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W Japonii

W H is z p a r v i

Dymisja Rządu Hiroty

Walka trwa dalej

Czy nastąpi wojskowy zamach stanu?
Havas donosi z Tokio: premier Hirota zloiył dymisję całego ga
binetu cesarzowi o godz. 16 m. 45 według czasu miejscowego.
W izytę Hiroty u cesarza poprzedziło zebranie Kady M.nistrów,
na którym stwierdzono niepowodzenie misji min. marynarki Nogano.
W ysiłki jego w celu doprowadzeu.a uo Kompromisu zawromy. i crauczi (mm. wojny), który obstawał przy swym ządamu rozwiąza
nia parlamentu, spotkał się z oporem pariameniarnycti cztonkow ga
binetu. Następstwem tego stanu rzeczy była decyzja złozenm zmo
ro w ej dymisji całego gabinetu.
••
Agencja Havasa donosi: Rząu wiązany". (P A T .).
*»>
premiera Hiroty pouał się do dy
misji.
Havas donosi z Tokio: W ię k 
Wiadomości tej agencja Havasa szość ministrów starało się uniknąć
nie zaopatruje w żadne wyjaśnie rozwiązania parlamentu, ale armia
nia. Stanowi ona niespodziankę, zajęła stanowisko nieprzejednane,
ponieważ wczoraj miało się odbyć domagając się albo rozwiązania
posiedzenie rady ministrów, by o- Sejmu, albo formalnego przepro
Rządu
statecznie zdecydować postanowio szenia przez parlament
ną już w zasadzie sprawę rozwią przez przedstawicieli wszystkich
zania parlamentu. (P A T .).
stronnictw i wydalenia z parlamen
tu przedstawiciela
konserwatyPrzed otrzymaniem wiadomości tów, Homaly, który w ubiegiy
o złożeniu dym isji całego gabine czwartek gwałtownie zaatakował
tu przez premiera Hirotę, agencja armię.
Havasa otrzymała następującą de
(Od siebie dodamy, źe Homala
peszę: Minister wojny Terauczi aiuKuwal nie armię, tylko pewną
oświadczył, iż w ycoła się z Rządu, grupę wyższych oficerów, dążącą
o ile gabinet nie będzie domagał do dyktatury wojskowej — przyp.
się ,by cesarz rozw iązał parlament. nasz).
Pozostali członkowie Rządu prze
*
Reuter donosi z T o k io : Przyczy
ciwnie, czynili wszystkie możliwe
w y siłki pojednawcze w nadziei, ną dym isji gabinetu było nieugię
iż zmiana stanowiska stronnictw te stanowisko m inistra w ojny, któ
wobec Rządu m ogłaby wpłynąć ry nie zgadzał się na żadne kom
na decyzję min. Terauczi i skłonić promisy. Nie pozw oliło to człon
go do pozostania w gabinecie. Par kom Rządu na uzgodnienie swych
be polityczne nie w ykazują jed  poglądow co do p o lity k i w stosun
nak gotowości do kompromisu.
ku do parlamentu. Dym isja stała
Przedstawiciele kół wojskowych się nieunikniona. (P A T .).
ze swej strony odbyli szereg na
■*
rad pod przewodnictwem ministra
Agencja Stefani donosi z T okio :
w ojny.
Opozycja, z którą porozumiewa)
W kołach w ojskow ych t parla się m inister m arynarki Nogano, wy
mentarnych panuje duże zdener raziła gotowość do porozumienia
wowanie.
pod warunkiem, iż budżet obrony
Min. Terauczi rzekomo oświad narodowej będzie dyskutowany
czył: „N ie odpowiadam za armię, Zważywszy, iż nie wszyscy mini
jeżeli parlament nie zostanie roz strow ie solidaryzują się z mini

Dymisja przyjęta
Cesarz przyjął dymisję gabinetu
polecając premierowi Hirocie i ustępującym ministrom tymczasowe
pełnienia funkcji do chwili utwo
rzenia nowego Rządu. W kołach
politycznych podkreślają, że w
nowym Rządzie nie będą mogli
zasiadać przedstawiciele partyj.
Udział przedstawicieli armii pozo
staje pod znakiem zapytania. Zda
niem prasy, polityczne położenie
jest bardzo poważne. Rozwiąza-

nie parlamentu jest, jakoby bardzo prawdopodobne.
Jako następca premiera Hiroty
wymieniany jest obecny przewod
niczący Izby parów książę Konoe,
który w marcu nie przyjął misji
tworzenia gabinetu. Kandydatura
ks. Konoe popierana jest przez
generałów Ugald i Minami oraz
przez admirałów Suzuki i Osumi.
(PAT).

W szystkie kropki nad

il-ii

Hiszpańska agencja rządowa do
nosi z Andaluzji, że calkow.ty
spokój, panujący na froncie Andujar, wykorzystywany jest przez
oddziały rządowe, celem umocn enia zajmowanych pozycyj. W so-

W o jn a d o m o w a w Chinach

O ile nie zajdzie nieprzewidizany zw rot w zachowaniu się w ojsk
zbuntowanych

w

prowincjach

Szen-Si i Kan-Su, Rząd nankiński

Czang-Kai-Szek

oświad

podporządkować
lecz nie

mogą

tego

skłonne

uczynić

przód

pacyfikacji

przed przystąpieniem

wa ostatni termin

nień p o lityki

gramu

rządowego.

wewnętrznej
do zagad

zagranicznej,

pod

Li-C zi-Kiang

czas gdy Czang-Sue-Liang i Jang

odpowiedź,

Hu-Czen pragną w sojuszu z ko

przywiózł ze Sian-Fu

która przez władze nankińskie u

munistami podjąć ofensywę prze

ważana jest za wykrętną i niemo ciwko napastnikom zagranicznym
żliwą do przyjęcia. W odpowiedzi

(t. zn. Japonii).

tej oświadczono m. in., że władze

Na froncie Madrytu
Komitet Obrony Siolrcy ogłosił
w sobotę następujący komunikat:
Na odcinku Guadalajara i Aranjuez wojska rządowe odniosły nie
znaczne sukcesy. Na froncie ma
dryckim sytuacja wojsk rządowych
na terenie parku zachodniego po-

prawiła się, po wałkach, które to
czyły się w sobotę rano. Po połu
dniu republikanie zajęli gmach
szkoły im. Ulaaco ibaneza, znajdu
jący się w pobliżu rzezni madryc
kich. (F A T .).

Dowództwo bądzie jednolite
Madrycki dziennik „Informationes” opublikował wczoraj wieczo
rem wywiad z gen. Pozas, dowódcą jednej z grup rządowych. W
wywiadzie tym oświadczył gen. Pozas, że zwycięstwo wojsk rządo
wych n,e jest jakąś mrzonką, lecz rzeczą najzupełniej realną, która
zacżyna się ostatecznie kształtować. Bez interwencji obcej byłyby
wojska rrądowe już dawno zwyciężyły, gdyż w walce przyświeca im
Ideał, którego pozbawieni są przeciwnicy. Odnośnie unifikacji do
wództwa wojsk rządowych — oświadczył gen. Fozas — że sprawa ta
jest na najlepszej drodze ł wkrótce już zrealizuje się przez ścisłą
współpracę ministerhim wojny ze sztabem generalnym, (P A T .).

Olbrzymia powódź Komunikat sztabu gsn. Franco
w St. Zjednoczonych

Katastrofalna powódź, która na
wiedzaa część środkowych »ta
now, trwa w dalszym ciągu. Sro
,:dkadz»es»ąt tys.ęcy osob znajdu
je s.ę bez dachu nad głową. U J
nnast, które najbardziej ue.erp.riy natężą: Cincinnati i Lousvilb.
Rolowa tego ostatniego rn.asa
znajduje się pod wodą. W Filiburgu zalana jest dzielnica hatdlowa. W Portsmucie 43 tys. mi:szkaticów zostało kompletnie edciętych przez powódź.
Roosevelt rozkazał, by w ateji
ratunkowej w stanach, które ucer

W edług komunikatu
głównej przód, zajm ując Alhama de Gre
kwatery powstańczej na całym nada i kilka innych wiosek. Na po
lu w alki pozostało 83 zabitych nie
piały z powodu powodzi, brało u- froncie północnym panowała nie
zbyt ożywiona kanonada i strzela przyjaciół, do niewoli wzięto 29
dz.al również wojsko. (F A T .).
nina. Armie południowe prow incji jeńców. (P A T .).
*
Do stanów, dotkniętych klęską Grenady posunęły się o 35 kim. na
powodzi, podążają setki samocho
dów, łodzi motorowych i pocią
gów z zapasami żywności i ciep.ej odziezy dta powodz.an, któ
rych liczba sięga 150 tys. Mróz i
śnieżyca ulruan.ają akcję ratunko
wą, pogarszając sytuację ludzi,
Korespondent Reutera w Rzy ring odbył w sobotę z Mussolinim
pozbaw,onyclt dachu nad głową,
mie donosi, że odpowiedź Rządu 2-godzinną rozmowę w obeenośistnieje obawa epidemi tyfusu.
włoskiego w sprawie werbunku ności ministra spraw zagr. hr.
Rzeka Ohio, której poziom pod
ochotników do Hiszpanii doręczo Ciano. W czasie tej rozmowy omó
niósł się o 17 stóp, wzbiera w dal
na będzie w poniedziałek. W od wiono szereg zagadnień, co do któ
szym ciągu. (P A T .).
powiedzi tej Rząd w łoski kłaść bę rych postanowiono nadal pozosta
dzie nacisk na konieczność kon wać w ścisłym kontakcie. (PA T).
tro li m iędzynarodowej i ścisłe sto
sowanie przepisów nieinterwencji
a przez wszystkie kraje. Rząd w ło 
ski domagać się będzie, aby wszy
Rząd b ry ty js k i zaprotestował U
stkie zarządzenia zostały jednocze
władz
morskich Kadyksu w spra
śnie wprowadzone w życie.
wie incydentu ze statkiem „B ra m (PAT).
Agencja Reutera donosi z Ber h ill“ . Statek ten został w ubielina,
że odpowiedź niemiecka w glym tygodniu zatrzym any przez
przez komisję. W międzyczasie
sprawie
werbunku ochotników do powstańczą łó d i strażniczą, lecz
emir T ransjordanii zamierza jako 
by ogłosić plan uwzględniający ży Hiszpanii wręczona będzie w po dzięki interwencji brytyjskiego 0 krętu wojennego natychmiast zo
czenia arabskie na podstawie któ niedziałek. (PAT).
«•
stał wypuszczony. Po złożeniu te
*
rego pewne strefy zamieszkałe
Teksty obydwu odpowiedzi u- go protestu władze w Burgos poprzez Arabów w Palestynie b yły
by przyłączone do Transjordanii, zgodnih ze sobą — według w szeln ow iły zapewnienie o w ydaniu
która stałaby się nienależnym kró kich danych — Goering i Musso wszystkim statkom powstańczym
lesfwem lub też kolonią koronną lini.
u w ybrzeży hiszpańskich instrukposiadającą Rząd autonomiczny.
Niemieckie biuro informacyjne cyj, jak mają się ustosunkować
donosi z Rzymu, że premier Goe- do statków brytyjskich. (PAT).

s iio ń c iy la

Tego sam eg o dnia

l i i lwi Still i Ip
Napad

„Komisja królewska
. 01“

Jak się dowiadujemy, p. Zdzi tw o Narodowe, zebrał lary i pesław Stal> obejmuje w czasie naj naty, po czym przewędrował do
bliższym funkcje redaktora na obozu „sanacyjnego";
czelnego „A. B. C."
3) nic z tego mądrego nie w y 
szło , i P- Stahl ustąpił skromnie
Znaczenie tej wiadomości pole- z w idow ni;
ga na tym :
4) teraz p. Stahl „obejm uje" re
1) p- Zdz. Stahl był swego cza- dakcję „A B C " i w ten sposób przy
su jednym z najbliższych współ pieczętowuje końcowy etap „ew o 
pracow ników Romana Dmowskie lu c ji" tego dziwacznego środowis
go;
ka, które nazywamy O. N. R
2) w pewnym momencie opuścił
Nie winszujemy nabytku... „sa
*Wefio wodza oraz całe Stronnic nacji".

ze

względu na okoliczności lokalne.

czyi, że o północy w sobotę upły
przyjęcia pro

czych, które znajdowały się w tym
czasie na tamtejszym lotnisku in1na eskadra bom bardowała schro
ny powstańcze w Calamacha na
odcinku Teruel oraz kolumny sa
mochodów ciężarowych, 4 w elk.e
samoloty rządowe bombardowały
port w Kadyksie, gdzie znajdowa
ły się liczne statki oraz okręt wo
jenny „Canaries” , jeden ze stat
ków został zatopiony. Wszystkie
samoloty pow róciły szczęśliwie do
swej bazy. (PAT).

Wojska rządowe posunęły się I zachodniej części Madrytu w posą naprzód o 300 mtr. w północno- {bliżu mostu trancuskiego. (FA T).
się N ankinowi,

zbuntowanych wojsk

rozpocznie od dziś operacje woj Władze podkreślają, że między
skowe. Jak wiadomo, w czasie Nankinem a buntownikam i istnie
konferencji odbytej w Fengua z ją w ielkie rozbieżności poglądów,
delegatami zbuntowanych, mar gdyż Nankin domaga się naj
szafek

botę milicjanci natym odcinku
ujrzeli po razpierwszy samoloty
powstańcze nowego typu ze zna
kiem swastyki na skrzydłach.
Uchodźcy z Monotoro opowia
dają, że Maurowie grabią domy i
sprzedają łup handlarzom, którzy
posuwają się za oddziałami po
wstańczymi.
Minister marynarki I lotnictwa
oznajmił, że lotnictwo rządowe
rzuciło 24 bomby na pozycje po
wstańcze w Getafe, po czym bom
bardowało 11 samolotów powstań-

Naprzód!

na Sian-Fu

W Pa!estyn?e

in
*1*

Koxunikat wojsk republikańskich

strem wojny Terauczi, należy prze
w idyw ać jego ustąpienie, co pocią
g n ę lib y za sobą dymisję całego ga
binetu. D w aj m inistrow ie Szimada — minister rolnictw a i Haeda—
m inister komunikacji, należą do
stronnictwa liberalnego.

sw e p ra c e

Ostatni pozostały na miejscu w
Jerozolimie c:;’ onek
królew sliej
kom isji do zbadania sprawy zatiie
szek w Palestynie, M orris C arer,
wyjechał wczoraj przez Egipt do
A n glii. K ;ła arabskie zamierzają
jakoby wysłać do Londynu dele
gację, która ma odwołać się do
parlamentu, prasy i opinii publicz
nej o realizację żądań arabstich
bez względu na opinię powziętą

na stdtek brytyjski

W M o s k w ie

Przegląd prasy

Dugi gum nitow i) „limkistór
W czoraj przed trybunałem w oj
skow ym sądu najw yższego rozpo
czął się proces polityczny Radka;
Sokolnikow a 1 15 tow arzyszy.
O skarża proku rato r W yszyński.
O skarżonych K niazewa, Puszina i
A rnolda bronią adw okaci. Pozo
stali oskarżeni ośw iadczyli, i e bę-

d ą się bronić sa m i Przystąpiono prow adziło O. P. U. Znow u proces
do odczytania aktu oskarżenia.
będzie się odbyw ał przed trójoso(PAT).
bow ym kolegium sądu wojennego.
Po odczytaniu aktu oskarżenia, W edle tego, co wiem y z aktu oskar
w szyscy podsądni odpow iadając żenią ( z angielskich g a ze t), całe
n a pytanie przew odniczącego try  oskarżenie przeciw Radkow i, Piabunału, „przyznali się do winy“.
takowowi, Sokolnikow ow i, Sere(PAT).
briakowowi je s t F A N T A Z IĄ . Ce
lem je st po prostu W Y N IS Z C Z E 
N IE S T A R Y C H B O L SZ E W IK C W .
Będzie to N O W Y CIOS, w y 
mierzony przeciw pow adze R osji
sowieckiej... N ie w ierzym y atoli —
kończą tow. tow. De Brouckere i
tu M oskiew skiego Procesu“ i pro
Adler — by nasza interwencja
siła o w ysianie D ELE G AC YJ DO
mogła coś wskórać wobec zaślc
M O SK W Y.
pienia władców R osji sow ieckiejI
Tow . tow . De B rouckire i Adler
w sw ym Hicie stw ierdzają, te no
wy proces organizuje się W ED LE
T Y P U S T A R E G O . Znow u po
m iędzy sform ułowaniem oskarże
nia a rozpoczęciem procesu upły
nęło tylko 5 dni, wobec czego w y 
słanie obserwatora do M oskw y
W piątek wieczorem w ydarzyła
stało się niem ożliwe — g d yby na
się w e Lwowie katastrofa tram w a
wet władze sowieckie dały wizę
jow a. Ulicą G ródecką w kierunku
Znow u całe śledztw o w tajem nicy
ulicy Kazimierza W ielkiego prze
jeżdżał wóz tram w ajow y służbo
wy, do którego przyczepiona była
tak zw. lora. W pewnym momen
cie wóz wykoleił się i w jechał na
stełłani, biskupa Rodezji m ianow a wóz, w iozący pieczywo. T ram w aj
nego w izytatorem apostolskim w najechał na wóz od tylu, uszka
Abisynii. N astępnie na oddziel dzając pow ażnie jego tylną część.
nych audiencjach pożegnalnych Oj W oźnica spadł z kozła, doznając
M otorow y
ciec święty przyjął kard. Faulhabe ogólnych potłuczeń.
ra, arcybiskupa Monachium i kard.
Schultego, arcybiskupa Kolonii. Pa
pież spędził w salonie kilka go
dzin i udał się do sw ej sypialni do
piero po zachodzie słońca. (P A T ).
W czoraj na Uniwersytecie Ste
fana B atorego w W ilnie odbyły
się wybory now ego rektora.
W w'yniku pierw szego glosow a
nia w ybrany został prof. dr. W ła
dysław Jakowdcki, dotychczasow y
ruchem ulicznym. Straż ogniow a i
rektor I w yboru nie przyjął.
szpitale zaopatrzone będą w prąd
W drugim głosow aniu w ybrany
jeszcze w ciągu 24-ch godzin, w
został prof. dr. Józef Patkow ski,
razie nieuw zględnienia jednak żą
dotychczasow y prorektor, i w ybo
dań strajkujących zostanie przer
w any dopływ prądu i do tych in- ru też nie przyjął.
W trzecim głosow aniu w ybrany
stytueyj. (PAT).
został prof. W itold Staniewicz, b.

I n „proces czarownic'* w l i i

List tow. tow. dr. Adlera i Brouckera
W M oskw ie rozpoczął się nowy
proces przeciw ko opozycji. Jak
donoszą .k o m u n ik a ty " Komitetu
obrony
więźniów
politycznych
p rzy S o cjalistycznej M iędzynaro
dówce, przew odniczący M iędzy
narodów ki, tow. De B rouckire, i
sekretarz tow . Fr. Adler, skiero
w ali do to w arzyszki M. P az w P a 
ryżu obszerny list w sprawie no
w ego procesu, rozpoczynającego
się w M oskwie. Tow . M. P a z de
peszow ała bowiem do Biura Mię
dzynarodów ki w imieniu ,J<omite

k a ta s tr o fa tr a s iiw a fo w a

Strajk w Chicago
W piątek w ieczorem w miej
skiej elektrow ni w Chicago w y 
buchł strajk, skutkiem czego 4m ilionow e m iasto zostało p o g rą
żone w zupełnych ciemnościach.
W szyscy funkcjonariusze policji
■ostaU zmobilizowani do utrzy
mywania porządku I kierowania

Wrzenie w Portugalii
Dochodzenie w spraw ie zam a
chów terorystycznych (w Lizbo
nie) doprow adziło do dalszych aresztow ań. W śród aresztow anych
przew ażają cudzoziemcy. Z arzą
dzenia, podyktow ane przez ostrożność, w ydane po zam achach
przez dow ództw o floty, zostały
już odw ołane.
Liczne w ydziały ministerium o-

Wręczenie ntgrody
K. Wierzyńskiemu
W dniu 23 b. m. o godz. 12-ej
odbyło się w gabinecie p. m inistra
w yznań religijnych 1 ośw iecenia
publicznego prof. W ojciecha św iętosław skiego uroczyste w ręczenie
nagrody literackiej m inistra w y 
znań religijnych i ośw iecenia p u 
blicznego za rok 1936 laureatow i
Kazimierzowi W ierzyńskiem u.

P o k w ito w a n ia
DO DYSPOZYCJI KOMISJI CEN
TRALNEJ ZW, ZA W. W MYŚL*
WEZWANIA Z DN. 14.8 1936 R.
Związek Szoferów Królewska 16
zł. 7.70.
?. S. zł 6.
L. J. zł. 10.
Ob. Śliwiński w Klękach,
ód Zw. Zarw. Roeotników Przem.
Skórzanego zŁ 2.55,
od Robotniczego Instytutu Oświa
ty i Kultury zL 22,
od Klubu Sportowego „Hapoel"
z). 2.02.
TUR. w Strzemieszycach zł. 9.
Od robotników Garbowa zł. 5.

Nowe książki
U kazała się ciekaw a opow ieść z
ty c ia g órali kaukaskich L. Pasynk cw a ,AMINA—D ZIEW CZĘ GÓR"
w przekładzie Kaz. M aliszew skie
go,

P o fy sk lak ieru
n id a f e o b u w iu
p a sta „LUKSUSOWA"
J a śn ie l S łoń ca

We Lwowie

Stan zdrowia papieża
Ojciec św ięty spędził noc w spo
koju i rano w sobotę obecny był
na mszy św iętej, odpraw ionej w
przyległej do sypialni kaplicy. Po
wizycie prof. M ilaniego, papież opuścił łóżko i zasiadł w fotelu, któ
ry w ysunięto do jednego z salo
nów , gdzie ojciec św ięty udzielił
szeregu audiencyj. Po rozm ow ie z
sekretarzem stanu Pacellim, p a 
pież, przy jął rnsgr. Giovanni Ca-

POLACY ZA GRANICĄ.
Robotnłkom -Polakom poza g ra 
nicami kraju pozdrow ienia!
Dziś — dzień, pośw ięcony P o
loniom zagranicznym , Polakom,
mieszkającym poza granicam i kra
ju. Są to albo emigranci, albo
mniejszości lokalne. Ci Polacy są
oderwani od życia P aństw a nie
podległego, pracują i w alczą w
w arunkach nieraz niezmiernie tru 
dnych (Hitleria). T ęsknią do O j
czyzny, myślą o niej stale. Słusz-

tram w aju, żukow ski doznał we
wnętrznych obrażeń i zemdlał w
wozie.
Zderzenie spow odow ało
jeszcze jedną ofiarę. M ianowicie
Zofia Chudoba potrącona przez
wóz, uderzyła głow ą o chodnik i
doznała praw dopodobnie pęknię
cia czaszki. P rzerw a w ruchu
tram w ajow ym trw ała kilka go
dzin. Przyczyną w ypadku było pę
knięcie ham ulęa w wozie tram w a
jowym.

rektor i w ybór przyjął.
Rektor Staniewicz uęfaje się do
W arszaw y w celu odbycia konfe
rencji z p. ministrem W . R. i O. P.,
prof. św iętoslaw skim . (PA T .).
**
*
Profesorow ie wileńscy stw ier
dzili w ten sposób sw oją solidar
ność z prof. Jakow ickim i jego za
stępcą prof. Patkow skim , którzy
podali się do dymisji przed p aro 
ma tygodniami.

-------

Depesze z całego Świata
MROZY W KALIFORNII.
W południowej Kalifornii silne
m rozy zniszczyły częściowo zbiór
pom arańczy. W yrządzone szkody
przekraczają sumę 20 milionów
dolarów . (PA T .).

w

ję zyk u

pole kim,

80% jedynie uczy się dodatkowo
języka polskiego, 65% dzieci po
zostaje zupełnie bess nauki pol
skiej mowy.
W Europie najwięcej Polaków
w Niemczech— 114 miliona. Szkół
prawie nie mają. Prosimy npprzyjrzeć się wydawnictwu „Pola
cy na szerokim świecle" na str. 9:
Ilość prywatnych szkól powszech
nych z polskim językiem nauczania
wynosiła w Niemczech w roku
szkolnym 1934-35 ogółem 60 (w
1981-32 roku szkolnym 67 szkół).
W szkołach tych w omawianym
okresie wykładało ogółem 74 nau
czycieli (w 1931-32 r. sżk. 83 nau
czycieli). Do szkól powyższych nczęszczało w 1934-45 roku szkoln.
1.619 uczniów i uczenia (w 193283 r. szk. 1.892 uczniów).
Poza szkołami prywatnymi ist
niało na terenie Niemiec w 193334 roku szkolnym 9 publicznych
zykiem nauczania (w 1930-81 ro
ku sak. 341 uczniów).
Naukę języka polskiego w 15-tu
szkołach niemieckich pobierało w
1933-34 roku szkolnym 211 uczniów
(w 1931-32 r. szk. 295 uczniów),
P rzerażające cyfry! Proszę to
sobie dokładnie przeczytać. 9
(dziew ięć!) publicznych szkół z
polskim językiem wykładowym ze
151 (!!!) uczniam i! N a półtora
miliona polskiej ludności! W prost
groteskow e cyfry I

Dlaczego się o tym nie mówi?!

Obserwatoria astronom iczne no jęciach ogółu pojawienie się więk
św iaty, którego gm ach został po tują w zrastającą ilość plam na szej ilości plam na słońcu nie pow ażnie uszkodzony przez bambę, słońcu. W edług przew idyw ań ma zostaje bez w pływ u na bieg w yda
przeniesiono do siedziby „Unii ksim um plam na tarczy słonecznej rzeń np ziemi. (,,P ress").
N arodow ej". (PAT).
pojaw i się na jesieni 1937 r. W po. - r o i.k - b w m w * « ...

biera naukę

szkól powszechnych z polskim ję 

Plamy na słońcu
- w

nym więc jest, żebyśmy w tym
dniu raz jeszcze przesłali Im swój
uścisk dłoni. W szak to przew aż
nie lud roboczy, nieraz nasi b. to
w arzysze organizacyjni! Pozdro
wienia!
ilu ich jest? Bierzemy cyfry z o kolicznościowej ulotki:
Poza granicami mięsaka % górą
S m il jonów Polaków, w tym ponad
2fi milionów w państwach ościen
nych, niespełna 600 ty*. w pozo
stałej Europie, przeszło i , 6 miln.
w Ameryce Północnej, blisko 400
tysięcy w Ameryce Południowej,
oraz kilka tysięcy w innych częś
ciach świata. Tylko 5% dzieci po

Nowym Jorku w r. 1906. Rocco Es I śnieżnych jednej z szos, w pobliżu
perito zapom niał już o dokona ICiszyniowa, napadło stado wilków.
nym zabójstw ie i w chwili, gdy! Jedynie dzięki obeaiośoi dozwców,
policja przybyła, siedział spokoj uzbrojonych w broń palną, udało się
nie w gronie swej rodziny i przy odpędzić zgłodniałe zwierzęta. Delta
jaciół. O kręg kopalniany, w któ Dunaju zamarzła, wszelki ruch na
rym Esperito mieszkał, znając go rzece zoetal wstrzymany. (PAT).
GROBOWIEC „HANDLARZA
od 23-ch lat, nie chciał wierzyć,
PROCES PRZEMYTNIKÓW ŚMIERCI".
ZDRAJCÓW'.
P ro k u ratu ra w Pontoise p ro w a aby on był m ordercą i obecnie z
Przed sądem wojennym w Kiszydzi dochodzenie w spraw ie profa niecierpliwością oczekuje sądowej
Schw ytanie Esperita riowie rozpoczyna się w tych dniach
nacji grobow ca sir Basila Zacha- rozpraw y.
jest
niezwykłym
dowodem w y proces bandy przemytników, na <»crow a. N ieznani dotychczas sp raw 
trw
ałości
policji,
poszukującej It której stała kobieta Tekla Raku.
cy w targnęli do zam ku Z s''t\-ro w a;
Śledztwo wykryło, że banda, oprócz
w Balincourt, zerwali płytę z jego przez 30 lat przestępcy. (PAT).
NA MORZU.
neczy. :;stego
przemycania
ludzi
g robow ca i usiłowali rozbić trum 
Barka
rybacka
*
załogą
7-miu
ry

przez
Dniestr
do
Sowietów,
cały
nę, zostali jednak w ostatniej
chwili spłoszeni. Jak sią zdaje, z a  baków, która opuściła port w ubie siereg uciekinierów oszukała, rzcm iarem złoczyńców było w łam a głą sobotę, zatonęła u zachodnich k»mo przemycając ich, a w rzeczy
nie się do trum ny pani Zacharów , wybrzeży Norwegii w pobliżu Olais- wistości... przeprawiając w nocy
płzez rzeczkę Revit, przepływającą
która pochow ana jest w tym sa  tia. (PAT).
plzez Besarabię. (PAT).
KATASTROFA SAMOLOTU.
mym grobw ocu. W trum nie pani
Samolot, który przewoził codzien
SPALONE DZIECI.
Zacharów' znajdow ały się bezcen
V miejscowości Taerendoe w pdłne klejnoty. P ro k u ratu ra w P on nie dzienniki angielsk'e z Croydon
toise zachow uje w spraw ie śledz do le Bourget, został znaleziony kom ncxnej Szwecji spaliło się żywcem
pletnie rozbity w pobliżu Titscy Hill troe dzieci w wieku od roku do 5
tw a ścisłą tajem nicę. (PA T .).
w hrabstwie Surrey. Pilot i mecha lat. Powracjąca do domu matka, ujWYBUCH KOTŁA.
rzaa dzieci leżące bez przytomności
W Blelcach na Bukowinie, na nik zginęli. (PAT).
na podłodze płonącego domu. Matka
ZGON DZIENNIKARZA.
stąpił w zakł. przem ysłowym w y
Zmarł w Chicago jeden z n ajsta r czytiąc daremne wysiłki ocalenia
buch kotła. Pracujący w pobliżu
robotnik został zabity, inżynier i szych dziennikarzy polskich w Ame dzieci, poraniła się poważnie przy
m echanik ciężko ranni. W ybuch ryce, Karol Szczerbowski. Do Ame roziijaniu szyb okiennych. (PAT).
spow odow any został
pożarem , ryki przybył on przed 40 laty i ko
SAD SALOMONA.
który trw ając cały dzień, straw ił lejno pracował w „Dzienniku Naro
trasa egipska podaje: Sędziemu z
doszczętnie kom pleks budynków dowym", w „Rekordzie Codziennym" Haiiji w Górnym Egipcie udało się
„Dzienniku w rposób dość niezwykły rozstrzy
fabrycznych. Szkody m aterialne „Gwieźtfcrie Polarnej",
j Związkowym" i innych. Pozostawił g a ć spór dwóch wieśniaków o koł
są bardzo znaczne.
(P A T .).
żonę i syna. (PAT).
drę Żaden z nich nio mógł przedsta
PO 30 LATACH.
MROZY W RUMUNII.
wić niezbitych dowodów własności i
W K anadzie nastąpił ostatni akt
W całej Bukowinie i Besarabii pa spnwa zdawała się beznadziejną.
poszukiw ań policji Stanów Zjed
noczonych, które zaczęły się w nują niezwykle silne mrozy, docho Wróżcie sędzia kazał obu wziąć kol
1906 r., szły przez Stany Zejdno- dzące w niektórych okolicach do 80 drę za przeciwległe końce i ciągnąć
W okolicznych ku lobie, a gdy to zrobili nagle krzy
czone, W łochy i Belgię, by zakoń st. poniżej zera.
czyć się w O ntario, gdzie aresz-) wsiach zaszło wiele wypadków śmier knąi; „złodzieju puść!" Jeden * wie
tow ano Rocco Esperito, członka! ci, spowodowanych mrozem. Na gra śniaków rzucił trzymany koniec, poorganizacji włoskiej „Czarnej Rę pę, złożoną z 25 aresztantów, która czya odrazu powędrował do aresztu.
(PAT).
ki", który zastrzelił policjanta w ' zajęta była oczyszczaniem * zasp

nie krzyczy?! Dlaczego w ydaw nic
tw a pół-oficjalnych „stow arzy
szeń“, pom agających Polakom z a
granicznym, o tym tak cieniutko
mówią, praw ie szepcą? Ba, w ia
domo! „P rzy jaźń " — tak, przyjaźń
polsko - hitlerow ska
Przyjaźń"
(?) jest — szkół niema.
W wielu Poloniach dzielnie p ra 
cują
nasi
polscy tow arzysze,
stanow iąc mocne i karne o rg a n i
zacje z w łasną prasą. Wymieńmy
naszych wiernych tow. tow. am e
rykańskich z „Robotnikiem " 1 cze
chosłowackich z „Robotnikiem Ślą
skim". Tych miłych przyjaciół z
Czechosłowacji często widzimy —
jako drogich gości — w Polsce.
W e Francji także działają pokrew
ne nam organizacje ideologiczne,
np. T. U. R. W e Francji Polaków
teraz pono 500 tys., w Czechosło
w acji 200 tys.
Niestety, pow stały w r. 1934
„św iatow y Związek Polaków z Za
granicy" prowadzi politykę pa r
tyjną, wiadomego kierunku — zra-

żając np. do siebie w szystkie połskie żywioły zagraniczne, stojące
na gruncie socjalistycznym . K rót
kowzroczna to i szkodliw a robota.
T ow arzyszom naszym poza g ra 
nicami kraju, wszystkim naszym
przyjaciołom , ogółowi polskiej lud
ności pracującej — serdeczne ży
czenia. Pam iętam y! Nie zaporanimyl
^
CUDA W SENACIE. MILUSI
„R EFER A T".
Senacka kom isja „rozpatryw a
ła" budżet ministerium spraw zagr.
Referowała sen. Jaroszew iczów*.
Streszczenie tego referatu (1 prze
biegu posiedzenia) znajdujem y w
pismach, np. w ,JKurierze W arsz
zapew ne na podstaw ie „diariu
sza". Czytam y z najw iększym zdu
mieniem:
Zazmacm sią jodmolttoM poglą
du naszej prasy (U ) w stosunku
do w szy stk ic h zagadnień polskiej
polityki zagranicznej, i wyjątkiem
może spraw y Gdańska. Ujemnie
natomiast odbija »ię dowolność ko
mentowania naszej polityki zagra
nicznej przez pewne dzienniki, któ
re uzurpują sobie prawo wypowia
dania opinii polskich czynników
miarodajnych bea najmniejszej ku
temu racji.
N ajlepsza ta „jednolitość p o g lą
dów p rasy ". W łaśnie o politykę
min. Becka najw ięcej toczy się
walk! A czcigodna referentka kon
statu je sobie „jednolitość". Czy p.
referentka czyfaje „R obotnika"? a
pisma ludowców? T rzeba czytać—
skoro się jest referentem .
Ale czytajm y dalszy przebieg
posiedzenia:
Przewodniczący sen. Rostworow
ski-. Ponieważ p. minister spraw
zagranicznych jest nieobecny, gdyż
wyjechał do Genewy, więc według
przyjętych tradycyj na komisji bu
dżetowej penruanać będziemy tylko
zagadnienia, związane z budżetem
ministerium, nie otwierając dysku
sji politycznej. Kto z penów rapisuje się do głosu?
, N ik t. Uważam, te przyjęcie bodietll M. S. Z. be* dy*Ara»Ji Je*it
cbicnoom n ajw ytssego usnania kom isji dla działalnoM M. 8 .
*
talki* jest sku tkiem w yczerpująjącego refera tu p. sen. Jaroezewf-

czowej.
Idylla.
„N ajw yższe uznanie".
Jest ono m iarą całkowitego oder
w ania obecnych Izb od życia. A
„C zas" „stw ierdza" sobie „roz
mach". Piękny „rozm ach"!
BRUKOWE BAJECZKI.
Zbliża się kongres P .P .S . w R a
domiu. Brukowe popołudnićwkl
na gw ałt produkują p artię odpowiednego „tow aru" — t. zn. bujd
i plotek, z palca w yssanych. „G o
niec" np. w ali sobie cały artykuł
w stępny, i to grubymi czcionkami,
na tem at, jak to, panie dziejski,
rzecz w tym, iż Barlicki w alczy z
Niedziałkowskim, ale kongres od
będzie się w Radomiu, „tw ierdzy
niedziałkow szczyków ", a więc I L
d. Cały rom ans.
Nie gniewam y się. Takie popołudniówki, utrzym ujące się w sensacyj, też pono chcą żyć.
K. Cł

fiie pnifiii P9litM i UfisKi
Agencja PRESS donosi z G dań
ska: Senat gdański zwolnił nagie
dwóch urzędników, członków p ar
tii niemiecko - narodow ej.. W mo
tyw ach decyzji pow iedziano, że
poglądy polityczne zwolnionych
urzędników nie dają dostatecz
nych gv/arancyj w łaściw ego w y-

konyw anla przez nich obow iąz
ków służbowych.
Jeden ze zwolnionych, dr. Hulff,
był radcą trybunału gdańskiego,
a drugi, Leitreter, radcą biura se
natu. Zwolnienie nastąpiło z dnia
na dzień bez odszkodow ania.

M r ó z
Wczoraj utrzymywała «« rmdial
pogoda słoneczna o bezchmurnym
naogół sianie nieba, spowodowanym
dalszym napływem mroźnych mas
powietrza kontynentalnego. Tempe
ratura o godz. 7 wynosiła od —25 s i
na w sch o d z ie do —7 na zach o d zie
Polski, w górach notowano od —12
do —27 w Karpatach W sc h o d n ic h , a
od —5 do —11 w zachodnich. Opa
dów nie było. Szata śnieżna wsku
tek braku opadów pozostaje be®
większych zmian i wynosi: 20 can.
w Wiśle, 21 era. w Rabce, około 45
cm. w Zwardoniu i Zakopanem, 88
cm. w Krynicy, 50 w Szczawnicy,
75 cm. na Hali Chochołowskiej, 98

on. na Hali Gąsienicowej, 121 om.
przy Morskim Oku, 252 cm. na Ka
sprowym Wierchu, 68 era. na Jawo
rzynie, 60 om. w Siankach, 96 an.
w Stawku, 60 cm. w Worochcie,
152 cm. na Zaroślaku.
Przewidywany przebieg pogody:
We wschodnich I środkowych dziel
nicach pogodnie i mroźno. Rankiem
miejscami mgły. W zachodnich daśeL
nicach stopniowy wzroat zachmurze
nia s możliwością przelotnych opa
dów śnieżnych. Nocą lekki mrć«i
dniem wzrost temperatury do zera.
W całym kraju umiarkowane wiatry
południowo-wschodnio. (PAT).
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A w ięc •••
Kilka dni tema zamieściliśmy
za katolickim miesięcznikiem
paryskim „Esprit" tekst odez*
w y działaczy katolickich Hisz
panii do opinii katolickie] całe
go świata przeciwko niszczeniu
Madrytu przez wojska niemie
cko-włosko • marokańskie gen.
Franco oraz listę księży katolickich, wymordowanych przez
te wojska w kraju Basków, W
JEDEJ TYLKO PROWINCJI.
Jeżeli się nie myłę, polska
prasa „narodowa", konserwa
tywna i „katolicka" aa te do
kumenty nie reagowała wcale
Sytuacja jest zatym idealnie
jasna. Muszę przyjęć, że — zda
niem naszych „oficjalnych
aziaiaczy katolickich — roz
strzeliwanie księży BEZ SĄDU
i BEZ BADANIA jest rzeczę
dopuszczalną, jeżeli dokonywa
ją tego akta oddziały gen. Fran
co, oficerowie niemieccy, Ma
rokańczycy w bnię idei... ,41
rodowej" w njęcia niemieckowloskich koncernów kapiteli
stycznych.
W tych warunkach polemika
czy dyskusja tracę wszelką war
tość. My i panowie „oficjalni
katolicy" Polski mamy najwi
doczniej zgoła odrębne, poprostu przeciwstawne, MORALNE
podejście do sprawy. Pozostaje
tylko pytanie: w imię czego, w
Imię jakiej zasady księża-kie
równicy naszej Katolickiej Agencji Prasowej (K.A.P.) roszczą
tobie prawo do LEPSZEGO re
prezentowania rel'gii, niż tam
ci proboszczowie baskijscy, sto
jący z k r z y ż e m w rękach przed
lalami karabinów... m a ro k a ń 
skich. Nie sądzę, by ladzie,
WIERZĄCY NAPRAWDĘ, mo
gli kiedykolwiek przebaczyć
tym „oficjalnym katolikom" icb
wręcz bezprzykładna DWULI
COWOŚĆ.
M. NIEDZIAŁKOWSKI.

Rozważania przedkongresowe
1.
N a kongres idziem y z projektem
now ego programu. Czynimy to
nie dlatego, żeby w naszych po
glądach zaszły zmiany. Chodzi ra
czej o nieco inne sform ułowanie
naszych dążności, w związku z
tym, że otaczająca nas rzeczyw i
stość zm ieniła s if w ciągu lat kil
kunastu, jakie nas dzielą od chwili
zatw ierdzenia daw nego programu
P .P .S .
W stępow aliśm y w ów czas, po
wojnie św iatow ej, w nowe życie,
w życie legalne pod osłoną praw
w skrzeszonej ojczyzny, dumni z te
go, że jesteśm y jej pełnoprawnymi
obywatelam i, mogącymi istotnie
w pływ ać na jej losy. N ajw ażniej
szą kwestią, jaka nas zajm owała
w ów czas, była kwestia wyboru
m iędzy legalną drogą działania, a
drogą przewrotu. Stary program
1919 roku kwestii tej jasno nie
przesądził. Przesądziło ją jednak
życie, otw ierając dla klasy robot
niczej w latach 1919 — 1926 szero
kle m ożliw ości rozwoju, ułatw ia
jące jej zdobycie w przyszłości
w ładzy w państw ie.
N a tych
m ożliw ościach opierała się fak
tycznie przez lat w iele cała takty
ka partyjna.
Stary program zajm uje się ana
lizą stosunków powojennego św ia 
ta, —- stosunków, zupełnie odbie
gających od czasów dzisiejszych.
Już po napisaniu programu uJawnlły się siły społeczne, usiłują
ce udaremnić i uniemożliwić dal
szy pochód klas pracujących od
demokracji politycznej do demo-
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EDW ARD SZYMAŃSKI

Ballada letnia
s Morsach 1 Jazach
kaliną,

hkaj iwawtarł tana,
Dzta*
Doty rozwija sztandar
Bud czarną budką dróżnika,
Wiatr tańczy po braokardach,
po drutach śpiewa muzyka.

Wszystko jest niby tak samo:
lato, 1 służba, i człowiek —*
a przecież do nieba bramą
Odjeżdża młodość i zdrowie...
Dał odtruwają pachnąca,
wciąż krótsze, coraz bledsza.
Szarzej* ziemia i słonce,
gęstnieje mrok 1 powietrze..
, . . Idedyś

pośpiesznym pociągiem
po długim nocnym postoju
wracał k o le ja rz Madązek
do domu, do żony swojej.

k ra c ji społecznej. U g odzono w
sam ą z a s a d ę dem o k racji, w ykli
n a ją c j ą u sta m i zw ycięskiego dyk
ta to ra faszy sto w sk ich W łoch, oraz je g o m niej lub w ięcej uzdol
nionych naślad o w có w . Faszyzm ,
k tóry nie oszczędził rów nież n a 
szego k raju , p rzy b ie ra ł w różnych
zak ątk ach E u ro p y różne fonny
Isto ta je g o w szędzie je d n ak pozo
sta ła ta sam a. W szędzie tam,
g d zie faszyzm zw yciężył, niszczo
no zdobycze klasy robotniczej.
C zyniono to często rękam i sam ych
robotników , którzy, b ąd ź o tu m a
nieni, b ąd ź zm uszeni głodem , zd ra
dzali n a rozkaz d y k tato rsk ich w o
dzów interesy w łasnej klasy, inte
resy ludzkości, d ążącej do w yż
szych i dosko n alszy ch form bytu.
Zw ycięski faszyzm zniszczył obóz
dem okracji, ale tylko politycznej.
O bóz d em o k racji społecznej, ochrzczony przez faszystow skich
m egalom anów zbiorow ym m ianem
„m ark sistó w ", w podziem iach p ro 
w adził d a lsz ą w alkę, w św iad o m o 
ści, że triu m f faszyzm u je s t tylko
przejściow y.
Iro n ia losu sp raw iła, że faszyzm ,
który stanow ił p róbę - - m oże już
o s ta tn ią — p o d trzy m an ia środkam i
siły b ru taln ej p o d k o p an eg o przez
stały nacisk klasy p rac u jąc ej k a
pitalizm u, n a tra fił na kryzys gospo
d arczy o niebyw ałych d otychczas
rozm iarach . K ryzys ten, którego
końca nie w idać, św iadczy o zu
pełnej niezdolności u stro ju k a p ita 
listycznego do o p an o w an ia z a 
g ad n ien ia p odziału pro d u k cji i jej
spożycia, p o tw ie rd z ają c siłą fak
tów , b ijący ch w oczy, że teorie so 
cjalisty czn e nie były m rzonką,
lecz sta n o w ią n a jlę p s z ą form ę po
łożenia kresu bezp lan o w o ści 1 chao
tyczności g o sp o d a rk i i położenia
raz n* zaw sze końca kryzysom .
W n aszym now ym p ro g ram ie
a n a liz a rozw oju tendencyj g o sp o 
darczych n a tle u p a d a ją c e g o k a
pitalizm u .an aliza kryzysu k u ltu 
raln eg o , ja k i to w arzy szy k ry zy so 
wi g o sp o d arczem u , w reszcie cha
rakterystyka faszyzm u — jeg o g e
neza, Jego kulisy i Jego widoki na
przyszłość — znalazły w projekcie
n aszego programu n ależy te m iej
sce.
Jedyne, co m ożna zarzu cić n a 
szem u now em u p ro g rąm o w i, że
au to rzy jeg o , z a p a trz e n i w p rzeo
b raż en ie się św ia ta , za m ało u w a
gi p o św ięcają n aszej polskiej rze
czyw istości. P o za stw ierdzeniem ,
że P o lsk a z n a jd u je się w orbicie
p rąd ó w faszy sto w sk ich i że fa 
szyzm u ja w n ia się u n a s w dw óch
form ach — „san a cy jn e j ' i endec
kiej, zn a jd u jem y b ard z o niewiele.
C hciałoby się w idzieć w ięcej a n a 
lizy polskich sto su n k ó w , u jrzeć w
p rzek ro ju polskie stosunki p o li
tyczne, społeczne i g o sp o d arcze
W szak p ro g ra m je st p isan y dla
polskiego p ro le ta ria tu .
P lan p rzebudow y w nowym p ro 
g ram ie om aw ia p o szczególne z a 
g ad n ien ia d o ść w y czerp u jąco i je 

dynie w d ziałach za ty tu ło w an y ch :
„O św ia ta , w olność sum ienia, s p r a 
w a n aro d o w o ścio w a" w y m ag a pew
nych uzupełnień, co bez tru d u d a 
łoby się dokonać przed i w toku
k ongresu. Z a wielk* p lu s p ro g ra 
mu uw ażam , że p lan przebudow y
nie wisi w pow ietrzu. Nie zo stał
on o derw any od z a g a d n ie n ia w ła
dzy politycznej. W p ro g ra m ie z a 
znaczono w yraźnie, że utw orzenie
R ządu robotniczo - w ło ściań sk ieg o
w w yniku m asow ej w alki je s t nie
zbędnym w arunkiem dzieła p rze
budow y. O d g ro d zo n o się w ten
sp o só b od u topistów , w ierzących,
że ich dobre rady p o ru szą um ysły
w ładców , niezależnie od k laso w e
go ch a rak te ru w ładzy p ań stw o w ej.
D y sk u sja, ja k a od b ęd zie się ik
k o ngresie i o d b y w a się obecnie,
w ykazuje lep sze zrozum ienie sy 
tu acji, niż to, ja k ie g o byliśm y
św iad k am i w p rzed ed n iu p o p rze d 
niego k ongresu, a w<ęc p rze d trze
m a laty. W ó w czas um ysły b a r
dzo wielu to w arzy szó w p o ch łan ia
ła k w estia d y k ta tu ry p ro le ta ria tu .
D oznaw ałem w ra że n ia, że m a się
do czynienia z ja k im ś p rzed ziw 
nym kom pleksem i sw em u p rzeko
n aniu dałem w yraz w jed n y m z a r 
tykułów na lam ach „R o b o tn ik a" na
t y d z i e ń p rzed kongresem . P rz e 
gląd ałem w tych dniach ów a rty 
kuł i pom yślałem , że dziś ani słov^a nie m ógłbym doń do d ać. D ziś
cała niem al p a rtia stoi na sta n o 
w isku, że k w estia d y k ta tu ry p ro 
le tariatu po je g o zw ycięstw ie nie
m oże być w y su w an a n a czoło z a 
gad n ień . Jedyny śla d m inionej, a
w ielce jałow ej d y sk u sji stan o w i
ustęp, w którym m ow a o „ p rz e ła 
m aniu sił reak cji i faszyzm u w szel
kimi ro zp o rząd zaln y m i śro d k am i,
gd y b y naw et m usiały one w o k re
sie przejściowym przybrać charak
te r d y k tatu ry ".
Jestem zdania, że i to sform uło
w an ie m ogłoby odpaść bez w iel
kiej szkody dla programu. Skoro
nie m ożna dziś przew idzieć sto 
sunków, jakie panow ać b ęd ą naizaju trz po przewrocie, rozw ażania
na ten temat aą zbyteczne, a d la
partii, zm uszonej do nieubłaganej
walki z dyktaturą i znajdującej w
tej w alce oparcie moralne o ideały
dem o k racji, n aw et szkodliw e. D la
taktyki p o litycznej, ja k ą m a d zi
siaj p ro w ad zić p a rtia , tak i czy in
ny sto su n ek do d y k ta tu ry p r o le ta 
riatu nie m a żad n eg o zn aczen ia.

Cóż, gdyby głośno zakrzyczeć,
aż kocioł w maszynie pęknie,

P. Goering m a w yjaśnić sytua
cię gdańską. Nie obejdzie się,
rzecz prosta, bez polow ania w
B iałow ieży, poniew aż p. Goering
jest, jak w iadom o pow szechnie, za
palonym m yśliw ym .

chce przeżyć śpiew nie I pięknie!

ołdrowic

nakazać władzom

spełnienie słusznej pretensji,
by każdy pracownik radość
miał jeszcze w iększą od pensji ł

'fE N A -llS *
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p e tN i o t

Przyjechał. W ysiadł. Zjadł obiad.
Usnął — i. w szystk o zapom niał.

A potem wieczorem odjazd
I noc — j cisza ogromna.
K siężyc złocistym sierpem
przecinał d s z ę dojrzałą.
Skończyło się tato, I sierpień,
i nic się n igdzie nic stało.
*•*
*
»Zyn ersz 2 n ow ego tomiku poezyj E. Szym ańskiego „Słońce na
WoTach“. W a rs z a w a 1937. N akład Zw. Zaw. P rac. Kol. R. P., Czere*o Krzyża 20.
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Nowy zeszyt „Gromady
P ierw szy w tym roku zeszyt
„GROMADY", m iesięcznika czerw ono-harcerskiego, ukazał się w
zm ienionej formie. T a n ow a forma
uiepsza jeszcze bardziej w ydaw ni
ctw o, jak za w sze, staranne i do
sk onale redagow ane.

-LU X

zapobiega i uzdrawia
Do nebycia w składach elektrotechnicznych

L i s t
Bezrobotni do górników węglowych
T ow arzysze! Z w ielkim zad ow olen iem i w zruszeniem dowie
dzieliśm y się o W aszej ofierze jed n o d n io w eg o urobku w ęg la na p o 
m oc zim ow ą dla bezrobotnych. Solidarność robotnicza znalazła potw .erdzenie w czynie w tedy, kiedy zaw iodły klasy posiadające i kie
dy kasy zam knięte są dla bezrobotnych, cierpiących nędzę, głód 1 zi
mno. Dziękując W am za W aszą ofiarę, pros.m y ab yście zapytali
gdzie potrzeba - DLACZEGO TEN WĘGIEL TAK POWOLI DO NAS
DOCHODZI? Mamy tu 1500 bezrobotnych na pom ocy zim ow ej, ale
w styczniu b. r. w ęgiel otrzym ała tylko IV kategoria, to znaczy ci
bezrobotni, którzy mają na utrzy maniu conajmniej 6 o só b oprócz
siebie. WSZYSCY INNI MARZNĄ STRASZLIWIE. N ie w iem y, co
się stało — czy zabrakło w agonów kolejow ych czy inna jakaś prze
szkoda zaszła i dlatego prosim y: UPOMNIJCIE SIĘ, BY W ASZ
WĘGIEL SZYBCIEJ DO NAS DOSZEDŁ.
Z proletariackim pozdrow ieniem BEZROBOTNI M. TARNOWA.

Ustąpienie min. H. Kaweckiego
W ice-m inlster spraw w ew n ętrz stra m a objąć p. J. P adorkow sld,
nych p. H. Kawecki ustępuje ze dyrektor departamentu polityczne
sw e g o stanow isk a z pow odu złego g o Min. Spraw W ew nętrznych.
stanu zdrow ia. Urząd wice-m ini

B u d żet M. S. W ojsk.
w komisji budżetow e] Sejmu
sk ła d ają się w p ły w y w łasn e w o j
sk a ze sp rze d aż y zbęd n y ch o b ie k 
tów w o jsk o w y ch , d ary , zapisy’ i
zb ió rk a w śró d szerokich w arstw
sp o łeczeń stw a.
R ezu ltaty
akcji
zb ió rk o w ej są ju ż d zisiaj b ard z o
duże.
R eferent p ro si o przy jęcie b u 
dżetu w brzm ieniu z a p ro je k to w a 
nym przez Rząd.
P o referacie członkow ie kom isji
na zap ro szen ie p. m in istra S p ra w
W o jsk o w y ch udali się a u to b u sa 
mi n a O kęcie.

Dn. 5-go b. m. z n a la z ł śm ierć na połączeniu z o d w ag ą w y jątk o w ą.
Z g in ą ł n a p o steru n k u , broniąc
froncie m adryckim G uido P icelii,
dow ódca
1-ej kom panii w ł o s k ą M adrytu ,tei „fo rtecy w olność,
im. G arib a ld ieg o , jed en z n a jw a
św ia ta " .
1
leczniejs7.ych bojow ników a n ty fa 
szystow skich.
Picelli w stą p ił w b. m łodym w ie
ku do ruchu zaw odow ego w e W ło 
szech. W r. 1919 w y b ran o go n a
p o sła do p arla m en tu . S ta n ą ł na
czele pierw szych w ło ściań sk ich org an izacy j bojow ych, utw orzonych
do w alki w b an d y tam i fa sz y sto w 
skim i. O rg a n iz acje te później r o z 
w inęły się w głośnych „A rditi del
P o p o lo ".
N azw isk o P icelleg o sta ło się
sław n e dzięki o b rom e m ia sta P a r 
my. K ilka tysięcy faszy stó w pod
w odzą d zisiejszeg o m a rsz ałk a Bal
jakże często cdcruWa ftą
bo o b leg ało to m iasto przez cały
zmęczenie i zmniejszenie
e n e r g i i ż y c i o w e j . Są to
tydzień, a b ro n iła go szczu p ła licz
skutki braku życiodajnych
b a robotników pod w odzą P icel
promieni, jakimi darzy nas
lego, który zab ary k ad o w a ł się w
słońce latem. N orw esk i
jed n ej z dzielnic.
Tran Leczniczy zastępuje
Jeszcze przez 4 lata P icelli w al
poniekąd promienie sło
czył z faszyzm em w łoskim w k ra 
neczne. a dla swej bogatej
ju ; w końcu r. 1926 zesłan o go na
zawartości witamin A I D
w yspy L ipari, g d zie sp ęd ził 5 lat,
stanowi źródło zdrow ia
po czym u d ało się mu uciec za g ra
d la d z i e c i i dorosłych .
nicę.
W p aź d ziern ik u r. u b. zg ło sił
się n a o ch o tn ik a do arm ii repub llk a ń sk ie j w H isz p an ii i od po
czątk u w y k az ał w y b itn e zdolności
•lynoT mm
w o jsk o w e 1 organizatorskie, w

Zimą

PO żw G i , a b y d a w a n o
. cecz tylk o

I N Mg

Źe pań»two, te obowiązek —
a szczęście człow ieka: św iętość.
Jechał kolejarz Madążek
i stukał w p odłogę piętą.

TUNGSRAM -

JAN KRZE SŁAW SKI.

P otw ierdza się w iadom ość ag.
H avasa, że niebaw em będziemy
g ościli ponow nie na ziem i polsKiej
p. Goeringa, „drugiego" z kolei
(po kanclerzu Hitlerze)
w odza
„Trzeciej" R zeszy.

Że trzeba

K a S a i e t a n l e ż aró w k ą leczniczą

Guide Picelii

P. Goering znowu w Polsce?

że on,
Mactęzek,
swe życie

GRYFA SZALEJE W WARSZAWIE

W so b o tę kom isja b u d żeto w a
Sejm u ro z p a try w a ła b u d że t Min.
S praw W o jsk o w y ch , refero w an y
przez p. S tarzak a.
B udżet M. S. W ojsk, je st od
czterech lat nie zm ieniany i w y n o 
U jęcie 3 p u n k tu ro zd ziału „u- si rocznie 768 mil. zł. P ra c ę nad
stró j polityczny p a ń s tw a ", gdzie pom nożeniem
sp rzętu w ojennego
m ow a o u zb ro jen iu ludu, uw ażam ułatw i u ch w alo n a nie d aw n o po
za niezbyt fo rtunne. N ależałoby ży czk a fran cu sk a.
tu p o p rz e sta ć n a sfo rm u ło w an iu
D alej w sp o m in a referen t o uzasad n iczeg o sta n o w isk a, a uw agi tw o rzen iu F. O. N aród., który ma
o sto su n k u do arm ii raczej d o p a  za zad an ie pow iększenie śro d k ó w
sow ać do d ek larac ji politycznej, n a cele o b ro n v . N a F u n d u sz ten
której pośw ięcę p arę oddzielnych
uw ag. Z zastrzeżen iam i, którym
pow yżej dałem w yraz, o św iadczam
sif za tekstem p ro g ram u , zg ło szo 
nym przez C. K. W.

I m yślał

sobłe , że szkoda
lata, i słońca, I woni.
coź, gdyby tak się nie poddać?
O dw rócić czas, a nie gonić?

8
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Z eszyt jest pośw ięcony dzieciom
Hisz.panii.
Prenumerata roczna tylko 2 zł.
50 gr. Cena zeszytu pojedyncze
g o — 20 gr. Adres Redakcji i Ad
ministracji, W arszaw a, W arecka 7,
żel. 5.13.80.

NORWESKI
T R A N
LECZNICZY

S tr.

Kronika Zagłębia Dąbrowskiego
W trosce o zdrowie proletariatu
Tow. Biclnik, w imieniu klaso
wych Zw iązków Zaw odow ych zło
żył w dn. 21 stycznia memoriał do
Dyrekcji Ubezpieczalni Społecznej,
następującej treści:
„Prasa całej Polski codziennie
nieomal zamieszcza komunikaty o
postępach grypy, o szczególnie zło
śliwym sr.-zebiegu, która, biorąc
początek swój w Stanach Zjedn.
Ameryki Północnej, szerzy się ma
sowo na wyspach Wielkiej Bry
tanii, a ostatnio już na kontynen
cie europejskim—głównie w Skan
dynawii.
Złośliwość przebiegu choroby i
wysoka zaraźliwość powoduje ma
sowe zachorzenia ludności z bar
dzo licznie notowanymi wypadka
mi zgonów.
W trosce o zdrowie rzesz robot
niczych, ich rodzin, na okoliczno
ści te pozwalamy sobie zwrócić
uwagę, przypuszczamy bowiem mo

żliwość przerzucenia się epidemii
i do nas.
W związku z możliwością taką
pragniemy, by rzesze robotnicze i
ich rodziny miały zapewnioną na
leżytą pomoc i opiekę zarówno w
leczeniu domowym, jak i w lecze
niu szpitalnym.
Zdając sobie sprawę ze zmian,
jakie zaszły w ostatnich latach w
organizacji pomocy lekarskiej —
pragniemy zarazem dać wyraz ży
czeniu Świata Pracy, by ciężar
nadmiernej pracy w związku z ewentualnym wybuchem epidemii,
nie obciążył nadmiernie tych praco
wników Ubezpieczalni, którzy za
trudnieni są w dziale opieki i pie
lęgnowaniu chorych.
Przedstawiając powyższe, ocze
kujemy, że Dyrekcja Ubezpieczal
ni przedsięwefmie odpowiednie kro
ki, by ubezpieczeni otrzymali wałśdw ą pomoc w chorobie",
Jrtflłl— M—
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Zła przemiana ma erii przyspiesza starość
Zanieczyszczona krew może powo
dować szereg rozmaitych dolegliwo
ści, bóle artretyczne, wzdęcia, odbija
nia, bóle w wątrobie, niesmak w ustach, brak apetytu, skłonność do ty
cia, plamy 1 wyrzuty na skórze. Fil
trem dla krwi jest wątroba. Choroby
złej przemiany materii niszczą orga
nizm i przyspieszają starość. Kacjo.
nalną, zgodną z naturą kuracją jest
normowanie czynności wątroby i ne

rek. Ddwudziestoleiaiie doświadczenie
wykazało, i e w chorobach na tle złej
przemiany materii, chronicznym za
parciu kamieniach żółciowych, żół
taczce, artretyzmie mają zastosowa
nie zioła „Choleldnaza" H. Niemojew
skiego. Broszury bezpłatnie wysyła
labor fizj. chem. Choleklnaza, War
szawa, Nowy św iat 5 oraz apteki i
składy apteczne.

Tabela wygranych
14-ły dzień ciągn ien ia SV k la s y 37 Loterii P a ń s t w .

I « il ciągnienie
G łów ne wygrane
50.000 z l — 182074
Z l 10.000 — 50880 75455
120678
Z l. 5.000 — 72308 88728
Z l. 2.000 — 29346 35162
81720 84448 90869 139177
174028
Z l. 1.000 — 2193 4103
12729 18017 22273 26337
83463 37097 45766 47631
61763 6 2 o l2 70353 77056
84633 86481 102570 114847
128936 137494 152124 166433
169957 172866 174792 185041
186596 189647

70059 214 62 304 441 504 786 981
82 71138 230 51 72 76 424 550 610 57
742 921 72049 310 550 73 81 73587
624 991 74030 51 405 48 638 735 344
65 938 "o 95 75191 262 607 65 67 818
27 35 76032 82 234 91 366 71 603 806

75850 957

77023 80 107 59 485 797 933 61
78074 191 98 334 496 782 807 48 97
79161295 419
577 79 613
80832 716 97 889 954 8101S 34
210 561 84 600 92 719 74 869 976
82103 358 99 450 70 555 690 701 802
09 20 52 82 99 83113 65 284 87 458
629 84079 161 376 527 777 948 85011
325 77 448 679 747 78 806 9 1 9 89
86026 45 145 67 346 68 520 4 1 605
98 848 903 37 87198 239 44 95 498
683 823 88046 67 148 303 677 97 846
89043 294 377 627 813 3 1 970

130452 945
41173 966
173056
9008
32603
66614
78936
124820
169520
185679

W ygrane po 203 zł.
105 74 269 309 71 476 513 79 83
611 19 1075 421 SIO 945 2397 404
674 730 909 15 5031 32 233 414 19
597 651 53 706 38 92o 53 4194 204
16 53 489 511 37 50 638 94 982 90
5078 138 234 81 305 573 734 47 76
SOI 68 616o 244 380 98 578 616 972
7085 522 29 95 610 78 82 892 989
8118 216 19 29 358 425 766 72 824
67 83 84 9131
41 53 365 465 772
10069 118 315 617 33 793 876 11042
231 302 514 871 920 12134 94 319 43
535 49 60 72 236 13131 263 330 554
608 730 38 52 72 924 51 <55
14167
290 46 810 22 lo03S 80 490 542 686
866 949 16268 93 458 97 525 816 929
31 57 17246 327 28 78 83 577
793
894 956 18004 88 164 242 530
66o
816 985 19217 300
431 57 84
14 820 974
20181 93 285 302 516 20 S21 21156
274 59 582 657 718 64 72 931 87
22167 254 300 48 89 431 68 77
595
690 8 5 i 23143 385 451 72 76 549 607
62 823 936 24043 114 232 306 13 72
409 545 60 608 53 966 25037 148 62
828 52 480 688 S42 28242 51 68 796
821 924 64 62 27022 24 42 48 208 342
434 544 92 679 28133 478 84 558 632
793 827 903 29039 54 88 153 67 283
348 404 70 599 626 706 18 35
80
876 3009ii 142 44 2*o 69 85 330 808
59 960 83 31035 135 58 228 431 524
644 817 19 105 75 32546 408 529 643
764 33011 67 84 149 205 343 658 74
812 83 34242 346 521 49 50 54 659
799 922 35053 93 501 44 S6 59
376
464 675 95 762 82 873 937 36o21 142
250 352 682 722 832 37233 52
543
82 625 760 838 907 38068 321 480 680
89 843 68 39001 93 143 212 19 84
339 47 60 436 597 629 87 703
63
40022 61 406 579 670 750 83 830 967
41209 300 523 32 620 87 772
991
42182 500 24 273 788 44007 339 65
218 529 614 721 22 46 945 98 45412
68 814 46198 229 93 361 434 632 59
802 993 47027 53 217 367 407 76 519
71 67 703 17 862 84 908 87
48122
257 499 561 638 737 S72 49146 523
417 560 77 877
50135 36 81 85 270 300 91 430 69
97 601 04 31 840 51219 364 450 525
46 79 075 52223 439 552 788 811 22
57 914 64 53047 203 319 78 464 654
812 18 21 913 54009 484 508 683
55067 167 95 451 537 59 747 380 906
55163 85 248 343 411 V27 38 39 811
39 52 909 64 71 57267 321 41 58 90
58099 220 77 438 61 755 69 803 22 29
53 73 924 59080 209 48 59 81 304 55
584 601 78 729 31 848 51 87 83 6000.5
14 110 21 348 444 92 96 886 948 94
61031 73 98 167 88 327 493 685 872
908 62017 74 136 601 16 55 68 710
866 969 63060 140 225 37 397 545
608 774 64109 64 235 68 314 94 454
523 62 701 816 69 65114 24 289 302
86 523 984 66123 59 88 314 881 67040
117 241 333 90 509 650 703 62 72 809
38 68023 151 319 805 94 907 31 51
69080 894 4 1 4 627 82 876 959

90462 51* 51 759 839 46 73 91152
65 236 40 49 621 84 676 84 809 92008
19 44 167 276 685 789 839 93157 74
204 633 853 979 94348 562 639 803
95390 491 95 704 902 50 96061 138
256 362 61 453 558 718 825 983 84
97020 28 142 226 83 323 42 479 616
50 658 72 771 896 943 98049 295 842
400 113 18 320 963 94 99006 ICO 48
333 480 529 720 930 100U25 38 93 107
46 SO 421 767 908 60 101073 186 80
250 384 515 97 645 742 77 912 85
102135 296 486 87 796 817 907 63
103245 60 60 409 39 56 613 792 829
104083 170 239 314 502 39 42 792 S 8 i
105032 70 76 145 75 89 90 212 686
97 669 91 739 824 73 919 106086 381
96 430 44 CS3 776 84 839 107118 65
448 83 027 93 929 108041 188 297 511
778 805 109819 61 923
603 703
110036
106 262 76 596 728 824
111119 79 202 55 344 561 663 889
112034 4x3 564 640 731 S25 33 900
113015 24 41 231 381 424 30 88 545
670 810 964 89 114036 138 254 323 42
512 51 807 115071 169 721 34 86 892
938 116050 85 278 324 36 553 616 746
920 82 117187 207 3C2 734 936 118258
61 66 455 96 644 88 769 836 119085
347 50 65 69 91 666 68 757 832 41
944 97 120054 155 240 367 81 649 762
79 812 942 121091 211 311 59 93 406
96 561 IM 688 787 12217 85 62 219 84
598 656 S24 64 93 978 123066 99 140
434 603 667 743 124105 25 246 50 60
471 572 609 19 200 978
125041 358 439 506 71 605 88 805
126044 55 252 54 84 406 70 538 85 719
127005 49 188 211 347 54 442 58 613
503 38 39 64 934 54 93 123019 22 374
97 423 437 711 37 63 822 957 129070
112 299 417 58 73 600 130055 60 61
172 262 87 364 465 606 733 922 131022
72 259 328 458 61 523 43 6S 745 934
132596 621 707 133433 575 719 35 962
134016 41 92 123 240 347 60 433 66
69 543 676 719 34 865 971 135164 385
460 783 136015 284 336 835 b l 980
137245 69 654 64 90 762 968 13S093
123 254 331 49 412 53 72 83 507 15
24 46 606 70 741 49 66 888 139006
159 279 399 445 641 786 936 140151
495 648 924 76 141001 161 320 491
728 48 142437 518 659 905 6 37 70
143061 157 65 300 46 99 419 581 536
861 992 144381 95 459 575 614 957 84
145188 374 576 614 51 87 718 42 70
801 22 38 146220 31 97 609 89 984
147052 226 361 43S 72 531 84 94 605
143011 169 210 40 322 29 407 595 805
45 61 94 149040 302 11 662 87 88 90
714 82 85 905 53
150166 79 308 Ć6 151139 207 21 23
381 417 501 50 80 603 70 813 963
307 407 23 509 623
.152268
—
„ 523 77 •‘27
■ tL,™ -7
? - n 98. 589 817
73
154029 j7 Icm 239 67 355 69501 621
637 812 142 15507& 341 490 653 67 82

Uniewinnienie tow. Sendłaka
w ro z p ra w ie a p elacy jn ej
W dniu 19 października 1936 r.
Sąd Grodzki w Zamościu rozpa
tryw ał spraw ę tow. Stefana Sen
dłaka, oskarżonego o rzekomy opór władzy i skazał go na dwa
miesiące aresztu. Od w yroku tego
tow. Sendłak w niósł apelację.
W dniu 15 stycznia 1937 r. od
była się spraw a w Sądzie O krę
gowym w Zamościu. Po przepro

Wiadomości

NAPAD RABUNKOWY.
wadzeniu dowodu praw dy przez
W
e
wsi W ołkogule, woj. w ileń
tow . Sendłaka, Sąd uniewinnił go.
Obronę wnosił adw. Antoni Le- skie dokonano napadu rabunko
wego na 78-letnią staruszkę Gitlę
gieć.
Abram
owiczową.
111 ■■
I—
—
IIIW I
N apastnik, steroryzow aw szy sta
Z p o w o d u r o z b i ó r k i d o m u ruszkę, splądrow ał mieszkanie, ra
L I K W I D A C J A bując różne przedm ioty n a ogólną
w artość około 200 zł.
S U K N A i K O R T O tU
Policja wszczęła dochodzenie.
krajowych I angielskich M arszałkowska -34
NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK
WOŹNICY.
W Kiszkowie, woj. poznańskie,
woźnica Olejniczek zjeżdżał wo-

Denuncjacja-jako Uroń w walce
Rozwój klasowych związków
zawodowych na terenie W łocław 
ka szybko posuw a się naprzód;
w pływy zw iązków w śród robotni
ków rosną. Jest to oczywiście so
lą w oku fabrykantom , różnym n a
rodowcom itd., a także związkom
tak zwanym
„chrześcijańskim '’,
które miały do niedaw na dom inu
jące w pływ y we W łocławku, a obecnie czują się zagrożone w swym
istnieniu, gdyż robotnicy m asow o
od nich uciekają. Nie m ogąc nic
na to poradzić, w rogow ie nasi
chw ytają się obrzydliw ego środka
fałszywej denuncjacji na temat
„kom unizow ania" i t. p.
Jesteśm y do takich oszczerstw
przyzw yczajeni i nie uw ażalibyś
my za w skazane na nie reagow ać,
gdyby oszczerstw a te nic znajdo
wały posłuchu u władz i nie w ie

rzyło im miejscowe Starostw o.
W dniu 15 b. m aresztow ano 1
wywieziono do Berezy tow. Jana
Poliwko, członka Rady Zaw odo
wej i sekretarza Związku Rob.
Przem. Chemicznego
Odbyta w dniu 18 b. m. konfe
rencja Związków' Zawodowych,
Rady Zaw odow ej, miejscowego
Komitetu PPS i TUR-a, stw ierdzi
ła ponad w szelką w ątpliw ość, że
na terenie zw iązków nikt żadnej
roboty komunistycznej nie prow a
dził, a rzucanie oszczerstw' tego
rodzaju jest tylko jednym ze spo
sobów walki z socjalistycznym
ruchem zawodowym .
Konferencja wyłoniła delegację,
która ma udać się do Starostw a
7 żądaniem
zwolnienia tow-. Poliw'ki.

Oildtui

z całej
Polski

zem naładow anym drzew em po
strom ej górze. W pew nej chw ili
wóz z nieustalonej przyczyny za
trzyma! się, w skutek czego drze
wo zanjdujące się na w ozie zsu
nęło się n a O lejniczaka, spychając
go pod kopyta konL Nieszczęśli
wego w oźnicę w stanie ciężkim
przew ieziono do szpitala w Pozna
niu.
ŚMIERĆ DALSZYCH DWÓCH
OFIAR W OLEJARNI WILEŃ
SKIEJ.
Zm arły jeszcze dw ie ofiary stra 
sznej katastrofy w olejam i kurlandzklej w W ilnie, a m ianow icie:
Józef Zejmo ł Filip Gierasimowłcz.
NA DOŻYW OTNIE

Specjalna pasta do zf
bów albowiem nie za
wiera ona azkodiiwej
kredy, powodującej ryty
na szkliwie zębów.
P a s t a do z ę b ó w

„0 S i AN"
z przepisu Dra Zapatowicza rozpuszcza kamień
zfbowy, odświeża i ©dkaia.

WIĘZIENIE.

Sąd piotrkow ski skazał na doży
w otnle więzienie m ordercę W ła
dysław a T aładę.
DZIECKO

SPALONE

ŻYWCEM.

W Przyborow ie koło Brzeska,
woj.
tarnow skie, pozostaw iony
bez opield 0 1. Alek. Pikulski pod
szedł zbyt blisko do rozpalonego
piecyka, skutkiem czego zapaliło
się na nim ubranie. Dziecko, w.
strasznych m ęczarniach zm arło w
kilka godzin po w ypadku.
^
NA KARĘ ŚMIEKCL

Sąd O kręgow y w Poznaniu tka
zał na karę śmierci 31 L Jana Wnę
kę za dokonanie m orderstw a a
159065 72 76 170 254 91 568
710866 58&
062 912 92062 99 236 321 22 714 1 585 683 784 38436 985 34232
380
prem
edytacją na osobie Klary
953 89 160018 336 79 474 671
945 848 93349 474 94163 212 388 756 854 i 578 665 899 35621 28 717 852 907 Sperliż, oraz w spólnika jego Ku
161029 231 69 732 75 162260
508654 932
95121 447 592 838 96040 432 518 j 36581 628 37214 325 38272 610 886
biaka na 15 lat w ięzienia za po.
880 925 27 163125 356 778 838 984 855 59 960 97022 127 418 98061 73 > 39068 78 213 700 913 28 40044 78
85 106 304 626 764 993 41495 501 moc w m orderstw ie.
164095 290 448 521 535 891
919 592 940 99064 77 218 93 S i l 93
100739 102058 578 666 103785 848 j 61 93 793 928 42263 390 405 526 60
165114 392 511766 862 80 166420 71
98 520 41 665 76 97 704 950 167051 104105 61 367 481 514 788 105003 163; 77 614 954 43077 95 101 5.5 65 342
298 325 440 63 524 674 941 34 168228 255 319 673 954 106153 83 301 416 j 661 4413S 821 45112 345 46047 405
408 87 590 659 70029 929 169144 66 79 544 64 625 393 107467 90 108505 S 659 794 47162 978 48134 314 55 506
275 568 905 59 170270 79 423 53 -12 75 674 824 915 109220 658 783 837 80S 49435 43 636 56
50069 222 783 829 51186 320 93 563
611 17 869 171306 487 520 777 828 110630 799 111022 503 55 815 112018
907 172161 208 216 306 403 583 90 56 321 406 52 113696 750 793 114012 753 60 864 52086 110 293 490 528 53
658 722 911 39 173376 546 83
*42 110 50 58 458 538 737 115598 713 53 344 46 90 407 510 652 99 739 983
880 75 116103 882 117172 94 387 947 54020 583 653 55 500 74 663 768 351
174 147 273 326 518 89 674 741 832
118048 147 329 722 904 119515 650 84 56496 57106 216 658 58187 284 626
84
881
976
864 120080 415 636 90 122558 82 663 723 883 59117 374 492 469 312 921
175076 97 U l 59 343 60 424 626 123070 240 814 967 124293 424 509 61052 245 418 931 77 62424 524 805
176003 65 77 365 97 653 70 775 177036 852 76 544 74
937 63344 64060 72 644 66045 142 243

479 830 65 904 45 177036 479 830 65
904 45 178045 173 272 332 93 553 659
820 989 179164 81 212 398 435 76 600
745 65 841 968 180060 77 134 248 513
29 79 702 74 980 181065 162 286 320
49 402 93 555 850 997 182018 35 109
790 834 905 76 183354 56 634 743 946
184093 326 439 84 909 16 185076 85
120 69 74 317 414 25 693 729 48 58
878 186030 172 246 414 25 693 729 48
68 878 187029 66 95 108 250 76 303
510 47 699740 832 62 989 188013 83
168 252 99 820 50 936 54 73 189197
423 46 74
576 601 739 915 190122 31
48 67 332 597 655 868 191137 87 93
229 44 80 341 408 23 520 61 627 763
S65 909 63 192021 95 161 275 382 457
605 24 90 723 907 11 41 46 64 72
193102 27668 470 644 72 731 905
194089 105247 335 67 67 79 88 566
655 757 854 78 98 942

III ciągnienie
PO 203 ZS.
660 718 89 976 1091 120 328 520
2351 30 25 49 229 418 579 712 15
40 49 68 161 504 617 778 993 £270
389 687 700 68 6025 333 689 923
7133 90 262 665 816 99 8860 9157
295 305 431 648 812 1002 70 276 407
22 537 92 820 11156 441 630 12245
412 526 713 60 844 13222 335 677
847 925 14343 478 646 722 888 644
16120 82 738 882 16160 86 17175 407
S3 960 18073 150 672 861 975 19064
335 508 708 20115 56 69 251 664
991 21193 200 662 736 22365 458
510 672 860 901 23036 243 363 80
419 602 57 24800 500 785 880
25029 173 203 87 422 99 26032
246 69 434 716 972 27001 44 212 21
633 95 28130 699 29089 266 396
30114 389 440 44 684 710 31205 80
735 32030 591 686 483 33076
227
46 701 800 64 34382 662 35748 917
75 36163 237 70 386 690 766 37342
447 528 38005 142 356 671 653 999
39452 541 71 606 73 40077 275 642
340 977 41472 886 42365 452 89 740
996 43003 19 65 137 339 672
948
44525 675 779 899 45120 93 211 463
726 40 46090 990 47204 38 650 66
853 75 48446 47 691 49324 778
50100 323 48 65 925 51138
203
86 717 52146 254 359 88 423 871
53595 787 916 54452 764 76 79 867
72 954 S62C9 795 67119 234 730 58
36 859 58213 587 90 92 59018
246
87 319 52 583 655 855 60 81 60138
607 4S 73 61528 89 676 93
62009
531 63237 505 845 987 64124
222
527 629 72 65042 59 208 341
721
66119 328 586 693 796 88 863 67035
51 122 528 635 68155 70 219 38 433
571 69015 239 70508 752 94 921 61
7130O 959 72364 73101 291 385 533
820 940 74003 IS 30S S9 547

75887 76043 277 377 550 54 868
359 436 65 74 515 857 943 95 78256
469 689 798 79083 603 27 780 81 910
80039 99 123 397 404 752 811 966 98
81037 118 299 315 426 535 889 *2426
55 0 687 971 83088 107 597 626 68 765
84244 307 453 85175 499 542 04 791
83 774 975 156193 319 482 8ó 524 832 86405 85 661 87099 132 477 821 75
87 157434 84 87 555 605 765 158011 88164 418 648 50 707 808.986 87 89019
16 219 303 17 442 47 563 S3 93 814 168 447 770 852 90429 754 91009 430

TRAGICZNY WYPADEK
W BIEDASZYBIE.
„Bledaszybik“ w Klimontowie
był terenem tragicznego wypad
ku, który
pociągnął za tobą
śmierć dw óch osób. Nad ranem
zjechał wgłąb szybiku, celem wydobyw ania w ęgla 43-letnł Broni
sław Truszkow ski, któremu towa
rzyszył 9- letni syn Jego Bolesław.

125399 421 616 134 126007 171 534 66077 150 '288 492 67022 110 224 35
127115 2 0 9 340 521 601 8 1 8 128066 513 646 890 68101 73 397 600 61 Kiedy obaj znajdowali się na po
493 829 129274 559 990 130003 124 81 69173 290 484 737 TO 0 89 333 455 71 chylni, nagle runęła olbrzymia bry
247 92 469 131500 29 41 706 132011 1% 437 888 930 72021 296 73070 108 ta w ęgla, która Ich zasypała. P o
331 469 555 836 77 94 133074 699 272 615 74230 539 75095 131 324 26 kilkugodzinnej akcji kolum na ra
134093 106 96 329 671 801 26 135364 592 608 76732 854 77082 453
954 tow nicza odkopała z pod gruzów
458 617 949 64 136052 305 87 137048 78102 52 274 362 455 637 69 892
zwłoki Truszkowskiego 1 jego
181 138158 225 391 151 809 139076 99 79227 64 488 612 546 915
syna.
*
89 246 682 399 140327 686 141169 ,93
80171 333 541 538 61 81088 470 544

725 957 68 142248 843 143667 144027
98 180 562 64 621 865 145278 503 608
71< 870 147099 382 454 6* 614 836
149009 79 84 217 613 80 91 705 .4 30
841 149020 666 762
150120 447 571 842 910 151113 242
371 439 152312 24 501 664 153127 351
831 154217 3b0 83 447 522 644 *-02
155246 82 472 712 156075 103 93 433
157063 939 150569 924 44 159005 17
595 879 160099 238 551 980 162026
490 504 608 12 91 163160 289 436 82
94 758 164102 91 206 409 165046 80
494 611 85 771 166125 385 417 961
167055 319 796 168061 169 253 82 336
697 846 169242 484 545 879 92 780
179036 334 558 786 800 171074 423
551 701 832 922 172099 239 89 98 551
726 859 173011 27 328 85 497 863 940
71 174796 175218 6 )1 18 68 911 176227
97 350 558 177024 435 517 178244 761
948 179124 254 635 180397 99 181457
585 182503 72 183614 184328 647 716
31 185391 433 550 657 867 186091 558
849 187167 69 218 391 760 855 1882C6
13 855 189144 217 90S 190178 550 611
191073 129 393 465 66 997 192406 449
49 69 94 752 821 193167 535 653 990
19
364 401 526 38 675 842 48

IV ciągnienie
Główne wygrane
Zl
Z l.
Z l.
Zl
Z l.
Z l.

60.000 — 14333
25.000 — 122729
20.000 — 133979
10.000 — 48401 82556
5.000 — 90587 126575
2.000 — 2139
8262

171127
148500
23720

33261 37020 53565 60382 61198
66838 74501 111891 112114 119497
128090 157796 166095
Z l. 1.000 — 1108 4809 8293 11059
13915 17275 20451 27943 47153
52705 6O035 74228 78279 78959
107674 138006 140408 142944 144743
146880 147938 163233 165432 166663
1(4023 170491 176740 190045 193417

645 82099 266 95 342 429 576 728 A
83389 660 99 84042 140 258 671 784
808 906 85345 970 86236 73 309 552
54 639 87296 578 73i 88021 58 168
259 349 641 934 7 89001 4 187 322
652 90097 474 513 49 91334 566 555
68 877 90 92029 69 335 617 944 93069
206 91 532 861 930 94552 95 191 579
890 86026 87 221 496 790 847 90
97143 221 617 808 98615 907 86 99321
404 503 33 73 680 922
100150 454 649 88 729 101236 452
52 452 62 784 812 40 976 102566 860
103119 26 419 786 927 103119 26 ,19
786 927 104001 62 92 163 412 512 61
645 838 961 105022 332 47 568 743
109387 521 94 651 758 80 110575 ,00
106159 481 107 825 .09346 508
'16
833 964 111258 112176 546 635 744 93
848 86 98 984 113358 532 788 114133
80 382 623 40 45 712 35 88 971
115103 469 555 72 86 904 116062
420 50 919 117146 284 696 118265
589 04 952 78 119474 781 120131 34
61 70 642 121079 312 54 443
758
983 122013 16 47 S3 267 485
567
979 123119 252 506 625 124026
478 951
125392 528 126182 228 351 443 501
765 127109 212 906 12 128107 269 87
386 651 713 129160 361 430 859 68
130236 535 131031 162 83 202 88 83
852 132235 687 776 84 133363 464 780
134182 539 99 135041 151 245 355 97
478 513 55 99 710 136268 350 603 96
989 137381 403 138304 662 63 718 88
860 139272 300 59 632 40 802 954
140137 800 141053 667 921 1425x0 782
853 143011 14 115 241 404 818 87
144222 58 74 538 652 816 78 948
145737 146517 728 867 76 907 147162
493 148158 224 471 518 864 149001
224 349 499 684 717 997

150080 140 387 739 151199 225 962
152689 870 153084 96 126276 154309
80 455 618 996 155796 156257 467
157169 365 558 91 158039 137 311 409
97 828 48 159434 546 659 883 160067
369 86 546 609 941 161096 323 58 538
907 162603 17 71 879 163243 614 84
843 949 164096 740 165092 648 753
254 77 954 1246 381 506 729 80 955 166101 204 342 852 167075 356
20 69 122 393 946 3035 461 670 773
403 708 890 168477 671 776 169978
86 4077 244 410 622 942 6039 106
170249 550 57 171095 198 248 432
207 485 631 6204 342 603 7344 52
55 603 16 837 41 8982 9023 52 358 79 618 172008 125 207 65 386 458 761
408 12 572 757 85 958 10177 640 836 973 173162 80 718 174102 88 835
11175 975 12301 680 754 13334 437 175012 322 31 657 716 992 176126
624 14271 387 484 86 94 788
867 66 591 958 177000 474 526 679 899
939 15344 90 559 653 721 850
999 178656 812 932 179156 527 629 63 917
16155 152 93 545 978 17579 791 964 40 180287 181250 797 863 923 182387
68 79 18243 651 765 964 19102 10 668 726 830 963 183594 184154 477
35 58 203 20847 930 21109 22308 494 521 65 779 80 936 48 185123 250 394
787 934 23050 157 351 64 617 860 794 993 186226 28 69 85 492 666 824
87 959 24121 240 65 408
187198 815 188159 314 559 670 74 833
25i 89 284 307 438 508 667
502 80 189493 645 992 190323 980 191257
23 74 26093 370 27036 314 400 751 321 485 647 618 34 43 747 877 986
994 28062 179 330 589 697 943 29049 192536 979 193523 600 69 845 194118
364 381 410 980 39727 881 96 935 250 385 97 824
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Dom bet ra d ii to dom smutku
I starości zaraz kup radio

TELEFU N K EN
O a y o d n c

w a r u n k i

Radia warszawsKie
N I E D Z I E L A DN. 24.1 1937 R.
8.00 Kolęda. 8.03 Audycja dla wsi.
8.50 Dzień. por. 9.00 N a&ożehstwo.
Po nabożeństwie ok. godz. 10.30
„Słynni soliści" z płyt. 11.67 HejnaŁ
12.03 Przeg-lad teatralny. 12.15 Tań
ce polskich ,.Straussów". 13.00 Kon
cert rozrywkowy * Berlina. 14.30
„1000 taktów muzyki" w wyk. ze.
społu St. Rachania s udziałem L.
Szczepańskiej (śpiew). 15.30 Audy
cja dla wsi. 16.00 Koncert reklamo
wy. 16.35 Teatr Wyobraźni „Walczy
ki panny Ludwika". 17.00 I,ekki kon.
cert w wyk. Ork. Filharmonii Krak.
z udziałem Maryli Karwowskiej.
19.00 „Pietyzm i niedyskrecja w li
teraturze" — szkic literacki T. BoyŻeleńskiego. 19.16 Program. 19.20
M u ł tan. 20.20 W i ad. sportowe.
20.40 Przegląd polityczny.
20.50
Dzień, wiecz. 21.00 „Na wesołej lwów
sklej fali". 21.30 Recital wioloncze
lowy Ewela Stegmana. 22.00 Konc.
ork. T. SeredyńsŚdego. 23.00 Muz.
tan. s płyt.

LEKARSKIE OGŁOSZENIA
Dentysta

Jakob LESZNO
p rzy jm u j#

Wileńska Nr. 21, t,i 101.702
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Rozwój radia w roku 1936
Czy telewizja zastanie zrealizowana w roku 1937?
Radio na świecie w kracza w
11-ty rok swego istnienia. Nie b a 
cząc na wielkie przeobrażenia, j a 
kie się dokonały w ciągu tak krót
kiego czasu — radio poozstaje w
dalszym ciągu młodym dzieckiem
współczesnej techniki o wielkich
możliwościach dalszego rozwoju.
Rok ubiegły odznaczył się wiel
kim w zrostem Ilości i mocy stacyj nadawczych oraz ilości radio
słuchaczy na całej kuli ziemskiej.
R adiofonia spotęgow ała swe zna
czenie łącznika kulturalnego i spo
łecznego.
W zrastające
zapotrzebow anie
odbiorników spowodowało zwię
kszenie produkcji, a co za tym
kłzie
potanienie
radiosprzętu.
Przem ysł
radiotechniczny za
trudnia coraz więcej osób, stw arza
nowe placówki gospodarcze, oraz
pow oduje znaczny w zrost konaumcji energii elektrycznej, obli
czanej na 3 miliardy kilowatów
dziennie na całym świecie. P ro 
dukcja radiotechniczna staje się
ważnym elementem życia gospo
darczego, prow adząc stałą i syste
m atyczną działalność przem ysło
wą, obliczoną na paroletnie okre
sy.
Odbiorniki zasp ak ają już dziś
Pod względem czułości 1 selek
tywności najbardziej wybredne
Wymagania. Główna więc uw aga
radiotechników skierow ana zo sta
ła obecnie w kierunku zapew nie
nia łatwego, czystego i dobrego
odbioru audycji, przez nową kon
strukcję lamp głośnikowych, głoś
ników oraz przyrządów strojenia.
Program radiow y szuka ustaw icz
nie nowych form artystycznych,

gogal

staje się stałym skladtvkiem naszego codziennego życia, nieod
zownym informatorem i ogniwem
życia publicznego.
Dzięki udoskonaleniu sprzętu
technicznego, jak wozy transm i
syjne, ap aratu ry utrw alające, prze
nośne nadajniki reporterskie —
mikrofon uzyskał bezpośredniość
udziału w życiu zbiorowym, które
go stał się wiernym obserw atorem -shichaczem .
Jednocześnie
wielkie
instalacje
megafonowe
stworzyły możliwość udziału w
audycjach radiowych wielusettysięcznym tłumom publiczności.
TELEW IZJA I FALE

KRÓTKIE

N a schyłku ubiegłego roku zo
stały w prow adzone stałe p ro g ra
my telewizyjne w Londynie. Tele
wizja stała się więc już nietylko
zagadnieniem technicznym, ale i
artystycznym . W Niemczech pod
czas zawodów olimpijskich doko
nano szeregu udanych prób tra n s
misji z wolnej przestrzeni. W sze
regu państw podjęte zostały pró
by stałego nadaw ania telew izyj
nego.
Znaczny postęp w dziedzinie fa 
li
krótkich
umożliwił przede
wszystkim
wprowadzenie
tele,
wizij, z drugiej strony zorganizo
wanie m iędzynarodowego nada
w ania radiofonicznego za po
średnictwem dalekosiężnych krót
kofalowych stacyj nadawczych.
Rozgłośnie krótkofalowe słyszal
ne na całym świecie stały się
ważnym elementem współżycia
międzynarodowego, dowody czego
dała kam pania abisyńska oraz
w ojna domowa w Hiszpanii.

dre n czach, łam apłu W
kościach doznaje sie ulgi,
zalywajęc tablelek Togal
Togal powoduje spadek
gorączki i uśmierza bóle
Do nabycia w najbliższej o p ite j.

Dział rozrywek umysłowych
ZADANIE Nr. 4.

Logogryt.

Konikówka.
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ZADANIE Nr. 3.

WAL POL

o ,

•SIL

Znaczenie w yrazów :

wi ’
aga5'e'n 2' dopieszczenie
dla bydła. 3. Drzewo iglaste. 4.

W iedza. 5. Miejsce, na którym od
byw ają się przedstaw ienia w cyr
ku. 6. Część ciała. 7. M ała rama.
8 Kolonia. 9. Palenie, odbijanie
*’?• 10. Imię żeńskie. 11. Robi się
^•d n o . 12. W ierzenie. 13. Obraz
• ^ ‘ęty. 14. W ystąpienie czynne
13- Dr°g a. 16. Wielki deszcz.
p 'erw sze litery odczytane w ko

**
♦

R ozw iązanie zadań L. 1 i 2
zadanie
L. 1
S ocja
lizm. Zadanie L. 2: ekonomia,
dniów ka, dolar, rad, ma, kara, ro
bota, am nestia, edukacja, deser,
rok, da, rola, apteka, anegdota.

brzm i:

N agrodę za rozw iązanie zada
nia L. 1, książkę Resa „Dzieje ru
chu socjalist." w ylosow ała Mazucjności liczb dadzą rozw iązanie, rów na Franciszka, Jaw orzno, pow.
re podać można bez w yrazów C hrzanów . Prenum eratę Jan Bu
szkę, W arszaw a,
żó raw ia 30
Pomocniczych.
Nagroda: m iesięczna
rata „Robotnika".

-

prenume-

PORADNIA

jJ^ la d o m e g o
, ®cierzyństwa
A

mad.
*'«*klej-Tyłlekl«j

Dziwaczne pom ysły amerykańskie
Prasa am erykańska, zdjmując
się nadal spraw ą miłosną b.
króla Edw arda, drukuje obecnie
informacje na tem at mającego po
w stać muzeum w Baltimorze im.
Bessie Simpson. Przy ul. Biddle w
Baltimorze
pod
numerem 212
wznosi się dom, gilzie urodziła się
pani Simpson.
Szara, dw upiętrow a kamienica
nie odznacza się niczym szczegól
nym, jak wiele sąsiednich domów
posiada 2 i 3 pokojowe m ieszkania
urzędników
am erykańskich.
Z
chwilą jednakże, kiedy na tronie
angielskim rozgryw ał się dram at i
nazwisko pani Simpson uwieczni
ły grubymi czcionkami szpalty
pism am erykańskich, dom baltimorski stał się ośrodkiem zainte
resow ania licznych obywateli U.
S. A.

W rezultacie licznych pertraktacyj trzy leciwe panny K atarzyna
Stuart, Ewa Steedman i Ewelina
Bookm aster nabyły nieruchomość,
płacąc za nią uradow anem u w ła
ścicielowi 18.000 dolarów. Już o-

m. 11.

o d p o w ie d z i

r e d a k c ji.

Licznym czytelnikom: Oczywiście
zaszła pomyłka. Rozwiązania można
było nadsyłać do dnia 21.1 1937.
Jan Buszkę, Warszawa, logogryf
słaby. Narazi® Teofil Piotrowski,
Nowy Sącz, nie do druku. Antoni
Zygmunt, Kraków: Szarady nie za
mieścimy. Resztę zatrzymujemy.

„B.cia L.“ Włocławek. Logogryfu

nie zamieścimy. Arytmograf pójdzie
w przyszłym numerze.
**p° b |,l‘e s z n o 23 m ' 3
Jan Kopański, Dębica. Dziękuje
k o fe,c7cK9 8 r,ie “ ***• leczenie chorób
' bezpłodności.
Porady my za miłe słowa uznania.
W to r.c
przedślubne
Leon Czerwiński, Kraków: W lo
fw leś^ A ^ **>rlelt, sobota — 9—12
sowaniu biorą udział wszyscy nad
środa. Dietek — 5 — 7 syłający trafne rozwiązania.

Fantazja am erykańskiego literata
Zw iązek Autorów Stanów Zjed
noczonych Ameryki Północnej roz
pisał konkurs na reportaż, przed
staw iający w ygląd św iata w w ie
ku XXIII.
Pierw szą nagrodę otrzym ał zna
ny
autor
am erykański Oliver
Brock. Zaczął on swój reportaż od
opisu lotu na olbrzymim aparacie
„M eteor 1", który pędzi przez
stratosferę na wysokości 32 tysię
cy m etrów z szybkością 1560 km.
na godzinę. D owództwo ,.Meteoru I", na którym znajdow ało się
40 podróżnych, otrzym uje sygnai,
aby opuścił się o 2000 m etrów ni
żej, ponieważ w przestw orzach to
czy się w alka. Pasażerow ie obser
w ują dzięki telewizji jaknajdokładniej przebieg rozgryw ającej się
walki w przestw orzach. Olbrzy
mie aerostatki, bom bardow ane po
Ciskami oraz specjalnymi prąd a
mi, lecą na ziemię. Lecz jak prze
widuje autor, na szczęście dla
przyszłej ludzkości, w alka ta po
woduje straty tylko w „m aszy
nach robotach". M aszyny te są
kierow ane przez autom aty z zie
mi oraz pośrednio z aerostatków .
Na ziemi w idać tylko szczątki ro
botów między gałęziami drzew i
na polanach. Ludzie zostali zastą
pieni przez autom aty.
Brockowski gigantyczny aerostatek pasażerski zbliża się do zie
mi, aby lądow ać w okolicy dzisiej
szego San Francisco. O twór, do
podziemnego m iasta wiodący, roz

szerza się autom atycznie i w idać
olbrzymi las, oznaczony św iatła
mi. Są to św iatła u w ejścia do le
jów , które w chłaniają pocztę lotni
czą. Niema już wcale m iast na zie
mi. Zniknęły, zniszczone statkam i
z pow ietrza, podczas p o w tarzają
cych się wojen. Nowe m iasta ist
nieją tylko w głębokości 600 —
1000 m etrów pod ziemią. P osiada
ją one natom iast znakom itą komu
nikację sam ochodow ą i elektrycz
ną. W ozy te pędzą pod ziemią z
szybkością 500 — 800 kim. na go
dzinę.
T akże kom unikacja w odna ist
nieje tylko w głębi mórz. Ludzie
zdali się w yłącznie na promienie
infraczerw one,
zastępujące
im
św iatło słoneczne.
„Meteor I” zatacza 3 olbrzymie
koła, aby w ylądow ać. Otwór, wio
dący do m iasta, otw iera się auto
matycznie, ap a ra t dostaje się do
gigantycznego leja i zatrzym uje
się na podstaw ie stalowej. Pasaże
row ie przechodzą do oczekujących
ich w ozów samochodowych i ele
ktrycznych, stojących pod d a 
chem ogrom nego dw orca kolejo
wego. Sam olot w ycofuje się i leja,
na platform ie stoi tylko hala
dw orca, skąpanego w błękicie ła 
godnego, dobroczynego dla oczu
św iatła.
Jak w idać fantazja tego literata
nie dorów nyw a bynajm niej fanta
zji jules Verne‘a.

becnie nabywczynie posiadają pro
pozycję sprzedaży kamienicy za
25.000 dolarów. W łaścicielki nie
pragną wcale pozbyw ać się domu,
uw ażając, że pani Simpson w zna
cznie intratniejszej formie zdyskon
tuje im ten przyjazny gest. Z am ia
rem zarządczyń kamienicy jest za
łożenie luksusowego muzeum. Bę
dzie w nim uplastyczniona cała do
tychczasow a „działalność" pani
Simpson ze szczególnym uwzględ
nieniem historycznych w ydarzeń
angielskich. O sobną salę zajm ą
przedruki z prasy oraz sala por
tretow a, oddająca liczne fotogra
fie pani Simpson.
Z uwagi na propagandow y cha
rakter całej akcji spraw ą urządzę
nia muzeum zainteresow ały się
w ładze miejskie, zgłaszając goto
wość poniesienia pewnych kosz
tów przy odrestaurow aniu domu.
Jak donoszą z P reszburga mło badań złote monety i szczątki nie
Nic dotąd nie m ówiący dom
Nr. 212 przy ul. Biddle stał się o- dy uczony słowacki taż. Stepan znanego grobowca. Idąc za tymi
poszukiw ania grobu śladam i Bułgarzy pragną dowieść,
sią, dokoła której wirują myśli i prow adzi
że złote trum ny z kośćmi Atylli
pragnienia dumnych
m ieszkań w odza Hunnów — Attyli.
W edług legend w ódz Hunnów ma zostały pogrzebane na terenie
ców Baltimore.
spoczywać w trzech złotych trum obecnego królestwa Bułgarii.
nach, znajdujących się w okoli
cach Hradoka. Uczony przerwał
obecnie swe badania 1 zajmuje się
<vum ow
opisywaniem spostrzeżeń ze swych
żu szlabanu granicznego zatrzy dotychczasowych prac. Jest pe
mano samochód z prośbą odwie wien, że w początkach w iosny uda
zienia nim pewnej kobiety, która się mu znaleźć miejsce, gdzie po
zasłabła 1 czując się źle pragnęła chowany został Atylla. Jednocze
być odw iezioną do szpitala w śnie ze Stepanem poszukiw ania
Gdańsku. Praw nik zadość uczynił prowadzi grupa uczonych bułgar
prośbie nieszczęśliwej
kobiety, skich w prowincji B anat. Znale
kiedy jednak samochód znalazł się ziono tam w wyniku dłuższych
już w G dańsku stwierdzono, że
znajdująca się w sam ochodzie ko
bieta tymczasem zmarła.
W y
wołało to niesłychane wrażenie na
obydw u podróżnych, z których je
den zwłaszcza spodziew a się spra
wdzenia także drugiej części prze
powiedni w różbiarki — cyganki z
Reakcje, jakie w czasie w yko no niezwykle pom ysłową a p aratu 
Królewca. N aturalnie w różba ta nyw ania lotów na różnych w yso rę, pozw alającą na badanie serca
jest przedmiotem licznych kom en kościach, a zw łaszcza w czasie lo lotnika w prost z ziemi. Pilot ma
tarzy ze strony całej ludności i tów akrobatycznych, zachodzą w umieszczoną na piersiach w oko
Gdańska, która tłómaczy sobie ją organizm ie pilota, w pływ ają na licy serca słuchawkę, która chw y
w najróżniejszy sposób.
funkcje serca, których regularność ta ruchy mięśnia sercow ego i przy
posiada decydujące znaczenie dla pomocy czułej aparatury radiowej
bezpieczeństwa lotu. Dotychczas przesyła je do stacji centralnej,
przeprow adzenie dokładnych b a  gdzie ulegają odpowiedniej ampli
dań nad stanem serca pilota w o- fikacji, pozw aląjącej lekarzowi sie
kresie różnych ewolucji lotniczych, dzącemu w swym gabinecie, bez
było rzeczą praw ie niemożliwą ze żadnych trudności kontrolow ać do
względu na niedokładne funkcjo kładnie reakcje serca pilota na po
rozerw ał krępujące go kajdany i nowanie aparatów' badaw czych w szczególnych wysokościach i w
rzucił się do rzeki z zamiarem do czasie lotu. Obecnie skonstruow a różnych ewolucjach.
płynięcia na stronę jugosłow iań
ską. Żandarm zaalarm ow ał iniesz
kańców nadbrzeżnych domów i
sam rzucił się za uciekającym. Na
oczach coraz liczniej napływ ają
cych tłum ów rozegrała się tragicz
i
na w alka aresztanta z żandar
mem.
Częsta międzynarodowa wymian*
W sobotę dn. 30 stycznia, połączo
Na środku rzeki, płynącej spie
nionym zimnym nurtem walczyło ne rozgłośnie polskie nadawać będą, radiowych koncertów wnosi do prepoczynając od 19.45 aż do 1-ej w no I gramów dużo świeżości i atrakcyjno
ze sobą na śmierć i życie dwóch cy muzykę taneczną w wykonaniu | ści. Niedzielny program radiowy
przewiduje o godz. 13 tego rodzaju
ludzi. Nagle żandarm trzym ając czterech zespołów.
transmisję muzyki rozrywkowej z
w yczerpanego w alką bandytę, n a
Audycja ta, która otrzymała w pro
trafił na niebezpieczny wir, który gramach nazwę „Wielka wieczornica Berlina,
Tegoż dnia zaproszony
został
w okam gnieniu obu przeciwników taneczna w całej Polsce' trwać bę przed mikrofon polski doskonały wio
dzie
niemal
bez
przerwy
przeszło
5
lorcczelista, przebywający stale zagra
ściągnął na dno. Zanim na miejsce
godzin. Jedyną wstawką słowną bę
w strząsającego w ypadku podje dzie stanowił „Dz;eniuk Wieczorny", nicą Ewel Stegman. Artysta o godz.
21.30 wykona szereg wartościowych
chały łodzie ratunkow e, żandarm i nadany o godz. 20.45.
utworów wiolonczelowych.
przestępca zniknęli na zaw sze w
Polskie Radio nae wątpi, że ta okazja zostanie przez radiosłuchaczy
mroźnych falach Dunaju.

Z lo ty g r ó b A tty li

zrsalduie się podobno w Bułgarii

Niesamowita wróżba
W Gdańsku obiegają wiadomo
ści o .niecodziennym zdarzeniu.
Otóż jeden z miejscowych prawni
ków wybrał się ze swym przyja
cielem do Królewca w łasnym sa
mochodem. W Królewcu przyjezd
ni gdańszczanie zetknęli się zupeł
nie przypadkow o z w różbiarką,
która praw nikow i przepow iedzia
ła, że w drodze pow rotnej do do
mu powiezie swym samochodem
trupa, a za kilka miesięcy zosta
nie powołany i wcielony do szere
gów wojskow ych i weźmie udział
w m ającej w ybuchnąć w najbliż
szym czasie wojnie. Jakkolwiek obydw aj gdańszczanie nie przywią
zywali zbyt wielkiej wagi do tej
bądź co będź oryginalnej wróżby,
to jednak część jej spraw dziła się.
Oto w drodze pow rotnej w pobli-

„POLONIA"

Serce pilota

badane z ziemi w czasie lotu

W zimnych nurtach Dunaju
Tragiczna walki żandarma z bandytą

Mieszkańcy wioslci Prahova, po
Rozwiązanie zadań z tego numeru
należy nadsyłać do dnia 28.1 bm.
łożonej po drugiej stronie Dunaju,

i

względem łatwości obsługi 1 ja 
kości odbioru. Szczególną uwagę
zwrócą konstruktorzy na zape
wnienie dobrego odbioru fa! krót
kich.
W zbogaci się drogą nowych re
transm isji program radiowy, pod
niesie się przez budowę specjal
nych studiów jego poziom tech
niczny, wreszcie zwiększy się
w spółpraca program ow a rozgłośni
poszczególnych narodów.

„Muzeum11pani Simpson

ZW Y WR0

Ruchem konika szachow ego od
P°'wy**zą figurę w pisać 16 czytać rozwąizanie.
N agroda: miesięczna prenum e
w Pięcioliterowych o porata „Robotnika".

OMMeJ S r S / ” " 1" ‘ W5pÓlnei

CO NAS CZEKA W R OK U
BIEŻĄCYM?
A więc przede wszystkim tele
wizja. Zda ona zapew ne egzamin
swej użyteczności publiczej w
ogniu codziennych prób radiofo
nii angielskiej, niemieckiej i am e
rykańskiej. U stali się praktyczny
zasięg telewizji, ulegnie rozw iąza
niu kw estja cen odbiorników tele
wizyjnych.
Odbiorniki radiowe?
Ulegną
one dalszemu usprawnieniu pod

Świat w roku 2250

na granicy rumuńsko - jugoosłow iańskiej, byli świadkam i dram a
tycznej walki żandarm a z eskorto
wanym przez niego przestępcą, za
kończonej śmiercią obu w zimnych
nurtach Dunaju.
Żandarm rumuński Icicescu od
staw ić miał do pobliskiego więzie
nia niebezpiecznego i wielokrotnie
karanego przestępcę, który nieje
dnokrotnie już potrafił wymknąć
się z rąk żandarm ów . I tym ra
zem Stancu, takie było przezw isko
bandyty, — zam ierzał zrobić to
samo, ale żandarm uprzedzony
przez władze, nie spuszczał zeń oka. D roga do więzienia prow adzi
ła na dość znacznej przestreni
wzdłuż brzegów Dunaju. W pew 
nej chwili Stancu nagłym odprę
żeniem mięśni i szarpnięciem rąk,

KĄCIK RADIOWY

Sposobność to urządzenia Koncert rozrywkowy
pięknej zaoawy
z Berlina

Eksploatacja zabobonów
przez zarząd telefonów japońskich
Z arząd państw ow ych telefonów
w Japonii, prow adzony całkowicie
handlow o, tak dalece posunął swo
ją kom ercjalność, że w yzyskał dla
pow iększenia dochodów . naw et pa
nujące w śród Japończyków prze

sądy. Otóż w śród szerokich m as
cyfra 8 uchodzi za w yjątkow o
szczęśliwą. Kto zatem chce posia
dać u siebie telefon z ósem ką, mu
si opłacać stale dodatkow ą staw 
kę.

całej Polski wszechstronnie wyzyska
na. Wszechstronnie — to znoczy w
kierunku połączenia przyjemnego z
pożytecznym. Albowiem Polskie Ra
dio prosi aby całkowity dochód z za
baw przeznaczono na rzecz Pomocy
Zimowej Bezrobotnym i w tym celu
ogłosiło konkurs: „Kto zbierze wię
cej".

Prelekcja Boy's

Dr. Tadeusz Boy Żeleński w ra
diowym szkicu literackim p. t. „Pie
tyzm i niedyskrecja w literaturze"
podejmie zagadnienia bardzo subtel
ne. Czy ogłoszenie np. listów z in
tymnego życia wielkich paearzy przy
czynią się do pogłębienia znajomości
ich. dziel? Czy poznanie bardziej móż
niczkowane człowieka przyczynia się
w jakimś sensie do wzbogacenia wie
NAiTANfZA SZKOŁA SAMOCHODOWA dzy o twórcy? Czy niedyskrecja mu
si być wrogiem pietyzmu? Te pyta
nia będą tematem prelekcji dn. 24.1
WAOiLAVUA JEROZOLIMSKA27 o godz. 19.
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W terenie

Przerwać błędne koło udręk!

pracuje w całej pełni
O różnych formach samopomo
cy na wsi słyszeliśmy. Potrafią
chłopi sposobem sąsiedzkim, przez
sądy chłopskie rozstrzygać nieraz
zawiłe sprawy sąsiedzkie, potrafią
ubezpieczać inwentarz, budować
wielkie mleczarnie spółdzielcze,
prowadzić Kasy spółdzielcze spo
żywcze, budowlane i t. p., ale ni
gdy do tej pory na wsi sposobem
samopomocowym wieś nie rozwią
zywała ludzkich spraw zdrowot
nych. Tak było, ale tak j u t nie
jest!

Wieś, bez zasiłków państwo
wych, samorządowych, bez „do
brodziejek dworu", sprowadzać
zaczyna na wieś lekarza. Dla tego
celu chłopi tworzyć zaczęli Spół
dzielnię Zdrowia. Pierwsza taka
spółdzielnia Zdrowia powstała we
^vsi Markowa w pow.ccie przewor
skim, obok wsi Gać, gdzie jest
wiejski Uniwersytet Orkanowy,
prowadzony przez Spółdzielnię dla
prowadzenia Uniwersytetów wiej
skich.
Gdy się przejeżdża wsie w po-

w odległości około 150 m. od skrzy
żowama gościńców, pod zarządem
gminnym. Tam przyjm uje churych
lekarz, a skarbnik wpłaty za udział
i za poradę.
Wszyscy wiemy że:
Zdrowie to majątek nad wszelkie
majątki.
Zdrowie ciała to pogoda i zdro
wie ducha, radość życia.
Zdrowie to szczęście rodziny.
Nikogo, co to pojmuje, nie może
braknąć w Spółdzielni, aby pomoc
■wspólnym
wysiłkiem
budować
św iat lepsey sobie i ludziom.

Kiedy zawiązała się t. zw. po-i
moc zimowa dla bezrobotnych,
potraktowaliśmy sprawę, jako złe—
w obecnych warunkach— kor,lecz-j
ne i lojalnie wykonywaliśmy swój
obowiązek prasowy wobec akcji
pomocy.
M. in. podaliśmy do wiadomości
instrukcję Komitetu Pomocy, iż
pragnący ubiegać się o pomoc
zimową musi wnieść podanie d«
Oby w. Kont, Pom. Zimowej Bez.
rob. w miejscu swego zamieszka
nia i załączyć zaświadczenie o miej
scu i czasie zamieszkania (co n aj
mniej 3 miesiące, czasowy wyjazd
za pracę nie liczy się), o stanie
rodzinnym j majątkowym, oraz
zaświadczenie z pracy najemnej.

skarżą się, że otrzymują ziemniaki
zgniłe lub zmarznięte. O matactwach dyrekcyj kopalń, które wydobyty ofiarną pracą górników wę
gie! zatrzymywały, a bezrobotnym
wydawały bezwartościowy miał,
pisaliśmy kilkakrotnie i nie bę
dziemy tego powtarzać.
Natomiast ze wszystkich stron
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Zarząd Spółdzielni Zdrowia
W ostatnich tygodniach otrzy
w Markowej.
mujemy nieustanne skargi, że prak

tyka odbiega daleko od instrukcji '
Przeczytanie powyższego plaka Nacz. Wydz. Wyk. Komitetu P o 
tu wyjaśnia nam, jakie to cele mocy.
stawia sobie Spółdzielnia Zdro
Przede wszystkim
bezrobotni
wia.
Widzimy, że Spółdzielnia nie
tylko leczy, lecz przede wszystkim
chce Zapobiegać chorobom.
Spółdzielnia rozpoczęła działal
ność, gdy 15 rodzin było jej człon
kami, po 2 miesiącach działalności
Spółdzielni, objęła 223 rodziny,
jako członków, a z każdym dniem
członkowie przybywają. Udziały
w Spółdzielni wynoszą 10 zł.

■ w *

BPOLDŻILLNIA ZD R O W IA

Jesteśmy teraz świadkami, te
wieś w ostatnich czasach zdecydo
wanie własne sprawy bierze w
swoje ręce. Na to, aby wieś mogła
Odgrywać w życiu państwa ważną
rolę, musi być przede wszystkim
zdrowa, — „w zdrow ym ciele,
zdrow y dach". Człowiek skarlały,
chory, nie wiele zrobi w gospo
darstwie, w samorządzie, w poli
tyce i Ł p. Nic więc dziwnego, te
obecny ruch ludowy, ruch spół
dzielczy zwrócił uwagę na stra
szne warunki zdrowotne wsi. Wieś
jest jakby wyjęta z pod opieki
państwa, jeżeli idzie o pom oc le
karską. Lekarz dla chłopa w wie
lu okolicach jest zupełnie niedo
stępny. A niedostępny jest nie dla
tego, aby wieś nie doceniała lecz
nictwa, lecz poprostu jest on za
daleko od wsi i za kosztowny dla
niej. Biedota chłopska, ci rolnicy,
którzy mając po 2 czy 5 morgów
ziemi, nie tylko, że nie ma pie
niędzy na opłaceme lekarza, ale
nie mając zaprzęgu, nie może tak
samo tego lekarza przywieźć.
Wieś więc tylko leczy się u „zna
chorów".
Że stan zdrowotny wsi jest ka
tastrofalny, to zdaje mi się, że
najlepiej może o tern powiedzieć
wojsko. 1 czytaliśmy na ten temat
okropne rzeczy. W imię więc nietylko Wsi, ale obronności pań 
stwa, potrzeba, aby wieś miała
możność leczenia się, aby na wsi
wprowadzone były w skali pań
stwowej
prace zapobiegawcze
dla uchronienia mas — przed cho
robami. T ak być powinno, ale tak
nie jest.
Rozbudzona wieś
doskonale
rozumie, że tylko to ma w i e l k i e
wartości dia niej, co sobie sama
wypracuje. Z tą świadomością
właśnie wieś zabrała się też do
zabezpieczenia zdrowotności swo
ich mieszkańców.

WS I M A K O W A .

wiecie przeworskim na ścianach
dumow czyta się tej treści ogło
szenie:
„Donosimy te: Spółdzielnia Zdro
wia Markowy rozpoczęła w dniu
15 września 1935 r. działalność w
siedzibie awcj w Markowej dla
wii: Markowa, Gać, Białobok. Sietess, Chodakówka, Lipnik i Huaów.
Zadaniem jej je rt: szybko i ta .
nio dać członkom pomoc w choro
bie oraz obronić ich przed dalszeini chorobami. Spółdzielnia Zdro.
wia to nie żadna wyżebrana jał
mużna, łaska czyjaś dla wal ale
myśl i czyn chłopów, oo sami swo
ją dolę chcą brać w swoje garście.
Lekarz
Spółdzielni
Zdrowia
przyjmuje chorych członków 1 nie.
członków w dnie powszednie od
gudz. 8 rano do 12, a po południu
od 16 do 18. Głównie w poniedział
ki, piątki i soboty, o ile lekarz nie
wyjażdża do choryćh. We wtorki i
piątki popołudniu korzystać mogą
z bezpłatnych porad dzieci do ro
ku życia i kobiety w poważnym
stanie, ale tylko z rodzin człon,
ków. W pogodne środowe popołud
nia lekarz Spółdzielni odwiedzać
będzie pokoleo domy członków. W
nagłych wypadkach grożących ży
ciu, lekarz przyjm ie lub uda się
do chorego o każdej porze.
Członkowie Spółdzielni Zdrowia
m ają zasadniczo zawsze pierwszeń
stwo przed nieczłonkami a poza
korzyściami powyżej wspomniany
mi, korzystać będą członkowie zc
zniżki w opłacie za poradę i ra le.
karstwo. Cennik opłat ogłoszony
je st w poczekalni Spółdzielni. Za
jeden udział do Śpółdzielni korzy
sta ją z praw członka Spółdzielni
wszyscy członkowie jego rodziny i
domownicy. Korzystać z praw człon
ka można jednak dopiero w mie.
siąc po wpisaniu się na członka.
Siedziba spółdzielni mieści się w
domu Michała Kluza, przy gościń
cu, wiodącym z Markowy do Gaci

Młoda panienka z t. zw. przy
zwoitej rodziny kocha — nie bez
wzajemności — znacznie od siebie
starszego inżyniera - cudzoziemca,
z którym w ciągu paru lat pozo
staje w stosunkach „małżeństwa
koleżeńskiego”. Wskutek intryg
szefa, ów inżynier - wiedeńczyk
zmuszony jest wyjechać — jako
„uciążliwy cudzoziemiec"— z Pol
ski do ojczyzny. Sytuacja kryzy
sowa, powodująca brak pracy i
zarobku, nie pozwala Robertowi
iia trwałe połączenie się z Anną,
ja k to było przed wyjazdem jego
uplanowane. Anna nie może przeżyć rozłąki ,nie chce się godzić z
niemożnością wyjazdu do W ied-i

Lekarz w Spółdzielni Zdrowia
w ciągu 2 miesięcy udzielił porad
przeszło 300 osobom. Po miesiącu
działalności Spółdzielni członko
wie zażądali dentysty. Od miesią
ca raz w tygodniu przyjeżdża den
tysta i ma już pełno pacjentów.
Należy zaznaczyć, że lekarz
Spółdzielni jest wyłącznie pracow
nikiem Spółdzielni, nie ma więc
prawa wolnej praktyki. Według
rozmowy, ja k ą z nim przeprowa
dziłem jest on z tego bardzo za
dowolony. W biednej wsi małopo!
skiej, odległej od miasta o 12 kim.
chłopi mają swego lekarza za ta 
nią opłatę i na każde zawołame.
Spółdzielnie Zdrowia mają swój
początek w Jugosławii. Tam ta 
kich Spółdzielni jest przeszło 120,
mają swoje apteki, szpitale, ką 
pieliska i t. p.
U nas jest to dopiero początek
Ale i w Schoczewie jest w stadium
organizacji druga
Spółdzielnia
Zdrowia, a ukraińscy spółdzielcy
uruchamiają 3 swoje spółdzielnie
w biednych wioskach ukraińskich.
Wieś Markowa jest siedzibą
pierwszej Spółdzielni Zdrowia,
jest nadzieja, że w niedługim cza
sie idea Spółdzie'ni Zdrowia
ogarnie szerokie masy ruchu ludo
wego, a tego trzeba w interesie
wsi i państw a sobie życzyć.
K. WYSZOMIRSKL

Aby z tej historii, wystarczającej—
biorąc rzecz przeciętnie — zale
dwie na nowelę, zbudować sporą
powieść,
trzeba by było znacznie
nia. Romans Roberta i Anny w i
kła się dramatycznie — katastro poważniejszych kwalifikacyj i do
fa nadciąga: Robert popełnia w świadczeń pisarskich, niż te, któ
Wiedniu samobójstwo, a w ślad rymi dysponuje p. Segeń. Nie z a 
za nim rzuca się pod koła lokomo pominajmy jednak, że jest to pierw
tywy na dworcu warszawskim — sza próba pisarska i to autorki,
Anna. Uratowana, wychodzi po której tryb życia i rodzaj zajęć tie
paru miesiącach ze szpitala, jako miał dotychczas nic wspólnego z
fizyczna i moralna kaleka. Nie dziedziną literackich zaintereso
mogąc przeżyć śmierci wszystkich wań. Ale pewne zadatki niewąt
swych nadziei, nie mogąc znieść pliwie istnieją: prostotą, dyskre
upośledzającego kalectwa, które c j ą intymnością nastroju p. Se
geń zjednywa sobie w znacznym
ciężką kłodą wali się w poprzek
stopniu czytelnika i okupuje braki,
wszelkim możliwościom egzysten
wśród których wielomówność nie
cji — Anna
popełnia samobój
jest najpośledniejszym. Razi pry
stwo po raz wtóry, teraz już z wy
mitywizm rozwiązań powieścio
nikiem nieodwołalnym.
wych, uwarunkowanych trochę do
l a prosta, nieskomplikowana, wolnie i niedość przekonywująco:
raczej banalna historia, jest sche- trzy sam obójstwa na dwoje boha
matem debiutu powieściowego p a - , terów powieści—to
___
„ ie
lt .
nieco ła
za w
ni Segeń, którą tu sygnalizujemy. | le, a takich pomysłów, jak rzuce-

NO W E KSIĄŻKI
ALINA SEGEŃ: „Anna". W a r
szawa, Gebethner i Wolff (I936j;
str. 304.

LEKARZ ORDYNUJE.

kraju dochodzą alarmujące skar
gi na uzależnianie pomocy od zo
bowiązania do odrobku. W nie
których powiatach posunięto się
do tego, że od głodnych, obdar
tych i bosych żądano czyszczenia
i umacniania faszyny w rowach
odwadniających, czyli wymagano
pracy, do której wykonania nie
zbędna jest
odzież ochronna!
(buty gumowe itp).
Wobec tych bezlitosnych szy
kan i drwin z nędzy ludzkiej,
stwierdzamy, że pomoc zimowa nie
jest uwarunkowana odpracowa
niem, co potwierdził Nacz. Kom.
Pomocy na swym ostatnim posie
dzeniu pod przewodnictwem min.
op. społ., p. Kościałkowskiego.
żądanie odrobku nie było opar
te na żadnym przepisie lub instruk
cji, a wynikało z nadgorliwości
prowincjonalnych kacyków.
Do jakiego absurdu doprowa
dził system odrobku, przekonano
się obecnie:

N o w a b a jeczR a

d a g r z e c z n y c h d z ie c i

Wiosną, gdy zaświtała nadzieja
upragnionego zarobku, bezrobotny
musiał „odrabiać" zjedzoną w zi
mie kromkę chleba. 1 choć póź
niej przepracował cały sezon let
ni, nie otrzymuje teraz zasiłku, bo
odliczą mu „odrobek", a reszta
przepracowanych tygodni jest okresem za krótkim i nie uprawnia
do otrzymania ustawowego zasił
ku na wypadek braku pracy, bez
robotny zdany jest więc znow na
ofiarność publiczną.

Szereg pism z prasy tak zwanej którym „ABC" pisze, te „dal się
narodowej wydrukował w dniu poznać na terenie Lwowa, jako na
13 b. m. rewelacje na temat no rodowiec i katolik".
wych potęinych organizacyj ma
lak widzimy, sq to wszystko lu
sońskich pod nazwq „Rotary Ctu dzie o poglądach konser waty in
by”, ja k tw ierdzi prasa „narodo
nych, nawet reakcyjnych, pod każ
wa“, organizacje te sq „narzę dym względem „błagonadiożru"
dziem obcych wpływów", pleruq których nie można posądzać am
Błędne koło udręki...
się coraz bujniej w Polsce", a po
o sym patie dla Żydów, ani też (
n iew ai stanowią „podległą całko tendencje w ywrotowe i „antypuń
Stołeczny
Komitet
Pomocy
wicie masonerii przybudówkę" , stwowe". Niema wśród nich n< wpadł na jeszcze lepszy koncept?
masoneria zaś je s t środkiem w kogo z ugrupowań lewicowych nie udziela pomocy tym, którzy nie
rękach Żydów do opanowania znajdują się natomiast m iędzy ni mieszkają na terenie W arszawy
św iata, więc z tego, oczywiście, mi ludzie praw dziw ie „narodowi". conajmniej rok, chociaż instrukcja
wniosek: nowe niebezpieczeństwo A mimo to w szystko l tutaj też Nacz. Komitetu mówi tylko o 3-ch
zalewu i opanowania p rzez ciem w ęszy się intrygę żydow ską, sprzy miesiącach.
ne siły Judeo-masoneril zagraża siężenie Żydów , „narzędzie obcych
Jak to nazwać?
Polsce.
wpływów" i t. p.
Sprawa ta mus! być natych
Podajem y za ,y\BC" Nr. 14 kto
Maluczko, a .fio ta ry Cluby" a- miast uregulowana — zgodnie z,
stoi na czele tych iydo-masońskicli
znane zostaną za awangardę ,Jcy- jednolitą instrukcją dla całego
niebezpiecznych organizacyj, bę
do - komuny" w Polsce. N aw et i kraju.
dących „narzędziem obcych wpły to jest u nas możliwe.
Kr.
wów". Wielce to d o p ra w d y cie
kawe, bo są to nazwiska przew aż
nie reakcjonistów, a są m iędzy ni
mi i prawom yśtni endecy.
Więc znajdujem y tam nazw isko
p. Piotra Drzewieckiego, b. pre
zydenta m. W arszawy z ramienic
endecji, wielkiego przem ysłow ca .
prezesa Polskiego Zw iązku P rze
Zainstalowanie to przeszło stu nad tym , kto korzysta z ciepła Za
mysłowców M etalowych — piastu
je on godność prezesa klubu war punktach W arszawy piecyków kok rządu W arszawy- K orzystają zapew
szaw skiego. Poza tym w śród dal sowych było dobrym pomysłem Za ne lojalni obywatele, ale niewątpli
szych kierowników klubu w aiszaw rządu miasta. Stolica nabrała molo- wie także wywrotowcy, żydo-komuna
skiego figurują nazw iska: prezesa wniczości, a zwłaszcza wieczorami, i agenci M oskwy, zarażeni miazmatam i Wschodu. U tych ostatnich żar
P.K.O. Grubera (który, nawiasem przypom ina obóz cygański.
Po paru dniach piecyki zrobiły bijący od żarzącego się koksu, bar
pow iedziaw szy, zdem entow ał tę
dziej rozpłomienia ich uczucia w y
w iadom ość), senatora, a zarazem- swoje i temperatura podniosła się.
Ja k to centralne ogrzewanie ulic wrotowe i śuń-atobnrcze.
„sanatora" Everla, profesorów Je
stolicy jeszcze przez 3— i miesiące
A żeby sprawę centralnego ogrze
rzego Lotha, Czubalskicgo i M ły
będzie sprawnie funkcjonować, to nie wania ulic W arszawy należycie ure
narskiego. Sam i „wywrotowcy".
ulega wątpliwości, że W czerwcu w gulować, bezpartyjne Towarzystwo
N a czele klubu lwowskiego stoi mieście będzie zupełnie ciepło.
Miłośników Piecyka Koksowego o.
p. W ładysław Byrka, były prezes
Ale... Otóż je st także kilka ale. pracowało poniższy regulamin, któ
kom isji Finansowej Sejm u, i b Przede w szystkim bije w oczy brak ry — m iejm y nadzieję — tę palącą
wicemarszałek, piastujący obecn.t organizacji. Kto chce, podchodzi do sprawę uporządkuje.
godność prezesa Banku Polskiego piecyka j grzeje się z przodu, z tyłu,
REGULAMIN.
Do zarządu klubu lw ow skiego na z boku i w ogóle— ja k się komu po.
leżą: dyrektor Izby Przem ysłowo- doba. To pachnie anarchią.
A rt. 1. P rzy km żdym . piecyku uHandlowej we Lwowie, prezes T o
Dalej. Kolo piecyków tworzą się stanawia się kontrolera etatowego to
warzystw a Kredytowego Ziem skie zgromadzenia pod gołym niebiem, co VIII-ej randze służby.
go, obszarnik i hrabia, poza tym sprzeciwia się ustawie o zgromadze
A rt. 2, po korzystania s piecyku
—
prezes Izby Skarbow ej, dyrek niach. W ogóle w państwach, w któ ma prawo tylko ta osoba, która
tor G alicyjskiej Kasy O szczędno rych panuje ład -i porządek, nie wol- przedstawi kontrolerowi zaświadcze
ści, profesorowie, przem ysłow cy, a no się gromadzić na jednam miejscu nie policji o nienagannym prowadze
niu się i o prawomyślności obywatel
również i prezes Kongregacji K u więcej, niż jednej osobie.
pieckiej, p. Jan K anty Pfani, o
Wreszcie nie ma żadnej kontroli skiej.

MAŁY FELIETON

Centralne ogrzewanie Warszawy

nie się Anny pod pociąg, idący akurat(!) do Wiednia, należy sta
nowczo unikać. Nie pominę też
milczeniem, że historia Roberta i
Anny jest sprawą czysto osobistą, prywatną, nie mającą ani szer
szego tła, ani jakichś aspektów
społecznych. Dla niejednego czy
telnika, będzie to wadą organicz
ną, która może wpłynąć na obni
żenie stopnia zainteresowania i
sympatii w stosunku do interesu
jącego skądinąd dobiutu p. Segeń.
ANTONI i MARIA BECHCZYCRUDNICCY: „Dziw". Opowiada
nie na tle
życia praslowian.
Wstępem poprzedził dr. Józef Kostrzewski, profesor Uniwersytetu
Poznańskiego. Linorytami zitustro
wał Tadeusz Cieślewski — syn.
W arszaw a, Dom Książki Polskiej
1937; str. 56.
Odkrycie na brzegach jeziora bi

skupińskiego (pow. żniński) pra
słowiańskiej osady bagiennej z po
czątku epoki żelaznej, t. j. przed
2.500 lat, dało asumpt PP- Rudnic
kim, miłośnikom i znawcom pra
historii słowiańskiej, do napisania
oryginalnego opowiadania z życia
praslowian p. t. „Dziw”. Bardzo
niezwykła arehaizacja języka 1 pla
styczne odtworzenie realiów sta
rożytności słowiańskiej czynią z
tego opowiadania prawdziwy uni
kat w literaturze polskiej.
Opowiadanie poprzedzone zo
stało słowem wstępnym prof. dr.
Kostrzewskiego oraz zwięzłą a tre
ściwą notatką informacyjną (po
polsku i po francuski) o stanie fak
tycznym, wartości i znaczeniu wy
kopalisk biskupińskich. Nie małą
ozdobą pięknie wydanej książki są
artystyczne linoryty Tadeusza Cie
ślewskiego— syna.
BOLESLAW DUDZIŃSKI.

A rt. 3. Osoba, która przedstawiła
wymagane zaświadczenie, ustawia się
w kolejce i, gdy znajdzie się p rty
piecyku, ma prawo grzać się cztery
minuty: dime m in u ty z przodu i dud*
m inuty s tyłu. Virement je st niedo
zwolone.
A rt. i . Ustanawia się dwie katego
rie piecyków: po praw ej stronie uli
cy dla chrześcijan, po lewej dla
Żydów.
A rt. 5. Żadne rozm owy pomiędzy
grzejącym się a oczekującym sw ej
kolejki nie są dozwolone.
A rt. 6. Nie wołno siadać na piecy
ku pod karą sądową.
A rt. 7. Grzywną do 100 złotych »
aresztem do dwuch tygodni ukarany
hęrlzie ten, kto w jakikoluńek spo
sób zgasi płonący koks.
A rt. 8. K orzystający z centralnego
ogrzewania ulic Warsznnoy, zobowią
zują się uzyskane ciepło odrobić la
tem na. robotach publicznych, prowa
dzonych przez miasto.

A rt. 9. Regulamin niniejszy wcho
dzi w życie * dniem ogłoszenia.
ULT1MU3.

Str. 7

Depesze i wiadomości, otrzym ana w nacy z soboty na niadziele
W Japonii

Admirał „Graf Spet"
M inisterstw o m arynarki i lo t
nictw a o g łasza następujący ko
m unikat: delegat rządu w porcie
Almeria i dow ódca bazy m or
skiej w K artagenie donoszą: o
świcie stw ierdzono zjaw ienie się
na horyzoncie pancernika nie
nreckiego „A dm irał G raf Spec".
Jednocześnie posterunek, zn a jd u 
jący się na w schód od Almeria,
zaw iadom ił o przelocie sam olotu
podążającego w kierunku te g i
pancernika, znajdującego się w
odległości 8 mil m orskich na poł.
wschód od F u n ta S abinat. Nieco
Później zauw ażono we m gle 3
w odnopłatow ce pow stańcze, a n a 
stępnie czw arty, który zrzucił 2
serie bomb na lotnisko Rosnetad
w małym m iasteczku na w ybrze
żu w pobliżu Almeria. Po zakon
czeniu bom bardow ania wodnoplatowiec wodow ał w pobliżu p ancer
nika niemieckiego, poczym został
Wciągnięty na pokład okrętu.
W szystkie te operacje zaobser
wował delegat urzędu m arynarki
Vincente M artinez Fignevas, pel
niący swe obow iązki w pobliżu

Agencja Domei donosi: W ko
P u en ta Sabina!, ścisłość tego do- lach politycznych mówią, że przy
niesienia potwierdziły obserwacje, gotow uje się utw orzenie nowej
partii politycznej z pośród członpoczynione w Almeria.
j ków istniejących stronnictw . No! wa p artia m iała by za zadanie sta
bilizację położenia w kraju przez
uznanie w pływu politycznego woj
ska na rządy. Niektórzy przew ódSąd w ydał orzeczenie, skazując cy partii „M inseito“ i „Sejukaj“
popierają ten ruch. Jako kandyda
na 1 m iesiąc aresztu Paula Jouhau i 4 osoby, zatrzym ane za nie ci na szefów tego przyszłego stron
nictw a wym ieniani są książę Kolegalny handel bronią dla Hiszpa
noje — przew odniczący Izby P a 
nii.
nów i generał Ugaki b. generał gu
bernator Korei.

Za b ro ft

dla Hiszpanii

Ochotnicy z Danii

Niemieckie biuro Informacyjne
donosi z K openhagi: Dziennik
„Berligske Aften Avis ‘ podaje wia
domość o transportach ochotników
duńskich, które w każdą sobotę
odchodzą z E sbjerg na parowcu
„A. P . B ernstorff“ do Dunkierki,
a stam tąd przez Paryż na front
wojsk rządow ych w Hiszpanii.
W czoraj odjechał z Kopenhagi
taki oddział ochotników pod w o
dzą sekretarza okręgu Seeland
duńskiej p artii komunistycznej.

W sprawie

Gdańska

U w aga p rasy paryskiej zw rócojest głów nie na obrady genew 
skie, a przede wszystkim n a sp ra 
wę gdańską. Dzienniki zam iesz
k a j ą liczne artykuły i korespon
dencje z Genewy, podkreślając
Pierwszo - planow ą rolę m inistra
Becka w spraw ie gdańskiej i zaz
naczają, te obecny stan stosun
ków francusko - polskich pozwoli
polskiemu i francuskiem u ministro
wi spraw zagr. dojść do porozu
mienia w kw estji gdańskiej.

Beck odbędą jaknajprędzej o b ra 
dy, aby przedstaw ić swym kole
gom propozycje, które m ogłyby
uzyskać jednom yślność członków
Rady. Jeżeli rokow ania na tem at
G dańska potoczą się dalej w rów 
nie pom yślny sposób, należy ocze
kiw ać, że R ada Ligi Narodów pra
w dopodobnie już w poniedziałek
przystąpi do dyskusji nad rap o r
tem min. Edena w spraw ie G dań
ska.

W iadomości,

które nadeszły z

W „Wolnym

Mieście"

DODotnri d° Paryża w godzinach
Przybył w czoraj do G dańska
P udmowych potw ierdzają od'be, jakie zaznaczyło się w szef sztabu narodow o - socjalisty
spraw ie G dańska. H avas donosi cznych sztafet ochronnych Heissz G enew y, że w skutek postępu, ja ineyer, celem wzięcia udziału w
ki osiągnięto w czasie obrad ko zjeżdzle przyw ódców sztafet omitetu trzech w 6prawie G dańska, chronnych P rus W schodnich i
postanow iono, że spraw ozdaw ca W olnego M iasta.
kwestji gdańskiej min. Eden i min.

Kto m ii być zwolniony

•*

PAT. donosi1 z T okio: Ogłoszo
no w prasie następujący komuni
kat sztabu generalnego o jego sta
nowisku w obec dymisji rządu Hlroty. R eorganizacja sil zbrojnych
jest palącą koniecznością — brzmi
kom unikat — dlatego sztab gene
ralny uw aża w spółpracę z polity
kami za niem ożliwą i postanow ił
odrzucić wszelkie próby kom pro
misu i w łasnym i siłami i środka
mi zapew nić napraw ę zasadniczą
polityki japońskiej.

RZYM, PAT. Komunikują ofic
jalnie: dziś rano Mussolini przyjął
W C T M S HJBIW M IŁ M IUM < I ł —
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Czarna śmierć
W kopalni „A leksander" w Łańskach średnich podczas pracy
przy w rębiarce robotnik Karo!
D yrda pochw ycony został przez
tryby m aszyny, które urw ały mu
obie nogi. Nieszczęśliwy zmarł po
kilku godzinach. Osierocił on żonę
i dw oje dzieci.
W szpitalu zmarł górnik W aleń
ty U rbański, ofiara w ypadku ko
palnianego na kopalni „W aleska".

Z Lublina do Berezy
władze adm inistracyjne wysłały
władze adm inistracyjne wysłały
do miejsca odosobnienia dwóch
działaczy, pracujących w klaso
wym ruchu robotniczym , jó żw iaka i Ruera.

W Abisynii

W okol;each W ielkich Jezior a r
m ia włoska natknęła się na część
2) osoby ociemniałe, które w y oddziałów rasa Desty i przy in 
tensywnym w spółdziałaniu lot
każą się świadectwem ubóstwa.
nictw
a rozgrom iła je doszczętnie,
3) osoby i instytucje, pracujące
zdobyw
ają 1500 karabinów ręcz
naukowo w zakresie radio-techniki.
15 karabinów m aszyno,
Do w ydaw ania bezpłatnych kart nych,
rejestracyjnych upow ażnione są wych, oraz działa polowe.
okręgowe dyrekcje poczt i telegra- j
fów. („ P re s s").

W Chinach

Budżet
obrony
Państwa
w kom isji s e fm o w e j
Po przerw ie obiadow ej przem a
k a ł p. min. Spraw W ojskow ych
8en. Kasprzycki.
P. m inister zw rócił uw agę na
Wyścig zbrojeń, odbyw ający się
ńa całym świecie, oraz na budżety
1 ^ d y t y , które m obilizują na ten
iu l *nne Państw a. M ówi się tam
,.nie o setkach milionów, lecz o

pod naciskiem w zm agającej się po
dąży rąk roboczych w obec postę
pującego z roku na rok przyrostu
naturalnego; zaostrza to trudnoś
ci socjalne, w zm aga napięcie bez
robocia.

W edług urzędowych
wiado
mości chińskich, pow strzym ana
inw azja na Suijuan może być
w każdej chwili wznow iona. W e
dług relacji ze źródeł w ojsko
wych m asy nieregularnych sit
zbrojnych grom adzą się w Czang
ei i w innych ośrodkach. Koncen
tra c ja ta ma na ceiu połączenie
tych sił z wojskami m ongolsko,
m andżurskim i, łączny atak na
Pailing - Atiao, objęcie kontroli
nad linią kolei, łączącą Pekin z
Sujanem , a ta k kaw alerii mongolsk:ej na N sin-H o, a także na T ao.
lin, a wreszcie a ta k oskrzydlający
na Feng-Czen i T a-T u n g . Siły
zbrojne chińskie są całkowicie go
towe do odparcia tych ataków .

O tóż zorientow anie wysiłku głó
wnie na wzmożenie sił obronnych
P ań stw a stw arza w yraźnie koniun
w rdach.
kturę, „ k o n i u n k t u r ę zbrojeniow ą",
si V siłel{ Polski musi skierow ać
która
bezwzględnie wpłynie w
? uo utrzym ania pew nego poziosw oisty sposób na ożyw ienie ży
te!i nie2b?dneg0. Dla osiągnięcia cia gospodarczego.
Z w ° -Ce-iU
zm obilizow ał nad
N asz wysiłek zbrojeniow y z na
i C2ajne pozabudżetow e środki.
tury rzeczy jest w szechstronny i
• minister p o w iad a:
w yraża się w wielkim ruchu inwe
t^ 'k ja sta w ienie naszych p rac na
stycyjno - przem ysłow ym . Obok
W Lodzi w ybuchł strajk okupa
Uinj le.runek bynajm niej nie p a ra 
rozw oju ścisłego w ojennego prze cyjny w firmie G rajenberg. W mu
c i e ulanycb dziedzin, nie pozo- mysłu pociąga do w spółpracy sze
rach fabryki pozostaje około 200
ńych ez w Pfywu na realizację in- reg gałęzi pom ocniczych i uzupełl
robotników.
5,°lą. pad a” » które przed Polską niająeych, oraz w pływ a autom aty!
—
aństw o nasze znajduje się cznie na w zrost konsumeji na ryn
WIECZÓR
PRASY
ku w ew nętrznym .
1 LUTEGO W ADRII
Zarów no za tym dla w zględów
zasadniczych, jak i dla tych kon- SYNDYKAT DZIENNIKARZY WAR
sekw encyj — bez w ahania w inni SZAWSKICH URZĄDZĄ 1 LUTE
GO 1937 R,
śm y punkt ciężkości prac i w ysił
“ “ vel*cło
WIECZÓR
PRASY
szycia ków przenieść na wzmożenie g o  w Cafe Adria, (Moniuszki 10), na do
tow ości obronnej Polski".
cerow ania
chód Funduszu Zapomogowego dla
Po krótkiej dyskusji przewodni wdów i sierot po dziennikarzach.
t marką
Bilety do nabycia w Agencji „Iskra"
czący stw ierdził, że budżet przy (Ujazdowska 28), i cafe Adria (Mo
L IL J E "
jęto bez zmian.
niuszki 10).

Strajk ok u p acyjn y

w Skodsi

JEDWAB
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Wczoraj przed trybunałem Sądu
Najwyższego, rozpoczął się proces
przeciwko 17 oskarżonym z Raokiem,
Piatakowem i Sokolnikowem na cze
le. Oskarża prokurator Wyszyńskij.
Oskarżonych Kniazewa, Puszina i
Arnolda, bronią adwokaci. Pozosta
li oskarżeni oświadczyli, że będą się
bronić sami.
Według aktu oskarżenia, podsądni
stworzyli nielegalną organicję, pod
nazwą „równolegle centrum", które
dążyło do obalenia istniejącego reżi
mu, w porozumieniu z obcymi pań
stwami, głównie z Japonią i Niemca
mi, OTaz do restauracji kapitalizmu.
Akt oskarżenia wspomina o stosun
kach pod sądnych z wojskowym a tta 
che i sekretarzem obcej placówki dy
plomatycznej. Do osiągnięcia tego ce
lu, miały prowadzić następujące środ
ki: szkodnictwa w przedsiębiorstwach
przemysłowych, na kolejach i w ko
palniach, stosowanie aktów terory.
stycznych przeciw kierownikom par
tyjnym i rządowym, a przede wszyst
kim usunięcie silą Stalina, dążenie
do wywołania wojny z Niemcami i Ja
ponią, j organizacja akcji terorysty-

z Kamieniewem, który polecił mu
wprowadzić do „równoległego cen
trum" Radka, Serebriakowa i SokoL
nikowa, a poza tym nawiązać kontakt
z przedstawicielami opozycji prawi
cowej Bucharinem, Rykowem i Tom
Na wypadek dojścia do władzy
,równoległego centrum", obce mocar skim, co też Piatakow uczynił.
Radek, który zajmował w „cen
stwa miały otrzymać w ZSRR przy
wileje polityczne i gospodarcze, oraz trum" stanowisko specjalisty od po
terytorialne. Niemcy miały otrzymać lityki zagranicznej i zadaniem jego
Ukrainę, a Japonia kraj Amurski i było utrzymanie stosunków z placów
kami państw obcych ZSRR, wyjaśnił
prowincje nadmorskie.
w swoim zeznaniu, cel utworzenia
Po odczytaniu aktu oskarżenia,
„równoległego centrum".
przewodniczący Ulrych pytał oddziel
Gdy Piatakow chciał mówić o prze
nie każdego z oskarżonych, czy przy
myślę
wojenno - chemicznym prze
znaje się do zarzucanych im prze
wodniczący
zwrócił mu uwagę, że ze
stępstw, na co każdy * nich dawał
znania w tej sprawie będzie składał
potakującą odpowiedź.
na zamkniętym posiedzeniu.
Na rannym posiedzeniu, składali
Piatakow stwierdził dalej utrzy
zeznania Piatakow, Radek oraz Semywanie stosunków przez Sokolniko
rebriakow i Szestow.
wa, jako zastępcy komisarza spr.
Piatakow przyznał się do udziału zagr. i przez Radka z ambasadorem
w organizowaniu „równoległego cen jednego z mocarstw.
trum". Celem uzyskania środków
Z zeznania Piatakowa i jego po
pieniężnych na prowadzenie melegal
dróży z Berlina do Oslo wynika, że
nej akcji, Piatakow, który był przed
Piatakow odleciał do Oslo za pasz
stawicielem handlowym w Berlinie,
portem niemieckim, specjalnym sa
dawał zamówienia firmom niemiec molotem niemieckim, dostarczonym
kim, którym przepłacał. Nadwyżka za pośrednictwem Bucharcewa, ko
ta szła na korzyść „centrum". Fiata respondenta „Istwiestii" w Berlinie.
kow przyznaje się, że jako zastępca
Trocki, według zeznań Piatakowa,
w obecności min. spr. zagr. Ciano przewodniczącego rady gospodarki
prowadzi
rozmowy z Hessem w spra
prem iera Goeringa na 2-godzinnej narodowej, a następnie jako zastęp
wie udzielenia mu pomocy przez nie
ca
komisarza
ciężkiego
przemysłu,
audiencji. Rozmowa szefa rządu
włoskiego z gen. Goeringjem była kierował nielegalną akcją „równole miecki sztab generalny w dojściu do
rekapitulacją dotychczas przepro głego centrum" na Ukrainie i w Sy władzy. Obiecał wzamian za to ustęp
berii zachodniej. N a Ukrainie starał stwa terytorialne. Np. oddania Niem
w adzonych w spólnych narad.
się zdezorganizować przemysł kokso com Ukrainy w postaci stworzenia
oddzielnego państwa.
wo-chemiczny. Piatakow poza tym na Ukrainie
Piatakow
przyznał
się do zorganizo
przyznał się do nawiązania kontaktu
wania zamachu terorystycznego na
Kasiora i Postyszewa i do tego, że pla
nowame było przerzucenie do Mos
kwy terorystycznwch grup z Ukrainy
r i | | / i r u v u o h n WYCH
y u
1 i Gruzji, celem wykonania zamachu
na Stalina, Mołotowa, K aga nowi cza
BALOWYCH
i innych członków rządu. Sprawa ta,,
była omawiana przez Piatakowa z
Radkiem, oSkolnikowem i Sierebrakowem. N a ozele terory stów ukraiń
V F I R MI E '
skich stał Loginow, na czele terorystów gruzińskich Mdiwani.
Radek w swoim zeznaniu stwier
dził, że stoi on na stanowisku terory
WARSZAWA, M A R S Z A Ł K O W S K A 1 5 2 , tcUf. 619-91
stycznym i że był kierownikiem jed
F LJA ł-SZA: C h m ie ln a 1 4 , telefon 650-93. a m r — w
FILIA 11: W i e r z b o w a 6 , te ł. 5 4 4 0 7 , w gm achu H o telu A n g ielsk ieg o
nej z moskiewskich grup terorvstycz
nych, którą przygotywał do maso
wych aktów terorystycznych.
cznej i szpiegowskiej podczas tej woj
ny. Radek był jędrnym z tych, którzy
organizowali gw ałty terorystyczne,
którzy m. in. mieli w swoim progra
mie dokonanie zamachu na Stalina.

Goerlng u Mussoliniego

o d o p ła t y r a d i o w e j ?
v ' 4 zapytani* yednego z wojet°W DliB*5ier*um spraw weJ p z n y c h w yjaśniło, że od opłat
Otyyęjj mogą być całkowicie
°'ńieni:
inwalidzi wojenni, którzy on
zaoPałrzenia z funduszów
Publicznych nie p o siad ają innych
źródeł utrzym ania.

Proces Radka i Iow.

T A N IA SPRZEDAŻ POSEZONOWA
1
JUlMtil
*
I
PŁASZCZY

Podczas zeznania Radka wywiązał
się pomiędzy nim, a prokuratorem
Wyszyńskim następujący dialog:
Prokurator: O tym mówi 58 art.
kod. kam.
Radek: N ie znam kodeksu karne
go, więc nie mogę z panem na ten te
mat dyskutować.
Prokur.: Sądzę, te po obecnym
procesie będzie pan znał kodeks kar
ny bardzo dobrze.
Radek: A ja sądzę, że po obec
nym procesie wcale nie będę znał
kodeksu karnego.

W A JSóW N A ZDOBYWA NA
WŁASNOŚĆ WIELKA HONORO
WA n a g r o d ę s p o r t o w ą .

bezpieczenie się przed wzajemnym
kaperowaniem sobie graczy. Dla nich
rezarwoar graczy niższych klas wy
daje się być nie wyczerpanym tere
W sobotę odbyło się posiedzenie ko nem wykorzystywania przepisów o
misji nadawczej Wielkiej Honoro karencja Niewątpliwie w tym punk
wej Nagrody Sportowej, nadawanej cie zna chodzą się dosyć liberalne
corocznie za najlepszy wyczyn pol postanowienia. To też zarządy okrę
skiego sportowca.
gowe powinny podwoić czujność.
Na wstępie zreferowano złożone W każdym razie nawet najliberalkandydatury, a mianowicie Jędrze n i ej sza karencja jest jeszcze ciągle
jowskiej (tenis), Karkowskiej-Spy lepsza, niż zupełna swoboda w im
chaj owej
(łucanictwo), Wajsówny portowaniu cudzego dorobku. Brak
(lekka atletyka), Kiszkurny (strze hamulca mógłby wywołać nieobli
lanie), Chmielewskiego (boks) i dru czalne następstwa. Wystarczy sprze
ciw okręgu, by dany zawodnik, na
żyny koszykówki NPW . Poznań,
Projekt o nicnadawanie nagrody którym ciążą zarzuty, lub choćby
w roku bieżącym nikomu nie został podejrzenie, nie uzyskał zezwolenia
przyjęty, wobec czego przystąpienie na przejście do innego klubu. A
do dyskusji nad poszczególnemu kan wiemy wszakże co się dzieje z roz
dydaturarai. Dyskusja ta trwała peł poczęciem się sezonu piłkarskiego. Krąży w M oskwie uporczyw a po
Na wszystkie strony idą wici dła głoska o aresztow aniu Rykowa.
ne trzy godziny.
umożliwienia zainteresowanym klu
W głosowaniu nagrodę przyznano bom ściągnięcia wartościowych za Koła oficjalne pogłoski tej nie po
lekkoatletce Jadwidze
Wajsównie, wodników. Wszystkie środki, prowa- i tw ierdzają, a n ; też jej nie przecząvicemistrzyni olimpijskiej i rekor- dząoe do celu, są dostępna Puszcza i
dzistce Polski w rzucie dyskiem. się machinę kaparunkową w ruch.; Zeznania Piatakow a na nieko
Główną kontrkandydatatką Wajsów
A nie tylko obietnice posad, także rzyść Rykowa w skazuje, że are
ny była tm isistka Jędrzejowska.
forsa zamienia się w przekonywują-1 sztow anie jego jest bardzo praw 
Motywacji decyzji nie ogłoszona cy argument agitacyjny. A cóż ła- j
Ogłoszenie nastąpi w przyszłym ty twiejszego, jak wykorzystać dzisiej- ■dopodobne.
godniu.
szą koniunkturę gospodarczą, bezxo- j
**
booie i marne zarobki. I nie można i re (tworzyło podstawy dla karencji*
się dziwić młodym zawodnikom, że j Ponieważ jednak u nas długo jeszcze
Nagrodę zdobyli dotychczas: 1927- ulegają namowom. Pieniądz zaw szej zawodowstwo pozostanie w cieniu
28 Konopacka - Matuszewska, 1929— kusił. Bardziej dostojniejszych ludzi, pseudoumatorstwa, musimy baczyc,
Pętidewicz, 1930 — wioślarze Bu niż sportowców, rekrutujących się z by zwolennicy u krytego zawodow
dzyński i Mikołajczak, 1931 — Ku- robotników, urzędników( czy studen stwa, nie obalili karencji, jako jedy
gociński, 1932-33 Walasiewiczówna, tów, pienądz sprowadził na manow - 1 nej jeszcze przeszkody do zupełnego
1934 — Wajsówna, 1935 — wioślarz ce. I, jak długo pewne tranzakcje doi zan a re hi 2 o w an ia stosunków piłkar
chodzą do skutku w tajemnicy, trud'
Verey.
skich.
„ . _____
Wajsówma zdobyła za tym nagro no przeciwdziałać, ale zarząd danego
M. STAT1ER
dę poraź drugi i tym samym zdoby związku okręgowego zawsze prędzej j
ła rzeźbę „dziewczynka ze skakan może się zorientować w sytuacji, i w j
ieą", A. Karnego na własność. W pewnym momencie sprzeciwić się j
myśl bowiem regulaminu za dwukro przejściu gracza z jednego klubu dotne zdobycie nagrody zdobywca o- drugiego. Oczywiście, powtarzamy na j śra&ff.i.śS&ś* ? - 3
sza starą koncepcję: karencja nie j
trzymuje ją na własność.
jest wyłącznym lekarstwem na prze-i W Dolinie Szwajcarskiej o 12-tej
dwdziałanie zawodowstwu. Ona tyl- ( zakończenie zawodów łyżwiarskich w
ko w części zapobiega złu, łagodzi jeździ© figurowej z udziałem
je. Najlepszym rozwiązaniem by .oby1ków.
Pamiętamy perypetie w tej spra ogłoszenie oficjalnego zawodowstwa.
W parku szkolnym im. Sobieskśa*
wie. Kiedy wniosek o wprowadaer Należy domagać się wyraźnego od go dalsze rozgrywki o mistrzostwo
nie oficjalnego zawodowstwa nie u- dzielenia amatorskiego sportu od za hokejowe gimnazjów miejskich.
zyskał aprobaty, wysunięto karem-1 wodowego. Wtedy znikłyby wszelkie
W Cyrku o 12-lej mecz bokserski
cję. Różne były jej odmiany. W każ-1 ujemne objawy7, związane z obecnym
dym razie jedno jest charakterys- j stanem rzeczy ukrytego zawodow Makabi — W arszaw ianka.
W lokalu Gwiazdy o 19-tej mecz
tyczne: kluby ligowe, wzgL Liga, j stwa. I, nie trzeba się oglądać na wy
zasadniczo była przeciwną jej wpro- ^sokie podatki. Niech się o to trosz. bokserski Polonia — Gwiazda.
W Ursusie o 18-tej czwórmecz bok
wadzeniu. Tylko okręgi pozoostałe od czą kluby zawodowe. Amatorzy nie
pierwszej chwili były jej rzecznika są w tej sprawie zupełnie zaintere serski rezerw Skry, Czechowic, Okę
cia i Warszawianki.
mi. I znowu, kiedy się zdawało, że
W lokalu Fortu Bema o 11-ej za
sprawa karencji nie wywoła więk sowanej. PZPN nie powinien mieć in
terenu
w
troszczeniu
się
o
sport
za
paśnicze mistrzostwa Warszawy. —
szego zainteresowania, w poszcze
wodowy.
Jeśli
me
sprosta
on
swemu
gólnych ośrodkach uzyskała ona po
Walczą Skra — PKS., Legia — Elek
pleczników. Najciekawsze, że tym zadaniu, tera gorzej dla niego. Niech tryczność 1 Fort Bema — I^gia I b.
razem Liga, t. zn. walne zgromadze się zdecyduje na pracę czysto ama
Poza tym odbędzie się w Warsza
nie, opowiedziało się za nią. Gdzie torską. To tyż mówiąc o karencji, wie mecz hokejowy o mistrzostwo
tkwią tego przyczyny? Mamy wraże, trzeba pamiętać o zawoduictwie, któ Polski pomiędzy wicemistrzem War
nie, że klubom ligowym chodzi o za
szawy a mistrzem Wilna.

Rykou* aresztowany?

pgl»śe7*g« Im prazy

£0 będzie

1karencją?

„ROBOTNIK"

S ir. 8

Z Y C I E
0 podwojenie iwiadueO odatowych
dla bezrobotnych

W A R S Z A W Y

op alow e dla bezrobotnych. W ysu 
Sąd O kręgowy rozpatrywał prow any jest projekt rozdaw nictw a ces siostry szp :talnej, W andy 0 opału dw a razy w tygodniu przez
tockiej, ze szpitala U jazdow skie
cały czas trw ania silnvch m rozów .
go, oskarżonej o spow odow anie
(PID).
przez nieostrożność śm ierci pa
cjenta, szeregow ca Żołny. Żołnie
rzowi d aw ano po operacji zastrzy
ki soli fizjologicznej. Siostra przez
pom yłkę zam iast roztworu soli,
rego nie w arto naw et spoliczkozastrzyknęła choremu k w as borny.
w ać, najw yżej plunąć w twarz.
Chory zmarł. Obrona dowodzi,
P oseł Cat M ackiew icz skarży Szuże śm ierć nastąpiła nie wskutek
riga o zniesław ienie. Strona opomyłki siostry, lecz na skutek
skarżona p ow ołała szereg św iad 
stanu pooperacyjnego.
ków
na potw ierdzenie dowodu
praw dy, że postępow anie M ackie 6 MIES. WIĘZIENIA ZA USI
Ł OWANIĘ PRZEKUPIENIA.
w icza jest nielojalne i nieetyczne,
Beniek Gordon, uliczny handlarz
w ob ec czego w ysunięte przeciwko
grzebieni,
jeden z tych nędzarzy,
niemu zarzuty mają pełne uspra
co drżąc z zimna, w yczekują g o 
w iedliw ienie. („A rgus").
dzinami na swój g roszow y zaro
bek, posprzeczał się z konkuren
tem. Od słow a do słow a kłótnia
staw ała się coraz gorętsza i prze-

Proces red. Cafó-Matkiewitza w Warszawie
W ydział 8-m y karny Sądu Okrę
g o w e g o w yzn aczył na dzień 4-go
liitego r. b. termin procesu posia
C ata Ma-'sdewicza p tzeciw ko re
daktorow i czasopism a „Front Ro
botniczy" Szurigow i. W jednym
z num erów w spom nianego cza so 
pism a p. Szurig napisał, porusza
jąc spraw ę skazanego przez Sąd
Apel. w W ilnie R. Biernackiego,
że p. Cat jest człow iekiem , któ

li

n o

K3nsem for*um fliizcznsco w Warsziwie
W programie akademii, która od
będzie sdę dn. 31 b. m. w sali Kon
serwatorium o godz. 13-ej, znajdują
się przemówienia: pp. rektora E.
Morawskiego oraz wicerektora W.
Kochańskiego („O Apolinarym Kątskim“ ), odsłonięcie tablicy pamiąt
kowej ku czci Kątskiego oraz pro
dukcje chóru i orkiestry uczniów
Konserwatorium.

Dn. 81 stycznia b. r. Państwowe
Kons. Muzyczne w Warszawie świę
ci uroczystość 75-lecia swego ist
nienia od czasu, kiedy Apolinary
Kątski, nie szczędząc sił i pieniędzy,
odwołując się do ofiarności publicz
nej, założył w r, 1862 ówczesny In 
stytut Muzyczmy, przemianowany obecnie na Państwowe Konserwato
rium.

rzą sl

9*8ief$& g

S io ? -

W a r sz a w y

niniejszym ogłasza, że zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 17 czerwca 1924 r. o obowiązku i sposobie pokry
wania wydatków przez Związki Komunalne (Dz. Ust. R. P. z dnia 21
czerwca 1924 r. Nr. 51) i stosownie do § 51 Rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych z dnia 6-go grudnia 1932 r., wydanego w po
rozumieniu z Ministrem Skarbu o sporządzaniu i ustalaniu budżetów
związków komunalnych (Dz. Ustaw R. P. z dnia 22 lutego 1933 r.
Nr. 11).
PRELIMINARZ BUDŻETOWY
na okres od dnia 1.FV 1937 r. do dnia SI.III 1938 roku wszystkich w y.
działów i instytucji Zarządu Miejskiego m. st. Warszawy, wyłożony zo
staje do publicznej wiadomości, od dnia. 25 stycznia 1937 r. na przeciąg
7-miu dni w lokalu Wydziału Finansowego (Sekcja Budżetowa), w go.
dżinach urzędowych, ul. Senatorska Nr. 14, środkowa oficyjna, III pię
tro. pokój Ńr. 228, gdz:e może być przeglądany przez wpłatników da- •
nin komunalnych, celem wnoszenia spostrzeżeń 1 zarzutów.

Wielka afera przemytnicza

Z sali sadowej stolicy
NIEOSTROŻNOŚĆ
SPOWODOWAŁA ŚMIERĆ.

O rganizacje zaw od ow e w y stą 
piły do Funduszu Pracy i Komite
tó w O byw atelskich Akcji Zimo
w ej, by z pow odu w yjątkow ych
m rozów podw ojono św iadczenia

NR. 2 5

Zanisc y samotnicze
19-Ietni M oszek Stopek, przy ro
dzicach (G ęsia 2 7 ), napił się spi
rytusu denaturow anego.
27-Ietnia Janina
Karniewska,
bez pracy (C zerniakow ska 6 7 ), 0.
truła się esencją octow ą.
D esperatom pom ocy udzieliło
Pogotow ie.

szła w szarpaninę. P olicjant aresztow ał Gordona za awanturę, a
potem postaw ił go w stan oskarże
nia za usiłow anie przekupienia g o.
Czynu tego m iał się dopuścić oskarżony przez w sunięcie w k ie
szeń policjanta papierośnicy.
O skarżony tłum aczył się, że
chciał tylko policjanta p oczęsto
w ać. Sąd sk azał go na 6 m iesię
cy w ięzienia.
/. K.

Kronik Organ zicyjm

grają

w

teatrach ?

TEATR ATENEUM: Ostatnie dni 20) o godz. 7-ej wiecz.; 26.1 Elblą
komedji satyrycznej A. Birabeau ska 51 o godz. 7 wiecz.; 27.1 Narbu.
„Woźny i minister".
ta 14 o 7 wiecz.
W pierwszych dniach lutego wy
ROSYJSKIE STUDIO DRAMA
stawiona zostanie komedia W. Wer TYCZNE (Nony Świat 19): Sztuka
nera „Ludzie na krze“.
Niemirowicza Danczenkl „Cena ży
TEATR WIELKI: Dziś w nie cia". Przedstawienia odbywają się w
dzielę 3 przedstawienia. O godzinie piątki, soboty i niedziele o godz. 20
12 w południe widowisko dla dzieci
ŻYDOWSKI TEATR REPREZEN
„Cudowna Stajenka". O godzinie TACYJNY (Nowości. Bielańska 5):
3.30 „Straszny Dwór1'. O godz. 8 w. Codziennie o godz. 9.15 komedia mu
„Carmen" z Niną Grudzińską w zyczna „Błądzące Gwiazdy44.
partii tytułowej oraz występem S.
Z FILHARMONII. W niedzielę
Gruszczyńskiego.
odbędzie się poranek muzyczny, w
TEATR NARODOWY: D zś wzno którym weźmie udział doskonały pia
wioną „Wielka miłość" z Ćwiklińską nista angelski Alfred Kitchin.
W niedzielę o godz. 3.30 pop. „Ską
TEATR DLA DZIECI T. ORTYpiec" Moliera z Ludwikiem Solskim.
MA. W niedzielę tylko o 4 pop. „Pan
TEATR POLSKI daje ostatnie Twardowski na księżycu4’ T. Ortyprzedstawienie sztuki Żeromskiego ma.
„Sułkowski".
RAJ kukiełkowy teatr dla dzieci
W niedzielę o godz. 3-ej pop. cie
sząca się w dalszym ciągu wielkim w sali Konserwatorium (Okólnik l)
w niedzielę dn. 24 bm. o godz. 16-tej
powodzeniem „Tessa".
We wtorek wraca na repertuar widowisko p. t. „O straszliwym smo
ku i dzielnym szewczyku".
„Wesele Figara".
CYRK. Codziennie o 8.15 (wtorki
TEATR iMAŁY. Dziś „Lato w Nośrody, soboty i święta o 4.30 i 8.15)
hant"' J. Iwaszkiewicza
TEATR NOWY: Dziś „Księżyc w Noworoczny program nowości i gru
żółtej rzece", irlandzka sztuka John- pa tygrysów bengalskich.
stona.
TEATR LETNI: Dziś cieszący się
rekordowymi powodzeniem „Żołnierz
Królowej Madagaskaru".
W niedzielę o godz. 4 pop. „Żoł
Mistrz Ludwik Solski ukaże się
nierz Królowej Madagaskaru".
w jednej z najznakomitszych swodch
TEATR KAMERALNY: gra dziś niezapomnianych kreacyj, jako „Ską
nową sztukę autora „Matury" W. piec" w arcydziele Moliera dziś o g.
Fodora „Tajemnica lekarska".
3.30 pop. na scenie teatru Narodo
W niedzielę o godz. 16 „Wróble wego.
gniazdo.
TEATR MALICKIEJ: Dziś przed
stawienie komedii rumuńskiej. A. de
Hertz‘a „Zamieszaj".
W niedzielę o godz. 4 pop. „Za w T e a t r i e N a r o d o w y m
mieszaj".
Komedia Molnara „Wielka miłość",
CYRULIK WARSZAWSKI: W so grana w ub. sezonie z wielkim suk
bo tę rewelacyjna premiera wielkiej cesem zgórą dwa i pół miesiąca na
rewii
karnawałowej „Cabaretissi- scenie teatru Narodowego, weszła omo' z oawno niewidzianą Kalmówną becnie na krótki czas na repertuar
na czele -.e^połu.
tego teatru. Zarówno błyskotliwa
TEATR 13 RZĘDÓW: Nowa rew ja treść sztuki, napisanej przez takiego
„Co wolno wojewodzie".
m ajstra teatralnego, jakim jest MolTEATR ROZMAI! OŚCI (Chłodna nar, jak i gra trojga wykonawców
49). Dziś ( codziennie o 8.15 wiecz. ról głównych: Ćwiklińskiej, Eichle
farsa „H urra! Jest chłopczyk4*.
równy i Osterwy na czele, doskona
OPERETKA PRZY UL. KARO łego zespołu z Żelińską, MunclingeWEJ Dziś o godzinie 20-ej „Za rową i Milecłrim na czele — niewąt
kochana Królowa*4 z Wermińską > pliwie i obecnie przyciągać będą wi
Fertnerem w rolach głównych.
dzów do teatru Narodowego.
OPERETKA „8.15" przy ul. Śnia
Świeżo wystawiona ciekawa sztuka
deckich. Co wieczór o 8.15 „Gaby".
irlandzka „Księżyc w żółtej rzece"
STOŁECZNY TEATR POWSZE przeniesiona została na scene teatru
CHNY: „Uciekła mi przepióreczka'4 Nowego.
Żeromskiego wd n. 24.1 (Młynarska

S o lsk i w „Skąpcu44

„Wielka miłość1*

Redaktor odpowiedzialny: LUDWIK WlNTcROK.

N a rogu ul. M arszałkowskiej i
24-letni

O L LA

ZE ZW. ROB. PRZEM. SKÓRZA
NEGO. Dnia 25 stycznia, t. j. w po
niedziałek, o godz. 7 wiecz. w loka
lu Związku Rob. Szewckich (Lesz
no 23) odbędzie się zebranie Sekcji
hurtowej. Na porządku dziennym: 1)
Sprawa akcji, 2) umowa zbiorowa
dla I i II ktg.., 3) sprawozdanie z
konferencji krajowej,
4) umowa
zbiorowa.

twienia formalności celnych.
Szkody wyrządzone przez ten prze
myt Skarbowi Państwa wynoszą set
ki tysięcy złotych.
Prowadzone dochodzenie jest na
ukończeniu. Oskarżeni są to ludzie
zamożni na wysokich stanowiskach
społecznych.

Z zimna I wyc ed zen ia

Posiedzenie Egzekutywy O. K. R.
Św iętokrzyskiej, zasłabł
odbędzie się w poniedziałek dnia
25-go o godz. 6-ej przy ulicy Długa
Nr. 21.
świtelica Mł. PPS. na śródmieściu
odbędzie się dziś o godz. 5 p. p. (Wa
recka 7 II p-)W programie referat tow. W alte
ra i wieczornica taneczna.
*
SUM
Dzielnica Śródmiejska. Posiedzenie
Komitetu odbędzie się we wtorek, 26
bm., o godz. 7 wiecz.

M ieczysław Chmurski, robotnik.
Lekarz P ogotow ia stw ierdził, źe
przyczyną zasłabnięcia było prze
m arznięcie i w ycieńczenie. P o udzieleniu pomocy, n ieszczęśliw ego
przew ieziono do przytułku nocle
gow ego.

DYPLOMOWANI nauazyciele gomnazj&lni udzielają lekcji, uczą do
rosłych indyidualnie i w komple
tach. Zakres gimnazjum. Tanio I T e
lefon 5-96-01.

Co w y ś w ie t la j ą K in a ?

MAJESTIC: „Tylko ras kochała44.
APOLLU: „Pani Minister tańczy".
A URI A: „Pan z mihonanii".
a N u f i KA; „Człuw-e,,, Który rozbił
bank w Monte Carlo" j „Dzie vczt
n ^ j e a T i C
p- *
c Budapesztu".
balkon ł S gr.
b a rte r 1 zŁ
AMOR: „Dawid Copperfield" i „So
bowtór królewski".
AKKUN; „Za chwilę szczęścia" i
Kuek Jones".
Kober! lay lo r — Franehot Tone
AS; „Samochód Nr. 99".
ATLANTIC: „Zapomniana symfo
w pięknym filmie miłosnym
nia".
P rzy u l. Bonifraterskiej 4 zn a 
BAŁTYK: „Orzeł krymski44.
leziono na klatce schodowej pod
P rzy ul. Nov.'ej 1, w m ieszkaniu BIS: „Władczyni Libanu" i „Nie od
rzucone dziecko płci m ęskiej, ma Antoniny Lisiukowej, wskutek z a 
chodź odemnie44
doiw . od M lat
jące około 10-ciu dni. Policjant prószenia ognia od iskry z kuchni, CAPITOL: „Ich troje44.

Podrzuceris roworodka
przeniósł noworodka do Ii-go ko
m isariatu. Przybyły tam lekarz
P ogotow ia stw ierdził ogóln e wy
niszczenie. P o udzieleniu pom o
cy, dziecko przew ieziono do zakła
du w ychow aw czego im. Boduena.

C Y R K Br*stanlewsklch
Dziś w niedzielę o 4.30 i

8.15

TYLKO RAZ KOCHAŁA...

zapaliła się słom a na żelaznym
łóżku. P ogotow ie V -go oddziału
straży, po półgodzinnej akcji, po
żar ugasiło.
Przy ul. Karmelickiej 1, w m iesz
kaniu jankla Rygielena, od silnie
nagrzanego piecyka, zapaliły się

szmaty w pokoju kąpielowym. P o 
gotow ie I-go oddziału, pożar b.
szybko ugasiło.

cA P iio L M .v ;r s w ,'r .T ,
Wielki Nim o Intrydze I mlłoicj

ICH T R O J E

M IE JS K I

W roi. MIRIAM H O P K I N S
g l.

METRO: „Bounty4 i rewia.
MEvVA: „lysiąc taktów miłości" f
„Porwano kobietę'4.
MUCHA: „Władczyni Libanu*4 I
„Sprzedajemy na wesoło".
NOWA TOMBOLA: „Poznali aię w
Monie Carlo" i „Szyfr Nr. 77".
MIEJSKIE: „Król kobiet".

MERLE O B E R O N

CASINO: „Barbara Radziwiłłówna*
ze Smosar*ką.

m. in.: Rodęła i A rtis), n o w a
epoka w sztuce k o la r s k ’e j. 1®
tygrysów bengalskich, s e n s a c y j
n a tresura, 4-ch Medini — klow
nów, św ia to w e j sła w y . L u d zie
przestworza — 5-ciu Ar ton is.
Italo — k ró l ż o n g le ró w . R a ze m
14 atrakcyj. O 4.30 dzieci i mł°*
dzież płacą połowę.

fflimercś

CASINO
Mia imali

Nowy->wtat SO
P. 0 8 i 10
e

H y r n a Loy
Luiza Kalnar
William P o v e ll

Ceny miejsc od 5 0 do 9 0 gr.

w roi. łyt,

BOLACH
GŁOWY

Wyjaśnienie
W związku z notatką p. t. „P°ć
adresem włada Ubezpieczalni", 23"
mieszczoną w numerze „Robotnik3'*
z dnia 15 stycznia r. b., Ubezpieczał
nia Społeczna w Warszawie przesy
ła niżej podane wyjaśnienie:
Wzrastające od kilku dni nasile
nie epidemii — grypy, która objęła
również personel
farmaceutyczny
aptek Ubezpioczalni, było przyczyną
pewnego zakłócenia normalnej pracy
w aptekach, gdyż zdekompletowana
niespodzianie liczba farmaceutów me
mogła na czas wyrobić zwiększonej
bardzo poważnie liczby recept. Stan
ten pogorszył się jeszcze z powodu
niemożności natychmiastowego za
angażowania tylko na czas epidemii
dodatkowego personelu farmaceuty
cznego, mimo usilnych starań ze
strony Dyrekcji Ubezpieczalni Spo
łecznej.
Dążąc jednak do jaknajszybszego
opanowania tej przykrej sytuacji,
Dyrekcja Ubezpieczalni Społecznej
odbyła w dniu 15 b. m. specjalną
konferencję z przedstawicielami Unii
Związków Pracowniczych i Główne
go Zarządu Związku Farmaceutów,
na której omówiono szereg spraw,
dotyczących środków zmierzających
do utrzymania sprawności aptek w
obsłudze ubezpieczonych i ich człon
ków rodzin. Należy się spodziewać,
że sytuacja będzie opanowana choć
przy dużych wysiłkach personelu le
karskiego 1 farmaceutycznego, nad
ozym Kierownictwo Ubezpieczalni
czuwa.

JOAN CRAWFORD

P o ża r y

STYCZNIOWY PRC6R«M MOWOSC!

Co

Organa skarbowe ujawniły w cią
gu roku ubiegłego kilkadziesiąt wy.
padków przemycania z zagranicy
ubrań, palt, płaszczy i t d. naby
tych w wiedeńskiej firmie „Kniże i
Co‘ i wprowadzonych pod pozorami
legalności w ruchu podróżnym, prze
ważnie w bagażu do Polski, bez uiazczenia przypadającego cła i zała

JADWIGA ShOSARSKA,

W. ZAUtA

PROSZKI OLA
„Janosik — hetman
DOROSŁYCH COLOSSEUM:
zbo|nicki".
2i ZM#KISMFABHVCZHYM*
GDYNIA: „Panow ie w cylindrach" i

1 0tKA

re w u

OKO PRASKIE: „Roee Marie44.
FAN: „Papa aię żeni".
t*. 4. W niedzielę
o 12 i 2 PiRA.iKi
L. WYSOCKA
J. A N O R zE JJW S K A
M. ZliUMJKrt
Z. RAKUWIdCKI
fft. H/tOzMłc miICZ

w komedii muzycznej
ELITE. „Błękitna parada-4 i „Nie
śmiertelne melodie".
EU RUFA: „San Francisco4’.
FAMA: „Bohater dnia".
FORUM: „Maria Stuart44,
F L O R ID A : „Złoto" i „M leczna d ro  FE l i I TRIANON: „Panowie w cy
ga
lindrach" z Fred Astaire i Ginger
F IL H A R M O N IA : „Stradivari".
Rogers i „Gra o kobietę".
higjemczne, automatyczne Fotele- HOLLYWOOD: „Komana w Budape.
P O f v-'uaKN X : „N a zgliszczach szczę
tóżKa, kanapy - łóżka system angiel
szc.e" i rewia.
scia". i rewia.
ski, nowoczesne oti zł. 80- Warunki
FRoai 1EN: „mała parada" i „św iat
dogodne. Wytwórnia „Folonja4 i war
jest zakochany".
da 5, telelon 2-47-67.
tK r
H oL lL Y * O U U
1'k A u A ;
„ru m wardowski" 1 rewia,
początea w um powszednie 5.45
RAJ: „Czarne róże".
w niedzielę i święta 31.45
RiALTO: „Jego zima rybka44,
Rozkoszna Komedia Wiedeńska
R ivIEliA „btraszny dwór44.
wszelkie wyroby tapicerskie najnow
KEiSA • „Jadzia" ze Smosarską.
sze fasony niedoścignionej trwałości1
KOMA: „Rmly anioł".
jedyna
M CDCI
ch ł°- I
UOAY: „Fredek uszczęśliwia świat44.
wytwórnia jjl ILSlLL.I\U
dna 42
SFINKS: „Pokusa" z Marleną Die
front tel. 5.38-46. Uwaga: Przed
trich,
kupnem wyrobów tapicerskich — Gościnne wys.ępy
I 70 parter
SOKÓŁ:
„Walc szczęścia" I „Whisky
sprawdź opinię firmy!!!
CHORU JUKANJA
i dolary".
HELIOS: „Tajemnica panny Brin4" SORRENTO: „Czu . Czin . Czau".
STUDIO: „Pałac we Flandrii".
do wynajęcia
oraz dodatki.
S-to
STYLOWY: „Romeo i Julia" wg.
ITALIA: „Hotel Savoy"4.
Krzyska
Szekspira.
IMPERIAL- „Jej pierwsza miłość".
ŚWIATOWID: „Szczepko i Tońko".
KOMETA: „Maria Stuart" i rewia.
adio Teteiunken Fhilips na raty—
TON: „Rose Marie".
Bielańska 21 w po-.wórzn

!APA SIS ŻENI.

06L0SZEW1A 3 W W .
/t.f.A . A. A.) TAPHAIY

A-A. TAPCZANY, OTOMANY

Ranitns w Bu.ajesłc e

mm

38.

m

R

KKOMETA —

p i e r z e p o ś c ie lo w e , puch kołiro
■ wy, ptasi do pa,t „rierzopel" Na
wki dl.
ursy księgowości Związku Księgo
wych i instytutu Oświa.y Praco
wmczej Warszawa, Złota 6-lz. Czte
ry grupy- rzeczoznawców, samodziel
nych, pomocników, branżowe. Wy
kłady systemem korespondencyjnym
i szkolnym.

K

uL Chłodna 49, lei- 6.48-51.

Maria Stuart

„TON"
l u i a w ł k a S9
DZIŚ

Film o królowej, która królestwem
zapłaciła za kilka godzin szczęścia.
La S ten ia

** * w I ** j

Poc*. fiodz 5. 7 9
św iat"
LOS: „ZuJianna idzie
„Bunt zwierząt'4.
MASKA: „Dom Nr. 56“ t „Nocne UCIECHA: „Żółty skarb".
PRAKTYKANT
radjotecnmczny
UNIA: „Królewska faworytka" i re
motyle44.
Pierwszeństwo mają urzędnicy zre
wia.
poszukuje dalszej praktyki. Dzwonić dukowani
i emeryci. Zgłoszenia sub M1NKKWA: „Manewry miłosne44 I
2-76-83.
„Poławiacze skarbów'4.
„B. J," do administracji.
irma BieLska z siedzibą w War
Fstawicieli
szawie poszukuje zdolnych przed
do sprzedaży ratalnej.

ociDuo w drukarni Sp.

N a k la d o w o - Wydawniczej

„Robotnik44, Warszawa, Warecka 7*

