w

4U.

Ł002i

Kośdusz:ki

41

Mies. z dud. Hl'llstr. El 2~.",lELEFCH"~ cHU'l! .. 28
Dla robotniJ:ów
4 zl
KC:H'liio P .. KoO" 60594
Odnosz. do domtl 30 i!f' ,
Z dostaw~ poczt.
6 zł', Red. puyjmuje od 5-6
Poza Ł od~ją egz. ;;,'] gr: . ' Art. listów anonino\'\>ycb
Należność pocztowa ,;'
nie umies"cz'i się.
opłacona ryez.ałtem ~~~'!!lmlH\i1iD2a111i

fliB

Wczorajszy
donłiskowany

łam: ~im.Dej

numer

krwi".

filiuła :ta. rządów'

ku

~,BiO\ZWOjU" został

artykuł

za

s

.

tytu~

W ponlienionym al'tyku.le\vyraiaUsm,J

kolei kon-

przekonanie, że w spra\vie br2'ę$?kJej ~.a.lQty

A. S. pod

to 88

&t

Sanacji, a pierwsza w

zachować zimną

1"10-"

Strt! jk

I
W'.ARSZAWA., 4.1.

sanae;r~ ])ą}siada:jąca w kOll.1l.isji

Wczoraj,adbyło

posiedzenie komisji
prawniczej Sena:ht.
Eałolono wprawdzie charakter czys'lo formalny, nie mniej ::ednak :zawierało mom.en
. ty ehal'akterystycz.ne.
Posiedzenie .zagaił uuu'szalek Raezkiewicz, który wysunąłp:rojekt 'wyłonienia 0- .
iębnej komi$ ji, złożonej z trzech sanatorów,
kt6raby miała za zadanie llSIBl'aw:uienie
technicznych ,prac i poprawn.ość języka
wszelkich ustaw, rozważanych w sena.cie.
Propozycję p. RaczkiewiCztl konlisja. ;roz
patrzy dlopiero na na~tępuEnrl posiedzeniu.PrjLewodnictwo komiSji po,wierzono p.
PerzynskieiDu, zastępstwo p. Blog\1.ckie~u.,
a sekretarstwo p. Ant. Słaniewiczowi, wszy
stkim ż BB.. Na posiedzelliu wczorajszem
przewodniczył p. Bogucki.
, p~z, Q,maw!i'aniu P l'zy'd:e:iał u referatu.
wniosku.
Klubu N'arodowego w, sprawie
bueskleill 8elh Głąbiński proponovłał na· refere:ula !łen~ ,Godlewskiego z KI.. N,al'., ale, '

ł
'Ponure

bieżącym. Szczęśó Eh,lŻe,.

Krwawe starcia z poUcj,
BEltLIN~ '.1.
Wiadomości, nadchodą",
ce z Zagłębia RUhry, brzmią bardziej niepo

zdecydowa-

kojąco.

dzielić

Akcja dzikich strajków, zaaranżowana
prZez kpllUlnistów~ :rozszerz~l się coraz bal"
dziej, ,obejlnująe prawie wszysU~~e szyby w
Zagłębiu llad:reńsk{l - westfalskiem"
. W oiągu ubiegłej nocy doszło mi,d~J
st:rajkującYIUi i policją do starćł
kt6rych
Wy:nili w nieldórych
uliejsc,owośclach .by):
krwawy.
Na kopalni "Diel'gal'dł" w starciu z policją 'zosiał ~~abtiy jeden z górników, zaś.
cięzko rt:llluych.
W kilku innych miejsco~

II

)

IlwoŚCiaChP,Ol:iCJij musiała kUkaln:ołnie uiyć
,b;-oni palnej"
~
Akcja saboła,żpwo - strajkowa w Zagłę

biu Rub:ryzaczy.ną coraz ;Jardziej przyble~
rać charakter wybitnie poliłyczny,zagraźa
" jąc takie p,owaillie gabinetowi p.Bl'uenitt..:
1 ga...?'wiązki pracodawcówdo:m,agaJ,'sl, o~
bacnie zniżki płac' górniczych, po,\ę/olu Jąc
się' na .prz'y:r:zecl!eui~ ·kanc.b:l~~~ .. 'B:tu,~tntł.
. i ministl'a sl~ał'bu Di~trichfi~" :~lłl~ti:he'
przed kUku
nd.esiącam.i, iż za· .zBitkę c~

I

im.

węgla iźfilaza nąstąpi8~pl'oceidowa zniżka

pos.

W A.RSZA W A, 4.t. Środki zapobiegaw - 'bi'ałostookie'go '; pl·~ku:ratora9 kt6,rJ' jednak
Dze, stosowane względem posła SawickicgfJ 'po pew:nyln ,czasie znlienil śr,odekzapobie
ze;Strollnictwa '~hłopskiego przechodzą : gHwc2;y'i wytlał nakaz zwolnienia~
dziwnekoleje~ Poseł Sawlcki ma dwie spra'
GdycłnlaroWany wolnością poseł wy-o
wy: o słrzałydopo)icji w Kllyszynie, eJ) ;, :.:;zcdłz bramy WięZiennej, za~daJ na Ulicy
I;łodlegakompełencji' sądu okręg,l)wego w ,ęzeltającego":nan komisarza 'poticjf z moło
[(nyszYl1ie, oraz sprawę u sędziego śled.zc,ie cyltlems kt6ry> zawIózł posła Sawickiegodo
;10. Demantaz art.l0l K. K. «) rzekomy
Brześcia. Aresztowany siedział więc z'kolei
~sPółudziai 'V' przygotowywaniach do oba- l do dyspczycji sędzie{!o Dem~nta.
enia rządu. w dl'odze zamaohu.
Obecl1.ie ob r o1ł'i,\;y oska.rżolleg,o adw. UWpierwszel rl łYch sprawP!lsel SaWlO~ jazdowsldtmu tldałQ się
~ bJ:ł aad.zon:r.i w wf.leniu do dysP~~,cJi j decyzji ~ęd!l:lego

\ płac r'obołniez:yCh.
" J~
1. ~rr?Y.mDI!\!llttJł\I'N!iml""··] OJ -

I

<' •. :

..' . '

'111111. .

się. 'na zwolnieni'e!' I30sła ,za ::~~pc\Ją·,,·w Wyso'
'i

kości.

5.000 złotYCh" .
.
G[{y, jednak onegdaj' adw.· 'Ujazdę;bwski
zgłosił się z pien~·ędzmi~ oltaZał9 Się5
w'
międżyczasie (od chwili,. ~ydania, ' decyzjt
sędll:ieYlo
Śledczego
co do :zwolnieniu Za
kaUCją, do ll"iOJnentu llosłarczenla pienię

ze

!

i

W ZagłęblttRU'b ry'

ną więliszo.~6, postiUl~wila.' refe:t'ai ten przy-

sen. Poczętowskiewn z RB. Art. 66
l'egulanliIlu se:ii.ącl{lego postanaw1a, że referat winien by~ przedstawiolilY komisji w
przecięgu lygodnia lt
()
ile przew,od:uiczący
nie .poczyni zastrzeżeń en (jO przedłużenia
tego te:ullinu.. Z zastrze2:enna; zawartego w
tym ar'tyknIe, Skwapliwie S~ifJl'zystał kieruey obradanli p. Bogucki i za.raz iasrzegł się,
że art. 66 regulaulillu nie maże mieć w tej
mierze zastosowania, gdyz sprawa, je,st po~
ważna i ,należy referentowi p,ozóstaw:6 czas
do opracowania referatu gruntownego.. ,.
W ten sposób termin następneg,t) posie"
dzeuia, a przedewszystkie!ll zreferowania
sprawy nie ..,;oslał określony, pod,obnie ,.ja!t
wez,ostał określony termin opracowania re
ferału w tej sanlcj sprawie w komisji praw
niczej SeJl,llu, przez pos. Paschalskiego, któ
remu przydzieluno referat o '~,l'.niosku analo
gicznym. Klubu N alodoweg·o.

u~ięzieDie

krew...

I

dzy) sąl[l okręgowy W B~ałj'm.stokl!l zlluienił
środek zapobiegawczy w spl'awi~ K:n:'
sldej~c!J do której juz Jra~
.
(na OSkaT1.fH1iego decyzja:
mów

;

~,ROZ\VĆJ·H:Pon:ied.zia.łek 5 st.yeznia 19311'..
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C~'.łł.my w

zł

Akcja Korf.niego

I

już czasu. była obserwowana. ze tdumieniem
przez, narodową i ka.tolicką opmję kraiu. W
Zbliża lię jU:i ku oczysz4Z%eniu życia po".lo~res~ewyb.orów. doszło nawet do tegQ, że
łityezll e aO w.PoIsce. Reakcja sumień DA $pra Dlekto!zy przywódcy Chadecji kandydowali
Wf; Brześcia lłaje się miernikiem moralnym
do Sejmu 1 Senatu na lista~h Sa.nacji,uiwowartoki poHtyezuycb. W tem świetle donio" rzywszy:& Be-Be blok w Małopolscewschod
.~o :anaezeni3i ~abieraią tarcia f jakie ostat..niej.. pziało się· to równoeześni~. gdy wódz
JtlO z_znac;r;yly się· Vi łonie Chrześeijańskiej jląslneJ grupy Ch. D. W ojciecn Korfaaty pr:llte
Deaohau::ji. . .
bywał w więzieniu brzeskiem.
Chwiejna Baja Cbadeeji od dłuż8zego
F osławie i senatorowie chadeccy wy'bra

.$lA.ac."

(nr. "335 z da: 31.12
.

,

AK
więźniów

Jeszcze o traktowaliu
'H

dci~h.···

..

Ił

brzeskich

.. Jeśli p.mans:iałek Piłsudski kaie Was
wJPuśdć~ to wypuś&imy: jeśli Was każe o"
bić, to obijemy, jeśli Waa kai. zfastt%elić, to
%4\:łtf:lelimy łf.

Kato'wicka ,. F 01011;80 (Nr# 2239) a za
5il ",Ku:rj~r Lwowski'" donoszą, o pew~
1łJeh .~C2eg6łach trakrowania więźniów bn;e-

..

Jęd_n z wadamistrzów f główny opnlW"
"Dla uwypuklenia «harakteru tych ..
".
f o:onJaH - trzebat pr7.ypom'" I' ca kilku posłów f pastwiąc się nad swemi 0.f:l'Y Iii -pll%e»
m~ć ił;s:'U~%e nałtępujące szczegółYłGdJ:. a.. fiarami, krzY,cżał: '" Ty knurze jakiś, manzał..
res~t()l't ani t, J: o~łcwie uzyskali pozwolenie I ka b%eba kochać. Zastrzelę cię jak pn!"
~a k~pi\in~e ~c~i~ s%a~h6w p. Kostek. -B~fer I
P. Piłluds'ki to powoływanie. się na nienackl lako~:nn:l.1kcwał 1m to VI' ten sposob.l go przez umutldurowanyeh oprawców hrx.es"
.,P. l\t'a15H:if.ik Fq::1:d~ki ~readowanym pO'l' l kićh niewątpliwie poezyta uciężk,ą obelgę.
wolił na sz~,hy iwarcabJ".
Poniewaź on dobrze będxie stlał
lub ła.two
Gdy b. PG5łowie przed wyborami p od- może pOltnać nazwiska tych. oprawców, kt6...
pi&ywali deklaracje zgody na przyjęcie man-, f'l.y splugawili mundur polskigprzeŁc prJ.ypu,,-tu, oozor(.y - . vfic.erowiit mówili:
szc~amYf te jego adorator!:)' mu o tych obel
>'rP. -Matstałek Piłsudski pe~wołił ar~Si: !lach doniosą i że on w wlasaym im.resi.
towanym kandydowae'..
odda pod g~d tych łctrów.
j_den ~. :majórów w ten 'sposób okreś~
~ł -Iwoj-e stanowliko wobec aresdowanych:
l

•

~;:::;==!~.;:.':"'-=

ni z list Be~Be .weszli wprawdlie do klubu
parlamentarnego Ch D.. ale nie przestali ko ..
kielować Sanacji.

" Srup. śląski podejmuje akcje pacyfikacyjną
_. Y.):

;'t;:

I

I
I
I
i

Siało się rzeczą jasDął

że po wyjścłt.t
W oieiecha Korfaniego z więzienia, 11lusi dojść
w Chadecji do wyjaśnienia anormalnej· sytna."
eH i że S2:ezerze narodowa grupa śląska wycią~nie konsekwencje L. uprawiane i przezCłia
deeję polityki sied~enia na dwóch krzesłach.
Znakiem tego iest artykuł. iaki się pojall
wił w organie Wojciecha Kodantego HPolonji
z dn, 30.12. 30 f. W artykule tym zajmuje Ot
gan .Korfal1tego zdecydowane stanowisko W'o:'
bec mydłkująeych chadeków lwowskich:
- fJZ przykrością stwierdxić musimy. ie
wśród podpisów profesorów daremnię HU·
kaliśmy lutzwisk profesorów UniwQrsyb~tu
lwowskie~o p. Makarewic:la i ks. S~ydelw
skiego t oraz profesorów Politechniki Lwow
skiej pp. Br)iły i Thulliego. Tem więeejnad
tern ubolewamy, że ~i panowie %aliezają
siebie do Chrześcijańskiej Demokracji. Pi~
stują oni niestety 1 mandaty do Sejmu R%e"
czypospoHŁej. wzgl. Sena.tu, ale mandaty te
zdobyli z; list jedynki..•
p owvżej wymienieni panowie zaliczają
cy się .do _Chrześcijańskiej Demokracji ko ..
rsysłają więc z owoców wyrosłYGh na gtzę
u'wisku cuchnąeem, uiemoralnem. Chr~eści~
jańska Demokraeja tylko wtedy ma rację .
byŁu,i*śli bezwzględ:niewąlczy o $tosoWiŁ~
nie zasad chrześcijańskich, nie tylko VI iyciu prywatnem, ale przedewśzystkiem Vi iy
eiu publicznem. Podwójna buchalteria mo~
ralna. inna dla iycia prywatnęgo, "a inna
dla życia public:zuego. pl"zedewszys~kiem dla.
chrześcijańskiego demokraty, jest niedopu~
c!;alna. Kompromisy pod tym wl~.lędem są
niedopuszczalne. Skłonność do kompfom.i...
sów w lej dxied'Łinie pewnych żywiołów
ehadeekieh sprawiła, j.g Chrleścijańska Demokracja nie o"rlegrałai nie od~rywa tej ro
li w państwie, jakąby mogła i powinna od.

.

grać.

I

W tej zasadniczej sprawie na pn.yst;łość
musi nastąpić radykalna zmianaf1~ . ;. ;. ;. .
W kołach politycznych sądzą, te artykłl&ł

ten jęst zapowiedzią bliskiego rozłamu w Cha
. decji, Grupa śl~ska Chadecji niewątpHwię dął żyć będzie do oczyszczenia strGnnictwa'z elę ~
meut6w narodowo niepewnych i uprawiajt\ ..
cYGh flirt :t Sanac:ją.

. Gra muzyka, rżnie. orkiestra
straszna radość w całym świecie
P;r:tebyU.-1111Y już Sylweslra
1 rok stary kiwnął przecie.,...

hd posądzenie, że pełnił slu&bę

w

Jui rok nowy, piąty sty~e1i
:tycie pójdzie innym torelU
Koniec zma:riwieil, yłupichiyczeń
Szczęście p~ha6 się będzie 'Wt;ram.

Brześciu

Major w,taaa

sprawę sądową

Sanacyjna agencj ..! "Iskra"

! lIlajor

doni{)sła, że

Stanisław Perko, wyrnieniol1Y 'v

pis-

ł lnach jako jeden z tych, którzy peJuili s!ui;
t hę dOZOICÓ'W więziennych w Brze~ciu, wyta

:lu! nie przyjdzie pan dozorca
lUBych ludzi cały zator

{} - ~

I CZa proces "l{urjerowi Poznailskiemu"
I belg~ę, ponieważ w Brześeiu nie był

Dzw.onek ..• goicie, Nie .. - poborca

i nie
Poznania, gdzie jest stae jOllOvvany. \V zwią·zku z tell narzuca się lHvaga,
że ei .bohate:'zy lH'~es:y w D1Ul1duraeh oł~1 cersloełl, IdOl'Z): nIl.ell snnltm~, o(~wagęZ\Yle

I opuszczał

Jleble tauczJ sekwestrator....
Jl. S..

l
le rz

i

SiaBowisko szk_ły głównej gospodarstwa wiejskiego

I

.
Grt>lłO profesorgw szkołj gł6w ne j gospo wymienionych w interpeiaejaeh zarJ:utówf'ł.
Dr. W. Dąbrowski. dr Jan fłostafin3kf
tiłlrłll:wa wiejskiego w Watłzawi-e n.desłało
dr.M.
Górski,. Si.. Biedrzycki~ lit Gorjaez"
~wi.dez~nie Iła!ilt~puiącc:
.
_Dale~,. od 'Ws:l.elkich J:ałoźeń partJ'ino-l kowski, Lucjan Dobrzański, Wf. GrabskifW.

Dominik, E. Malinowski, W~ Wier:tbicki, J.
Sosnkowski, S. Mosz<!zeńsk.i t J, M. Pomorski,
K. Szułe. S- Dziuhałkowski, .M. Korczewski ł
W. Siemaszko, Z. Mokrzecki, dr, Zd%. Lud..
kiewiez1 W. Sioma, Franciszek Staff.

połit,.c~n:;ch my. Dliej podpisani, profesoro ..
'w~e I~koł,. głów nfł i gospod.
wiejskiego w

~ N'II:1~.. ie, kiel"owtilni pouueietil etyki spopotrzeb" jak nairycblejszego
od..
aapięeia w $połeczeństwie f które
powst.ł~ wakutek ciężkich :tarzutów, 2!awal'~
ły~h "!~ lnhi:rp~lac:j~(:h sejmowych w $prawię

"l.eJ,n~J i
pr~ienia

J

_ rm _ • • • • • • •i ,,&H&t...
••••I1. _
__
-C· l
m

,~lętJ:U.W ~r2e~~1(h. 2~racamy się z prośbą'
E
~. ? C!.2tI.C.JJIH)'W. Selttu i Senatu w ii:ł:CZ/t. só1noś-j
1~_1 h'!b, któr:&y. wchcdz~ w. sItład grona pro*
J150.ro~ uez~lDl ak~denm:klch, aieby usilnie l _~
,,~vli @
ak lłPlrC':h!cj~~ ~~~-=i.Q ~~_a~~~..........
fi

no
.. ". .•.

J

czl·.

l'Z\,C<:gO ~nęcenl:l ::<H} nad ludz.ITl1

h~~łH:un~

nla]:! teraz od wagI ZgłOSI C Slę l
wziąć odpowiedzialność
za swoje czyny.
Bez 8klltku dotyehezas poszukhvany je~t
kapitan ŻanUal'1l1erji, który \V bestjat~lii
sposób pastwił się nad więźniami brzeski.rui (czy nh:! chodzi .tu. Ci osol)(,~ kpt. Kazimie~
r'za Kaduki(\wiczć;\ ~ 8 dyonu żau.danuel'ji
w Toruniu? Przyp.nasz). To ukl-y\Vanie się
tyell 0pl'HWe{l"\Y dopełnhl ohrazu ieh eha
rakteru.

. .l I1yUll,

nie

H

r

ZAKAZ POLO WANlA.
Mir. rolnictwa wydał zarządzen.ie "l. wat
nOleią od dn. 1 stycznia p. r. do du. 31 it tld
nia 1932r. zabraniające eałkowiGi. na terenie całe; Polski pojowań na łosie.. byki dr(,)~
bie1 ~amipn~i (?trepety) j w:lew!6r~i. Zakat:
·ten nUł: OOSlmUle tyłko . \\'olewodzrwa Ślllłlł~
~~
~

wI

f

I
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tE A rE

K A L B N D A. R Z YK
~oniedzi(HeI( 5 stycznia -- TelcsioI'&
....
TEAl;RY
1~eatl Miejski~ -:-~ Cal' P.t:tvveł I
Teatl' l(ameral:IlJ: -_.- Dolu':'\ wróżka
1'eałr Poputarny~ - Broadway
Dobry Wiec~6r:. ~ . Od A do Z..
W.'l00·\tVISKA' KINEM:ATOGRA.łfICZNE
Grand kinp.; Parada Pal'amountu

.~

L ..
t

t

doa~łlh Slę. oneg~a)$~e360

ł w.lecJ:~:ru JIMt~!I mtezna~n. spraw(,Ye. ~tt.l:rzy k~:

łpos:"ki~aDi~

l

Pf%!dmlot.inn~, Jak: f>lel:llą.~%e . l ,k.o~~t~wno. $~lf
$t DiC Ra,duji\e aUl1 pUlu:uędzy.
alU zaanych

-

:r.nałieilst'va

TEATR MIEJSKI
J)zi.ś, ponie.rUiałek
wieez. l wewto.t'ek
.. o. 4 p-o~oł. '}UJ. cenach zniioIl~dl :p:ie.I"Wszo'~tz~e \W'~stllwi()lly' "Cal' Pa:weł f'.,' .
J·utro. wtorełi i ·,·środfł,wiecz. .!,iowedja
Savoira ,,()~m.~~o!la Sin(}br{)de.go~'w 'kt6rej
~1l.·Pitiso'l.y~ :»Ql.t2.kl'eujeK.· JUl:tOSga . Stę

·1JOwSJti.
'l"BAl'R KAME.RALNY
. Dziś, ·pon.iedziałek; wtm'ck i środa w~~
'"

•

r

Jlł

f;

stępy
S:teianj.1 J'ak()"\vs.kiej w !%~l.ag>erQwej
"k(Jwedji h'lolHal'a 1,Dohra vn',\żk~l" st~l:e m~
;~jącejwidownię. "'~

.

!f8wartosćwsi-ystkicit

.;
. Wsxcz.ęte dochodzenie jak dotąd 11ie ~
jaw,.iło htisamośd Mściwyc.h dOCJ.YiH~Ó'W..•
.
taił,

••~I• • I
lzli.y pr_bieg siedzenia

t ka

T atr i

wyr:r.ucih na podłogę

t

zwycięstwa.

przedmiotów,- prz~z~etntłtę

s3ufłllHl i -::tali.

~8r~ziej ~lOdncmiuwa~il

:za.

skraść'-

7demol~:wali \rrząd:z:enie mic.$:lkani., przycJ:em

. ł I'zy-tsJą(t ~ l'ueobeCnoscl oGmowmkow. 4Zlnth

Luna~ .Świat szalejE~
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