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P r e n a m c r a f a i 
Miejscowi i odnostenleml^ 7I — Zamiejscowa z przesyłką r*"" • 

Ceny ocłos/.ent 
Za wfer« mil. zi tekstem (12 łamo
we) 25 p., w tekście <6 tamowe) 
70 er.. v drobnych zt w? rat 20 ir 

• 
W obi (zu nfewypłacalncści 

Wftsze s łB«W-mii lel i ie iwladuenla L U. P. U. 
mówi świadczeń społecznych, 
który teras w -zotkięoiu sic z 
pierwszą trudnością życia, Kro 
zi ruiną i pogrzebaniem pod gru 

Oddawna krążące pogłoski o 
łatałnym stanie kasy warszaw
skiego oddziału ZUPU spraw
dzają się. niestety, w całej roz
ciągłości i grozie: według obR-
czeń. które raczej o zbytni op
tymizm, ite o ostrożność posą
dzić można, deficyt tej ihstyiu-
e#, w r. 1933 wynieść ma ok. 
28 młljonow złotych. 

• A cóż to znaczy: „deficyt"? 
Stówo to równa się rozpaczy i 
morzu łez wielu tysięcy ludzi, 
którzy ślepo zaufali temu syste-

Znany dyplomata francuski senator 
Henryk de Jouvcnal, mianowany am-
fcasadorem francuskim w Rzymie. Na 

idleclu amb. Joui-cnal z małżonką. 

zami tysięcy ofiar. 
Z.U.P-U. wyczerpał w r. 1932 

rezerwy •«- stoi więc przed ro
kiem 1933 jak nad przepaścią. 

Wprawdzie pocieszają się na 
si teoretycy ubezpieczetwowcy. 
że ZUPU wyratuje się mecha
nicznie, gdyż wkońcu nie będzie 
już kogo wyrzucać z posad, 
skończą się masowe redukcje, a 
wówczas znikną z przed okie
nek Zakładu Ubezpieczeń ci, 
którym zapomogi należy wypła 
cać, zostaną zaś przed okienka
mi tylko wpłacający... Ale za
nim nadejdą te błogie czasy — 
po ostatecznym pogromie ludzi 
pracy — trzeba zobowiązaniom 
sprostać. 

Jakież tego cudu myśli doko 
nać ZUPU? 

Oh. bardzo prosto! 
Zmniejszając świadczenia o 

10 proc., podwyższając nato
miast stawki asekuracyjne o 2 
punkty, co nasyciłoby kasę ZU 
PU o 23 dodatkowe miljonv, 
zmniejszając deficyt do 5 mŁIjo-
nów... 

Jak te projekty przyjęły ste
ry pracownicze i przedsiębior
cy, łatwo sobie wyobrazić. Jed 
nak decyzja należy nie do pra
cowników, nie do sfer gospodar 
czych, lecz do ministerstwa o-
pieki społecznej. 

W tej chwili ma ono już w rę 
kach projekt ZUPU — nieba
wem dowiemy się co nam gro
zi... 

N!estery — ałbo pracującym 
grożą nowe ciężary, albo tracą 
cym posady — pozbawienie za
siłku. 

Praca zam ast z i s i k ó r 
Podział robót oubliraych w gradn u 

Biurd dla spraw zaitnidnienia 
bezrobotnych przy ministerst
wie opieki społecznej asygnowa 
to w grudniu na roboty pubHcz 
Be 616.650 złotych. 

Z sumy tej wydano na roboty 
wodne 32 proc., na koleje żeląz 

Wyj zd wcemnstra 
Jastrzębsk ego 

do Pinia 
skarbu p. Ja

strzębski •wyjechał do Paryda w 
ewiiązku z operacjami kredytowe 
mi i handCowemi monopolów pań 
aftwowrych. które pozostaia .w ję
t o resorcie. 

ne 5 proc., na drogi bite 40,5 pr., 
regulację placów i ulic 3,5, na 
roboty w parkach 1,5. na ogro 
dy działkowe 0,5, na roboty dla 
celów sportowych 2,5 p r o c na 
zatrudnienie pracowników umv 
s.owych 2.5 proc. i na różne ro
boty 12 proc. 

Kwota powyższa była użyta 
wyłącznie na opłacenie robociz 
ny, wszystkie inne wydatki po
krywały samorządy lub mini
sterstwo komunikacji i robót pu 
błieznych oraz ministerstwo roi 
nxtwa i reform rolnych, zależ
nie od charakteru robót. 

W październiku i listopadzie 
wydano na powyższe roboty 

1541.300 zł. 

K Ika tys oty pracown ków na bruku 
DO wttikcll w Sosno* ecH em law. Koialń Weila 

SOSNOWIEC, 30.12. — Tel.! umysłowych. Przyczyną reduk 
« ł . — W dniu dzisiejszym so-
snowiedate Tow. kopalń węgla 
•wymówiło pracę wszystkim pra 
cewnikom umysłowym. Wiado
mość o tern wywołała przygnę
biający nastrój wśród pracowni 
ków. Towarzystwo sosnowec-
k*e. jak wiadomo, posiada na te 
-renie zagłębia dąbrowskiego kiJ-
?fca kopalń węgla, gdzie zatru
dnionych jest Wka tysięcy robo 

.IńJków i ktkuset pracowników 

cji jest niepomyślna sytuacja w 
przemyśle węglowym. (S). 

-:©: 

Kanał Koryncki 
zasysany ziemia 

ATENY. 30.12. — Z powodu 
obsunięcia się ziemi, kanał Ko
ryncki został zamknięty dla że
glugi 

Podwyżka ceł w Belgii 
01 d i $ aa nocy spetjalnej ustany 

Na tropie wykrywania terorystiw 
Dalsze realzfe w Małopolsce Wschodnlel 

LWÓW, 30.12. — Tel. wt.- — 
Władze bezpieczeństwa, jak poda 
je prasa ukraińska, w dalszym c;a 
BU odbywają rewizje i aresztowa
nia Ukraińców. Odbyły się one w 
w Złoczowie, Brodach. Podhaj-
cacli. Żydaczowie i Zbarażu oraz 
w oowiaiach. 

W Złoczowie odbywały sie re
wizje i aresztowania dwukrotnie: 
raz w nocy z 22 na 23 b. m. i dru
gi raz 25 b. m. Rewizje przeprawa 
dzano u studentów uniwersytetu, 
uczniów gimnazjalnych, rzemieślni 
ków 1 robotników. 

Ogólna liczba przesłuchanych 

sięga 50 osób, 
W powiecie Fodhajeclrim aresz

towano 4 osoby, w Wiszniowcach 
3. w Hajworówce 3, w Solcu 11. 

Wszystkim w czasie badania za 
dawano pytanie, gdzie byli w dniu 
29-30 listopada oraz 1 grudnia. Za
trzymanych w drugie] fazie pyta
no również, gdzie byli w dniu 24 
grudnia, w którym to dnhi niezna
ni sorawcy wzecieli druty telefo
niczne na linji Lwów — Zloczów. 
• Większa cześć zatrzymanych 

.wypuszczono z aresztu po dwu 
dniach, niektórych zaś aresztowa
no powtórnie. 

Obrońca Dunikowskiego 

W lutym rozprawa 
przeciw mordercom ś. p. Hołówkl 

Sprawa ta będzie rozpatrywa 
na łącznie ze sprawą napadu 
na pocztę w Gródku Jagieliń
skim. 

PozostaL! uczesitnicy tego na
padu będą już wkrótce odnowią 
dać przed sądem. 

TRUSKAWIEC, 30.12. — Tel. 
wf. — Dochodzenie w sprawie 
zamordowania ś. p. Tadeusza 
Hołówki toczy się w dalszym 
ciągu, a reszta sprawców, poza 
straconymi Biłasem I Danyły-
szynem, stanie przed sądem 
lwowskim w lutym 1933 r. 

Nagroda ministra ośw aty 
da prof. Aleksandra Mldiałowstłaflo 

wno przechodził, czule się już znacz-
nie lep.«L aozfccłwliek Jest jeszcze bar 
dzo osłabiony. 

W ozas'* choroby twoi. Michałowski 
otrzymywał ze strony swych ucauów 
i mtosników jeeo talentu Kczne do
wody sympatii w formie M&tow i kwta 

P. nfjnlster W. R. I O. P. przywiał 
aiwikomiteinw p.ontóe Aleksandrowi 
MicluitowskiłMim nagrodę w wysokusci 
1200 al. Suma ta została przez dolega-
ta ministerstwa prof. Mlohailowsło.cmu 
wtreozana. 

Jak &1« dowiadujemy sędziwy ar
tysta, po zapaleniu płuc, krtore meda-

tow. 

Błogosławieństwo Ojca św. dla Polski 
z okaeft Nowego Roku s 

W ubiegły czwartek radca Ja I przedstawił Papieżowi człon-
nEkowski, charge d'affa.;res ad in ków ambasady polskiej: Ojciec 
łerim Polski przy Watykanie,' św. przyjął życzenia z nafwiek-

skarży się na sąd 
PARYŻ, 30.12. — Dziennik „La 

Liberie" wyraża zdziwienie, że pu 
bliezność, obecna na rozprawie Du 
nifcowskiego. składa się omal wy
łącznie z dziennikarzy 1 adwoka
tów, natomiast zwykli śmiertelni
cy. a nawet przyjaciele Dunikow
skiego nie są dopuszczani na sale 
rozpraw. 

Liczni przyjaciele Dunikowskie
go przybyli specjalnie z Cap-Mar-
thi. aby mu dodać otuchy i ku swe 
mu zdumieniu pnzekonałi się. że 
nie będą mogił osiągnąć nawet wi 
dzenia sie z Dunikowskim. 

Współpracownik . „Liberie" za-
Interpełowal obrońcę Dunikowskie 
go. adw. Legranda, który m. in. o-
świadczył. iż — jego zdaniem — 
snrawa nie toczy sie bynajmniej w 
atmosferze bezstronności. Świad
ków obrony traktuje sie z pewnego 
rodzaju pogarda, podczas, gdy 
świadkowie oskarżenia wysłuchi
wani sa z przychylna uwagą. 

Należy podkreślić — ciągnął o-
brońca — że ekspert oficjalny Guii 
let został przychwycony na sprze 
erności zeznań. Mianowicie w phą 
tek zeznawał on, iż nigdy nawet 
nie dotknął maszyny Dunikowskie 
eo. a nazajutrz oświadczył, iż prze 
sunal maszynę po naruszeniu pie
częci. Jak można wiec chcieć, aby 
tak precyzyjne doświadczenia wy
dały skutek dodatni, jeżeli oskar
żonemu nie dano nawet ozasu na 
zmontowanie maszyny 

Wreszcie należy podkreślić, że 
niektórzy z tych, co zawarli kon
trakt z Dunikowskim. stawMi sie z 
wtasnel woli na rozorawe. oświad 

i czając, iż nigdy nie wymagali od 
Dunikowskiego .^przemysłowej fa
brykacji złota". 

Wiedzieli oni. że chodzi mu tyl

ko o doświadczenia, zmierzające! 
do wzmożenia ..promieniowania pa 
wnych ciał", co może mieć konse
kwencje nieobliczalne, nietyfko w 
odniesieniu do złota, lecz równiel 
' w Zastosowaniu do innych me* 
tali. (PAT). 

z4ożył Ojcu św. w imteffiu władz 
polskich i swojem własnem ży-
czer'» noworocaae, poczem 

szą serdecznością, udzielając bło 
gosławierłstwa swego dla Pol
ski. 

Zemsta Stalina 
Rakowskl| zesłany na dalsze 3 lafa 

RYGA. 30.12. Weddutg donw-
sfeń z Moskwy, bóuro pofityczme 
wszecbzwiajzkiowej pairtji komuni 
stycznej postanowiło przedłużyć 
termói zesłania b. ambasadora 
sowieckiego w Paryżu i Londy
nie. Rakowskiego na dafcze trzy 
lata. 

Rakowskij oskafiony był o u-
ferzymywanie ścisłych stosunków 
z Trockim I na tei podstawie zo
stał zesłany do BeanadU w za-

ahodniej Syberji, gdlzle pnzebywa 
dotychczas. 

Przedłużenie zeslaiiśa na dal
sze trzy lata łączy się z odmow
ną odpowiedizią Rakowskiego na 
propozycję podipfeania dekiairacjł 
skruchy. 

Obecna uchwaiła btora pc*-
tyczmego komenitowiana Jest w 
Moskwie, jako akt zemsty Stałii-
na nad Jednym z wybitnieisizych 
swoich pirzeciwroków poitycz-
oyćh. 

Obmarznie tv okręt 

BerHiiskl technik Allred Mlntu» skoa-
słruował w lasce miniaturowy rad|o« 
odbiornik, który umożliwia mu odbiór. 
audycy) radiowych podczas spacerowa 

f i i - . i 

„Idjofyczna Iranzakc a" 
Min ser perski o umów e naftowe} 

LONDYN. 30.12. Z Tehera 
mi donoszą: Do Genewy wyjeż
dża delegacja perska, która ma 
przedstawić Lidze Narodów listo 
tę zatargu persko - angielskie
go. Minister spraw zagranicz
nych Persji oświadczył, że rząd 
dąży do pokojowego załatwie
nia sprawy. Drogą do bezpośred 
nich rokowań z auglo - perskiem 
towarzystwem naftowem, które 

powinno odbywać się w Tehemi 
nie. 

Stanowisko rządu angielskie* 
go utrudnia pokojowe załatwień 
nie tej'.sprawy. Minister podkre
ślił prawo rządu perskiego doi 
rewizji umowy zawartej przed 
30 laty w warunkach niekorzy-i 
sdnych. Cała ta trauzakcja —• 
Jak oświadczył — była „idjoryca 
na". 

Rokowania Anglji z Sowietami 
nad umową handlową—w styczniu 

RYOA. 30.12. Z Moskwy dono 
szą: Komisarz dda spraw zagra
nicznych LtMinow odbył z am
basadorem ainglefakim Owey'em 
konferencję, kiórej tematem była 

sprawa rokowań handdowycłi an^ 
gielsko'- sowieckich. Na konfe
rencji tej ustalono, że rokowania 
mają być podijęte w Londynie W 
dniu 5 stycznia. 

• BRUKSELA, 30.12. Senat za-
Iwierdzf uchwalę Izby w sprawie 
ad*ietenla rządowi daleko idą
cych peJnomo^ifctw dla przepro 
•wadzenia refanmy finansów. Na 

mocy tej uchwały .wchodzi w ży 
cie z dniem dzisiejszym podwyż
ka ceł, która obejmuje przede-
wszysikiem aSkonofl. esencje* cu-
kier, tytoń, kawę, piwo Itjp. 

Epidemia grypy 
Setki zachorowań dziennie w Ameryce 
LONDYN, 30.12. Epidemia gry I siednidi przybiera niepokojące 

rozmary. W ubiegły wtorek zairy w stanie nowojorskim i są-

Piciyde it Nas rik 
• mtH 

PRAOA, 30.12. — Prezydent 
JUasaryk. cierp'ący lekko na gry 
ęą, me opuszcza mieszkania. 

I 

notowano w Nowym Jorku 107 
wypadków cieżkłe] grypy, a na- ; 

stępnego dnia już 127. z tego 7 
śtrrieTteinych. i 

Eipjdem^ szerzy się głownie 
w gęsło zańudWonych ośrodkach.! 
zamśeazkaHoh przez ksjność u-J 
boższą oraz w wkjziemactL , , 

Samobó siwo defraudanta 
w obetnośt) 

SOSNOWIEC. 3ai2. — Tel. wł. 
26-Jetni Antoni Zych, sekretarz ko 
momka Chrząstowskiego w Za
wierciu, zdefra udowa wszy kilka 
tysięcy złotych, wyjechał ze swą 
narzeczona. 20-letnią Helena Fin
to wna z Zawiercia.do Olkusza I tu 

j w lesie popełnił samobójstwo, strze 
i kiac z rewolweru. 

Na widok trupa narzeczona wy
jęła z reki samobójcy rewolwer i 
strzeliła do siebie. Kula jednak dra 
snęła ja tylko w czoło. Drugi strzał 
wymierzony w serce, trafił ja w 
brzuch. 

a-iiŁ 
narzetiorej 

Nie mając odwagi strzelać do 
siebie trzeci raz. riirtówna udała 
się do pobliskiej wsi, prosząc o po 
moc. 0 tragicznej scenie zawłado 
mono policje, która po dłuższych 
poszukiwaniach zna-lazia trupa Zjr 
cha 1 odwiozła go do kostnicy w 
Okwszu. Flntówne zaś w stanie nie 
zbyt groźnym przewieziono do 
szpitala. 

Jak wykazała kontrola ksiąg; 
nadużycia popehrone przez Zycha 
wynoszą kilkanaście tysięcy zło
tych. (S) 

Czekała na dyrektywy z Włotfe 
towarzystwa ubezofrrzemowe drałaate w Polsce 

W sytuacji strajkowej ubezpie-; strajk przewlekał, on wreszcie ś* 
siłował W dodatku pocągnąć za s« 

Statek wWarybniczy „Hoły Cross", kt <iry powiócll z polowa w OkoUeacŁ 
podaleniaowycb da j»orta w Bostoata. 

czeniowców zaszedł charaktery
styczny zwrot. Szeregi strajkują 
cycu urzędników zdradza „szef 
propagandy" w „Riunione Adriati 

: ca" — Henryk Aiter, członek syn 
. dykatu dziennikarzy żydowskich, 1 warszawski korespondent łwow-
. skiej „Chwili" i Krakowskiego „No 
; wego Dztenuka". 

Rola. jaką p. Adler odegrał w 
tym strajku, była od pierwszej 
chwili bardzo dwuznaczna. 

Nawoływał pierwszy do straj
ku, zachęcał do wałki o umowę 
ab:orowa, uzależniał później powo 
tłzenie tej wałki od rozszerzenia 
frontu — gdy zaś ten front istotnie 
rozszerzył s'ę i objął pięć towa
rzystw w chwili największego na 
silenia strajku i bodaj w najbir-
Jz:ej krytycznym momencie zdra
dził 300 wałczących o swój byt ko 
iegów. 

P. Adler był tym, który zdra-
dzał dyrekcji najmn'ejszy odruch 

tjtafajetd wśród kolegów 1 prze* to 

bą paru innych kolegów. 
Wszyscy łamistrajkowie w Riu-> 

nione i Generali nie opuszczają) 
biur: śpią tam i są karmieni na 
koszt dyrekcji. Pozatem dowiadu
jemy sie, że dyrekcja uzbroiła icłi 
wszystkich w rewolwery (III). 

Wczoraj miała się odbyć u p. dy! 
rektora departamentu Ulanowskie-
go konferencja z udzalem przed
stawicieli strajkujących i dyrekcyj 
towarzystw. Do obustronnej kouife 
rencji nie doszło, wobec czego dyr. 
ULanowski konferował z dyrekto
rami Towarzystw osobno. 

Charakterystycznym jest fakt, 
że dyrektorzy „Riunione" i „Gene 
rali" oświadczyli, źe czekają na d» 
cyzje z Włoch, zaś dyrektorzy pol 
sk:cb Towarzystw czekają... na de 
cyzję „Riunione" i „Ueneraii" 

Wynka z tego. że tes 300 łudzi 
w Polsce zawisły jest od decyztf 
kapitalistów z dalekiego kraju, któ 
rzy o sytMcji i różnych okoliczno 
ariach nie mają żadnego pojęcia. . 
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Od szabelki do plusa 
WoiowD m nitom rolw • Iteksyki 

Mamy rfe przyzwyczajenie — | szczególnych stanach uczyniono 
zabijać sie wzajemnie — oSwlad-już wide, aby palącą w>raw« roJ-
czył kiedyś swojej sąsiadce na!na zbliżyć do rozwiązania. 
bankiecie — tanie posła włemiec- W stanie Vera - Cruz guhenia-
fcjego — genem Alvaro ObresoaJior Tejeda, członek partii narodo-

' wo . rewolucyjnej, do której nale
ży i prezydent Rodrteuez, usBował 
przeprowadzić reformę rolna w 
sposób radykalny z pomocą sSy 
zbrojnej. Został za to odwołany i 
otrzymał mnie dypJomatyczoa do 
Europy. 

Rząd prezydenta Rodrteueza nie 
idzie narazie w kierunku koJefcty-
•wizmu, dąjży tyłka do jaknajwielc-
szoeo wyzyskania leżących odło
giem obszarów i zniesienia pół-
niewobuotwa bezroinyoh chłopów, 
pracujących na gruntach wielkich 
posiadaczy ztomsktoh. 

Ta atopniowość reformy nie po-

łów meteykaAskW,. zatruwające **» tS£7&T£&3fi?* 
Sycie rewiom Ogłosił on w tych 2 « f fSSSLSPSUSSS^vm 

Wkrótce po tein „wesołem" o-
swiadczoniu generał Obregon wy
kona) zamach na prezydenta, gen. 
Carranra i objął jego wysoka u-
nad. 

Trey kule (rewolwerowe położy
ły kres tyciu i prezydenturze sen. 
Obresono, potwierdzając słuszność 
tego „dowcW-

Opinia meksykańska tak przy
wykła do tych morderstw, że po 
każdem z nich sławiono zarówno 
eamaohowcow. jak ich ofiary. 

Obecny prezydent Rodriguez Po
stanowił wykorzenić to zło obycza 

dniach dekret, który ma zapocząt
kować pokojowy rozwój tycia DO 
litycznego w Meksyku, o fle plany 
prezydenta nie beda przez par;>-
fcsyzm dotychczasowej choroby 
zniweczone. 

Dekret prezydenta Rodrugueza 
usuwa z armji kificuset generałów 
i wyższych oficerów, zmusza ich 
do przebrania sie w strój cywółny, 
iie nie rzuca na bruk, jeno oddaje 
Im czynne stanowiska w doniosłej 
dla Meksyku dziedzinie — zarządu 
rolnictwa-

Dekret wywołał wielka radość 
w państwie meksykanskiem. A 
wsTÓd .jdotknie-iych" nim oficerów 
lostał przyjęty c dobrą mina. 

Mają sio wice zabrać byli gene
rałowie I oficerowie do pracy, na 
którą czeka cały kraj, do rozstrzy-
srr.ieoia sprawy rolnej. 

Jest ona szczególnie!) drażliwa w 
Mefcsyku, wobec istnienia wielkich 
btyfundlów i pgromnej masy bez-
rolnycs. 

Rządzące czynniki radykalne z 
Całą energią 1 wytrwałością dążą 
dó rozwiązania sprawy. W i*>-

przy wyborach prezydenta w 1933 
r. wystąpi jako kontrkandydat 
przeciw RodWguezowł. 

Dlatego to obecny prezydent «dc 
cydował sie na wspomniany de
kret który ma przyśpieszyć zala:-
wienie reformy rolnej przed wybo 
rami. 

Czy pmebrani po cywilnemu Re 
nerałowie ocalą od kieski Rodriguc 
za, dziś trudno przewidzieć. W ka 
żdym razie bez radykalnej reformy 
rolnej Meksyk nie obejdzie sie. 

Dar Umarowy kawalerów orderu W.rtrti N btiri 
di mt«Mft« 1863 r. 

Otrzymujony następująca. o-
djeawe: 

Dnia 22 stycznia przyszłego rota 
wypada 70-ta rocznica wybuchu Po-
asianja Siycsasowego. 

tyle w4rod oas jeszcze «nrs*» o 
stailmldi bojowników wołnojci' z roku 
1863, btdrzy 70-łeoie sweeo aiłoaztfń-
czego czynu orężnego obchodzić będą 
w późnej zim-ie swego tycia. agrzybła-
k i schorzali azesUkiroc w niedostat
ku. i 

Pod wysofcam protektoratem Prezy
denta RzeczypospcMtel t Pierwszeeo 
Marszalka Potsfcl i pod honorowym 
pr&swodn5otwe«n Pani MarszatkoweJ 
Pdsudidcej powstał w Warszawie Ko
mitet Obchodu (oj rocznicy, który pra 
cnie obok wyrazów hołdu d a wetera
nów 1-863 r, złożyć ta tafcie dar ho
norowy w postaci iednanaesiecznel 
pensji poWeramoi « sfaerbu Państwa 
w wysdkości 125 a*. 

Z grona Kawalerów Orderu Virteri 
M-iltlar! wyszła imejartywa. oby właś
nie tym Kawalerom, którzy sa hwta-
tem współczesnego rycerstwa poiskie-
(O, odifdzoneeo na tradycjach Po

wstania Stycantawego. pntypal w a-
dziale zaszczyt zloteiua sie na dar ho
norowy dla swoóoh ojców duchowych 
t reku 63-ffo. 

W najbttższyoh dntecłi wycada wy
plata roczoei oensit, przywiązanej do 
tego Orderu — w tontenw wlec Konrii 
tetu Obchodu zw.racaroy s:« nWieil-
szem do Was Kawalerowie Orderu 
VMuti Maitairi z gorąca prośbą, abyi-
oic z oensH tal pewien procent dowol
ny złoiyti bezwiosca^e po te) wypła
cie na canto czehowe P.K.O. Nr. 2752? 
na rachunek Komketu Obchodu 70-le-
cia Powstania StycSntowego, który na 
dzień 22 stycznia 1933 roześle ów dar 
honorowy każdemu z weteranów 63 ro
ku, rozezuKonych na terenie całej Pd-
sM w liczbie ohoto 300 osób. Inicjato
rzy powyższe] mv.* proponują skład
kę od 10 Ti począwszy. 
Precytfjuni Komitetu Wykanoiwczew): 

Prezes: Edward Rydz Śmigły 
gen. dy#.. wlcenrezes: dr. Kolta-
lal - Srzednlck'. gen. 6ryg- se
kretarz generalny: Wt. l)im'n-
Waum-lrz. mir. w st. sp.. skarb
nik: Jan KrasHowsIi. Int. 

Hoover doradcą Japonii? 
w dz edzlnle gospodarcze] 

PARYŻ. 30.12. — Korespondent | ra na objecie stanowiska doradcy 
nowojorski „Agence Economquc 
et F̂ nanciere" donos, swemu dziel
nikowi. jakoby rząd japoński* za
mierzał zaprosić za pośrednictwem 
japońskiego instytutu dla badali 
ekonom cznych prezydenta Ho0ve-
ra. po upływie je«o kadencji. Jako 
prezydenta Stanów Zjednoczo
nych, do Japonii 

Rząd japoński pragnąłby bowiem 
uzyskać zgodę prezydenta tloove-

[achowego przy gospodarczej re
organizacji kraju. 

Rząd japoński spodziewa się, ze 
uzyskan e zgody prezydenta Hoo-
vera na objecie tego stanów ska 
ot az czynna współpraca tego wy-
b tnego ekonomisty, przyczyniłyby 
Sie w wybitnym stopniu do ozy-
wenia gospodarczych stotmrków 
pomiędzy Startami Zjednoczonemi. 
a Japonią. 

Suhcesy Paul Boncoura 
w Izbie gmin 1 senacie 

PARYŁ 30.12. — Teł. wł. -
Rząd o. Paul Boncour'a wystedł 
zwycięsko z waJki o prowizorium 
budżetowe w senacie . 

Początkowo komisja senatu znre 

nych, gdzie debatowano nad spra» 
wą pożyczki dla Austrii. . . 

Sprawozdawca generalny La-
moureujr i Vienot wyowledziełi s:o 
za pożyczką, ale dosyć silne prą' 

niła projekt rządowy, zmniejszając dv na orawscy i nawet w centrum 
emisje bonów skarbowych z 8 do p r ?^ k ! r*a<łu i^\czi\y. 

Napad w maskach 
na pocztę pod Berlinem 

BERLIN. 29.12. — Na agencie poczi-
Iowa w Mahlsdori pod Bettwm zama 
slkowani bandyci dokonali ubicgM no
cy nawoju rabunkowego. 

Stororyzomialii przy pomocy rewol
weru urzędników zamieszkałych przy 

lofcaiu poc9iowvin I zabrali znaczna 
ilołć przesyłek wa^osciowych i listów 
pienlełnych ni. «. również z Ameryki. 

Kierownik agencji spłoszył bandy
tów sałwa strzałów rewolwerowych. 
Bandyci zdotałl ujść. 

3 mi-Uardów fr. Następnie gdy rząd 
postawrł sprawę zaufana projekt 

!mn. Cherona został przez komiko 
zaakceptowany. 

Na plenum senatu całość projek-
tu rządowego została uchwalona 
większość ą 242 przeciw 6. 

PARYŻ, 30.12 — Tego samego 
dnia. kiedy minister Cheron odn ósł 
sukces w senacc, premier i mtn. 
spraw zagrancznych Paul Bon-
conr triumfował w Izbie deputowa-

O nieusuwalność sędziów 
Źródło przesilenia gabinetowego w Bułgar'i 

Prasa 
Utezaf ste Nr. 9, 10 I II „Prasy" 

organu Polskiego Związku Wydaw
ców Dzienników i Czasop sm reda«o-
waiaego prztz dyrektora Związku St*. 
ristem-a Kausika. Na treśi tego zeszytu 
aklkdaią sie aTtykuły nastr,-pujące: re
dakcyjny — Krj-zw trwa; WL Woler-
*a — O Polski Instytut Praoznaiwczy; 
M. Grzegorczyka — Życie i śmierć ta 
Cery; E. M. Szommera — Prasa litew
ska; J. Szapiry — Poprawa w AngUi; 
śaconuenie w Ameryce; M. Wo>nry-
M — PsychotechnSka w prasie nemiec 
be t : Kodeks ogłoszeniowy norweski 
C Ł Outrego — Centrala odbitek; W. 
-Natanom — Zawieszenie czasopisma 
w iwjetle przepisów dekretu prasowe-
JJR>; J. CzerwAsJaego — Art 103 Kcn-
atytucji w esoflU I w protetyce. .Prasa' 
•awiera pozaiem następujące draty 
Infoimacyjne: z draołatnosci Polsktego 
Zv. Wydawców, Zw. Dziennikarzy 
RzpUłei, Syndykatn DUemikarzy oraz 
Innych organtoacy) driermikarsklch, 
kroirike krajową, przegląd osław ł roz
porządzeń, dotyczących prasy, sądów-
oiatwo a prasa, fcronfce ragrantozną. 
Zamyka numer przegląd ptśmiennletwa 
Jkcbowso. 

Przyczyny ostatniego przesile
nia w Bntgarji nie były dotąd do
kładnie znane. Wiadomo było tylko 
tyłe, ie jedna z gnip boalcji — 
pa-rrja Zien*ed»ełcow (stronnic
two chłopskie) wystąpiła ostro 
przeciwko mnistrowi sprawiecili-
uosci p. Warbenowowi, który re-
prezemował w rządze p. jMusza-
nowa grupę nacjonai • fiberalów. 

Następnie Jut podstawy akcji par 
J chłopskileii rozszerzyły sie, za
żądała ona przyznana jej większej 
flosci tek w gabinecie, stosowne do 
znaczenia w Sobrani)u 1 w teraju' 

Co było powodem akcji chłop-
S*:«JJ przeciw Warbenowowi? Prze 
dewszystwiem. i o tern jui donosU 
łSmy, jago nteohętny stosunek do 
sprawy arrmestji dta banitów, b. 
mnśstrów rządu S*.ainboftjs.kiego, 
Ałe ta sprawa sama przez sie nie 
wywołałaby daleko Idących sfcut 
ków, ponieważ premier Muszanow 
zobowiązał się amnestie te przepro 
wadzić i doszłoby do tego bez 
wzsledn na op me p. Warbenowa. 
Nawet Już w czasie kryzysu z«ro 
madzii sie przedstawicieie koaft 
cii tj. 4 stronnłotw — nacjona!-li-
beTałów, demokratów, radykałów 
1 ziemfiediełców i powołali komi
sje do opracowani projektu amne 
srj. Rząd zobowiązał sie ten pro 
jefct uznać za swój. Projekt ma 
preedewszysSctom na wztdcdzie 
całkowite ołaskawiemie skazanych 
zaocznie na swerć byłycn minî  
strow Obowa. Stojanowa. Atana-
sowa 1 K. Todorowa. 

Nie amnestia więc wywołała u-
padek p. Warbenowa i dramatycz
ny przebieg związanych z tern wy 
darzeń. 

Fos. Dumanow ze 8rroim'ctiwa 
zgłosi] •hrterpelaoje w izbie, w któ 

Do dyskusji nad tą interpelacją 
doszło w Sobranju w d. 22 b. m. 

Początkowo interpelanci doma
gali sie. aby minister ustąpił przed 
debatą, jednakże zarówno premier 
Muszanow, jak i prezydent Sob̂ a 
nja sitali na stanowisku, że dobre ren!irzucił>;n>rowi s p r a w - %££ M ^ K S 

wości wywieranie presji na wyro
ki sądowe i r«gt pcrtftyezne w są
downictwie. 

Interpelacja poparta była przez 
memoriał związku adwokatów i 
sedzów. 

wymaga
ją, aby dać możność atakowane
mu mrnstrowi udzielenia odpowie 
dzi z trybuny Fzby. 

Tak się też stało. 
P. Dumanow '^atakował irrtni-

stra b. ostro; mówił, że w jednym 

W dyskusji zabrał głos mioteier' 
Cheron. zaznaczając, iż pożyczka " 
ta ma na cehi ogólną poprawę go
spodarczą oraz zapewnienie poko
ju-

Zkolel wyelosł przemówienie 
premjer Pf«»Boncour. 

— WiMt!4my -- mówił premier 
— dbać 0 Blrzymanie niezależnoś
ci AustrjL ZeźeK ne okażemy jej 
pomocy, za*rozon# będą k»y ca
łej Europy środkowej, co może 
spowodować próby akcji zbrwnei. 
Sprawa pożyczki dla AoJtr)< Jest 
dla francuskej polityki zagranicz
nej sprawą pierwszorzędnej wagi. 

Paul • Boncour stawia pr/ytem 
kwestię zaufana. 

W ;m'ennem g'osowan:u przyfe-
to 352 glosami przeciwko 188 pro
jekt ustawy w sprawę udzielenia 
pożyczki gwarancyjnej dla Austrii, 

•>»-
z procesów w Płewnie ingerował 
osob.śc.e min.®ter, kiedy mdz.ej w 
Sofji w procesie w pierwszej in
stancji presję na tok sprawy wy
wierał sekretarz osobisty ministra 
Warbenowa. 

Mówca wytczył serję nomina-
cyj i branspolacyj, jego zdaniem me 
legalnych I podważających antory 
tet sądownictwa, 

W odpowiedzi p. Warbenow tło 
maczył sę, twierdził, że oskarżę- BERLIN. 30.12. —Rząd komis* 
tiJt interpelantów opera się na po fyc^ny Prus zażądał od „T-»twa 
głoskach, i że zasadę n eusuwaino' ko,<>n zacyjnego" usunięć'* dyrek-

Spór o obywate!a 
pslskteso 

m'ędi| Tow. kolon.tatjl 
9 riadeni Pius 
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GIEŁDA 
OtCLDA WARSZAWSKA i 4 i pół proc IZ. ziemskie drobne cd-

I dali 39 b. BŁ oinka 34.50; 8 proc. LZ. m. Warsza-wy 
Dewizy 43 25 — 44.25 — 43.75: 8 proc LZ. m. 

Odsrtsk 173.40: rtakmdia 35aS0; Len- Loda 43.75 — 44.50. 
i łm 29.58 — 29.53; Nowy Jork 8.925 
Nowy Jork (kabel) 8.939; Paryd 34.85 
—34.84 i jedna czwarta: Praca 26.43: 
SarwajoarJa 171.90: Stokhoim 162.C0 

Papiery procentowe 
7 prac poż. •rtafcBraocyna 54.00 (od-

cMti po 500 dd. 54.38 — 54.50) (w 
n o c ) ; 4 proc pod. Inwestycyjna 
100.00: 4 proc państw poi. premiowa 
dolarowe 53.50 — 54.00: 6 proc poi. 
dolarowa 54.75 (w prac); 10 proc poi. 
kofedowa 99.75 (w proc): 8 proc LZ 
Banku gosoi kraj. 94.00 (w proc): 8 
a n c . oH*. Banku emo fcrrad. 94.00 (w 
proc): 7 proc LZ. Banks gosp kroł. 
t3JS; 7 proc 0*1*. Banko gosp. kred. 
83.25: 8 proc LZ. Banku rołnewo 94.00: 
7 proc LZ. Banko rolnego 83.25: 8 w 
LZ. budowiane Banfcu gosp. krat). 93.00: 

Akcie 
Bank Polski 90.00 — 89.75 — 9O00. 

GIEŁDA ZBOŻOWA 
Na wczorajszon zebraniu gieUy ztbo 

iawo - toweirowel w Warszawie noto
wano za 100 fcg. pairyrtcit wagon— 
Wansewwa w handhi hurtowym, tadun-
kacłi wawnowiich: żyto «tanrkwd 
l -«v 15^5 — 15.50, It^i 15 — 1526; 
paraniaa jara ozerwona szklista 26— 
26.50: JedncAita 25-26; obieram 24.50 
25; owOes iednotrty 16—17; zberany 
14—13: jeazmeft « kasze 1350—14; 
browanw 15.50—16.50: groch potny Ja 
dahw 23-3S: ..Vic*oria" 25—30: ste 
imreki jadatne 3.50—4: matoa pszenna 
luksusowa 43-48; 0000 38 -43; mąka 
iytoria py*f?wa 25—27: razowa i sitko
we 20—30.50. 

Nowy ambasador Franci! w Rzymie. 
Po zmarłym Beaumairchate ambasado
rem Francji w Rzymie został marno
wany senator Honri de Jouvatiul. 

Krwawe walki na ulicach Berlina. W 
nocy z d, 28 na -29 b. m. we wchudnej 
dsialnicy Berlina ponowiły sie krwawe 
staraia m:edzy hJŃerowcam: I komum 
stanu, policja byta bezradna. 

Koniec strajku portowego w Haw-
rza. Pracownicy portowi w Hawrze 
coslanowiU powrócić do pracy na po-
onzedinćch warunkach. 

Dwal malwersancl w Belgi), śledz
two ustal (o. i i agent przemysłowy 
Oabuy oraz jeden z agentów bruksel-
sfceh. an»zitiowaiiW w Parz la i Bruk
seli. dtkomłi rBdn.iiyć na sumę zgóra 
3 mtjoinów fracAów. na s?kode okom 
3pn wób. 

Za obronę pacyfisty. Ministerstwo 
oświaty w Turyngii odebrało docentce 
uniwersytetu w Jenie, dr. Siemsen, 
prawo wykładów za podpisanie dekla
racji grona porfesorów, występują
cych w obroni eznanego pacyfisty n<e-
nTieolffego. profesora dr. Gumbel-

Zgoda miedzy Litwa a Watykanem. 
Ltwa nawiezaila rokorwenia z Waty 
kanem w sprawie przywrócenia nor
malnych stosunków dyiplomadycznych 

Tysiąc bomb prywatnych. Wskutek 
efcspknK w łednvm z domów w IłM-
cdonie, pWiioJa przepronradz ta w demu 
rym rowtaie i wvik>rvla 1000 bomb. 
P.eć slorzyń z boerłwrni było jui pray 
gotowanych do wysy&i. 

Niebezpieczny murzyn. Poitoia pa
ryska aireaztowafe obywatela ang«(-
sfc-ego, muozyna Mac-Wy. mkmzaoeso 
li mir wysokoscL Ody che'dno go 
zamknąć w celi olbrzym rzmeit s e na 
pcfctkwitów i w czasie wałki jednego 

Basteja koo»a<ttów. P d Oa beriin 
ska zapow'edtzcata o wydaleń u poza 
grantoe państwa wfeta krirmwTSitów ob 
cokratlowców. Zapmw»edi te otr.zvma 
lo równtei wielu komunistów Niem
ców. 
zajbtt, a CBtorech oieifGo poranA 

Trzęsienie zteml w Meksyka. Owatto 
winę trzęsienie ziemi w prowACiii Ja-
1.SOQ zniszczyło. wieś. g)de>e zostało 
zabitych 21 osób. a 52 CJciko ram-
nvóh. 

Potyczka dla Belgii, Francja po
stanowiła udzielić Beteli .pożyczki w 
wysokości 500 mii. trenków. Opiewa 
ona na 4 i pół procentowe obirgacte 
stamtbowe. onzy kurete emfsyłnym 96 < 
pół. Terma poiyozU bediztc )ednx>-
roczny. 

Obrady C. K. w Moskwie. Od 
wlorteu łrwafa w Mostewie wizymane 
w tałomnicy onrady cemraloeKO ko
mitetu pantll kormruMyoeneii Z. S R. 
R. Staiin ma wygłosić mowę. w k4ó-
rol uistalł nowy tors po+ityk! 1 perią-
dek obrad wsxecn$cwieck><e«ro kon-
gnesti rad. 

Za przerywanie claży. Arcybskup 
praeAn dr. Kaspar oswiadceył w .Lido 
wyoh Listach", ii matko, zezwalająca 
na pnzerwanje cażv i wseyMkie oso
by w <em pomocne. eaaaBgoji na nad-
cięższe kary kosciehie. a wiec grozi 
•it-n etolkiomunCoaL oie mogą być rodiz:-
cami drrzcsteiymL, orae nie wolno za 
nie odprawiać mszy Sw-ietoj. 

Malwersancl z koncernu Kreugera. 
W Nowym Jorku oskariono 8 dyrekto 
rów tnitenrmttena! Match Cooooratlon, 
związanego z koncernem Kireugera. o 
mailweraacie, a murowicie zamaKaja 
rm, że pobretj 249JJ8I doiarów z fkcyj 
nie wykazanych d w d e n d . 

Szal czarnego łolnlerza. W forcie 
amerykańskim w Ainzcne pewien toi-
nlertz czarny w napadzie naslcso sza
łu zas*rze'j| dwu kapitanów, ich zony 
oraz ae iko ren* ooraamta. Po dra 
riel gon'!tww wartownicy zdołali o-
berwladiprć szaleftoa. 

Nowy Rok w Sowietach. Władze so-
wecke organizują w dnu I stycznia 
.•dzień asturmowoa". pnzyozern !n-
strukcja głosi, i e kałdy robotruk. któ
ry ne bedare pracował w dniu Nowe
go Reku zaliczany będzie do „zdraj
ców protetaoatu". 

ści sędziów uznaje w ca'e4 rozcią 
głości. i że nigdy ne poważyłby 
sie wywierać presji na sumienie 
sędziów. 

Na zakończenie p. Warbenow o-
świadczył: 

— Nie chce swoją osobą spra-, 
wiać rządowi trudności i oddaje: daje. 
moją tekę do dyspozycji premie- Od 
ra"! » 

Po gorącej "i dłujrej dyskusji za 
brał glos premjer Muszanow i o-
świadazyt it p.Warbonow .^two
rzył godny pochwały precedens, 
podając się do dymisji po odparciu 
zarzutów, sformułowanych w in
terpelacji". 

Izba uchwaliła zwykłą formule 
przejść'a do porządfku dziennego: 
w ten sposób incydent został zli
kwidowany. 

Przesiece potoczyło s'e hmym 
forem, prowadząc do pewnych 
2m'.an w układzie sił w łonie rzą
du. 

torą Salomona Dyka, jako obywa
tela pol sk ego. 

P. Dyk Jest na.tern stanowslni 
od r. 1920. T-stwo Jest z n ogo za» 
dowolone i odmówiło spełniona 
żądań kom sarza Prus. 

Jaib"rń3tyw odmowy f 'Stwo pou \_ 
ie, ze rozwija dza^Inofćzdaljr 

i'e dolyczyło 
.ej. iadfief Yodźfnyp? 

Komsaryczny rząd pruski nie u-
znał tych motywów za wystar
czające i zapow ada zalarw.enia 
tej sprawy na imnej drodze . 

Koman kat urzędowy w tej spra
wie wskazuje m. In. na fakt. ie 
brat Salomona Dyka dr. Fryderyk 
Dyk Jest prezesem Klubu Polsk ego 
w Beninie I na tein stanowisku *• 
trzyrmrje bliskie stosunki- z kołami 
poisk ej mniejszości w Niemcz ech. 
P. Fryderyk Dyk też pracował kie-
dyś w „T-srw;e kolon zacyjnem" \ 
na zadanie rządu praskiego stracił 
posadę, 

Bilans za listopada 
w bankach prywatnych 

Na działalności kredytowej na-1 zł„ z czego na gotówkę w kasie I szyoh 55 banków akcyjnych i S 
wielkich domów bankowych od 
dłuższego czasu cia-żą typowe na
stępstwa okresu przesśeniowego: 
osłabienie obrotów gospodarczych 
i brak odpowiedniego materiału do 
dyskonta. 

Prowizoryczny bilans łączny 
wszystkich banków prywatnych w 
Polsce wyCcazuJe za listopad r. b. 
zmniejszenie ogólnego stanu kre
dytów o blisko 13 mionów zło
tych do sumy 1.033 mHj. zł., nato
miast zwiększył sie stan kredytów 
na rachunkach bieżących zabezp« 
czonych i w dziale pożyczek ter
minowych. Pogotowie kasowe 
wzrosło o blisko 3 mrijon. zł. i wy 
nosiło na koniec listopada 51 tmljon-

bamkach państwowych przypadł 
39,7 ntiton. zł„ reszta zaś na wa-
hrty i kujony. Redyskonto weksli 
obniżyło sie $/ dalszym ciągu o 
113 mljon. zł, do sumy 193,2 
milion, zł. 

Na specjalną nwage zasługuje 
dalszy wzrost wkładów w bankach; 
akcyjnych o 5 3 milion, zł., do su
my 471.9 miljon. złotych. 

Również i w komunalnych ka-. 
sach oszczędności daje sie zauwa
żyć to zjawisko. W listopadzie 
wkłady wykazały wzrost o 3 mi
liony z). 1 na 1 grudnia r. b- wy
nosiły 533 milion, zł. Równie* 
wzrosły wk'ady na rachunkach bie 
żacych o blisko 1 miljon zł. do su
my 45 miljon. zł-
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STANISŁAW PAC 

ZAPRZEDANE ŻYCIE 
Patwlnwle w sakwie hrabiny odbyło sie z wie). 

Wm ceremomałem. Wszyscy powstali z miejsc, gdy. 
weszła Ma rys a. 

Mężczyźni obrzucił ją wzrokiem od stóp do 
Ułów. Pieiwsz* ocena .wypadła doskona*e. 

Poznać to można było po wyrazie twarzy wszy
stkich panów. Oczy prezesa K. nabrały btaskn szcze
gólnego-

Bardzie: krytreznie ogtedały Marysie kobety. 
Były to dwie jeszcze młode dz-ewczyny — Zio-

taftlUta, 
Pod mask* azmnki okryły sit na kii twarzach 

wszystkie smutne objawy zmęczenia' P° nocach hu-
taoek i najmctoofcl 

Obie były -przyjaciółkami" hrabiny ledwie od 
roki, a tera* — groziło, te kończą jaz kariera. 

Znma była córka, z bardzo prayzwotteco domn. 
Wpadła w »>dU hrabiny w łasy sposób niż Marysia. 
aczkorwiek 1 tam razem zacoclo sie od wmtkowej 
aerdecznoicL * 

Jaz po pan dniach znajomości s brabipą nic 
• M U mm* lUm (kali i l w i i i * b, wyrazie 

jej wdze-.zność za wzruszające dowody przyjaźni. 
— Polubiłam panią. Jak rodzoną córkę, której. 

niestety, n.e miałam ngdy mówiła hrabina w 
przystępie czułości. — Mój Boże, żeby to więcej było 
takich fc'.c/r.ych i dobrych dziewcząt na świecie, iak 
pani. to i życie stałoby sie jakieś lepsze i mirsze... 

Pewnego dnia hrabina odwiedziła Zkm e. W cią
gu k Łu zaledwie minut spenetrowała każdy kąt. nie 
przestając ani na moment wylewać z siebie całych 
potoków stów. 

— Ładne tu jest, moja pani kochana, co do tego 
nie zamierzam zaprzeczać, ałe ubożuchno, skrom-
nlucbno. Jak nie przymierzając u Jakiejś szwaczuch-
ny. mizerotkl-. 

Zlana czuła sie łemi słowami oeco orażona. 
Wydawało sie jej. te Jea' matę mieszkanko Jest szczy
tem komfortu i dobrego smaku, i nie spodziewała sie 
tak surowej krytyki. 

Oł słowa do słowa, wskazując różne braki w 
garderobie Zrani, zdołała Ją hrabina przekonać, iż 
powirma sobie coś kopić. Na raty, broń Boże, za go
tówkę. Ona. hrabina pomoże Jei. poręczy za mą. 
Rozwiia<a tak kuszące miraże, że Z unia nlegta. 

— Jaka pan> jest dobra — zawołała z wdzięcz-
noscia, całując poriczki z»c™^ Vobiełv. która tak bez-
htłerespwme pragnęła jej dobra. 

— Niech pani mi ałe dz efcirje... To Ja powinnam 
dziękować BOKU. ie mogę sie na coś przydać pani — 
mowHa z lozrzewnteniem. Ale nie traćmy czara.. 
Niecą aia pani fcadko aczcbiccza. wto«jy. świeM k<h 

szuJkę i pończoszki j pojedziemy zaraz do maga
zynu, ffdzic odrazu kopimy wszystko co potrzeba. 

— Jakto. już teraz zaraz?. 
— A na co mamy czekać? Czy nie będzie pani 

przyjenm e, że już dziś weczorem będzie się pani 
mogła ubrać w nową suknie i kapelusz, i pójść do 
kina czy kawiarni. 

— Dobrze, przejdą wiec do tamtego pokoju i za
raz sie przeb ore. 

Wyszły wkrótce z domu i taksówką pojechały 
po zakupy. Odw edziły kitka wielkich magazynów 
i Ziuoa przekonała sie, że przyjąć ółka jej była 
wszędzie debrze znana i witana, jak stara, ceniona 
klientka. 

Futro fokowe, kostium wiosenny, dwie sukne. 
wieczorowe, trzy kapelusze, dwie pary pantofelków, 
stos przecudnej bielizny., — ta Moić- zakupów i wy
mieniane w każdym magazynie ceny wprost prze
rażały Z tui c lecz ilekroć próbowała- pocichu prote
stować, par.i hrabina zmuszała ją do milczenia wy
mownym uśmieszkiem 1 łagodnym ruchem reki_ 

— Ile wynosi rachunek? — przyczem notowała 
sobie wymień ona sumę w kalendarzyku, poczem do
dawała: — Proszę przydać jutro między 10-tą a 11-tą 
r*nn -nlattnt^ do mnie do domu.. 

I wychodziły oaprowauzaue ukłoudtiŃ całego 
personeti. a chłopcy układali w taksówce wciąż ro
snące stosy paczek. 

WriiuAWiU HńĄ<moU teksówke przed atdeoei%l 

tytoniowym, skąd wróciła po chwili. 
weksli. niosąc kiłka 

— Zajmiemy się teraz u pani w domu wypisa
niem tych głupich weksli i sprawa załatwiona, - • 
mówiła wesoło, sadowiąc s!e z powrotem w sa-
mochodzie. 

— Pani hrabino, a jaka jest ogólna suma, za któ
rą kupiłyśmy? — zapytała Z unia z leki em. 

— F.eee... głupstwo, moje dz ecko... Wszystkie
go jakieś pięć tysięcy z czemś, niema się nad czeta 
zasłanaw.ać... 

— Pęć tysięcy™ — powtórzyła z przerażeniem. 
— Moje dziecko, jest to suma. którą pani spU-

ci. sama nie wiedząc jak i k.edy. niech mi pani wie
rzy— — tłomaczyla z łagodnym uśmiechem. 

1 tak sie. też stało. Zon a ani wiedziała, kiedy: 
spłaciła swój dług na wieczorach 1 nocach, spędzo
nych w apartamentach hrab ny.' 

Teraz, po roku była Jni zrezygnowana. Powro
tu z tej drogi nie było. A zresztą... Czy warto wra* ' 
cać z salonu do dawnego pokoiku, gdzieś na „czwar
taku"?.-

' Została i zapomniała o dawnych trudach. Zro
zumiała. że to ma być teren jej źyca i chciała sił 
w tern Zych) Jaknajwygodnej urządzić-

Marysia była dla niej niebezpieczną rywaftai 
pis **) i d'« t.nłł druK'ej oTary hrab'ny. 

Ob e też kistrowaiy przyoyia z niepokojom. <ilr» 
stwitfdłiły. że Jest śticzna. 
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Geniusz pożyczania pieniędzy 
Drobnemi sumami „pożyczył" około miliona 

Tbfto Karol von Stechow, pan r» 
•obrach Stecbaw-Kotzen, właśoi-
eM zamku Friesack, był swojego 
rodzaju geniuszem. 
. W ciajsu kilkudziesięciu lait swe 
ID iycia .jpoiyczył" sobie od przy 
jpciół, zciajomycli. a nawe* od cał
kiem obcych ludzi sumy sięgające 
przeszło miiiona marek. Kiedy 
przed kilkoma dniami aresztowano 
Tto po raz pierwszy w życiu w je-
«o berlińskiem mricszikainiti za oszu 
»(wa I najrozmaitsze .Jcawaly". po 
wędrował wraiz z nim w mury wie 
z:«me istatmie zajmujący rozdział 
s sensacyjnej. a chwilami humory-
atycznej powieści. 

Von Stechow byt niegdyś adiu
tantem wielkiego księcia Saskiego. 
Wielki książę miał do eleganckiego 
i pełnego wdzięku porucznika taka 
•'abość że pożyczał mu poorosui 
bez miary: na weksle, na kwity, rra 
wiarę, na sJowo honoru, jak się da 
to. 

Gdy v Stechow brnął już w dłu
tach DO uszv. ożenili sie z bogata 
bfabiartka Ma-rgrót v. Bredow i 
wziął za nia w posagu zaimek Fr* 
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Mistrz n''mp'|skl na 100 I 200. mtr-
Eddle Tclan. murzyn, który zastał 
skreślony z l"stv sportowców — afna-
lordw I wystepule obecn°e lako tan

cerz w kabarecie. J 

sack. Ale szyfko i % tem sie zała
twił. 

Wtedy zrobił swój pierwszy wie 
kszy „kawał". Jalko wybitny oby
watel ziemski w swej okolicy, był 
nałromern okefceznych kościołów, 
bogato wyposażonych w kosztow
ne srebra. Pewnego dnia oświad
czył on pastorowi, że dowiedział 
sie o niebezpieczeństwie, groża-
cem srebrom kościełnym od ..złych 
ludzi" i dlatego wywiezie srebra 
do banku do Berlina* 

Wkrótce ipotem okazało ssę,. że 
srebra kościelne zna/duja sie nie 
ryle w baaiku. ile w lombardzie, a 
gdy ludność zaczęta sie ich doma
gać, v. Stechow wydobył pożóJkle 
pergamjny .któremu udowodnial. że 
srebra SQ własnością jego rodzi-

T 
Pewnego dnia w wm:arnri mia-

I steczka, leżącego niedaleko siedzi-
: by v. Stechowa, siedziaio dwu miej 
scowych obywateli, zabijając wSno 
i rozmawiając. 

— Wyobraź sobie — opowiadat* 
jeden z nich. bankier — te bezc^eł 
ność. Dziś zjawił sie u nas w ban
ku pewien człowiek i ni stad. ni 
źowad zażądał pożyczki 20 tysięcy 
marek. Bezczelność jego sięgała 
tak daleko że wymienił swoje na
zwisko. podiuisane iuż na wielu pro 
testowanych wekslach: von Stfi-
chow. 

W tej chwtii do stolika obu pa
nów podszedł wykwintny starszy 
pan i powiedział: 

— Panowie pozwolą, że sie przed 
stawie: von Stechow. 

Panowie byli zmieszani. 
— Chciałbym, aby Danowie mieli 

o mnie nieco lepsze pojecie, niż do 
tycliczas — powiedział — nie odnió 
wia mi Da.nowie kieliszka wina. 

Po uaływie paru godzin panowie 
byli w takiej przyjaźni z v. S'.e-
chc-wom. że prosto z winiarni pr^e 
szli do banku i v. Stechow otrzy
mał 20 tysięcy marek . pożycaki", 

Ostatnia pożyczka, jaka zaciąg
nął przed aresztowaniem, wynosi 
ła tylko 5 marek. 

Zjawił sie on u pewnego starego 
amtykwaTfusza berlińskiego i po
kazał mu list szwajcarskiego ban
ku, który gotów jest da<S mu 500 
tysięcy marek pożyczki na hipotekę 
majątku'. ...... . . . . . . . . . . , • 

— Wie pan co. panic v. Stechow 
— powiedział spc';pnie arjtykwą-
rńisz — widziałem dużo listów 
banków szwajcarskich. a<le dotych 
czas nie rda-rzylo mi sie widzieć 
takiego, któryby firnie nriat oiisana 
na mafizynre. a nie drukowana. 

— Tak, tak — powiedział v. Stc 

chow — teraz wszędzie oszczędza 
ja. 

A not et n naciąsaaJ ajrtykwarjusza 
na 5 matek. 

Była to już ostatnia jego pożycz 
ka. 

Gdy miłość jest szaleństwem.. 
704etnia mil? aref erfra i tancerz z Chile 

: 

— Luiz Baeze! — wozrty sądo- ełełanoH garnitur, nerwowym ru-
wy wywołał donośnym Kłosem i enem cboTawił sobie krawat. 
to egzotycznie-brzmiące w sądzie I Tu, w tym sadzie w Monaco ma 
francuskim nazwisko. JJą Sie- rozstrzygnąć dość ważne dla 

Młody brunet o ognistych o-1niego sprawy: czy otrzyma spa
cjach. ubrany w nieposzlakowanej dek wysokości... 40 młłjonów fran 

'ków. przekazany mu w testamen-
nicdaw.no 73-

Po eksmisji 

Ciotki do wynajęcia 
Oryginalne buro dla turystów 

CiotlkJ. które połączyły s'e w 
epóke z ogr. odp„ obrały sob e pra 
wne miejsce zamieszkana w Lon

dyn e S. W. 192 Sloane Street. 
Spóflka ta posada filie swoje w Pa 
ryżu. Bruksei^ Madrycie. Floren
cji Angielska oficjalna jej nazwa 
brzmi: „Universał Aunts Lmited" 

Spółka powyższa postawfa so
bie »ko cel dostarczane podróżu-
tecym po ś w e c e turystom opie
kuńczych cdtek Ne każdy tury
sta z Chicago, udający się do FIo-

I rencji np. może sobe pozwotić na 
zabranie ze sobą autentycznej ciot 
ki w tak daleka podróż. Natomiast 
spółka ..Uniwersalne c otki" nie za 
wodzi nigdy. Przedsrcbiorstwo dy 
sponuje tyłko fachowo wyksztal-, 
conemi ciotkarrri: umieją one odipo-
wiedzeć na wszystke pytania. 
spe'n ć wszystkie życzen'a. 

Referencyj i wskazówek udziela 
kseżna NorfoJk oraz cały sztab se 
kretarek przy zarządzie spó'.lki. 

RADJO WARSZAWSKIE 
O. 11.58: Sysmal ozasu. IioinaJ z Km 

UI0: Pły*y. 
15^5: Wodomrścfi -wâ lsikiawe 1 słrze 

łedcJe. I5J5: Shicbowsko dla mło
dzieży. 

16: PłyAy. 16.40: Odazrt J=lnzec(lKdz 
ka ł» Warszaw.* z pnaed'25-cii wie-
fców". 

17: Audrafci dba <*orj,idi. 1740: (W-
•znt ,J)we roaaiioe toimiazLie". 

li: Muzyfca lekka. 

19J0: .WOadcmcAdi ografcifcce". 
19.30: W n*brM3s J^a w'dn.farexti". 

20: Aific i ipteśa w wifc. V. Wen-
barga. 2025: „Pętaka •nasra Polska ca-
b" — w&ka w.ioisrfia inefiodMi swoj
skich. 

23.05: Konoert Chapinciwste. 22.40-
Feiatan JfcJio. ta mówi ziemia!!!" 

28: Plylty. 23.30: Awłycóa poiarma. 
23,50: PfEecnó^CJite naiCZ. d*T. P. R. o. 
Z. Cłibimoak 

24: Bae ZWSOOTO OTBIZ ply4y. 24.15: 
AudłicjB Isaibainotioiwa 

-.)*(:-
Święto farmaceutów w Warszawie 

Z okuli t04ecU Istnienia PoMtlego PowazechMCO Towarzystw, farma 
CCBlycznego odbyło sie ooental w katedrze iw. Jana uroczyste naboicri-
ttwoi N. zdlec*. oczestolcy zjazdu Tow. po opaszczoolu fwłatynl: 1) 
dyr. Tow. l'bczp;ecz«ń ..Farmakon" p. Wincenty Borelszeo. 2) prezes 
warszawskeso Tow. FarmaceutycrncKo. 3) naczelny aptekarz wolsk ool-
•kkk pik. Kiupiosk1. 4) prezes Polskie (to Powsz. Tow. Farauceułyczneto 

glMhliw MactotowAi I imL ^r^-

Od kllfiu dul obok schroniska mleisk'e go w stolicy koczuje na dworze rodzi-
na he/..I»mnvch Garlickich. N. zdlec lu Garlicka nrzy rzeczach, ustawlo-
oych mwl murem w oczekiwaniu na prz ydz!.l w schronisku dl. bezdomnych. 

Tragedia dziewczynki 
Od mi/ości do śmierci.,. 

Czternastoletnia wiedenka Bertaldzill sie wśród tez t uśmiechów i 
Eibl miała wielką tajemnicę, zarówno, Berta obiecała że dzień przed willa. 
przed rodzicami Jak przed rodzeń
stwem. Bala się wymówek olca i 
matki, kpinek braci i sióstr, bala sie 
złych jeżyków sąsiadek. Wiec mil
czała. 

A iajemnicą Jej był młody, przy
stojny student Fryderyk Martisch. 
Berta miała dopiero 14 Jat, a mimo to, 
student kochał sie w .niej .1 to gwał
townie. Błagał, by została Jego żoną. 
a gdy .rap odpowiedział!, że:Jest zbyt 
młoda ha to, by sie zaręczać, zaciął 
grozić. 

Berta wciąż nic nie mr-wHa w do
mu, ale zaczęła unikać swego Fryde
ryka. Bala sie Jego pogróżek, choć 
nie brata ich na serjo 

Pewnego dma student zrobił |el 
gwałtowną scenę, ale potem pogo-

» i i N ? 

pojedzie z Fryderykiem samochodem 
za miasto. 

Tak sie' stało. Ale gdy auto zna
lazło sie za miastem, student wyjął 
rewolwer i strzeilł - kilkakrotnie do 
dziewczyny. 

W szale becrogumacl tnUości uwa
żał, że dziewczyna powinna być albo 
lego, aibo. niczyja. , «. . 

Zabił Ją, a potem sam miał pozba
wić sie życia. Zbrakło mu odwagi 
Zgłosił sie do policji 1 wyznał wszy
stko. 

Wiedeń Jest pod cleżkiem wraże
niem tej okropnej zbrodni 

O miłości i nieszczęściach dwojga 
młodych nie wiedzieli ani Jej, ani jego 
rodzice. 
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Rodzinne ciepło 
Do czego prowadzi tęsknota 

Mieszkanie zdobyć Jest teraz podo-.Jaciól zajął sie przetworzeniem sztyw-

cie przez zmarła 
letnia Luise Baole. 

— Wiek? 
— 31 lat? 
— Zawód? 
— Tancerz w barze. 
Historia owego zapisu jest istot 

nie niezwykła. By ja w całej pełni 
zrozumieć, trzeba sie najpierw 
cofnąć o ćwierć wieku. 

Wtedy to przed laty 25-chi osie 
dlił sie we Francji, obrawszy sohie 

.za stałe miejsce pobytu słoneczną 
Riwierę Roger de Roy były sekre 

'tarz miliardera Vanderbildta. czlo 
Iwiek posiadający ogromny majątek 
1 osobisty. 
1 W Monte Carlo pozna} 46-letnlą 
i Luizę-Baole I zamieszkał z nla ra
jzom w wHIi, która s w m nrzepy-
|Chem zdumiewała nawet nrzyzwy 
jczajonych do orzesadne^o zbytku 
bywalców Monte. 

W roku 1926 de Roy. bedac fuż 
staruszkiem 1 czudac zbliżająca się 
śmierć, postanowi! poślubić swą 

] długoletnią przyjaciółkę. Ale 
i śmierć przyszła, zanim ten znmlaf 
'zrealizował. Zdążył, tylko, zapi
sać przyjaciółce cały swoi mają
tek. 

Parni Lutza pozostała nadal panią 
Baole ale z majątkiem 50 milionów 
franków. 

I nagle, w trybie Jel życia ł w 
usposobieniu zaszła radykalna 
zmiana. Ta 69-lelnia kobieta, któ
ra dotychczas wiodła spokojne 
zamknięte życie w samotnej willi, 
zaczęła bywać w lokalach Nicei 
Monte Ca.rlo i Paryża i pełneml 
garściami wyrzucać odziedziczone 
pień'adze. 

Pewnego wieczora w Jednym 
z barów Monte Carlo zwróciła u-
wajgę na pięknego smagłego tan
cerza. 

— Kto to taki? 
— To miejscowy tancerz, przy

jechał z Chile, nazywa sie Luiz 
Baeze. 

Stara pani zapłonęła jedyną w 
swotm rodzaju miłością siedem
dziesięcioletniej kobiety, do piękne
go tancerza. Zaczęta obsypywać 
go podanmkami, rozpoczęła nawet 
pertraktacje, o kutwo willi dla uko 
chanego. W czasie tych starań do
wiedziała się zakochana starusz
ka. że ..jej Lute" ma młoda przyja
ciółkę. Zrobiła rmi. wiec. n;ekieiną 
awanturę po której młodzieniec. 
opuścił Monte Carlo. Wtedy pani 
Baole woadła w rozraacz i zaczęła 
fto szukać przez cała sforę wy-
zyskiiiacych ia prywatnych detek
tywów 

Tymczasem, w te aferę wdała 
sie rodzina oani Baole. która shisz 
nie obawiała sie. że oszalała z mi
łości stara kobieta wyznaczy' 

chłopca z Chle jako swego so*d«i 
kobierce. Luiz znalazł sie w Pary.. 
żu. pogodził sie ze swa wiekowa; 
przyjaciółka I wrócił do Mont* 
Carlo. Rodzina oani Baole zaczęta 
przeciw niemu kamnanle ale on 
bez najmniejszego trudu wyszedł 
z niej zwvc!ęsko. Wytłumaczył s » 
ruszce. ż~e rodzina tytko czyha n* 
jej spadek i że nawet mogą Jaj 
otruć. 

Uwierzyła ł zerwała z całym 
światem z wyjątkiem Luiza. Ody 
w p»re miesięcy potem umarła, ca 
ly olbrzymi wielomilionowy mają
tek zapisała ukochanemu.' 

I oto w sadzie w Monaco rozgry
wa sie sprawa oonredzy Lulsem 

•s 
rodziną zmar'ei. która wysnwa ar 
gumentv że Luiza Baole nie była 
orzv zdrowwh zmysłach, zapisu
jąc maiatek tancerzowi, 

— O He miłość lest szaleństwem, 
— zauważył filozoficznie na roi* 
prawie m'ody Luiz. poprawiają* 
z nonszalancja swó) nieco zbyt 
jaskrawy krawat na nieskazrtelneł 
koszuli. 

•j ' • » • • • • • • • • • • • • • 

Wywczasy 
aktora filmowego 

bno o wiele łatwiej niż żywą gotówkę-
To też p. TeoW Oryziak z wielką 

chęcią spieniężył za 600 złotych swój 
jednopokojowy lokal. 

Meble dawniej Już zabrał mu Urząd 
skarbowy, uczciwie podzieliwszy się 
niemi z magistratem i 3-ma komor
nikami. 

To też woi-ny od przeprowadzko-
wych kłopotów p Teofil 

zapakował do walizki 

- 3 - » -

nego gabinetu vr zam eszkalą siedzibę. 
Wydobył z walizki budzik, dwa kol | 

nierzyki, ślubny trak, doniczkę z kak
tusem, 

wędzony boczek, 
7 skarpetek (Jedna nie miała pary) 
kalendarz terminowy, 2 poduszki 1 
grupę familijną w mahoniowych ,ra
mach. 

Przyjaciele żwawo sie uwinefi I kle 
dy wesali kelnerzy z zakąskami. 

najpotrzebniejsze drobiazgi I udał sie, zdrętwieli z wrażenia. Gabinetu nie 
na miasto w poszukiwaniu nowego 
locum. 

Ze jednak Jest to czymiość doić u-
ciążliw-a, strudzony obywatel wylądo
wał po dlwu godzioach w barze 
„Londyńskim". 

Zaprosił do towarzystwa spotkanych 
prsy bufecie dmu panów oraz pnze-
mlego kelnera pana Zdzisia. 

Czas płynął rozkosznie, gdy nagle 
Jeden z nowokreowanych przyjaciół 
p. Teofila zaproponował zmianę lo
kalu. 

Towarzystwo udało sie dorożką do 
baru Wiedeńskiego na al. Trębacką. 
- — Stęskniony.. Jestem za odrobiną 
rodzinnego ciepła I -.Domu, psiakrew, 
własnego mieszkania.- pragnę! — zatai 
sie łzami p. Gryziak, aa widok restau
racyjnej sali 

— To-, może weźmiemy gabinet? . 
— Dobrze-, rrrraz gabinet... trlko 

żeby był 
B A . ' sochy l stwieczny... 

bo mam reumatyzm... 
Życzeniu tema stato się zadość. 

Przyjaciele ulokowali sie wkrótce w 
wytwornym gabinecie z pianiiem I 
landszaftami z życia myśliwskiego. 

— Tak tu Jako* nicprzytulnie... ob
co... I smutno.- trzebaby ten pokój 
trochę umeblować. 

Wiadoma rzecz, że nic nie znaczą
ce napozór miłe, własne drobiazgi ta 
i tam postawione zm'>enlają loka!. do 
uiepoznefWŁ.,* 

Ta te* p. TMDI nny pomocy F 

było. Było prawdziwe mieszkanie 
i to dawno niesprzątane. 

Ponieważ Jednak dom bez kobiety 
nie Jest domem w potnem tego słowa 
znaczeniu, p. Teofil wydal odpowiednie 
rozkazy I wkrótce wśród mężczyzn 
zjawiło się pięknie 1 suto matowane 
bóstwo. _ 

— Zajmij się kochanie.- gospodar
stwem... a Ja tymczasem 

pólde po gości.. — 
rzekł p. Teofil do dziewicy 1 wyszedł 
na ulicę, powróciwszy . zresztą 
wkrótce z 2 dorożkarzami. 

Szybko przełamano pierwsze lody, 
zabawa była szampańska. 

rozpruło obydwie poduszki 
I zbito famitljny widoczek. 

Kiedy przyszło do płacenia rachun
ku, p. Teofil uregulował go co do 
grosza, ale oświadczył, że zginęło aao 
200 złotych, przyczem rzucił podej
rzenie na pana Zdzisia i jednego z 
dwu najwcześniej pconanyn kom
batantów. 

Tym sposobem sprawa trafiła do 12 
oddziału sądu grodzkiego. < 

Kiedy wyszły na Jaw szczegóły aza 
lonej nocy oskarżycielowi publiczne
mu opadły ręce- Oświadczył wręcz. 
że zrzeka się. oskarżenia, gdyż nie
wiadomo, kto wziął pieniądze 1 czy p. 
Teofil był owej nocy mocny w ra
chunkach. 

W tych warunkach oczywiście wy
rok musiał by* aniewinniający, 

przedstawia. Spe
cjalnie zaś koło g 
12-ej mogą nas do
tknąć Jakieś kło

poty linansowe lub straty, trudności spo 
wodowane przez inne osoby, zwłaszcza 
stairsze, lub cieszące się autorytetem 

To też południe przynieś e trochę de 
presli, niezadowolenia, kłopotów z pa
pierami. korespondenclą. pośredni 
ctwem 1 wskiłWk tego będzie się prz* 
JawiaC większa podejrzliwość I skłon
ność dopa-trywaur a się wszędzie cech 
ujemnych. Nie należy się Jednakże pod 
dawać niepokojowi i pesymizmowŁ kito 
re mogą SJ«A Jesacze zaisnaczyć koło 
godz. 13-ej. 

Później bowiem, mimo drobne niepo
koje koto godz. 16-eJ nastąpi silna zmia 
na na lepsze. Specjalnie koło godz. 20 
sytuacja ulegnie Doprawię, otworzą się 

Raj łyżwiarzy 
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Słynny komik filmowy Harold lloyd 
wraz z rodzina przebywa w uzdrowi
sku szwalcarsk<em St. Morltz. z zav . 
palem oddalać sie ulubionemu sporto> 

' wl — narciarstwu. 

(o wróża gwiazdy ni tfzei 31 grudnia! 
Sylwester zapowiada s e bardto inJeresulaco 

Prognoza ta nie | jakieś nieoczekiwane możliwości, fctfl-
odnosi się jednakże' re przyniosą nam niespodziewane ko-
do samego dnia.' rzyścl, zyski lub spotkania, nowa 
który gorzej sie i związki ailbo oryg naine przygody ł 

wydarzenia. Zatem po gudz. 20-ej sy
tuacja będzie się przedstawiać conał 
bairdraej interesująco, a później keto 
północy — zaznacza się sitne dodauua 
wpływy Neptuna który Jest patfonem 
wzruszeń, odurzeń. nastrolów niezwy. 
ktyclt i przeiyt ekstatycznych. Raądal 
on także wszelklemi upolenlami oraz 
płynami — od wody do alkoholu włą
cznie. Dodatnie połączenie Neptuna za 
słońcem, wyrafeającem radość życia — 
obiecuje w tych kierunkach wielką eka-
paiiisję, uwieńczoną powodzeniem. Jak 
widzimy zaitcm. Sylwester będzie we
soły i przyjemny. 

Dz'ecko dziś urodzone — wmazUwa, 
czule. — okaże również duło prakty-
caioscl I zdoinoscl do Interesów. Po
wodzenie może osiągnąć, w związku -* 
radiem, kinem, lotototwem lub mary* 
nauką- TvTf 

r 
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Sobota 31 grudnia 1932 r. 

Pomnik, hfdry będzie uczył myśleć o państwie 
Knyszyn pragnie uczcić rocznicę zgonu Zygmunta Augusta 

Pomnik taki będzie nie tylko do
kumentem historycznym, świad
czącym o przywiązaniu ludnoś
ci do pamiątek wielkiej prze
szłości, o pielęgnowaniu przez 
współczesność wzniosłych idej; 
pomnik taki będzie — poprzez 
swe wartości wychowawcze — 
budził w młodych pokoleniach 

Przypadającą w 1932 roku 
360 rocznicę śmierci Zygmunta 
Augusta, pragnął Knyszyn uczcić 
przez wystawienie skromnego 
pomnika,który miał być świadec
twem nasze j ciągłości historycznej 
„między dawnemi, a młodszemi 
laty". Bo też nietylko w naszej 
przeszłości, ale w dziejach in
nych narodów nie znajdziemy 
piękniejszej chwili, niż chwila 
połączenia się dobrowolnego 
dwuch krajów w jedno państwo 
na zasadzie: wolni r wolnymi, 
równi z równymi. Ów właśnie 
moment historyczny oraz fakt, 
że twórca Unji — tu, w umiło
wanym przez siebie Knyszynie, 
gdzie rozmyślał nad realizacją 
wiekopomnego dzieła — życia 
dokonał, natchnął mieszkańców 
Knyszyna myślą uczczenia 360-ei 
rocznicy zgonu ostatniego z Ja
giellonów, uczczenia jego wiel
kiej idei. 

W tym celu zawiązał się ko
mitet budowy pomnika.—Inicja
torem tej myśli jest Knyszyń
skie Koło Młodzieży, jedna z 
najczynniejszych orgaaizacyj na 
terenie Knyszyna. Koło Mło
dzieży drogą urządzania imprez 
i t. d. przyczyniło się też wal
nie do zebrania potrzebnych 
pa ten cel funduszów. Również 
członkowie innych organizacyj 
Jak Strzelca, Straży Ogniowej— 
zaofiarowali swoje usługi (ro
bocizna, zwózka kamieni). Sta
rosta pow. p. inż. St. Michałow
ski przyjął protektorat nad bu
dową pomnika. 

Na wiosnę r. 1932 komitet 
przesłał do starostwa projekt 

Comnika w 2 egz. Nie jest winą 
omitetu, że nie mógł w tym 

roku rozpocząć prac około bu
dowy pomnika, Można mieć 
jednak nadzieję, że w r. 1933 
odbędzie się w Knyszynie pięk
na uroczystość odsłonięcia pom
nika ku czci tego, który w tak 

20 proc oszczędności 
w budżecie Białegostoku 

Na pierwszej konferencji w 
sprawie preliminarzabudżełowe-
fo m. Białegostoku na r. 1933/34 
załatwiono działy gospodarczy 
i administracyjny. Oszczędności 
po stronie wydatków wyno
szą 20 proc. Na następnej kon
ferencji zostaną załatwione po
zostałe działy oraz preliminarz, 
jako całość. ' 

Z WASILKOWA 
W Wasilkowie urządzono o-

negdaj—dzięki subsydjum sta
rostwa powiatowego i ofiarom 
miejscowego społeczeństwa — 
choinkę dla 200 dzieci najbied
niejszych rodziców. 

Obecny na uroczystości p. 
starosta inż. Michałowski omó
wił z przedstawicielami miej
scowego społeczeństwa sprawę 
rozbudowy posiadającej zbyt 
szczupły lokal szkoły powszech
nej oraz kwestję urządzenia 
łwietlicy dlaorganizacyj społecz
nych, przyrzekając swą pomoc. 

cudowny sposób rozwiązał 
kwestję współżycia i współpracy 
dwu narodów dla potęgi pań
stwa. 

Zamiast życzeń 
noworocznych 

Zamiast życzeń noworocz
nych wpłacili do administracji 
„Dziennika Białostockiego": p. 
Witold Andrzeykowicz, naczel
nik wydziału urzędu wojewó
dzkiego,—10 zł. na komitet po
wiatowy L. O. P. P.; p. Jan Bo
rowicz, dyrektor „Polminu",— 
10 zł. na bezrobotnych; państwo 
Wedlewscy z Walił—5 zł. na Pol
ski Biały Krzyż; p. Władysław 
Kucharski— 3 zł. aa bezrobotn. 

• 
Z komitetu 

„Dni Chopinowskich" 
W poniedziałek, 2 stycznia, 

o godz. 19 odbędzie się w ma
gistracie posiedzenie komitetu 
wykonawczego „Dni Chopinow
skich". Będzie ono miało cha
rakter sprawozdawczy. Opraco
wany zostanie ponadto program 
pracy na rok Ig33. 
Czynności Banku Polskiego 

w dniu dzisiejszym 
Ze względu na roczne zamknię

cie bilansu nie będą dziś zała
twiane w oddziale białostoc
kim Banku Polskiego następu
jące sprawy: depozytów, poży
czek terminowych, dyskonta 
weksli, wydawania weksli przed 
terminem płatności. 

Chrześniak 
p. Prezydenta RzpllteJ 
Zamieszkałym w Osowcu mał

żonkom Cymochowiczom uro
dził się dziewiąty syn. Ojciec 
chłopca zwrócił się do p. Pre
zydenta Rzplitej z gorącą proś
bą, aby zechciał być ojcem 
chrzestnym nowonarodzonego. 

W tych dniach p. Prezydent 
nadesłał Cymochowiczom ksią
żeczkę oszczędnościową na imię 
nowego Obywatela Rzeczypos
politej i z 50-złotowym wkła
dem oraz swoją fotografię z de
dykacją. 

Kurs dla przodownic 
n a r c i a r s k i c h 

W drugiej połowie stycznia 
1933 r. zostaje uruchomiony w 
Wilnie kurs dla przodownic nar
ciarskich. Kluby sportowe i sto
warzyszenia kobiece mogą zgła
szać kandydatki na kurs do ko
mendy P. W. na m. Białystok, 
ul. Warszawska 2, w terminie 
do dnia 12 stycznia 1933 r. 

Warunki przyjęcia: umiejęt
ność jazdy na nartach, dobry 
stan zdrowia i usprawnienie fi
zyczne, wykształcenie minimum 
7 klas szkoły powszechnej, u-
k 'ńczonych 18 lat, własny sprzęt, 
ubranie narciarskie i złożenie 
deklaracji *w komendzie P. W. 

kult dla rzeczy wielkich, będzie 
uczył myśleć o państwie. 

Znów unieruchomienie czterech warsztatów pracy 
Liczba bezrobotnych wzrasta 
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W ciągu dwu ostatnich dni 
unieruchomiono cztery zakłady 
pracy: garbarnię Izaaka Prużań-
skiego (Poleska 12), zatrudnia
jącą 16 robotników, kaflarnię 
Stan. Daniluka (Wiatrakowa 8) 
—12 osób, wykończalnię sukna 
Filipa i Zylberblata (Sto-Jańska 
13)—54 robotników i drugą zmia
nę przędzalni w fabryce sukna 
Sokoła i Zylberfeniga (War
szawska 72)—100 osób. W ten 

sposób liczba bezrobotnych w 
Białymstoku wzrosła w ciągu 
bież. tygodnia o 833 osoby. 

Zaznaczyć należy, że zwol
nieni z drugiej zmiany w fabry
ce sukna Sokoła i Zylberfeniga 
robotnicy nie są uprawnieni do 
korzystania z zasiłków z fun
duszu bezrobocia, nie przepra
cowali bowiem oni przepiso
wych 26 tygodni, a tylko 22 
względnie 24 tygodnie. 

Straż ochotnicza w Grodnie sparaliżowana 
Na wypadek pożaru musi szukać szoferów 

W niebywałej sytuacji zna
lazła się ochotnicza straż ognio
wa w Grodnie, w położeniu, 
które grozi miastu i okolicy po-
ważnem niebezpieczeństwem na 
wypadek pożaru. Uchwalając 
swój budżet na rok 1932/33, 
straż brała pod uwagę sub

wencję miasta w wysokości 4 
tys. zł. Kwota ta—po ostatecz-
nem ustaleniu cyfr budżetu mia
sta — została zredukowana do 
1.600 zl. W ten sposób straży 
zabrakło środków na pokrycie 
najniezbędniejszych potrzeb, a 
po wyczerpaniu funduszów zde-

Z dniem 1 stycznia 1933 r. cena sprzedażna „Dziennika 
Białostockiego" wynosić będzie 

15 gr. 
„Dziennik Białostocki" jest do nabycia we wszystkich kjos-

kach gazetowych; tytoniowych, i sprzedawców ulicznych. 

Ulgi d la rzemios ła 
przy wykupywaniu Świadectw przemysłowych 

Białostocka izba skarbowa o-
trzymała z ministerstwa skarbu 
okólnik w sprawie wykupywa
nia świadectw przemysłowych 
na prawo prowadzenia warszta
tów rzemieśln<czo-przemysło-
wych w roku 1933. 

Jak wiadomo, kategoria świa
dectwa przemysłowego zależna 
jest od ilości zatrudnionych pra
cowników. Przez wzgląd na ko-

Walka z gruźlicą 
Polski związek przeciwgruź

liczy organizuje przy poparcia 
ministerstwa opieki społecznej 
9 tygodniowy kurs bezpłatny 
dla lekarzy, pragnących poświę
cić się walce z gruźlicą. Kurs 
trwać będzie od 10 stycznia do 
18 marca 1933 r.; uwzględni 
studja praktyczne i wykłady 
teoretyczne z dziedziny rozpo
znawania, leczenia i walki spo
łecznej z gruźlicą. 

Podania o przyjęcie na kurs 
składać należy pod adresem 
z w i ą z k u przeciwgruźliczego: 
Warszawa Chocimska 24. 

Ukradł 5 lys. zl. I zbiegi 
Mieszkaniec m. Augustowa 

Piotr Ciesielski, właściciel skła
du zboża „Zarnopol", upoważ
nił Izraela Denemarka z Augu
stowa, handlarza zbożem, do 
załatwiania wszystkich spraw, 
do kupna i sprzedaży zboża. 
Posiadając około 5 tys. zł. na
leżących |do Ciesielskiego, De-
nemark (zbiegł w niewiadomym 
kierunku. 

Picząthi: 42°,622,8i°,10 
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rzeczy niewidzianych 
i nkslyszanych 

D Z I Ś 
WIELKA PREMIERA 

w kinie 

APOLLO 
Ceny oitSOgr. Dziici49gr. 

K R A J 
największych bestyj 

i najmniejszych ludzi 

Ukazuje oowoodkryty 
azezep czarnoskórych 

LILIPUTÓW 
SIEDLISKA GORYLI 

i cały zwierzyniec 
•trel podzwrotnikowych 

PIERWSZY 
dźwięk, zrealizowany 

w sercu 
dżungli afrykańskiej 

przez małżonków mx. jonsonou 
Hyper egzotyczny film 

„rox'A" 

G o r y l e 
Nosorożce 

Hipopotamy 
Krokodyle 

Flamingi 
Ż y r a f y 

Szakale 
i Słonie 

APOLLO i 
.Tylko o g. 12 i 2 p. 

Rasputin 
Clij »• 49 gr. 

nieczność zwalczania bezrobo
cia, a co zatem idzie — na po
trzebę usunięcia tych powodów, 
które zmuszają właścicieli do 
Ograniczania personelu, mini
sterstwo pozwoliło warsztatom 
w granicach od 8-ej do4e jka-
tegoryj przemysłowej na wyku
pywanie świadectw przemysło
wych niższej kategorji z pra
wem zatrudnienia pracowników 
według uprawnień kategoryj 
wyższej. Zatrudniani nadliczbo
wi) uważani będą za bezrobotn. 

Min. zaznaczyło w swym o-
kólniku, że wykupywanie świa
dectw w takich wypadkach mo
że się odbywać bez przedsta 

• 

cydewano się 'na krok, który 
niemal całkowicie unieruchamia 
straż. Oto zwolniono szoferów, 
obsługujących tabor przeciw
pożarowy. 

Wytworzył się stan anormal
ny: do pożarów na mieście straż 
wyruszać będzie jedynie na 
żądanie władz bezpieczeństwa, 
przyczem z braku stałej obsługi 
wozów nie bierze na siebie od
powiedzialności za szybkie przy
bycie na miejsce pożarów, gdyż 
do wyjazdów wypadnie anga
żować każdorazowo przygod
nych szoferów. A jeśli szofera 
pod ręką nie będzie? Wszak 
pożar będzie się wówczas roz
szerzał bez żadnej przeszkody. 

Dodać należy, że na teren 
powiatu straż wogóle wyjeż
dżać nie będzie. 

Oto następstwa niewłaściwie 
prowadzonej polityki budże
towej. 

• 
Życzenia noworoczne 

Z okazji Nowego Roku skła
da wszystkim klubom sporto
wym życzenia. 

Komendant okr. ośrodka W. 
F. wraz Kadrą. 

Wojsko wydatnie 
wspomaga bezrobotnych 

Pod przewodnictwem p. Ka-
mińskiej odbyło się posiedzenie 
sekcji propagandowej wojewó
dzkiego komitetu funduszu po
mocy bezrobotnym. Ze spra
wozdania, złożonego przez por. 
Michalickiego, wynika, że woj
sko w dalszym ciągu wspomaga 
wydatnie bezrobotnych. Korpu
sy oficerski i podoficerski 10 p. 
uł. podwoiły awe stałe dobro
wolne składki. Wojsko urządzi
ło również choinkę dla dzieci 
bezrobotnych, przyczem rozda
no paczki żywnościowe. Po
nadto T-wo „Rodzina Wojsko
wa" obdarzyło dzieci odzieżą. 

Sekcja propagandowa zorga
nizowała już przemówienia i 
wyświetlanie klisz propagando
wych w kinoteatrach oraz przy
gotowuje szereg dalszych imprez. 

C e n y z b o ż a 
Na tutejszym rynku zbożo

wym notowano wczoraj nastę
pujące ceny: pszenica 23—25 zł., 
jęczmień, żyto i owies—14—15 
zł.; wszystko za 100 klgr. w hur
cie loco Białystok. 

Śmiertelne poparzenie 
Na ogrzewającej się nad roz-

żarzonemi węglami w kuchni 
6-letniej córce gospodarza Jó
zefa Milewskiego (wieś Sanie 
gm. Kołaki) zapaliło się ubra
nie. Z powodu chwilowej nie
obecności domowników nikt nie 
pośpieszył z pomocą nieszczę
śliwej, zamieniła się ona wkrót
ce w wyjący z bólu, tarzający 
się konwulsyjnie po podłodze, 
płonący kłębek. Dziewczynka 
odniosła śmiertelne poparzenia 
i tegoż dnia wieczorem wśród 
strasznych męczarni zakończyła 
życie. 

Gdzie sl; dziś bawi Białystok 
Kto chce spędzić dzisiejszy 

wieczór sylwestrowy w wy-
kwintnem środowiska, w atmo
sferze beztroskiej i pełnej szam 

wienia odpowiednich wniosków S * £ * g l>«nioru zabawy-uda 
Insoektoratowi nrnCv. 8,« d o -Resursy Obywatelske;" 

na urządzane przez Zw. Pracy 
Obyw. Kobiet powitanie Nowe
go Roku. Wstęp tylko za za
proszeniami. 

inspektoratowi pracy, 

Zmiany w rozkładzie jazdy 
autobusów P. Z. Inż. 

Z dniem dzisiejszym wprowa
dzono następujące zmiany w 
rozkładzie jazdy autobusów ko
munikacji miejskiej P. Z. Inż.: 

Linja „A" Dojlidy — Rynek 
Kościuszki: odjazd z Rynku Ko
ściuszki: 7.15, 8.15, 9.15, 1015, 
11.15, i t. d., odjazd z Dojl d 
Hszosa Wschodnia): 7.30, 8.30, 
9.30, 10.30, 11.30 i t. d. 

Linja „D" Więzienie—Rynek 
Kościuszki: odjazd z Rynku Ko
ściuszki o godz.: 7.50,8.50, 9.50, 
10.50, i t, d„ odjazd z Więzie
nia o godz.: 7—8—9—10—11— 
i t. d. „D" kursuje tylko do 
Rynku Kościuszki. 

Uwagal Bilety linji podmiej
skich nie upoważniają do bez
płatnego przejazdu autobusami 
miejskiemi od dnia 1.1. 1933 r. 
Zakłady fryzjinkii czyniu dziś do 11-ij 

Władze administracyjne ze
zwoliły na pracę w zakładach 
fryzjerskich—wyjątkowo w dniu 
dzisiejszym—do godz. 11 przed 
północą. 

Z A W I A D O M I E N I E 
Podaję do publicznej wiadomości, że p. Antoni Rzecz

kowski, zamieszkały w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 
Nr. 99. przestał być przedstawicielem firmy „Julian Zie
liński" Oddział na Kresy" z siedzibą w Białymstoku. 

Nadmieniam, że przedstawicielstwo Stołecznego Zakładu 
Oszczędn. Poryczk. i Budów 1. „Wzajemność" p. A. Rzecz
kowski posiadał na własne imię, a nie na oddział na Kresy 
firmy mojej. JulJan Zieliński 

Przcdsiebio.atwo Robot Budowlanych 
Warszawa, ul. Chmielna 89. 

KORZYSTNE PRZEDSTAWICIELSTWO 
General Motors posiada Szereg Wolnych Przeds tawic i e l s tw 
W WIĘKSZYCH MIASTACH POLSKI, jak: Lwów. Kraków. Lublin. Często
chowa, Białystok. — na samochody marki Chevrołet. Buick, G. M. C. Cięża
rówki. Opel. Vauxhall i t. p. i poszukuje odpowiednich przedstawicieli, 
zdolnych do prowadzenia tego rodzaju interesu, lub kupców, którzyby 

wprowadzili do swego interesu dodatkową sprzedaż samochodów 
powyższych marek. 

Podania kupców posiadających odpowiednie środki, należy kierować pod 
adresem: General Motors, Kopenhaga — Danja, podając dokładne dane 
o stanie swego przedsiębiorstwa i wysokość kapitału, który gotowi są in

westować w tego rodzaju przedstawicielstwie. 

Niemniej huczna „Noc Syl
westrowa", urozmaicona całym 
szeregiem pierwszorzędnych a-
trakcyj, zapowiada się w bo
gato udekorowanych salach re
stauracji „Ritz". 

• • 
W sali T-wa Linas-Hacedek 

przy ul. Różańskiej Nr. 3 od
będzie się dziś wielka zabawa 
sylwestrowa, urządzona stara
niem Związku Rezerwistów. 

Początek zabawy o godz. 21. 
Bufet na miejscu obficie za
opatrzony. Do tańca przygry
wać będzie koncertowa orkiest
ra 42 p. p. 

Powiatowe koło Zw. Inwalidów 
Wojen. R. P. organizuje wie
czór sylwestrowy w obszernej 
sali teatru „Palące", przygoto
wując moc niespodzianek, a m. 
in. rewię -z udziałem artystów 
scen warszawskich—p. t. „Wi
tajmy Rok 1933". Do tańców 
przygrywać będzie orkiestra pod 
batutą p. Berezowskiego. Sala 
ładnie przystrojona. Niskie ce
ny biletów wstępu umożliwią 
każdemu wzięcie udziału w za
bawie. 

Białostocki oddział Legji In
walidów Wojsk Polskich urzą
dza doroczną zabawę sylwest
rową, p o ł ą c z o n ą z u-

KOBIECE CHOROBY 
I AKUSZERJA 

Poradnia dla ciężarnych 
P o r a d a 3 z ł . 

LECZNICA — Mazowiecka 5. 
Tel. 1-38 

Telef. do nagłych wezwań 7-88. 

reczystem pożegnaniem Starego 
i powitaniem Nowego Roku w 
sali przy ul. Marszałka Piłsud
skiego Nr. 54 (w dawnym lo
kalu P, K. U.) 

Przybywać będzie orkiestra-

42 p.p. Zabawa urozmaicona bę
dzie wyborami królowej i króla 
balu, walką w Yo-Yo, ustano
wieniem nagród za najładniej
szy kostjum i maskę. 

Początek o godz. 20. Strój do
wolny. Wstęp 75 gr. dla pań 
oraz'l zł. dla panów. 

Korpus podoficerów garnizonu 
białostockiego urządza wieczór 
sylwestrowy w salonach kasy
na garnizonowego (koszary im." 
gen. Sowińskiego) na Zwierzyń
cu. Czysty dochód przeznaczo
ny na „Rodzinę Wojskową". 
Początek o g. 8 wiecz. Wstęp 
za zaproszeniami w cenie 1 zł. 
Strój wieczorowy 

K R A D Z I E Ż E 
— Na terenie koszar 42 p. p. 

skradziono Romanowi Znisz-
czyńskiemu (Dąbrowskiego 22) 
rower p ó ł w y ś c i g o w y firmy 
„Windsor-Alejon" wartości 270 
złotych. 

— Tichona Greczuchina (Sto
łeczna 13) pozbawiono gardero
by wartości 40 zł. O dokonanie 
kradzieży podejrzany jest So
kołowski Bronisław (Stołecz
na 13). 

:: 
.MODERN" r u i Cm u 49 p, 
KSIĘŻNA ŁOWICKA 

w roli głównej 

Dr. A. ADAMOWICZ 
Cliriłf, lUm, MiirjfUM, fłniti lataN) 

Przyjmult w gabinecie 

Dr. A. GURWICZA 
•1ALYSTOK. Manalka nMskUfe 17. 

(aawatal Uaewa) TaL i-m. 
•a aads. K> «o l̂ rt i od 4-.| oałaajsiaa. 

D r . m e d . 

JAKÓB WILEŃSKI 
Choroby dzieci I wewnętrzne 

Przyjmuje od 12—2 i 4—6-ej 
Sienkiewicza 5. tel. 3-72 lub 81. 

Dr.MeKanel 
CkniB, wnrrnii, ttni i •wiijiHa—• 
Przytnrafe od godz. 9—1 I od ł—S 

Kobiety od godi, 4—S p.p. 
•L MniHawIm 17 frerliil Ul. 8-W, 

+X.OŁLAT+ 
NIE PREZERWATYWY!-

lecz wyraźnie PREZERWATYWY „OLLA" 
winien Pan l a d a c , rzekomo zai równie dobre 

naśladownictwa, jak na|energiczniej odrzucać. 
Prawdziwa, (adynla z nazwą „OLLA" 

I tą m a r h ą n a Katidej 
K o p e r c i e 

Bfłiiznłi M i 

Fortaplan „Schrft 
dera koncerto

wy, krzyżowy oka
zyjnie sprzedam. 

Wiadomość: ul. Be
ma 11/1 a gospo
darza. 

Pipi.rij.il P.CJ. 

Wydawca - MARJA Lt 1KIEWICZ-LEWA/ L OWSKA. Połakie Zakłady Graficzna .Uwenpik Bial." Ledjooowa 1. TaM. Nr. 63. 

*S -> vi 
Redaktor-Lucjan Duczyński. 

http://Pipi.rij.il

