zapoznać i przyi&tosoiwać
go dio własnego projektu. Stąd
wniosek — oświadczył p. Jastrząb
ski — że sprawa ta nie może być
pośpiesznie załatwiana, ale trzeba
przepracować gruntownie wszyst
kie materjały i możliwe, że po
przepracowaniu ich, Min. Opieki
Społecznej zaprosi jeszcze raz obecnych na konferencję, aby im
przedstawić wyniki swoich prac.
Również możliwe, że — w myśl
wniosku tow. Kwapióskiego —
gotowy projekt zostanie przesłany
dla wydania opinji centralom
związków zawodowych.

W sprawie P.A.T.
Przed parom a dniami zamieści
liśmy artykulik, zawierający dość
surową krytykę sposobu podawa
nia niektórych infcrmacyj przez
Polską Agencję Telegraficzną. Mu
simy jednak stwierdzić — po dokładniejszem sprawdzeniu rzeczy,
— że nie wszystkie przykłady, przy
toczone w owym artykule, są słu
szne; o konferencji premjerów
państw skandynawskich P. A. T.
podawał relacje szczegółowe; o
wniosku p. Doumange w parlamen
cie francuskim P, A. T. podał
wzmiankę dosłownie dwuwierszo
wą; wyolbrzymiły to głupstwo do
piero redakcje niektórych pism z
własnej inicjatywy.
Stwierdzamy to lojalnie. Będzie
my zapewne nieraz jeszcze kryty
kowali takie, czy inne błędy albo
braki w polityce informacyjnej P.
A. T., ale chcemy zawsze krytyko,
wać sprawiedliwie.

Hależy stosować przepisy
prawa

W obronie naszego zdrowia i ży
cia staje nietylko wiedza, ale i
prawo. Prawo zakazuje w interesu
zdrowia publicznego używania przy
opakowaniu artykułów żywnościo
wych papieru używanego, brudnego,
zmiętego. Prawo broni nas przed
chorobą. Prawo nakłada na sprzsdawców obowiązek stosowania się do
przepisów, wydanych w celu ochrony zdrowia szerokich warstw ludno
ści.
Powinniśmy ułatwić prawodawcy
jego pracę i domagać się stosowania
ścisłego przepisów ustawy w opako
waniu artykułów żywnościowych. Po
stępując tak, przyczyniamy się nseObszernie o tych obserwacjach tylko do poszanowania istniejących
praw, ale i do uzdrowienia obycza
dajemy na *tr. i-cj.
jów w handlu żywnością.
(X.).

„Robotnicke Nowiny" zapowia
dają, że w niedługim czasie doj
dzie do pertraktacyj stronnictw
koalicyjnych w ąprawie zmian na
stanowiskach niektórych ministrów
Chodzi głównie o to, aby agr ar ju
sze zrezygnowali w interesie pań
stwa z miinsterjów Spraw W ewnę
trznych i Wojny, k tó re stały się

Sprawa

ich monopolem. Jest to, zdaniem
pisma — stan bardzo niebezpiecz
ny dla pań9fwa, jeśli się uwzględni
fakt, że w łonie stronnictwa agrar
nego coraz wyraźniej zaznaczają
się tendencję andemokratyczne,
wyrażające się w dążeniach do
wprowadzenia dyktatury.

Hauptmanna

W sobotę definitywna decyzja Trybunału

Hauptmann zwrócił się z prośbą
do sądu, ażeby pozwolono mu sta
nąć w sobotę przed trybunałem,
który ma rozpatrzeć jego prośbę o
ułaskawienie, gdyż pragnie on osobiście odpowiedzieć na pytania
trybunału. Przypuszczają, że gu
bernator stanu New Jersey wię o
pewnych dokumentach, dotyczą
cych sprawy Hauptmanna, które
mają przybyć z Niemiec do Nowe
jego filji w Wielkiej Brytanji. W
go Yorku na okręcie „Europa" w
depeszy tej Morgan polecał naby
przyszłym tygodniu. Dokumenty te
cie kontrolnego pakietu akcji t-wa
„Winchester Repeating Rifle co“,
które znajdowało się wówczas w
turdnościach płatniczych. Morgan
Plebiscyt, mający zadecydować
również, jak wynika z tych doku
konieczności
wprowadzenia
mentów był zaangażowany w spra o
wę dostawy broni dla wojsk bry zmian do obecnej konstytucji zo
tyjskich w Rosji za sumę 194 mil- stał wyznaczony ma 23, 24 i 25 lu
tego r. b. (PAT.).
jonów dolarów. (PAT.).

Zyski wofenne Morgana

jakoby zawierają dfcrwód, że zm ar
ły Izydor Fisch, przyjaciel H aupt
manna, dał mu do przechowania
banknoty, pochodzące z okupu,
znalezione w posiadaniu Hauptmarar.a. (PAT.).

S en sa cy jn e w yn ik i K om isji śle d c ze j
sen a tu a m er y k a ń sk ieg o

W yczyn
p raw ie sp o rto w y

Na wczorajszem posiedzeniu
specjalnej komisji śledczej senatu
amerykańskiego w sprawie zysków
wojennych,
złożono
zeznania,
stwierdzające, że Morgan sprzedał
jakoby w czasie wielkiej wojny za
363 miljony dolarów różnych to
warów, sprzętu wojennego, le
karstw, środków wybuchowych i
t, d. Odczytano m. in. depeszę Mor
gana z dnia 16 stycznia 1916 r. do

Ubiegłej mocy 20 uzbrojonych i
zamaskowanych mężczyzn w tar
gnęło do gmachu, w którym mieści
się rozgłośnia radijowa w Limie
(Peru), gdzie po obezwładnieniu
całego personelu wygłaszali do mi
kro fonu przemówienia antyrządo
we, poczem zbiegli. Policja w®z©zę
ła śledztwo, lecz nie natrafiła do
tychczas na żadne ślady. (PAT.).

Plebiscyt w Estonii

Konferencja w sprawie Izb Pracy Na granicy Mandżurii i ZSSR.

We wtorek odbyła się w Min.
Opieki Społecznej konferencja opinjodawcza, poświęcona dyskusji
nad istniejącym projektem ustawy
o Izbach Pracy.
Konferencji przewodniczył wice
minister Jastrzębski, zastępujący
chorego p, ministra Jaseczołta; pro
jekt ustawy referował główny ins
pektor pracy, p. Kliutt.

tek i

dochodzi cod zien n ie do sta rć i z a jść
Prasa japońska zamieszcza na
stępującą wiadomość koresponden
ta agencji Domei w Czang - Gsuingu: 6 kawalerzystów sowieckich
wkroczyło 28 grudnia ub. r. na terytoujum Mandiżuko i według ofi
cjalnego komunikatu armji kwantoskiej z dnia 6 b. m. uprowadziło
na terytorjum sowieckie 26 (?) obywateli mandżurskich oraz 6 ko
ni.
W związku z powyższą wiado
mością agencja TASS oświadcza:
wiadomość sztabu głównego armji
kwantuńskiej zaw iera — co nie
jednokrotnie się zdarzało — fał
szywe i świadomie przekręcone
dane. Dochodzenie przeprowadzo
ne w dniu 28 grudnia uib. r. usta
liło, że 28 drwali mandżurskich, ści
nają,c drzewa dla garnizonu japoń
skiego, przekroczyło granicę na po

Jakie sq straty ludzkie Włoch?

Studnio - zachód od miejscowości
Turijj Rog i poczęło ścinać drzewa
na terytorium sowieckiem w odle
głości 1 i pół kim. od graocy.
Drwale ci, zanim zostali wykryci i
aresztowani przez sowiecki oddział
straży pogranicznej, zdążyła śc^ąć
znaczną ilość drzewa sowieckiego.
Aresztowani zostali przyprowa
dzeni na posterunek graniczny na
badanie. Według dodatkowych in
fcwmacyj, otrzymanych przez agen
cję TASS. 4 b. m . do rejonu,
gdzie odbywało się ścinanie drze
wa, przybył oddział armji japoń
sko - mandżurskiej, złożony z 15
żołnierzy, zapuszczając się na 300
m. wgłąb terytorjium sowieckiego.
Oddział ten, zauważywszy w od
dali oddział sowieckiej straży po
granicznej, powrócił natychmiast
ua terytorjum mandżurskie. (PAT)

Urzędowy komunikat włoski do
niósł, że od początku wojny zginę
ło w Abiisynjji 390 Włochów. Każ
dy domyśla się, że to jest kłam 
stwo i to bardzo niezręczne
By poznać prawdaiwą ilość strat
włoskich, należy OTijemtować się
według sprawozdań Towarzystwa
Suezfciego.
Otóż sprawozdania te mówią, że
od 25-go czerwca do 25-go grudnia
1935 r. przewieziono w kierunku
E rytrei 246.631 żołnierzy i robot
ników. W przeciwnym zaś kierunk uprzeweizicmo 35.697 ran
nych i chorych, czyli 14.5 proc.
tamtej cyfry.
Coprawda wojska włoskie wysy
lano do Afryki jeszcze przed 25
czerwca. Należałoby więc pro
cent rannych i chorych obniżyć do
12.
Z drugiej jednak strony liczba
rannych i chorych nie uwizwgłędnia
bitew z połowy grudnia, które by
ły najkrwawsze. W liczbie tej
niema też najciężej racych, któ
rych zatrzymuje się w etapie na
Sprowadzono gości, którzy byli
froncie, ani chorych i rannych Asw gospodzie jednocześnie z aresz
towanym i wszyscy jednomyślnie karisów, których ,„cywilizowani"
zeznali, że rowerzysta zachowy
wał się bardzo podejrzanie. Nie
którzy naw et oświadczyli, że od
pierwszego wejrzenia poznali że
nosi się on ze złemi zamiarami.
Inni stwierdzili, że ma w twarzy
Przed parom a dniami donosiliś
wyraźne cechy przestępcy.
Biedny cyklista 72 godziny spę my o śmierci am basadora niemiec
dził w zamknięciu, zanim policja kiego, Rolanda Koestera, w P ary 
przekonała się, ii jest o<n właści żu, który zm arł na grypę.
Gdy stan zdrow ia K oestera był
cielem skradzionego roweru.

Kryminalno-groieskowa historia

Wartość zezn a ń niektórych świadków
W jednem z miast środkowych
Niemiec rozegrała się przed paro
ma dniami kryminalna, ale nie po
zbawiona komizmu historja, która
jednocześnie dowodzi, jak bardzo
rzadko można polegać na zezna
niach naocznych świadków, którzy
„na własne oozy widzieli".
Późnym wieczorem do pewnej
gospody zaszedł gość, który, od
stawiwszy rower do ostatniego po
kcju, sam zasiadł do kolacji. Tym
czasem jeden z członków rodziny,
w obawie by rower nie został skra
cbiomy, zamknął go na klucz w ko
mórce, klucz zaibztał do kieszeni i,
zapomniawszy o wszystkiem, po
szedł na miasto.
Nadaremnie gość po zjedzeniu
kolacji szukał roweru. Maszyny
nie było. Udał się na policję i zło
żył meldunek, poozem wrócił do
gospody i zaczął uważnie ob serwo
wać gości.
Po pewnym czasie, rozglądając
się po lokalu, zajuzał do komórki
i przez szczelinę zauważył swój ro
wer. Gospodarz wydał mu rower
i gość zadowolony z odnalezionej
zguby, wsiadł na row er i wyru
szył w dcogę.
I tu dopiero zaczęły się dla nie
go peryrpeije. U granicy miasta za
trzymali go diwaj policjanci i pomimiu sprzeciwu odprowadzili go do

U ło ż a

użerającego ambasadora

Wzór socialists

Na jednem z przedmieść Wied
nia policja przed paroma tygodnia
mi aresztowała całą rodzinę robo
tniczą, mianowicie, ojca, matkę,
syna i zięcia. W domu Horvatow
— takie jest nazwisko rodziny —
został tylko mały chłopiec oraz
dwie córki.
Gdy rodzina była w więzieniu
zmarł drugi syn, niezamieszkały
razem z rodziną, niewidomy, któ
rego matka stale pielęgnowała.
Zdaniem lekarzy śmierć nastąpiła
wskutek braku opieki matki.
Pogrzeb zmarłego odbył się
przed samemi świętami. Matce po
zwolono być na pogrzebie syna w
asyście dwóch agentów policyj
aresztu.
nych. Matka przez cały czas po
Podczas przesłuchania w obec grzebu zachowywała się dzielnie,
ności obu policjantów, aresztowa a gdy trumnę opuszczono do gro
ny — jak opiewa protokuł — za bu, zawołała „Freiheit! Freundczął „wikłać się w zeznaniach”. schaft" (Wolność! Przyjaźń)).

już bardzo zły, polecił on w ezw ać
do siebie sw ego kolegę z uniw er
sytetu w Heidelbergu, żydow skie
go lekarza, baw iącego w Paryżu,
jako em igrant niemiecki i do któ
rego Koester miał nieograniczone
zaufanie.
Poniew aż em igrant ten nie ma
praw a praktyki w e Francji, zapro
szono do łoża chorego drugiego
lekarza, syna nadrabina Francji,
który w Paryżu cieszy się wielkim
autorytetem , jako lekarz.
W kołach paryskiej dyplomacji
w izyta tych dw uch niearyjskich
lekarzy u łoża am basadora „H itlerji" w yw ołała zrozum iałą sensa
cję.

N l e d x f e l a w Operze
O 12 w pot.

J A S E Ł K A
Ceny zniżone
O 3.30 pop.

ROSE MARIE
O 8 w iecz.

BARON CYGAŃSKI

faszyści uiewątpLiwie wogóle nie
opatrują i mfle leczą.
Można tedy śmiało liczbę ran
nych i chorych Włochów podać na
50 tysięcy. Liczbę zabitych przy
jąć można na 3 do 5 tysięcy.

W kraju

klerykalnego faszyzmu
W dzień wigilijny, jednocześnie
ze zwalnianiem amnestjonowanych
więźniów, policja wiedeńska do
konała 93 rewizyj po domach, przy
czem prawie połowę osób, u któ
rych dokonano rewizji, skazano na
grzywny.

Pech liacdonalddw
Niezwykle zabawne są przeży
cia Macdoualdów, ojca i syna, któ
rzy, jak wiadomo, przepadli w wy
borach do Izby Gmin, których jed
nak Baldwin chce zatrzymać w gab necie, chcąc zachować pozory
Rządu „narodowego", ale musi im
dać mandaty, których odmówiło
im społeczeństwo.
Otóż z temi mandatami jeet wła
śnie coraz trudniej. Młody Mac
donald staje do wyboru w okręgu
Ross, gdzie zrzekł się dla niego
mandatu kolega partyjny, t. zw.
„narodowy labourzysta". Żeby po
zyskać dla siebie wyborców tego
okręgu, Malcolm Macdonald rzu
cił w kąt „labourzystę" i kandy
duje, jako czysty „narodowiec".
Nie wiele mu to jednak pomogło,
gdyż konserwatyści okręgu uchwa
lili nie głosować na Macdonalda i
wystawiają własnego kandydata,
Niedepiej powodzi się staremu
Ramsayowi Macdomaldowi. Kan
dyduje on z uniwersytetów szkoc
kich, Ale ma on przeciw sobie
coraz silniejszą opozycję spośród
wyborców. Konserwatyści wpraw
dzie popierają go, ale niewiadomo
jeszcze, czy oprócz wysuniętej już
kontrkandydatury robotniczej, nie
przeciwstawi się mu kandydatura
niezależna i postawi pod znakiem
zapytania wybór Macdonalda.
Taki to smutny los spotkał p a 
nów Macdonaldów, żebrzących
dziś o m andat w okręgach, gdzie
jest najmniej robotników.
W O P E R Z E D Z IŚ

BARON CYGAŃSKI
ju tr o
DAMA PIK O W A

gośSny STAN. DRABIKA
pierw sz. tenora O pery w B elgradzie
B ilety od 30 gr. do 4.50
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Depesze i wiadomości, otrzymane w nocy ze środy na czwartek

Japonja proponuje Anglji ugodę
lecz żąda wzamian uznania przewagi w Chinach
W cUpeSzy z Tokjo „Times" ogtMM -wynurzenia oficjalnych kół
japońskich aa tem at stosunków
angielsko - japońskich, z który
ch wynika, że Japonęa byłaby go
tow a rokować na tem at wsizystkich
aktualnych zagadnień
dotyczą
cych jej stosunków z Imperjum
Brytyjskiem, ale nie zgadza się na
omawianie kwestii samych tyUko

Chin
Oprócz kwestii Chin, oraz zbro
jeó morskich istnieje wiele zagad
nień, dotyczących Pacyfiku i Imperjuim Brytyjskiego. Są to prze
ważnie zagadnienia gospodarcze,
jak prawo wjazdu kupców japoń
skich na terytorja brytyjskie, ogramiczenia ze stromy Australji
wobec japońskich kupców wełny.'
Japonja gotowa jest podjąć ogólną
dyskusję na tem at wszystkich
spraw, w których istnieje sprzecz
ność interesów pomiędzy Anglją
oraz Japoują, ale uważa omawia
nie interesów angielskich i japoń
skich w Chinach odrębnie od in
nych zagadnień za bezcelowe.
Wobec powyższej informacji, na

biera oficjalnego znaczenia krą
żąca w angielskich kołach dyplo
matycznych wiadomość, że po
między Japomją i Rządem CzangKaj-Szeka doszło do bardzo dale
ko posuniętego porozumieuia.
Japonja czyni Wielkiej Brytanji konkretną ofertę o rokowa-

Z Dessie donoszą, że według
informacyj ze strony urzędowej
wojska abisyńskie zajęty obecnie
całą prowincję Tembien.
Oddziały abisyńskie, nacierające
na odcinku Makalle nie napotyka
ją na żaden opór, gdyż Włosi wy
cofali się ze swych pozycyj.
W akcjach tych w ręce abisyń
czyków wpadł jeden czołg oraz
samochód ciężarowy, które ugrzę
zły w błocie.
Wszystko wskazuje na to, że nie
spodziewanie rychłe nastanie Qkre

dowódcy wojsk i szefa bezpie
czeństwa w Taku.
Pozatem konsul generalny japoń
ski zażądał wypłaty odszkodowa
nia dla kupca japońskiego i przer
wania akcji antyjapońskiej wojsk
generała Sung-Czen-Juana i rę
kojmi na przyszłość. (PAT)

su deszczów całkowicie zaskoczy,
ło Włochów, zmuszając ich do wy
cofania się z najbardziej ekspono
wanych pozycyj. Przybyli do Des
sie jeńcy włoscy w ilości 7-miu
oiicerów, wziętych przez wojska
rasa Ajelu. Jeńcy ci są traktowani
bardzo dobrze i między innemi
zaopatrzeni zostali w ciepłą odzież.
* *
*

Tak zwany mały okres deszczo
wy, który przed kilku dniami,
wcześnie aniżeli zwykle rozpoczął
się w północnej Abisynji, ogarnął
ostatnio także środkowe części
kraju. W środowych godzinach
przedpołudniowych nad Addis Abebą spadły ulewne deszcze w po
łączeniu z oberwaniem się chmu
ry. Drogi karawanowe stały się
całkowicie rozmokłe, a podróżni,
przybywający z Dessie, oświad
czają, że karawany poruszają się
jedynie z największym wysiłkiem.
Mimo wszystko połączenia po
między DeSsie i frontem północ

ograniczeń prasowych, co dzienni
ki tłumaczą właśnie sprzeciwem
ze strony władz angielskich.
Stan wewnętrzny w Egipcie o
tyle może być uważany za groź
ny, że, jak się okazało, ani stron
nictwo Wafd, ani żadne inne nie
ma decydującego wpływu na mło
dzież, która prowadzi własną po
litykę, zresztą nie ujętą w żadne
formy programowe. (PAT)

przy budowie kolejki na Kasprowy

A6NIESZKASHEDLEY
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góry), U«r
by «im Tzapłacono
za nie
dzielne godziny pracy, by im prze
stano strącać na różne cele (do
browolne składki) i t. d.

/C ń p i r )

*

O tej sprawie
szerniej.

napiszemy

Z cyklu „HI6AWKI CHIŃSKIE"

Żołnierze ’
Z upoważnienia autorki przełożyła B. Kopelówna
N oszą ta k ie sam e m undury, d o stają tak i sam
żołd; jed zą ta k ą sam ą żyw ność i żyją ta k samo. K aż
d a form acja bojow a ich arm ji m a swój w łasny bank.
Ż ołnierze um ieszczają sw oje p ien iąd ze w b a n k u i n a 
w e t d o stają za to p ro c e n t. Ż ołnierze w iedzą o fundu
szach a k u ra t tyle, co oficerow ie. M oże to w łaśnie
je st p rzy czy n ą, dlaczego m ów iono nam , że są to b a n 
dyci. B yłem głupcem , że nie p rzeszed łem do nich, jak
n ie k tó rz y z n aszych ludzi.
N asza 19 A rm ja P olow a n auczyła się. od „c zerw o 
n ych", jak m a się bić z Jap o ń czy k am i. D latego m o
gliśm y tu taj, w Szanghaju, bić się ta k dobrze. „C zer
w oni" m ają n ajlep szą arm ję w C hinach. J e d e n z n a 
szych w a rt jest jednego Jap o ń c zy k a, ale stu J a p o ń 
czyków nie dorów na... jednem u „czerw onem u". To
są dzicy ludzie i nie boją się um ierać... W szyscy
w Kiangsi, z w y jątk iem bogaczów , pom agają „ c z e r
w onym ". A rm ja n asza m iała ae ro p lan y i stacje te le 
grafu b e z d ru tu , ale czy p an i myśli, że mogli znaleźć
„czerw o n y ch "? Ho, ho! C ała dyw izja „czerw onych"
m ogłaby przejść p rż ez p o łudniow e Kiangsi, a my nie
w iedzielibyśm y o tern nic, ale gdy k tó ry ś z nas od
szedł dziesięć k ro k ó w od wsi — czerw oni d o w iad y 
w ali się zaraz.
W szyscy szpiegują dla nich. K obiety ich p rz y ch o 
dzą do n aszych obozów ; p ła c z ą i m ów ią, że zbiegły.
P rzy c h o d zą poto, aby szpiegow ać i ag ito w ać w śród
nas. O ficerow ie n asi p rz y trzy m ali trz y ta k ie k o b ie
ty i dow iedzieli się, że by ły one pielęg n iark am i
w C zerw onej A rm ji. B yły to b a rd z o m łode dziew -

Cyniczne stanowisko faszystów
w sprawie zbombardowania ambulansu
Liczba ofiar bombardowania
ambulansu szwedzkiego Czerwone
go Krzyża wzrasta; Jeden z ran
nych
sanitarjuszy abisyńskich,
przywieziony do Addis Abeby,
znajduje się w stanie agonji.
Inny sanitarjusz wyraża się z
nadzwyczajnem uznaniem o odwa
dze lekarzy szwedzkich, którzy w
czasie bomcwrdow im i nic tracili
zimnej krwi, a nawet dokonali
zdjęć fotograficznych.
Tenże sanitarjusz stwierdza, jak
i inni świadkowie bombardowa
nia, że obóz Czerwonego Krzyża

wój sytuacji wewnętrznej, a w
szczególności zachowanie się Par
tji Radykalnej.
Na podstawie pewnego artykułu
„Ere Nouvelle" zwolennicy Lavala
szerzą pogłoski, iż ministrowie ra
dykałni, a w szczególności min.
Herriot, nie wywołają rozpadnięcia się Rządu prze* podanie się
do dymisji.
„Ordre" zwraca uwagę, że prze
świadczenie to potwierdza stano-

wisko „lewicy demokratycznej"
Senatu (radykałowie), która jako
by kilkakrotnie daw ała wyraz
swemu pragnieniu uniknięcia prze
9iienia rządowego. Gdyby jednak
Herriot podał się do dymisji, spo
wodowałoby to oczywiście, ustą
pienie Lavala.
Pomimo tej optymistycznej opiniji czy też pobożnych życzeń wy
daje się jednak, ii wobec nastro
jów panujących wśród radyka
łów, sytuacja Lavala nie jest pomyślna.

Zatarg w górnictwie angielskiem

Strajk r o b o t n ik ó w
—
»m
ł« l n f
s l/n
Donoszą *inam
telefonem «z 7Zako
panego:
Wybuchł strajk robotników, za
trudnionych przy budowie kolejki
linowej na Kasprowy.
Robotnicy żądają aby ich zwożo
no na miejsce pracy (obecnie ja
dą na własny koszt wysoko w

floty francuskiej nie pozostają w
związku z tą sprawą.
Należy zaznaczyć, że prasa an
gielska stwierdziła, iż zgromadze
nie na morzu Śródziemnem lub w
pobliżu jego 90 jednostek floty
francuskiej pozostawać ma w zwią
zku z ewentualnem wprowadze
niem sankcyj naftowych.

Również ze sfer angielskich
twierdzą, że ruchy floty brytyjs
kiej, a mianowicie przesunięcie
ćwiczeń torpedowców z morza
śródziemnego na wody hiszpań
skie i portugalskie oraz skierowa
nym, przerwane na skutek pierw nie spowrotem do Anglji niektó
szych gwałtownych ulew sprzed rych okrętów nie pozostają w
kilku dni, w międzyczasie zostały związku ze sprawami politycznemi.
całkowicie przywrócone.

Pobożne życzenia zwolenników Lavala

koła polityczne z du
Wzburzenie młodzieży egipskie! J żemFrancuskie
zainteresowaniem śledzą roz

T l/\«

Z francuskich kół politycznych
wyjaśniają, że rokowania na te
mat współpracy angielsko - fran
cuskiej na morzu, lądzie i w po
wietrzu na wypadek niesprowokowanego napadu włoskiego na flo
tę brytyjską zostały całkowicie
zakończone, jednak, że mają cha
rakter ogólnikowy i, że ruchy

„Mały sezon deszczów" - sprzymierzeńcem Abisyńczyków

Żądania Japończyków

W rzenie wśród młodzieży egip
skiej trw a w dalszym ciągu mimo
nawoływań zjednoczenia wszyst
kich stronnictw politycznych,
Młodzież zarzuca starszemu po
koleiiu, a zwłaszcza gabinetowi
Taufika Nassima, zbytnią ule
głość wobec Anglików.
Pomimo przywrócenia ustroju
konstytucyjnego nie ogłoszono
amnestji dJla skazanych za ostat
nie demonstracje i nie cofnięto

Pogłoski i wyjaśnienia

Cała prowincja Tembien odzyskana

Zaostrzenie w Chinach Północnych
Do generała Sung-Czen-Juana,
prezesa nowej Rady Politycznej
prowincji Hopei i Czahar, władze
japońskie zwróciły się z żądaniem
przeproszenia za ostatnie zajścia
antyjapońskie, aresztowania 50 żoł
nierzy pod zarzutem ograbienia
sklepu japońskiego w Tako, usu
nięcia kilku urzędników, a m. in.

niach wzamian za aprobatę fakty
cznej hegemonji japońskiej w
Chinach. Oferta Japomji znana ma
być również delegacji amerykań
skiej, biorącej udział w konferen
cji morskiej w Londynie i wywo
łać miała w kołach amerykańskich pewną konsternację, (PAT)

Porozumienie anglo-francuskie

ob-

Przedstawiciele przedsiębiorców
złożyli górnikom propozycję pod
wyżki płac w różnej skali, zależ
nie od miejscowości.
Delegaci górników przedstawią
te propozycje Komitetowi Wyko
nawczemu.
Górnicy udzielą odpowiedzi na
propozycję przedsiębiorców, któ-

ra przewiduje podwyżkę płac od
6 pensów do 1 szylinga dziennie,
podczas gdy górnicy domagają saę
ogólnej podwyżki o 2 szylingi
dziennie.
Minister Kopalń zajął stanowi
sko negatywne wobec propozycji
udzielenia przez Rząd subwencji
na podwyżkę płac, (PAT)
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częta, m ające około p ię tn a stu czy szesn astu lat.
S prow adziliśm y z sobą te trz y do Szanghaju. O fi
cerow ie nasi zatrzy m ali je w sw oich k w aterach ...
po co? Ho, ho! Oni p o trze b u ją kobiet, czy nie? J e 
żeli pani chce, m oże pani u d ać się do Czemju i zoba
czyć te dziew częta.
N iety lk o m ężczyźni i k o b iety szpiegują nas w „c zer
w onych" ok ręg ach — ro b ią to n aw et m ałe dzieci.
P ew nego dnia, gdy braliśm y ryż w e w si za m iastem
H ingkw o, chłopiec ,n iesp ełn a dziesięcioletni, podbiegł
nagle do nas, m ów iąc śm iało łagodnym głosikiem :
— D ajcie nam m iseczkę ryżu, b ra c ia z białych
w ojsk. Nie jedliśm y od trz e c h dni, gdyż dom y nasze
zo stały p rz ez w as spalone. T atu ś mój i m am a u cie
kli... nie w iem dokąd.
A le oficerow ie nasi w ykryli, że ten m ały chłopiec
był szpiegiem — i zabili go. J a k i to by ł m ądry
i p ięk n y chłopiec! Nie b a l się n aw et, gdy go zabijali.
K iedy go zobaczyłem , pom yślałem o sw oich dw uch
synach... jeden m a cz tern aście, a drugi jedenaście lat.
A le są głupi — i cóż te ra z m ogliby zrobić dla m nie?
Ha!
O ficerow ie nasi k azali nam ... ró w n ać z ziem ią
w szy stk o n a tery to rja c h sow ieckich. Spaliliśm y w ięc
w szy stk o w o b rę b ie trz y stu li od H ingkw o. W ó w 
czas k azali nam zabijać każdego, kogo ty lk o sp o t
kam y w e wsi. P ow iedzieli, że to ro zk az najw yższego
dow ództw a. R obiliśm y ta k . Z abieraliśm y w szy stk ie
św inie i k u ry i ow ce i krow y, k tó re zostaw iali ch ło 
pi; zabijaliśm y je i zjadali. Z bieraliśm y ich ryż i zja
daliśm y go. C ała ludność znienaw idziła nas. G dy
nadchodziliśm y, zab ierali z sobą w szystko, co mogli,
i cofali się razem z „czerw onym i". N ik t nam nie
chciał pom óc. Nie daliby nam n a w e t w o d y do picia;
p rz e d odejściem za tru w ali n ie k tó re studnie i rzek i.
M ieliśm y lepsze, niż oni, a rm a ty i aero p lan y ; m ie
liśm y n a w e t gaz trujący, ale m im o to baliśm y się ich.
B aliśm y się ich, idąc p rz ez góry. Ścieżki są tam
j ty lk o n a trz y sto p y szero k ie — i p rz e z k ilk a dni n ie

znajdował się w odległości conajmniej 3 kim. od obozu rasa Desty. (PAT)
••
•

Przybył do Harraru w Dżidżiggi
książę fzmael-Daud, szef Czerwo
nego Krzyża Egipskiego, Wyraża
się z oburzeniem o bombardowa
niu ambulansu egipskiego w Daggabur w dniu 4 stycznia. Już 30
i 31 grudnia r. z. pięć bomb wło
skich spadło w odległości kilku
metrów od ambulansu egipskiego
znajdującego się na południowschód od Daggabur. Dnia 4 stycz
nia dwa samoloty zrzuciły na am
bulans 10 bomb. Szkody byty bar
dzo znaczne.
Spowodu rozmowy porta szwe
dzkiego w Rzymie z wicemini
strem spraw zagranicznych Suvichem, udzielono wyjaśnień, że
Włochy i Szwecja sprawdzają i
kontrolują swoje wiadomości o
zbombardowaniu ambulansu szwe
dzkiego. Nie czekając jednak na
materjały, Rząd faszystowski oświadcza, że nie zgadza się z
szwedzką tezą przedstawioną mu
przez posła Sjoborga. (PAT)
*•

Prasa zagraniczna donosi, że ae
roplany, z których bombardowa
no szwedzki ambulans Czerwone
go Krzyża w Abisynji, obsługiwa
ne były przez benzynę zagranicz
ną.
W ten sposób państwa, stosują
ce tylko częściowe sankcje przeciw
Włochom, są współwinne barba
rzyństwa faszyzmu włoskiego. Pra
sa domaga się przyśpieszenia san
kcyj naftowych.

ra z nie w idać p o drodze żyw ej duszy.
Istn iał p rzep is, że m arsz odbyw ać b y ło m ożna w
liczbie najm niej c z te re c h kom panij. D w ie kom panje
k ro czy ły jak o stra ż przed n ia, dw ie p o zo stałe — szły
w tyle. Je ż e li posuw aliśm y się m ałem i, rozproszonem i jednostkam i, chłopi n ieoczekiw anie osaczali
nas i rozbrajali. N aw et gdyśm y szli w dużych fo r
m acjach, „czerw oni" w y łaniali się czasem z cichych
gór; sp ad ali na nas jak p o to p i cięli n a strz ę p y n a 
sze w ojska.
C enią oni swoje k a ra b in y bardziej, niż życic, to też
w p ierw szy ch szereg ach szli chłopi z m otykam i, sie
kieram i, w łóczniam i i tylko p a ru z karab in am i; —
p otem żo łn ierze z w ięk szą ilością k arab in ó w ; — a
w k o ń cu d o p iero żo łnierze, z k tó ry c h k ażdy u zb ro 
jony byl w k arab in i p isto let. W ów czas, gdy ci o stat
ni dochodzili do nas, byliśm y już zm ęczeni w a l
ką; uzbrojeni żołn ierze mogli za b rać nam n asze k a 
rabiny, am unicję i k a ra b in y m aszynow e a m y m u 
sieliśm y alb o cofać się, albo dać się w ziąć do n ie
woli. Nie w zięliśm y n 'g d y ich k arab in ó w , ale
oni zab rali n aszych dużo. To też m ają ironiczne
o k re śle n ie dla w ojsk rządow ych. „O to id ą nasi do
starc zy ciele śro d k ó w tra n s p o rtu i am unicji" — ta k
m ów ili o nas.
W szy scy w K iangsi um ieją się bić. M ają tam b a r 
dzo d o b rą organizację. M ają ta k do b rą organizację,
że chociaż zajm ow aliśm y H ingkw o p rzez szereg m ie
sięcy — oni m im o to p o tajem nie sp raw o w ali k o n 
tro lę n ad rząd am i w m ieście. Z aw sze baliśm y się
ich. K ażdy, k to p rzy ch o d ził lub w ychodził z mia
sta, m usiał b y ć p o d d an y b ad a n iu i otrzy m ać sp ecjal
n e zaśw iad czen ie. Z abiliśm y w ielu z nich, ale „czerw oni ciągle w iedzieli o w szystkim , cośm y robili —
i ciągle rząd zili m iastem . K ażd y chłop, k tó ry p rz y
byw ał z jarzynam i, b y ł „czerw onym " — i w szyscy w
m ieście, z w y jątk iem bogaczy, opow iadali mu do
kład n ie, oo robim y i ile m am y k a ra b in ó w i nabojów .
(D. c. n.).

%Miadomości
S portowe
jS en sa cje d n i a
P. Z. P. N WYPOWIADA SIĘ ZA
ZAOSTRZENIEM
„KARENCJI"
DLA GRACZY. N a ostatniem posie
dzeniu zarządu PZPN zastanawiano
się nad ostateczną redakcją wniosków
zarządu PZPN na walne zgrom adze
nie 22— 23 lutego, zaprojektowanych
w głównych zarysach przed tygod
niem. Obecnie wprowadzono kilka tyl
ko uzupełnień, z których najw ażniejszem jest pewne zaostrzenie t. zw,
„karencji" czyli zakazu zm iany barw
klubowych,
a mianowicie zarząd
PZPN proponuje, by gracz zatw ier
dzony dla innego klubu nie m ógł
przez rok grać ani w m istrzostwie
ani w zawodach o puhar. N adto przy
przejściu gracza z klubu do klubu z a 
m iast zgody obu klubów i obu okrę
gów zainteresowanych, zarząd PZPN
wym agać będzie jedynie opinję tych
klubów i okręgów, a ostateczna de
cyzja należeć będzie do zarządu
PZPN-u. Zarząd PZPN opowiedział
się także za nowym system em rozgry
wek tak w Lidze jak i w okręgach,
_ mianowicie z pierwszą rundą na je
sieni, a drugą na wiosnę, zaś jeśli
chodzi o wiosnę r. 1936 to urządzone
będą zawody o puhar, najpierw w okręgach, a potem w konkurencji mię
dzyokręgowej przy udziale 32 najsil
niejszych klubów, wyeliminowanych
według specjalnego rozdzielnika z okręgów. Kluby, które odpadną w
pierwszych trzech rundach w okrę
gach, grać będą o puhar okręgowy.
Rozgrywki o puhar byłyby obowiązn
jące dla klubów ligowych, okręgowych
i klasy A, zaś nieobowiązujące dla
k'ubow klas B i C.

B oks
POLSKi BOKSER, KTÓRY OPARŁ
SIĘ LOUISOWI. Wśród polskich bok
serów zawodowych w Am eryce w y
bija się ostatnio coraz bardziej A doll
W iater. W ciągu sw ej krótkiej karjery rozegrał on 23 spotkania, odno
sząc aż 20 zw ycięstw. Sensacją jest
niew ątpliw ie, że W iater w alczył m.
in. w końcu 1934 roku ze słyrmnym
obecnie murzynem Louisem , przegry
w ając z nim jedynie na punkty i to
po 10-eio rundow ej walce.
P.Z.B. N IE POZWDLI N A TERORYZOWANIE SĘDZIÓW. W związ
ku z w ystąpieniem zawodników I. K.
P. Łódz przeciwko sędziemu p. Mo
skalowi oraz zachowaniem się tych
że zawodników na zawodach w dniu
22 grudnia ub. r. w W arszaw ie, P o l
ski Zw. Bokserski uchwalił ukarać
zawodników I.K .P.: Chm ielewskiego.
Bartniaka, Popielatego, W oźniakiewi
cza, Banasiaka i Spodenłriewicza 6tygodniow ą dyskw alifikacją z zaw ie
szeniem kary na 3 m iesiące. Ponadto
uchwalono ukarać zawodnika Chmie
lew skiego naganą z zagrożeniem skre
ślenia z drużyny olim pijskiej w razie
jakiegokolw iek dalszego przew inie
nia.
W razie stwierdzenia _ rzeczyw i
stych przewinień sędziów Zarząd
P.Z.B. nie om ieszka w yciągnąć naj
dalej idących konsekwencyj w sto
sunku do sędziów, musi jednakże sta
nąć w obronie ich czci w wypadkach
gołosłownych zarzutów stronniczości,
wypowiadanych niejednokrotnie prze
ciwko jednom yślnym orzeczeniom sę
dziów, traktujących sw e obowiązki
sum iennie i poważnie.
W każdym razie przeciwko aktom
dem onstracyj lub teroru zawodników
wobec orzeczeń sędziów P. Z. B. w y
stąpi w przyszłości z całą bezw zględ
nością.

P iłk a n o żn a
SEN SA C Y JN E W NIOSKI POGO
NI. N a walne zgromadzenie Ligi,
które odbędzie się w W arszaw ie w
dn. 18 i 19 stycznia, Pogoń lwowska
przedstawi walnemu zgromadzeniu
rały szereg sensacyjnych wniosków.
Najbardziej
atrakcyjny _ wniosek
„rzedstawiony przez Pogoń_ odnosi
się do Cracovii. Pogoń zam ierza bo
wiem przeforsować wniosek, domaga
jący się zatrzym ania Cracovii
L i
dze, ze w zględu na jej w ielkie zasłu
gi, położone koło rozwoju piłkarstw a
3 sro. Gdyby w niosek ten nie uzy
ókał w iększości, w ów czas Pogoń do
magać się bedzie dopuszczenia Cra
covii bezpośrednio do rozgryw ek fiOowvcb o w ejście do Ligi państw o
wej, w zględnie przyznania jej równej
ilości punktów z m istrzem jesiennym
okręgu krakowskiego w klasie A.
ŁKS PRZECIW KARENCJI I A U TONOMJI SĘDZIÓW. ŁKS zgłasza
na walne zgromadzenie L igi Piłkar
skiej trzy wnioski natury adm inistra
cyjnej. ŁKS pozatem będzie głosow ał
za zniesieniem karencji, a przeciw
.urn;i sędziów.

K ra )
długowiecznych ludzi
Według ogłośzcw.ych niedawno
statystycznych danych z ostatnie
go spisu lu d n o ści J u g o sła w ia li
c zy 15 milionów mieszkańców. Za
stanawiająca jest w tym kraju w id
ka liczba długowiecznych. Ponad
4000 ludzi osiągnęło 100 lat ży
cia, Starców liczących ponad 120
lat posiada J u g o sła w ja 62. (ATE.)>
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30 gr. dziennie za 10 godzin pracy
S to s u n k i w fa b ry c e A rd a l w L idzie
W Lidzie, na kresach, jest fabry" główny udziałowiec, Salomon Gurlca wyorbów gumowych pod na wicz, przemysłowiec z Warszawy.
zwą „Ardal", w której pracuje
Wszystko to dzieje się pod bo
800 robotników. Stosunki, panują kiem p. starosty powiatowego w
ce w tej fabryce, podobne są do Lidzie, który ma ogromne zmar
stosunków katorżniczych.
twienie, że robotnicy, mając dość
Dość powiedzieć, że robotnice, straszliwego wyzysku i teroru,
przyjęte do pracy, otrzymują za panującego w fabryce, zorganizo
JO—12, a nawet więcej godzin pra wali się w klasowym Związku Che
cy, 30 gr. dziennie. Po dwóch ty micznym.
godniach otrzymują za tę samą
Robotnicy „Ardalu" zorganizo
pracę 50 gr. dziennie, a dopiero wani są w Centralnym Zw. Rob.
po 5—8 tygodniach 80 gr. dzien Przem. Chemicznego w R. P., Od
nie.
dział nasz nie może wynająć loka
8-mio godzinny dzień pracy ist lu w Lidzie, gdyż Starostwo Po
nieje na papierze, na regulaminie wiatowe, dbając o „zdrowie i ży
fabrycznym, podpisanym przez In
spektora Pracy w Lidzie, faktycz
nie zaś robotnicy pracują po 10—
16 godzin dziennie. Jeśli znajdzie
się robotnik odważny, który nie
chce pracować dłużej, niż 8 go
dzin, to natychmiast zostaje z pra
W Wyszkowie prowadzone są
cy wydalony.
Rzemieślnik wykwalifikowany, roboty przy wydobywaniu żwiru
ślusarz, otrzymuje wynagrodzenie, Prowadzi je firma „Pióro" od roku
w wysokości od 20 do 38 gr. (naj 1926. Robotnicy tej firmy byli za
wyżej); szczęśliwców, otrzymują wsze ubezpieczeni i otrzymywali
cych po 38 gr. za godzinę, jest na zasiłek. W końcu 1934 r, i w po
800 robotników tylko kilku. Kobie czątkach 1935 r. robotnicy cd, zwoi
ta, pracująca akordowo, przy ta miectu z pracy, złożyli odpowiednie
kim czasie pracy, jaki podaliśmy, pisana o przyznanie im zasiłków.
zarobić może najwyżej 1 zł. 30 gr. Fundusz Bezrobocia odmówił wy
dziennie. Robotnik wykwalifikowa płaty, uważając, iż robotnicy, pra
M y , pracując na akord, zarobi naj citsjąey przy robotach akordowych,
wyżej 3 zł. dziennie; takich szczę nie są robotnikami najemnymi. Ro
śliwców też jest tylko kilku. Re botr.iścy złożyli od tego odwołanie
szta zaś robotników otrzymuje do władz wojewódzkich.
Również Obwodowy Fundusz
groszowe zarobki.
Warunki pracy są straszne; om Bezrobocia w Warszawie przesłał
dlewanie przy pracy jest na po do władz wojewódzkich dowody
rządku dziennym. Obchodzenie się celem wydanie orzeczenia, ale do
administracji fabrycznej z robot dnia dzisiejszego sprawa t.a nie z©
nikami—niżej krytyki. P. inż. Gur- stała załatwiona i robotnicy nie owicz, majster Fuks, odzywają się trzymuiją zasiłku, pomimo, że są
do robotnic: „idjotka“, ,„cham ubezpieczeni.
.1 Wczoraj delegacja robotników z
i t. p. Patronują temu p. prezes i

cie robotnika", nie pozwala na w y
najęcie lokalu bez zgody Komisji
Budowlanej. (A wiemy o tern, ja
kie orzeczenie wyda komisja!).
Na zgromadzenie robotników nie
można wynająć ani jednej sali w
mieście. Po długich staraniach otrzymalismy od Klubu sportowego
„Makabbi" salę na odbycie zgro
madzenia w dniu 5 b. m. Tymcza
sem w ostatniej chwili p. prezes
Makabbi, adwokat Wegner, odmó
wił sali. Okazało się, że p. adwo
kat Wagner jest radcą prawnym
firmy'„Ardal".' Komentarze zby
teczne.

0 wypłatę zasiłków

robotnikom źwirntkora z Wyszkowa
Wyszkowa interweniowała w tej
sprawie w Obwodowym Funduszu
Pracy, gdzie oświadczono jej, że
dlatego nie otrzymują zasiłku, ani
konkretnej odpowiedzi w tej spra
wie, ponieważ władze wojewódz
kie dotychczas nie zajęły stano
wiska.
Sądzimy, że władze wojewódz
kie nie powinny zwlekać z zała
twieniem sprawy, w której chodzi
o los 50 ludzi.
Trzeba zaznaczyć, że niektórzy
z tych robotników, oraz inni, pra
cowali w taj firmie ponownie w r.
1935 i również byli ubezpieczeni
(składki im potrącano!).
Wszyscy przedsiębiorcy, prowa
dzący takie same roboty, ubezpie
czają swoich robotników — i ro
botnicy otrzymują zasiłki. Dlacze
go w tym wypadku stosuje się in
ną miarę?

Strajk protestacyjny

4-ty dzień ciągnienia 4 klasy 34 Loterji Państw.

I i II ciggnienie
Główne wygrane
Z l 10.000 — 67120
Zl. 5.000 — 614 12953 60164 65670
1UG438 130608 133847 143232 165999
Z l £.000 — 3070 10460 13860
25168 35476 36767 48125 51305
51496 52559 60382 64898 97717
102207 133828 135615 148508 148136
161657 165919 170926 183082 190610
Zl. 1.000 — 13907 .15994
24531
34803 50574 58256 59887 63244
65416 66052 74817 79815 112874
112230 115947 119464 127360 135097
137672 138019 141687 131934 148777
137672 138019 141687 141934 148777
139989

Wygrane po 200 zł.
111 34 73 80 371 600 83 811 1077
126 575 756 840 88 911 37 96 2117
234 94 391 400 60 528 611 92 968
3327 95 606 53 767 844 930 39 C 64
91 4021 203 35 52 62 340 447 83 529
89 752 806 54 922 45 5042 224 33 56
95 368 514 58 65 94 96 673 703 49 54
59 906 29 73 6046 110 40 333 41 514
63 606 60 753 960 71 7008 184 324
411 853 85 961 8002 92 101 410 759
92 837 73 9115 65 400 43 623 704 20
844 90 10050 110 26 351 73 424 61
660 91 778 879 38 959 41 11125 321
25 505 684 929 85 12070 93 195 278
629 75 718 801 21 95 919 47 13016
35 69 85 109 53 56 240 470 563 93 653
79 828 913 14244 350 56 433 36 532
84 711 829 15032 363 75 545 22 697
872 940 68 71 16167 70 381 495 510
686 61 930 17071 134 53 59 357 642
.788 48 94 962 18058 137 217 18 339
414 43 57 70 653 600 764 99 822 901
87 19087 146 64 240 396 462 509 42
616 711 45 62 878
20149 217 609 763 87 816 999 21012
144 603 861 934 50 70 22011 30 100
233 41 306 415 49 586 660 79 780 86
23128 33 230 337 424 537 57 619
24249 59 84 349 37 624 853 25136 262
91 404 18 559 926 27 89 26126 27 32
218 67 74 403 518 727 94 896 967
27197 201 349 419 78 617 51 71 845
85 975 28041 115 43 252 425 83 549
88 798 849 947 29018 395 403 656
30160 204 340 618 41 95 730 825 47
99 925 72 31143 71 306 416 41 715 16
917 83 82060 424 25 53 609 98 827 31
42 50 927 53 33070 88 98 292 440 597
607 836 60 62 91 658 69 34008 77 257
422 ? L 538 51 607 701 908 04 55129
3/2 406 611 7io 821 72 36136 37 313
498 593 638 836 959 74 37086 93 180
207 336 537 63 760 38008 45 93 121
205 26 92 404 27 731 39221 315 696
749 892 904
40112 22 40 95 284 383 440 617 29
58 833 908 41041 107 51 299 444 39
El 561 ?06 35 63 851 901 90 42296
319 474 84 591 767 804 46 43026 121
58 92 396 55o 671 83 99 71 6 922 54
89 44002 158 226 27 520 45 795 968
81 45001 275 431 500 734 46098 190
219 49 622 50 816 47008 64 _45 62
233 422 542 629 785 811 82 79 960
48084 155 231 368 718 809 18 30 76
96 912 45 49012 245 306 505 679
50018 103 225 60 91 395 617 706 08
92 861 920 76 51061 313 82 429 75 579
96 685 736 S3 999 52205 19 -.-0 593
633 51 95 704 824 72 53026 75 376

94 544 58 687 821 28 76 909 54016
48 64 130 350 53 96 426 516 54 69 76
84 614 22 760 834 47 57 55028 82 162
74269 448 623 37 796 872 56033 81
95 281 358 94 405 615 974 93 57005
52 146 229 69 471 535 717 67 904 14
28 36 58040 98 129 59 246 77 323 87
524 637 700 59148 61 224 75 93 416
28 32 534 604 12 19 756
60076 157 246 95 323 461 80 572 87
61034 205 35 396 403 77 494 706 41
71 62011 544 52 798 851 909 12 90
63153 540 52 68 616 73 730 39 810 31
64110 46 293 360 73 475 81 527 620
56 884 902 73 90 65124 73 251 329
433 96 578 615 18 853 54 943 66 66133
451 663 65 78 722 67044 120 72 264
453 74 534 748 71 903 44 89 68361 81
522 99 647 822 936 69002 112 37 62
83 <33 528 57 647 80 703 86 816 77
70008 139 307 479 549 65 643 96 711
88 71056 288 521 603 740 75 72085 93
101 19 213 485 624 706 60 73166 336
418 70 856 952 91 74064 128 284 310
475 510 624 73 759 65 94 813 49 63
901 60 75054 77 89 115 38 310 63 82
94 477 99 724 935 49 76021 101 39 82
333 460 615 17 791 929 77046 84 113
249 61 356 431 38 699 767 903 11
78519 48 792 824 50 91 927 79163 384
429 81 517 631 32 708 41 92 830 989
80086 223 334 426 32 537 66 736 955
84 81023 268 73 445 555 73 617 60 709
84 832 73 8202! 55 195 367 70 92 416
751 59 81 959 83025 75 410 34 503 17
60 643 53 61 965 84079 189 97 336 74
445 587 765 99 802 54 85095 193 374
401 548 656 841 75 83 904 19 57 86238
302 449 654 80 803 17 29 913 87171
215 71 400 527 76 603 710 812 47
88228 50 59 98 80995 943 89021 197
214 308 485 99 550 603 29 950 90012
61 64 176 336 637 91113 47 233 605
797 824 908 26 55 93049 160 223 46 50
94 93079 165 394 578 80 789 998
94006 269 350 472 749 95130 252 445
584 622 83 770 801 84 910 96060 84
458 70 623 887 92 95 958 97022 70 171
86 88 99 609 701 814 979 98172 77 302
499 612 76 899 913 63 99005 212 34
407 607 40 77 716 67 852 56 948 57.
100024 149 78 293 309 445 540 64
657 64 763 840 981 101060 82 170 348
415 30 528 645 88 738 73 809 959 85
102050 64 86 116 96 553 69 96 731 95
849 939 103109 411 509 57 724 856 81
970 104790 850 105073 200 313 732 56
807 23 970 106038 51 272 83 363 817
978 107260 308 95 559 657 66 706 26
966 108072 77 203 17 461 68 72 710 26
34 852 992 109067 161 62 260 313 510
621 64 785 806 16 986 110031 80 301 53
413 574 94 37 772 94 918 22 57 71
111032 72 75 139 97 313 411 81 754
843 956 112000 163 400 29 40 72 642
860 113203 34 69 303 4 420 505 649 71-1
30 32 55 76 940 92 114102 20 24 81 263
80 706 22 88 821 22 969 91 115038 92
100 248 344 96 591 818 85 116014 252
327 29 675 96 805 20 25 923 52 117257
97 476 631 962 118012 80 138 290 413
534 646 83 881 119120 271 98 333 712
20 37 810 21 946 120035 46 201 31 45
318 461 79 554 956 121039 44 363 478
526 67 645 89 820 95 952 122058 69 102
207 18 335 85 764 67 80 818 942 123024
440 57 566 624 756 815 124026 118 62
96 295 304 36 426 84 579 616 85 820 61
903 13 125177 260 92 433 74 519 75 816
40 918 126004 51 52 13Q 237 306 8 17

i.Dba. 7 b. m. stanęły wszystkie
tkalnie Zakładów Żyrardowskich.
Robotnicy wysunęli żądanie wy
równania strat, poniesionych w okresie nieprzestrzegania przez Za
kłady Żyrardowskie cennika ba
wełnianego i złożyli protest prze
ciw znęcaniu się administracji nad
robotnikami. /
Między infłemi zdarzył się w dn.
7 b. m. w y p a d e k następujący:

Jeden z kierowników oddziału
tkalni, p. Monczyóski, zaczął szar
pać robotnika przy warsztacie.
Dopiero dzięki przytomonści umy
słu delegatki, która go odciągnęła
oid robotnika, nic doszło do poważ
niejszych incydentów.
Robotnicy byli bardzo wzburze
ni i przystąpili do strajku protesta
cyjnego.

Na Górnym Śląsku

HZ

12!!
Swego czaisu pisaliśmy o zaku
pieniu samochodu marki „Dodge",
a więc zagranicznej firmy, dU bur
mistrza m. Chorzowa, p. Grzesika.
Luksusowy zagraniczny samochód
kosztował z urządzeniem radja około 26,000 zł. Wydatek pokrył
Magistrat m. Chorzowa z pienię
dzy, przeznaczonych na zakupno
nowej sanitarki. Luksusowe auto
zostało niedawno na szosie do Kra
kowa rozbite, przyczem zabiito mło
dego robotnika, jadącego na rowe
rze, zaś chorych wozi się starem
autem sanitamem. Pozatem posia
da p. Grzeisik jeszcze drugie auto,
jako marszałek Sejmu Śląskiego.
W tych dniach zaś zakupiło Wo
jewództwo nowe auto luksusowe
zagranicznej marki „Buick" za
kwotę 39,000 zł. Samochód ten jest
już w ruchu i posiada również ko
sztowne urządzenie radjowe z re
gulacją radja obok pasażera. Wy
nika stąd, że samochód, przezna
czony jest na dalsze podróże i ma
jadącym uprzyjemniać podróż kon
certami zagranicznemi. Auto zaku
piono oczywiście z pieniędzy pu-

blicznych.
Robotnikom i urzędnikom obni
ża się zarobki i nakłada się na nich
nowe podatki, by wyrównać bu
dżet państwowy. Wobec tak „osz
czędnej” gospodarki, jakiej przy
kład dajemy, musimy wątpić, czy
to kiedykolwiek nastąpi.

Zwycięstwo rabstniKów
młyńskich w Płocku

W p iątek dnia 10.1 n adaje Polskie
Radjo dwa bardzo ciekawe koncerty
kam eralne: o godz. 18.00 w ykona p ia
n ista Je rz y Lefeld i wiolonczelista Ta
ćeusz L ifan sonaty m istrzów XVIII
wieku, mianowicie J . S. Bacha i Loccatelli'ego. Sonaty te utrzym ane są je
cze w form ie dawnych suit. Wieczo
rem tegoż dnia o godz. 22.20 zosta
nie w Polskiem Radjo poraź p ie rw 
szy wykonany utw ór, zupełnie no
woczesny „Chiński F le t“ — Tocha.
Je stto sym fonja przeznaczona n a ze
spół kam eralny i solo sopranowe.
Audycję tą tran sm itu ją wszystkie
rozgłośnie polskie z K rakow a. Wyko
nawcami będą: K am eralny Zespól
Instrum entalny K rakow skiego _Towa
rzystw a Muzycznego, H. ZboińskaRuszkowska (sopran) i Franciszek
Nierychło (dyrekcja).

Huzeum Zoologiczne
Pożar, jaki niedawno nawiedził
Państw ow e Muzeum Zoologiczne w
W arszawie, zniszczył część bezcen
nych zbiorów, lecz jednocześnie wzbu
dził żywe zainteresow anie społeczeń
stw a spraw am i Muzeum Zoologiczne
go. Toteż zaciekawi w szystkich be*w ątpienia w dniu 10 stycznia o goaz.
17.00 odczyt Stanisław a Ja n a A d a *
czewsldego, który poprowadzi słu
chaczy do pracowni entomologicznej
i opowie, ja k w ygląda bogaty dział
owadów w naszem Muzeum i jak
p racują ta m nasi entomologowie.

( Koresp. własna).

Opera,,lasem Padrona“

[.Właściciele młyna handlowego
w Płocku, chcąc pozbyć się 3 nie
wygodnych dla siebie robotników,
wymówili im pracę na dwa tygod
nie.
W odpowiedzi na to robotnicy
i robotnice solidarnie stanęli w obronie swych towarzyszy i w ten
sposób po 20 godzinach strajku
zmusili firmę do cofnięcia wypo
wiedzenia!)
Niech stanowisko robotników
młyńskich Płocka będzie przykła
dem dla innych robotników, że
zwycięstwo leży w świadomości i
solidarności.

O pera P ergolesiego „La serva P a
drona” w ystaw iona niedawno w Pol
skiem Radjo spotkała się z powszeca
nemi pochwałami i prośbami o po
wtórzenie te j audycji. Polskie Radjo
przychyliło się do życzeń ogółu i po
w tarza to dzieło dnia 10.1 o go en.
21.30. Ogólny zachw yt je st tu ta j z u 
pełnie zrozum iały, bo ta k samo za
chwycano się tem arcydziełkiem mu
zycznem w P aryżu w połowie XVIII
wieku. W raz z „Serva Padrona*
w targ n ęła do życia muzycznego P a 
ryża opera buffa, aby pozostać na
deskach te a tru paryskiego, aż po
dzień dzisiejszy.
W ykonawcami będą: A niela Szlemińska, Je rz y Czaplicki i Janusz
W amecki. O rkiestrą dyryguje Mie
czysław M ierzejewski.
• l u T f Ł j n i r n ~i u
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Tragiczna śmierć nędzarza
Do lokalu IV-go Ośrodka Opieki
Społecznej (Wolska 14) przybył o
zapo.uogę i pomoc 21-letni Antoni
Józef Zagórski (nigdzie niemeldowany).
Doprowadzony do rozpaczy brs

Pogotowie do szpitala Dz. Jezus.
Helena Paskówna, bez pracy lat
28 (Daleka 8), otruła się kwasem
solnym w bramie domu Zgoda 2.
PIĄ TEK , 10 stycznia.
Despearatkę Pogotowie przewiozło
6.30 Pieśń „Kiedy ranne w stają do szpitala św. Ducha.
zorze1'. 6.33 Gimnastyka. 6.50 Muzy

Co usłyszymy w radjo ?

Film Kinga Vidora „Noc Wesel
na", w którym występują Gary Coo
per i urocza Rosjanka Anna Sten —
wywołał na całym świecie sensację,
cieszącą się wszędzie wyjątkowem
powodzeniem. W Polsce, film ten od
niósł większe powodzenie, aniżeli
gdzieindziej ze względu na specjalne
bliski nam temat. Mianowicie „Noc
Weselna" wprowadza nas między in
nymi i w środowisko polskich emi
grantów, czem wzbudza wyjątkowe
zaintersowanie najszerszej polskiej
publiczności.
„Noc Weselna" od dziś grana jest
na ekranie kina „Uciechy" (ul. Zło
ta 72).
(X).

Franciszek Mon, kierowca lat
35, (Spiska 7), połknął 2 tabletki
sublimatowe w poczekalni VI-go
komis. Pogotowie przewiozło Mo
na d- szpitala Wojskiego
POLSKI ZWIĄZEK MYŚLI WOL
N E J. W sobotę dn. 11 stycznia o
godz. 6 wieez. w lokalu PZMW, ul.
Królewska 16, ob. Andrzej Burda
wygłosi odczyt n. t. „Wieś a socja
lizm".

skiemi.
O biecyw ano robotnikom rzeźni,
źe — w obec tego będą korzystać
z em erytury, należytej pom ocy le
karskiej, z udoskonalenia techni
cznego w pracy i t. d. i t. p.
Atoli zaraz po um iastow ieniu
kilkudziesięciu robotników zo sta
ło zwolnionych, mimo, iż pracy
było dosyć. R obotnicy zwolnieni
otrzym ują jedynie zapom ogę w y 
noszącą po 125 zł. Ci, co pozo
stali, nie są pewni jutra, zw łasz
cza w obec szykan, stosow anych
przez ta k zw. stojaków p. p. S te 
faniak® i śniega.
Panow ie ci składają różne de
nuncjacje i ten, kto nie umie się
bronić, zostaje w ydalony bez ża
dnego w ynagrodzenia.
Z darzyło się w przeciągu mie
siąca, że 3-ch pozbaw ionych bez
praw nie pracy robotników zmarło
To też w śród robotników panu
je w ielkie oburzenie i, jeżeli po
rządki panujące na tym terenie
nie zostaną zmienione, robotnicy

C o grają w teatrach?

TEATR ATENEUM: Codziennie
wieczorem „Trójka hultajska" M.
Hemara ze Stefanem Jaraczem.
TEATR W IELKI - OPERA. Dziś
świetna opera komiczna Jan a Straus
sa „Baron cygański". W sobotę „Da
ma pikowa" z gośc. występem Stani
sława Drabika.
TEATR NARODOWY: Dziś wiecz.
„Fryderyk Wielki" Nowaczyńskiego
z Solskim, Brydzińskim, Leszczyń
skim i innymi.
TEATR POLSKI wystawia dziś
po raz 75-ty cieszącą się nieprzerwanem powodzeniem — kolejno na sce
nach teatrów Narodowego, Letniego
i Nowego — doskonałą komedję ame
rykańską Seymour Hicksa i Ashley
Dukasa „Stare wino" z popisowemi
kreacjami Wysockiej, Modzelewskiej
i Junoszy - Stępowskiego na czele
świetnie zgranego zespołu, który
tworzą: Grolicki, Łapiński, Sulima,
Daszyńska, Kajzerówna, Pichelski,
Roland i Małkowski.
TEATR LETNI: Dziś komedja „Co
dziennie o 5-ej".
TEATR NOWY: Dziś po raz 25-ty
komedja „Był sobie więzień1'.
TEATR MAŁY: Dziś i codziennie
sztuka Shawa „Żołnierz i bohater".
Jutro sztuka ta grana będzie po
raz 100-ny.
TEATR KAMERALNY (Senator
ska 29): O godz. 8.00 „Sąsiadka".
TEATR MALICKIEJ (Karowa 18)
gra co wieczór „Trafikę pani genera
łowej" Bus-Feketego z Malicką i
Bendą na czele. W sobotę 11-go i w
n.edzielę 12-go b. m. o 4-ej popołu

Ł teatrów warszawskich
TEATR NARODOW Y: „W elki
Fryderyk", sztuka w 5 aktach
Adolfa N ow aczyńskiego. Rezyserja: Ludw ik Solski. D ekoracje:
Stanisław Jarocki.
Sztukę Adolfa N ow aczyńskiego
w ystaw iono po raz pierw szy w r.
1911, liczy w ięc za sobą już ćwierć
w ieku istnienia. Obecnie p rzed sta
w ienie w T eatrze N arodow ym jest
więc jubileuszow e.
W znow ienie tej sztuki w epoce
porozum ienia
polsko - h itlero w 
skiego nadaje przedstaw ieniu pe
wien szczególny przysm ak p ers
pektyw y dziejow ej, zezującej iro
nicznie w stronę teraźniejszości.
Sztuka N ow aczyńskiego
|est
im ponującym pod w zględem roz
m iarów i b o g actw a szczegółów
rysopisow ych
portretem dziejo
w ym , rzuconym jed n ak n a tło z d a 
rzeń błahych i bez znaczenia.
W ielki F ryderyk ukazuje się nam
nie w aureoli sw oich przełom o
wych decyzyj i niezaprzeczonej
w ielkości, lecz n a tle drobnych
stosunkow o zabiegów , tro sk i kło
potów sw ego życia codziennego.
W ad ą zasadniczą tego utw oru
jako dram atu, je st b rak osi obro
tow ej sztuki, spraw y zasadniczej,
w okół której ogniskow ałyby się
rozproszone obrazy i sceny ubocz
ne. Sam a p o stać stareg o Fryca tej
roli nie m oże odegrać, choć jest
niew ątpliw ie w ośrodku uw agi au
tora, stając się jednak nie tyle o-

■

kiem środków do życia i krytycznemi warunkami życiowemi, a tak
Przed trzem a laty nastąpiło u- zażądają bezw zględnego w ydale
że trudnościami w otrzymaniu po
mocy, nędzarz zidał sobie nr żem m iastow ienie rzeźni miejskiej w nia spraw ców obecnego stanu rze
ranę k.łótą w okolicę serca i wyr W arszaw ie, w skutek czego robot czy.
nicy stali się pracow nikam i miejzionął ducha.

Zofja Koffiowa, la t 36 (C zernia nem otruła się siublimatem. Despekow ska 185) w m ieszkanki w łas- ratkę w stanie ciężkim przewiozło

Anna Sten
w roli polskiej dziewczyny

mm

„Porządeczki"
na
terenie
rzeźni
W a r sz a w sK ie j

Zamachy sam obójcze

ka z płyt. 7.50 Program na dzień
bieżący. 7.55 Parę informacyj. 8.00
Audycja dla szkół. 11.57 Sygnał cza
su s Warsz. Obserw. Astronom 12.00
Hejnał z Krakowa. 12.03 Dziennik
południowy. 12.15 Audycja dla szkół:
Legenda o Panajezusowej Choince".
12.40 Muzyka salonowa. 33.25 Chwil
ka gospodarstwa domowego. 13.30.
Z rynku pracy. 15.15 Wiadomości o
eksporcie polskim. 15.20 Przegląd
giełdowy. 15.30 Muzyka lekka z płyt.
16.00 Pogadanka dla chorych. 16.15.
Koncert ork. Tad. Seredyńskiego.
16.45 „Chwilka pytań" — pogadan
ka dla dzieci starszych. 17.00 „W
pracowni entomologicznej" — repor
taż z Muzeum Zoologicznego. 17.15.
Minuta poezji: Wiersze Józefa W itt’
lina wypowie Jan Kochanowicz. 17.20
Recital śpiewaczy w wyk. M arji
Bieńkowskiej. 17.50 Poradnik spor
towy.
18.00 Koncert kameralny.
18.40 Życie kulturalne i artyst. stoli
cy. 18.45 Program na dzień następny.
18.55 Skrzynka rolnicza. 19.05 Kon
cert reklamowy. 19.35 Wiadomości
sportowe. 19.45 Komunikat śniegowy.
19.50 Biuro Studjów rozmawia ze
słuchaczami P. R. 20.00 Muzyka lek
ka z płyt. 20.45 Dziennik wieczorny.
20.55 „Obrazki z Polski współcze
snej". 21.00 Oryginalne i parafrazo
wane walce fortepianowe w wyk.
L. Muenzera. 21.30 „La Serva Padrona'1 („Służąca—panią"), opera
w 1 akcie Ja n a Baptysty Pergolesi'ego (powtórzenie). Wykonawcy: Anie
la Szlemińska, Jerzy Czaplicki i J a 
nusz Wamecki. Orkiestrą dyryguje
M. Mierzejewski. 22.20 Ernest Toćh:
Chiński Flet, symfonja kameralna na
14 solowych instrum entach i sopran
(I wykonanie). Wykonawcy: Kame
ralny zespół instrum entalny Krakow
skiego Tow. Muzycznego, H. Zboiń.
ska - Ruszkowska (sopran) i F ra n 
ciszek Nierychło (dyrekcja). 22.40.
Muzyka taneczna. 23.00 Wiadomość.’
meteorologiczne.

RO BO TN IK "

środkiem działania, ile przedm io
tem ch arakterystyki. N am iastką
akcji jest sp raw a zezw olenia, jakie
m a udzielić stary Fryc swoim
dwum oficerom : von Zietenow i i
Krasickiemu na poślubienie dwóch
panien Gockowskych.
W okół tej błahej spraw y g ru 
puje się szereg postaci historycz
nych, ujętych jednak epizodycznie
i przygodnie.
Z postaci tego rodzaju zasługu
je na uw agę św ietna ch arakterys
tyka naszego rodzim ego pieczeniarza i w ygodnisia, a zarazem księ
cia pono ów czesnych poetów pol
skich (oj — z tymi książętam i po
ezji nietylko w tedy, ja k w idać,
było krucho) — Ignacego Krasic
kiego.
Z w erw ą i bezstronnością nie
mal historyczną kreśli N ow aczyński w sym patycznych barw ach po
stać Fryderyka W ilhelm a, następ 
cy tronu pruskiego i jego ad ju tan ta, von B ischofsw edera,' spłacając
zarazem daninę hołdu postępow ym
ideom w ieku ośw iecenia, czemuby
teraz zapew ne, po latach 25-ciu,
już nie m iał odw agi przyw tórzyć.
D ram at N ow aczyńskiego jest
całością, złożoną dość m echanicz
nie z szeregu luźnych scen i o b ra 
zów , w które au to r w kłada jed
n ak bardzo wiele talentu obserw a
cyjnego, znaw stw a charakterów ,
znajom ości epoki i niem ałego ta 
lentu w ujm ow aniu plastycznem

Redaktor odpowiedzialny: STANISŁAW NIEMYSKŁ

dniu (ceny zniżone) sztuka Nicodemiego „Cień" z M arją Malicka.
CYRULIK WARSZAWSKI: ' Co
dziennie program świąteczny „Wiecz
na ondulacja", z gościnnym wystę
pem Chóru Dana. Udział biorą: Zi
mińska, Żelichowska, Andrzejewska,
Grossówna, Lubiczówna, Teme, Gierasiński, Jarossy, Olsza i in. Dzisiaj
dwa przedstawienia o 7.15 i 9.45.
WIELKA REWJA (Karowa 18):
Dziś „Widowisko Nr. 1" pod kier.
art. Hanki Ordonówny z udziałem:
Fertnera, Syma i in. Dziś 2 przedsta
wienia o g. 7.15 i 9.45.
STOŁECZNY TEATR POWSZE
CHNY: Dziś o godz. 7 przy ul.
Strzeleckiej „Zwyciężyłem kryzys".
TE A T - ROSYJSKI (Nowy Świat
19) w piątki, soboty i niedziele o g.
8-ej „Chirurg" Komiejczuka.
ŚWIETNY ATYSTA SOWIECKI
W KONSERWATORJUM. W sobotę
11 b. m. o godz. 20.15 wystąpi z je
dynym recitalem w sali Konserwatorjum znakomity pianista sowiecki
wielokrotny
laureat
konkursów
wsizechsowieckich Grzegorz Ginzburg.
Z FILHARMONJI. Dziś w pią
tek, na koncercie symfonicznym pod
dyrekcją słynnego kapelmistrza Jaschy Harensteina wystąpi pianista
Stefan Askenaze i grać będzie z or
kiestrą koncert fortepianowy Mozarta
Es-dur i Burleskę Straussa.
CYRK STANIEWSKICH: Dziś i
codziennie o 18.15 w. gwiazda Abisynji Koringa na czele noworocznego
programu. We wtorki, środy, soboty
i niedziele o 4.30 pp. i 18.15 w.

I

ludzi i stosunków nie tyle zwięzłem, ile trafnem i dosadnem .
Mimo skupienia wielkiej ilości
p rzyw ar i śm iesznostek starego
Fryca, au to r nie zaniedba pokazać
nam rów nież w przelotnej scenie
starcia z Fryderykiem Wilhelmem
— utajonej wielkości starego ty ra 
na i dręczyciela sw ego narodu,
tw orząc scenę pojednania aktual
nego w ładzy z następcą, w imię
dobra i wielkości Prus, dla których
jeden i drugi żyje i pracuje.
W dram acie N ow aczyńskiego
nader sym patycznie uderza ten
przedm iotow y i rzeczow y stosu
nek do wielkiego gnębiciela Po
laków . Autor potrafił się oderw ać
od swoich anim ozyj narodow ych,
zdobył się naw et raczej na zlek
ceważenie spraw y polskiej w sto 
sunku do wielkości planów o rg a
nizacyjnych, pasującego się ze sta 
rością w ładcy, ukazując nam w iel
kiego F ryderyka raczej jako ofia
rę dram atyczną rozkuw ającej go
starczej niemocy, z którą zam iera
jący król w alczy po bohatersku.
Zm orą jego duszy staje się ucie
leśnienie w szystkich cech rozkła
dow ych starości — stary gen. m a
jo r huzarów czarnych — von Zieten. Ludwik Solski w sw ojej ol
śniew ającej kreacji roli starego
Fryca na tę stronę jego ch arakte
ru, na w alkę tragiczną z rozkuw a
jącą niem ocą starczą położył naj
w iększy nacisk, w yposażając po
stać starego króla w rysy głęboko
ludzkie, ujm ujące, w brew pozo
rom i starczej gaw ędzie, czyniąc

K ronika o rg an izacy jn a

W p iątek , dmia 10 b. m. odbę
dą się n a następujących d z ie h icach zebrania dla członków i symp a tk ó w z referatam i (pocz. o g.
7 wiecz.):

Jerozolima (Chłodna 30), ref.
tow. Stopmioki.
Starówka (Długa 26), ref. tow.
Garlicki.
Mokotów (Chocimska 23), ref.
tow. dr. Budzińska - Tylrcka,
Praga (Brukowa 35), ref. tow.
Dubois.
Mairymont (Krasińskiego 10),
ref tow. Klein.
Wola — Czyste (WoMca 44) ret,
tow. Wiinterok.
Czerniaków (Nowosielska 1) ref.
tow. Waiter.
ŚRÓDMIEŚCIE. Dziś o godz. 8 w.
posiedzenie Komitatu. Sprawy bar
dzo ważne.

Krwawa walka
z bandytam i
Trzej przodownicy p. p., po dłuż
szej obserwacji kawiarni „Mała Nie
spodzianka" (Żelazna 95a), stwierdzJ i, iż ukrywa się tam poszukiwa
ny przez władze Jan Katowski, brat
właściciela kawiarni, oraz jeszcze
jeden osobnik.
Wkraczającą policję przywitano
strzałami. Policjanci również odpo
wiedzieli strzałami. Jan Kotowski
padł trupem na miejscu, drugi zaś,
nieznany osobnik, ciężko ranny, po
przewiezieniu do szpitala Dz. Jezus
zmarł wkrótce.
Na miejscu znaleziono większą su
mę gotówki w rulonach i banknotach,
co naprowadziło policję na przy
puszczenie, iż są to pieniądze, po
chodzące z rabunku w kolekturze
przy ul. Targowej 46.

Choroby zakaźne

w W arszaw ie

W okresie od 29 grudnia do 4 sty
cznia włącznie zanotowano w W ar
szawie 21 przypadków duru brzusz
nego i 1 zamiejscowy, co stanowi o
I więcej, niż w poprzednim tygodniu,
36—szkarlatyny i 2 zamiejscowe (o
I I więcej), 27—dyfterytu i 5 zamiej
scowych (o 5 więcej), 104—odry ęo
38 więcej), 21—kokkluszu (o 15 wię
cej), 36—róży i 5 zamiejscowych (o
38 więcej), 21—kokluszu (o 15 więtygodniu nie odnotowano wcale, 2
zamiejscowe przypadki włośnicy i 1
zakażenia
popołogowego, których
również w ub. tygodniu nie odnoto
wano.

Losowanie 3 proc. Premjowej

P o ż y c z k i In w e s t. Ii-ej E m isji
Wczoraj w drugim dniu ciągnienie
premje padły na następujące nume
ry:
Zł. 1.000 — Nr. 2 — S.907 2660
4357 7815 8612 9453 11844 12615
14536 15891 16135 18297 19393
22136
Nr. 17 — S. 783 2951 4048 7241
7611 9753 14400 15509 15437 16419
17468 19535 21264 21470 21464.
N r. 19 — S. 1691 1292 3070 5936
5144 6832 7152 7364 8212 9599 11797
14714 15230 16625 21581 ,
Nr. 32 — S. 655 1598 3682 6359
6064 6780 7776 7817 10750 10227
10428 13810 19923 20967 20195
Nr. 38 — S. 985 1762 2529 2243
3868 3833 3829 7092 10287
10664
13036 15690 15282 17812 18665
Nr. 43 — S. 641 3929 5700 6314
8243 9435 15854 15899 15274 17629
17888 19462 19689 19041 21820
Nr. 47 — S. 1102 1073 1277 4040
4933 5070 6054 7278 7955 10651
10028 15469 16227 19983
Zł. 500 — Nr. 1. — S. 710 1963
2240 2703 3105 4369 4612
4933
7144 7048 7341 10217 10667 11740
11200 13417 13448 17577 17891
18476 18895 19356 19792
191004
20390 20297 21948 21124 21706
22654
Nr. 7 — S. 782 742 614 120 298
1112 2029 2433 2592 2639
2516
2942 2347 2031 3900 3495 4091 4467
5985 5132 5991 5869 6454 6930 6369
6963 7985 7074 8002 8529 8683 8116

Nasza ru b ry k a
ROBOTNIK poszukuje jakiego
kolwiek zajęcia. A dres: R edutow a
23 m. 13. Józef W asilew ski.
MŁODA,
ZNAJĄCA
GOSPO
DARSTWO DOMOWE,
posiada
3-letnie świadectwo, oraz dobre re
ferencje, przyjmie pracę domową
u dwóch pań lub panów.
Wiadomość w Redakcji „Robotni
ka" dla Irki'.

ZŁOTO,

ADRIA: „Oczy czarne" z Harry
Baur.
APOLLO: „Marja Baszkircew".
ATLANTIC: „Nasze słoneczko".
AMOR: Marzące usta i Rrzymskie
skandale.
ANTINEA: „Człowiek o stu mas
kach" i „Żywy zastaw".
AKRON: „Chłopcy z placu broni" i
„Sprzedany głos".
AS: „Szaleńcy i rewja".
BAŁTYK: „Melodja wielkiego mia
sta".
COLOSSEUM: „Chińskie morza" i
rewja.
COLOSSEUM MAŁE: „Wojna w
królestwie walca".
CORSO: „Czar młodości" i rewja.
CAPITOL: „Jaśnie pan szofer".
p.

4

BODO
B E N trA

FERTNER

JAŚNIE
PAN
SZOFER

biżuterję, kwity lombar
dowe kupuje Hefen, Mi o

dowa 2.
zeń postać głęboko tragiczną i bo
haterską.
P rzechadzka ćw iczebna starego
króla w okół stołu, przy którym
śpi zdystansow any przez rozpacz
liwy w ysiłek fizyczny króla — sta 
ry Zieten — pod w zględem siły
ekspresji dorów nyw a chyba p a 
miętnemu wejściu stąrego W iaru
sa w „W arszaw iance".
Sztukę w ystaw iono nader sta 
rannie w doskonałej, przem yślanej
w szczegółach i sharm onlzów anej
obsadzie.
Obok znakom itej i bezkonkuren
cyjnej gry Ludwika Solskiego —
w szystkich w łaściw ie pozostałych
aktorów należałoby pow itać z uznaniem i wyróżnić.
Nie w dając się jednak w zbyt
fachowe szczegóły i charakterys
tykę ról poszczególnych, pódkreślmy, że na szczególne w yróżnienie
zasługują artyści: Stanisław S ta
nisław ski (biskup Krasicki), An
toni
Różycki
(Fryderyk W il
helm), W ojciech Brydziński (stary
von Zieten), Jerzy Leszczyński
(von Bischofsweder), Amelja Rotterow a (pani generałow a Skorzew ska), Leon Łuszczewski (von Lucchesini),
T adeusz Chmielewski
(Johann G oskowsky).
Z graną, sharm onizow aną i m a
low niczą czw órkę młodych narze
czonych stanow ili: Nina św ierczew ska, Alina Żeliska, W acław
Paw łow ski i M ieczysław Milecki.
Stylow e dekoracje nadał sztuce
Stanisław Jarocki.
J. N. M.

9787 9869 10000 10040 10222 10198
11294 12429 12748 *13031 13720
15927 15060 15230 15665 16034
16675 16465 16487 17326 17513
17401 18617 18638 18212 19231
19589 19537 20386 21837 21298
21938 21816 22088 22196 22199
22879
Nr. 13 — S. 344 381 460
517
1136 2760 3479 4422 6002 7375 7418
7580 8256 8456 8701 9177 9481 9802
10703
11168 11644
11888 12026
13809
15932 17162
19322 20020
21779
21829 22023
22335 22383
22509 22963
Nr. 29 — S. 1071 1073 1472 2117
2240 2831 33423665 4539 4771 4921
6113 7131 76377437 9514 9791 9872
10679
11103 11493
12073 12483
13323
13626 13656
16963 18407
19369
19422 20011
20665 21134
22403 22691
Nr. 37 — S. 538 613 1967
2023
2060 2695 4318 4364 5360 6210 6278
6960 8978 9155 9394 11248 12559
12609
13779 13982 14553 14565
15029
15464 17637 18623 19027
19747
20087 20138 20809 21320
21376
21535 21598
Nr. 39 — S. 587 2793 3955 4982
5050 5486 6148 6154 6795 7515 7658
8204 8846 8904 9021 9583 10224
10370
10709 14580 15016 16146
16735
16805 16878 16984 17500
18149
18229 19117 19812 21388
21908 22737 22905
Nr. 40 — S. 508 513 580 648 765
1164 1570 20412086 2327 2405 2408
2517 2674 28122845 2969 1996 3245
3814 4410 45224722 5320 5573 5669
5684 5974 60596180 6224 6414 6540
6806 6909 69916999 7166 7603 7610
7626 7658 82248818 9340 9548 9662
9957 20131 10537 10906
11031
11038 11104 11112
11335 11355
11732 11781 11858
12259 12811
12832 13179 13270
13670 14377
14747 15006 15230
15664 15911
15955 16226 16505
16929 18729
17611
18169 18255
18083 18811
19103
19119 19301
19308 19279
19269 19430 19640 19714
19770
20762
21037 21307 21391 21441
21987
22108 22147
22307 22610

Co wyświetlają kina?

OGŁOSZENIA DROBNE
A.A.A.A.A.A.) TAPCZANY C A P IT O L

higjeniczne, automatyczne patento
wane 3722, złotych 50, oraz nowo
czesne kozetki, otomany. Warunki
dogodne. Wyjj
twómia: Twarda
Tel. 247-67.

NR. 10

CASINO: „Burza nad światem".

LUX: „A. B. C. miłości" i „S. O. S.
Góra lodowa".
LOS: „Poco pracować?" i dodatki.
MAJESTIC: Całe miasto o tern mówi

roajestie
Początek

6, 8, 10 w.

Film otwierający nową erą
w dziejach kinal
SENSACJA NA W ESOŁO!

%
Gśfe
0

im

MEWA: „Noce wiedeńskie" i „Ta
rzan Nieustraszony".
MASKA: „Taniec miłości" i „Męż
czyźni w niebezpiecznym wieku'.
METRO: „Tajemnica ekspresu Nr. 6 ‘
i „Legouy".
MIEJSKIE: „Indyjscy piechurzy".

IC lN O

MIEJSKIE

INDYJSCY
PIECHURZY
(F lip

i

F la p )

Dozwolony

CASINO

pocz. 4 g.

wielkie w strz ą sa ją c e w idowisko
filmowe
P- t. ,

/A NAD 1
Fox-Film.
W NIEDZIELĘ PORANKI o 12-ej

CZARY: „Pościg za cieniem" i „Kry
jówka szczęścia".
ELITE: „Dwie Joasie" i nadprogram.
EUROPA: „ i‘/ 2 Muszkieterów".
FILHARMONJA: „W walce z Cara
tem" (Miłość Maksyma).
FLORIDA: „Ahaswer" (z Konradem
Veidtem) i „Wonder-bar".
FORUM: „Wyprawy krzyżowe" i
„Na skrzydłach fantazji".
FAMA: „D on-Juan" z Douglasem
Fairbenksem.
IIELJOS: „Dzień wielkiej przygody".
HOLLYWOOD: „Dziewczę z obło
ków" i rewja „Z całego serca".
KOMETA: „Walczę o życie" i rewja.

- iSS; KOMETA —
ul. Chłodna 49, tel. 6.48-51.

Wszyscy, którzy po .Jestem Zbie
giem" czekają na film z Paulem
Muni — nareszcie się doczekali!
Wielki dramat o ogólnoludzkiej
treści.

m

„Walczę ożycie"

MUCHA: „Malowana zasłona" i „Mi
lioner mimowoli".
NOWA TOMBOLA: „Droga bez po
wrotu" i „Rewolucja śmiechu".
OKO PRASKIE:
„Niedokończona
symfonja" i „Pechowcy".
PAN: „Manewry miłosne".

W Kinie PAN

Rewelacyjny polski romans
muzyczny

MANEWRY MIŁOSNE
Reż. J. NOWINA-PRZYBYLSK1
i KONRAD TOM.
W roi. gł.: Mankiewiczówna, Ha
lama, Zimińska, Żabczyński, Sielański.
Humor, Młodość, Radość, Piosenka
Przepych wystawy. Wspaniała g ra !
PETIT TRIANON: „Julika" i „Mały
pułkownik" z Shirley Temple.
POPULARNY: „Bengali" i rewja.
PROMIEŃ: „świt, dzień i noc Pale
styny" i „Śluby ułańskie".
PRAGA: „Kapryśna M arietta".
RAJ: „Tarzan nieustraszony" i „Kró
Iowa Kier".
RIALTO „Będziesz znowu moją".
RIVIERA: „Jakiej miłości pragniesz"
i „Zagadnienia seksualne".
ROXY: „żona za 1000 rubli'.
SFINKS: „Wesoła rozwódka" i rewja.
SOKÓŁ: „Frasąuita" i „Kłopoty tetelefonistki".
STYLOWY: „Kochaj tylko mnie".
ŚWIATOWID: „Petter Ibbetson".
ŚWIAT: „Roześmiane oczy".
TON: „Wacuś".
UCIECHA: „Noc weselna" z Anną
Sten i Gary Cooper.

R E W J A

Odbito w drukarni Sp. Nakiadowo-Wydawnicze; „Robotnik", Warszawa, Warecka 7.

