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Podminowana Palestyna

Japonia nie uznaje już Rządu chińskiego

Po uoadku Nankinu Terror arabski przybiera przerażające rozmiary
ProklamowajHstanie nowa republika chińska pod protektoratem Japonii
P rz e d s ta w ic ie lo w i japońskiej
°świadczvł d z ie ^ ^B 'z o m w Szan
Rhaju, że w ojsk.W ^ońskie, zająw
szy ostatecznie Nankin, przystąpi
my do oczyszczania miasta z pozo'tających w nim jeszcze niedobit
ków chińskich.
Natychmiast z chwilą proklamo
Wania nowego Rządu wywieszone
*ostaną na wszystkich gmachach
lą d o w ych i domach prywatnych
*
Pekinie pięciobarwne chorąg
wie nowej republiki, symbolizują
ce w kolorach czerwonym, niebie
skim, białym, czarnym 1 żółtym
Pięć narodów wchodzących w
skład republiki: Mandżurski, mon
golski, muzułmański, tybetański i
chiński.
W dalszym ciągu oświadczył
Przedstawiciel armii japońskiej, że
*>kręty japońskie dotarły do Hsian
Huan, położonego nad Jangtse
Przedmieścia Nankinu w chwili,
gdy zajmowanie miasta przez woj
*ka lądowe dobiegało końca.
Upadek Nankinu jest uważany
W kołach japońskich za początek
howej ery w Azji Wschodniej. W y
darzenie to pociągnie za sobą nie
Zwykle doniosłe następstwa zaró
wno dla Japonii, jak i krajów są
siednich.
OLBRZYMIE MANIFESTACJE
W JAPONII.
W Tokio i we wszystkich mia
stach Japonii odbyły się olbrzymie
thanifestacje z powodu zajęcia
Nankinu. Szef sztabu generalnego
książę Kanin oficjalnie zawiado
mił cesarza o zajęciu Nankinu.
Premier Konoye wydał odezwę
do ludności, w której m. in. tw ier
dzi, iż niepowodzenie Rządu nankińskiego tłumaczy się mylną oceflą sił i zasobów Japonii. Premier
Konoye wyraża nadzieję, że Chi
ny naprawią swój błąd i zaprze
daną beznadziejnego oporu, a obce
mocarstwa zrozumieją rolę Japo
nii jako czynnika stabilizacyjnego
ha Dalekim Wschodzie.
Rząd nankiński zdaniem premie
r a japońskiego stał się rządem lo
kalnym.
W zakończeniu apeluje ks. Koftoye do narodu japońskiego o
^dwojenie wysiłków, gdyż upadek
•^ankinu jest tylko preludium do

mających trwać jeszcze długo dzia
łań wojennych.
WALKA BĘDZIE TRWAŁA
DALEJ.
Marszałek Czang - Kai - Szek
nakazał wojskom chińskim ewa
kuowanie Nankinu. W nadanej
przez radlę proklamacji kwatery
głównej Czang - Kai • Szek oświad
cza m. in., że odwrót Chińczyków
z Nankinu nie zmieni w niczym ich
niezłomnego postanowienia prze
ciwstawiania się z bronią w ręku
napastnikowi Z chwilą zresztą,
gdy rząd został przeniesiony z

Nankinu, miasto to straciło swe
polityczne i strategiczne znaczenie.
WALKI O LINJĘ KOLEJOWĄ
PEKIN . HANKAU.
Agencja Reutera donosi, iż w
ciągu ostatnich dni toczyły się za
cięte w alki w pobliżu lin ii kolejo
wej Pekin . Hankau. Chińczycy za
jęli Bangszan, w odległości 8 mil
od Liangehan.
Pod Hsinlo, na północ od Czengpingfu wojska chińskie, w starciu z
Japończykami, odniosły sukces.
Po stronie japońskiej było 20 za
bitych.

W Palestynie działalność terro
rystów arabskich przybiera coraz
bardziej przerażające rozmiary.
Szereg zamachów rozpoczęło za
bójstwo popełnione na adwokacie
arabskim Mohamadzie El Khatis,
który został zamordowany przez
nieznanego Araba. Wkrótce potem
zameldowano policji dalsze akty
terrorystyczne, m. in., zamach na
rurociąg naftowy mosulski. Poza
tym wykonano liczne zamachy w
biały dzień na ulicach.
Niesłychanie śmiały napad w y
konany został w miasteczku Raffael Arah, gdzie znaczna ilość Ara
bów przebrała się w mundury po

licyjne, ażeby łatwiej wprowadzić
w błąd władze przy wykonywaniu
zamachów. Natychmiast po otrzy
maniu wiadomości o nowych na
paściach władze angielskie wyko

Min. Delbos zatrzymał się
w Budapeszcie

Tajna policja szaleje
Masowe aresztowania we wszystkich prowincjach Rzeszy

MASOWE ARESZTOWANIA
CHŁOPÓW NA PRUSKIM
POMORZU.
Gestapo razem z policją niemiec
ką w Szczecinie dokonały w dru
giej połowie listopada licznych artsztowań chłopów na pruskim
Pomorzu, zwłaszcza w okręgach
Greifenhagen, Pyritz, Grandów,
Stolp. M. in. aresztowano znanych
przywódców chłopskich z odcinka
akcji zawodowej, jak Augusta Me
wesa z Falkenberg, Jana Schradera z Mueggenhall, Wilhelma Felgenhauera z Hermeldosf, E. Wues
toffa z Pagenkopf, Ottona Schmid
ta z Massow. Wszyscy aresztowa

ni w związku z trudnościami go
spodarczymi, zarządzeniami „Reich
snahrstar.du", poważną klęską bra
ku pasz, popadli w ostre scysje z
urzędami. Na skutek poczynionych
doniesień, policja przeprowadziła
rewizje, a następnie wszystkich aresztowala.
ZA SPRZEDAŻ ŚWIEŻEGO
PIECZYWA ZAMKNIĘCIE
PIEKARNI.
Prezydent policji w Saarbrucken
ogłosił publicznie, że każdy pie
karz czy kupiec, który sprzedawać
będzie świeże pieczywo, zostanie
napiętnowany mianem „wroga lu
du“ , a sklep czy piekarnie zostaną
natychmiast zamknięte.

Przemówienie Prezydenta
R.P. przez radio
Dnia 16. 12. 27 r. o godz. 19-00
Prezydent R zplitei prof. Ignacy
Mościcki wygłosi przemówienie,
zatytułowane „pomoc dorosłym
— gwiazdki dzieciom11. Przemó
wienie Prezydenta, nawiązujące
do akcji pomocy zimowej, trans
mitowane będzie z Zamku na
wszystkie rozgłośnie polskie.
(P A T .).

W YW IAD GESTAPO
W KOŚCIOŁACH
NIEMIECKICH.
W protestanckim kościele św.
Ludwika w Saarbrucken kazno
dzieja Weizer przerwał kazanie,
zwracając się do obecnego w ko
ściele wywiadowcy „Gestapo", aby zajął jedno z pierwszych miejsc
ponieważ będzie mógł lepiej i do
kładniej wszystko słyszeć. Na ta
kie wezwanie, wywiadowca szyb
ko wycofał się z kościoła.
SABOTAŻ CHŁOPÓW
W PALATYNACIE.
„Gestapo" w Palatynacie nade
słało prasie do umieszczenia ko
munikat następującej treści: „W ło
ścianie z miejscowości Hatzenbuchl usiłowali siłą przeszkodzić
pracom komisji porządkowo -we
terynaryjnej, która zjechała do tej
miejscowości w związku z wybu
chem zarazy bydlęcej. Jasnem jest,
że tego rodzaju sabotaż nie mógł
być tolerowany, wobec czego pię
ciu rolników, jako „w rogów łudzi1’, zostało aresztowanych i od
danych władzom sądowym, celem
surowego ukarania. Komunikat ten
podaje się dlatego do wiadomości,
aby przestrzec innych przed podo
bnymi zamiarami".

Złoto płynie
do Franc|i

Zamach w stolicy Haiti

Zycie w „Trzeciej1 Rzeszy

ZA WYRAŻENIE
NIEZADOWOLENIA
DO WIĘZIENIA.
Policja niemiecka
aresztowała
na przedmieściu Hannoweru—Lin
den 21 kupców, rzeźników oraz ro
botników, którzy w sposób głośny
protestowali przeciwko ostatnim
zarządzeniom porządkowym, ogra
niczającym swobodę zaopatrywa
nia się w środki żywności. Ponie
waż były używane ostre słowa w
stosunku do reżimu, tak przez ku
pujących, jak i sprzedawców —
wszyscy aresztowani pozostają w
areszcie.

„P e tit Journal11 donosi, że m i
nister Delbos w drodze z Belgra
du do Pragi zatrzyma się przez
całą godzinę w Budapeszcie, aby
odbyć konferencję z węgierskim
ministrem spraw zagranicznych
K i any ą-

nały ekspedycję karną do miejseo
wości F.indor w pobliżu Nazaretu,
gdzie wojsko otrzymało rozkaz
zniszczenia dwuch domów arab
skich, znajdujących się w pobliżu
miejsca zamachu na rurociąg. Do
my zostały wysadzone w powie
trze.
W pobliżu Haify na drodze do
Nazaretu oddali wczoraj wieczo
rem nieznani sprawcy szereg strza
łów do autobusu, po czym rzucili
na niego bombę. 13 osób zostało
rannych, z czego 6 ciężko.

W Porte au Prince na H a iti
dokonano zamachu rewolwerowe
go na m jr. Armanda, dowódcę
gwardii pałapowej prezydenta i
kpt. Mercerona, szefa wojskowe
go domu prezydenta. Obydwaj
odnieśli rany nie
zagrażające
życiu.

Ostatnio załadowano na pokład
„Normandie11 5 milionów dolarów
złota dla Francji. Przesyłka ta
uzupełnia do 4C milionów sumę
złota wysłaną do Francji od dnia
10 listopada. W tymże czasie do
Anglii wysłano złota za 5 m ilio
nów dolarów.

Burza oderwała krę lodowa
z rybaka! i uniosła na pełne morze
Prasa estońska donosi o niezwy
lcłym wypadku,, który wydarzył
się na wybrzeżu Estonii.
Grupa
40 rybaków wyjechała saniami po
lodzie, — na morze. Nagle nade
szła burza, która oderwała kawał
lodu i uniosła go na pełne morze.
Na lądzie, który odpłynął, pozosta

ło 15 rybaków wraz z końmi i sa
niami. Rybaków tych oczekuje nie
chybna śmierć, zważywszy, że nie
posiadają oni ze sobą łodzi. W y
słano natychmiast lalka holowni
ków, które pośpieszyły rybakom
na ratunek.

Związek Sowiecki
wydala masowo cudzoziemców
Fala rugów wśród cudzoziem
ców, zamieszkałych w granicach
ZSRR. ostatnio wyraźnie się wzmo
gła. Wydalono ze służby sowiec
kiej dużą ilość Chińczyków, Ko
reańczyków i Persów. Na Dalekim
Wschodzie sowieckim mieszkało
przeszło 20 tys. Japończyków, obecnie pozostało ich zaledwie ty
siąc. Wszyscy inni zostali wydale
ni w ciągu ostatnich kilku miesię
cy, po rozpoczęciu przez Japończy

W dniu 16 grudnia, we czwartek, o g. 11 rano
w t o w a
1
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ków działań wojennych w Chi
nach. Na wybrzeżach czarnomors
kich zlikwidowano kolonie greckie
liczące przed rewolucją kilkaset
tysięcy członków; pozostało obec
nie 20 tys., którzy otrzymują oby
watelstwo sowieckie. Zlikwidowa
no również niezbyt liczne kolonie
włoskie. Ostatnio przystąpiono do
wysiedlania byłych jeńców wojen
nych, głównie Czechów i Węgrów
którzy osiedlili się w ZSRR.

s

z
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bądzie hołdem niego Świata Pracy Polski, złożonym we wszystkich warsztatach, zakładach
Przemysłowych, biurach i fabrykach

Pamięci G A B R I E L A

J V A H U T O W 1 C Z A ,

pierwszego Prezydenta Rzeczypospolitej, który padł przed piętnastu laty, lako ofiara
nastrojów faszystowskich.

Proces b. starosty

„Zaginione'1fundusze na pomoc dla bezrobotnych
Bankiety ..organizacyjne" za pieniądze publiczne
BEZ POKWITOWANIA.
Dość dożą rolę w procesie b.
starosty K artuz, Czarnockiego,
odgrywają wydatk* aa cele „poli
tyczne", wypłacane n pieniędzy
publicznych, z kas wydziału po
wiatowego. N iekiedy pieniądze
wydawano bez pokwitowania.
Już w toku rozprawy poniedział
kowej mówił o tym świadek Za
borowski, mówił też o paleniu
dokum entów na polecanie staroity.
Świadek Biliński otrzym ał kil
ka tysięcy złotych * kasy starottwa na cele organizacyjne.
NA CO SZŁY PIENIĄDZE
PUBLICZNE.
Awiadek Bergen opowiada <
bankiecie „sanacyjnym " r. udzia
łem 100 osób, » których nikt nie
zapłacił za kolację, świadek są
dzi, że za bankiet zapłacono :
funduszów starostwa.
Świadek Plichta, portier, tw ier
dzi, że ze starostwa otrzymywał
fundusze na opłacenie sekretarza
i szofera województwa, natomiast
obrona składa wniosek p^redłoienia ksiąg hotelowych dla stwier
dzenia, ie w ydatki te pokrywał
za urząd w ojew ódzki osobiście b.
starosta.

gował to. co m u każą, co ma
czarno na białem wypisano".
Po zaksięgowaniu tej pozycji
świadek dodał dopisek „staro
sta".
Chrapkowskiego wydalono za
ujem ne wyrażanie się o staroście.
Oskarżony Czarnocki oświad
czył w tym miejscu, że C hrap
kowskiego zwolniono jako złego
urzędnika i... pijaka.

Strajk chłopów
w powiecie Jarosławskim w oświełieniu akta oskarżenia

BEZROBOTNYCH. do 21 sierpnia kierowali zebra
B. księgowy wydziału kasowe niem, mającym na celu przeciwdzia
łanie drogą przemocy czynnościom
go starostwa w K artuzach, Chrapurzędowym poi. państwowej, lir.
kowski opowiada, że niejedno
Drohojowski ponadto, że nakła
krotnie oburzał się na sposób
niał J. Orzecha do utrudniania ko
księgowania poszczególnych porzystania z dróg publicznych, prze
rTcyjznaczonych do komunikcjl, przez
Mówi m. in., że przyniesiono ścięcie ł ułożenie drzew w poprzek
fnu razu pewnego asygnatę kasto drogi. Maziarek, Wlazło 1 Mitwą na 1.000 zł* którą podjął
kowskis są oskarżeni o to samo.
starosta i polecono zaksięgować,
Słupek, że w dniu 21 sierpnia w
inko wydatek na bezrobotnych .
Powłoslowie wzywał, by w razie
__ Na zwróconą uwagę kasjerka przybycia policji, zasypywano jej
Sowińska oświadczyła księgowe oczy piaskiem i popiołem, a Swlta
mu, żeby „siedział cicho, że go łowskl, aby chłopi przygotowali
to nic nie obchodzi i żeby księ benzynę w puszkach ł po zapaleKOSZTEM

BEZ ZALICZKI Michał BOBER

UBIORY HESKI E I OKRYCIA DAMSKIE
tóg Dzielnej, t«l. 12-22 07

W y r oh.
w wielkim procesie politycznym
St. Flatta, B. Szecfttmana, M. Elfbauma, R. Arszyna, na 3 lata—J
Kwaka, B. Tryka, St. Krzykałę, na
2 lata (z zawieszeniem na 2 lata)
Sz. Kapelusznika, H. Iwanaszkową, St. Chudziakównę, zaś Ch. ja
kubowiczowi wykonanie kary 2
lat
więzienia nie zawieszono.
Wszystkim zaliczono areszt śled
czy.
Sąd stwierdził w motywach, że
wina oskarżonych została udowo
dniona, że działali oni na terenie
Lublina, zwłaszcza wśród młodzie
ży, należącej do legalnvch organ i
zacyj, w myśl poleceń władz ruchu
komunistycznego. Sąd daje wiarę
zeznaniom świadków, m. In. b. ko
munistom I wiadomościom służby
śledczej,

Z sali sadowe! stolicy
APELACJA W SPRAW IE
STUDNICKIEGO.
lak podawaliśmy, w Sądzie Okręgowym w Warszawie zaraz po
ogłoszeniu wyroku w sprawie z
oskarżenia prezydent* Starzyń
skiego przeciwko prof. Stadnic
kiem u, ofk. Studmcki zapowie
dział apelację. Obecnie wpłynęła
do Sądu skarga apelacyjna pro
kuratora.
MORDERCA
NARZECZONEJ
Sąd Okręgowy w Warszawie
rozpatryw ał sprawę o„«t. a obo
zu w Berezie K artuskiej Jana Mi
chalskiego oekatżonego o zabicie
•wej narzeczonej Kozeckiej. Za
bójstwa dokonał on pod wpły
wem zazdrości.

Rzecz ciekaw a, ie an rte n e h a i.

\

ST/R A „ARGUMENTACJA
„Gazeta Polska" l „Kurier Po
ranny" rozpoczynają widocznie
systematyczną kampanię na rzecz
„OZON-u". W „Gazecie Polskiej"
codziennie czytamy wstępne arty
kuły, ułożone w stylu „manife
stów" do „kochanego ludu". A
wczoraj obydwa dzienniki popeł
niły całkiem równoległe artykuły
na ten sam temat, z tą samą „ar
gumentacją". Chodzi, mianowicie,
o to, że uboga Polska stoi w oto
ticzu ogromnych zagadnień gos.
podarczych. Czyż więc demo-

Saperzy, barykady i benzynowe granaty

Przed Sądem Okręgowym w
Przemyślu rozpoczął się w dniu
dzisiejszym proces przeciwko wi
ceprezesowi Stronnictwa Ludowe
go na powiat jarosławski, J. Kas
przakowi, hr. Drohojowskiemu, J.
Maziarowi, K. Wlaźle, Wł. Mitkowsklemu, J. Orzechowi, J. Ru
sinkowi, K. Solskiemu, J. Stupkowi i J. świtałowskiemu. Prócz J.
Kasprzaka i hr. Drohojowskiego,
którzy odpowiadają z więzienia,
Urzędnik K, K- O., Leon Piw- wszyscy inni odpowiadają z wol
nicki mówi o wypłaceniu na po nej stopy.
lecenie b. starosty zł. 300 z kon
Kasprzak i Drohojowski, odpo
ta kom isji rozdzielczej.
wiadają za to, że w czasie od 19

Pełna treść wyroku, jaki zapadł
w procesie lubelskim jest następu
jąca:
Na 10 lat więzienia Sąd skazał
F. Jóźwiaka i D. Lernera, na 8 lat
— M. Korzeniowskiego i J. Bierównę, na 7 lat — B. Szajewkz-t i
J. Kwiecińskiego, na 6 lat więzie
nia — C. Bursztyna, M. Bursztyna, Ch. Orensztajna, A. Musmana,
B. Perelmutra, J. Dunsana, S. Zyt
berga, S. Goldsztejna, F. L. Frejdenberga, na 5 lat więzienia — Z.
Goldfingerównę, J. Kudlińskiego,
F. Baranowskiego, B. Nankiewleza, Ch. Stokmana, M. W ożniakównę, Cz. Styrnika, na 4 lata wlę
zienia — W. Lewicką, D. Burszty
na, J. Wajnfelda, Ch. Zantsztajna,
F Zilbersztaina, Sz. Goldflngera.i

KOSZTEM UBOGICH
ROLNIKÓW.
Wreszcie świadek Chrapkowski
opowiada o podobnej historii,
dotyczącej 285 zł., przeznaczo
nych rzekomo na pomoc dla ubo
gich rolników. Pieniądze te wziął
Czarnocki. Co się z nim i stało —
nie wiadomo.
Rozprawa trwa.

Przegląd prasy

cy oskarżonego, kom endant obo
zu podinspektor Kamala Kurhanski i zastępca jegy nadkom.
KJamrzyński, wydając dobrą opi
nię o oskarżonym, zaznaczyli, źe
oskarżony m iał wyjątkowo cięż
ką służbę.
Podkreślili też oni, że policjan
tów, ze względu na męczącą służ
bę, przydziela się do obozu jedy
nie na pół roku i każdy z nich
chce sttm tąd uciekać jak n ajp rę
dzej.
Obrona wnioskowała stąd. iż
oskarżony m iał przez służbę tę
nadwątlone nervy.
Sąd skazał Michalskiego n z 6
lat więzienia.
Ł K.

niu rzucali je na przejeżdżającą wysyłając je do Widnej, Muniny,
autami policję.
Tywonii i Pawłosiowa. Oddział
Akt oskarżenia podaje genezę pawłosiowski podzielono na pluto
strajku. Strajk w pow, jarosław ny, z których jeden był saperski
skim proklamował prezes B. Gru do wznoszenia barykad na dro
szka, wydając szereg zarządzeń gach, inny pełnił funkcję żandartechnicznych. Ponieważ część lud merii.
Na zebraniach, odbywanych w
ności wiejskiej nie solidaryzowana
się ze strajkiem, wynikały na dro świetlicy, wydawano polecenia za
gach zatory I awantury miedzy, opatrzenia się w piasek, popiół,
strażą, a wieśniakami, zdążają 7 - benzynę do atakowania z nlenacWy
ml do miast z produktami, które ka oddziałów policyjnych.
czujki, doprowadzano
kończyły się pobiciem opornych i stawiano
niszczeniem produktów. Oddziały niepewnych.
Z zeznań świadków wynika, że
policyjne rozpraszały zbiegowiska
siłą przy użyciu pałek gumowych akcja była zakrojona na szerszą
Ta akcja policji spowodowała, że skalę, aż do zbrojnego wymarszu
łącznicy na koniach ! rowerach za do Jarosławia.
Drohojowski i Kasprzak twier
wiadarniali o tym prezesów kół S.
L„ którzy następnie zarządzali dzą, że działali uspakajająco, sta
zbiórki chłopów, a d , uzbrojeni rając się opanować sytuację i prze
w widły, kosy, poczęli się skupiać szkodzić w ekscesach. Maziarek,
w niektórych miejscowościach. Do Wlazło, Mltkowski, Stupek i św ichodzące do paru tysięcy osób tlu tałowski zaprzeczają zarzuconej
my, oblegały formalnie niektóre im winie.
Akt oskarżenia stwierdza, że kle
miejscowości ! drogi.
rowniczy charakter udziału oskar
W dn. 20.VIII aresztowano W. żonych — Drohojewskiego i Ka
Jedlińskiego, kierownictwo akcji sprzaka — został niezbicie stwier
objął wówczas drugi wiceprezes dzonv.
S. L. pow. jarosławskiego, Ka
sprzak z Pawłosiowa, gdzie po
wstała t. zw. przez chłopów „ko
menda" I „sztab", w skład której
wchodzili Kasprzak, Drohojowski,
Wlazło 1 Maziarek, jako pow. ko
mendant straży porządkowej.
Z
„komendy" szły rozkazy, meldun
ki, dyrektywy. Nikt nie mógł bez
„przepustki" opuszczać wsi. Na
skutek
wydanego zarządzenia
przez „komendę" zaczęły do P a
włosiowa nadciągać uzbrojone w
kosy. widły, a nawet broń palną
grupv, sięgające do kliku tys. osób. Podzielono je na 4 oddziały,
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Zgubiona kolczyk pamiąt
kowy z k a m i e n i e m .
Porozumieć się tel. 8-35-31

Oststnia droga polskie!) lotników
W czoraj odbył się w W arsza
wie pogrzeb członków załogi sa
molotu, który uległ katastrofie w
górach Pirymu w Bułgarii: ppor.
pltota rezerwy, pilota Tadeusza
Dmoszyńskiego i mechanika Ry
szarda Walentukiewleza.
Trumny wynieśli koledzy zmar
łych — współpracownicy P. L. L.
„Lot" i złożyli je na kadłubach sa
molotów. Każdy kadłub samolotu
zaprzężony był w trzy pary koni.
W artę honorową pełnili żołnierze
pułku lotniczego w Warszawie.
Kondukt otwierała orkiestra woj
skowa. Dalej postępowała kompa.

nia honorowa pułku lotniczego.
Za kolegami, niosącymi na po
duszkach odznaczenia zmarłych,
niesiono kilkanaście wieńców.
Za trumnami postępowała rodzi
na.
Dalej szli przedstawiciele
władz, wojska, członkowie posel
stwa bułgarskiego, pracownicy P.
L. L. „Lot" oraz tysiączne tłumy
publiczności.
Pomimo deszczu, pogrzeb za
mienił się w wielką manifestację
ludności Warszawy dla uczczenia
poległych lotników.
Mogiły zasypano wieńcami I
wiązankami kwiatów

Mm liisnp® Hesti
Tymczasowy prezydent miasta
Poznania płk. Erwin Więckowski
zwrócił się do swej władzy przeło
żonej z prośbą o zwolnienie go z
zajmowanego stanowiska.
Mini
ster spraw wewnętrz. przychyli!
się do powyższej prośby decyzją
z ubiegłej soboty, zwalniając płk.

Więckowskiego z pełnienia obo
wiązków tymczasowego prezyden
ta miasia Poznania.
Po doręczeniu dekretu zwalnlaiącego p. płk. Więckowski złoży
swe obowiązki w ręce urzędują
cego wiceprezydenta inż, Tadeu
sza Rungego.
(PAT.).

Konli kt króla z Rządem
w Egspc e
Korespondent ,.Daily Herald" w
Kairze donosi o ostrym konflikcie
pomiędzy królem a premierem Nahas Paszą i zapowiada wprowa
dzenie swego rodzaju dyktatury
premiera. Korespondent twierdzi,
że stosunki pomiędzy koroną, i

szefem rządu są niezwykle naprę
żone, i ie premier Nahas Pasza
dąży do rozszerzenia swych pełno
mocnictw, aby w ten sposób ogra
niczyć wpływy osobiste króla Pa
nika na sprawy państwowe.

kracja może tu podołać tym
problemom? Przenigdy, oczywi
ście. Podoła tylko silna władza;
silna zaś władza może powstać
tylko w rezultacie konsolidacji. A
ponieważ właśnie OZON jest kon
solidacją, więc bez OZON-u i sil
nych rządów Polska nie podoła
wielkim zagadnieniom gospodar
czym.
Proste jak obręcz... Wszystkie
przesłanki kulawe. A jeśli czcigod
ne pisma zapytają nas, która kuleje najbardziej, chętnie odpowia
damy na ucho, że najbardziej ta,
która usiłuje stwierdzić,
że
OZON jest „konsolidacją" apołe
czeństwa. Jest to ZŁUDZENIE.
„Gazeta Polska" dowodzi, że
liberalizm (także gospodarczy), to
egoizm i „materialistyczne pojmo
wanie dziejów" (II). Ciekawe po
jęcie ma redakcja o tej szkole so
cjologicznej, o której nawet Pa
reto (patrz t. II „Systemów socja
listycznych") wyrażał się z wiel
kim uznaniem. Oficjalny organ
„OZON-u" rozumie widać „materialistyczine pojmowanie dziejów",
jako hasło chwytania J łapania
„forsy" gdzie się da.„
Radlimy przeczytać polemikę
B. Crocego z Lorią. Naiwna „Ga
zeta" sądzi widocznie, że „ide
alistyczny" „OZON" ukręci łeb
„materialistycznemu pojmowaniu
dziejów"...
A organ „sanacyjnych" ende
ków „Kur. Poranny" pisze piórem
p. R. P. tak:

nego? Skąd ta „bezsilność
wobec „kapitału" i
(“ * " $
„organizacji partyjnej
autor nie rozumie, że org an[izacj*
b “ -^
partyjna może być właśnie W
RAZEM woli mas w waJce z »P;
tęgą kapitału"? i w jaki to &p '
sób masy będą odegrywać »ń*
łeżną rolę" — zainutowane w N
rarchicznej organizacji OZON0,
wei?
-t*
A teraz zasadniczy „argumeo
obu pism — wielkie z a g a d n ie ^
gospodarcze. Tak, te zag ad n ij
nia są bardzo ważne, są nieztme
nie ważne. Ale jeśli jakiś kie®11'
nek polityczny nie posiada za s®'
bą spontanicznego ruchu mas,
rezultacie oprze saę na BIURU
KRACJI. A jak ta biurokracja
wygląda —■ wystarczy przyjrze
się ostatnim procesom.
W ystarczy. Cała „ a r g u m e n t a 
cja" do niczego.
PO WYJEŻDZ1E MIN. DELBOSA
„Słowo" wileńskie, nastrojone
(jak wiadomo) bardzo przyjaźnie
dla% jtitlerii“, umieszcza artykur
p. W ^B feudnickiego na tem**
wizyty ^ Ł n c u sk ie g o ministra
Polsce. n B ^ łu zja:
„Rząd"
wyciąga rękę sfl°
dg do
jak to czynił w
swoim
Tylko
stawała na
szkoda ta
ska winna

niem niemi*ci

Wilhelma H-IT®;
|dea „rewanż0
[odzie. Dziś nr*®
ie. Polityka P°£
lać nad

ncuskirn-.

a a ono
o n o pprawe
n t w a s r w t beZ pieotleiiislolO
da
Europie (!) której pokoje*! *ta'e
Siijrraźa Rosja sowiecka, nawet *
większym stopniu, niż przed woin*
zw a ż a ła Rosja carska"

„Stały przyrost ludności w Pol
sce. rureludnienle wsi, bezrobocie
Jest to poprostu „wzór" hitl*'
nie nonvalaie przyjmować bez za. rofilskiej gwatwaniny. Hitler wtf
strzeżeń recept, fakie twolenmct/

liberalizmu politycznego i ao*v°dar ciąga rękę do Francji? Tak, al*
ct<go z prawa I z lewa podsuwają w jakim sensie, w jakim celti'’
obecnie społeczeństwu polskiemu.— Wiadomo w jakim celu: ODSUŃ#
Już bowiem doświadczenie histo CIA Francji od problemów Euro
ryczne poucza, ża ustrój skra inie
liberalny daje znakomite pole dla py środkowej i w&chodniej. TO
wyzysku prwz prywatne interesy podkreśla nawet prawicowa pub
tych szerokich a rozproszkowan vch licystyka francuska, np. W. D’Of'
mas, które staja wówczas bezsilne messon lub De Kerilli®.
wobec potesi kapitału asy organu
A więc 1) nie jest prawdą, S®
zacii partyjnej. Bezsilne, wyczer
pane. zmiażdżone, a więc i bezuży- „ugoda" francusko-oiemiecka spo
toczne dla budowy potęgi narodu i woduje „bezpieczeństwo Europy“>
państka warstwy te tylko w eiU
nam pmistmie i w ampdemizowa- to odwrotnie — może wytworzyć
nej dostosowanej do ceasów współ niebezpieczeństwo rychłej wojny
czesnych organizacji politycznej w Europie środkowej lub wschod
znaleźć powinny ywaramcię. ie od- niej; 2) nie jest prawdą, że odstl*
prrywać będą w kraju należna im
role, stając się jednocześnie współ nięcie się Francji jest korzysta*
dla Polski, to takie odsunięcie od
czynnikiem sdły zbiorowej".
Zbyt obszerny usfęp przytacza dałoby w Europie
wschodnie!
my. Ale chodzi o to, by czytelnik hegemonię w ręce Hitlera. Ostro*
sam sobie wyrobił zdanie o tej nie z tymi hitlerowskimi ..kortcep
sofisterii. Co zdanie — to gm at cjami".
wanina. Poco te łączenie liberaK. Cz.
lizanu gospodarczego i politycz

i ? ii twnDHi

m\niiyi t jit

Dnia 30 listopada r. b. skończy nej nauki z nabytego doświadcze
ła się zastępcza służba wojskowa nia. Naogół należy wyniki uważać
i na łamach prasy wywiązała się za dodatnie. Prowadzono roboty
dyskusja, czy powołanie ludzi nie regulacyjno - komunikacyjne woj
wykwalifikowanych do wykonywa skowe i dla miasta, lecz związan®
nia pracy fizycznej i odrywanie z zagadnieniem obronności Pań
ich od warsztatów codziennej pra stwa. Wypadki niesubordynacji
cy jest właściwe i czy zastępcza łub łazikowania były bardzo rzad
służba wojskowa nie da się z wię kie.
kszym pożytkiem dla gospodar
Co się tyczy wydajności pracy,
stwa narodowego zastąpić ekwi to bez przesady można ją przecię
walentem pieniężnym, który poz tnie ocenić na powyżej 50^ wydaj
woliłby zatrudnić bezrobotnych.
nośri pracy stałego robotnika. A
Pisaliśmy o tym zagadnieniu należy zważyć, że według oświad
dnia 29 b. m. i w związku z róż czenia kierowników tych robót tra
nymi głosami prasy odbyła się we cono 2—3 dni czasu, zanim powO
wtorek w Instytucie Naukowo • łany do służby zastępczej nie wdro
Oświatowym M. S. Wojsk, konfe żył się do pracy. Stąd bierze się
rencja prasowa, na której płk. Ki opinia kierowników robót, iż na
liński oraz płk. Czemiewski przed leżałoby 5-letni okres służby z pra
stawili zebranym dziennikarzom cą po 6 dni zastąpić 3-letnim ozasady i ideę zastępczej służby kresem z pracą po 10 dni w cią
wojskowej.
gu roku.
Założeniem idei zastępczej służ.
Panowie referend kilkakrotni*
by wojskowej było, by ten element, podkreślili, iż wydajność pracy nie
który z takich czy Innych wzg/ę- jest jedyną myślą przewodnią,
dów nie odbył służby wojskowej, stępczej służby wojskowej, lec?
ale z czasem może być cło niej po przede wszystkim dwa względy,
wołany, wdrożyć do pracy fizycz o których piszemy na wstąme, t. J
nej, wywołać w nim zrozumienie pobudzenie zrozumienia Ha pracy
wysiłku fizycznego oraz przyzwy fizycznej oraz wdrożenie dc dy?
czaić go do pewnej dyscypliny, cypłiny.
a przynajmniej namiastki dyscy
Zarzuty, Jakoby powoływani®
pliny żołnierskiej.
do
pracy zastępczej działo się
Z zadowoleniem stwierdzili p.p
szkodą bezrobotnych, nie w strzy
referenci, iż stawiennictwo było
muje krytyki. Prace wykonan*
powszechne.
przez zastępczą służbę wojskoW‘1
Jak wiadomo, w roku bież. po
wołane były roczniki, począwszy były nadprogramowe.
od 1911 do 1915 r. Zwalnianie by
ło stosowane bardzo szeroko
Tam, gdzie zdrowie powołanego
lub wyższe interesy, a często na
wet interes prywatny, nakazywał
zwolnienie—zwalniano. Okres pra o n g in u ln e w iedeński* iU psch. P h ilip
cy w r. b. trwał wszystkiego 6 ty  Echo Thomson or>s Gramofon; i
godni i M. S. Wojsk, posiada do
ifio g rsm y .
tychczas dane dotyczące wyłącz,
nie stolicy. Krótki ten okre* poz
wolił jednak na wyciągnięcie pew Ś w i ę t o k r z y s k a

RADIO

Warszawa, „Rekord1* n Jj

5tr. 3

W dniu 19 grudnia w niedzielę,
o g, 10 r. zbiOrki mas robotniczych i pracowniczych stolicy w lokalach dzielnic P.P.S. I związków zawodowych.
Pochody dzielnicowe w yruszą na PI. Grzybowski; tam nastąp) spotkanie pochodów o g. 12 m. 30,

Pochód wspólny w yruszy o g. 13 na Plac Małachowskiego przed gmach „Zachęty ; Swsat
Pracy W arszawy złoży wieńce na miejscu tragicznego zgonu Pierwszego Prezydenta Rzeczypospolitej-G abriela Narutowicza.
_______________
Postaw a nauczycielstwa polskiego

Zagadnienia prawa

Rola prokuratora

...to nie fest rola prokuratora.
Prokurator nie może być prze
ciwnikiem politycznym oskar
żonego; prokurator — to czyn
nik, który ułatwia sądowi doj
ście do całe) prawdy. Więcaj
nic. To jednak — wystarcza.
p r o k u r a t o r nie pow inien dążyć To bardzo dużo.
do skazania oskarżonego, do okazaZagadnienie należy do rzędu
nia aa w izelką ceną; rola p rokura problemów zasadniczych. Cho
tora tak samo, ja k rola obrony — U> dzi o kierunek nracy oskarży
rola czynnika, który ułatw ia Sądo cieli publicznych
w Polsce,
wi dojście do całej prawdy. P ro k u  zwłaszcza oskarżycieli z
po
rator nie reprezentuje żadnej poli śród tych, którzy nie uczestni
tyki, ani w łasnej, ani rządow ej, ani

Leon Petrażycki, jeden z naj•'Ybitniejszych niewątpliwie teo
'•tyków prawa w Europie dla
P*ru co najmniej pokoleń, tak
•Ortaulowai zadania urzędu pro
kuratorskiego w toku procesów
Hdowych:

Ni nimu Pili iii WNi® n

czyli jeszcze bezpośrednio w
budownictwie zrębów polskie
go wymiaru sprawiedliwości.
Sądzę, że trzebaby ten pro
blem poddać dyskusji spokoj
nej, rzeczowej i wszechstron
nej. Prokuratura stanowi czyn
nik bardzo ważki w pracy nad
ustalaniem porządku prawnego
w Polsce. Czy dążenie do „od
czepienia" jej — w granicach
możliwości — od polityki me
byłoby dążeniem słusznym?
M . N IE D Z IA Ł K O W S K I

demokratycznym"

Uchwały VIII Zjazdu Okręgu W arszaw skiego Z.M.P.
D ola 8 grudnia 1937 r. o ą adrm i*
10-ej w g n u cha Z ttriąika Mancrycielstwa Polskiego w W a rn a wie na
stąpiło otw arcie V III Sprawozdaw
czego Z jazdu O kręgu W *r«iawdu«.
go Związku Nauczycielstwa P olskie
go. W zgrom adzeniu wzięło udział
około 400 Delegatów z te re n u woj.
warszawskiego.
Prezes O kręgu p . A. 'W orobczuk
pow itał obecnych i w m ocnych a

Jakiejkolwiek bądź in n e j; pro k u ra
to r jeat strażnikiem prawa, obowią
zującego w d a n jm państw ie; to je 
go ro la ; rola ogrom na, niezbędna
dla Państw a..." * *

W styczniu r. 1913 śpiewaliś
my sobie w kościele św. Kata/*vny w Wilnie „Boże coś PolV ą “ dJa uczczenia pięćdziesią
c i rocznicy powstania stycz
niowego. Po paru tygodniach
•resztowano o to w ówczesnym
Petersburgu dwie nasze koleńńnki z ruchu młodzieży postę
powej - niepodległościowej —
Matyldę von Rosenberg i Eufenię Kobylińską, Dziewczęta
•ostały oskarżone o chęć „oder
wania kraju północno - zachod
niego (Ziemia Wileńska, Nowofródczyzna, Litwa, Mińszczyz
— przyp. mój), od państwa
Rosyjskiego". Według aktu o'karżenia — groziła aż katorga
Skończyło się w pierwszej in
•tancji — kilkoma miesiącami
'więzienia.
Apelowaliśmy.
Instancją apelacyjną był —
*e względu na charakter poli
tyczny sprawy — „Senat" —~
Sąd Najwyższy Rosji carskiej
Bronił adwokat Powołockij
Rosjanin - demokrata. Oskarżał
— jeden z młodszych prokura
torów „Senatu", skrainy nacjoh»lista rosyjski, z przekonań o•obistych; nazwiska już nie pa
miętam.
Adw. Powołockij przytoczył
Orzeczenie ,S enatu" z listopatU 1905 r. („era wolnościowa")
i*ko że „Boże coś Polskę" nie
j*«t pieśnią nielegalną; wydru
kowano wtedy w Warszawie
••Boże coś Polskę" na pocztów
Jtach i... nie było urzędowe;
konfiskaty.
Prokurator szukał gorączko
wo, czy aby gdzieś, kiedyin<kiej, „Senat" nie orzekł ina••ej. Nie mógł znaleźć. Zapy
tywał, czy proboszcz kościoła
*w. Katarzyny nie zgłaszał skat
<i o zakłócenie porządku w
tyńątyni. Proboszcz, ks. St. Ma
•iejewicz. skargi, oczywiście,
oi« zgłaszał. I... prokurator
•rzekł się oskarżenia. Dziew•H U zostały uniewinnione.
Mam wrażenie, te nie wszyk y nasi prokuratorzy, czy wi
ceprokuratorzy, czy podproku
**torzy biorą należycie pod uWagę zasadę prawną, sformu*°Waną kiedyś przez Leona Pe
Wzżyckiego, przez R. Stammleba, przez Iheringa. Czytuję
"•rdzo uważnie mowy oskar
•Ycielskie w t. zw. wielkich
Procesach. Nie mogę wielu
określić inaczej, niż jako
W°Wy polityczne. Niektóre są
•oskonałe w konstrukcji, pełP* temperamentu, — powie
l a ł b y m — krasomówcze; ale

szczerych słow ach zagaD obrady.
N astępni* lo a u ły od cajlan e 1 przy
jęte prze* Z j *d depesze do Fana
P rezydenta R. P . do M arszałka P o l
aki E dw arda Śm iałego Rydza, do
Prezeaa Rady M inistrów , do M ini
stra W. R . i O. P . oraz do Prezesa

Z.

N. P . p- Jana K olanki.
D yskusja m iała przeDieg poważny
i rzeczowy i dotyczyła przede wszyatkitn obecnej sytuacji Z. N. P . W
rezultacie dyskusji została przyjęta
rezolucja treści następującej (p o d a 
jemy ją w b rzm ieniu d o sło w n y m ):

Wielki Marszałek Józef Piłsud
ski powiedział nam również, żl
„obok pracy wojskowej, która był
nasz utrwaliła,
utrwa/ila swą
krwią" jesteśmy tymi, „którzy w
prawdziwym odrodzeniu Polski I
odrodzeniu uziowieka polskiego"
mamy „najwięcej prawa do zasłu
gi*.
Dla wzmocnienia własnej wy
trwałości w walce z czynnikami
wstecznymi i dla lepszego uświa
domienia społeczeństwa o zada
niach naszych, od których nam,
bez sprzeniewierzenia się testa,
mentowi Józeta Piłsudskiego, odsiąpić nie wolno — słowa te w
dzisiejszych czasach przypomnieć
należy.
V.
VIII Zjazd Okręgowy w
Warszawie deklaruje swoją pracę
na wszystkich odcinkach życia spc
łecznego, które zmierzają do dżwl
gania Polski wzwyż i do wzmoc
nienia obronności granic, a w
szczególności deklaruje swoją go
towość do pracy nad dokształca*
ni cm młodzieży w wieku przcdt
poborowym.
VL Karność organizacyjna, tal
konieczna w naszej pracy w kai*
dym czasie dziś tmisd być ze szcst
gólną zapobiegliwością przestrz*
gana w działainośd wszystkie!
naszych komórek.
VIL Szczere ko/eieństwo, w m
jerrme zaufanie 1 ożywione tempa
prac w po*zczególnych komór
kach wzmocnią nasze siły, zmniej
szą przykrości a trudy dnia co
dziennego opromienią radością ży
cia zespołowego.
VIII. VIII Walny Zjazd Okręgo
wy w Warszawie wyraża szczere
podziękowanie tym wszystkim Ot,
ganizacjom i instytucjom oraz wy
bitnym przedstawicielom naszego
życia politycznego, kulturalnego 1
społecznego, którzy w ciężkich
dla nas czasaćh okazali nam swo„
ją życzliwość i solidarność w wal
ce o niezależną i demokratyczny
organizację nauczyciel rócą, jaką
jest Z. N. P.“.

„I. Aby Szkota mogła spełnić
swoją misję wychowawczą, musi
posiadać w.aściwe warunki pracy
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiłiiiffiifffK iiiiiiniiiiiiiffifiiiniiiiiiiinii
i cieszyć się zauianiem rodziców
oraz uznanym przez państwo au
torytetem. Misji wychowawczej
n illlillllH I lllllU llillL lI llU iiH
Szkoły przeciwstawiają się stery
reakcyjne, które w podniesieniu oCo 3 miasteęco P K O losuje kilkuset zlotowa premie między posiadaczy
światy wśród szerokich mas chłop
książeczek premiowych PK O V-ei serii. Wkładka m iesięczna-S złotych,
skich i robotniczych widzą rzeko
p o 114 miesiącach. - PK O w ypłaca kapitał 600 złotych, a naw et przy
me zagrożenie swojego stanu po
wylosowaniu końcowe! premii za wytrwałość w
- *ł iooa
siadania. Grupy te wszelkimi dro
gami dążą stale do podkopania
powagi 1 autorytetu Szkoły, by w
ten sposób zniszczyć skuteczność
jej oddziaływania wychowawcze
go aa dziatwę I rodziców. Jeśli
się zważy, ie Szkota wychowuje
przede wszystkim w duchu społe
Tow. Afrlee, przewódca angieL biegłym. Sądzę, że wszelkie my- wanle w Rząd hiszpański, a wró czno - obywatelskim ! odrabia wie
kowe zaniedbania w dziedzinie wy
skiej Partii Pracy, wrócił 10 bm. śH, Iż Rząd jest pobity, są z gran ’ ciłem z wiarą potwierdzoną
chowania narodowego 1 państwo
z objazdu Hiszpanii ludowej. Na tu i całkowicie błędne.
wzmocnioną".
wego, to obniżanie jej powagi i
tychmiast po powrocie wystoso
Wyjeżdżałem, wierząc zdecydowpływu przez ciągłe oczernianie
wał on za pośrednictwem „Daily
nauczycielstwa
jest działaniem na
Herald" następujący apel do czy
szkodę
Państwa
i Społeczeństwa.
telników organu robotniczego:
II. W tych ciężkich czasach
„Widziałem nową armię, two
dla oświaty powszechnej i nauczy
rżącą się w Hiszpanii. Czułem
cielstwa VIII Zjazd Okręgowy w
jej entuzjazm w jej wielkiej
Warszawie oświadcza, że nie ma
walce.
takich sił i takich przeszkód, któ
Ale, jak w wielkim strajku u
re by mogły nauczycielstwo pol
nas, walka w Hiszpanii ostatecz
skie, zgrupowane w szeregach Z.
nie zależy od wytrwałości ko
N. P. zahamować v.i pracy d/a do
biet i małych dzieci poza fron
bra
Rzeczypospolitej Polskiej.
tem.
Wszelkie zarzuty, insynuujące
My, gorący orędownicy spra
nam, że działalność Z. N. P. w cza
wy hiszpańskiej, nie możemy po
sach ostatnich jest obojętna albo
zwolić, by żołnierze wolności
nawet szkodliwa dla Państwa,
••
szli do okopów, mając w uszach
traktujemy jako chęć powstrzyma
*
krzyki głodnych dzieci.
nia nas w naszej wielkiej pracy
Po przyjęciu rezolucji długotrwa
Faszyzm
usiłuje wygłodzić
społecznej i wykopania przepaści łvmi oklaskami, przystąpiono do
Republikę, od chwili, gdy prze
między szkołą i nauczycielem a wyborów nowych władz okręgo
konał się, ie nie może jej pobić
społeczeństwem.
wych.
orężem.
Prezesem Okręgu Warszawskie
III. Nauczyciel polski z tytułu
Udaremnijcie tę próbę—przez
swojej pracy w najrozmaitszych go Z. N. P. został ponownie Jedno
dostarczanie mleka
dzieciom
środowiskach zna tak dobrze rze. głośnie obrany p. Worobczuk A*
hiszpańskim".
! czywistość polską, jak może nikł ftam; V.-Prezesem Przewodn. Wy
inny i wie, że potęga Rzeczypo działu Organfz. — p. Wiącek Sta
spolitej Polskiej wspierać się mu- nisław; Przewodn. Wydz. Ped. —»
O swych wrażeniach z pobytu
1si na oświeconych masach chłop p. Staszewski Kazimierz; zastępcą
w Hiszpanii tow. Attlee opowie
skich i robotniczych, złączonych Przewodn. Wydz. Ped. — p. Kudział, oo następuje:
w bratnim wysiłku ze światem pra ran Józef; Przewodn. Wydz. Pra
Byłem zdumiony organizacją,
cowników
umysłowych. Ponieważ cy Społ. — p. Janicki Stanisław;
zarówną cywiłną, jak wojskową.
żaden
irsny
ustrój państwowy poza zastępcą Przewodn. Wydz. Pracy
Madryt jest czymś nadzwyczaj
ustrojem demokratycznym nie jest Sooł. — p. Dusza Wawrzyniec;
nym, gdy się zważy, że jest to
w stanie i nie chce uczynić zadość Przewodn. Wydz. Obrony Praw.
punkt stale atakowany.
powyższemu warunkowi, przeto nej — p. Kokoszczyńtld Bolesław)
Handel odbywa się normalnie;
nauczycielstwo, zgrujxiwane w sze Przewodn. Wydz. Fin. — p. Szy
byłem też w doskonale urządzonej
regach Z. N. P. stało, stoi i stac manowski Feliks; zastępcą Prze
szkole, gdzie dzieci odrabiają swe
będzie na s.anowisku, ie USTRÓJ wodn. Wydz. Fin. — p. Dziubiń
lekcje, jekby nic się nie działo.
WEWNĘTRZNY POLSKI WINIEN ski Władysław. Do Komisji Kon
W odległości 1K kilom, od fron
BYĆ USTROJEM SZCZERZE DE trolującej weszli pp. Derlikowskl
tu znajduje się teatr. Właśnie od
MOKRATYCZNYM,
tylko bowiem J ó z e f, Leszczyński Józef i Rżysko
bywało się przedstawienie, gdyś
przy takim ustroju można wcle/ić Stanisław; a na zastępców pp.
my weszli na salę. Grę przerwa
w życie zasady sprawiedliwości Prusek Adam i BaTtnikówna Wa«
no I odegrano angielski hymn
społecznej. Totalizm państwowy, leria. Na Prezesa Sądu Orga
narodowy.
jako obcy psychice narodu pol nizacyjnego wybrano p. PłużańOdwiedzaliśmy kina !
war
skiego,
uznajemy za szkodliwy dla skiego Wacława a na zastępcę p«
sztaty amunicyjne i kwaterę głó
Państwa
i zabójczy dla życia spo Czyża Franciszka. Nadto w skład
wną korpusu i kwaterę główną
Zarządu Okręgowego wchodzą
łecznego.
armii. Było to wszystko podobne
przewodniczący
poszczególnych
IV.
VIII
Walny
Zjazd
Okręgo
do tego, cośmy widzieli czasu
wy w Warszawie wzywa wszyst Sekcji Zawodowych oraz Prezesi
wielkiej wojny i wykazywało do
kich swoich członków, by jak Oddziałów Powiatowych z terenu
brą wprawę.
dotychczas tak 1 nadal z całą o- Okręgu Warszawskiego.
Miałem wrażenie, ie Madryt
O godz. 18-ej nastąpiło zamk
flarnością spełniali swoje obowiąz
jest obecnie nie do zdobycia.
ki, pomni na wielfd testament nięcie Zjazdu odśpiewaniem Hy
Sytuacja aprowizacyjna spra
w niedzielę do 2-ej
Pierwszego Marszałka Odrodzo mnu Narodowego.
wia trudności, żywność jest wy.
Weneryczne, płciowe, skóry nej Polski i Honorowego Członka V1U Zgromadzenie Okręgową
dawana na kartki 1 widziałem
Z. N. P.: „Odradzać dusze ludzkie, Z. N. P. w Warszawie było wieł.
w le c z n ic y H o ż a 7
„ogonki". Nie było ścisku czy pozmieniać
człowieka, zrobić go le ką manifestacją karności organize
pychań, ale, doprawdy, racje ży
L E C Z N IC A w y łą c z n ie d la
pszym, zrobić go wyższym, zro cyjnej nauczycielstwa zrzeszonewnościowe są małe w porówna
bić go potężniejszym i silniej go w Z. N. P. na terenie Okręgu
niu z naszymi.
szym" — to jest nasze nigdy nie Warszawskiego i solidarności z
Moim zdaniem, wojna weszła
1
i AHTłtETYKÓW
Zarządem Głównym.
czynna od 1 0 -1 i 4—7, Wierzbowe 11 przemijające zadanie.
w fazę Inną, niż była w roku u
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Apel tow. Attlee
Wrażenia z pobytu w Hiszpanii

DZIAŁ LEKARSKI
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I E UMAT YKÓW

IISETGltiJapończycyzdobyli Nankifl
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msprawls kanonierki
WASZYNGTON (PAT). — Informują, że deklaracja Białego
Domu w' sprawie incydentu z kanonicrką „Panay" zostanie oparta o patriotyzm narodowy z m
pełnym pominięciem momentów
politycznych.
Prezydent Roosevelt jest -przekonany, że naród amerykański i
prasa uznają i poprą jego stano
wisko

Najgłębsze ubolewanie

kwsmsj

Sekretarz stanu Hull w imieniu
prezydenta Roosevelta złożył oświadczenie ambasadorowi Saito,
przeznaczone dla cesarza japoń
skiego oraz zakomunikował żąda
nia Rządu Stanów Zjednoczo
nych.
Hull oświadczył, i i prezydent
Roosevelt był głęboko poruszony
wiadomościami o zbombardowa
niu kanonierki amerykańskiej i
łnnych statków płynących pod ob
cą flagą na rzece Yangtse. Se
kretarz stanu prosi! ambasadora,
by zechciał o tym powiadomić ce
sarza. Hull dodał, iż wszystkie
fakty-, dotyczące bombardowania
kanonierki „Panay44, będą wkrót
ce po ostatecznym ich uzupełnie
niu przedstawione Rządowi ja
pońskiemu.
Ambasador Saito poinformował
sekretarza stany Hulła, iż minister
i k e s s v s m tm

ii m u m

ZO STAŁ

SŁO Ń C A
CAŁKO

, W IC IE Z A J Ę T Y P R Z E Z W O J
SK A

j Spraw Zagranicznych Hiroła po- muszą za sobą te ataki, spodzie
| lecił mu wyrazić jak najgłębsze wam się, że Izba nie będzie do
magać się ode mnie dzisiaj bar
[ ubolewanie,
dziej
szczegółowych
ośw iad
czeń".
Odpowiadając następnie na za
pytanie posła Attłee, czy Rząd W.
REUTER DONOSI, Iż LICZBA Brytanii pozostaje w tej sprawie
OFIAR Z POWODU iBOMBAR- w kontakcie z Rządem Stanów
DOWANIA
I
ZATOPIENIA Zjednoczonych — min. Eden od
powiedział twierdząco.
PRZEZ SAMOLOTY JAPOŃSKIE
KANONIERKI AMERYKAŃSKIEJ
„PANAY" JEST ZNACZNIE WIĘ
KSZA, NIŻ PRZYPUSZCZANO
NA PODSTAWIE PIERWSZYCH
WIADOMOŚCI.
Z DEPESZ, OTRZYMANYCH
W poniedziałek przed połud.
PRZEZ STANDARD VACUUM Z
niem
odbyły się po raz pierw szy
SZANGHAJU, NA POKŁADZIE
wielkie
manewry w ojsk angiel
KANONIERKI
ZNAJDOWAŁO
skich w okolicach kanału SueskieSIĘ 150 MARYNARZY I PASA
go.
ŻERÓW. PRZY ŻYCIU POZO.
Zadaniem ćwiczeń była obrona
STAŁY 54 OSOBY.
kanału p rzed atakiem nieprzyja

1*3 „Passay" zgmsSo
©kelo sto

JA P O Ń S K IE .

(P A T )

(Okazuje się, że wiadomość o
zdobyciu Nankinu podana przez
wiele pism już w sobotę rano była
o tirzy dni przedwczesna. —
Przyp. R ed.).
JA PO Ń C Z Y C Y T W O R Z Ą
W C H IN A C H M A L O W A N Y
RZĄD

Agencja Domei donosi:
W
związku z upadkiem Nankinu zo

Wielkie manewry
angielskie nad Suezem

©gwiacSezeitie
m m . EcSssraes
Na poniedziałkowym posiedze
niu Izby Gmin min. Eden, wspo
minając o atakach na okręty bry
tyjskie na rzece Yangtse, ośw iad
czył, że niema potrzeby podkre
ślania powagł tych incydentów.
„Ze względu jednak na poważne
konsekwencje, jakie pociągnąć

i i i f i n n —

■

m

i i —
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Z ciemnej serii procesów

w Zakładach Ostrowieckich
W znowiony od wtorku 7 b. m.
strajk okupacyjny pracowników
umysłowych Zakładów Ostrowiec
kich trwa nadal. Min. Opieki Spo
łecznej wezwało przedstawiciela
P. Z. Z. P. R. i H. Rz. P. w Sos
nowcu na konferencję, która się
odbyła w sobotę dnia 11 b m., u
głównego inspektora Pracy, dyr.
M. Klotta, przy udziale sekretarza

m

dłuższego czasu sułtan Maroka. Ope
racja miała przebieg pomyślny.
— Z początkiem stycznia księstwo
Windsoru przybędą na dłuższy zimowy
pobyt do KitzibiiheL

m im

pod Madrytem

ły natarcie oddziałów gen. Fran Casrtellon.
Bombardowanie
co na most Francuski i Casa wyrządziło większych szkód.
del Campo. W ciągu całej nocy
panowało wielkie ożywienie na
całym froncie w dzielnicy uniwer
syteckiej. Nad ranem począł pa
dać śnieg i działania wojskowe
ustały.
OŻYWIONA DZIAŁALNOŚĆ
LOTNICZA
' W ciągu całej niedzieli lotnic
two gen. Franco prowadziło bar
dzo ożywioną działalność, szcze
gólnie na wybrzeżu śródziemno
morskim. Samoloty przelatywa
ły trójkami ponad linią frontu
pod Huesca. Bombardowały m.

U a ik s fo u ry
w Warszawie
Duła 13 b. m. przybył do War

nie

Urzędowo donoszą: M inister.
stw o Spraw Wewn. zwróciło uw a
gę na ja k t, iż ogromna ilość p rze .
stęp stw popełniana je st p rzez nie
liczną stosunkowo grupę zaw odo
wych przestępców kryminalnych,
groźnych dla życia i mienia lud.
ności, którzy nie tylko są m ezw y
kle uciążliwi dla społeczeństw a;
ale działaniem swoim absorbują
stale organa policji i przyczyn ia,
ją się do pow staw ania prześw iad
czenia o niedostatecznym stanie
bezpieczeństwa na niektórych te.
renach.
W pierw szym rzędzie

dotyczy

szawy poseł do Izby Gmin p. to przestępców
występujących
George Lansbury, który przyjęty z bronią w ręku, których zw alcza
był po południu na półgodzinnej nie pociąga za sobą niejednokrot.
audiencji przez ministra

Zagr. Becka.

Spraw nie ofiary w szeregach policji oraz
przestępców ,
rekrutujących się
z mętów społecznych, szczególnie
niebezpiecznych dla porządku pu
blicznego.

Gan. Ravski
w gościnie u Soeringa

W alka z tego rodzaju działał.
W poniedziałek rano przybył do j nością przestępczą jest niezwykle
Berlina szef lotnictwa wojskowego '.utrudniona, poniew aż przestępcy
gem. Rayski w towarzystwie ppłk. ! ci posiadają z jednej strony wielStachonia i majora Sula. Podróż i ką rutynę iv zacieraniu śladów
•dbyła się na zaproszenie ministra j sw ej winy, z drugiej zaś strony
Lotnictwa Rzeszy i dowódcy nie stosują metody terroru wobec
mieckich sil lotniczych gen, Goe- osób, które mogły by być świaakami na w ypadek postępow ania
ringa..
sądow ego, tak, że wiele p rze 
stęp stw w ogóle nie dochodzi do
'wiadom ości organów
wymiaru
I sprawiedliwości.

WARSZAWA—
K R A K 0 W.
pdliOi) 60 1ii

Ponadto Min. Spraw Wewn.
zwróciło uw agy na osoby, które,
łamiąc lub obchodząc obow iązu
jące przepisy, trudnią się działał

Ostatnie d ep esze i wiadam aSci na sir. 1 i 2-ej

nością, przynoszącą szkodę żyw o t
nym interesom gospodarczym Pań
stw a Polskiego, dorabiając się na
niej wielkich niekiedy fortun.
W grupie tej na plan pierw szy
w ybijają się spekulanci walutowi,
szm uglerzy dew iz i kruszców oraz
zaw odow i lichwiarze, niszczący
materialnie ludność.
Dla zapewnienia bezpieczeń
stw a iv kraju, oraz uniemożliwie
nia wpływu na jego życie g o sp o .
darczc szkodliw ym i przestępczym
jednostkom, Min. Spraw Wewn
postanowiło w ykorzystać w walce
z nimi przepisy rozporządzenia
Prezydenta R. P. z 17 czerwca
1934 r., upoważniające do osadza
nia w miejscu odosobnienia osób
zagrażających bezpieczeństwu, spo
kojow i i porządkow i publicznemu.
W wyniku prow adzonej akcji
osadzono dotychczas stu kilku-

dziesięciu zaw odow ych przestęp .
ców przeciwko życiu i mieniu,
oraz aferzystów , spekulantów i
szmuglerów.
Osoby skierowane do miejsca
odosobnienia zostały wybrane w
sposób jak najbardziej skrupulat.
ny i rekrutują się wyłącznie z ele
mentów szczególnie niebezpiecz
nych, zaw odow o zajmujących się
działalnością przestępczą, dotkli
wym naruszeniem interesów lud
ności i Państwa.
Wśród osadzonych znajdują się
przestępcy, którzy dotychczas, na
podstaw ie poszczególnych w yro.
ków sądowych, spędzili w więzie
niach przeszło po 20 lat, jeden
zaś z nich był karany 48 razy.
W liczbie ostatnio osadzonych
spekulantów i przem ytników zn a j
duje się właściciel 17 kamienic
i 2-ch majątków ziemskich.

ś.p. Karola Hoffmana
Przed paroma dniami zmarł w War
szawie e. p. redaktor Karol Hoffman,
długoletni dziennikarz i b. współpra
cownik „Kuriera Warszawskiego", przed
laty ceniony aktor i organizator Teatru
Miłośników Sceny, który dawał przed
stawienia w sali Muzeum Przemysłu
i Rolnictwa, a także działacz na terenie
organizacji pracowników handlowych
i biurowych.
Przez długie lata ś. p. Karol Hoffman
prowadził pom. in. dział rozrywek umy
słowych w „Kur. Wam", gdzie podpisy
wał się pseudonimem „Hak“, ciesząc

JUŻ
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Nowy Rząd Chin Północny
wyśle swych przedstawicieli
plomatycznych do Tokio i
King, stolicy Mandżukuo
°
wspć-Jpracy nad przywrócenie
pokoju na Dalekim Wschodzie-

praw y. T rw a ją bez końca kon*T
rencje pomiędzy kuratorem W ®.
Szewskim* Głównym
Inspektor*®)
Pracy Klottem i przedstaw iciel^^
Unii Pracowników Umysłowych. *)ę
ra podjęła mediacje celem z a ł a b ^
nia zatargu.

Dnia 13 b. m. w lokalu „Dzień®1'
ka Porannego" zapanowały ciem110'
ści, gdyż wyłączono nieplacone pr*e
nikogo światło elektryczne.

Ustawa o ochronie lokatorów

w daiszym ciągu 6 pkt. przewagi nad
— Nad kanałem La Manche panuje
Euvem, mając 16% pkt przeciwko 10Y*
gwałtowna burza. Komunikacja statka
pkt. Do końca meczu pozostały 3 partie.
mi • promami, przewożącymi pociągi
— W katastrofalnej powodzi, spowo z Dower do Dunkierki została zawie
dowanej oberwaniem się chmury, jaka szona. W Dower wiatr osiąga szybkość
nawiedziła w ostatnich dniacu północ 100 kim. Transatlantyk „Normandie1* nie
ną Kalifornię, postradało życie 5 osób, mógł wyładować pasażerów na redzie
zaś ponad 5 tys. osób pozostało bez da Southampton i musiał wejść dalej do
zatoki, gdzie morze jest b. spokojne.
W poniedziałek późnym w ie Sagoute i okolice oraz obszary chu nad głową.
— Poddał się operacji chory już od
czorem wojska rządowe odpar położone pomiędzy Surriana a

m

cować będzie z Rządami Jap0'
i Mandżukuo w zwalczaniu k°
nizmu oraz w dziedzinach
darczej, rozwoju przemysłu
i0.
budowy zniszczonych miast i
chińskich.
-:
Prezydentem
nowoutworzort
republiki chińskiej — według
niesień ze źródeł angielskich
ma zostać Tsa-Okon, wicepreZ^
dentem zaś Wu-Pei-Fu. PremierP.
i ministrem Wojny zostanie Cz,n
sienan.

Strajk okupacyjny bez światła

9 ilikwidiiwinie zatargu

Krzyżów Ognistych starał a ę on tę
organizację odbudować pod pozora
— 26 i 27 partie meczu ezachowego
mi partii legalnej. A kt oskarżenia it Amsterdamie o mistrzostwo świata
obejmuje poza płk. de La Rocque zakończyły się po krótkiej, spokojnej
jeszcze 5 osób, między innymi depu grze wynikiem remisowym. Alechin, któtowanego Ybamegaray.
i ttak już wygrał mecz, utrzymuje się

le i r a n t H

stanie utworzony w Pekinie „pro
wizoryczny Rząd republiki chiń
skiej“. W skład tego Rządu w ej
dzie dwóch b. prezydentów rep t
bliki chińskiej, trzech b. premie
rów ,pięciu b. ministrów finansów
i 4 b. ministrów stanu. Prowizo
ryczny Rząd podzielony będzie na
trzy komisje: ustawodawczą, wy
konawczą i prawną.
Rząd prowizoryczny wyda ma
nifest, w którym m. in. oznajnT,
że Rząd nankiński przestaje ist
nieć, że wszystkie układy między
Chinami a przyjaźnie dla nich u
sposobionymi państwami utrzyma
ne zostają w mocy, oraz że dla
dobra narodu chińskiego wypo
wiedziana zostanie nieubłagana
walka komunizmowi.
Rząd prowizoryczny współpra

cielskim od strony lądu egipskie
go.
W Warszawie w lokalu „Dzienni
W okolicy Ismailyia, na kanale
wodnym, biegnącym równolegle ka Porannego" trwa bez przerwy 7-y
do kanału Sueskiego, został na tydzień strajk okupacyjny 46 pra
czas trwania manewrów całkowi cowników redakcji, adminiisitracji 1
ekspedycji. Za grudzień nie wypła
cie wstrzym any ruch statków.
cono nikomu poborów. Żadna z
władz na którą spada moralna od
powiedzialność za wstrzymanie wy
dawnictwa, nie powzięła dotychczas
decyzji o zaspokojeniu choćby czę
ści zupełnie bezspornych żądań pra
cowników w sprawie wypłaty od
generalnego Unii Zw. Zaw. Pr.
Urn., p. Gackiego i sekretarza ge
neralnego PZZPP i H. Rz. P., p.
Ostrowskiego.
Na konferencji, która dała mo
W czwartek dm. 16 b. m. odbędzie
żność władzom dokładnego zorien
towania się w sytuacji, ustalono się plenarne posiedzenie Sejmu, na
dalsze postępowanie, które przy którym rozpatrywany będzie rządo
puszczalnie doprowadzi do rych wy projekt ustawy w sprawie uŁrzymania obniżanego komornego i
łego zlikwidowania zatargu.
zmiany ustawy o ochronie lokato

Wiadomości w kilku wierszach

d e La R ocque*a
Przed sądem kannym w Paryżu
rozpoczął się nowy proces płk. de La
Rocque, tym razem wytoczony nie
przez płk. de La Rocque redaktorom
atakującym go, ale przez prokura
turę pułkownikowi, oskarżonemu o
trv że po rozwiązaniu organizacji

Z A C H O D Z IE

N A N K IN

się ogromną popularnością wśród mło
dzieży.
Pogrzeb odbył się wczoraj na cmen
tarzu Powązkowskim.
Nad otwartą mogiłą przemawiali w
imieniu Syndykatu Dziennikarzy War
szawskich red. Grostern, w imieniu To
warzystwa Literatów i Dziennikarzy
mec. Śliwowski, od redakcji „Kurjera
Warszawskiego" red. Konrad Olchowicz,
a oprócz tego przedstawiciele Związku
Pracowników Handlowych i Biurowych
i przedstawiciele kolegów Zmarłego
z gimnazjum Suwalskiego i z pracy na
niwie teatralnej.

pjenum Sejmu

rów. Ponadto jest na porządku d*ie''
nym ustawa o medalu „Za
goletnią służbę", ustawa o zmia®1*
warunków dzierżawy Państwowe?0
Monopolu Zapałczanego i in.

WIADOMOŚCI SPORTOWE 1
Faszystowskie prądy w sporcie polskim
zgr®madzdc rek°rdow ą ilość czio-)
ków, wypełniając salę po brzegi. U#'
rady zagaił prezes klubu pła. ..i
&ki. przy wyborze przewodniczące?,
zebrania doszło do pierwsej próby
Zwalczających się bloków, przy cz f1^
sukces °dnieśli „rząd°w cy" >ch 0 I
wiem kandydat radny dr. Kwiecm*“)
uzyskał 12 3 głosy, kandydat zaś op°
zycji m jr. Rybka, tylko 63. W cza=
załatw iania tej spraw y dr. N<*wak0"
ski, wiceprezes klubu, znany liter**,
oburzony atm osferą obrad i różny1®
okrzykami, opuścił zebranie, nadsył®
jąc później list o wycofaniu się z czy®
ncj pracy w klubie. Zgiomadzente W
chwaliło przez akU m ację prosić
Nowakowskiego o cofnięcie tej decf'
zji. W dalszym ciągu uchwalono zm1#
ny sta tu tu a między innymi pOw°ł?*
no do życia radę seniorów w skład*1®
15 osób. Prezesem wybrano jednogło*
śnie płk. Miodońskiego. Pierwszy®*
wiceprezesem dr. Nowakowskiego, CW
tego momentu antagonizm y wzro-łJ
T. zw. opozycja b°wiem korzystają®
z teg0, że część obecnych opuściła z®
bram ę usiłowała przeprowadzić sw<**
ich kandydatów. Zabiera wówc**®
głos znany działacz piłkarski kpk
związkowy P. Z. P. N. Kałuża j 4
imieniu „starej gw ardii" klubu
świadczą, że nie może s!ę zgodzić bf
mł°dzież o wiadomych pogląd-ic®
przegłosowując dalszych członków z®
rządu decydowała o przyszłości kii b®
i Opuszcza zebranie, a za nim na czel®
„starej g w a r d i i "
wychodzą: Sym*”
wiec, dr. Kwieciński. Chruściński • i*
W takiej sytuacji prezes ogłasza ib»
rady za przerwane. Wieść o przerw®
niu walnego zgromadzenia „Crac<>viT
p° tak burbwych obradach rozej zł®
się błyskawicznie po Krakowie bd”
dząe wszędzie sensację.
„ZM ARTW IENIA" KAJAKOWCÓW
POMORSKICH
W Bydgoszczy odbył się r°cznf
w eg°.
walny zjazd delegatów pomorski'*?0
W arto jeszcze zaznaczyć, i e ci sami okręgu p°lskiego związku kajakowe
panow-e z PZLT, którzy w ta k nrtep0 go. Po wysłuchaniu sprawozdam*
ważny sposób „uza-adn a ii* rzekomą zarządu i udzieleniu absolutorium w7
niemożność należenia do związków brano nowy zarząd z mgr. Strąb-kin*
międzynarodowych sami należą do na czele.
M.ędzynarod°wej Federacji
Teniso
Na zebraniu uchwalono zwrócić sic
wej, a wnioskodawcy (akademicy po. do Polskiego Związku Kajakowego *
znańscy) również należą do Świato żądaniem ustąpienia kapitana zwą®'
wego Związku Akademickiego, a wic kowego Lustra (Żyda z poch'Mzeni*)
ie klubów należy d° katolickich or grożąc w przeciwnym wypadku boj
ganizacji międzynarodowych.
kotem prac Związku Ogólnopańsiw0'
wego.
PRÓBY ROZBICIA CRACOVII
BURZLIWE ZEBRANIE
.
W K rak°wie w sali portretowej za
LEKKOATLETÓW
rządu miejskiego odbyło się doroczne POMORSKICH
Walne zebranie pomorskiego okrę
walne zgromadzenie największego w
K rak°w le klubu ,,Crac°via“, które gowego Związku Lekkoatletycznego od
po czterogodzinnych burzliwych obra było s.ę w Bydgoszczy przy licznyi®
dach zostało przerw ane w trakcie do udziale delegatów. Po 8-g°dzinnei
konywanych wyborów nowego za bardzo burzliwej dyskusji, w której
rządu. Już na długi czas przed wai. delegaci p<>ddali ostrej krytyce pracę
nym zgromadzeniem krążyły w K ra. zarządu, zarząd zaś w odpowiedzi
k°wie p°gł°ski o walce dwuch prze ftro krytykow ał prace poszczególny®**
ciwnych obozów, różniących się swoi ośrodków sport°w ych na P0m°rz®
mi poglądami odn°śn‘e polityki klu. przystąpiono wreszcie do wyboru n0'
bowej i personalnej. Chodzi mianowi. wych władz. Głosowań e nie dało
cie o to, że część czi°nków zgodzie z zultatu. Gł°sy rozstrzeliły się wsku'
obecną modą d°m aga się wyklucze tek czego Zarząd nie został wybra®nia Żydów z klubu. Nic dziwnego a zebranie odroczono na przec‘9?
przeto, że walne zgromadzenie wy. I sześciu tygodni, powierzając tyn,cz®'
wojajo olbrzymie
zainteresowanie sowe pełnienie funkcyj d°tychcza®®'
wśród sfer piłkarskich K rak°w a il wernu zarządowi.
ZAMASKOWANY RASIZM
W POLSKIM ZWIĄZKU
TENISOWYM
W niedzielę odbyło się w W arsza
wie doi°czne walne zebranie P°lskie.
go Związku Lawn „ Tenis°wego. N«
tym zebraniu delegaci poznania i
liydgo»zczy złożył, wiuoeek, aoy czł°n
ków „M akabi" skreślić z listy członków oraz zabronić rozgryw ania tu r.
mejów narod°w 0ści°wych (podobne
turnieje organizują związki zyd»w
t-k.e i niemieckie). N ad tym wnio
skiem wyw-ązała się uiuższa dysku,
sja, w której m. in. zabrał głos radca
Ulch°wicz, wypowiadając się za przy
jęciem wniosku. Zdaniem pana rad 
cy należenie członków związku de
międzynarodowych organizacyj jest
dem onstracją (? ), a uchwalenie j>°wszechnego wniosku byłoby kontrde.
m °nstracją( (!). W głoaowaniu wnioski
poznańsko - bydgoskie uchwalono
Y0 gł°sam i przy 2-ch sp rzecw iaiących się i 6.ciu w strzym ujących się
od głosowania.
Uchwalony wniosek otrzym ał n a
stępujące brzmienie:
1) Skreślić z li»ty P. Z. L. T. człon
ków sw»at°wego Związku Makabi i
członków innych światowych związ
ków po uprzednim wezwaniu tych
członków ao wystąpienia z międzyna
rodowego Związku.
2) Zakazać członkom P. Z. L, T.
organizowania turn.ejów narodowo,
ściowych.
Wnioski te m ają charakter zam as
kowanego rasizm u i g°dzą przede
wszystkim w „M akabi", ale klika z
PZLT. może również dobrze zażądać
na podstaw.e tej uchwały aby robot
nicze związki wystąpiły z Międzyna
rodówki socjalistycznej. Te uchwały
muszą być uchylone przez władze nad
zorcze jako n.ezgi-dne z ustawami o.
bowiązującymi. Grożą one zresztą
lozbe'em
związku ogóln°państwO.

Już

Na Górnym Śłasku

sie zaczęło...

Jeszcze jeden wybitny „sanatoi"

W powiecie błońskim koło tam
tejszego wiejskiego OZN-u, m ają
ce siedzibę w Grodzisku Maz. w
mieszkaniu jakiejś paniusi (se
kretarki Związku Z iem ian!), roz
syła swe ulotki i zawiadamia o ze
wdrożyły dochodzenia.
braniach za pośrednictwem gmin.
Metody urzędowania p. Polaka
Tc z kolei przesyłają paki dru
nie były” :atym tajemnicą. Dlacze
go dochodzenia nastąpiły dopiero
teraz, nie wiemy. W każdym razie
lepiej późno niż nigdy.

pod zarzutem brania łap ów ek i nadużyć
Ostatnio zawieszony został w u-

^M ow aniu p. W iktor Polak, dłu8°i«tj»i naczelnik Urzędu (iminne8° w Świętochłowicach i zarazem
™
a« elnik Okręgu Urzędowego
Zawieszenie to nastąpiło w wyni'**
długotrwałych dochodzeń,
Wdrożonych na skutek doniesie
j'a jednego z miejscowych dziav Ciy» P- Orlika, b. urzędnika K.
O. w Świętochłowicach, za dala
ar,ie na szkodę gminy przez przy
b r z a n i e sobie korzyści m aterial
nych od dostawców gminy. O fa
ktach tych donosiliśmy ju i przed
dwonia miesiącami. Z ramienia
wydziału Powiatowego docho^ w i u przeprowadzał wicestaro®ta powiatu świętochłowickiego 1
W ich wyniku zawieszono p. Pola*a w urzędowaniu, wytoczono mu
Postępowanie dyscyplinarne, oraz
**• na skutek wniesionego donie*l«tiia do prokuratury Sądu Okrę
go w ego, wydziału zamiejscowego
W Chorzowie dochodzenie karne.
Schodzi za rzecz niewątpliwą, źe
^ fa z z nacz. Polakiem zostaną po
^łg n ięci do odpowiedzialności ta
kie i inni urzędnicy gminy, któtych p. Orlik w swoim doniesieniu
Pomówił o ciężkie przestępstwa,
lak np. zmuszanie do uległości żon
bezrobotnych pod pretekstem przy
beczenia pracy dla mężów. Do^«ć należy, te przy okazji tych do
Godzeń ujawniono aprzeniewie, l enie 20.000 zł. przez urzędnika
który zbiegł.

knajpach l tam te „załatwiał" spra
wy urzędowe z dostawcami. Po
daliśmy cały szereg szczegółów
tego urzędowania. Od> tego czasu
minęło 6 miesięcy bez jakichkol
wiek wiadomości, czy władze

Chciał wywieść przez granice

ków ozonowych gromadom, eelem rozdawania mieszkańcom...
Wiele się u nas mów> o koniecz
ności odciążenia gmin od zadań
zleconych przez państwo. Jak w
tym świetle wygląda oddrnie ap aratu samorządu gminnego ua
cele partyjne?

Wiadomości
t a j e m n ic z e z a t r u c ie .

W tajemniczych okolicznościach
uległo silnemu zatruciu kilka o,
sób, zamieszkałych w domu nr.
Na stacji kolejowej w Zebrzydo 1wydobył z ust d a l s z e zaświaacze- lg
u , zagajnikowej w Łodzi
wicach (Śląsk Cieszyński) p rz y -, nia. Po rozwinięciu ich okazało Ponieważ z mieszkania, zajętego
trzymano w pociągu pośpiesznym się. że opiewają one na tranzyto- j
^ rodziny p roSołów i Obadow
wydobywały się słabnące
jadącym z Czechosłowacji, obywa wy przewóz: a) 19.450 dolarów, j
wyważono drzwi. Na
tela rumuńskiego, Mojsze Lebi‘e. b) 18.900 doi. i c) 10.000 RA . rzy cq ^
go, podejrzanego o uprawianie rewizji osobistej pieniędzy tych je. podłodze i łóżkach leżeli nieprzydnek przy Lebim nie znaleziono. tomni domownicy; pięć osób do
przemytu w alut
Przy odprawie celnej w pocią Indagowany na ten temat rewi rosłych i jedno trzyletnie dziecko.
gu, którą załatwiał rewident Kur dent Kurpas oświadczył, że za Ponieważ stwierdzono, źe nie ule
pas, wystawiono Lebiemu zaświad świadczenie wystawił na takie wa gli oni zatruciu czadem ani pokar
czenie, Iż wwozi do Polski 2 z ł.,1luty 1 sumy, jakie Lebi przy sobie mem, wszystkich lokatorów tego
220 kor. i 80 lei. Zachowanie się posiadał. Co z tymi pieniędzmi domu ewakuowano aż do oględzin
Lebiego wydało się jednak podej- j zrobił Lebi, Kurpas nie wie.
domu przez komisję sanitarno-burżane naczelnikowi urzędu celne- j Lebiego wobec powyższego za dowlaną. Istnieje bowiem przy
go, który polecił wyprowadzić Le trzymano, bowiem zachodzi podej puszczenie, że do mieszkania do.
biego do rewizji celnej na komo- j rżenie, że jest on kurierem walu- stają się jakieś wyziewy ziemne,
rze. Okazało się wówczas, że Le- ! towym i chciał te waluty w poda których pochodzenia dotychczas
bi posiada jeszcze i dalsze za. nych ilościach wywieść z Polski. nie stwierdzono.
świadczenie rewidenta Kurpasa, Czy istotnie waluty te przy odprn
e p id e m ia g r y p y w ł o d z i .
jednak szybkim ruchem zwinął je wie w pociągu posiadał i co z ni
w kulkę i włożył w usta, zamie mi zrobił, wykaże wdrożone do
W Łodzi ponownie rozpanoszy
rzając je połknąć. Dopiero groźba chodzenie.
ła się epidemia grypy. Przeciętnie
użycia siły postkutkowała i Lebł
notuje się dziennie około 80 za
chorowań na grypę i około 25
wypadków anginy.

cały banK

Sili oMiti) i filipli flip

Od siebie chcemy dodać, te o
Heporządkach w gminie święto^hłowickiei donosiliśmy już przed
Robotnicy Gnaszyńskiej Fabry
I>ół rokiem. Otrzymaliśmy skargi
h« tryb urzędowania p. Polaka, ki Tapet w Gnaszynie stoją już októry ponoć urzędował w różnych sicmnasty dzień.
W dniu 11 b. m. odbyła słę na
miejscu konferencja przy współu
dziale Inspektora Pracy 22 Obwo
du, ponieważ fabrykant robotni
kom, zarabiającym do zł. 6 dawał
Zakład Ubezpieczeń Społecz
przeciętną podwyżkę płac o 7%,
nych podaje do wiadomości ,śe na
wyżej zarabiający robotnicy nie
ta k to w i* orioczenia Najwyższego
mieli otrzymać żadnej podwyżki.
'-ry banału AdaninUtracy jnego s
Sekretarz okręgowy wraz z delega
6 października 1937 r- człon
cją udał aię do strajkujących ro
kowie oeóh prawnych pochodzący
botników, którzy oświadczyli, że
* Wyboru podlegają obowiązkowi
Ubezpieczenia pracowników wny
kowych na równi z Innymi pra
cownikami
umysłowymi,
bez
'•sględu na to, czy pobierają za
Celem ustalenia nakładu KA•Woje czynności określone wyna
grodzenie, czy też pełnią je i j a - 1LENDARZA ŚCIENNEGO, prosi
kichkolwick pobudek ubezpieczę-1 my oddziały i kolporterów o nie
zła na własne żądani*.
zwłoczne nadesłanie zamówień.

Zakładu Ubezp. Społecznych

t^usnie*, m

©BYEiŁlKATARIIE

ącik radio^

z całe*
Pnisxi

&

21.40 Wieczór literacki poświęcony
pani ęci Bolesława Leśmiana.
22.10 Kalejdoskop — audycja rozW Piaskach, pow. konińskiego lywkowa.
____

ŚMIERĆ W PŁOMIENIACH.

wybuchł pożar w gospodarstwie
rolnika Tomickiego. Kiedy Tomic
ki spostrzegł, że płomienie objęły
i stodołę, rzucił się w ogień i po
niósł śmierć. Okazało się, że w
stodole Tomicki ukrywał większą
gotówkę i chciał ją uratować. Nie
tylko nie uratował pieniędzy, ale
i sam stracił życie.

POSTRZELENIE BANDYTY.

W okolicy wsi Misiury w pow.
oszmiańsklm do jednego z folwar
ków dokonano zuchwałego wła
Powiadomiona
policja
nie mogą zgodzić się na to; pod mania.
wyżką m ają być objęci wszyscy wszczęte pościg i wkrótce natknę
robotnicy, oraz podwyżka powin ła się na sprawcę włamania. Był
na być większa, aniżeli proponu to, jak się okazało, zbiegły z Ko
ronowa niepoprawny przestępca,
je Dyrekcja fabrykiKonferencja została zerwana Edward Zawadzki, pochodzący z
przez upór fabrykanta. Robotnicy pow. oszmiańskiego. Osaczony wła
waice i mywacz
. . . . . zaczął
. ostrzeliwać się z
solidarnie etoją dalejJ w walce
będą walczyli poty, póki nie osią- i rewolweru, wobec czego funkcjogną takich stawek płac, jakie o- i nariusze policji zmuszeni był! u' żyć broni. Zawadzki został ciężko
trzym ują robotnicy warszawskich
ranny w klatkę piersiową. W stafabryk tapet.
Nastrój wśród strajkujących jest nie beznadziejnym przewieziono
go do szpitala w Wilnie.
b. dobry.
WYROK ŚMIERCI

TAJEMNICZE
MORDERSTWO.
W Ryporonicach pod Białą, w
chwili, gdy robotnik, 30-letni Fran
ciszek Dobija, wychodził z domu
padł strzał z za węgła domu. Tra
fiony w pierś Dobija padł trupem
na miejscu.
Podjęty przez domowników po
ścig, nie dał żadnego rezultatu.

PAMIĘCI
BOLESŁAWA LEŚMIANA
Dnia 15 grudnia o godz. 21.40 na
daje Polskie Radio audycję poświęc<v
ną pamięci zmarłego nie dawno zna
komitego poety Bolesława Leśmiana
Ten niezwykły i bardzo odrębny ta
lent pośród poetów polskich stanowi
ciekawe, indywidualne zjawisko,
Słowo dla Leśmiana nie było skon
centrowaną treścią barw, dźwięków,
wyobrażeń otaczającego świata. Ni
gdy Leśmian swych kunsztownych wi
zyj nie zakłócił kontaktem z realiz.
mem życia. Jest w nim samozadiowawczy lęk natm y zamkn ętej w
świecie „snów na jaw’©‘, rozkochanej
w estetycznych możliwościach swej
■ztuki, pełnej modernistycznego sym
bolizmu i indywidualnej, świetnie wy
robionej rytmiki. Audycję opracował
Julian Tuwim.

POŻAR W SZYBIE.

Rafio warszawski!

Na terenie huty „Małopotska"
pod Jasłem wybuchł pożar w sta
cji pomiarowej
gazów
szybu
„Kraj". Pożar zniszczył całkowi
cie urządzenia stacji oraz budy
nek, wyrządzając szkodę ponad
10090 zł.

ŚRODA, 15 grudnia.

TRAGICZNA ŚMIERĆ.
W e wsi Chroboty pow. biało,
stocki, 36-!etni Feliks Wardziejew
ski znalazł na polu strzelbę. W
czasie
manipulowania, strzelba
wypaliła. Ciężko rannego Wordzie
jewsklego przewieziono do szpita
la w Białymstoku, gdzie ztnart.
WŁAMANIE DO KASY
GMINNEJ W ROPCZYCACH.

Do kasy gminnej w Ropczycach
Sąd apelacyjny w Witnłe zaniewykryci
sprawcy usiłowali roz
twierdził wyrok śmierci, wydany
przez sąd okręgowy w Wilnie na pruć ogniotrwałą kasę, spłoszeni
jednak zbiegli.
Kalendarz ścienny rozesłany bę sesji wyjazdowej w Święcianaeh
Łupem wyłamywaczy padła jedzie BEZPŁATNIE wszystkim pre na mieszkańca gminy święciańskiej,
Piotra
Kuleszę,
za
zam
ordo-;
dynie
podręczna torebka, z której
numeratorom i stałym czytelnikom.
wanie na drodze w roku ubiegłym zrabowano 75 zł.
ADMINISTRACJA.

Od Wydawnictwa
Kftfl

ra tem u, kto dłużnika za długi
sprzedał do niewoli, by w ten
sposób odebrać swoją nulcżytość.
Może też x czasów Solona pocho
dzi ustawa, nakładająca na dzie
naukowy. Potrzeba opieki spo ci obowiązek utrzymywania ro
łecznej zmieści się równie do dziców, gdy ci z powodu starości
brze w światopoglądzie materia- nie mogą sami zarobić na utrzy
listycznym jak i idealistycznym. manie.
Tak zwane reform y Solona —
A co ważniejsze, zagadnienie to
jest atarsze, niż walka światopo aczkolwiek wyrosły na tle polity
cznym — m ają wybitny charak
glądów naukowych.
Zdaje się, że o opiece społecz ter opieki społecznej, to jest po
nej upraw ianej przez państwo mocy obywatelom słabszym eko
można mówić dopiero od reform nomicznie.
Arystoteles opowiada (w IISolona. Działalność Solona jest
wynikiem watki nie tyle o wła stroju Aten XVI. w.), że Pizydzę i wpływy na rządy, ile o zno strat (następca Solona) dawał uśne w arunki bytowania. Z bie bogim rolnikom pożyczki na za
giem bowiem lal tak się stosunki gospodarowanie się.
Ten to Pizystrat według trady
w Arenach ułożyły, że biedny obywatel ateński nie mógł wyżyć cji starożytnej (P lutarch w Ży
ani się odziać mimo ciężkiej pra wocie Solona 31) wprowadził w
cy. Groziły bumy i walki brato Atenach ustawę, na mocy której
bójcze- Wtedy (r. 594 przed Chr.) rząd wypłacał rentę inwalidom
partir. możnych i rządców mia wojennym tak zwanym adynatoi.
sta - pańatwa delegowała jedne Obowiązek utrzymywania przez
go ze swoich, Solona, aby załago państwo inwalidów wojennych—
dził antagonizmy społeczne i go zaprowadzony przez Pizystrata—
spodarcze, grożące wybuchem re rozszerzał się powoli na wszyst
wolucji. Wtedy to powstała ow» kich, którzy z powodn starości,
wszystkim znana reform a Solo ułomności fizycznej ltjb choroby
na. Kto sobie uprzytom ni dzia nie mogli zarobić t a utrzymanie.
Zwycięskie wojny perskie po
łalność reform atorską Solona w
roku jego prezydeutury w Ate głębiły samopoczucie i świado
nach, zobaczy, że pełno w niej e- mość własnej wartości n szero
lementów, które należy umieścić kich, a biednych rzesz Ateńczyw rubryce „opieka społeczna", ków, którzy służąc w wojsku, <lwzięta w znaczeniu nieco szer świadomili sobie, źe m ają war
tość dla państwa. To jeden waż
szym, niż bierzemy to zwykle.
Słyszymy, że Solon przeprowa ny czynnik, wpływający na po
radykalisacji
szerokich
dził zwolnienie od długów ($ei- stęp
sachtria), uwolnił kraj od ka waratw. Rozkwit przemysłu i han
mieni hipotecznych, w swoim u dlu w Atenach — to był drugi
s t a w o d a wstwie umieścił
przepis, I czynnik, działający po tej samej
n a podstawie którego groziła ka- U nii

Opieka społeczna
w starożytnej Grecji
Doe. dr. M arian Auerbach o.
■Uescfł w „Przeglądzie Społecz
nym” pod powyższym tytułem
*k*Mtaą pracą, s której podajeMay w acreaaesenm niektóre bar4*o ciekawe momenty. Picze:
Wczytują* aię w na jautentyez*Jeja*e źródła hiatorii greckiej,
* nap lay wydane w moniuneuŁalnym zbiorze p. L Corpna Ine*riptM>nam Graecarom , natrafi
my w dodatkach do tomu 11 pod
toeabą 2374* na napie wykuty w
h a r m o n e na zlecenie mieezkań•ów mianu Paro* (w. I po C hr.),
którzy uccciii nim twego nraęd®lka mającego nadzór nad tar
kami, nad opłatam i w porcie, nad
punktualnym do*#arcxaniem zbo** dla miasta, za to, łe załatwił
•atarg o płace między pracodawCami a pracobiorcami w aposob
Polnbcwny: mianowicie skłonił
Pracowników, aby nie przerywali
Pracy, a pracodawców, aby nie
krzywdzili robotników i należy
t e wynagradzali ich pracę.
Ten starożytny urzędnik—agotetiomos — przypominający nam
baszego inspek*ori pracy, epro'Vadsa myśli na zagadnienie oP,!efci społecznej w starożytnej
, ecji i przypomina, że zagad6’enie to korzeniami swymi aię8a głęboko wstecz.
. Uświadomiona walka klas spoecznycb daje początek zagadnieopieki społecznej wykonywa
l i przez państwo I tu wcale nie
g ł o d z i w grę taki lub owaki
v ‘«topogląd
filozoficzny
czy

DZIŚ 15 grudnia. ŚRODA
16.15 W panteonie muz* ki — wia w Lińskim Muzeum Instrumen-

w celach rabunkowych dwóch ko
biet. Zbrodniarz siekierą odrąb “
17.00 Radio a obrona państwa —*•
wówczas obu ofiarom głowy i o
odczyt.
brabował zwłoki zabierając około
21.00 Koncert chopinowski — gra
Stefan Askenaze.
60 zł.

Tapet i Papierów Kolorowych w Gnaszynie

Wyjaśnienie

flimtadBOLU G tO W’

jest problem zaopatrywania bie
dnych obywateli w tanie zboże.
Problem ten m iał w Grecji po
dwójne oblicze: poza tym , że
trzeba było pomóc biednej lud
ności w dostarczeniu zboża ta
niego, jeszcze było zagadnienie
drugie, wynikające z faktu, że
pewne miasta - państwa nie były
samowystarczalne pod względem
zboża (jak górzysta Attyka, wy
spa Saiam ina). Stąd Grecja pro
wadziła politykę im portu zboża
Zasada, że wszystkim obywate i interwencji — skupywania zbo
lom wolno było brać odział w nża dla państwa, oraz dbała, aby
rzędach, trudna była do przepro
ceny nie były lichwiarskie.
wadzenia w praktyce, wobec fak
Częstym objawem opieki epotu, że nrzędy w Atenach były
bezpłatne. I dlatego Perykles łeczuej jeet rozdział zapomóg w
musiał wprowadzić inowacje, ce postaci pieniędzy lub naturalem umożliwienia wpływania na liów. Są i ślady, jakkolw iek sła
losy państwa także obywatelom be, instytucji zwanej alimentaniezamożnym. W prowadził więc tio. Alim entatio jest instytucją
diety dla biorących ndział w są specyficznie rzymską, ale prze
dach ludowych, wnet po nim szczepiła się na grant grecki, gdy
wprowadzono diety dla biorących terytoria z grecką k u ltu rą dosta
udział w zgromadzeniach naro ły się pod panowanie rzymskie
Wchodzą tu w grę zapisy, przyj
dowych.
mowane
przez państwo na wy
Zdobycie równości politycznej
wykazało dowodnie, że utrzym a chowanie dzieci niezamożnych
nie tej równość, jest niemożliwe rodziców, tak samo, jak i zapisy
przy nierówności m ajątkowej. I na cele szkolne.
Wcześnie rozwinął się w Ate
dlatego też lud dążył przede
wszystkim do rozbudowy opieki nach zwyczaj tudow ania i ko
społecznej, k tórej najwyższym rzystania z łaźni. Są o tym czę
ideałem była równość gruntów, ste wzmianki w kom ediach V i
czyli stan, w którym opieka spo IV w.
łeczna byłaby zbędna. Pomysł
Biblioteki publiczne powstają
podziału ról i unieważnienia dłu dopiero w czasach p i Aleksan
gów zjawił się już za Solona, ale drze Wielkim- Z biegiem lat i
na pograniczu w. V i IV coraz niejedna mała gmina uważała za
częściej odzywają się głosy za punkt honoru posiadać swoją bi
nim. Dwie te rzeczy m ają osunąć bliotekę.
nędzę szerokich masSzerokie te warstwy zaczęły
coraz silniej domagać się udzia
łu w rządzie: równości praw po
litycznych. Rządy Peryklesa w
latach 480—430 przed Chr. dały
im to w całej pełni. Każdy óbywatel m iał dostęp do wszystkich
urzędów, nie wyłączając urzędu
prezydenta państwa.
Perykles
przeprowadził zasady dem okra
tyczne — równość obywateli —
w całej pełni-

Jednym z naczelnych zagad
nień opieki apolecanej w G recji

WARSZAWA L 6.15 Pieśń. 6.20
Gimnastyka. 6.40 Muz. (płyty). 7.00
Dziennik. 7.16 Muz. (płyty). KW)
Aud. dla szkół. 11.15 Aud. dla ww-n
(z Poznania). 11.40 Kaprysy Paga
niniego (płyty|. 11-67 Hejnał. 12.01
Aud. połud. 15.30 Wiad. gospod. 15.4U
„Grudzień" — pog. 16.00 Skrzynki
językowa. 16.15 Wizyta w L pskUłl
Muzeum Instrumentów. Reportaż W,
Hulewicza, 17.00 „Radio a °bron*
państwa** — odczyt, wygłosi kpt.
M. Wargalla. 17.15 Mniej znane ba
lety w wyk. ork. A. Hermana. 17.50
Zniesławienie i obraza — pog. 18.00
Wiad. sportowe. 18.10 Lekkie melo
die skrzypcowe (płyty). 18.30 Proo*
gram. 18.35 Aud. dla wsi. 19.00
Obrazek z pow. Józefa Mortona
„Spowiedź". 19.20 Pieśni dziecięce
Tadeusza M*yznera w wyk. A. Szle.
mińskiej. 19.35 „Detcrminizm a za
sada wyłącznego środka" —- odczyt,
wygł. prof. Jan Lukasiewicz. 19-50
Pog. akt. 20.00 Współcześni kompOzytorzT Operetkowi (płyty). 20 45
Dziennik. 20.55 Pog. akt. 21.00 Kon
cert chopinowski w wyk. S. Askena
ze go — fortepian. 21.40 Wieczór l’t«
racki poświęcony pamięci B. Leśm’8.
na w opr. J. Tuwima. 22.10 Kalejdae
kop — aud. rozrywkowa. 22.50 Ost.
dziennik.
WARSZAWA II. 18.00 Koncert
rozrywkowy (płyty). 14.00 Parę in..
formacyj. 14.05 Program. 14.10 Kon
cert °rk. kameralnych (płyty. 15.00
Zakupy świąteczne — pog.
15.16
Wiad. sportowe. 15.20 Lekkie meled e i pi°senki. Halina Zachert —
śniew, Józef Mikutowski — saksofan i W. Szpilman — fortepian.
18.00 Koncert solistów^ Ludwik Orlan-Chołon ewski — śpiew, Edmund
Wojakowski — flet. 18.50 Muz. lekka
(płyty). 19.55 Życie kulturalne sto.
licy. 22.00 Kino oczekuje przewrotu
— felieton. 22.15 Mu». tan. w wyk
Małej Ork. i z płyt.
KRÓTKOFALÓWKA: 24.00 Dni®
nik. Co słychać w sporcie polskim.
Polskie mel°d e tan. Poznajmy Pol
skę. Zespół H. Kowalskiego. Polski
bekon i polska szynka — pog. !**
ang.

CZWARTEK, 18 grudnia
WARSZAWA I: 6.15 Pieśń. 6.2C
Gimnastyka. 6.40 Muz. — płyty. 7.30
Dzienn k. 7.15 Mu.z, — płyty. £-00
Aud. dla szkół. 11.15 Mazowsze w poe
zji Lenartowicza i w mazurkach Cho
pina. Wyk.: St. Staniewicz — forte,
plan i M. Moszyński — recytacje.
11.40 śpiewa Marta Eggerth — pły
ty. 12.00 Hejnał. 12.03 Aud. petuda.
15.30 Wiad. gospod. 15.45 Wędrówki
muzyczne: Francja. 16.15 Pieśni w
wyk. Ady Kluz - Kub.czkowa — so
pran i Walerian Dec
wioloncze
la. 16.50 Pog. akt. 17.00 Reportaż
Eug. iGułczyńskiego z Muzeum Iow .
Przyj. Nauk w Wilnie. 17.15 Mu*,
tan. 17.50 Pog. i wiad. sportowe.
18.10 Skrzynka ogólna. 18 25 Pro.
gram. 18.35 Aud. dla młodz. wiejskej. 19.00 „Służbista" — słuchowi,
sko Jerzego Szaniawskiego, *9.30
Muzyka w masce — aud. w wyk. Ma
ryli Janasówny — fortep. 19.45 Pog,
akt. 20.00 Wiązanka melodii ludowych
szwedzkich. Tr. ze Stockhołmu. 20.30
Rozstrzygnięcie konkursu _„Kur era
Porannego". 20.45 Dziennik. 20 55
Pog. akt. 21.00 Ork. Wileńska pod
dyr. Wł. Szczepańsk ego. 21.45 Józef
Piłsudski o Gabrielu Narutowczu.
22.00 Koncert poświęcony twórczości
Karola Szymanowskiego 22.50 O st

dziennik.
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WARSZAWY
Kronika wypadków
Elektryfikacja linii

Sili „s.lski" i

W arszawa—Miksie Mazowiecki

w ładzy — nie w iadom o dlaczego
— polecił im opuścić fabrykę, gro
W dniu w czorajszym odbyło się
żąc, że każe usunąć ich silą ?!).
uroczyste otw arcie świeżo zelektry
A przecież akcja robotników jest filcowanej linii W arszaw a—Mińsk
najzupełniej legalna.
Mazowiecki.
U roczystość rozpoczęła się od
przejazdu pociągiem elektrycznym
z W arszaw y Głównej na dworzec
W arszaw a W schodnia, gdzie wi
cepremier Kwiatkowski dokonał
przecięcia w stęgi na torze, którym
w a l c z y
£
r o b o t n i k a m i
przejechać miał pociąg, wiozący
n a jb a rd z ie j
um iarkow ane uczestników* uroczystości. Mimo
Szm ul
K ow alski
prow adził w et
ro b otnic,
p o p arte fatalnej pogody na uroczystość
dwie fab ry k i guzików : przy ul. j propozycje
przybyły niezliczone rzesze koleja
N ow olipie 44 i Święto Je rsk ie j przez In sp e k to ra P racy, np. nie rzy oraz publiczności.
godzi
się,
że
—
po
u
ru
chom
ieniu
34, w k tó ry ch zatru d n ia! razem ,
Drugim etapem w ędrów ki po
przyjm ow ał
w raz z ro b o tn icam i sezonowym i, fab ry k i — będzie
trakcji była Miłosna, gdzie na pięk
swe daw ne robotnice... Oświadcza,
40 osób.
nie dekorow anym dworcu oczeki
O statnio, p an ów, „ni« 2 a<lowo- że „ślu b u nie zaw ierał14 i że ma w ali przybycia dostojników kolejo
ny“ z tego, że robotnice zorgani praw o d o b ierać sobie dow olnie wych miejscowi kolejarze. Po zło
zowały się w Z w iązku R ob. P rze personel.
żeniu raportu panu wiceprem iero
Z w rócim y uw agę p. Szm alow i
m ysłu Chem icznego, postanow ił
wi Kwiatkowskiemu i wicemini
zredukow ać, prócz 20 sezono K ow alskiem u, który — ja k sły strowi Piaseckiem u przez zaw ia
w ych, wszystkie ro b o tn ice,.a przy chać — n ie ta k dawno p rzybył z dowcę stacji nastąpiło zwiedzenie
jąć tylk o te, któ re n ie b ę d ą p rze N iem iec, że w Polsce p a n u ją p e podstacji elektro trakcyjnej, gdzie
ciw staw iać
jego
dyktato rsk im wne zw yczaje, z k tó ry m i, być w yczerpująco objaśniono przedsta
zapędom — solidarności zw iązko może jeszcze się nie zapoznał, od wicielom prasy działanie skompli
m ienne od tych, ja k im i rządzi kow anej techniki działania podsta
w ej.
R o botnice w liczbie 10 oku p o  się k ra j, k tóry m usiał, czy w olał cji.
w ały lokal przy ul. Święto J e r  opuścić. Pow ażniejsze przedsię
Trzecim i ostatnim etapem poskiej N r. 34, za* Szrnul K ow alski biorstw a, niż zakłady p. Szm ula
przy pom ocy łam istrajk ó w u ru  K ow alskiego m uszą liczyć się z
organ izacjam i robotniczym i i ze
chom ił d rugą fabry k ę.
Należy zw rócić uwagę, że fa  stanow iskiem czynników In sp e k 
D ZIE L N IC A P P S W O LA - C Z Y 
b ry k a n t odrzuca w szystkie, na cji P racy.
S T E . D ziś, dnia 15 grudnia o godz.

Od 8 dni w garbarni W einberge
ra -.v W arszaw ie przy ul. Niskiej
60, trw a strajk okupacyjny. S traj
kuje 100 robotników .
Pomimo, iż zachow ują się oni
zupełnie spokojnie, przedstaw iciel

dróźy była krańcow a stacja trakcji
Mińsk M azowiecki, gdzie przed
dekorowanym dworcem ustaw iono
szpalerem drużyny kolejowe, przy
sposobienie w ojskow e i młodzież
szkolną. Przybyli również liczni
m ieszkańcy Mińska, dla których
zelektryfikow anie linii ma nieby
wale znaczenie. Po przyw itaniu
gości przez m iejscowe w ładze i
przedstawicieli sam orządu przy
dźwiękach orkiestry kolejowej na
stację w jechał pociąg parow y —
prow adzony przez lokomotywę clektryczną, którym przybyli powró
ciii do W arszaw y.

Zuchwały f.brykant

W uroczystości poza wicepremieren Kwiatkowskim I wlcemin.
Piaseckim brali udział am basador
angielski ze swym otoczeniem —
lieżni wyżsi urzędnicy państw ow i
oraz wielka ilość przedstawicieli
prasy.

T . II. K .
ODCZYT W STOW. B. WIĘŹNIÓW
POLITYCZNYCH (Senatorska 36).
W czw artek 16 grudnia o godz. 6 w.
tow, Jan Rutkiewicz w ygłosi odczyt
na tem at „Moje wspomnienia*1 (z c y 
klu: „Wspomnienia z katorgi i zesłania“. W stęp w olny dla członków i
wprowadzonych gości.

Kron Ra organ Mcylna

Immmy u w a g ę
isa K ata roootnifców

Pisaliśm y już o skandalicznych
varu n k ach pracy i płacy, panują:ych w piekarni T ugedm ana przy
jl. Dzielnej 80. Wspomniany Tugedtnan pozw ala sobie na bicie
robotników, którzy ośmielają się
przeciw staw ić w yzyskow i.
K ontrola Inspekcji Pracy bezu
stannie stw ierd za w zakładzie pie
karskim przekroczenia czasu p ra 
cy: Tugedman zmusza bowiem
swoich robotników do pracy 12
godzin na dobę!
W przeciągu ostatniego roku A-

systćbci Inspekcji P racy 12 razy
w izytow ali piekarnię T ugedm ana
i za każdym razem stw ierdzili, że
robotnicy pracują pcmad 8 godzin
dziennie. T rzykrotnie T ugedm an
został u k aran y za łam anie ustaw y
o czasie pracy. Dalsze 9 spraw są
jeszcze przedm iotem rozpraw w
Inspekcji Pracy. Sądzimy, że In
spekcja Pracy przyśpieszy rozpa
trzenie tych spraw i Tugedmana
przykładnie ukarze za łamanie obowiązujących ustaw socjalnych.

Trup na drctize
B rads-m orderof zbiegli
N a posterunek policji w O żaro
wie zgłosił się Stanisław Starnicki, zam ieszkały w Babicach i z a 
m eldow ał, że idąc do domu w no
cy z 12-go na 13-ty b. m. znalazł
na drodze leżące zwłoki jakiegoś
mężczyzny.

G m in. 30 wir-cz. odbędzie się postedzenie K o m itetu D zielnicy. Obecność
w szystk ich ze w zględu na ważność
sp ra w obowiązkowa.
D ZIELN ICA OCHOTA. W czwar
tek, 16 b. m. o godz. 7 wlecz, odbęćbde się posiedzenie komitetu dzielni
cy. N a porządku dziennym sprawa
zwołania konferencji cWelnicowej.
KOLO KOBIET PPS. da. Marymont - Żoliborz zawiadam ia, iż w
środę, 15 b. m. o godz. 18-tej odbę
dzie się szkoła dla kobiet. Prosim y o
punktualne przybycie.
SEKCJA PRACOWNIKÓW UMY
SŁOWYCH PPS. Posiedzenie Zarzą
du Sekcji odbędzie się dziś, t. j. 15
grudnia r. b. przy ul. W areckiej 7
(II piętro) o godz. 19-ej.
Obecność obowiązkowa.

ZARZĄD
WARSZAWSKIEGO
ODDZIAŁU TUR. odbędzie posiedze
w e w, piątek o godz. 5 i pół po poł w
mieszkaniu przy ul. Smolnej 25 m. 7.

j

loszki BOŁU GŁOWY
OLA

ZNAKIEM
POROSŁYCH
PSZC ZÓ Ł K A
FABR.

Na m iejsce natychm iast udało
się kilku policjantów , którzy
wszczęli dochodzenie. Ze znale
zionych przy trupie dokum entów
okazało się, że jest to Andrzej Bo
gucki, lat 28, rolnik ze wsi B abi TOWARZYSZE, TOWARZYSZKI!
Zapisujcie się do chóru miesza
ce, gm. Bliznę. Na głow ie zabi
tego w idniała głęboka ra n a z a d a  nego, który organizuje dyrygent
na praw dopodobnie jakim ś tępym chóru „Drukarza**.
Zapisy przyjm ow ane są w ponie
narzędziem .
działki i czw artki w godz. 6 — 8
Policja ustaliła, że między Bo
w Związku Drukarzy, Nowy Świat
guckim a braćm i Kłódkiewiczami,
38, III piętro.
m ieszkańcam i jelonek, wynikła
bójka. Pó zabójstw ie Kłócfkiewicze zbiegli i ukryw ają się do
tychczas.

G B f P IE Z KATARZE

Zatrudnieni
na roiiotaih miejskich

Co grają w
T E A T R A T E N E U M . D ziś sztuka
G. Zapolskiej ..Panna Maliczewska".
TEATR
W IELKI:
„S tras: ly
Dwór".
TEA TR NARODOW Y: D ziś na
scenę Teatru Narodowego
wchoctei
,-S k iz1 w premierowej obsadzie z
Ćwiklińską, świerczew&kn, Różyckim
i W esołowskim, grany 71 razy na see
n ie Teatru N ow ego s tak olbrzymim
powodzeniem, że D yrekcja zmuszona
jest przónieść sztukę Zapolskiej do
w ielkiej sali Teatru N arodowego.
T E A T R PO LSK I: Wieaz. „Gałązka
rozmarynu" Z. Nowakow skiego.
T E A T R L E T N I: D ziś krotochwila
„Pod zarządem przymusowym"
TEATR NOWY:
Od czwartku
wznowienie „Powrotu m am y“, dosko
nalej komedii Pawlikowskiej.
T E A T R M AŁY. D ziś komedia
Cwojdzińskiego „Freuda teoria snów"
1'EATK KAM ERALNY: U godz.
8.15 „Krystian* z Adwentowiczem w
roli głównej.
C Y K U l.lk WARSZAWSKI. Dziś
wielka rewia satyryczna: „Ktoś z
nas zwariował*.
MAŁE QUI PRO QUO: Codzien
nie Rewia literacka „N a pięterku** z
Mirą Zimińską, A dolfem D ym szą,
Tadeusza Olszą i innymi.
T E A T R M ALICKIEJ daje o g. 8
komedie D a v ie sa „Mięczak".
T E A T R „W IE L K A REW IA". D ziś
wieczorem kom. muz. „P st!.„ Janie !**

teatrach ?

W dniu 9 grudnia r. b na robo
tach miejskich zatrudnionych było
5.190 robotników , z których 1.936
przy robotach w odociągow o - k a
nalizacyjnych, 927 — przy tram 
w ajach, 1.486 — przy budow la
nych i brukarskich, 601 — przy
ogrodniczych i t. d. W analogicz
nym okresie r. ub. na robotach
miejskich
zatrudnionych
była
mniej więcej ta sam a liczba osób.

STOŁECZNY
TEATR
POW
SZECHNY. Codziennie o godz. 19-ej
„W esele * W eyspiańskiego. D ziś przy
ulicy Elbląskiej 51.
T E A T R „8.15“ daje wieczorem
„Cnotliwą Zuzannę1* Gilberta w reż.
W. Zdzitowieckiego.
FILHARM ONIA: Piątkow ym kon
certem sym fonicznym dyrygować bę
dzie w ybitny kapelm istrz Y soay Dobrowen, który kierował już orkiestrą
Filharmonii w sezonie ubiegłym i zje
dnał sobie j aknajpochlebniejszą opirdę krytyków i publiczności. Dobro,
wen dyrygow ać będzie w piątek sytn
fonią g-m oll M ozarta, dwoma nortum am i D ebussy‘ego i wspaniałym
poematem Skrjabina „E kstaza1*. So
listą
będzie doskonały skrzypek
oszukujemy akwizytorów (e k )—na
szwajcarski Andre de Ribaupierre i
stałą pensję — prowizję Złota
wykona kor.ce.rt a-m oll Bacha.
59/29 — 10— 12.
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Jubileusz
„Freuda tecrji snów"
Dowcipna komedia A . Cwojdziń
skiego „Freuda teoria snów*1 po pię
ciom iesięcznej przerwie wznowiona
św ieżo w Teatrze M ałym cieszy się
ponownie wielkim powodzeń'em. N a
ostatnich dwóch przedstawieniach wi
downia Teatru M ałego była zapełnio
na do ostatniego m iejsce. D zisiejsze
przedstawienie będzie 75-tem od pre
miery, która odbyła się w maju r.b.
eńEl em fw yemiiw crnfw em fw m

Icd ak tor o d p o w ieu .;:a in y : LU D W IK W IN IL K O K .

kupmo i

m im z

]

ik w id a cyjn a sprzedaż c-ramofonów
po rew elacyjnie niskich cenach na
spłaty 10-złotowe miesięcznie. Płyty
gratis. Grimm i Kamieński, Kredy
tow a 8. T elefon 655-47.

L

aszyny do szycia. N owoczesne mo
M
dele. D ługoletnia gwarancja. Do.
godne warunki. Jerzy S zylit, Z iel
na 45.

924

Młodzisż P.P.S.

który O porskiej udzielił pomocy
przew iózł ją do dom u krewnychSZOFER POD SAMOCHODEMN a ul. Puław skiej zo6tał pofcrS'
eony przez przejeżdżający saniO'
chód M ieczysław Sobań, lat 2h
szofer, zam ieszkały w Zalesić
Przew ieziono go do am bulatorium
pogotow ia ratunkow ego, gdzie Ie
karz udzielił mu pomocy.
SPADŁA Ł DRABINY.
Na pl. Żelaznej Bramy w czasje
ZASŁABNIĘCIE
Na ulicy M uranow skiej prze pracy spadła z drabiny Róża Wajh
chodnie spostrzegli leżącą na chód traub, lat 21, ekspedientka, zamniku Zofię O porską, lat 32, p ra przy ul. Ząbkow skiej nr. 13, doz
cownicę dom ow ą, bez ustalonego nając stłuczenia praw ej nogi i bo
miejsca zam ieszkania. W ezw ano ku. Pom ocy udzielił jej lekarz p0'
lekarza Pogotow ia R atunkow ego, gotow ia ratunkow ego.

ZAMACH SAMOBÓJCZY

W domu noclegowym przy uli
cy Leszno nr. 93 targnęła się na
życie, tru jąc się ja k ą ś nieznaną
trucizną Irena G rabow ska, lat 29,
bez zajęcia. Do desperatki w ez
w ano lekarza Pogotow ia R atun
kowego, który udzielił jej pom o
cy i przew iózł do szpitala na
Czystem. Przyczyną sam obójstw a
był b rak środków do życia.

Sprzedawcy fikcji
chcieli sp r z e d a ć n ie istn ie ją c y dom
T rzy tygodnie temu policja a re 
sztow ała trójkę oszustów Kazimie
rza M arkow skiego, lat 43 (Szope
na 4 ), przyjaciółkę jego, Zofię Okoń i trzeciego w spólnika, W łady
sław a Kutnickiego, lat 19, bez sta 
łego m iejsca zam ieszkania.
Oszuści ci założyli biuro przy
ul. W spólnej nr. 11 w mieszkaniu
Okoniowej. Biuro pośredniczyło w
nabyw aniu placów, dom ów i t. p.
Oczywiście kupujący nigdy nie otrzym yw ał placu ani domu, bo
wiem oszuści dokonyw ali fikcyj
nych sprzedaży. Zostali oni osa
dzeni w więzieniu.
W czasie śledztw a zgłosili się
do prokuratora dodatkow o: Józef
Św itkowski, zam ieszkały w e W ło
chach, oszukany na 6.000 zł., Jan

Klemens, emeryt kolejowy (W ło
chy), — na 4.000 zł., Zofia Żael
ki ewicz (Ożarowska 13) — n*
5.000 zł., urzędniczka PKO. Maruszewska — na 3.000 zł. Wresz
cie władze, aresztując oszustów!
udarem niły oszustw o na 60.000 złM arkowski usiłow ał zaciągnąć po
życzkę w K. K. O. pow . w arszaw 
skiego w sumie 60.000 zł. na hipo
tekę nieistniejącego domu przy ul.
Belwederskiej.
Ponow nie przeprow adzona re
wizja w dniu w czorajszym w mie
szkaniu M arkow skiego przy ul.
Szopena nr. 4, w ykryła w schow 
ku czeki K. K. O. pow. w arsz aw 
skiego w ystaw ione na duże sumy*
Były one bez pokrycia.

W środę, dnia 15 grudnia b. r. od
będą się zebrania organizacyjne dla
Kół:
PRAGA — ul. Brukowa 35, rei.
tow. M iem yslawsłd.
NOW E . BRÓDNO — ul. BiałoA D R IA * . „ R o m a n t y c z n y m il io n e r " .
I MASKA (L esm o 68): ..Magn'Ts" 1
łęcka 51, ref, tow. Z. Ładkowski.
„Rok 2000“ .
CZERNIAKÓW
ul. Nowosielce A N T IN E A : „Wyspa w płomieniach**
j „W alc królewski**.
M EW A: „O czym marz?, !;> b
"
ka 1, ref. tow. J. Salach.
AMOR (Elektoralna 45 ): „Zakocha
i „Czarownica z SaU-si**.
ne kobiety“ i „Bohaterowie S yb i M IE JSK I: „Luj tai. sw e
*
ru".
W czwartek, dnia 16-go grudnia b.
AKRON: „Papa się żeni** i „L atają
r. o godz. 7-ej wiecz. odbędą się ze
ca mysz".
brania organizacyjne dla Kół:
BIS (Elektoralna 21): „Penny** i „Ro
bin Hood z Eldorado".
MOKOTÓW — ul. Racławicka 4,
ATLANTIC:
.I c h stu i ona jedna"
ref. tow. F. Cygan.
A S: „P^d dwiema flagami** i „Ta.
ŚRÓDMIEŚCIE ~~ ul. W arecka 7,
kie
dziewczęta**.
ref. tow. R. Praga.
BAŁTYK: „Zaufaj mi“.
RAK OWI EC — ul. Pruszkowska CASINO: „Halka".
l»
I AITIOL: „ Z n a ch o r".
6. ref. tow. Z. Ładkowski.
COLOSSEUM: „Serce i szpada" z K i B ilety ulgow e ważne J P ^ jj
OCHOTA — ul. Grójecka 94. ref.
za wyjątkiem sobót f f iB S
Veidtem.
nrenrer i św iąt
“
tow. Zdz. Siudyła.
CZARY (Chłodna 29): „Darmozjad"
i „Zabronione szczęście**.
ELITE
(M arszałk°w ska Nr. 81 a ) : M U C H A (D ługa 19j; .A-rzenyana
pieśń" i „Dżentehnen kocha in a 
„Teodora robi karierę** i „Łódź
czej".
podwodna Nr. 9 *.
NOWA TOMBOLA: „Kain i Mabe!1*
EUROPA: ..Życie uhey*1.i „Dawid Coppcrfield".
FAMA:,, Skłamałam".
PALLADIUM : „Zaczęło aię w p°ci4'
W ogródku dziecięcym przy V FILHARM ONIA: „Ód wtorku
d» czwartku".
gu‘“
Ośrodku Z drow ia i Opieki (ul. Spo FLORIDA:
„King . Kong“ 1 „Mały
P
A
N (Nowy - Świat 40): „F lip i Flap
kojna nr. 15) urządzone zostało bez
lord*.
jako jej obrońcy".
płatne lodowisko dla dzieci z ro  FORUM (N owiniarska 1 4 ): „Detek PETIT TRIANON (Sienkiew icza 8 ):
tyw z Honolulu" i „Szampański
dzin wspieranych. O środek rozpo
„Dama Kameli«wa'* z iGretą Gar
bo i „Piętro wyżej".
rządza 30 param i łyżew, które wy GLORIA: „Barbara Radziwiłłówna"
POPULARNY
(Zam ojskiego
20):
pożycza za darmo. Młodzież korzy
Wesoły B ie g u n " .
„Piętro wyżej" i rewia.
stająca z lodow iska otrzym uje za HOLLYWOOD: „Dwa dni miłości**.
HELIOS (Wolska 8): „Ty. co w O. PROMIEŃ (D zilnae 1): „Tajny plan**
minimalną opłatą herbatę.
strej św iecisz bramie**.
i „Srebrna t°rpeda*‘.
Należy zaznaczyć, że ogredek IM PERIAL: „Tajny Agent".
PRAGA (Targow a 71): „Księżna
Ksenia“ i „Jaśnie pan szofer".
przy V O środku jest stale wykorzy ITALIA (Wciska 32): „Jego złota
rvbka".
styw any. W godzinach ran tych JURATA
(K rak-P rzedm ieście 66): PRASKIE OKO (Z ygm untowska 10)
„Jej pierw sza miłość" i „Król Bur
„M °ja gwiazdeczka" z Shirleyką
przebyw ają w nim dzieci z pobli
leski-1.
i „Dzikie ścieżki".
skich przedszkoli, po południu zaś
RAJ (Czerniak°wska 191): „Dawid
— dziatw a okoliczna. W czasie w a KOMETA (Chł°dna 4 9 ): „ZabTem".
Copperfild".
i rewia.
kacyi letnich w ogródku zorgani
RIALTO:
„Niew idzialne
małżeń
stwo".
zow ana była półkolonia na 170
R ENA (D i uga 9 ) ; „Pokusa" i „Sa
miejsc.
ul. C h łod n a 49. le i. 6 .4 8 -5 1 .
mochód 99".
Wie ki tra g ik e u ro p e jsk i
R1V1ERA (Leszno 2): „Tajm nic/J
PETTER LORRE
strzał i „Buck Jones".
piękna i z- akon: ta arivstka Aram.
) Nr.W eJ ś.cm fw em f cm ns mm
W Y K W A LIFIK O W A N Y robotnik,
MARIAN MARSH
ROMA: „Niem y bohater".
ślusarsko - mechan., lat 21, przyjm ie
ROXY (W °lska 14 ): „N a sybir * >
w filmie reżyserii
każdą pracę fizyczną. Wiadomość u
„Cudowne dzieci".
JÓZEFA von STERNBEROA
dozorcy, od godz. 9 — 12 i 4 — 8—
SOKÓŁ (M arszałkowska 69): „Soc
przed
bitwą" i „Czarodziejskie
ul. Koszykowa 43.
Zwierciadło".
I.EKCYJ GRY na fortepianie uW pozostałych rolach:
SORRENTO (Krypska 34): „Mój ;M-’
dziela rutynow ana pianistka.
Stu
Edvrard Arnold i Tala Sirell
mąż" i rewia.
Ma s c e n i e r e w i a
dentka U . J. P., tel. 227-92.
Prosić
STYLOWY: „D ziew częta z Nowoli
Tamarę (1 — 2 ).
M AJESTIC: „Pepe le Moko".
pek'*.
ST U D E N T K A U . J. P. szuka lek
STUDIO: „Jej największy błąd"
ŚW IATOWID: „Ostatni pociąg z o.
cji lub kondycji. Francuski, Telefon
blężonego miasta".
227-92 (1 — 2 ). Prosić Tamarę.
S F lN h S : „Dybuk".
ST U D E N T 3-go roku udziela kore
O s ta tn ie d n i S
ŚWIT (Nowy św ia t 19): „Skłam a
petycyj. Tanio. P ostępy zapewnionew n ied z. i w . o d 12 p oran k i.
łam" ze Sm osarską.
Tel. 11-63-36.
Najciekawszy film sezo n u
ŚW IAT (Suzina 4): „N ie u faj męż
STUD ENTK A U. J. P. udziela lek
czyźnie" i „Sam Dodsworth".
cji w zakresie gimnazjum. Liceum.
TON (Puławska 39): „Ucieczka Ta
rzana*.
Przygotow uje do egzam inów . Spec.
UCIECHA (Złota 72): „Królowa W PARThR
łacina. 11-35-21 Zosia.
balkon
ktoria".
U N IA (Dzika 9): „D etektyw " Helem'
MŁODY BEZROBOTNY przyjmie
Garfield i rewia.
jakąkolwiek pracę. J est sam otny. V ,VICTORIA (M arszałkowska N r. 106l:
skawe zgłoszenia: W olność 14 w
„Zaginiona wyspa".
MARS (Inwalidów 1 0 ): „Ogród Ar.
; „Ognisku**.
laha".

Co wyświetlają Rina?
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Bezpłatna lodowisko
przy

V Ośrodku Zdrowia

■ J S KOMETA —

N a sza rubryka

„Z A B I Ł E M !“
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m i ii moko
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O u b ito w diukami Sp. Nakładowo W y d a w n icz ej „Robotnik", Warłzawa, h u t c k l 7»

