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sie tylko 200 ·do 250 delegatów na 1500·
obecnych - Przewodniczący rozwi~zał zebranie i opuścił sale '- Gdy wiekslośf
..
obe(oych chciała obradować' dalej... pogaszono światła

la

rezolucją

prezydjum

Warszawa. (Tel. wI.) .Na wczo-

l'!"ajszą niedzielę zwołany został do stolicy zjazd delegatów zwią.zków urz.ę.dlni
cl,sch z całej PQlski, tak p'aństwowych,
jak samorządowych i prywatnych.

W Warszawie " ,i e było
dużej sali
Kongres zwołano w celu wypowiesię przeciw zadekretowanym
ostatnio obniżkom poborów i emerytur.
Do soboty wpłynęło do sekretarjat;u
ikongresp. I(}koło 4.000 zgl'OSzeń. Z liczby
tej uwzględniono nieoałą połowę, mają
cą reprezentować 67 związków. Odmowę dla większości zgłoszonych umotywowano szczupłością. \V) branej sali w
Resursie Obywatel"kiej na KrakowsIk iem Przedmieściu, aczkQlwiek Warszawa posiad1a d()syć sal, gdZie, bez trudu zmieśd!r:.bv się kilka t~ri~y osóh.
W sobotę dele.g acia związków llracowników państwowy~h i prywatnych
udała.. się do premjera Kościałkowskie
KO i z<aprosiła go na kQngres, poclo.bnie
ja'k . wszystkkh czIonkpw rządu i marszałk,ów Sejmu i Senatu.
Tuż przed rozpoczęciem kongresu od!był się szer.eg wieców, zWQłanych przez
'związki zawodowe, tak "sanacyjne", jak
i ,s ocjalistyczne. Na wiecach tych pl>wzięto liczne rezolucje, wYPowiadlające
się 'bardw ostro przeciw nowej obniżca
i})OIoorów.
Nastroje na wiecach panowały
bardzo ra.dykalne. Przemawiali pne:ważnie mówcy PPS. \V zebraniaell
nie bTali udziału posłowie, którzy zostali wybrani przy ostatnich wyborach, a weszli z łona grup pracowniczych.
~zenia

e

opowiedziało

Spokojny

początek

kongresu

Kongres rozpoczął się według programti o godJz. H,30 pod pr.z.ewodnietwem prezesa centr. rady pracowniczej,
p. Franciszka Zienkiewicza.
Kongres pracowniczy odbył się
przy udziale 1.500 delegatów.
Referaty wygłosili: o "uposażeniu
pracowników samorządowych" P. Tadeusz Domański, o "ustawodawstwie
pracowników samorzą.dowych" - posel
RQman Krukowski i o "warstwie pracowniczej na tle' ()gólne.i sytuacji go·
sp-odlarczej" - p. Stefan Gacki.

. . UCHWAŁY

War s z a wa. (Tel. w!.) Komitet wy·
konawczy Związku pracowników komunalnych i instytucji użyteczności publicznej. na posiedzeniu w dniu 20 b. m.
ucUwalił:

1. Przyjąć z zadowoleniem do wiado·
mości i powitać z uznaniem akcję wszczę
tą przez Unję pracowników umyslowych,
która nareRzcie, ' pod grozą na,icięższych

zamachów na prawa pracowników samo·
na właściwą ocenę
sytuacji.
2. Zwr.ócić się do wszystkich związków
rządowych zdobyła się

9 m,.iesrięcy
za 16 mieSięcy. Poza tern służba cywilna spędzona na obszarze okupacji
w administracji podlegają.cej władzom
wojskowym liczona była podwójnie.
Wszystkie te uprzywilejowane obliczenia odpadają. Czas służby liczony
będzie kalendarwwo, bez żadnych zaliczeń specjalnych, a następnie przerachowany w stosunku 9 mieSięcy za
rok.
Tak poważna zmiana wymiarów
emerytalnych olbrzymiej rzeszy emerytów, wymaga dłuższego czasu na
przerachowanie stawek i przeliczenie
lat. Stąd też nowelizacja ustawy emerytalnejnast.ąpi nie 1 grudnia,
jak
początkowo przewidywano, lecz wejd ZiiEi' w życie z dniem 1 kwietnia 1936
r. t. j. z początkiem roku budżetowego.
Od tegQ więc dnia będą już obowiązy
wać nowe pobory emerytalne, przerachowane n.a podstawie przeprown.dzonych obecnie zmian ustawy.
Natomiast nowy podatek specjalny
od poborów emerytalnych będzie pobierany już poczynając Qd 1 grudnia
w wysokości zale*nej od wielkości wy. nagrodzenia. Niezależnie od tegó od
emerytUJrp{)bierany będzie dalej do-4iY'chl!2:asowy Jl()datek doch~ 0l'8Z
wszelkiego rodzaju składki.

rok -

War s z a w a. (Tel. wł.) W urzędowym "Dzienniku Ustaw" ogłoszono
szereg dekretów 'P rezydenta R. P.,
wśród których znajduje się dekret o
zmianie uposażenia emerytalnego pracowników państwowych,
dotyczący
173.000 osób.
..
Dekret ten zmniejsza o 10 procent
:pobory emerytalne tym emerytom,
którzy w Polsce nie Służyli na służbie
państwowej,
lecz posiadają je.dynie
emeryturę za lata służby zaborczej.
Ci zaś emeryci, którzy posiadają.
lata służby zaborczej, lecz służyli 'IV
Państwie Polskiem, będą mieli wymiar wysługi lat zaborczych, zmniejszony w ten sposób, że za każdy rok
liczonych im będzie 9 miesięcy.
Pozatem zadekretowano przeliczenie wszystkich emerytur i lat służby
z.a borczej w stos unku do osób, które
korzystały ze z\vięks zonego wymiaru
lat z tytułu służby frontowej, lub na
terenie okupacyjnym w administracji
zaborcze j lub innej . Ja,k wiad,omo, b.
wojskowi armji austrjackiej, niemieckiej i rosyjskiej, mieli obliczany na
rok służby na froncie za 2 lata, służba
w ambulansach pocztowych liczyła się
rok za 16 miesięcy, służba kolejewa
na parowozach liczyła siO również rok

Następnie

~50 rąk.

Przewownlczący

n!e poddał pod
kto jest .przech"ko tej rezolucji, ale uznał ją . za przyjętą, a
gdy podniosła się wrzawa, rozwiązał
kongres.
N aSiępnie sam wraz z innymi

PQddał

pod głosowa·
nie rezolucję rady centralnej.

głosowanie,

Rezclucji prezydjum ,

nie

udało sią pneforsować

.członkami opuś~il
salę.
Większość
zaś została na sali i chciała obradować pod firmą
Unji Pracowniczej,
~fmczasem za<cz~to gaSić światła,

\Vobec tego zebrani, wyraziWSZY
pozdrowienia dla strajkujących o
o-godzinny dzie.ll pracy górników ślą,
skich, .musieli się rozejść. (w)

Zginął

czv

żyje l'

R z y m. (INS) I\oreEpondent dzi~n
nika "Tribuna" donosi z As,mary! że następca tronu Abisynji, Asfau Uossen Tafari ~inął w czasie lotu z Adis Abeby
dro. Mlkalle. Maszyna. nagle spadła na

URZĘDNIKóW SAMORZĄDOWYCH

Slu~ba f'ł"Otntoru-a do roku. 1918 nie bę,d~e lic~orna podwójnie,
~ ka~dy

przyjęto jednogłośnie.

Stwierdza ona, że dekrety obarcza·
ją nadmiernie warstwę pracowniczą.
Równowaga budżetu może być osią
gnięta przy usunięciu nadużyć podatkowych, przez opodatkowanie wyż·
szych dochodów od 600 Złotych, przez
zaniechanie premjowania deficytowego eksportu, przez zniesienie pozabudżetowych wynagrodzeń,
przez skonwertowanie pożyczek państwowych i
Gwałtowne dyskusje
obniżenie ich st.QPy procentowej, przez
W dyskusji' wi~kisza część mówców ograniczenie wydatków reprezentacyjprzemawiała w tonie bardzo radykalnych i dyspozycyjnych, przez zniesienym. :Po przerwaniu dyskusji wywią.- nie luksusow;ych inw~stycyj i:d. Walzała się bardzo żywa j gwałtowna wy- ka z bezrobociem, po-ywna byc prowa- .
miana. zdań na temat pr'Jjeldowanej. duma przez sl{l'ocen~e ~zasu pracy.
rezolUCji. Zebrani zgłosili rozmaite Ko'!gres. przecl\v ta~fa SIę .pomys.łom,
i n~wskroś radykalne poprawki do re- zmler~aJąc~m do zlllszcze!1la kaplta~u
,?olucji, oprącowanej przez prezydjumubezple~z~n społecznych l naruszellla
'centralnej' ·rady pracowniczej. Wnio- uprawlllen emerytalnych.
sek, dómagaję.ćy się rozwiązania karZa tę rezolucją podniosło się 200 do

P-rzera(howanie.emerytur od·' kwietnia
tylko

teli,

przewodniczący

pracowników samorządowych z propozycją zwolania w najkrótszym czasie ogólnokrajowego kongresu Pl'8co\vników samorządowych celem zajęcia ostatecznego
stanowi.ska co do wspólnej najbardziej
zdecydowanej akcji. zmiel'zające .i do odparcia ataków, kierowanych przeciwko
ogółowi pracowników samorządowych.
3. Podkreślić z naciskiem, . ze Związek
pracowników komunalnych i instyt. użyto
publ. zawsze proWadził bezkompromisową
walkę . o słuszne p.ra wa pracowników "amorządowych, a obecnie w obliczu największego

niebezpiecze.ństwa,

grożącego

tym pracownikom, zdecydowany jest' poprowadzić akcJe obronną V'.1szelkiemi rozporządzalnemi środkami at do całkowite
go zwycięstwa.
4; Wezwać oddziały do czynności i gotowości do akcji na każde wezwanie

Związku.

I

Wsprawie

w~ro'ków

eksmisy'jnydl

War s z a w a. (PAT). W związku
z wiadomościami, że .dekret Prezydenta
RZlpl. z dnia 14 listopada 1935 r., zmieniaj,ący ustawę o ochronie lQlkatorów,
wprowadził moratorjum mieszkaniowe
dla wszystkich lokatorów mieszkań jedno- lub dwupokojQwych, jeżeli eksmisję QrzecZQno z pOwQdu zaległości czyuswwych, należy stwierdzić, iż wila doml(}ŚCi te nie odpOwiadają. prawdzie.
Ponieważ uzasadnienie wymieniQnego dekretu nie zostało ogłoszone, dowiadlujemy się, że przepisy o. ustawowem moratorjum co 00 mieszkań jed- .
no- lub d""uP'ok.ojowych, zawarte w tym
deMecie, nie zmieniają. dotychczaSQwego stanu prawne·go, wedJług kt.órego z \1stawQwego mQratorjum mjeszkaniowego korzystać mogli tyl,k o 'bezrobotni
(art. 24 w zwią.zku z art. 23 ust. 2 i 3
ustawy). Nowe brzmienie t:\-,ch przepisów miało na celu tylko wprowadzenie
rIDoratorjum na czas .. nieokreślony (aż
do PQlepszenia :::;ię sytuacji gospodarczej) i usunięcia w ten sposób konieczności wydawania 00 roku /.pr~
.' przedłuŻl/lją,.eyeh moratorjum. ·
~

Abisyń ski nastt;'P'Ca t,r onu, gdy jeszcze
w okresie PQ'} ;ojowym korzystał z pasażerskiej k>()munika~ji lotniczej w Anglji.
ziemię i ule'gła cał'kQwitemu rozbiciu, a
następca tronu Abisynji zginął na m:iej-

seru.

. R z y m . (Tel. wł.) KorespondenCi
c1zi·ennikoV\'· wroskich .. donoszą. z Asmary o ucieczce i śmierci naj starszego syna negusa .. Wiadomość ta, jak,k oJw.iek
dementowana, ma być jednak prawdziwa. K()resp,~>ndenci telegr'afują, że syn
negusa wpadIł w niełaskę i uei~kł z Adis
Abeby samolotem. Podczas ladowania
nastą.piła katastrofa i Ztbieg odniósł ranę. OdwieziQno. go do s~pitala w Oholl.
'gdzie rze·k orno zmarł.
.
,
A d i s A b e b a . (Tel. wł.) Urzt;'dowo zaprzeczaj", wiadomo.ściom włoskim
i() ocioozee i śmierci 5yn·a negusa.

Debl-ut polsk'lch hoke-Islo'w
' "

st
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eerJami
tez krakowianin
chwilamiełosO'w,
wprost topanicznie
unikał

zetknięcia
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, k

z

rękawico. poznańczyka.

W wadze kogUCiej "W i r s ki" po

K a to w i c e. - Na szt.ucznym tQ- m i ę d ~y ".Cracovl~, wy ępu ~cą J8. o ciężklej walce pokonał na punkty Nolze lodowym w Kat<iwicach odbył się w ~rakow, l ~ombIDowaną clru;>;y.ną ŚI~- wlckleKo (Kr), który nie potrafił wyzysobotę pierw13zy w tym sezonie mocz bo- ",~a. ~ówmet. ten. m~.z w~Krah goście skać atutu d'lugie-go zaSięgu swych rąk
kejowy, "Cracovia" 5p.otl~ała się z nie· w ~tQ..,unku 4.1 (l.0. 3.0, ~.l). .,Cra~ i powstrzymać da,żące.R'o do zwarcia
mie~kll ocLrużyną "Beuth-en 09". wygry~ via przeważała szozególnt~ w drugiej
,.Wirskiego'·. W drugi.em starciu NowaJąc spotkanie zdecydowan!e 5:1 (1.:1. terc~l, dopuszczllją~ dIo g.ł()'~u $laz~ków 'wieki był na deskael1. lecz PoZnańCEyk
1:0, 3:0). Bramki dla, Krakowian zd-o.- dOPH~.r() w ostatniej tercjl. ~ramkl dla nie umiał zamrocZO'!lsgo przeciwnika
by1i Kowalski. 3, Marehewc;>;yk i W<lł 2;WYClęzcó~ l!zYiOkał Kowal&kl dwie ora~ wykończyć.
k<?,wski po jednej. Jedyną. bramkę dla Wołkowsln l ~arcł1ewezyk PQ jednej.,
W wad~ piórkowej R () g a 1 s ki
Niemców ul;ysl,al Podlewl~a.
Dla Katowi~ led!yny punkt 'Zdobył Że- 100 żywej l ciekawej walet:' pokonał nieW niedzielę odbyło się spotkanie la.zko.
(e)
znacznie na punkty Wnęka (Kr), który
---------------zaprezentował się z najlepszej strony,
obiecując dużo na przyszłość. Jest odważny i twardy, posiad.a silny, chociaż
jeszcze za mało celny cios z obu rąk,
gdyby jeszcze pokUSił sie o atakowanie
Rozegrane w WC~Qrajszl\ nfedzielę skala Garbarnia ~ę strzału Riesnera w - to łatwo mógłby uzyskać wvnik re,
dwa spotlfania ligowe nie wywalały 9 minuei@: wyrównał w 22 minuele ·mioowy. W każ,dym razie RogaJsld
w danych ośrod~ach więl{szego za- Ch bo
R t .
"".
lnteresowania, gdyż zgromadziły w
~ wski. S~dziował p.
e ,tlg. vv l- ciężko musiał pracować, by walkę rozobu wypadkach zaledwię ponad t y- dzow zebrało SIę tylko 1000 osobo W ra- strzygnM na swoją ·korzyM.
W wadze lekkiej C h r o ~ t e k zdoIliąc do l500 widzów, Ni6llpocb;ianką mach togO m,cezu WiI~zkjewi<lz, J(lk$~,
bylo 11 e W!HI zWYl'iEtst~·o Śląska nau Pazurek l l Ri.esner zGarbarlli ooo\lo- był na Jareekirm jedyne dwa punkty dla
W~,rszaWIa~l~ą. DZiękI. temu $Jąsk cltzili jubileus71 dwusetnego. nątomiast kraJ,()wian. Z powodu uszkodzenia pot)w~::;Ulłął Slę w. tabęh D~ czwarte Artur tyko Szumilą.s i Jezler$l<;i ~ Wi~ wieki, lekarz zabroni:} Jareckiemu po
mleJĘlee pr;eed Wisłę, 1{t6ra, Jednak ma
. ' .
'.
.
uk(loń(lzenia dtru.gi,ego starcia dqlej waldo rO?iegrania jeszcze jedno epotkan'c Sły Jublleusz SE}tnego meczu.
(l
7;Y(\ , a Qhrosi,kowi Im:yman~ :/;wyeię~
z Wal:szawianką.. Spotkaniem tern
ŚI~ t Warszawianka 2aO
stwo przez techn. k. Q. Obaj za'wodnicy
ramkmęty zostame
w przyszłą nie•. '
.
'
dzielił tegoroczny sezon ligowy.
Ś W l ę t o c h ł o W l C e, Osta tuie reprezenłowall krańoow'O odmienny styl
Zawody dwóch rywali krakowsJ-lch sPOthnie lig<!we Śląska. mimo('!, ie nie walki. Poznań·czyk hołd'Jje walce na
odbyły się w anormalnych. warun- deayoowało ani o- spadj{u, ani tel () t y- dyst.ans, podtcilllls ~dy Kral\ow1anin lubi
kn: c atmD:~fery:cz~ych na bOli!l,U roz- tulę, prowadzope było nadzwyezaj oetro. walkę w zwarciu. Przez oba starcia gó~
. moldem l błotmste!ll' fi, poz~ te'Q Pr?<ewaO'I> W pierwszej części gry- mialą. r.qwał Chrosi,ek. który n!e bije już tak
ataty nil bardzo mIernym pozlowle. . .n~
.
.'
,.
.
ś;viadczącyIl'\ 6 tem, ze obie druzYllY dru~Y~a ~.lą.ska, Warsza:-V1.ank? ~ral8. obsz\ernie t przy tern celniej, .
me przykładały więkfzego znaczflnia słabJeJ, OlZ zwykle, wyrózDl/1ł sUl led.yW wadze p6Mredniej S i p l ń s k 1
do powyższego spotkania. Na gkut~k nie Kn!oła, najlepszy gracz na boisku. pewn!e DOkonał na punkty fizycznie sil·
H
u.traty je.dI?ego l?unktu "Wi6ła zatr~- Smo'<lzek natomiast ~awiódł k-ontplet- nIe!szego Jodłowskiego (Kr). nad któclla . defJm~y~me szan,s~ na zaJęCJe . nie. U gości kontuzjowany l(lstał Zie- rym górował wysoko technicznie i taktrzecIego mIejSCa w tabelI, które osta.
O' b
.
'Śl'
k"
d
ble .ramkl dla
ą~a 0\\. z .0- tyką. W tl'zeci~m starciu Sipiński natecznie przypadło w ud:>:iale ~ zrzn- m1an,
szta, najzupllłniej słllSlznie _ poznań- był God. SędzlOwal p. Gru;;;zka. WIdzow skutek rozbicia powieki głową przez Jo81~iej "Warcie",
1500 osób.
(e)
dł>owskie~. silnie krwawi:ł.
W średniej . og~o5zonO zwyci~stwo
TaJJel"a
Gąri:arJiia i Willjłą hl (OcO)
K r u s z y n y na.d! Ko!onką (Kr) , który
1. Ruch 26, p. (20. 37;26)
był
zawodnikiem bezwzględnie lepK r i1 k ó W • ..,- Zaw<l·dy d'wóeh miej2. Pogoń 25 p. (20, 55:31)
szym. G6rował on nad Kruszyną wy$cowych rywali stały na niskim pozio3, Warta 24 p, (20, 50:33)
,raźnie technkwie i po wyrównan.y,ch
mie i odbyły si~ na blotniste'ID ~ śliskiem
4. Śląsk 22 p. (20, 34:łO)
dwóch pięrwszych starciach, ·miał w naboisku Garbarni. Ciężki teren w znacz·
5. Wtsła 21 p. (19, 48:37)
st~pnych, zw1aszza W czwartem,
Wynej (Ilierze utrudniał normalny prze~
6. ŁKS 20 p. (20, 30:34)
ra,żną przewagę, lokując eały szereg cel7. Garbarnia 19 p. (20, 37:31)
bieg gry. W pierwszej ~-o!owie lekką
8. Wari!!zawianka 18 p. (20, 32:46) nych i s'kuteeznych do.sów na szezt;ce
'Przewagę miała Garbarnia, natomiast w
poznańzyka. Krusz~'na, poza dosem z
9. Legja ~8 p. (20, 32:46)
dlfugiej infcJatywe gry prze;.ęła WIsła,
.. lewej", nie robi żad'nych postepów
10. Cracovia 17 p. (20, 3~-:3ł}
która nje potrafiła jednak przewagI swej
Idzie wprawdzie naprzóc1, lecz walczy
11, Polonja 8 p, (20, 18:57)
wyzysl~ać cyfrowo. Prowadzenie uzyzupernie jednostronnie; (lo punktowanie
wogólę ni·9 dba.
W wadze półoiężkiej S ~ y mu r a.
po niedelUl-wej Walce, po-konał Pi\)llifiżka, nnd którym górował techniką.,
Wyka~ał znów ~upelnY bmk cJ()!<ół g.ÓIował znacznie swoim wzrostem
SC1kół
, su. Pieni@żek jeszcze Burowy.
nad przeciwuikiem.
W wadZe ciężkiej P i ł a t w druK a t o w l ~ e. ~ Wcz(),raj odbyło się
ZaWOdy. w ringu prowadził p. Czer~ ~\em starciu wygl'al przez k. o. ze
flliminacyjn,e spotkanie do drużyn-o- nik z łAdz1.
Stankiewiczem, Jt,tóry swę. ruchliwo.
wY\lh mistrzostw Polski międ.zy miścią W 1 ątarci'U zaEkoczYl "olbrzyma".
atrzem. (Jl;:rc;.gu śląskiego IKB Qraz d,rugą
Le~hia
jednak jed('l'll "prosty" piłata wy&tardrużyną. }'::-o::nańska, S{};<;<lłe·m. Zawody
Klub Sportowy Zakładów Oetr()-- czy! do wyliczenia nieprzytomnego
wywołaly duże zainteresowanie. W wawieckich ~ OstrQWC~ zrezygnował te krakowianina "na ~tojąco",
Sędzjował w ringu p, Lewicki (Po,l/(lI.oh 12iejs7-yeh lepszymi okazali się $lą spotkania eIiminacyjnflgo i lwowską.
na punkty PP. Świdnicki
zacy. dzi~ki CZi(lWU wygrali sp-otkanie. "Lech i ą. ... która temsamem w. o. prze- morze),
(al)
S~kól bYł jednak drużYnll vvi~oej wy- chQ:tl =4 f qQ p6łfłnału, w którym spOtka (Warszawa) i Fuch~ (Lódź),
fQwnaną i lepszą w wag:aeh ~iężsneh,
się W dnJu. 1 !fudnia z 'tU{{lh t6dż~ (c)
\,nyczem wo-be~ odnowienia się kontuzji Pankowskieg·!) oddal 2 punkty bez
Pokaz akrobacji na samOChodaCh
walki w wadzEl półśrednioj. Sokoli zdopierwszy w PO]"C'ę or~anizuie Automobil·
Wczoraj odbył się w Pozuaniu, w klub Polsl~i w War"zawie w dniu l-sz\'m
byli swoje 6 punktów przez k. o' Zawody poprze·dziły przemówienia. Obecny sali "Targów Poznańskich'" pierwszy f!rudnia rb. na te,enie lotnisl{a eYwiln~!to
mecz z cyklu, rozgrywek o drużynowe w Mokotowie. Pok~z WYkopany będzjp
był na nich jako delegat PZB p. Cynka.
mistl'zostWQ
pomięd4Y
mj- przez słynną ameryl,ańską ekipę na czele
Wyniki po"zczególnych spotkqń (Jd wa- strzem ókl'ęgUPolski
pozn.
j PQI1;lki "Wartę.·', t, l,pt. Chil~ Millerem i kpt. Joe Can)p. gol mu.szej przedstawiają się nastę.pu. i mistrzem okręgu kl."a·kowskiego•• ,Wa- bellem. Pol,az obejmie m. in. slw!{j prz"!z
j&co:
rowy. przez płoDEj('e stosy. fazdę na dwóch
welem",
Mrozek (l) po:konał na punkty Pelę
, Wysokie zwycięstWQ odniQsł~ dru- l,{olach. imitQwanie \{atastrof i t. p.
(S), Walka była. wyrównana, lecz bar. żY'n~
poznańska,
]{tóra ' górowała PIł 1("
- ... "!J.
L
, <iw cl1aot;vezna. W czwartem starciu zna.cznie technicznie nad gośćm.i. Dru"Pogoń" lwowska pokonala .. Czarnycb"
. Pela otr~Yl'nał upomnienie za trZyma- żyny wystąpiłY do walkj ~ składem
lIię. CQ tai zadecydowało o jego przenieco zmienionym, u gości ~amiast wysoko '1:1 (5:1). Bramki strzelili pogranej.
Morawy w wadze pÓłciężkiej walczył
Pienią.żek.
Gospodarze wystąpili w
Jarząbek (I) wygrał na punkty Z JaU9wczykiem (8), Do drugiego starcia wadze lekkiej z Jareckitn w miejsce
walka bvła nao.~ół wyr6wnana. Od trze- Lipińskiego, ~t6ry walczył w wadze
półśredniej.
I{rus~yna
wystąpił w
~i6g0 starcia Jarząbek zaczyna krwav,vaQl'łe ~redniaj. .Wyniki były sl'rawieWa rs z a. w a. (PAT) Na podstawić, le.c3 mimo to prz,ęważa. wygrywadliwe ~ wyjlJ,tkiem walki w wadze wIe wład'o{rtości ze źr6deł angielskich,
jęC jednal\ nieznacznie.
.
średniej między Kolonl\ą i Kruszyną· francuskich, niemiecki~h, włoskich i
Pinta (I} ~wy{)ię-żył na punkty L!\m- Ogłoszenie . zwycięzcą.
}{ruszyny abisyńsltich P . .A., T. ogłasza następująbr~'cZ'aka (S). Jedynie pię·rwsze star(iie
krzywdzi Kolonka, ~tóry miał walkę cy k-olllunikat o sytuacji na fronta(;h w
było wyrównane. W trzech następnych
wyratnie wygraną.
Abisynji w pierwszej połowie dnia
niaznaezną przewagę m:yskał Slązak,
Walki stały na przeciętnym poiio- 24 b. m.
lc;tóry wygrał pewnie.
mie i dały następujące wyniki;
Źródła angielskie donoszą z Harraru,
Nawa (I) pokonał na punkty DarmoW w. muSzej So ob kow i a k poko- że A'bisyńczycy mieli odebrać Włochom
sza (S). Było to najładniejsze spotkanie naJ pewnie na punkty ogłowI;' wyższego wioskę Gabred'arre, po.łożoną o 2 km na
wieczoru, Obaj za wodnicy dobrzy toch- Szczurka (I\raków). PoznańczYk Jlliał północ od! Oorrahei. Oddziały abisyń.
nicznie, byli n/iogół równi. Nawa zwy- inicjatywę i przewagę przez wszystkie ski e posuwają. się naprzód trzema kostarcia i zasypywał. swego, wybitnie
ci~żył iedynie dzię·ki lepszemu finiszodefenzywnie walczącego przeciwnika lumna,mi po 25.000 ludzi.
wi.
Według źródeł francuskich, na fronŚwirk. (I) zdobył dwa dalsze punkty
cle Tigre toczą się dalsze operacje -oczybez walki z powodu niestawlenia się
szczą.nia
terenu od! nieprzyjjłciela.
Dankowskiego (S).
'
Pierwszy korpus w ł-osk i znajduje się
l!bł1odrdarzy
Rzezik (I) przegrał przez k. o. w
na wschód od ~akalle w ustawic4nych
plerwszem starciu z Urbaniakiem (S).
Lu b l i n. (PAT) W Lublinia ~tra walk·ach z żołll!erzami ras Kassa. KoPoznar'lczy], od p.oc~atku przeważał. By) cono w niedzielę iPtze21 P'Owieszenie lumna włosl\~, działa.l8,e~ w st.refie
on naHepsz.vm zawodnikiem Sokoła.
dwóch zbrodniarzy, któny we wsi l!o- Szeikot-~at .nle spotka,la zadne~o o~
rodynka. wymQrcI,owali rodzinę Bojar- ru J}rze<;!wnlka l ~aJęła mlejscowosć
Poroś (I) pokonany zostal w drugiem
Zon~~i na P:Ołu.dnlowo - wschód- o~
starciu przez k. O. przez Przybylskiego skich. składającą. się z 7-miu osób.
W więaieniu lubelskiem pozQstaje A~'Ul. Wczoraj wleez9rem Włosi zaj-ę!J
(S). Walka była naogół nieeiekawa.
. Obaj zaw<l.ctlliey otrzymali po 2 uPQm .. jes~ez.e trzeci ,uczestników ~brodni • mIejscowość G.uel) na rzece Tąkazze. SamolQt wywiadowczy bo-tnbard-owaJ AbiCZego cr.ynu, który ~e względnt na mło~
nienia za nioczysta walkę·
Sw-ohod>a (I) orze2'rał w Plerwszem oocia.uy wiek uniknąl kar~ Śll'lierci i syńczyków W pobliżu Cacciamo. prZy6t~.rc.u przez k. o. 7. Tilgnerem lS). 50- skazany został na. dJoiywotllle więzienie. azem samolot mimo gęstego ostrzeliwa-

.WClOra'sze s.potkania ligowe
I
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Pierwsze eliminacje
IKB I'

10:6

drużyn pieściarskith

l

i KSZO 14:0

NO"NA

Na

Powieszono
dw1óch

Dla .,Czarnych" honorową bram..
Smagowicz. (c)
rowski 4, Matjas I i 11 oraz Niechcioł po
nLKS" spotkał się w meczu towarzyskim z drutyną "Widzewa'., wygrywając
mimo rezen\;owego składu 6:3 (0:1). (C)
Jesienny mistrz Poznania ..HCP" gra.ł
w niedzielę Da Śląsku, gdzie spotkał SIę
Z benjaminkiem ligi "Dębem" z l\atowic.
Poznaniacy grali doslwnale tecł)niczn ie.
Ślązacy górowali twardością . i bojowością,
dzięki czemu uzys!{ali w pierwszej części
gry prowadzeme.
W drugiej połowie
przeważał
nadal "HCP''. wygrywając
spotkanie 4:3 (1 :2). Publiczności· zebrało
się dużo. (e)
Konferencja trener6w odbyla się 'tV
Warszawie pod prze\\.odnictwem p. wi.
Kuchara. Obecni byli wszyscy trene!'zy
związkowi pp.: Spojda, Otto, nosada
i Sell oraz zupl'Oszcni trenerzy klubowi
pp. Riebe i Molnar. Na konferencji 01"06wiono sprawy wyszkoleniowe metod treningowych oraz przygotowań do ohm·

Jednej'.

'kę zdobył

pjadY,

(c)

S7ERMIERKA

Walne ,;gromadzenle Polskielto Zwłt\
zku Szermierczego odbyło się w Warst"l..
wie. Preze$em został pułl(. Bałaban, wio
cepre;lęsamj int. Zubrzyc1{j i mjr. Zuruk:
sel~r.:
Zapaśn!l,;
skarbnik: Frydry.::b:
kapitan związkowy: Segda.
' Finałowe spotkanie o drużynowe łot
strzostwo Polski odbędzie się 1 grudnia VI
Warszawie między "PI{S" z I<atowic,
,.AZS" Poznań i .. Warszawianką", \V
dniu 7 grudnia odbędą się międzynllrI'Jda·
We ;mwoqy z udziałem Węg)'ÓW, a w dniu
15. '12. mecz więdzypnństwowy z NiemcamI. W"eszde 27 grudnia. rozpocznie się
obóz przedolimpijski. . (c)

Ff~u~ły p:terWszegn k:roku
plęŚCI,tl 7's:kiegril W todz'i

'

L ó d Ź. Po ćwierć. i półfinałowych
walkach w ramach piel'wezego kroku
plęściąrskiegQ
odbyły
się
w dniU
wczorajszym spotkania finałowe W8
wszystkich wagach z wyją.tkiem mUszej i półśredniej. W tych dwóch wagach zgłosiło się najwiQcej zawodników i dlatego finały odbQdą. się dopiero w przyszłą. niedzielę w ramach zawodów IKP i Lechja. Spotkania stały
na dość wysokim poziomie. Wynikł
przedstawiają. się następująco:

W wadze muszej

Szwed (I)

wy-

punktował Włosińskiego (W) i zakw~
lifikował się do finału,
W koguciej
Popielaty (I) zaJął pierwsze miejsce.
ZWYciężając na punkty FrankenthaJa

(B).

Wpiórkowei pierwsze miejsce
Tomczyk (Ł). \VY~l'y\'Vając ~
MogHl;'w:,:kim (GL W wadze leltkieJ
zwycjężył Jaslwla na punl{ty s\Ve""o
kolegę klubowego, Golasińskie~o.
W
półśredniej BUjak (L) z,akwaHiikowal
się do finału, zwyciężajac pewnie Ambrozińskiego (W). W średniej Weber
(I) ule~ł na punkty Rumplowi (I). W
p6łciężkiej po nieciekawej wałce I<:()~
lenbrenner (T) WY1!ra} z Wysockim
(1). W ringu SQdziował p. Sierota.
POlta, Z;ecłnoC'1.onymł \V turnieJu brałY
ud7.iał wszystkie miejscowe kluby.
zdo,l:)ył

Có'Y'ka AtatU'rka
pope'łl11'H-a sa'mobójs'łwo
P a ryż. (Tel. wl.)
Śmiertelny
wypadek na kolei, którego ofiarę. padla adoptowana córka Keroala Paszy.
Zl-letnia panna Zehr!, WYŚWietlony ZQst.ał w toku dochodzenia przez władze
śledcze i są.dowe jako zamach samobójczy, który panna Zehri popełniła w
przystępie silnego ataku melancholji.
Rzuciła się (}n~ sama. pod koła. po-

I

ciągu,

fronłach abisyńskich
nia przez nieprzyjaci~la raził Abisyń
czyk6w oombami i ognie,m karabinów
maszynowych. zadając im PQwatne
straty.
Źródła niemieckie potwierdzają powyższe windomości. dodając jeszcze, .
że dywizja Gavinana,
która zajęł8J
Zongui, okupowała również Endal\1ikae1. Nad rzeką. Takaze ustawione
są. dQŚć gęsto posterunki włoskie.
Źródła niemieckie donoszą również,
Że na obszarach Aęa karawana abisyńska z materjałem wojennym
napadnięta została przez wojowników
sułatana Aussa, którzy po rozpędzeniu
eslwrty obrabowali cały transport.
Według wiadomości ze źródeł wło
ski ch, Ras Sejum, zniechęcony zachowaniem się tubylców, miał opuścić rejon Tembien i przekroczyć rzekę Takazze w kierunku Tzeenti. Oddziały
ł a. bisyl'lskie, działające jeszcze.w okolicach Tembien, występują. zupełnie.
samodzielnie bez inicjatywy wyższego
dowództwa. Operacje oczyszczania terenu, dokonywane obecnie prze:>: wO,jska włoskie. mają. jedynie na celu wytrzebienio tych oddziałów.
' ,

.,

.

, torycze aDa udzi
potrafią wykorzystać jego bogactwa
Oibrzyłmie prres'trzenie Ameryki Południowej są w plr~eważnej części jes'zcze niedot'knię1e przez cywili'zaclę

którzy

Ciekawe jest, że w dzisiejszych czasach. kiedy mówi się o przeludnieniu

na ulicach

Ameryki kwitnie
zycie towarzyskie,
ta.k, ze się ma wrażenie, że jest wieczny
piknik. A dalej? Poza granicami stolicy
Peru, Limy, najwspanialszego mia.sta Ameryki PołUdniowej, roztacza się puszcza
dziewicza. Przebrnięcie przez tę puszczę
nie jest rzeczą łatwą i niewielu dotychczas znalazło się śmiałków, którzy przemierzyli Peru wzdlu~ i wszerz lub nawet
odbyli naprzelaj podróż przez puszczę do
innego uroczego miasta peruwiańskiego,
Jquitos nad brzegiem Amazonki.

świata,

isłnle!ą

jeucze olbrE}'mle połacie zieniewykorzystane,
a które moglybr stać się terenem sprzyjającym do bujnego rozwoju życia i za.pewnia.il1!Cym ludziom dostatek. Takie tereny znajdują się w Ameryce Południo
wej przy pasmie Kordyljerów, na olbrzymich przestrzeniach, równa.jących się co
do rozmiarow conalmniej połowie Europy. Przestrzenie te nie są należyde wykorzystane, ac.zkolwiek
kwitnie tam dość bujne życie,
które, o dziwo, wbrew temu, że są to terytorja pokryte wspania.lemi lasami, ogniskuje się w paru Iffija~tach o wybitnie nowocz-esnym wygla,dzie
Po szerokich asfaltowych ulicach suną
eic.b.o w&paniale auta na.inowszych ma'r ek,
miasto zabudowane . Jes,t wspanialemi
gmachami i Jroga.temi willami. na ulicach
i w w kawiarniach widzi się ogromną
ilość kobiet pięknych i bardzo eleganckich, który mtownrzyszą mężczyźni nienagannie ubrani. W gOdzinach przedpołudniowych, kiedy we wszystkich innych
mJastach świata. wre praca,
mi

zupe~nle

-

PołudnioweJ

radoksem fakt, że mimo tego, ze Peru
produkuje najwspanials'ze owoce na ziemi, to smakosze z Limy, wszyscy tamtejsi
bogacze. sprowadzają owoce z Kalifornji
dlatego tylko. że transport z Kalifornji
jest łatwiejszy, niż przewóz przez dziewicze terytorja peruwiańskie. Podobnie
przedstawia się sprawa z drzewem.
Lasy

peruwiańskie moną dostarczyć

by nie było to uzasadnione. W epoce bowiem tej, kiedy lasy :nad Amazonką były
terenem eksploatacji kauczuku. postępo
wanie białych z czerwonoskórymi· pozostawiło w ich pamięci ponure wspomnienia. Obecnie wydobywanie kauczuku zostało przerwane, a przyczynił się do tego
kryzys, który spowodował bankructwo
wielu towal"Zystw I\ksploatacyjny,ch.

drzewa budulcowego,
Kauczuk nie fest jednak fedynem
bogactwem tel bogatej krainy,
a tymczasem na wszelkiego rodzaju budowle sprowadzane jest drzewo z Costa.- która czeka dopiero na ludzi, aby potraHica lub ze Stanów Zjednoczonych. Ale fili ją wykorzystać i wyzyskać jej boga.eDroga poprzez tereny nęruwiańskie jest
najdziwniejsza chyba historja to fakt, że twa naturalne. Na terenie Peru znajdujl\
tak ciężka"
.do Loreto. leżącego nad Amazonka"
się żyły zlote, które w swoim czasie ds.wałv tak duże ilości kruszcu. ze ItŹ spotak trucl!la do prz.ebycia, ż~ jeśli kto~ chce
sprowaąa się kartofle i cebulę z da.
wodowały obnizkę jego ceny na rynku
d?st~ć SIę d~ IqU.ltOS. to Dle. pozostaje mu
leklej Europy
hiszpańskim.
DlC mnego, Jak Jechać z LImy do Pana- ,
~
my i Atlantykiem płynąć do ujścia Ama- podczas kiedy niedaleko stamtąd produkOprócz złota jest takie srebro oraz
zonki, a. następnie statkiem, pod prąd, ty te uprawiane są w olbrzymich i10miedź I nafta.
dopłynąć do Iquitos.
Trzeba więc przy- ściach.
zna.ć, że komunikacja jest nieco skompliCo jest przyczyną tego dziwnego zanie- Te bogactwa znajdują si~ pbeeuie w r~·
kach towarżystw angielskich i . pÓ!?OCIlOkowana Ten
dbania kraju, którego przeslrzenie, do- amerykańskich,
które czerpią z tyCh niebrak komunikacji fest właśnie uafwa.
skonaly żyzny g!Upt i nie.z.le :Yar~nki kl~- wykrytych jeszcze naprawdę źródeł 'bainiejszą przyczyną ubóstwa kraju
I?aty.~~e sprzyJaJ~ rOZWIJanIU .Slę .CY';'1llzacJI l kolonizaCJI? Z zupelnle mewIa· jeczne dochody. '
i zah1łlmowania rozwoju oraz wzmożenia. domych powodów
To wszystko jest k'l"oplą w morzu wcBię handlu, a także i rolnictwa na terenie
; bec rozleglości przestrzeni. Kroplą w moolbrzymie
te
przestrzenie
są
w
przePeru. To wszystko wytwarza sytuac.ię
rzu są także tstniejące już tam kolonje i
ważnej części niedotkniQłe jeszcze
zgoła paradoksalną. Bo czyż nie jest pafarmy, przy których zna.jdują się pla.nta.przez cywilizację,
cje bawełny i trzciny cukrowej. Kolonja
a w lasach nad Amazonką żyja. · jeszcze te rozwjjają się słabo z powodu braku odliczne szczepy czerwonoskórych w stanie powiednich rąk d<J pracy. Poezą,tkowo ~a
,półdzikim lub zupełnie dzikim.
Czerwo- tru dni ano tam czarnyuh ni~wolJiti!ków.
noskórzy wykazują niecht:ć i bra,k za.ufa- · Dziś używani tam sit do pracy M.e~i lub
nia do białych i nie można powiedzieć, a- in.<fjanie.
najpiękniejszego

PoIsk· balet wArgentynie

('Od! wlasn&g<I kore-spondenta "Orędownika")
B u e n o s A i r. e s, 5 listopada. f Choreograf podjął się bardzD trudnej
.
"
i odpowiedzialnej mi,s ji zreformowaArgen~yme me .Jest obcą. sztuka pol- , nia przeżytego tu już dotychczasowe,.
ska. Znają. tu, utwory. naszych ~~mpo- go baletu, który nie idąc z postępem
.,Amazonka i Ukajali mają. żółtą.
zytorów, z ktorych naJPopularmeJszym czasu, stał się anachronizmem i nie mętną wodę, tak mętną. ż,e niC. w niej
odp<?wiada.ł wysokim wymaganiom.
nie widać, i wszystko, co w głębi się
W cią.gu kilku tygodni wytęż.onej dzieje, zasłania nieprzenikniona tapracy dokonał Istnych cudów, stwa- jemnica. \Vidzi się tylko na powierzchrzając z obecnego zespołu ideał baletu
ni olbrzymie delfiny i ryby pirarucu,
o niebosiężnych walorach. W "Szwan- gdy swe cielska wyłaniają z wody; nacIzie dudziarzu" Woinbergera i w ope- lomi.ast. gdy człek spycha łódź do 1'zerze .,Tannhauser" vVagncra zaćmił ki, może łatwo na płytkim brze,g u nadawne przed\yojenne świetne trady~jestąpi~ na wielką raję. która mu wbije
tegoż baletu, stWUl'lując
arcydzieła
w piętę jadowity. niebezpi-eczny S\\'ój
sztuki baletowej, któremi przeszedł kolec. Cza<:em _pod wi.-eczór słychać w
snm siebie a zdumiał i zachwycił pu- wodzie niesamowite dźwięki, jaksdyby
bUczność, stając się tożyszczem teatru.
bijących dzwonów. To ni.ektóre ryby,
Prasa przeŚcigała się w naj wyszukań- do sumów podoblle~ Ś p i e waj ą w
's zych hymnach pochwalnych na cześć U k a j a l i·· ..•
jego talentu, nazywają.c go zresztą
słusznie .. królem baletmistrzów".
\Vytworzyl on tu nowy prąd i kie·
rUl1pk tv ~ztuce baletovyej, którą olśnił
w::;zystkic h i zaimpono\'iał niesPQtykaną dotychczas skalą rozpiętości efektów. inwencji, kolorytu i życia.
Jako pl'Gpagator rolskiej sztuki i
kultury, propagator niestrudz·onr i ideowy, zasłużył się on wielce polskiej
sp'l'awie, z\vłaszcza, że swodem dziełem
pokonał .tak potężnych s\vych poprzedników, jak Romanow' i F{)kin.
W jego zespole baletowym wybij się
JAN CIEPLlŃSKI,
na czoło wykonawca również Polak,
pierwszy tancerz baletu "Colon", Mienowy dyrektor baletu Opery "Colon"
czysław Borowski, wychowanek świet
w Buenos Airc$.
nego baletu wal's'zawskiego i b. s-oHsta
są Chopin i Paderewski, znają naszych
baletu Dagilewa w Paryżu. Młody ten
śpie""aków Didura i Kiepurę, znają na- . o niezwykłym talencie artysta stwoszą. literaturę. Jako bardzo ważny plus rzył istne cacka z wykonywanych krew nmszej ekspansji kulturalnej pod· acji w "Petruszce", ..Bolero", "Alce.
kreślić należy powołanie Polaka na za- stes" i dziesiQtku innych dzieł, czem
szczytne stano" isko dyrektora l-aletu zyskał sobie niesłychaną popularność
Opery "Colon", jednej z najwspanial. w stolicy i uznanie jednogłośne potężArkady Fiedler.

yby

··"I ...
w kaJa

śpiewają

I
I

l

1

Pi-ra.nje,

największy po.sf,l"ach
reńskich.

wód am'a-

nej. oraz w puszczę amazońską, która.
przedstawia "najwyższą i najbujni-ejszą formę puszcz na ziemi". PuszCzę
olbrzymią, z małemi wyjątkami, dzikę.
jeszcze i niezbadaną. Puszczę na obszarze wielkości prawie Europy, na
którym niema choćby kilometra kolei
żelaznej, a łączność z CYWilizacją utrzymuJe tylko około 20 parcwców na Ama·
zonce i niektórych jej dopływach. Puszczę, nazywaną. także "zielonem piekJem".
. Fiedler jest czystej krwi podróżni
kiem i przyrodnikiem, ale i romantykiem trochę i poetą. Z tem wszystkiem
jednak ma oczy otwarte i urnie widzieć. A ponieważ nadto rozpiera go
energja i radość życia, dlatego i w re.IMjach jego, w tym sporym tomie zawartych, pulsuje żywa krew, tętni
mocne życie. Obojętnie - czy mówi
o ludziach, o tubylcach łagodnych, albo

I

A więc stąd wziął się ów zagadkowy i sensacyjny tytuł. Tytuł książki,
wydanej w ostatnich tygodniach nakładem "Roju".
Autorem jej jest Arkady F i e d l e 1',
najrd7,elll1 iejszy poznal1czyk, który w
ciągu ubie.głych czterech lat wybił się
już do rz(\clu poważnych podróżników
przyrodników.

Pomiędzy ~tJ.lęzinmi drzewa
cała t'Ol'lzina orchidei, niby

ukTywa się
l1l'zyczaj-o'ue

wspaniałe tygrysią.tka.

białych najeźdźcach,

Gmach Op'ery "Colon" w Buenos Aires.
szyrh \y św:('cie. niezwykle arrstokra- nrj metropolitalnej prasy.
tyc zne .i. do kt6.·"j rz.ad!w przyjmuje
Dyrektor Cicpliński zamierza wysię cudzoliemca, a cóż d()piero na stastawić tu kilka pereł polskiej twórczo,nowisko kierownicze.
aci operowo-baletowej, co w wysokim
Nowy dyrektor baletu Jan Cie1pliń. stcpniu podniosłoby w tutejszej opinji
Jki, były dyrektor baletu w operach ·wyobrażenie o poziomie
J101skiej
Sztokholmu, Budapesztu i Warszawy, sztuki.
Rl\komity i sławny na. ealy świat
W. 'I1AWORSKI

W puszczy

amazońskiej czekają różne

niespodzianki.
Tym razem poniosło naszego po·
dróżnika tysiąc mil w górę Amazonki,
największej na świecie rzeki tropika.l-

o kolibrach i motrIach. bajecznie kolorowych, lub ta.
jemniczych orchideach, o żarłocznych
mrówkach i termitach, jadowitych wę
żach i zabójCZYCh pająkach, o fantastycznych !jauach i śmiercionośnych
drzewach, o drapieżnej i potwornej
faunie Amazonki, czy o mądrych ararach, slo\'\em - wszystko, o czem mówi, co opisuje - to prze,życia. Przeżr cia .emocjonuję.c-e, budząoe grozę, poCIągaJące mrokiem tajemniczości, lub
wywołują.ce wesoły uśmiech. Krótko
mówiąc, jest to ksią.żka żywa, pełna
treści nieznanego życia. Zdobi ją, oko~
ło
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zdjęć

fotograficznych.

K.

rz~d kontrolerów budietowy(h

Nwy

Uchwały z sobotniego po:siedzenia Rady Ministrów
War s z a w a. (PAT.) W sobotę od- od 31 grudnia 1935 r. - poz~tem ~r~
jekt przewiduje upoważnienIe mmtbyło się pod pl'zewadnictwem premiestra skarbu do czynienia ulg w zakrera posiedzenie Rady Ministrów.
Rada uchwaliła projekt ustawy sie umarzania zale,głych odse~ek. odskarbowej na okres budżetowy od l-go setek zwłoki, rat amortyzacyjnych i
kwietnia 1936 r. do 31 marca 1937 r., kapitału dłużnego dla spółdzielni buoraz przepisy, dotyczące wykonania dowlanych. budowlano - mieszk.aniowych, gmin wiejskich i ins~ytucyj spobudżetu. Przepisy te m. i'n . przewidułeczno-humanitarnych, kto re popadły
ją ustalenie w każdem ministerstwie
w wyją.tkowo trudną. sytuację gospourżędników, odpowiedzialnych przed
darczę..
Właściwym ministrem za dokładność
i realność wykonywania budżetu, w
szczególności zaś za przestrzeganie wydatków osobowych, Za przelewy i za
wydatki rzeczowo-administracyjne. Wprowadzenie tego systemu ułatwi
ministrowi skarbu pieczę nad ścislem
wykonywaniem budżetu. Pozatem u- . Gdy W niedzielę król Jerz~ stanie
znowu na ziemi greckiej, EuropIe pr~ychwałą. Rady Ministrów zniesiona została, poza wojskiem, z dniem 1 kwiet- będzie jedna nowa monarch)a, DO~lle:
nia 1936 r. gospodarka ryczałtowa w dawna republikańska Grecja zamlel1l
się w królestwo.
.
administracji państwowej,
Mało komu wiadomo, że na naUlgi W spłacie kredytów
szym kontynencie mamy zdecydowach
' t
t oJ'u monar
•
b II d owuany
nę. p-rzewa.gę pans w O US l'
.
W dalszym cią,gu Rada Ministrów cJlicznym,
które
zresztą, niemal
,,, ystkl'e, zasługUJ'",~ na mI'ano ,. ukoroprzYJ'ęła proJ'ekt dekretu o' ulgach w w"'z'
d e mn.kl'acYJ·"
J
spłacio kredY, tów, udzielonYCh na pod- nowan "ch
v '
stawie
rozporządzenia
Prezydenta
Z abdykacją króla Alfonsa XI!I
Rr.plite,i z dnia 22 kwietnia 1927 r. o przed ozterema laty, ubyła EUr<l,ple
rozbudowie miast, Przewidywane w jedna monarchja, a przybyła nowa
tym projekcie ulgi generalne odnoszą. rzecz'p os'polita. Z początku XIX wieku
się do pożyczkobiorców, którzy budo- EurOlpa była w Wielkiej przewad'z e mowa.li w okresie lat najdl'o~~szych ko- narchistyc·zna.; w r. 1870 Francja stasztów budowy - 1927-1931. Dotyczą ła się republikańskę., a w r, 1910 Porone obniżenia oprocentowania krcdy- tugalJ'a. Po wO.J'nie światowej proces
tów budowlanych z 3 na 2 procent 1'0'C7- re"""'blikaniwwania się EurOlPY przynie oraz obniżki o połowę dodatku ad- brał
.P~ większe rozmiary, tak. że donieminisfracyjnego,
pobieranego przez
. k' h
Bank Gospodm'stwa I{rajowego (ta 0- da:~a ystr?j pallstw . eur.o'~eJs lC
statnia ulga stosowana będzie dla po- dz lelI I !'ilę nIemal na dWIe r~"n.e czężyczkobiorrów, buduJących w latacb ści, gdyż na 35 pa11stw, znaJdUjących
1928-1930). Wr,zystl<ie te ulgi będę, się n~ .obszarze Euro'py, . było' 18 rr:?~
obowią. zywały przez lat 5, poczę.wszy. n:trchlj, a 17 rzecZipospohtych. UStlOj

Rachunki PKP.
Następnie Rada Ministrów zatwier·
dziła bilans oraz rachunek strat i zy-

sków eksploatacyjnych, z rachunkiem
wydatków na poczet zysku eksploatapyinp!!o. nrzedsięhiorstwa " Polskie Kole}e Państwowe" za rok gospodarczy
1l1J4.
Wreszcie Rada Ministrów powzięła uchwałę w sprawie likWidacji
siedleclriego Tow. Kredytowego Miejskiego.

'onarchJee ,I rzeczpospoll'łe WEUrOPIle
M

·t r kokietuję
(Od

własnego

kore..spond:enta

B e r l i n, 22 listopada
czasy znowu się wiele
,mówi - zarówno nad Sekwaną, jak
"nad Szprewę. - o ożywieniu stosunIłów francu'sko - niemiecl, ich:. ZłożyłO
się na to szereg przyczyn.
Najpierw
dwie m<>wy pre.rnjel'a pruskiego Goringa, zarówno \V formie, jak i treści
~rzyjazne .dla Francji,. wielce o~biegaJę.ce od Oledawnych Jeszcze rOlr~mów
niemieckich. które z pr7eką.sen 1 twierdziły, iż wobec chwiejności rr.ł'lżenia
wewnętrznego we Francji "P t'Jma w
Paryżu z kim rozmawiać".
Że Je.dnak jest widoczne z kim mówić, jak również poco je;;dz i " dQ Paryża, dowiodła podróż p. Abetza, sekretarza osobistego v. Ribbentroppa. Na
temat której aż się roi od wszelakich
domysłów. Ponieważ p. l\betz zwykł
poprzedŁać podróż ambasadora ,.Fiihrera", przygoto,vując dlań teren do rozmów, już wydawało się jasnem, że p.
Riboontropp stanie lada dr.\eń na bulwarach pal'yski-:h. Kilka innych jeszcze podróży w tymże samym cr.asie:
ambasadora Fr.anG<>is-Ponceta z Berlina do Paryża, ambasadora R<>estem z
Paryża do Berlina, niB mówięc o wcześniejszej
nieco bytności publicysty
fm\1cmkiego de Brinona u k~nclerza
Rzeszy - wszystko razem utWIerdzało
OsŁatniemi

<lpinję międzynar<>dową, że zbliża się
ożYwienie na szacbownicy francusko-

niemie.ckiej.
,
"
I{to ma pamięć, przypomm sobie, ze
])(Hiobnych oznak ożywienia nie brak
było \v ostatnim czasie już nieraz. Można praw.ie p<lwi~dzieć, że I?iędzy Fr~ncją .a NHlmcaml pow,racaJą one perjodycznie. Jak dotąd Jednak, spełzły te
próby na niczem. P, Ribben,tropp, kt,órego. podróże uchodzę. za mlarę wyS1łków dyp!mracji niemie,c1dej, ~ który
w roku 7,eszłrm roztnawl !' ł z mlO. Bart.hou. odtą.d dotarł jedynie do Rzymu,
Londynu lub Brukseli. c-o zresztą. n~e
oznacza, by Quai d 'Ol's<'\ Y Lavala ~Ie
była li~wagni<>nym celem tych R plelgl'zymek, a zbliż€nie Trzeciej
zeszy
z Francją. przyświecało jako ostateczna
meta
N~zaiutTz po mowie Goringa pisał
Paris' Midi'"
Trzecia Rzesza szuka
..
'
...
.
'k"
: dl
naszej przyjaźni. Czy poszu Uje .le) a
niei samei czy prze ci wko komuś mne~
mu'? Czv' 'PJ'~gnie- u SDoko jenia w Par ŻU, abv gdzieindziej uzyskać wolne
y ?" S'l
' \v""sze J'a)' szere'" P"'ręce
owa
po J r. . ,
~
"
v
dobnyeh na
łan'ach innych dzi'enników
f
. k' h
dkrywaję. be,z ogródek
rancuts lIC h' o ,.'.1, 111'''''ml'eckI'ch ku na,..
scnssayc piu,",
Wi~J.Z2 :! ;11 blitszego konta~t.u Jl'O'litycz'U

Mariannę

UWAG~
Nie można ,ię dziwić, że odwolanie generala de Bpno z naczelnego dowództw~ '!4
Jroncie abisyńskim wywołało na całym SWJecie żywe poruszenie.

Siedemdziesięcioletni generał cieszył ,~

jako jeden z czołowych faszystów wielką popularnością. "Awa.ns" jego n? m~r$zalka tylko że nie w polu, lecz garmzon1e - uchodzi powszechnie za dowód pewnych fermen.tów i niezadowolenia.
Jeśli pominiemy falę ko",;entar,zy wybitnie nieżyczliwych - a ta/cleh n,e brak
w prasie międzynarodowej ,- to :a~e,t
wśród odgłosów rzeczowych ~ z!fola, ~yc .. hwych Włochom spotkać można powazne slowa przestrogi, które już tyTe razy przestr;egały przed trudno~ciami wyprawy kolon1 ałl~ej w Afryce.

iż

rządowe ~

"Temps"
twierdzi,
slery
Rzymie
są niezadowolone
z dc:tychczasowel
talaylzi generała de Bono. ~tora wymagaltJ
monarchistyczny posiadały w kolej- "półtora miesjąc~ aby wlos~~e wOl~];;,a po"un<lści według liczby zaludnienia na- nęły się zaledtmc o 100 /cllometrow wgłqb
stępują,ce państwa europejskie:
prowincji Tigre".
1. Wielka Brytanja, 2. Włochy, 3.
Mussolini potrzebuje zwycięstw bardziej
Rumunja, 4. Jugosławja, 5, Węgry, 6. okazałych. któreby odwróciły UW?8ę, narodu
Belgja, 7. Holandja, 8, Szwecja, 9, Buł- od ciężkiej rzeczywisto!ci.~a,:k~y.' mzędzynagarja, 10. Danja, 11. Irlandja, 12. Nor- rodowych i dodały armJl sw tez ego ducha.
wegja, 13. Albanja. 14. Luksempw'g, P;smo (ran<"uskie broni starego genera.la,
15. Islandja, 16. Monaco, 17. L i c h t e n - · "
k
stein, 18. państwo watykańskie.
twierdz,-!c, że jest on dobrym pral~ty ~e,!"
.ulale
Z dniem ]'utrzej'szym
przybywa t' ~.nawcą wo/'ny 1talonJ·al.ne]·, a zate.m
k
sobIe sp"awę, że o ZW"-Cl·ęstWO
tL tta1 n~e. ta
Gr e-c J' a, do tOgO grona, Iicz<lcego ood."d·
J
k
~
"'t'
łatwo, J'al, sobie łvyobraiajq przy blur II
19 państw. Przy
uwzględnieniu kolej-

ności wyżej określonej, Grecja z ludn~cię. 6,5 miljona głów·), zajętaby
miejs'ce przed Szwecję. z 6,2 milj. mieszkańców.

Ustrój
repUblikański zachowają
więc teraz według tej samej kolejn<>ści
'
, t
. k'
nas t
ępuJące pans wa eur~els le:
1. RLOSja,
. 2 . N'lemcy, 3. F<rancja, 4 .
Po I s k a, 5. F"T·dsz·panja, 6. C zechosłowa' 7 A t' 8 P t
]- 9 S
'
cJa:.. liS ł ~Ja: '. Ol' uga, ja; '.) z\~aJc~lJa, 10. FJl)lanclJa, 11. ~It\\a, L. 1ur~ła, 13. Lotv,'a, 14. EstoJ1Ja. 15. San ~11'111100 , 16. AndO'ra.
____
.) 1\1a1y Rocznik Statystyczny
193' , J,
ta bl . 7,

Z kong'resu Kuomintangu

Rzymie.
W prasie 'angielskie; spodzi~wają !ię. że
odwalanie generała de Bono rOWIlQ su: roz:
poczęciu ze strony włos/dei nowej !a~tykl
wojskowej. _ taktyki większego posPte.~h.u
i więhszej aktywności. Będzie t? oc::yWJ.Scle
'
,. wtę
. 1.s:r;yc h o/tar
::e strony
wymaga l o rowmez
.
'
l
Włochów, a e potrze bne t o Je s1 w R-ymte
'"
l
d'
/.
h
Potr
eba
tam
ze wzg ę ow po ttycznyc . . .
z
T.lVYCZ'ęstw bardzie}' sensacYJ'nyck" - pi"ze

U'
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"Evening Standard".
Naogól panuje w opinji angielskiej pr?,e.
honanie, że tale samo jal, nie została wOJna
abisyńsk'l należycie przygotowana pod w~ględem politycznym, tak też i sztab wloskl zawiódł nie bedąc przygotowany na zagadko"
'
zvq ralaykę
wroga abi&yńs k'tego: przeceruwszy
zarazem swojq wyższość techntcznq.
Jalr •widać kryje l~onfliJtt wlosko·abisyń
ski w sobie wiele niespodzianele, o których

S z a n g h a.i, (PAT). Kongres Ku, nie śniło się ro~entuzjazmo~a.ny~ zastępom
O'mintang-u wybrał n<lwy centralny ko- żołnierzy wloslm'h przy wy/ezdz.e z: Neapomitet wyKonawczy. Liczy on iOO czlon- lu. ,Genu~. czy Tryjes;,u, Jec~aly tli ~wem
ków zamia::t d-otychczasowych ł6. _ \ mmemanw na "spacer ao AaLS,Abeby.
Wszystkie grupy sa, reprezenl<l\yane.
Co przyniesie jeszcze dalszy bieg wypadWię,kszość 'PO::iadają zwolenniey C'langI,ów w Atryce?
ktri-szeka.
.

"Orędownika").

nego z Francją: Spokojne plecy na
7-uchod7.ie, by rozwinąć spokojnie aktYWllOŚĆ na innych frontach, - oto, co
nie od dziś przyświeca p<>lityce Berlina.
Jakie to sę. fronty, nie jest żadną
tajemnicą. Że chodzi Nierncom o Europę wschodnią, dowodzi tego m. in.
I
I
f~kt, ,że ~s~atnia. ofellsywa dyp!?ma,cji
I
OlemleCk1C.l w kierunku FI'anCjl przy,
.
padła na okres żywych dyskUSYj w
Od 1 grudnia 1935 r, nie podlegają. cizenie się w ciągu mieslę.ca od .dma.
sprawie ratyfikac,ii paktu z Sowietami, ustawie o ochronie lokalOl'ów mieszka- . wydania orzeczenia pod warunkiem,
a zatem wyglądała, jak ostatnia próba nia G-ciopokojowe i większe
oraz że właściciel domu dopełnił zwrotu
w przededniu zmię.zania. się Francji na mniejsze,. powstałe z przebudowy tycb kosztów przeprowadzki i zapłaty ~.
wschodzie.
mieszkal1.• dokonanej po dniu 1 grud · s7.kodowania. ' \Vnie~ienie odwołama
Poza tern jednak cośniecoś się wy- nia 1935 r.. lokale przedSiębiorstw do są,du nie wstrzymuje wykonania 0daje, j,a lwby i inne względy - może przemysł<Jwych i handlOWYCh, które w rzeczenia,
w tej chwili aktualniejsze - odgrywa- 1935 r. opłacały świadectwa przemy,
Pod-czas gdy dotychczas do spraw.
ly tu niem/tlą. rolę, w pierwszej linji słowe (patenty) I do VI-tej kategol'ji wytoczonYCh o eksmisję przeciw lo:
wZ'jląd na polożenie w Europie poluprzemysłowej
względnie I dq III-dej
katorowi, winni byli być przypozwam
dniowo-wsch<>dniej, gdzie zain lereso- kategorji handlowej, budynki lub ich sublokatorzy pod rygorem bezskuteczwania Rzeszy będę. dopóty żywotne. I cz.ęści. których najem UkOllCZy się po ności wyroku
sę.dowego przeciwl,o
dopóki nie straci Berlin n~d7.iei, Ż~ dniu 31 grudnia 1937 r. i mieslkania sublokatol'om, to obecnie obO'wię.zek
"an.schluss" z Austrją. tak kIedyś sta- w don~ach fundacyj, dostarczających zawiadomienia sublokatora o powó~z
nie się rzeczywistością..
. .
tanich i higjenicznych mieszkail nie-I twie o eksmisję należy do wynajmu.]ą.
Niemry narazie głoszą w kQnfhkcH3 zamożnej ludności (art. 2 punkt l~o\. cego i to przez sQ,dowe doręczenie 0<:1włosk<>-abisyński
ścisłą neufralnoR.ć. Wypowiedzenie jednak umów najmu
pisu pozwu. a sublokatorowi będ'ZH~
co "vs~akże im nie przeszk1l:dza.: ~y l~IĆ dla mieszkail i lokali prilemyslowo- Etłużyć prawo przystąpienia do spO'ru w
oży,,,,ionych, aby nie p-owledZlec Cle- handlowych. wyłączonych z dniem l charakterze inten-venjenta ubocznego
płych stosunków z RzymBm, utrzYłl1 y- grudnia 1935 r. z pod ustawy o ochro- po stronie lokatora (art. 13. zdanie dru·
wać niezm,iennie. Nie narlaremne są nie lokatorów, nie może nastąpić wcze- gie).
zapewne ltcime rozmmvy ambasadora śniej jak na 30 czerwca 1936 r. (co do
Od 1 grudnia 1935 r. znosi się urzę
' von Hassla 7.: Mussolinim, o których mieszkal1) i na 30 września 1936 r. (co dy rozjemcze dla spraw najmu (istniadepesz-e..: Rzymu raz po raz skąpo do- do lokali przemysłowo-handlowych).
ły one w miastach i miejs-(,<lwościach
noszą~..,
.
.,
W wypadku budowy, gdy okazała się f~ryczn!ch, liczących ~onad ~O 000
J~·::;ll Jeanak ~statOle p-oSUl1lęcl.a konieczność zniesienia lUb przerobie- ml€<szl{anców), a spory l zaWisłe 1
BerlIna. ~u ~1-anCjI pr~ypa.dłY wlaśl1le. nia budowli. dotychczas właściciel do- gr1.ldnia 1935 r. w tyc,hże urzędach
w, ~hWII1.. kIedy P~ryz p'oparl całko- mu musiał wypowiedzieć mieszkanie sprawy zostają przekazane właściwym
WICl~, ~~,C]~ sankcYJ. przez ?o. za:az.~m na 3 miesiące naprzód, zwrócić koszta sądom.
. .
przYJazn fI an~usko-włoSka lUZ me l.est przesiedlenia i zapłacić tytułem koWart.. 23. ustawy o. ochrol1le . . ~?ka.
tem samem, czem ~yla po rz~msklc~ sztów odszkodowania trzvletnie ko- torów zmlemono termmy eksmlSJl, uukładach. w styczn~u r ..b., , !lll~?t~lt morne, Gdy znieść lub przerobić się suwając przepis, zabraniający eksmisji
nasuwa Sl~ przypuszczeme, lZ po I y a mająca budowla stanowiła dla usunię- (Jd 1 listopada do 31 marca.
Rzesz~ zaząd~ od RZY~1U, z~ dalsz~ tego lokatora mieszkanie lub jego lotrwame w pl,zychylnej neutI a!no~cl. kal zarobkowy, wypowiedzenie mogło
n.'l'rod,nw~'orW
pewnych ekwlwalen~tów, podobl!le, Ja.k nastąpić tylko za dostarc'z eniem mu
'lł
lU
ilU
".
'u \,:
ta saI1.la neutralnośc przedstaWIa w1z- odpowiedniego pomieszczenia. Obecnie
'W ł o c ł a V,l e k. (Tel. wł.). V-l mieny ?bJekt do przetargó~ wobec bIo u właściciel domu będzie mógł wy'po- ście naszem ukazaly «iQ ulotki. zawieang~~ISkOy- fra~~i~s:'Qę ;J~!.oweg~~~ll~ct wiedzieć na 3 miesiące naprzód, zwró- ra.iQ~e spis firm chl'ześcijal'lskich, I{olgo le:n:;c - J .
1
"e - .
cić koszta przeprowadzki w wysokoścj portov,ano je w ub. czwartek. Za kollWr7.yścl d~tąd jeszcze Dl~ w?clągnęł~; miesięcznego komornego i zapłacie porlaż ulotek zatrzymano pp. SadowKQrzyścl z tego rodzajU konstelaCjI t t I
d k d
.
6
,.
skiego i Ma,iChrzaka, członków Strondotyczyć mogę. jedynie spraw, w kt6- {! u em 0(' sz o ~wa~la, h ~les~ęc~~
rych są Włochy bezpośrednio zainte°km~róne przyd m les z a.nt~c
o WtOC. nictwa Narodowego,
Taka 1:aś sprawa jest tylko po OJ w - <> sz k od ov,ame w pos aCI
- -~e.sowane.
. . ' ,.
A t·
rocznego komO'rnego) (art. 11, ust. 2, g.),
M~III~.n, n.n,w.n~t"'!:Iił;ł'J
Jedna. a na Imię Je, us r)a
! , 'UiDI"1.!I ~ ~ 'i.łL.
Na drodze tej będą niewątpliwie
Ddany z?,stal art. .11~. który w. wyliczne jeszcze przeszkody. Ale pe:vnem padk?- zamfa!,u wzmesl.enla nowej buR z,Y m (PAT). \Vedług ofi~.ialn~ch
już iest że przeniesienie przez Włochy dowll w miejsce stare.! zezwala wla- danycll PQdczas katash'ofalneJ bUl zy,
.'
d zy a,d"
t
..
, tk
któ
. d upunktu
ciężk<lści ich polityki ku Afl'yHUlllS racYJneJ. w wYJą, oWYl;Jl
. ra prze,sz ł a n~ d I{'
. a l ~ b"IN, powo
ce i morzu Śródziemnemu stanowi dla przypadku, uzasadnlollym celowoścl~ Ję.c powódz utraCIło ZyCIe 7fJ osób, Ył~planów niemieckich okoliczność wy- o·dpowiedniego zabudowan ia te.i . ezęścl rządwne przez bur;r.ę szkody oce1ilaj~
k
'lk
.
20
'1 "
l"
soc.e pomyślną,
B. L.
mIasta, na azac o 'atOl'om '" yprowa- na
m I Jonow Irow.

Nowe prz ePISY mleszkan;owe
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Nuncjusze papiescy wPolsce
'O becny nuncjusz apostolski w Warezawie, J E. ks. arcybiskup Franciszek
M a r m a g g i, po\v<Jłany zostaje do kolegjum kardynalskiego. Po odnowieniu
instytucji nuncjuszów w P<Jlsce jest to
zatem trzeci wypadek udzielenia kapelusza kardynalskiego reprezentantowi
Stolicy św. w nasz:ym kraju i. co rzecz
znamienna. zaszczyt ten spotyka. jak
dotąd. kaid·ego z nuncj,u'i'iZÓW w odrodzonej P.o!SC&. W r. HrZi kardynałem
~głoszony z()$tał pierwszy w wolnej Pol.
sce nuncju-sz Stolicy Św. Aehiles R a ty
t i~ dziś mil()oŚciwie od r. 1Q22 panująoCY
Pius XI; na konsystorzu w r. 1926 l\a·
peluszem kardynalskim ozdobi<>ny został nast~pea Je·g o w Warszawie Wawrzyniec L a u r i. Po którym obowiąz.
ki nuncj,us~a w Wars1;awie w r. 1928 ob~
jął dzi,siejszy kardynał Franciszek Marmaggi.
Od roku 1555. kiedy Stolica św. 1,lsta.
nowiła stal.ą nuncjatQrę w Polsee i na
pierwszego nUQcjusza powołala. światłe.
gO j zd-olnego dYP!(l·matę bisk.upa Lud.
wika AI<lj{:ęgo L i P P () m a n i e g o, u·
przednio p-osła Stolicy św. dQ Portw~aljł
i Niemiec oraz jednego z przewoctn:(!zą.
~'ych na Sooorze Trydenckim. niemało.
reprezentantów pa.pieta w Polsce dostą~
pi/o zaszczytu purpury ka.rdyna.lsk,iej.
Długi ich szereg l'Qzp.o.czynają Jan Fran.
(liszek C o m m a n d o n & (i5Q3--iM5),
~,II';()5l.()ny kardsnalem prze" Piusa IV
w t". 1565. l Wincenty L a u re o (lub
Lauri, 1574-1578). ldóregO. kreował
Sykstus V w t". 1583, p-owołująe jedn(}p
czesni~ do spe.cjalnie stworzonej wów~
(lzas Kongregacji spraw ~ol!lklch.
Wśród nuncjuszów w dawnej Polsce
JlQdniesłoRvch do godn-ości ltllrdyna!.
skiej. wymienić należy ()wbno wielkieKO przyjaciela Polski Piotra V I d 0n i ego (i652-ł659). któremu kapelusz
kardlrnalski wr~czono w r. 11360 w warszawskiej katedrze św. Jana. Ostatni w
Polsce przedrozbiorowej nunc;usz apostolski. Wawrzyniec L i t t a (t794~
1799) purpur~ karch'nalską otrzymąl od
PIQSa VIJ w r.lS01, j1Uż po 0pUliz~zeniu
Pol,;;ki.
Nadmienić wypada. że z doŁxeheza·
sowych nunejluszów Stolicy Św. w Polsce trze<Ch zasiadło nn Stolicy Piotrowej, minn<lwieie jut jako kardynał p.rzy·

były

do Polski w r. 1588 Hi~Ut A Ido.
b r a n d i n i, późniejszy Klem.ens VIII,
Antoni p I g n a t e Ił ( (l660~i6G8), panującyod r. 1691 jako InocenŁy XII, i
pierwszy nuncjusz <Jd'r<Jdzonej PolSki,
Achiles R a t t i, obecnie Ojdee św.
Piua XI. [}Q imion tych należy nadto'
d.ołąc?>yć imiona kilku legatów
papie.
skich, działających w p(llsce. zanim ustanowiono nuncjat.urr:. którzy wyb!era.
n I byli na StOlicę Piotrowll. Sa. to: Raj.
nald d i S e g n i (1224-1221) później
SIlY Aleksanqer IV, Jakób P ą n t a I e o n
(1247-1255), późniejszy Urban IV, Mi·
kołaj B 00 Ił s II j n i (1301~i3G-i). póź.
niej'azy Benedykt XI, i ETIfH.$~ P i e·
c o l a m 1 n i . (za CZ(l..SÓW Kazimierza
Jllgiel1ońc7;y.ka). późniejszy Pius lI. Nad~
to kilku z po~6d unędują,cych w p'Qlsce
nuncjuszów. jak wspomniani j.uż CommendoM i Vidoni, byli poważnymi
kandydatami na. papiety. ..
(KAP)
I

Zastrzelił narzeczoną,
w

nq Brezó·um,'ę, a nQ/8tępnie swm odebrał 800bie ~yci' e

WsŁl'zQ.sajQ.cy dramat rozegrał się
wczoraj w południe w Poznaniu przy
ul. Ogrodowej 3. Mieszkający tam od
niedawna jako sublokator 3l-letni
.kancelaryjny urzędnik wojskowy D.
O. K, VII Eugenjusz Górnialt, zastrze-

lił Sł-letniQ. pracownIczkę
handlową.
Pelagję Brezlaokę, córkę kołodzieja ~
Poznania (św. Marcin 4:7), poczero p(}P
zbawił się tycia.

Górniak, pochod2:'łcy z okolie Sieradl:a, stne-lll do Brezianki w serce, a.
następnie również celnym stnałem W
serce pozbawił się życia.
Na odglos strzałów właścicielka
mieszkania p. Wujecka zaalał'mowała
pomoc sąsiadów i policję· Po otworze~
niu drzwl wytryełlem. znaleziono oboJe SiedząCYCh przy stotę. Lekarz przyp
byłego() l'ogot. ratunk. (Ofi-fiG) 8twiel'~
dził u Obojga zgon. Zwłoki przewieziano d1) 2;akładu medycyny s~dowej.
Z pozo-staw!onego listu wynilta, że
obOJe pozba.wili lIiO tycIa. za obopólnł}
.
!!!!!!!!!!!!~!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!"!'!'!!!!!!'!!!!!!

Mu!!u:mEtnografItczne '

wŁo' dzl
Ł

ó d ź 1 25. U. - Weloraj w gm·a chu
przy ul. Pl.otr1<rOws·klej tQi nastąpiło

otwarcie MUl$Um Etnograficzne.g o. Na
uroCZystQŚĆ
prz~'byll przedstawiciele
ministerstwa W. R. I O. P., duchmvień·
stwa.. urz,~du woje-wódł!ldego. władz
naukowych ltd. W Gzasie otwar<:ia ku~
J. EM. KS. RARDYNAL MARMAOQI stosz muzeum. p. Manukiewlcz. w dlu?;s~em p.rzemówien:u zobrazował czteroUrod.ził się w T. 1876. Śwlt:'cen!1I kap letni okres prHiA"o\(}\-\'a "'flZY. pr·owadz{)plań:s.kie otrzymał w r. 1900. Jest pranJ na płaszczyźnie pJ'ncowni nauk<lwej.
łatem stolicy apostolsldej i Il·r cvb!sku.
który d<JPHHvadził do 19romadzenia
pem tytularnym in partibu8 inf:delfum licznych eksl=<Jnatów. da!ących z.aczątek
w AdJrjan<>p'olu. B~'ł <Jd r. 192Q nun<:ju~ "boonego muzeum. W tym okresie d,oszem \Vat)'kanu w RumunJi, n <Jd r. 1923 ,\<onanG badania .oko!·o 300 stanowisk
na tern samem stanowi,s.ku w Pradze. prze·dhisto,rycznych oraz p·rz~pf(}wadz(}p
Od r. i928 jest nuncjuszem papieskim no i5 prac wyk<Jpaliskowj"ch na terenie
przy rządzie Rzeczyp-osp.ol ite.i Polsl(jej powiatów łódZkiego, sieradzikieg.o i ł,ę
w Warszawie. W 1020 f. pył legatem pa- czyokfpgo. 00 znacznie wzhogacilo zbl(lpieskim na kongresie e.u.charystreznrm ry muzeum. dają.c P<Jdstawy do zbadaw Poznaniu.
(pt)
nia kultury łużyckiej ()ra~ wpływów
rzym~kioh na ziemiach ro]sl{ich. Wyko.
pl!llisl~1I. te proGw~dz<!ne były nil teren:e
osad przoohlst{)r~'cznJch z (}luei;\l. br·onlłnIPrmt(WI,am~fu
zu i wst\,pnego olIrem żelazn o PrzemóL 6 d i, 25. 11. Są.d okr~gowy w L().. wienie swe zak.oi1czyl kust'Osz apelem
dzi, wydział handlo-wy. ogłosił w dniu do ffi(j,żnych miast.a .o poparcie zamieŁ ó d Z, 25. 11. Zgl'Omadzenie ma!23 bm. up,adłaść firmy A. Pl'ussalt rze.ll muzeum w Łod.zi.
strów fallfycznych, odbyte w dniU pn:y ul. Gclansldej 137. Firma ta bywczorajszym, w sali przy ul. Kłliń. łą. jednf,!. 2: najstarszych firm łódzkien,
skiego 105, postanowiło podJą~ ena}"· zalłotona w ro.!}u 1858 t do osŁatniaI
giczną. akcj~ celem Unormowal'lla w,,~
chwili zatrudniała 150 rvbo~ników,
runk6w plac i pracy ma.!strÓw w dro- produkują.c przeważnie dla. wojska..
dze umowy lbiorowej. W tej sprawie Finansowaną, pyła pr~ez irme firmy
już wyznaczona zostn,!a konferencja U
łódzkie. Jeszcza w roku 1921 flrm8.
inspekto·ra pracy, która. odbęd7.fe sfę Prusak znalazła 8i~ pod nadzorem,
w dniu ~G bm. W kwestii powołania lecz zdoIała. wypła.cić swe zobowląza·
do życia izby pracy w Lodzj zebranIe nia. Obecnie paEywa są, olbrzymie, a
majstrów wypowiedziała się ta.sadni· majątel, w murach i maszynach, wyC:l:O za utworzeniem lzby, uchwaliło noszfł.cy półtora miliona. złotych. jes.t
jednak znaczne 1:astrzeżenia, przede- bardzo znacznje obciążony. Kuratowszystkiem, by placówka tą nie była, rem został wy~nączony sędzia hanctlQjak inne. mieJscem :l:arobk<lwania dla Wy p. Roszak. a syndyl)iem masy ukilku uprzywilejowanyCh Ufzędnilrów, pa('lła-ściowej gen. Małachowski.
jak to ma miejsce z innemi związka
Ogłoszenie
upadłości
wywołało
mi.
zną,czne poruszenie w świecie przemy-

o

a polem siebie

POo~naniu uMlęd".,;;'k ka.Jncehwyjny DOK VII, Euge,nJus~
Górwklk, rodem z pod Sierad#a, ~tlstł·z.eUI 8'łf..'oją narz.e'czo<·

wam'nikdw

\lratY

zgod$. Przyczynę. rozpaczliwego czy..
nu był zawód miłosny.
Na miejsce krwawego czynu przybył
waceprokurat(lr przy poznańskim sądzie
okr~gowym, Misiurewicz, i sędzia śled
CZy Szwarc. Na zarzą,dzenie wła<1~ prokuratorskich opiec~ętowano p()kój, w
którym l'.ozegrala się krwawa tragedja,

Wlelik,a k1rad'złe:!
U JubUera poznańskilego

I

Wielkiej luadzież.y ~ włamaniem dopuszczon-o si~ w nocy na niedzielę o go()dlzinie i,30 w magazynie jubtJeril'k im
firmy Nalaskowski przy ul. Nowej H.
.. .
...1. . h
włam _
Nlewysledzenl Ulot) c O"cza~
yz
wacze wtar,gnęli do ma",az~ nu prze
podkop •. dokonany w murze na PIerw:
sz.em I?tęt~zę.. \yłamy~acze wta~gnęl1
do znajdUjącej SIę na PI,erw5z.em Pl~trze
pracowni kapeluszy. dams~l~h .ftrmY
Schneider. nast~pflla dostah Sle · do
zn a id u j a..ce.i si ę {} bok p r acow n i j u b il e rskiej. skąd zeszli schod,ami do składu
.jubilerskiego. Prawdopodobnie tą samil d'Ngl! uszli tei włamywacze ze skrad~ionemi przed,miotami.
. Z!odziei.e unieśli ze sobą bogaty łup
wart-ości oko~{) 10 tys. złotych. w postaci
oltQ!O 200 zegarków. pierścionków i in~
nrch cennych prz~dmi()tów.
W niedzielę rano o godz. 9.15 ujawniono kradzież i zawiadomiono po1icj~,
która zabezpieczyła śla.dy kradzieży i

---

wsze2:fJła. śledztwo.

Pływ, a~k'Ile

eUml'naCyjl!t'B szkół śretl:nl'ch
W hasenie zlm.owym przy u\. Trauw Lodzl ().d,bvły si~ wczoraj elim!nllcyjne zawody plywacl,ie przed mI·
strzostwami szkól średnich. które od.bę
dtl sir: w Warszawie. Do zawodów łych
zg:oszono nlw'r dowa iloŚĆ za wodn i\~ów,
bo pr:r.ekra-czajQcą 300 uczniów I ucze·
nic. Zawody stały na stosunkowo wyoo)<im poziomie. \.V n:ektórych konlmrene',aeh uzysl{nn.o wyniki lepsze ()Q rek:Q.rdów okrrgowych szkół średnich . Zawo()dy (}dlb~' ly się w trzech kntegorjach
dIn ch~opców i w jednej kategorii tl1a
dziewczo.t. Wyniki szczegółoOwe podamy w numerze jutrzejszym.
~utta

POLSKI PAROWóZ DLA CHIN

Kwas solny
mlętl·zy mQŻtClymaml
Ł li d t. 25. 11. W sieni dDmQ przy
ul. Sreb1"Zyń ldej 7~ nA t.te zad;twntonego sporu 27- tet n. l Stt1nlslnw pud.ak
r

nanadł na 20-tet~lęgo ,Jan .. Wlt~a t
oblał go kwasem sQlnym, przynłestonym w butelce. Mimo popa,l'zanl a ,
Wilk pOl'wnł butelke i r(lls?!t~ zawarto.
~eI oblał twa~z Durlal{owl. Wilk !.in..
~nał Tl'Gpar1.!enla twarzy i wypalenia
Jednego oka, natomiast Dudak tu·Ą
wypalono oba oczy. Obu nopal'?:Quy.eł}
przewieziono w stanie ci~żkim do 8zpitata.

zawody

JUŻ

GOTOWY

słtlwym Łodzi.

NI{)iamt I tasak,aml

Ł ó d t, 25. 1t, Przy uJ. Grabowej
na powracającego dQ d&mu 56.letniegQ
Stanisławą. PlaseekiegQ. zam. przy ul.
GrabQweJ 18, naplJ.dło ttwóehntezna~
ny~h $praweów ~ noiaml i talla~ami i
~adali mu' lrUkanaście. ran, Po dokonaniu nl.\padul'!llie:rll niepoznani .......
Ran ...ego\ zmasakrowa.nego w $traszny
sIlosób, pog.atGwie przewiozło w beznadziejnym sŁaniB do szpHall\.

I

P()1ic!a w.szczęła p08zQkiwania za
sprawcami napadu.

Ponosiliśmy już, że

w wielkiej

fą.~

I

dzic w dniu 30 bm. na angielski statek

bryce Cc. glałSkieg.o w Poznillliq buduje "City of Hereford". State.k ten zawiesię parowóz
dla chińskich kolei w zie polski pal'owóz, wylwT\any W PoSzanlbaju. Obecnie dQwiactujerny siO, waniu, wprost do() Szanghaju.
że parowóz, typ .,Pacifie 2-3~1·'. zamóRównocześnie dowiadujemy się. że
wiony przez "Kiangnan~ftailways" w fabryka CeJielskiego w Poznaniu 0Szanghaju. z<lstał już wYlwnczony trzymała z "Grent Indian Peninsula"
widzimy go powyżej na fotografji - i w Bombaju próbne zamówienie na parw te,n poniedziałel. wysiany zosŁanie . tję korbowodow do parowozów Jest to
do Gdyni. gdzio za pośrednictwem Po)- pierwsle w Połace zamówienie dla kokiej Ągencjl Morsl{iej załadowany hę- lei indyjskich.
-

Co futro.,..." &0

Edmund Rye.ht .. -

eo

pal~ ....

w Edmund Rycht r -

eo ubranie -

to

Edmund Rychłer,

Po~nań Ot;tró\\ W:E'lkoJ),

Fiim poż ra l dii

tuster Keaton, należący do najsłyn.
niejazych komików świata, zwarjował. Nie
pierwszy to wesołek, który w tak dziwny
sposób zeszedł ze sceny. Przecie zazwyczaj
artyści, których sam widok pobudza widzów
do śmiechu, sami są melancholikami'i czar.
nowidzami. Obłąkanie to jakby choroba za.
wodowa komików.
Jeszcze nie przebrzmiała wiadomość o
tragicznem zejściu z ekranu Bustera Keatona
gdy depesze doniosły, że w podobny sposób
skończyła karjerę inna znakomitość. Tym ra.
zem wprawdzie nie komik. Tragiczny ten
los spotkal Johna Barrymore. Musiano umie.
ścić go w zakładzie dla obłąkanych i mało
jest nadziei, ażeby mógł kiedykol wiek wró.
cić do pracy w studjo. Obie te katastrofy,
którym ulegli dwaj światowej sławy artyści,
rzucają jaskrawe światło na raj filmowy w
Hollywood. W raju tym wybrańcy bogów
padają ofiarą swego zawodu i obowiązków.
John Barrymore jako amant należał do
gwiazd najpierwszej wielkości. Był ulubień.
cem publiczności całego świata. Potomek
dynastji cenionych artystów scenicznych za.
czął karjerę w teatrze, zabłysnął jednak do-

woli, powoli przebłyskuje w świadomości
nie jest w porządku. kryje to
jednak przed sobą, usiłując oszukać siebie
samego i innych. Wie bowiem, że gdy inni
przeczują jego wątpliwości i niepewność,
wówczas straci grunt pod nogami. Broni się
więc przed 'nieuchronnym losem, co wyczer·

yprawa ~oxa do Abisynji

myśl, że coś

I

Od szeregu mIeSIęcy cały świat emocjo·
nuje się sprawą konfliktu wlosko·ab;syńskie.
go. Pierwsza wytwórnia "Fox Movietone
News" przygotowała wielkim nakładem pie.
niężnym gigantyczną ekspedycję, która pod
kierownictwem Laurensa Stallingsa udała
się do Erytrei i Abisynji. Ażeby zdać sobie

danie przez każdy poszczególny ~amocbód,
czy też operatora filmowego, ułatwiać będzie
wzajemną orjentację. co do miejsc przeby'
wania i filmowania danych objektow.
Ekspedycja Tygodnika Dźwiękowego Foxa składa się ~ kilkunastu osób, wśród któ'
rych widnieją nazwiska na1znakomitszycL
operatorów. Podzielono ją na trzv oddziel.
ne grllpy, Główna grupa, pod przewodni.
ctwem szefa ekopedycji, Stallingaa, do której
należą operatorzy z wojny cbiń;ko- Japoń.
skiej, Len Hammond i Al. Waldron ; wybra.
ła jako bazę operacyjną Dżibuli; .łynny
George. :'t1ejad, który z zimną krWIą uchwy.
cił na taśmę moment zamordowania króla
Aleksandra, znawca Afrvki i Ab l.ynji, po·
zostaje na czele d!-ugiej grupy w Mogadi8cio,
włoskiej Soma Ii. Trzecia zaś gl·upa . pod
przewodnictwem Ed. Granaty, osiądzie w
Massaua, włoskiej Erytrei.

Król wesolków polskich
Adolf Dymsza, gra tytułowq rolę to nowym polskim filmie wytwórni wars:awskiei
"Rex.Film" pod tytułem: "Wacuś".
puje go w końcu zupełnie i zapędza w r.·
miona śmierci. Szeroko rozwarte oczy Johna
spoglądają w tej roli bezczelnie i pewne
siebie, a jednak widać w nich lęk, straszliwy
los człowieka, który wie, że jest gotów, że
niebawem stanie się śmieszny. Być może,
że John w roli tej dał coś z własnych prze·
żyć i myśli. Nie był przecie już młody.
Urodził się w r. 1886. Wielkość i upadek
w Hollywood. Tu jest ta scena, na której ,r.
się przed całym światem. "Jakiejże to wyma·
ga pracy dla artysty, który poważnie traktn·
je swą sztukę? Każde drgnięcie ust utrwala
kamera i pokazuje całemu światu. To nie
teatr, gdzie to, co nie udało się na jednym
występie, m&żna poprawić na drugim. Dla
tego też film p&żera artystów o wiele prę·
dzej, aniżeli teatr. Płaci za to o 'Viele lepiej
aniżeli scena, to prawda. Słynny artysta
filmowy mieszka w pałacu jak II hajki, ma
olbrzymie konto w hanku, prowadzi życie
wielkiego pana. Co prawda tylko pozornie.
W rzeczywistosci na zycie nie ma czasu.
Wszystko musi howiem oodać filmowi. Lecz
o tem nie wie publiczność, która widzi tylko
june strony Hollywood. Aż nagle dowie się,
że słynny komik I ekranu zwarjował, a
również słynny amant·bohater poszedł w je.
go ślady do zakładu obłl!kanych.

· I

John Barrymore

piero na ekranie wraz z hrafem Lionetem,
tragikiem. Przed dwoma
laty można było podziwiać Johna Barrymore
w wielkiej jego roli jako partnera Grety
Garho w "Ludziach w hotclu". Grał w tym
filmie i jego brat Lionel, Joao Crawford,
Wallace Beery i Lewis Stone. Był to film
gwiazd. John grał rolę barona.hochstaplera.
Ciężka i trudna rola nalezała do najlepszych
jego kreacyj, podobnie jak rola starego
aktora w filmie "Obiad o ósmej", gdzie występował wraz z Jean Harłow i niezapomnia.
ną Mary Drcssler. Niesamowity wprost był
John Barrymore jako ów stary aktor, któ.
rego cns już minął, z czego jednak nie zdaje
lobie sprawy, sądząc, że wciąż jeszcze jest
B szczytu sławy, więc może mieć kaprysy
i dyktować warunki. Zjawia się ua ekranie
arazu jako nadęty, zarozumiały elegant. Porównież słynnym

sprawę

z ogromu przedsięwzięcia. dokona·
nego przez tą pierwszą, a zarazem najpo.
tężniejszą w zakresie wiadomości filmowych
firmę na świecie, jaką jest bezprzecznie
"Fox Movietone Newa", wystarczy podać
kilka danych, dotytączących tej ekspedycji.
Zbudowano cztery olbrzymie ,amochody
ze specjaln" konstrukcj" dźwiękow". wy·
ekwipowane w ostatnie cuda techniki filmo·
wania tak li hliskich, jak i z najdalszyeh
odległości. Do aparatów, z których cztery
skonstruowane zostały w ten sposób, ze
zdjęć z nich będzie można dokonywać na·
wet przy słabem świetle, zabrano komplet
teleobjektywa, który posłuży do filmowania
terenów, znajdujących się nawet w dalekiej
odległości.

Poza samochodami, których dachy za·
opatrzono w olbrzymie litery "Fox Movie·
tone News U. S. A." przed ew. bombami z
samolotów, zabrano również samochody cię·
żarowe, które mimo wielkiej pojemności są
lekkie i łatwe do manewrowania, szybkie
m&tocykle, broń, minjaturowe kuchenki do
gotowania, oraz materjał potrzebny ekspe.
dycji, a składający się z bezmała 125 skrzyń.
Nie zapomniano również o stacjach radjo·
wych nadawczo.odbiorczyeh, których posia.

Wielka Greta
jest bohaterl.ą nowego historycznego filmu
wytwórni Metro-Goldwyn.1'rleier pod tytułem
"Anna Karenina". A obok niej grają tacy
ulubieńcy el,ranu,
jak Fryderyk March
Freddie Bartholomew (po prawej), znany
bohater ,;Vawida Copperlielda".

PremJera filmu, w ••• hotelu
Po raz pierwszy w dziejach filmu, świa·
towa premjera obrazu odbyła się w hotelu.
Mianowicie, w luksusowej sali hotelu "Wal.
dorf·Al!toria" w Nowym Jorku wystawiono
nowy piękny film Fon p. L "WESOŁ y
ZAWÓD", w którym główną rolę gra Francis
Lederer. Przeważna część akcji rozgrywa
się we wnętrzach nowoczesnego hotelu.

-
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Nowv porężny film Fou, nle jest przeróbklt rde"imlertelugo a:"iela DantettO JHid łyJn
_mym tytułem, lecz jakby nOlN1cz r snq transpo:;vcjq je~olłCl ekHIt. cno ;e-. I . . - .
łej~kich" scen tełjO or,l'a;,u.

SkroII"'. mi"kll
D~21r .n'te oszrz"tJ ni1jog~. Wszys~y w~my, że. to pieNO$Z6n:ę'ilny urwtpole"ć, przy.
~I

tri lI61CI)'m

filmae "Rex·Fdmu • w ~· torym ,ra główne role

(w

śrotl~u).
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