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P r e n u m e r a t a * 
Miejscowa i odnoszenlemL&iL _ 
Zamiejscowa z orzeszka r™"** 

CENA20GR. 

Zamiejscowa z przesyłką 

C e n y o g ł o s z e n i 
Za wiersz mil. za tekstem (12 lamo
we) 25 er., w tekście (6 lamowe) 
TO gr„ w drobnych za wyraz 20 ir. 

' 
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Nowy atak Niemiec , 
.korytarz'* przy pomocy Dmowskiego 

Przed próbą pobicia nowego rekordu 

BERLIN, 29.12. Radiostacja t zw. 
pogranicza wschodniego urządziła 
wczoraj wieczorem specjalne słu
chowisko prosagamdowe na rzecz 
rewizji granic wschodnich Rzeszy. 

Słuchowisko transmitowane by
ło przez wszystkie stacje niemiec
kie . 

Na iprogram złożyły sie cytaty 
termanofilskiej prasy amerykań
skiej i angielskiej oraz enuncjacje 
polityków zagranicznych, w rodza-
Ju lorda Rorliermerc'a j Gustawa 
hervc'KO, wypowiadających sie za 
rawizja warnie wschodnich. 

Rowołamo sde przytem na Roma' 
na Dmowskiego, twierdząc iz rów 
irież on uważa Ł zw. „korytairz" 
za twór niemoihwy do utrzymania. 

Zdaniem prefgerotów jeżełi Pru
sy Wschodnie maja pozostać przy 
Niemczech, to muszą otrzymać i 
obszar „korytarza". 

Przemówienia m. ii. majoro Gros 
sero i dialogi dostosowane były do 
tonu prcipa«aody rewizjonistycznej 
OienTificikier 

Reównoozesnie berHńsfka prasa 
prawicowa ogłasza ałammowe arty 
kuły na temat „korytarza". 

(PAT). 

Aresztowania w Małopolsce 
w ś r ó d wywrotowców ukra ńsklch 

LWÓW. 29A2. — Teł. wł. — We 
Lwowie oraz w Matooolsce Wschod-
aiel dokonano — Jak donosi prasa u-
krainska — szereKu aresztowań i re
wizji Wczoraj przeprowadzono rewi 
rle u brata adwokata, biorącego u-
dziaf w procesie lwowskim. — eme
rytowanego sędziego dr. Stefana Szu-
ehewyczj. Syna Jego aresztowano i od 
(wezlono do aresztu pollcyhi""0. 

Osoby aresztowane wczora#*> Whi 
okach pod Lwowem, wypuszczono 
na wotnosc. 

Liczne rewizje przeprowadzono w 
Stryju. Część przesłuchiwanych osób 
•wełniono odra7U. cześć zaS osadzo
no v aresztach policyjnych. 

W Borysławiu aresztowano srtu-
dentów Szturasa, Petrykiewicza I in
nych. 

W- Drohobyczu aresztowano rów-
n ez kilku studentów, których jednak 
po 48 godzinach przetrzymania w a-
reszoie. zwolniono. 

Pozatem ares7towano szereg osób 
w Ttustem, w Czortkowie. Trembo
wli I powiecie oraz w Tarnopolu. Do 
Lwowa przewieziono 24 osoby areszto 
wa-ne w różnych miejscowościach. 
M edzy aresztowanymi znajdwie sie 
wielu studentów, co do których zebra 
no konkretne materiały, świadczące o 
należeniu do wywrotowych or^anl-
zacyiL 

Znana lotnlczka angielska lady Balie y startule z Londynu, zamierzając po
bić ostatni rekord „Dziewczyny z nie ba" Anny Johnson na dystansie Lon

dyn— Capetown. 

„Frontem do ludu'* 
Nowa organizacja faszyzmu 

Francja czeka na Roosevelta 
z rozstrzygnąłem strawy raty t tewlzij 

LONDYN. 29.12. — Z Wa
szyngtonu donoszą: Departa
ment stanu opracowuje tekst no 
ty werbalnej, zawierającei od
powiedź St. Zjednoczonych na 
ostatnie propozycje Francji w 
sprawie uregullowania raty grud 
niowej. Odpowiedź amerykań
ska, którą ambasador Edge ma 
zakomunikować w sobotę rzą
dowi francuskiemu, -utrzymana 
będzie w tonie przyjazrtym, pod 

kreśli jednak. że do rewizji at* 
gadnienia długów wojennyeti 
będzie można przystąpić dopie-
ro po uregulowaniu raty grudnia 
wej. 

W kolach rządowych przypu
szczają, że w tych warunkach' 
rozmowy francusko-amerykart-
sikie na temat dluigów wojerurycH 
będą odroczone do chwili obJe-
da władzy przez prezydenta 
Roosevelta. 

Po nominacji ambasadora Patka 
Sfanf Zlednoczone a Sow ety 

NOWY JORK, 29.12. „New 
York Eveu!ng Post" omawiając 
prawdopodobną zmianę poetyki 
©tanów Zjednoczonych wobec 
Sowietów pisze m. in.: „Niemal 
bezpośrednio oo ukazaniu się po 
głosek o zmianie stanowiska 

Przymus pracy 
* Boto Norofzcne w Sowfotatlt 

RYGA. 29.12. - Z Moskwy do
noszą: Na skutek zarządzenia cen 
tratach władz sowieckich fabry
ki łłnfcłady sowieckie czynne bę
dą przez oba dni świat. Nietylko 
robotnicy sowieccy, ale również 
'achwęy 1 robotnicy zagraniczni 
musieli pracować. 

Stanów Zjednoczonych wobec 
Rosji, Polska poczyniła przesu
nięcia w swem dyplomatycznem 
przedstawicielstwie, zastępując 
dotychczasowego ambasadora 
poprzednim posłem moskiew
skim Patklem, który świeżo 
prowadził rokowania o pakt nie 
agresji między Polską a Sowie
tami, kładący kres groźbie woj 
ny. wiszącej nad rosyjskim fron 
tern zachodnim, . 

W dypkmtaitycznych kolach 
Waszyngtonu zmiana ta uważa
na jest za oznakę, że Polska 
chce mieć w Waszyngtonie, gdy 
nastąpi uznanie Sowietów, auto 
rytet w dziedzinie stosunków 
rosyjskich. 

Bunt rekrutów w H szpan ii 
z powodu zakazu 

MADRYT 29.12. Na skutek za 
rządzenia hiszpańskich władz 
wojskowych nie pozwolono re
krutom brać udziału w uroczy
stościach Bożego Narodzenia. 
W koszarach w Almeria ztai to-
•wai się stacjonowany tam od-

udzalu w Świętach 
dział wojskowy przeciwko te
mu zarządzeniu i po rozbrojeniu 
posterunku wyszedł na miasto-
Władze wojskowe zawezwały 
pomocy policji, której udało się 
ostatecznie zmusić żołnierzy do 
powrotu do koszar. 

W przewidywaniu zamachu 
na prezydenta Grecji 

WIEDE, 29.12. — Władze grec
kie otrzymały poufna wiadomość 
o zamachu, planowanym przez a-
narchistów zagranicznych na pre
zydenta państwa Zainus'a. 

Władze przedsięwzaeiy wszel
kie środki ostrożności i poddają 
przybywających na terytorium Gre 
cii ścisłej konroli. 
, 

W nieustającej aktywności 
swej wódz faszyzmu Mussolhi 
w roku bieżącym zajął się reor
ganizacją aparatu partyjnego. 

Przedewszystkiem, o czem 
donosiliśmy w swoim czasie, 
wprowadzono nowy statut któ
rego zasadniczym punktem jest 
usunięcie od urzędów „nowych 
faszystów", a natomiast rozsze
rzenie dostępu do parrji mło
dzieży. 

Odnowiono też znacznie skład 
personalny dyrektoriatu. 

Obecnie przystąpiono do reor 
ganizacji komórek partji w ca
łym kraju. Dotychczas w każ-
dem mieście istniała komórka 
faszystów - strażników. Obec
nie wydzielono z tych komórek 
nową, do której wchodzą tylko 
dowódcy. Mą to ułatwić kon
takt partji z szeroką masą ludu. 

Komendanci otrzymali pole
cenie organ zowania samopo

mocy społecznej; ma to być u-
rzeczywistnienie planu solidar
ności narodowej w myśl mowy 
furyńskiej Mussolini'ego. Rzucił 
on tam wówczas hasło: 

— Porzucamy koncepcję fi
lantropii, przechodzimy do or
ganizacji pomocy. Idźcie do lu
du". 

Konkretnych wskazań i pro
gramów tej solidarnej pomocy 
pod kierunkiem przywódców ko 
morek partyjnych dotychczas 
rozkazy dyrektoriatu nie po
dają. 

Jednocześnie dokonywuje się 
reorganizacja administracji pań
stwowej, dążąca do usunięcia 
dawnych urzędników i zastąpie
nia. ich przez młodych faszy
stów. Plan ten obliczono na 
2 lata. W tym okresie około 
10.000 urzędników ma przejść w 
stan spoczynku, a miejsca Cli 
zajmą nowi ludzie. 

P o katastrofie w porcie 

Współpraca na Bałkanach 
Cel wizyty ministra rumuńskiego 

PARYŻ 29.12. Dzienniki pod
kreślają, że wizyta rumuńskiego 
mkitetia Mmalake w Atenach, 
choć nte posiada obecnie donto-

stości politycznej, przyczynić się 
może do urzeczywistnienia 
współpracy państw bałkańskich. 

' 
Podróż pary lotników 
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Wylezdzalacy z portu marsylsklego I rancuski statek „Hcrnardiii de Saint 
Pierrc" zderzył sie z wlełdłalacym okrętem h'szpańsktm „Navemar", od
nosząc znaczne uszkodzenia. Na zdle cln „Kcrnardln de Salut Ptorre" to

nący szybko po kataslroie. 

Samobójstwo kolejarza 
w palenisku lokomotywy 

WIEDEŃ. 29.12. — Z Bratl-
slawy donoszą o niezwyktem 
samobójstwie, popełnionym 
przez maszynistę pociągu na je 
dnej ze stacyj kolejowych w Sio 
wacji. 

Maszynista pod wpływem za 
mroczenia umysłowego otwo
rzył palenisko lokomotywy i 
zd ją wszy kożuch, wskoczył w 
ogień. Kilku kolejarzy rzuciło 
się na ratunek samobójcy, lecz 

z paleniska wydobyto iuż zwę
glone zwłoki.  

Katastrofa 
pod Cordoba 

MADRYT 29.12. Pod Cordobą 
wykoleiił się pociąg towarowy, 
przyczem 32 wagony zostały cał 
kowicie rozbite. Z pod szcząt
ków pociągu wydobyto 5 zabi
tych i 6 rannych. 

Śmierć 13 górników 
od wybuchu gazu węg lowego 

Znany letnik angielski MoUson wraz ze swa zona słynna lotnlczka Amy 
Johnson, która niedawne pobita rekord szybkości auta na trasie Londyn— 
.Capetown w Afryce poładsfowe! w drodze aa wypoczynek de Szwaj-
tfx» l i m — sta w Paryta. Na zdlecln lotnicze 

• 

BUDAPESZT, 29.12. — Jak 
donoszą z Bonyhad w kopalni 
w pobliżu Nagymanyok nastą-
pił gwałtowny wybuch gazu wę I lone. 
glowego. 13-tu górników ponio 

sło śmierć na miejscu. Jeden jest 
ciężko ranny. Przyczyny wy-
"buchu nie zostały jeszcze usta-

Tragiczny zgon 2 górników 
pod zwałami węg la 

SO6N0WIBC 20.12. — Teł. wt. —i sypany wedem, ponosząc Śmierć na 
Na kopalni NIwfca w Niwce zdarzyły [miejscu. Drap robotnik. Józef'3alc 
sie dwa śmiertelne wypadki Mfanowi I zajęty spinałiieni wózków na pochyf-
ce, zatrudniony w podziemiach ko-, ni, dostał sie miedzy zderzaki, które 
Mtal górnik Kotawfc Jan został przy-' zmiażdżyły mu a*ow* 

Rezygnacja gen. Łifzmanna 
po polemice z generałami 

BERLIN, 28. 12. Generał Litz-
mann. który był przewodniczącym 
ze starszeństwa Reichstagu i w 
tym charakterze dokonał otwarcia 
obecnego parlamentu, złożył man
dat poselski. 

* 
Gen. Lit zmami należał do stron

nictwa narodowych socjalistów. W 
swojej mowie inaguracyjnej zaata
kował Hiindenbirrga. Replikował 

na to ostro kanclerz gen. ScWeł' 
cher. 

Wywiązała s:e na tern tle pole-
milka o zasługach bojowych eea, 
LHzmatma. o nlekoleżeńskości Min-
denburga (donosiliśmy o tem w, 
,.Expressie"). Widocznie w wynt 
ku tej polemiki gen. Ltemann porzn 
cił pole walk politycznych w Reich
stagu. 

Wędrówka robota k6w w Rosji 
Surowe zarzadiena władz 

RYOA 29.12. Komisariat pracy 
ZSSR. wydał generalny zakaz 
przyjmowana nowych robotników 
do pracy w fabrykach i przedsię
biorstwach. 

Wydana z tego powodu instruk
cja stwierdza, że w ostatnim cza
sie robotnicy samowolnie porzu
cają dotychczasowe miejsce pra
cy bez odpowiednego zezwolenia 
administracji fabryk i poszukują 
pracy w innych fabrykach, gdzie 
spodziewają się uzyskać lepsze wa 
ranki. Wskutek tego stanu rzeczy 
wytworzyła sie prawdziwa wę
drówka robotników z jednej fa
bryki do drugej. co obniża poziom 
produkcji przemysłu sowieckiego. 

Przyjmowanie nowych robotni
ków ma być uzależnione od przed
stawienia przez robotinka, poszu
kującego pracy, specjalnego za

świadczenia administracji przeSsIfl 
biorstwa, w którem dotychczas 
pracował. , 

Nowe zarządzenie komósarjała 
pracy pośrednio jest (stwierdze
niem faktu istnienia znacznej licz* 
by bezrobotnych w Sowietach, po
zbawionych rtietytko zasiłków, łeos 
i prawa otrzymywania artykułów! 
żywnościowych ze sklepów pań
stwowych. 

Muchanow tworzy rząd 
w Bułgar]! 

SOFJA. 29.12. W rezufrtac!* 
dzisiejszych narad król polecił 
ustępującemu premierowi Mu-
chanowowi misję' tworzenia no
wego gabinetu. 

„Lenin" rafuje „Stalina" 
Uciążliwa podróż przy reflektorach 

lował uszkodzony okręt >ze Sapte* 
bergemu do, Archangiełska. 

Ponieważ w okolicach podbtegu 
nowych panuje obecnie noc polar
na. przeto cala podróż odbyto z 
wielkiemi trudnościami przy sta-' 
leni oświetleniu reflektorami sztat 
kii morskiego. 

RYOA. 29.12. — Do portu w Ar 
chąmgielisku zawinął sowiecki la 
macz lodów „Lenin", który przy-. 
holował towarowy okręt sowiecki 
„Towarzysz Stalin". Okręt ten na
tknął sie na skały w okolicach 
Szpiobergena. doznając znacznych 
uszkodzeń. Łamacz lodów przyho-

u 

Nowe Hollywood 
w Australii 

LONDYN. 29.12. — Jak donoszą 
z Sidmey. utworzono tani wielkie 
australijskie towarzystwo filmowe 
z kapitałem 200 tysięcy funtów. To 
warzystwo to zamierza wybudo
wać na przedmieściu Sidweyu, Bank 

stown. miasto, filmowe olbrzymieli 
rozmiarów. W towarzystwie tem 
angażowane beda wyłącznie ka
pitały angielskie i austirałijsktie- O-
ferty amerykańskich finansistów! 
filmowych odrzucono. . <»)_; 

Na pogrzebie złodzieja 
Zajście w Strzemieszycach 

SOSNOWIEC 29.12. — Ted. wł. 
Wczoraj w Strzemieszycach odbył 
się pogrzeb zastrzelonego podczas 
ucieczki przez policjanta złodzieja 
Gawendy. Zwłoki sprowadzono do 
kościoła, przyczem rodzina chcia
ła. aiżeby ksiądz je pokropił. Wów
czas z ttwmu, liczącego ponad 500 
osób odezwały się głosy, że Ga-
wendę należy pochować bez pokro
pienia. Kita nieznanych osobni

ków wzięto trumnę na ramiona 
pon osło ją na cmentarz./ 

Po pochowaniu zwłok ttuni 'H 
dal się przed kancelarię parafialną; 
gdzie począł wznosić wrogie okrz^i 
ki przeciw księdzu i grabarzowi 
który kazał zapłacić sobie za wy* 
kopanie grobu. Przybyły na miej
sce oddział policji, rozpędził demon 
strantów. 

P o karambolu samochodowym 
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Tajemnica 800.000 morgów 
w pfai e koloaizKyJifa k n d e m SfMetdmm 

t ZwKteilŁśmy w swoim czasie | całem państwte zalledwie 100.000 
trwace aa dziwmy lapsiss, Który morgów. 

Z powyższej samy łyłko poło
wa może być użyta dla nowych 
kolonistów, a 50.000 morgów 
nadaje się dla rozwinięcia do
tychczasowych kolonij. 

Oto, ja*k wygląda plan koloni-
zacyjny Tządu gen. ScMeichera 
w świetle rzeczywistości. Znikło 
z niego nietytko 800.000, ale na
wet 80.000 morgów w Prusach 
Wschodnich, bo zostało 100.000 
ua całe państwo. 

wydarzył s*ę kanclerzowi, KKI 
ScMefcherow* w lego mowie 
programowej, 

Reklamując swój program ko
lonizacji, gen. ScMeieher podał 
liczbę morgów zdatnych dla 
kolonizacji w Prusach Wschod
nich na 800.000. 

Wywołało to wielkie zdziwić 
ale. Nazajutrz w sposób me-
urzędowy sprostowano tę cyfrę, 
mówiąc, że zaszła omyłka o je
dno zero: miało być 80.000 mor
s ó w . 
, Teraz wydało się, że i ta cy

tra Jest nieścisła, chociaż taką 
właśnie liczbę podało kanclerzo
wi mnfeterstwo finansów. 

tonę cyfry gruntów, zdatnych 
4o kolonizacji: 280.000 na Po
morzu pruskiem, 120.000 w Me-
WotnburgjL 100.000 na Pogra-
nłczu. po 220.000 na O. śląsku 

Dziennikarze jugosłow ańscy w Polsce] O p o ż y c z k a d l a A u s t r i i 
v Krakowi. Zakopanem I v Warszaw e 

Do Krakowa przybyła wyciecz
ka prasowa jugosłowiańska, zorga
nizowana przez Komitet porozumie 
nia prasowego polsko-jugosłowiań
skiego. 

W skład wycieczki wchodzą: 
Mihajło Zivancevic — prezes Ju-
gosłowiańskiego komitetu porozu
mienia prasowego polsko-jugosło
wiańskiego; poseł do skupczyny. 
Vufcasin Andjarkovic — sekretarz 
jugosłowiańskiego kotntetu P.J.P., 
redaktor agencji telegraficznej „A-
vata", Slavo Jtrtr!«a — prezes pod
komitetu P.J.P. w Zagrzebiu; na-
czeiny redaktor dziennika „Novo-

sti". Alojzy Kuhat — członek pod
komisji P.J.P., redaktor „Stoven-
ca", Mthajlo Pelrovfc, redaktor Po 
l.tiki", Bazyli Głuzdovski, redaktor 
„Vreme". Radenko Tome, redak
tor „Pravdy". pani Zivancev!c — 
małżonka prezesa P.J.P. t pani Ju-
trisa, Misa Mijovic dziennikarz i 
Radovanovic — szef oddz alu po
litycznego centralnego pressbiuro 
w Blalogrodze, 

Wycieczka odwiedzi zkoiei War 
szawę, gdzie będzie podejmowana 
przez miejscowe organizacje dziwi 
n karskie. 

Debaty parlamentarne we Francji 
PARYŻ, 29,12. Ni iwozwałsasn po- PARYŻ. ».l2. — Serweta IpomWi OB 

siedzeniu odłączonych komisy] ltaan-
aów 1 (praw ncrinfcznych senatu pre
mier Boncoor i miwiMor finansów Che-
ron wygłosili przemówienia, wskazu
jąc na konieczność ratyfikacji usta/wy 
o udział* Francji w międzynarodowej 
pożyczce dla Austrji. 
. Następnie odbyła sto dyskusja, w 
której wzięli udział b. prezydent repu-
bv.*i Miflleramd, b. premie* łtarthou ł 
b. ambasador w Rzymie Bcsjmrd. 

Mówcy ci domaeałl sle wyjaśnień w 
spranie poirtykj Niemiec I Wioch w 
kwestii anischiussu oraz podkreślali ko 
nleozaiość uzyskania preez Francjo lep
szych gwarancyi natury finansowe]. 

ff Ludzie Roosevelta 
w drodze do dostoieństw po zmianie w „Białym Domu" 

f f 

Przyszły prezydent Stanów 
Zjednoczonych p. Franklin Roo-
sevelt, który 4 marea ma objąć 

w~ fraSenbtirgji,"podane "przez" I władzę, zachowuje się dotych-
źródla urzędowe, okazały sie t e t ! " a s zagadkowo. Właściwie w 
nfereairne. 

W komisji rolnej Reichstagu 
wybftny fadiowiec w tej dzie
dzinie, poseł z centrum, p. 
Schauff, który był dyrektorem 
Związku kolonizacji wewnętrz
nej, stwierdził, że isttitejącemi 
środkami rząd może osiedlić 
saledwie 4.000 kolonistów I że 
ta kolonizacja ogarnąć może w 

zadniej sprawie nic wypowie
dział Jasno swego zdania, rezer
wuje sobie prawo mówienia „na 
późnttej". 

Aby odcadinać, c o będziie czy
nił rząd Koosevelta, prasa sta
ra siię przeniknąć jego plamy per 
sonałne. 

Od tern kim otoczy się przy
szły dostojnik Białego Domu, w 

Mordercy kapturowi 
pod opieką polic]! 

BERLIN. 29.12. Sprawa kapturo
wego morderstwa popełnionego rat 
komendancie szturmówki drezdeń
skiej, zatacza coraz szersze kręgi. 

Za zbiegłymi zagranice 3 sztur
mowcami, którzy wykonali „wy-
.rok", władze rozpisały listy goń
cza. 

Frakcje socjai - demokratyczna I 
komunistyczna zgłosiły w Sejmie 
saskim interpelacje, w których 
oskarżają poilcic kryminalna o uła
twienie mordercom ucieczki 1 do
magają. się od radu pociągnięcia do 
odpowiedzialności winnych urzęd
ników. 

• • " * • 

Nieustępliwość opozycji 
wobec pełnomocnictw dla rządu w Belgii 

. BRUKSELA. 29. 12. Nocne posie
dzeń* parlamentu belgijskiego, na 
kłórem udzielono rządowi żądanych 
pełnomocnictw miało przebieg nie
mal dramatyczny. 

Minister finansów Jaspar przed-
.ctawrł projekt odbudowy finanso
wej Betgji i prosił izbę, ażeby u-
dzieliła rządowi pełnomoenctw. 
gdyż każdy dzień zwłoki kosztuje 

skarb państwa 3 mjtjony franków. 
Socjaliści, komuniści i Flamand-

czycy opuścili parlament, nie chcąc 
brać udziału w głosowaniu nad 
projektami, które — Ich zdaniem — 
dają rządowi władzę nieograniczo
ną. 

Za rządem głosował* cała partia 
katolicka i większa część posłów 
z partii liberałów. 

I Ciężka mgła w Hamburgu 
ISO oh< ętów bez ruchu 

HAMBURO. 29.12. Od Bożego 
Narodzenia Ieżv nad portem tutej
szym ciężka mgła. uniemożliwiają 
ća wszelki ruch okrętowy. 

Na Łabie od portu do latarń mor 
•kich spoczywa na kotwicy olbrzy 

inia flota, złożona ze 150 okrętów. 
Dziwnv widok przedstawia basen 
rzeki Alsteru w środku miasta, po
kryty tysiącami dzikich kaczek, 
którym prawdopodobnie mgła 
przeszkodziła w dalszym locie. 

GIEŁDA 
GIEŁDA WARSZAWSKA 

z dn. 29 h. m. 
Dewizy 

Bet*ja 123.85; Gdańsk 173.40: Ho-
fandla 358.80: Londyn 29.68: Nowv 
Jork 6.925: Nowv Jork (kabel) 8.929: 
Paryż 34.85: Szwakairia 171.85. 

Panter; procentowe 
. 3 oroc paź. budowiama 39.25: 7 or. 
•oż. etablrzacy-jna 54.00 — 53.88 (od
cinki ©o 500 dot 54-25 - 54.50) (w 
eroc.): 4 oroc. ooż. hiwestvcv)na 
sej-Jowa 106.50: 4 proc. ooL iowesty-
cytoa 100.00: 4 proc. oaftsłw. noż 
Bremłowa óoterowa 53.00 — 53J5: 5 
Proc. konwersvjna 40.46: 6 proc poi. 
doJaiowa 54.00 — 54^5 (w oroc.): 10 
proc. noż. kolejowa 99.50 (w oroc): 
5:ónoc LZ. Bamku KOSP. feral. 94.00 
vw oroc.): 8 proc. obirK. Banku KOSO. 
'fcłrt. 9400 (w proc.): 7 proc. LZ. B. 
«o»o. brai 83^5; 7 proc. oM*is. Bamtoi 

EW>. ioroi 83J5; 8 proc. LZ. B, rotoe-
co 94.00; 7 oroc LZ. Benku rołnezo 
S3JJ5; 8 proc 12, m. Wadszarwy 44J5 
-43.00 — 43.28. 

Akcie 
Bank Pcłski 88.50 — 89.00: Slara-

cłtowic* 7.50. 
Ma wozoratszym tebranin fieldy 

zbożowo - towsirowej w Warszawie 
flotowano za 100 k«. parytet waeoji-
WaraBawa w handlu burtowym, iadun 
kncłi twewonowych: żyło sta.t»da;rt 
I-szy 15^5 — 15.50. Ĥ ri — 15—1525. 
pszenica Jara caerwona szklista 26— 
26.50; jednolita 25 — 26: abśierana 
24.50 — 25: owies Jednołity 16 — 17; 
zbierany 14 — 15; Jęczmień na kasze 
13.50 — 14: browarny 15 i pół — 16 
\ Pół: itroch polny 23—25: „VJc!owa" 
25 — 30: ziemniaki Ja*,1!* 3 50—4: 
.rjika oszenna luksusowa 43—48: 0000 
38 — 43 

dużym stopniu zależna będszłe je 
go polftyka. 

Główną troską prezydenta bę 
dzle oczywiście skarb. Mówią, 
że p. Roosevelt chciadby po
wierzyć tę ciężką tekę senato
rowi Carter 01ass'owł, osobi
stości maio zmamej. Senator u-
ciiyia się od tej misji, powołując 
się na stan zdrowia i wobec te
go mówi się o dwu bankierach: 
p. Melvin Taylor'ze z Chicago i 
p. Lonsdale z St. Louis. 

Obaj są to finansiści zwnązanf 
z Wallstireet'em, dotychczas nic 
znani na arenie szerszej dzia
łalności. 

Druga odpowiedzialna teka— 
spraw zagranicznych miała być 
powierzona p. Newton'pwi Ba-
ker'owi, który już był sekreta
rzem stanu. Podobno jednak w 
ostatmicli dniach p. Rooseyelt 
zmienił zdanie i uważa, że p. 
Ba:ker ma zanadto wyraźną an-

tyjapońską orientację ł wobec 
tego skierował swe zamiary w 
Inne strony. 

Mówiono o p. Owenie Youa-
jru. ale ten okazał się zamiesza
ny w sprawę Insirila. Wypływa 
więc nowy kandydat — p. Johm 
Davis — ora-wnik z New Yorku. 
Ma on być doskonałym negocja
torem; na Jego talenty Itezy p. 
Roosevelt w ciężkich Tokowa
li i ach z Europą o długach. 

Na prokuratora generalnego 
powołany być ma p. Watsh — 
demokrata, radykał, prawuiik z 
New-YorOou. 

Kierownik aflecji wyborczej p. 
Roosevelta p. Parley otrzyma 
w nagrodę tekę poczt I telegra
fów. 

Na mimtetra haind|n wysunię
to kandydaturę jednego z naj-
wieikszych kupców nowojorsWch 
p. Jesse Stranissa, teka pracy ma 
przypaść p. Fram.ces'owi Per-

KRONIKĄ TELEGRAFICZNĄ 
Traulczne polowanie. Na polowa-1 nycłi przeciwko władzom sowHeck:«n 

kins'owi, który jest komisarzem 
pracy miasta New Yorku. 

Wielki spór Wzie o tdkę rol
nictwa: faworytem prezydenta 
jest redaktor organu postępo
wo - republikańskiego „Farm 
Jouirnal", który porzucił Hoove-
ra, p. Henry Waiace, ale wy
suwane są i inne kandydatury. 

Tekę wojny ma objąć p. Ba
ker. a marynarka ma zostać w 
rękacb p. Danielsa, który piasto
wał tę tekę za czaisów Wilsona. 

Oto ludzie Roosevelta. Na ich 
nadejście czeka z wielkiem na
prężeniem nietylko cały naród 
amerjikańsiki; aJe i Europa. 

spraw zaerantcznych postanwwłU przy 
M projekt ustawy. zmicrza4«cej do 
za(nvaTtt«rto\iiania pożyczki aastrja-
cUeJ z pewnemi zastrzeżorśam poli-
tyczjieirt i dyploma-tycznemL 
• Z kuluarowych roztfiów odnosi iio 

»Tażenie, że edyby rząd postawił kwe
stie zaofanra, projekt mógłby przejść 
w izbie słabł wiekszo*c:a. v ptzecłw-
nynt racic bedz e odrzucony. 

PARYŻ, 29.12. — kba prowadBlM 
dahzĄ dyskusle nad proJeMem pożyć* 
ki awtrjaokćol. DopubcrAany Marta 
zwatozol ton proWIct tiwadadac że cho
dzi tu pożynahe trulm do odzyskania 
Deputowany PrantJn moCciat rowoJe* 
projekt, lecz okwktdcsyt. że rte chc% 
aby można było stad wnłos.tai»«ć, ż« 
wsrń dczescl członków łaby tstnrcje ja 
kikohmtek wroa! imstiról wnbec Austrii 
- Sprawozdawca generaCny Ltimourouc 

J sprawradawca komisji spraw z*»rai-
nicznydh V!«not wypowiaJali s<« prsyi 
chyfmie. m6w»c te Francie m« mołi 
sle ucftiytć od noUtyld srdiiairarj&l 

— :)#<: : 

Prorotfwa płk- Hoseva 
o dvkiaiurae w Ameryce 

LONDYN, 29.12 z Noweao Jor
ku donoszą, że puUk. House zapo
wiada w ozaso;i;śmie „Liberty" po 
jawienie się w Ameryce człowieka 
słhiaj ręki, który bez względu na 
wailki ool$tyczne będzie dążył do 
zatesnania kryzysu xos,podarcze-
so. 

Ten dykitator amerykaflslkl bę
dzie bardziej zbliżony do Lcniiu, 
niż do Mussolane^o. 

Podobne oosflady wwoowiada ró-
wtttoż znamy senator demoktatyc/.-
nv HaPrison. 

Spór o Gandhiego 
powodem dymisji wicekróla Indy| 

<nńi przedświa t̂ecznem na bażai»tv w 
dobrach Moim pod Hamburtzem zda 
rz.W sie imiertelnv wypadek. K«xlv 
dwaj myśliwi przekracza.̂  wąski r6w 
Jeden z nich potknął sle i wpadł na 
towarzysza. Lufa strzelby padaoace-
KO uderzyła o zamek strzelby idące
go skutkiem czcizo padł slrznł i trail 
oadajactifo w tyt irlowy. zaMaJac go 
M miejscu 

Matouska będzie wydany — We
nom. Słynny sprawca zamachów na 
ipociajri bedzii wvdanv przez wiedze 
austriackie węgierskim sadom, wy
rok śmierci nie może bvt wydany. 
»dvż po ukończeniu roarrawy na We 
grzech, Matouska musi być odesłany 
z powirotem do Austrji, oełem odsie-
<!zonid tam kary, na która zostai ska
zany przez sady austriackie. 

Napad hitlerowców na Polakdw. Na 
Slasto Opotslrfen w mefccawosci Roz-
móerka. grupa borowców hŁUerow-
rftlcli zsrtnzwnała dwóch wiracaJacvch 
na rowerach z pracy hmkcjonarjusizów 
..Hołnika". Pia'tka i Karoce, zabrała Sm 
rowery a o6źn;eJ pobiła. 

Szach perski nie sorzedate tronu. Po 
sełstwo perskie w Paryżu zdememtowa 
(o potzłoske o tern. Jakoby szach per
ski zamierzał sprzedać kiłka klejno
tów. a w tej Mcznle tron. wysadzany 
brytentami. 

Walki w Hondurasie. Koło Santa Lu 
era w Hondurasie powstańcy zaDrzy-
mali pociąg: nadszedł oddział gwardii 
skoczono bi-twe. w której padło 22 po-
w r̂aHriyy l X •ohT*ę.p?y  

Bankructwo miasta. Miasto Steyr w 
Austrii bankrotujc dełicyt miasta wy
nosi 6jlX).Ono stzyWngow. 

Dyplomaci* w Watykanie. Wczo
raj rozpoczęły sie audtencle u Pao^-
ża dla cztrnkow korpusu dypk̂ ma-
(ycznego. ak<redvtowane«o przy Wa
tykanie. 

Aresztowania na Ukrainie sowlec-
ckiel. Na Ukrainie sowieckiej aresz
towano pięciu dyrektorów domen pań 
stwoiwydh. oskarżonych o saibotaż do
staw zbożowych. W K.JowszozyżnJe 
areszitowamo tei 5 komiKrtetów ukraiń 

. sk"ich pod zarzwtem unrawianra orO' 
mąka żytnia pytlowa 25—27;|pa<tandv separatystycznej 1 podmidiza 

LONDYN. 29.12- Dzienniki do
noszą o możliwości wyiiaiszcacnia 
(JandhieKo i wkikszej liczby jogo 
zwolenników z więztenia już w dniu 
Nowego Roku. 

Gabinet brytyjski pragnie uwol
nienia GaKjdhiego, aby zapewnie je
go udział bądź osobiście, bądź 
przez upełnomocnionych przedsta
wicieli w sesji mieszanej komisji, 

ambasador Francli. Rząd' która zbierze się w marcu w Lon-
mianował senatora Henryka dynie dla rcraparzeirria projektu u-

stawy konstytucymej dla Indyj. 
Ustawa ta ma być wniesiona do 

kby Omiń w lipou. 
Tymczasem wioekról Indy) lord 

WUlincton, który oświadczył w 
swoJm czasie oubliczinie, że Oandhi 
nie' będzie zwolniony, dopóki nie 
wyrteton!* siercywitaeg*'nleiVostó-
szeństtwai, sprzeciwia sio zwotaie-

raraowa I sitkowa 20—21 i PÓŁ ' nła włosoian oraz kolektywów roi-1 fcrzyż. 

Nowy 
francuski 
de .I.Ju\'onda ambasadorem w Rzymie 
ua mcirsce zmairleso ambasadora de 
Beautnarchairs. 

Tragiczna podróż. W Hiszpanii pod 
insistccakiem Leriła spadł sa.m.łlol 
pocztowy, crzycz«m 2 osoby zostały 
zalb1!*. 

Wśród pasażerów znajdowata s'a 
młode para. odbywająca podróż po
ślubna. Maż odniósł oieżta* rany. 

Bony na 3 miliardy iraokdw. Ko
misja finansowa senatu we Francji u-
chwiiAJa iisUtwe o emisji 3 miAJairdów 
franków bonów sk înbcwych, .odrzuca 
Jac tcim samem uclrwaile izby deputo
wanych o emisji S miliardów. 

Rezygnacja sen. Lltzmana. (len 
Litzman. poseł ze stroimctwa narado 
wego socjalistów, który, otw^rail 
Recltstag ze starszeństwa, złoży! 
mandat 

Przyczyna razygnacji była ostra 
pokrnika miedzy Lttzmanem. a gen. 
Schleicheireim. 

Aresztowane przemytnlczkl ze Lwo 
wa. Urzędnicy celni w Wedn u 
aresztowali aa dwoncu Ozeie Łippê r. 
żonę Juhlera lwowskiego, w kufrze 
która] zinałezjlono 197 tys. fr. fr. 

Pofłaki stwierdziła, że O. Znpper Jeż 
dztta klknSiroWe w ostatnch miesią
cach do Austrji. Czechosłowacji I We 
g er. wobec czego aresztowano Ja pod 
zaireutem przemycania watut 

W obronłe komunisty. W Londynie 
skazano przed k*'ku dn!ami starego 
przywódcę beOTObolnych 76-lotm'eKO 
komunste Tomasza Manna na 3 m'.e-
sace w'ezfemftŁ 

Wyrok ten wywołał protest kół ra
dykalnych ł przewodniczący Labour 
Parłv Landsbury zażądał przesłucha
na w tej sprawne u Mac Donalda. 
Premier odmówi! Jednak, łłomaczac 
sle urlopem wyipoczynkowyim. 

Faszyści w Portugal]). W Lizbonie 
utworzyło sic stronactwp faszystów 
sk»e pod nazwa narodowych syndyka 
('•stów. Przywódca ich Je*t dr. Rctau 
Prało. Jako odznaki zewnętrzne nsta 
nowżeno •niebieska koszule z opaska 
czerwona, na której znajduje sśe bały 

nioi .jproroka •ndyj", oczekując od 
niego odpowiedniej deklaracji. 

W Londynie zdają sobie sprawę 
z tęga że Oandhi ntedy podobnej 
deklaracji nie złoży i że ścisłe wy
konalnie polecenia wicekróla ozna
czałoby bezterminowe wiezienie dla 
Gandhtato. *. 

Wobec tego Londyn nalecą na 
lorda W-ałmgtona. aby zgodził s'9 
na kompromisowa interpretacjo 
swej tezy, co do wyrzeczenia s a 
przez GairkDi.egjo cywftnego niepo
słuszeństwa. 

W związku z tym zatarciem 
przewidują, że gdy tylko ustawa 
będzie przez parlament brytyjski 
przyjęta, kord Wilington ustąpi. * 
na Jego mefsee m'anowany będz 0 
wicekrólem Indyj- Hberał • lord 
Lothiaa..' . .-:-«-.;. * .u\ ' • • i. 

Bezradność policji 
podczas walk parły nych w Berlinie 

BERLIN, 29.12. — W dzlelnłcy 
wsohodniej BeriDna powtórzyły »e 
ubiegłej nocy krwawe starcia mie
dzy hitlerowcami a fcormmistaimi. 

Hitlerowcy urządzili napad na je 
den z Wkaii komunistycznych, przy 
czam doszło do strzelaniny. Znaktr 
mowane pogotowie policyjne mu
siało ste poczadkowo cotnąć pod 

gradem pocisków, rzucanych z o-
ki«n i i dachów. Dopiero po na-
dedścru p o s t ó w udało sle opano
wać sytuacje. 

Na ulicach krążyły do rana pa
trole, oświecając reflektorami do
my, z których bombardowano po* 
licie kami-enaaimi- -. 

Wiedeńczycy—zwycięzcy 
w turnieju hokejowym w Zakopanem 

ZAKOPANE, 29.12 — W 3-im I o-
sta'tniłn dniu międzynarodowego tur
nieju hokejowego o mistrzostwo Żako 
pameigo rozegrano dwa ostatnie mecze: 

W pierwszym meczu lwowska ,.Po 
gon" osiitgncla wynik beobramkowy 
0:0 z porananskkn AZS. 

Drugi mecz .Wiener Eislauf Ve-
reln" — „Legja" przyniósł zwycięstwo 
W.edeńczykom w stosunku 2:0 (1K), 
1:0, 0:0). 

Osiałeczne wyniki turnieju są naste 
pujące: 

I) miejsce tytuł mtetrSa Zakopanego 
craiz nagrodę honorowa zdobyta „Wia 
ner Elslauł Vere*n", która na 3 gry o-
zyskara wszystkie możliwe 6 punktów. 

Drucie m ejsec zajęła lwowska „Po
goń", trzy punkty. 

3-e miejsce .AZS — Poznań" dwa 
punkty, 

4-e warszawska .Legja" Jeden punkt 
! 
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STANISŁAW PAC 

ZAPRZEDANE ŻYCIE 
Jakież to szczęście, że w pokoju panował nie-

bitiki półmrok. 
Marysia zbladła tale na widok męża, że poznał

by o j natychmiast, jak jest zmieszana. 
. . .A* ^ "auczyla s'e kłamać w najgroźniejszych 

momentach. Umiała opanować s.:« seybko. 
• Poctjrlrła a'c wiec raz jeszcze nad łóżeczkiem 

dziecka, pourfowaU je w czoło, poprawiła kotder-
* B sT°..d o* ć aasa. ieby znaleźć odpowiedź. 

— Wyjdźmy stąd — powiedziała szeptem — bo 
obudzimy małą. 

W jadanym pokoju powiedziała poprosta: 
r~J

C s : y doprawdy tak bardzo cię to dziwi że 
wfcoodze? Umówiłam się w kawiarni z przy-
iadólką. 

— W kawiarni? Skądże ta wieczorowa suknia? 
•_— Ach, mój droel sądzę, że nie będziesz mi 

udzielał wskazówek, jak się ubierać. Skierowała się 
ku drzwiom 

Złtaymały ją jeszcze na pro*u słowa: 
— MaryskL_ Ck>ś okrywasz przedemną-. Ni

gdy nie słyszałem. Ayi mała jakąi „pTzyjacorkęa 

„ — «y widu rzeczy nie wiesz. Zabawny jesteś, 
JHoie ci s.e zdawało, że ty jesteś tym jedyaym 

człowiekiem, który ma prawo do całego moje
go czasu. 

Wzruszyła ramionami i wyszła. 
Grajnert stał czas jakiś bezradnie. Roztmrał ja

kimś instynktem, że coś się dzieje bardzo niedobre
go, coś, czemu należy się przeciwstawić, aie nie w:« 
dzał, ja4c. Zatrzymać ją? Nie pozwolić, aby wy
szła? Nie. Tego nie umiałby nigdy zrobić. Nie umiał
by być nigdy brutalny, nawet nazbyt stanowczy. 

Poszedł do swego gabinetu. 
Słyszał, jak się drzwi frontowe zatrzasnęły za 

żoną. Słyszał, jak szybklemi krokami schodzi po 
schodach. 

Podszedł do okna, uchylił porrjery i wyjrzał 
na ulice. 

Zcfcaczył. jak Marysia wyszła z bramy i rozej
rzała s ę wokoło. Potom szybko ruszyła ku taksów
ce, stojącej na TOJTU drugiej rtcy. 

I w te; chwili Grajnert powziął decyzję, 
Dwoma sosami wybegl z pokoju. Pałto chwycił 

z wieszaka... Kapelusz... Zbiegł po schodach, jak sza
leniec. 

Zdążył. JMarysia siadała do taiksówki... Motor 
zaturkotał... 

Szczęśliwym trafem droga taksówka przejeż
dżała właśnie koło domu. Zatrzymał ją i rozkazał: 

— Niech pan Jedzie za tamtym wozem... Szybko . 
Wjechali w Aleje Ujazdowskie, To pościg był 

łatwy. ZaczęK Już dopedzać ściganą. Tak się przy-
aajirmiej zdawało Orajnertowl. v 

— Czy pan widzi tamtą taksówkę? Dopedzimy 
icJi?. - . wylał słoier*. 

— Dopedzimy. chociaż tamtem ostro wyrywa— 
Lecz aa Placu Trzech Krzyży na „trasę" biegu 

wyjechało z różnych stron kilka aut. 
Szofer Grajneria musał zahamować w pewno/ 

chwili tuż przed jakaś starszą panią, która wypra
wiała dz Y/py taniec na jezdni w panicznym strachu 
przed mknącemi autami, 

Kiedy ruszyli znów, szofer „dał gaza", aby nad-
robć stracone sekundy. 

Gi>jnert siedź ał pochyłony naprzód Jakby łą 
pozycją prrgnął dodać szybkości. 

Ujrzał wreszcie przed sobą taksówkę, w której 
jechała Marysia. 

— To ta. O, widzi pan.- Skręca w Aleje Trzecie
go Maja.-

Szofer nie odpowiedzi. Zakręcił śladem s e n 
nego auta, mimo, że właśnie w tej chwili policjant 
wstrzymat ruch podn'csien:em ręki. 

W Alejach było pusto Można było gnać ca
łym pędem. 

Obie taksówki erównały się wkrótce... 
Nagie szofer Grajnerta odwrócił głowę: 
— Pimyliliśmy się. proszę pana. powiedział. — 

To n e ten wóz... Tamto była „cytrynka"™ 
— Jakto? To niemożliwe? Co pan mówi? 
— Napewno. Szofer począł zwahrać. NaDewno 

proszę pana. Czy pan chce, żeby jechać dalej? 
— Ależ natarabie. Nic się nie pomyliłem. Ani na 

chwilę nie tracłem z oczu tego anta 
Jechać: w ęc da"ej. Ale szofer miał rack 
Przekonali się szybko o pomy'cę, gdyż śegan* 

i taksówka aatrzymaU »p aa początku mostn. Szofe? 

Grajnerta zahamował tuż za jej tylnemi kołami 
Grajnert przywarł twarzą do szyby i czekał. 
Naturalne — pomyłka. Z taksówki wysiadł fc-

klś pąn w mejonku 1 ruszył żwawo po schodach 
w dół. ku Włśle. 

Grałnert opadł ciężko na podaszki 
.— Niech pan zawraca — rzekł apokojtrte do 

kierowcy™ 
Jechali teraz wotao. jak na spacer. Orataert ha

mował K.rewne myśli. Był po raz pierwszy w życiu 
zapewne <ak wściekły. 

0 . gdyby teraz spotkał Marysię.. 
— DoKad? — spytał krótko szofer, gdy s'» za

trzymali na rogu Nowego Światu. 
_ _ - r Wszystko jedno.- Niech pan Jedzie do 
WJanowa. 

M « V przecież ochłonąć. Do domu n:e pojechał
by za zacne skarby. Do knajpy jakiejś? Nie. to tei 
n:eina sensu. 

Wchwli . gdy Grajnert przejeżdżał koło Belwe
deru. Marysia stanęła przed drzwiami meszkania 
hraboy. gdzie czekało na n:ą zniecierpliwione to
warzystw c-

— O. jpfcże się cieszę, moja maludka. że naresz
cie cię widzę — rzekła od proga hrabina. Wszyscy 
czekamy ta* n'ec!erpKwie. Nachyl ta s'e ko nej 
i dodała szeptem: muszę ci.powedzieć. że prezes 
zaczął s> IP* nawet bardzo niecierpłrwić U nas pa
nuje pswoa dyscypłna... 

(D. c aX 
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W brzuchu wieloryba 
Satyra na stosunki angielskie 

W londyńskim Wesfanfinster.kręcą się kapitaiiowie kasjerzy 1 
Theaore gradą obecnie z wiel 
kłem pcwodzenaarn. niezmiernie 
oryginalną seuikę. 

Sanuka nosi tyftrf „Jonasz I 
wflekiryib", a aiwor jej James 
Brieoles uczynił z, niej narzędzie 
saKyiry na stosunki angielskie. 

Jonasz, prorck z prowincji, 
wyrusza z maflego rnóasteczka 
nawracać Niniwę. Żegnają go z 
wielkim hałasem. 

Ale Jonasza, tak jak to jest w 
Piśmie Ścwńctem, agamnia surach 
przed ta misją 1 usiłuje uciec już 
z okrętu. 

Otaret jest jednym z „narjlep^ 
azyah okrętów faji okrętowej". 
a wśród maOonwozydi. pasaże
rów wszystkich biblijnych lodów 

stewardowie, peftiiac swoja służ
bę zupełnie tak samo. jak na każ 
dym dzisiejszym luksusowym 
parowcu angielskim. 

Zaanćast kart okrętowych mają 
pasażerowie „Kamienie jazdy" 
w postaci czerwonych cegiełek, 
kitóre kontroler bada zębami. Na 
morzu zrywa siie burza. 

Następna scena rozgrywa się 
w brzuchu wóekwyba, gdizfe Jo
nasz musi wysłuchać filozoficz
nych rozważań swego gospoda-
rza. Głos jego wydostaje się z 
brzucha wieloryba przy pomocy 
megafonu. 

W Ninjwie wydaje następnie 
tamtejszy „Kbb Serrfiiramidy", 
herbatę dla nowego proroka. 

Na herbatce rej ukazuje autor 
••W-

Autorzy f linowi szybko jadą! 
Ivar Kreuger bohaterem obrazu 

Jeszcze nie przetorzimtoły cał
kowicie echa stirealu samobój
czego „króla zapałczanego" lva-
ra Kreugera; jeszcze Kuropa nie 
otrząsnęła się po jednym z naj
większych „bluiffów" świata, 
gdy oto. Już Ivaa- Kreuger staje 
tóę bohaterem Obrazu Miniowego. 

W Nowym Jorku wyświetlają 
ostatnio ów obraz p. t. „Król 
eapaiłczany". 

Jest tam przedstaiwlonc cafe 

Co wróża gwiazdy 
na tfzei 30 grudnia) 

H ewokoina mhlhntt 
I podrałn enle 

Spotesowona ak-
tywaosc imtóetotu-
2413. ruchliwość I 
przedsiębiorczość 
zuizruczy Sie od sa 
messo rana — zwte 
szcza w związku z 
korespondencla. 14-

terojtara. handlem, nosYedniorwctn. ra-
cfcntami. cwdeKWja i wesołe praca 
umvs!o>va. 

Wątpliwe Jest JednaEtta. czy nasee 
Wvsttkj <w tych tonranfcacto wydadzą 
dróiaj oatttdBMt reaultBJy. bowiem ko 
lo srrdz. 11-ed dishairmcojne wpływy 
IwwTitazaie preynosa nam zbytnia Im-
(Hilsywność. skłonność do działania po 
spiesznego. ne Iczacesjo sie z później 
•zvmi nc&twstwami. 

W czasie tym możemy powiedzieć 
wiece! aniżeli zamierzaliśmy lub aniiełi 
natezata. aSbcitaż okaeywać skJtonność 
do saarsAio^d. wystąpień zbyt stanów 
czych, stawtertia sprawy w sposób ka-
4ew>nX3«iy — I wiaz-ystłoo to. raitanW-
ntc. nie orriesdot sproiwaduiic iafrchś 
przykrości domowych, nieporozumień 
c podwładnymi — łub woeółe zanre-
•zfna. 

Mozę ono nas dedmać srwfaszcza w 
•wa-rto] z korespondencla. papierami. 
kontraktami, w stosunkach z posredni-
kam tub aK«ntotn>. W czasie rym mo-
ieeny być rranaieri na podsteoy Inb 
Oszustwa. Jest to rteodpciwfedna po
ła do eapTOwadraaaua J-fadłkawiek 
•mi-n. 

PńznW *e wp)vwy utame astapta. 
pi Koda. 13-eś mo*emy oiajedywać Ja
kieś untecesniaoe przygody, spotkania. 
nieoczekiwane znTany na lepsze. Jest 
lo odpowiedni ozes do odbywana b-
U¥m iotoryfcwcn i «Btorwtona'W«zeł-
fcjdi spraw urzędowych lub ziwiaza-
nwh z radiem, kinem, lotnictwem. 

WJeozoT ztnpowćada śc tnrehe w>-
•E«1 — cwteazcza w stosunkach z o-
•obaml wyzel posławkmeml. Ne test 
to odnrWedna pora do zdradzania 
•:e i& awemi ór-ftar«ci?m: lub mówienia 
• ramfarach na przyszłość. 

Dr'ecko datś orodzone — dowdpne. 
'kłtfi'|.ttfmrSne. ł»VBtne — cbocrai nieoo 
drr*Vwe — ckońe dozo orygunalnośc 
I somodzsehBści 

życie Kreugera. Zrazu, widizimy 
go jako młodego chłopca na emi 
gracji w Chicago, potem jako 
pracownika fanrykl zapałek jego 
wuja w. matom szwedzkiem mia
steczku. A potem następuje cała 
dAtnewajaca i srmana karjeca 
tego człowieka. 

Film ukazułe kobiecych szpie
gów, którymi się otaczał Kreu-
ger, niejednokrotnie otoiecując 
im-wzamian małżeństwo; ukazu
je też jedyna prawdziwą miłość 
Kreugera, tę kobietę, której nie 
mógł poshilbić. 

Rolę Kreugera gra Warren 
WBIfams, jego ukochaną Liii 
Dannita. 

cały szereg dam tondyfraklch, 
pokpiwając z nich srodze. 

Sztuka spotkają się z ogrom-
nem uznaniem puibliicznosck 

Złoto płynie i leci 
Transporty złota z kraju do kraiu 

Orwkien ubtegty był pod znaibowłązania były Tegułowane w 
kiem o!'brayimch transportów zło złocie. Transporty tego złota 
ta z kraju do kraju. Długi wo- posyłano na okrętach 1 saniolo-
jenne i tamę miedz ynarodowe zo-

Co będzie z brwiami? 

taoh. Jakże się to odbywało? 
Złoto na pokładzie 

— Na co Jeszcze czekamy? 
Czy ładunek zapowiedziany już 
nie nadejdzie? 

— Trzeba czekać. Przyjdzie. 
— Czekaó czekać, a potem 

dopiero wszystko się popędza. 
— Trudno! 
— A He tego będzte? 
— 222 skrzynki I 
— To ntemożiiwel Chyba, ku-

pffli za to całą Amerykę! Prze
cież, to wszystko pieniądze! 

— Tak, „lekko licząc" 130 
mpljonów marek niemieckich. 

Rozmowę tę prowadziUo w 
porcie Cherbourga dwu maryna
rzy załogi pairowca „Burona". 
Na zlecenie banku Lazaira, na 
pokładzie „fluropy" miało Je-
cliać pr7.ez Oceam 130 milionów 
marek w zlocie w 222 skrzyn
kach. 

# 
Punktualnie o oznaczonym 

czasie o 9.55 zajechały do portu 
3 samochody. Zamknięte- jak ka 
refki więzjenme. 

Z tych samochodów wynoszą 
skrzynki: po dtwu hjdai chwvta 
każdą I poda<ie do określonej lu
ki okrętowej. Na brzegu liczą te 
skrzynki, na okręcie Je księgu
ją. 

P o wypróżnieniu. wsayslWcfi 
trzech samochodów, na okr«t 
wsiada cznerech uraędniców. To 
dozorcy skarbów. 

Syrena okrętowa zawodtei. O-
kręt msza. Złoto płynie do Ame
ryki, skąd przybyło przed tnJ/o* 
siącami. czy przed lary. 

Rosylskl parowiec ze srebrem 
Do pOrtu w Hamburgu przvW« 

Ja co pewien czas parowiec „Do 
rutre". Wlezie ładunek srebra i 
irmych szlachetnych metali z 
Rosji. 

KBIka samochodów, wtozacyctj 
fu.nkcjonar.iuszv policji eskortuje 
auto. na które maja wynieść ła
dunek. Ruch przerywają na prze 
ciąg kilku minut. 

Potem opancerzone samocho
dy pełne srebrnych sztab ruszajaj 
ku nra^u. 

W samolocie 
Angiicy wysyłają najdietnfe! 

orEmsporty złota szilaikiem po
wietrznym. 

Samoloty angielskie z drogo-
connym ładunkiem kursują młe-
dzy Croydon a Rottordaniem, 
Pairyżem i Brukseilą. 

OdbfWa się to w sposób pro
sty. Do samolotu pasażerskiego 
wstawiają skrzynkę ze złotem. 
Siada na niej stary, zaufany u-
rzednflk bankowy, uzbrojony w 
rewolwer, l na tom koniec Złoto 
leci. 

W Paryżu przestała być modne „uruKiiIownne" brwi. Niewiadomo leszcze, 
co na Ich mlelsce wymyśla salony kosmetyczne. Narazić, ta, oto. kobieta. 

hołdule leszcze stare! modzie. 

Wnuczka Napoleona III umarła 
„Marsyljanka" na pogrzebie 

W Nowym Jorku zmarła hr. 
Józefina DecasteWeccmo Fratra-

Opowieść o opowieści wigilijne] 
Mata izdebka, a w nie\ para..." tr* 

Słynnym na cadyin świecie aulo-i mieszkania O. Henryego i roznió-
rem króc.utkicu nowelek, któryehlwlć s:e z nim osobiście 

:)#(: 

napisał w swem życ.u przeszło 
300, był Amerykanin O. Henry. 
• Był to człowiek nieustannie po
lujący na tematy; gotów do prze
bycia 50-c^u pięter w górę i ua dół, 
gdy tylko mógł na jednem z nich 
schwytać kogoś, kto mu opowie 
coś wesołego; zamieniony w slwch 
na ławce w parku, gdzie dwie bo
ny czyniły sobie zwierzen a mi
łosne; bezczelnie podsłuchujący 
rozmowę dwu przechodniów na 
przystanku tramwajowym; wiecz
nie spragniony tematu; wiecznie 
ząpóźniony w terminach oddawa
nia nowelek redaktorom; znoszący 
męki nad bałym, niezapsanym pa
pierem, gdy w przedpokoju chło
piec z redakcji czekał już na rę
kopis. 

A najciekawsze było to, że 
wszystkie owe króciutkie historyj
ki: robione na zamówienie, robiły 
potem wrażenie, jak wytrząśnięte 
z rękawa. 

Pewnego dnia. w okresie przed
świątecznym, redakcja jednego z 
dzienników nowojorskich zwróci
ła s'ę do O. Henryego, by dal jej 
do świątecznego numeru nowelkę 
wigilijną. Henry obiecał, ale gdy 
przyszedł określony termin, nie 
dostarczył zamówienia. W redak
cji powstał popioch. miejsce na 
pierwszej stronie było zarezerwo
wane, Dan Smith, rysownk re
dakcyjny. nie mógł rozpocząć ro
boty. nie znając tematu. 

Redaktor polecił mu udać się do 

• 

„Łabędź umierający na. lodzie" 
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— Czy nie możesz mi przynaj 
mniej opowiedzieć treści twej no
welki. jskoro, jej jeszcze n e napi
sałeś? — spytał Dan Smith O. 
Henryego. — Zrobiłbym ilustracje; 
już najwyższy czas! 

— Ależ ja nie mam pojęcia, o 
ozem będzie ta nowelka! — za
woła! O. Henry z rozpaczą. — Sie
dzę tu i męczę się, i nic nie przy
chodzi mi na mysi. 

— A ju musze dziś zrobić łu
skacie, bo nie zdążą ich odbić! — 
upierał się Smith. 

Nowy typ samolotu 

Na latn'sku Temoelhol pod Berlinem. znanv niemiecki- lotnik oceaniczny Jo 
hansen dokonał wzlotów na szybowcu nowego tvnu. ktnrepn nł»tv zbudowa

ne sa w kształcie skrzydeł ptaka. 

•Ł S»oł««w*» ^fflpw^i ***«,i**M»e 

Tajemnicze słowo 
Kult przodków na Starem Mieście 

Soula Heale. nalslv*B'elsza lytwhuka świata na zawodach ' 
8»ortpaliH wykonała u łyżwach popisowa krcacle aleiytacel 

wlowel _ uatK JUasJaraJacr 
i Dertw?kłm 
tancerki Pa-

Kaźda z dzielnic stolicy naszej 
ma swoje ulubione zwroty, używa
ne przez wymownych obywateli 
podczas kłótni. Inaczej klnie Kerce-
iak, inaczej Szmulowizna i Moko
tów. 

„Starówka" rosluguje się wypró 
bowanemi zwrotami, które prze
trwały od czasów taić panów Ba-
ryczków i tak się pokryty patyną 
wieków, że dzisiejsze pokolenie nie 
rozumie już ich znaczenia, powta
rza je jednak 

z należy tern na .taszczeniem 
i szacunkiem, jako drogą pamiątkę 
po praojcach. 

Chcąc poznać Stare Miasto 1 jego 
język, nie potrzeba czytać Or-Oia. 
albo zapuszczać się w wąskie szy
je starych uliczek, wystarczy udać 
się na ulicę Trębacką nr. I do są
du grodzkiego, gdzie likwidują się 
spory, powstałe między staromiej
skimi partycjuszami. 

Oto imć państwo Franciszek i An 
na Zydel stoją przed obliczem 
sprawiedliwości za spostponowanie 
i dyfamację pani Marii Aniołkiewi-
czowej. 

Rozeszło się o dzieci, za któremi 
ujęły się matki. A że jejmoście ze 
Starówki mocne są w buzi, 

naurągały sobie setnie. 
Niepotrzebnie tylko wtrącił się 

pan Ludwik, który jednak uspra
wiedliwiał się jak następuje. 

— Dokąd wymyślałv sobie legu-
ralnle, od tłornoków, wyciruchów, 
małplgnatów, hrabiniów z Zapie
cka. nic nie mówiłem, wiadomo, 
kłótnia — babska rzecz, ale jak 
•—1 AaMkknricnw* powiedział* 

mojej żonie, ty sykomoro, nie wy
trzymałem. 1 

— Cóż to znaczy ta ' 
„sykomora"? 

— Nie wiem, to się tak mówi 
Sędzia zainteresowany pyta po 

kolei o znaczenie tego słowa 
wszystkich świadków i przodowni
ka policji — nikt nie wie. 

W końcu oskarżycielka p. Anloł-
kiewicz tłumaczy, 

— Sykomora... to sykomora i 
IUŻ... Moja babka i prababka, co by
ła kumą samego pana pułkownika 
Kilińskiego, tak mówiła, to i ja mó 
wię. 

— Jak usłyszałem sykomorę — 
ciągnie dalej oskarżony, wszystko 
się we mnie zagotowało, ale nic, 
miarkuję się. że z kobietom okoHcz 
ność, podchodzę i mówię grzecz
nie: 

— Czy pani chce, żebym pani 
wlazł na buzię?—No i od słowa do 
słowa zaczęta się awantura. 

Z uwagi na to, iż po owem 
wlezieniu na bozię" 

pani Aniołkiewlcz chorowała dwa 
tygodnie, sąd skazał pana Zydla na 
tyleż aresztu. Jednak na zasadzie 
amnestii kara będzie darowana. 

— Wiadomo, że sąd musiał dać 
amnestię, przecież ta stara cholera 
sy—ko—mo—rą moją żonę. matkę 
dzieciom narwala! — mówi! ufny 
w sprawiedliwość p. Zydel, zabie
rając sie do ('omu. 

WIHS!UJeMY: 
Dziś: Eugeniuszowi 
Jutro; Sylweatteid 

O Henry zamyślił się. 
— Już wiem. Dan — powiedzał 

powoli — Narysujesz ubogą 
izdebkę, . typowy „umeblowany 
pokój" biedaków. Stół. dwa krze
s ła łóżko. Na łóżku siedzi młoda 
para. Rozmawiają o gwiazdce. 
Ona ma śliczne, długie włosy. To 
wszystko, co dotychczas wiem. 
Ale z tego wyniknie nowelka, zo
baczysz. 

Istotnie, wynikła najbardrej zna 
na na całym świecie opowieść wi-
gMijna O. Henryego p. t „Dar Ma
gów". 

• 
Młoda para małżeńska kocha 

się i jest uboga. Zona Della ma dłu
gie włosy, mąż Jim ne posada 
nic. prócz zegarka, który odziedzi
czył po OKU. Włosy Detti sa tak 
piękne, że gdyby je rozpuszczone 
ujrzała królowa Saba, wszystkie 
jej kiejnoty wydałyby się nędzne. 

Zegarek Jima jest tak piękny, że 
gdyby król Salomon był portierem 
w domu Jima i Defli, i Jim wycią
gnąłby przy ntai ten zegarek, mą
dry król pobladłby z zazdrości. 

Nadchodziły święta Bożego Na
rodzenia. 

Jim w tajemnicy przed Dettą 
zastawił zegarek, by kupić żonie 
grzebień do jej dlugch włosów. 

Ale Della w tajemnicy przed 
Jimem obcięła I sprzedała swoje 
długe włosy fbyly to czasy, gdy 
za włi)sy dostawano jeszcze pie-
n adze) i kupiła mężowi łańcuszek 
do zegarka... 

* 
Ta nowelka, zrodzona w mękach 

na zamówienie, stała się jednam z 
najpopularniejszych opowiadań w 

siWo, znana w Ameryce pod na* 
zwtiskiem Bboniiny Ooldcastle. 

Była ona cioteczna wnuczka} 
Napoleona 111 i do końca ż y d * 
mieszkała w skromnym domku 
na Long Island, żyjąc z zapo
móg, które przysyłały jej dwie 
córki, jedna z Francji, druga s 
AmsfUl. 

Na pogrzebie obecni byB przed 
9taiwiciele wielu arystokratycz
nych rodzrn europejskłch. 

Hra-blma zastrzegła sobie w te
stamencie. by na'pogrzebie Jej 
errano •.Marsyljanke",t I by po
pioły po spaleniu jej ctaia, prze
wieziono do FrancJL 

Król rew]l 
poprłn ł samobóiSHM 

W Stokhoimle popełnił sama. 
bójstwo król rewii. Ryszard Rołf, 
znany również z występów filmo
wych, 

W dzień wigflijnv posprzecza! 
on się ze swa czwarta żona Tutą 
Berntern. najsłynniejsza gwiazdą; 
filmowa Szwecji. Małżeństwo mla 
lo się rozwieść. 

W wigilję Rolf zażył tructerry, 
poczem dal polecenie swemu szo
ferowi, ażeby zawiózł go do po
bliskiej wioski. Tam wyskocayl 
z auta wprost do rzeki. 

: )#(: 

Radio warszawskie 
11.58: Sygnał czasu. Hejnał z Kr*« 

kowa. 
12.10: Płyty. 
15.35: Lekcja lęzyfca angiełsklefO, 
16.40: Odczyt „Sporty zimowe w 

.Polsce". 
17: Koncert w wyk. Ork. Zaw. M«-

zyków. 
18: Muzyka taneczna. 
19.05: .Polakom aa Kowieoszczjfc 

źnie". 
19.20: „Przegląd rolniczej prur 

krajowej I zagranicznej". 19.30: Fełlo 
ton ..Zostałem studentem". 

20: Omówienie koncertu symłonlcł-
nego. 20.15: Koncert symfoniczny i 

girijnych. długie lata powtarzanem Filharmonii'Warsz. W przerwie^ Ma. 
kolo Bożego Narodzena we wszy- -
stkich angielskich i amerykańskich 
gazetach. 

kuszynsk! wyel. felieton IHeracki: 
statui w tym roku". 

23: Muzyka lekka i taneczna. 

Zima w górach 

Oryginalnie okryte śniegiem schronisko turystyczne na Scbaoaki 
• ttt Okrawk* na " 

anlwif 

BnWfl 



Rok Xli Piątek 30 £rudnia 1932 r. 358 

Gwiazda betteemska na pograniczu 
polsko - l i tewsklem 

Boże Narodzenie, święto mi- żołnierze graniczni łotewscy z 
łości i przebaczenia wzajem- polskimi dzielili się opłatkiem i 
nych uraz, upłynęło na pogra- składali nawzajem sobie życze
niem polsko-litewskiem po raz nia świąteczne. 

pod znakiem zgody 

Nowy Rok w pałacu Branicfcich 
P. wojewoda przyjmować bę

dzie tyczenia noworoczne dla 
p. Prezydenta Rzeczypospolitej 
od przedstawicieli duchowień
stwa, wojska, związków, stowa

rzyszeń, organizacyi społecz
nych i społeczeństwa w salo
nach reprezentacyjnych pałacu 
w dniu 1 stycznia 1933 roku 
o godz. 13-ej. 

Strajk w Białowieży 
W początkach grudnia pod

pisana została zbiorowa umowa 
pomiędzy dyrekcją lasów pań
stwowych w Białowieży i przed
stawicielami zw. robotników 

pierwszy . 
przyjaźni. Jak donoszą z Trok, 
w pierwszy dzień w kilku wsiach, 
zamieszkałych przez ludność 
litewską i polską, odbyły się 
wspólne zabawy, połączone z 
występami wokalno - artystycz-j p Władysław Bromberger, 
nemi. Zabawy podobne odbyły p r e x e 8 fcby skarbowej w Bia-
się również w powiecie świę- | y m s t 0 ku, został zwolniony z 
ciańskim. W gminie koltymań- Mjmowanego stanowiska, które 
skiej w kilku wsiach ludność i obejmuje p. Piasecki, wicepre-
młodzież polska i litewska ode- ł e s j Z D y skarbowej we Lwowie. 
grały wspólnie „Jasełka . j Spodziewane są dalsze zmia-

Podobne wiadomości nadcho- n y personalne. 

Dymisja prezesa izby skarbowej iv Białymstoku 
Zapowiedź zmian personalnych w Izbie I urzędach skarbowych 

dzą z całego pogranicza. Za 
bawa wspólna młodzieży pol
skiej i litewskiej została zakłó
cona jedynie we wsi Linkuny 
koło Łoździej w Suwalszczyi-
nie, gdzie kilku wyrostków li
tewskich wybiło szyby w ok
nach i zniszczyło scenkę ko-
lendową w budynku szkolnym. 

Dodać należy, że w wielu 
punktach granicy żołnierze pols
cy i litewscy składali sobie 
wzajemnie życzenia świąteczne. 
Npr. kilka strażników litewskich 
odcinka granicznego Łożdzieje 
przysłało żołnierzom polskim o-
płatek i życzenia świąteczne. 
Kopiści w odpowiedzi również 
złożyli życzenia i mnóstwo po
myślności Litwinom. 

To samo zanotowano na gra
nicy łotewsko- polskiej, gdzie 

Z biblioteki publiczne! 
Z dniem 1 stycznia 1933 roku 

miejska biblioteka publiczna 
czynna będzie w godzinach na
stępujących: Czytelnia od godz. 
11-ej do 14-ej i od 16-ej do 
21-ej. w soboty od 11-ej do 14-ej 
i od 16-ej do 19.30; w święta, 
prócz niedziel, czytelnia nie
czynna, w niedziele zaś od 16-ej 
do 20 ej. Wypożyczalnia: od 
12 ej do 20-ej, w soboty od 
13.30 do 19.30; w niedziele i 
święta nieczynna. Zmiany te 
wprowadzone zostały w związku 
z reorganizacją i przejęciem 
księgozbioru biblioteki tpedago-
gicznej. 

ipf| HYPER EGZOTYCZNY I U FILM 

™ pierwszyJdzwi<kowiec 
nakręcony calkow. w Afryce 

I f l f l kraj największych bestji 
I U i najmniejszych ludzi 

I f l f l rewja lampartów, lwów 
I U hipopotamów, krokodyli, noso

rożców. iy raf, [słoni i hien 

UJRZYMY i USŁYSZYMY: 
Śmiertelną walkę goryli 

Romans pary pigmiejskiej 
Tajemnice czarnych liliputów 

Śluby, narodziny, narady 
wojenne, wyprawy, obchody 

religijne, tańce i śpiewy 
Niepokojące tajemnice dżungli 

O d fritra w . . A P O L L O ' 

Zwolnienie p. Brombergera i 
zapowiedź dalszych zmian per-

D o p o ł u d n i a 
W dniu jutrzejszym biura ma

gistratu czynne będą tylko do 
godz. 12 w poł. 

# • 
Czytelnia miejskiej biblioteki 

publicznej będzie jutro czynna 
od godz. 10 do 12 w poł. Wy
pożyczalnia nieczynna. 

Subsydia 
Urząd wojewódzki przyznał 

subsydia: magistratowi m. Bia
łegostoku w sumie 5.000 zł. 
na zatrudnianie bezrobotnych, 
Związkowi Pracy Obywatel
skiej Kobiet w sumie 700 zł. 
i T-wu „Przystań" 450 zł, na 
.Dom Dziecka" na dożywianie 
dzieci w szkołach i świetlicach, 
dla domu Sw. Marcina—100 zł., 
dla bursy przy seminarium na-
uczycielskiem w Białymstoku— 
93 zł., bursie przy gimnazjum 
męskiem im. króla Zygmunta 
Augusta—50 zł. 

Dobra wieść 
dla funkclonarjuszów 

państwowych I komunalnych 
Okólnikiem z dnia 5.XII.32 

ministerstwo skarbu odroczyło 
pod koniec roku 1933 pobiera
nie podatku dochodowego od 
dodatku mieszkaniowego, wy
płacanego funkcjonariuszom pań
stwowym i komunalnym. Okól
nik ten dotyczy również do
datków mieszkaniowych, pobie
ranych z funduszów sejmiko
wych. 
Premje wywozowe na owies 

Z dniem 1 stycznia 1933 r. zo
stają przywrócone premje eks
portowe na owies w wysokości 
zł. 4—za 100 kg., które będą 
obowiązywały do 31 marca te
goż roku. 

sonalnych zarówno w izbie, jak 
i w urzędach skarbowych wywo
łały duże poruszenie. Jak sły
chać, zmiany te nastąpią nie-

tylko w Białymstoku, ale i w 
innych miastach naszego woje
wództwa. Stoją one w ścisłym 
związku z pobytem w końcu 

Trzy miesiące aresztu za znieważenie urzędnika 
Sąd okręgowy w Grodnie roz

patrywał onegdaj sprawę p. 
Hochfelda, oskarżonego o znie
ważenie p. starosty Robakie-
wicza. Po całodziennej rozpra
wie zapadł wyrok, mocą które
go Hochfeld skazany został za 
znieważenie urzędnika w toku 
jego czasu urzędowania na karę 
3 miesięcy aresztu. 

P r z e n o s i n y 
Inspektoratu szkolnego 
Z dniem 1 stycznia siedziba 

inspektoratu szkolnego na mia
sto i powiat zostanie przenie
siona do nowego lokalu przy 
ul. św. Rocha 1. 

Wieczór sylwestrowy 
korpusu podoficerów 

Korpus podoficerów garnizo
nu białostockiego urządza w dn. 
31 grudnia 1932 r. w salonach 
kasyna garnizonowego (koszary 
im. gen. Sowińskiego) na Zwie
rzyńcu wieczór sylwestrowy, 
połączony z zabawą taneczną 
i uroczystem pożegnaniem sta
rego oraz powitaniem nowego 
roku. 

Początek o godz. 8-ej wiecz. 
Strój wieczorowy. Wstęp za za
proszeniami w ceoie 1 zł. 

Czysty dochód przeznaczony 
zostaje na „Rodzinę Wojskową". 

Fałszywa wiadomość 
W związku z notatką w „Echu 

Białostockiem" z dnia 10 b. m , 
że we wsi Książęca Wioska w 
pow. augustowskim panuje epi
demia duru brzusznego, która 
spowodowała 8 wypadków śmier
telnych, urząd wojewódzki 
stwierdza, że: 1) wioski tej na
zwy, lub podobnej w pow. au
gustowskim niema, 2) na całym 
terenie pow. ' augustowskiego 
dotychczas stwierdzono 5 wy
padków duru, które skończyły 
się wyzdrowieniem chorych. 

Niski wymiar kary sąd umo
tywował tem, że p. Hochfeld 
działał pod wpływem zdener
wowania i silnego podniecenia, 
wywołanego urojonemi krzyw
dami, jakie rzekomo wyrządził 
mu p. starosta Robakiewicz. 

• 
Na bezrobotnych 

Kierownictwo fabryki wpła
ciło do administracji „Dziennika" 
sumę 19 zł. 91 gr. tytułem do
browolnej składki robotników i 
pracowników fabryki dykt kle
jonych E. Hasbach, dzierżawio
nej przez administrację lasów 
państwowych Białystok—Dojli
dy, na rzecz wojewódzkiego 
komitetu do spraw bezrobocia. 

• • 
Podczas rozmowy z pewnym 

obywatelem ziemskim starosta 
grodzki, p. dr. Zak, poruszył 
sprawę bezrobocia. Wzruszony 
rozmówca wręczył p. drowi Ża
kowi weksel, wystawiony przez 
znaną firmę białostocką ua sumę 
50 dolarów. 

Umowa zbiorowa 
z dozorcami domów 

W wyniku odbytych w tych 
dniach p e r t r a k t a c y j między 
przedstawicielami związków 
właścicieli nieruchomości i de
legatami związku dozorców do
mowych ustalono, że dotych
czasowa umowa zbiorowa obo
wiązywać będzie w 1933 r„ bez 
zmian, 

ubiegłego miesiąca w Białym
stoku p. wiceministra skarbu 
Stefana Starzyńskiego oraz b. 
prezesa izby skarbowej w Bia
łymstoku, p. Ferdynanda Swi-
talskiego, który następnie do
konał lustracji urzędów skarbo
wych, a to w związku z zarzu
tami na działalność tych urzę
dów. Zmiany personalne są wi-
doczie następstwem tej lustracji. 

— — T x .. _• 
Zamiast życzeń świąteczn. 

i noworocznych 
Zamiast życzeń świątecznych 

i noworocznych do administra
cji „Dziennika" wpłacili: dyrek
tor elektrowni, p. inż. Kazimierz 
Riegert — 100 zł. na rachunek 
komitetu funduszu pomocy bez
robotnym; naczelnik wydz. zdro
wia publ. urzędu wojewódzkie
go, p. dr. Zygmunt Brodowicz,— 
20 zł. (z tego 10 zł. na walkę 
z gruźlicą i 10 zł. na fundusz 
pomocy bezrobotnym); ks Bo
lesław Korń z Wasilkowa, wi
kariusz-koadjutor,—10 zł. na za
kłady, prowadzone przez S. S. 
Szarytki w Białymstoku. 

Powitanie iłowego Roku 
Szampański humor i beztro

ska panować jutro będą w ob
szernych salach „Resursy Oby
watelskiej" na organizowanym 
przez Zw. Pracy Ob. Kobiet 
powitanie Nowego Roku. Po
czątek o godz. 11 przed półno
cą. Stroi wizytowy. Wejście dla 
panów 3 zł., dla pań — 2 zł, 
Wstęp tylko za zaproszenia
mi, które otrzymać można w 
sekretariacie Zw. Pr. Obyw. 
Kobiet (Rynek Kościuszki 7) 
driś w godz. 4—6 po poł, 

Dochód przeznaczony na do
żywianie dzieci bezrobotnych. 

Uigilja dla biednych dzieci szkół powszechnych 
Pluton żandarmerii wojsko

wej i garnizonowa izba cho
rych urządziły wspólnemi sila
mi wigilję dla 34 biednych dzie
ci szkól powszechnych. Uroczy
stość tę zaszczycili swą obec
nością pp. pułkownikostwo Kmi
cic-Skrzyńscy, dzieląc się o-
płatkiem z każdem dzieckiem. 

PUDER AltOrcA N a d a j e t w a r z y m a t o w ą d e l i K a t n o f ć 
i i w i e ł j r m ł o d z i e ń c z y w y g l ą d 

P R O S I M Y Ł Ą D A Ć W S Z Ę D Z I E LIBBRTI 
APOLLO 

Ha żądanie publiczności 
także jeszcze 

I d z i ś 
Dzli nitodiołiliii mtitil dzień 
Początki: 4 8 0 , 6 2 0 , 8 1 0 , 1 0 

CENY 
OD 49 9r 

G E N J A L N Y 

KONRAD 
VEIDT 

J A K O 

RASPUTIN 

Dr. med. Jerzy KLEIN 
b. asjjUnt szpitala Eiaagalfcklago • Łodzi 

CHOROBY WEWNĘTRZNE 
Przyjmuje od godz. 11—1 i od 4—6 pp. 
Białystok. Warszawska 45, tel. 10-91. 

Dr. J. WALEWSKI 
C h o r o b y w e n e r y c z n e , 

• K o r n e i m o c i o p l c i o w o . 
fRflaili raia I popołudnia ad 4-ij da 7-ij 

ni. Sienkiewicza 14 m. 3, tal. MS\ 

D z i e c i doskonale czuły się 
na tej wspólnej wieczerzy wi
gilijnej, a przy rozjarzonej cho
ince wspólnie z bracią żołnier
ską śpiewały kolendy, mówiły 
wierszyki. Po kolacji p. pułkow
nikowa Kmicic-Skrzyńska obda
rzyła każde dziecko całą torbą 
różnych wiktuałów świątecz
nych i przysmaków. 

Jedno z dzieci podziękowało 
serdecznie wszystkim, którzy 
sic przyczynili do urządzenia 
wigilii. 

I. ZYLBERSZTEJN 
obecny adres 

Rynek Kol ciuszki 24, tel. 8-31. 
Polecs: artykuły ontyczne, 

aparaty fotograficzne, piorą wieczne 
po cenach fabrycznych 

Doskonale wykonanie prac amatorskich 

Obwieszczenie 
Sąd Okręgowy w Białymstoku, 
jako Rejestrowy obwieszcza, i i 
do rejestru handlowego działu 
A wciągnięte zostały następu

jące firmy pod Nr. Nr.: 
(Dokończenie) 

w dniu 16 grudnia 1932 r. 
8100. „Sprzedaż mięsa i węd

lin Wiktorja Krukowska". Sie
dziba: Białystok, ul. Grunwal
dzka 56. Właścicielka Wiktorja 
Krukowska, zam. tamże. 

8102. „Sklep spożywczy Ella 
Szwalbe". Siedziba: Białystok, 
ul. Nowo-Warszawska 70. Wła
ścicielka Ella Szwalbe, zam. 
tamże. 
Sąd Okręgowy w Białymstoku 
jako Rejestrowy obwieszcza, iż 
do rejestru handlowego działu 
A wciągnięte zostały następu

jące dodatkowe zgłoszenia: 
w dnin 26 października 1932 r. 

7771. „Skup zboża Halperny 
Monczer i Szuster, spółka fir
mowa w Siemiatyczach". Firma 
przedsiębiorstwa została zmie
niona i obecnie nazwa jej brzmi: 
„Spółka zbożowa Halpern, Mon

czer, Szuster i Ska, spółka fir
mowa w Siemiatyczach" Do 
spółki został przyjęty Jolko Lew, 
zam. w m. Siemiatyczach, pow. 
Bielsk-Podl. z prawem korzy
stania z wszelkich praw i upraw
nień, przysługujących spólni-
kowi. 

w dnia 22 listopada 1932 r. 
5861. „Apteka Michał Matu-

lewicz". Na mocy aktu. zezna-
nego przed Antonim Szymań
skim Notarjuszem w Warsza
wie dnia 2 listopada 1932 r. 
Nr. 2066, apteka przeszła na 
własność Stefana Domańskiego, 
firma obecnie brzmi: „Apteka 
Stefan Domański Siedziba: m. 
Mielnik, pow. Bielsk-Podl.1 ul. 
Kościuszki 16. Właściciel Stefan-
Ludwik Domański, zam. tamże, 

w dniu 30 listopada 1932 r. 
2972. „Sklep spożywczy Bo

ruch Tykocki". Firma przedsię
biorstwa została zmieniona i 
obecnie nazwa firmy brzmi: 
„Sklep spożywczo-galanteryjny 
Rochla Tykocka". Siedziba: m. 
Knyszyn pow. Białostockiego, 

ulica Zygmunta. Właścicielka 
Rochla Tykocka, zam. tamże. 

w dniu 13 grudnia 1932 r. 
5072. ..Produkty naftowe i 

smary Efroim Dajon" przy ul. 
Granicznej 20. Przedsiębiorstwo 
zostało zlikwidowane. 

w dniu 16 grudnia 1932 r. 
7828. „Wytwórnia dykt „Te-

mil" Ber Temkin i Spółka, spół
ka firmowa" w Białymstoku. 
Spólnik Kiwa Tenenbaum wy
stąpił ze spółki. Spólnikami o-
becnie są: Isacbar Ber Temkin, 
Odes Maliniak, Izrael Maliniak 
i Marjem Lederman, zam. w 
Białymstoku. Zarząd przedsię
biorstwa należy do wszystkich 
spólników. Wszelkie zobowią
zania w imieniu firmy, akta, u-
mowy i pełnomocnictwa oraz 
weksle, żyra i czeki mają pra
wo podpisywać pod stemplem 
fitmowym Marjem Lederman i 
Odes Maliniak łącznie z jednym 
którymkolwiekbądź z pozosta
łych spólników. Kasę spółki 
prowadzić będzie Marjem Le
derman i Odes Maliniak wspól
nie jak również otrzymywać 
wszelkiego rodzaju kwoty pie
niężne spółce należne, regulo

wać weksle wystawiane w imie
niu firmy oraz wszelkie rachun
ki firmv przedstawione przez 
Lejbę Fajnsoda. Podpisywać ko
respondencję handlową nie za
wierającą zobowiązań, otrzymy
wać wszelkiego rodzaju kores
pondencję, przesyłki, towary i 
ładunki ma prawo Lejb Fajn-
sod samodzielnie. 
Sąd Okręgowy w Białymstoku 
jako Rejestrowy obwieszcza, iż 
do rejestru handlowego działu B 
wciągnięte zostały następujące 

dodatkowe zgłoszenia: 
w dnin 3 grudnia 1932 r. 

224. Firma: „Centralne Biuro 
Sprzedaży Wyrobów Polskich 
Fabryk Obuwia Gumowego, 
Spółka z ograniczoną odpowie
dzialnością w Warszawie, od
dział w Białymstoku". Oddział 
w Białymstoku został zlikwido
wany. 

w dniu 16 grudnia 1932 r. 
220. Firma: „Związkowa Hur

townia Tytoniowa w Białymsto
ku, spółka z ograniczoną odpo
wiedzialnością". Przedsiębiorst
wo zostało wykreślone z rejestru. 

przem. drzewnego, likwidująca 
strajk robotników leśnych, za
trudnionych w puszczy Biało
wieskiej. Umowa ta przewiduje 
dwa cenniki płac: wyższych dla 
robotników bezrolnych i niż
szych dla robotników, posiada
jących gospodarstwa. Tlómaczy 
się to tem, że małorolni, trak
tujący pracę, jako dorywczą i 
dodatkową, godzili się na znacz
nie niższe stawki płacy, pozba
wiając pracy i uniemożliwiając 
egzystencję zawodowych robot
ników leśnych, opartą całko
wicie na zarobkach. 

Po zawarciu tej umowy część 
robotników, posiadających go
spodarstwa, a zorganizowanych 
w zw. zawodowym rob. mało
rolnych, odmówiła przystąpienia 
do pracy, żądając tych samych 
płac, co i pierwsza kategoria. 
Zw. zaw. rob. małorolnych 
zwrócił się do inspektoratu pracy 
w Białymstoku o interwencję. 
Jak się dowiadujemy, akcja ta 
nie ma widoków powodzenia. 

Choinka 
dla najbiedniejszych dzieci 

W salach urzędu wojewódz
kiego urządzona będzie dnia 7 
stycznia—pod protektoratem p. 
wojewodziny Zyndram-Kościał-
kowskiej choinka z atrakcjami 
dla najbiedniejszych dzieci, któ
re otrzymają podarki. 

Zakazy przywozu 
obowiązują nadal 

Zakazy przywozu niektórych 
towarów, wprowadzone na po
czątku i w ciągu r. 1932, któ
rych moc obowiązująca wygas
nąć miała z dniem 31 grudnia 
r, b., przedłużone zostały bez 
zmian rozporządzeniem Rady 
Ministrów do dnia 10 pażdier-
nika 1933 r. włącznie (co stoi w 
związku z wprowadzeniem z 
dniem U października 1933 r. 
nowej taryfy celnej przywozo
wej). 

Spisy poborowych 
rocznika 1912 

Spisy poborowych rocznika 
1912, obowiązanych w roku przy
szłym stawić się do poboru, będą 
wyłożone do publicznego wglą
du w magistracie, ul. Warszaw-
stia 21, pokój Nr. 44 w godzi
nach urzędowych od 1 'do 14 
stycznia 1933 r. włącznie. 

Każdemu pominiętemu w spi
sie lub niewłaściwie wpisanemu 
przysługuje prawo żądania uzu
pełnienia lub sprostowania myl
nego wpisu. Zgłoszenia winne 
być poparte wiarogodnymi do
kumentami i mogą być składa
ne magistratowi w formie ust
nej lub pisemnej. 

ŚMIERTELNY CIOS 
nożem w czaszkę 

We wsi Dreczówka gm. Za-
wyki 19-Ietni Stanisław Poczyń-
ski napadł wraz z 18-letnim Jó
zefem Klimem—na tle porachun
ków osobistych—na 26-letniego 
Józefa Chrabowa, którego ude
rzył nożem w okolicę prawego 
ucha z taką siłą, że ostrze sze
rokości 3 ctm. utkwiło w czasz
ce na głębokości 10 • centyme
trów. Chrabow zmarł. Zabójcę 
i Józefa Klima aresztowano. 
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KSIĘŻNA ŁOWICKA 
w r o l i g łównej 
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LECZNICA 
LtKARZT-SPECJALISTOW 

Białystok, Mazowiecka 5. tel. 1-38. 
P o r a d * S z ł . 

Choroby wewnetrzaM, nerwowe, dzieci. 
Porady dla matek karmiących. 
Chirurgiczne, oczu, nosa, gardła, oaza. 
Kobiece, akuazeria. Porady dla cie.łarn. 
Skórna, weneryczne. Analizy. Rentgen. 
Gabinet dentystyczn. Lamo* kwarcowa. 
Diatermia. Elćktryzacja. 

Dr. Neumarh 
Prayfcnule od gad* 10—12 1 ad 3—S w 
Białystok, al. Kilińskiego 11 

Telelon Nr. 6-06. 

fortepian „Schrł 
dera koncerto

wy, krzyżowy oka
zyjnie sprzedam. 

WiadomoM: uL Be-
11/1 n gospo

darza. 
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