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Przedsiębiorstwo państwowe grozi mina
w łaścicielom nieruchom ości w Gdyni

NOWINY CODZIENNE
KASW

ABC

L o r a R eading

Słynna „pralnia

Przed paru laty przyjaciele Gdy
ni zaskoczeni byli katastrofalnym
w skutkach spadkiem wartości
p1aców budowlanych w poblis
ki em mieście portowem, a ju ż roz
chodzi się pogłoska, jakoby właś
cicielom nierucnomości w Gdyni
groził drugi cio s: spadku rentow
ności, a przez to i wartości
uż
wzniesionych budowli.
Firma „P aged " (cos w rodza
ju centralnego biura sprzedaży
drzewt z lasów państwowych)
przystąpiła do budowy na terenie
Gdyni około 30 bloków mieszk?lnych, obliczonych na 20 rodzin

św Gdyni

poci o k ie m p r o k u r a t o r a

(w ) W A n glji zmarł jeden z
najw ybitniejszych polityków u
Na łamy prasy przedostała sie wadzają pomarańcze z Palesty handlarzy czasami nie uważane
biegłej doby, b. Wice-król Indj j,
wiadomość
o aresztowaniu dwóch ny z etykietą statku „P .lsu dski". gc za fachow ca, obecnie obi.cza
lord Reading. P osiać jeg o jest
właściciela
wielkiej
firm y
dyrektorów wielkiej firm y han
J ozef Fetter jeszcze przed kil ją
nadzwyczaj charakterystyczna dla
kolonialnej
na
grube
m
iłjony.
dlowej,
J
ózef
„F
etter
‘
Reicha
i
ku laty nie byk w W arszawie na
stosunków w lmDerjum brytyjArgusa,
W lej chw ili Jozef Fetter bawi
wet hurtownikiem*, lecz kupcem
skiem w końcu ubiegłego i na
zagranicą,
w związku z zakupem
W
edług
tych
inform
acyj
docho
handlującym
z
drugiej
ręki,
t.
zw
początku bieżącego v ieku.
Lord Reading to tylko tytuł. dzenie prokuratorskie wszczęte „p ół hurtownikiem" Choć wśród transportów pomarańcz.
Prawdziwe nazwisko tego męża jest na tej podstawie, że firma
stanu jest nieznane. Nazwisko zaczęła opatrywać skrzynie z po
Isaacs.' którego używał w począt marańczami w etyk;ety ze znie
kach swe,’ kariery, nie było au kształconym orłem polskim, oto
tentyczne. Późniejszy lord Rea czonym wieńcem z pomarańcz
riing urodził dię w żydowskiej a siedzącym na tarczy legjono
dzielnicy Londynu, jako syn gali wej z literami J. F
Firma „J ózef Fetter" je st naj
cyjskiego żyda, Izaaka, którego
nazwisko jest nieustalone R ufus większym domem handlowi m w
Izaakowicz rozpoczął od drobnego Polsce, sprowadzającym z za moW idownią niezwykle zu ch w ałe-i przełącznik dzwonka alarmowego,
handlu w okolicach giełdy Jon rza przyprawy Kuchenne, jak
go napadu bandyckiego była wczo który łączy kantor z mieszkaniem
dyńskiej. wkrótce jednak zban pieprz, cynamon i korzenie oraz raj >kolo aodi ] 1-ej ulica Targo dozorcy, Bolesława M oczydłowkrutował i dostał się przed sąd dla kawę i herbatę. Firma ta uzy
skiego.
wa na Pradze.
bankrutów. Interesów jednak pro skała wspaniały przyw ilej na
Ponieważ dozorca był na scho
W chwili, gdy w kantorze wy
przywóz suszonych ślrwek kaiiwadzić nie zaprzestał.
miany i kolektury Loterji Pań dach, pierwsza przybiegła żona
Pnwodzenie polityczne zapey. fornijskich w workach. Śliwki,
dozorcy, Antonina. Tymczasem
r.ił mu niespodziewany wypadek: rzucane u Fettera do gorącej wo- stwowej, Juljana Langnera (T ar
;owa 44) znajdowała się tylko ka bandyci, korzystając z ruchu uli
g erja ln y wynalazca telegrafu bez dy pęczniały i następnie jedliśsjerka, Celina Ostrcgórska. pracu cznego w tym ożywionym punk
drutu, M arconi, nie mógł znaleźć my je jako prasowane. Nikt. inny
jąca tam od 7-miu łat, przyszli cie, rozbiegli się w różne strony.
finansisty w żadnej ze stolic eu- poza Fetterem (z bardzo nieliczne
trzej bandyci. Jeden stanął przy Dwaj podobno umknęli w stronę
ropejskich wówczas dwaj bracia mi wyjątkam i) nie dodawał wody
drzwiach, aby nie
wpuszczać ul. Kępncj, trzeci zaś — Ząbków
isaacsow ie zdobyli akąus kapitał do śliwek, bo jeśli chciał sprowaklientów, dwaj pozostali zaś prze skiej Na m iejsce p-zybyła policja
* sfinansow ali wynalazek, otrzy- dzać śliwki, nie mógł ich kupować
sadzili ladę sklepową, za którą 15-go komis., oraz fun kcjon ariu 
“r'wjąc wzaiman monopol eksploa w workach, lecz już „prasow ane".
znaidowala się Ostrogórska, obez sze Urzędu Śledczego. Okazało
*?ji na całe imper Um brytyj-1 „P ra ln ia " śliwek Fettera w Gdy
właunih ją, kneblując usta chust się, iż w szyscy bandyci byli mło
le. Tu pozwoliło zoi tac Itufuso- nl nal< żała ao wspaniałych, wyjąt
ką. Gdy jeden z bandytów mierzył dzi, w wieku la t 23 — 25, chrześ
"7 nalP!erw aawol item, następ- kowych interesów*, podobnie jak
z
rewolweru, drugi tymczasem cijanie Sądząc z mizernych : bla
n ,c
posłem do parlamentu z łuszczarnia ryżu Mazura oraz okrępował
kasjerce ręce i nogi łań dych twarzy, byli to prawdopodob
mienia partji liberalnej, poczem lejarnia gdyńska.
cuszkami,
kióre następnie zamk nie zwolnieni, na m ocy amnestji
przyszła nobilitacja, awans dr
t-,
x ,,
.
, .
...
■rt™ Gmin
■
__ I Firma Fetter p o w a d z i w W ar- nął na kłódki automatyczne..
przestępcy.
i*«y ' ,|n>n, udział w rządzie, mi ,
, r.
• , . , .
Po sporządzeniu protokułu Omirra.,
: ł . » szawie na ul. Przejazd Wielki dom
Po obezwładnieniu
kasjerki,
sje zagraniczne | wreszcie tytuł u
.
J
A
hanaio-wy, robiący olbrzymie obro bandyci zrabowali z dużej kaset
h rabiow ski °raz
____ w
________________
ielkorządztw u
w ln d ja ch
*
y owocam
południowcem, oraz ki żelaznej werek ze stemplem
Lord Reading był jednocześnie ,W !p in ‘ il6 ntagaayny i urządzenia P. K O., zaw ierający około 20 ty
sięcy zł, gotówką. Z łupem tym
angielskin? meżem stJnu i żydów- poryOW” w Gdym.
skim patrjotą, nie przestał oyć do
Pogłoska, jakoby
zatrzymanie bandyci szyoko wyszli ze sklepu.
końca życia żydem- brał udział w dyrektor&w
domu
handlowego Rabunek trwał zaledwie trzy mi
KAIR, 7.1.
(F A T ). Ubiegłej
życiu żydów skiem i popierał swo- Fettera w- Gdyni oabyło się na nuty.
nocy
o
ficer
brytyjski
zastrzelił
'ch współplem icńców.
podstawie zakwestjonowatna roW krótce po ucieczce bandytów,
na
ulicy
robotnika
—
E
gipcjani
)V postaci lorda ReadiT\g*a svm dzaju
ykief w*yjaśm się nieba- Ostrogórska zdołała rozprwać łań
na. Prasa opisuje to wydarzenie
lł°lizu je się jakgdyby duch pcw^ *w ias«n
dodać można, cuch na rekach, poczem ze skrępo
epoki __ e p o k i , w k t ó r e j naj ’
moda na patriotyczne etykie- wanemi nogami przeszła do w y j jak następuje:
W nocy, z restauracji przy uli
sill1iejszym c z y n n ik ie m polity c z . ły nieobca jest firnom ow ocar- ścia, k rzycząc: „T rzym ajcie ban
cy
Fuada wyszli 2 oficerow ie bry
nym były giełdy i wielkie finan. skini B-cia M .llor z F'tasiej spro- d y tó w !". Jednocześnie nacisnęła
tyjscy, zauważyli, że robotnik, za
' e* najmodniejszym prądem libcjęty naprawą bruku, usiłuje zagar
ra’ izin i W której najwybitniejsi
nąć należący do tych oficerów sa
jr d z i m ogli grać jednocześnie romochód.
■? Podwójną, należeć naraz do
Jeden
z oficerów w yciągnął
dwu narodów. Przykłady histerji ^
uczą, że w wypadku konfliktu między narodem żydowskim a przy>4 kołach poinform owanych sly
Dotychczasowy system reduko
branym, silniejszy w duszach
i hać, iż mianowanie b posła dr wania i ograniczania zakresu
z ro zp o g o d ze n ia m i
ł>ch ludzi okazywał się zawsze
Dybonkiego dyrektorem departa świadczeń ma być zahamow’anv.
W czoraj popołudniu panowralu
naród żydowski. Lord Reaaing tementu ubezpieczeń
społecznych Mówi się również, iż minister w Polnce pogod? naogół chm ur
? ° rodzaju konfliktu nie przeżyM. O. S. uważać należy za zapo stwo opieki społecznej wystąpi z na w droDnemi opadami na Pole
’ d. interesy A n glji i żydów szły
wiedź rewizji całokształtu zagad projektem rewizji ustawy scale siu i W ileńszczyźnie a z rozpogo
przez czas jeg o życia równolegle,
nień ubezpieczeniowych.
niowej.
dzeniami na pozostałych obsza
w ostr tnich zaś latach, kiedy za
rach. Termometr o godz. 14 wska
czął się Zarysowywać konflikt
zyw ał; 9 stopni ciepła w Tarno
międzj interesem A n glji. pragną
brzegu, 7 w P-zem yślu i Zalesz
cej Ły w zg<»dzie ze światem muczykach, 6 w Lublinie i Kaliszu,
zu^m ńiskim, a interesem żvdów w
p o g ło s k o m o u s tą p ie n iu d y r . S z y tm a n a
5 w W arszawie i Krakowie, 4 w
Palestynie, lord Reading był już
raczę, na ubocz„, na politycznej
Zarząd Towarzystwa Krzewie dowolnych i na niczym me opar- Poznaniu i Płocku, 3 w Bydgosz
emeryturze.
czy i Tarnowie, 2 w Zakopanem *
nia Kultury Teatralnej w Polsce tych przypuszczeń.
Suwałkach, 1 w W ilnie, 0 w l e ś 
Postać tego rodzuju, nic do po- za pośrednictwem
A jen cji „IsJak wiadomo, pogłoski przypisy nej k. Baranowicz i Pohulance.
myślema już aziś w krajach Eu- -ra" oświadcza, że wszelkie poDziś naogół chmurno i mgliropy środkowej, nawet w A n glji głoski, pojaw iające się ostatnio w wały chęć ustąpienia z TK KT p.
byłaby trrdna do powtórzenia, masie na temal zm ap organiza- Szyfmanowi a także przewidywa cto z rozpogodzeniam i, na wscho
Rozdział historji, rozpoczętv w cy jn y ch i p erson aln ych w tea- ły objęcie jego stanowiska przez dzie miejscami opady Nocą lekki
beńcu X V III-go wieku niezw ykłą'trach Towarzystwa są wynikiem p. Osterwę
mróz, w ciągu an.a temperatura
r°lą Rotszyldów, osiągający swoj j
w pobliżu 0. Słabe wiatry połu
Szczytow> wyraz w postaci d lsdniowe i wschodnio południowe.
^ ■ b e g o zamyka się na osobie
,orda Readinga,

każdy. Gmachy stanać mają po objektów poszfo wtedy na licyU
między Oksywiem a Starem Ob- cję, co doprowadziło wielu właści
łużem. 5 jest ju ż gotowych, pod cieli do komnletnej ruiny majątko
.wej Ci, którzy uniknęli zagiady.
6-ty kładzie się fundamenty.
z niepokojem patrzą r.a grożący
Fo wybudowaniu wszystkich 30
Gdyni spadek rentowności don ów
gmachów dzielnica Obluże i Oksy
prywatnych spowodu wystąpienia
wie bedzie miała wprawdzie więk
w mieście groźnego konkurenta
szą ilość mieszkań, ale wywoła to
kamienicznika, stającego do walki
zarazem opustoszenie domów pry
z własnością prywatną dzięki za
watnych
Pracow nicy „P agedu"
sobom gotówki skarbowej.
licznie m ieszkający w tej dzielni
W artoby postawić pytame —
cy będą musieli przenieść się dc
czy w aobie przeżywanego obec
domow wybudowanych przez chle
nie przesilenia finansowego nie
bodawców
*
byłoby właściwsze odprowadzenie
Dawniejsza zniżka ceny placów wolnej gotówki skarbowej do Kas
i budynków mieszkalnych wynik Skarbowych, a pozostawierie ak
la głównie z braku środków na cji rozbudowy Gdyni w mieszka
terminowe uregulowanie rat i od nia prywatne — inicjatywie pry
setek bankowych. Bardzo wiele watnej ?

D z iś p o p o łu d n iu

Całkowte zacirenie księżyca
Dziś, w godzinach popołudnio
wych, widoczne bedzie w całej
Polsce efektowne zjawisko całko
witego zaćmienia księżyca. Roz-

pocznie się ono o godz. 17 min£8, poprzedzone wcześniej
lek
kLm zmętnieniem brzegu jasnej
larczy księżyca, wskutek zanu
rzenia się naszego catelity w t.
zw. półcień ziemi.
O godz 17 min. 28 księżyc zetk
nie się z całkowitym cieniem ziem,, który będzie się szybko roz
przestrzeniał wzdiuż je g o tarczy,
aż wreszcie o godz. 18 min. 58
pokryje ją całą. W tym momen
cie rozpocznie się zaćmienie cal
kowite. które trwać bedzie 23 nv
i strogórską i dozorcę przew ezionuty Księżyc przybierze wówczar
I no w celu szczegółowego zbada
barwę szaromiedzianą.
T]I3 do Urzędu SleaczegoNajwiększe nasilenie zaćmienia
Zaznaczyć należy, iż przed dwo przypadnie na godz. 19 min. 10.
ma laty, po raz pierwszy dokona Od tej pory zjawisko będzie się od
no napadu na wspomnianą kolek bywa ć w sensie odwi otnym
O
turę i wówczas była w sklepie sa godz 19 min. 21 pojaw ią się pier
ma Ostrogórska. Bandyci zrabo wsze promienie słońca na brze
wali wtedy kilka tysięcy złotych. gu tarczy księżyca ,aż nakoniec
Po napadzie O. miała dodaną po o godz. 20 min. 51 zniknie reszta
mocnicę, lecz ostatnio znów pra czarnego cienia. Fozostame jesz
cowała oama. W 1932 r. również cze słaońący coraz bardziej s?ary
dokonano napadu na pracownicę póLień i o godz. 22 min. 02’ księ
oddziału tejże kolektury* przy- ul. życ zapłonie snowrofem pełnym
Wolskiej 6, Halinę Szczycińską. blasKiem
Bandyta uderzył ją łomem w
Jeżeli tylko dop.sze pogoda, zachwili otwierania sklepu i zrabo-* ćnnene będzie widoczne z nasta
wal teczkę, zawnerającą 1.000 zł. niem zm.erzchu ponad wschodnią
gotówką. W dwa dni później ban częścią ho^yzotun Przy pochmur
dyta został ujęty i skazany na 2 nej pogodzie może się zdarzyć, i*
nic będzie załamania promieni i
lata więzienia.
w czasie zaćmienia księżyc całko
wicie zniknie z nieba.

Nawd n Kolektur;: Langnera
K a s j e r c e n a ł o ż o n o ha|ć ankl
B a n d y c i z r a b o w a l i 20.000 i ł o t y c h

O fic e r a ig ie ls ^ i

z a s t r z e l i ł Eg ip c ja n in a w K a i r z e

Rewizja ubezpieczeń społecznych
N o w e p o g ło s k i

Chm urno

T . K . K . T . za p rze c z*

180 nauczycielek wygrało procesy
o d o o a tk i m i e s z k a n io w e

Podstacje elektryczne

w R a w ie i S k ie rn ie w ic a c h

1 N ajwyższy Trybunał Admini nego dodatku uposażeniowego na
Związek elektrowni komunal
stracyjny ogłosił w ser^i proce' mieszkania.
nych wojewrództwa warszawskie
Zatargi z gminami na tem tle go przystępuje z wiosną dc buaon ^ Dizziennik?
Ł « m ‘Saj?Ustaw
-ym
(2f
im '
ogłoszono
usta só w ’ które n ia ją ’ o s a d, n ic z e . zna*. ,
doprowadziły
do wytoczenia w wy 59 km. przesyłkowej sieci elek
W" O wyaonywanu irzez padanie! t ^7en,e ^la n a u czycielek mężatek.
**onti ali nad dhigam. nar. swa oraz Dminy kwestjonowały dotąd pra- Trybunale 180 procesów. N. T. A. trycznej z Łow icza do !Skiernie
jednolńy tekst ui tawy o podatku do- w o nauczycielek
szkół p u b licz- tkargi te uwzględnił i orzeKł, że wic i Rady Mazowieckiej.
b S
:
n.^ględniający
wszyst- n v ch, p o zo sta ją cy ch w s t ou e za- nauczycielkom - mężatkom nale
W Rawie i Skierniewicah wybu
n“ ch b y ły ’ , tej u s t a w ? 11dokonywa- mężnym ao otrzym yw an ia sp ecja ł ży się dodatek mieszkaniowy od Jovai>e beda dodst.irie elektrycz
ne
gmin.

N o w e u s ta w y

rewolwer, strzeiił do robotnika i
ciężko go ranił. Natychm iast zgro
madził się tłum który zajął gro
źną postawę wobec oficera, ten
zaś z rewolwerem w ręku cofnął
się w głąb restauracji. F olicja egipska zażądała,
aby spraw-ca
strzatu udał się na odwach, lecz
o fice r odmówił.
Przybyła wówczas policja bry
tyjska i odprowadziła oźicera na
cdwach.

26 m a j ą t k ó w
n a lic y ta c |i
LWÓW, 7.1 (teł. w ł.). Dyreh
cja
Towarzystwa Kredytowego
Ziemskiego ogłosiła dalsza listę
I licytacyjną, doU czącą majątków
•położonych na obszarze MałopolsKi. Pierwsze licjń acje obejmują
29 majątków
Cena wp-wołania
tych majątków określona zo~tała
na około 20 m ilj. zł. Licytacje te
cdbyw’ać się Dędą od 5 lutego b.r

W p rzyszłym tygodniu
zaoadnle w yrok na bojowców z O .U .h .
W kończącymi się procesie ŁeDeda i tow. oskarżonych o udział
w zamachu na ś. p min. Pierackiego jeszcze 3 dni zajmą prze
mówienia stron. Po wznowieniu
rozpraw w dniu jutrzejszym 9 b
m. przemawiać będzie ostatni z
obrońców , adw. Lew Kankiewicz.

Po tem przemówieniu
nastąpią
repliki stron, które przeciągnąć
się mogą do soboty.
Jak przewidują sąd zapowie
ttrnim ogłosz-enia wyroku w sobo
te. Nastąpi ono prawdopodobnie
po trzech dniach w połowic przy
szłego tygodnia.

Niekończący sie proces
dr. T a d e u s z ? D y m o w s k i e g o
Yv dniu wczorajszym Sąd A pe
lacyjny rozpoznawał ciągnącą się
już od kilku lat sprawę p. dr. Ta
deusza Dymowskicgo
b. dyrek
tora Tow*. „Rozw ó j", oskarżonego
jeszcze w 1932 r o popełnienie
szeregu radużyć na szkodę b.
Banku Narodowego.
Sprawa była ju t dwukrotnie
rozpoznawana przez Sąd A pela
cyjny i przez Sąd N ajwyższy,
przyczeir. za pierwszym razem
Sąd A pelacyjny złagodził jedynie
wymierzoną karę dr. Dymcwskiemu, za drugim natomiast unie
winnił go całkowicie.
W czoraj po wysłuchaniu k.lku-

godzinnych przemówień p. proku
ratera Millera, pełnomocnika po
woda cywilnego adw. Święcickie
go i obrońcy oskarżonego adw.
Niedzielskiego,, Sąd A pelacyjny
odroczył ogłoszenie wyroku do
dnia dzisiejszego, do godz. 13-ej.
Podkreślić należy, że choć sta
wiennictwo oskarżonego w Są
dzie A pelacyjnym jest nieobo
wiązkowe, to jednak dr. Dymowski na każdej rozprawie w Sąazie
Apelacyjnym byl obecny i osobiś
cie udzielał sadowi szeregu w y
jaśnień
związanych ze swroją
sprawą.

ABC -

Str, 2

Nr

NOWINY COBZlElCro

Przeciw „politvce m ie cza'
w y s t ą p i ł e n e rg ic zn ie R o o s e v e lt

( M a Kompromitacja2 Sowietów
po w y p ę d z e n i u p o s e ls tw a

LCNDYN, 7.1. (A T E .). Dzis.ej
jom co do skutków, jakie pocią dom agający się, celem jaknajgnie za sobą orędzie prezydenta prędszego zakończenia wojny, za sza „M orning Post" w artykule
rządzenia wobec W łoch ostrzej wstępnym omawia kompromitację
amerykań akiesro.
poselstwa sowieckiego w U m gwa
„T im es" utrzymuje, ie pomię szych sankcyj gospodarczych
dzy polityką izolacji, propagow a
ną przez Roosevtlta, a polityką
narodów istnieje różnica bardzo
poważna. Nowy projekt ustawy
w sprawie wzmocnienia neutral
ności daje jednak Lidze Naro
dów daleko idącą swobodę przy
N O W r JORK, 6. L (P A T .). — kilkoma określonemi wypadkami
zastosowaniu sankcyj gospodar Senatorowie Nye i Clark o**a2 de zabrania się podróżow ać w stre
czych
putowany H avehck złotą dziś no- fie objętej wojną. Tow ary wysła
Dziennik z zadowoleniem notu* v*y projekt prawa o neutralności, ne do stron walczących sa ekspeie krytyczne poglądy prezydenta bardziej rygorystyczny,
aniżeli ajowant na ryzyico zainteresowa
Roosevelta w stosunku Jo państw projekt rządowy*, a mianowicie nego rządu. Nadużywanie flagi
upraw iających „politykę miecza" proponujący
wydanie
ścisłych amerykańskiej przez ?tronv wal
temniemniej A n glja skłonna jest przepisów ne wypadek konfliktu czące je st karane. Wedle projek
w spółpracować 1 pertraktować z zamiast pozostawienia pełnom oc tu przekroczenie tych przepisów
każdem państwem bez względu na nictw prezydentowi.
karane jest
10-letniem więzie
iego ustrój polityczny, o ile tyl
W edle nowego proj"ektu Em niem oraz grzywna ao lO.OoO do
ko dażenia, potrzeby i skargi przed bargo na broń. wchodzi w życie larów.
stawione będa w firm ie niewy- automatycznie
Rygorystyczny charakter pro
natychmiast
po
kluczającej pokojowego załatwie wypowiedzeniu wojny. ‘ W spra jektu ma swe źródło w wyniku
nia.
v
specjalnego
Komitetu
wie rsksportu materjafów w ojen śledztwa
Na innem m iejscu „ T ;mes" za nych, projekt ustala zasadniczy do zbadania sprawy handlu bro
mieszcza artykuł lorda Cerila, kontyngent w postaci przeciętnej nią, któremu przewodniczy sena
eksportu podczas 5-ciu lat po tor Nye i który jutro ma złożyć
przedzających
w ojnę.
Kredyty raport z działalności towarzystwa
poprzedza
handlowe dla stron waiczących Morgana w okresie
St.
ulegają surowym ograniczeniom. jącym wzięcie udziału przez
Obywatelom St. Zjtdn. poza Zjednoczone w wielkk j wojnie.

LONDYN, 6 1. (A T E ). Orędzie
prezydenta Roosevelta do kongrebu o o d a e liło angielską opinję pu
bliczną na dwa skrajne obozy.
Część dzienników iwierdzi zdecy
dowanie, ie Roosovelt zadał ża
rnmrzor ym sankcjom naftow i m
cios ostateczny, druga utrzymuje
niem niej kategorycznie, że Liga
N arodów obecnie może spokojnie
przystąpić do zastosowania saukcyj naftowych.
Szczególnie znam:enny jest głos
zbliżonego ao rządu „D aily Telegraph‘ u“ , który stw ierdza, że p:er
wsze wrażenie orędzia Roosevelta
w Londynie* sprowadza się do wy
kluczenia możności zastosowań.a
przeć Lipę Narodów skutecznych
sanktyj naftowych w stosunku do
W łoch. Nowy projekt amerykań
ski w sprawie wzmocnienia neu
tralności zdaniem dziennika rów 
noznaczny jest ze zdecydcwanem
zwrotem w polityce Sianów Zje
dnoczonych Lipa N arodów nie po
winna się poddawać zbvtnim iluz

N o w y p ro fe k t p r a w a

0 neutralności S t. Zje d n .

Napad na rabina
w czasie pos.edzenia kanału
KRAKÓW, 7.1 (tel. w ł.). W
czasie
posiedzenia
kahału
w
Ropczycach przystąpił do rabina
Izaaka Liebermana człogek za
rządu, Efraim Granat, należacy
do przeciwników rabina. Ten fakt
dał zebranej na sali obrad ro
dzinie pokątnego rzezaka Samue
la Birnbauma hasło do urządze
nia form alnego napadu na rabi
na Liebermana, którego dotkliwie

pobito, rozbijając mu _ okulary,
przyczem rzucono na niego po
pielniczkę i spluwaczkę. Awan
turnicy połamali w sali kahalnej
stół i krzesła oraz zniszczyli ak
ta, leżące na stole. Kres zajściu
położyła dopiero uyiadomość, że
policja została telefonicznie we
zwana dla ukrócenia awanturni
ków.

Okredzisay złodziej)
powiesił s*ę z rozpaczy
ŁÓDZ, 7.1 (tel. w ł.). Niejak.
StaRislaw Piotrowski został przed
n.ejakim czasem sk rżany na 10
m iesięcy więzienia za skradzeuie
ojcu 7200 zł. Wskutek amnestji ka
ra więzienia została Piotrowskie
mu darowana i ub. soboty rano
został on wypuszczony z w.ęzie-ma na wolność.
Piotrowski udał się niezwloczrie do domu rodzicielskiego. Gdy
tylko zjawił się w domu, ojciec i
brat dotkliwie go pobili, domaga
ją c się przytem, by wskazał m iej
sce, w którem ukrył skradzione
pieniądze.
Piotrowski w dalszym ciągu wy
p.erał się wszystkiego. W pewnej
chwili opuścił nagle mieszkanie.
W kilka godzi-n późni ej, t. j około godz. 10 w ieczór ub. soboty
Piotrowski powiesił się w altance
ojca na haku wbitym w ścianę.
W porę jednak spostrzeżono samo

bójstwo i odcięto wisielca, p-oczem
zaalarmowano Pogotowie Ratun
kowe miejskie, którego lekarz
przywrócił denata do przytomno
ści.
Tymczasem
powiadomiona
o
tem policja wszczęła docnodzenie, które ustaliło, iż Piotrowski
skradzione pieniądze ukrył w inntm m iejscu w altance ojca i w
sobotę wieczorem chciał pienią
dze z Kryjówki zabrać. Pieniędzy
jednak Piotrowski ju ż nie zna
lazł. Jak stwierdzono, ktoś go
podpatrzył i pieniądze skradt.
To właśnie było przyczyną za
machu
sam obójczego
P iotrow 
skiego, który nie mógł przeboleć
utraty 7200 zł., dla których tyle
się narażał.
O becn‘e policja prowadzi do
chodzenie w kierunku ustalenia,
kto skolei je skradł.

Po wyjściu z w ięzienia
zo s ta li o k r a d i e n i
WILNO, 7. 1. ( Tel .w ł.). —
„Czasam. w więzieniu spokoj
niej i bezpieczniej" Takie zdanie
wygłosili w 6 komisarjacie P. P.
zwolnieni na podstawie amnestji
z więzienia Lukiskiego: Józef Ka
rolczak, Feliks Szyłkowski oraz
Mikita W ilejszys. Jak długo sie
dzieliśmy w więzieniu wszystko
było w porządku — żalił się Ka
rolczak Ledwośmy jednak wysz
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li na wolność, a ju ż zostałem...
ukradziony.
Jak się okazało, znalazłszy się
na wolności, wstąpili oni do knaj
py i oddali należny hołd Bachu
sowi. Skolei znaleźli się w domu
schadzek przy ulicy Turgielskiej
16, gdzie jednemu z nich, właś
nie Karolczakowi, jedna z „w eso
łych Jam " wj*kradła 5 zl
Żale am nestjonowanych uwiecz
niono w protokóle policyjnym .

a

b a l u

z a t r u ł t r z y ta n c e rki
LWÓW, 7.1 (tel. w l.). W sali
Domu Narodowego we Lwowie w
czasie zabawy tanecznej wydarzy!
się nieszczęśliwy wypadek. Trzy
panie: Ida Abendoua, Syncha
Schlaierowa i Anna Sternowa uległy w bufecie zatruciu gazem
świetlnym, który wydobywał eię z

nieusztzeluionego kurka. Na w i
dok słaniających się kobiet po
wstało, w sali zamieszanie W e
zwane Pogotowie Ratunkowe od
wiozło Sternową, najsilniej zatru
tą, do szpitala, towarzyszki je.i zaś
po opatrzeniu przez lekarza, p ozo
stawiono opiece domowej.

Se stracha, źe zabił
p o z b a w . ł się ży c ia
ZAW IERCIE, 7 1 (tel. w ł.). O
newdal zanotowano w Zawierciu
szczególne
zajście. M ianowić e
n ejak; Tadeusz Tyl usiłował, na
tle oaooistych porachunków, do
konać zabójstwa na osobie 24-letniego Eugenjusza Bryły, miesz
kańca Zawiercia, oddając do nie
go kilka strzałów rewolwerowych
Na szczęście napastnik chybił i
rzucił się do ucieczki.
Zaalarmowany za jściem st post.

Długosz począł Tyla ścigać, wz>w*ając go, aby się zatrzymał. Tyl
uczynił to, lecz w tej samej chwili
rozległy się trzy strzały Jak się
okazało. Tyl popełni! samobójstwo
i na m :ejscu skonał.
Świadkowie zeznali, że gdy Tyl
strzelał do Bi yły. ten ostatni rzu
cił się na ziemię, udając zabitego.
Tyl rzekomo w przeświaJczemu,
że zabił kolegę, odebrał sobie ży
cie

Francja p o życza Rosji

ju w związku z wykryciem komu
nistycznych
pianów
wywroto
wych w A m eryce Południowej.
Dziennik atakuje sowieckiego
komisarza dle spraw zagranicz
nych i przedstawiciela Sowietów w
Lidze Narodów Litwinowa, które
mu wobec Ligi trudno będzie zrzu
cić odpowiedzialność Moskwy za
wywrotowa akcję komunistyczną.
— Jest rzeczą ciekawą, pisze
dziennik, czy I Iga Narodów przj
jęłaby do wiadomości oświadcze
nie przedstawiciela Sowietów o
„niew inności M oskwy" w k n o
waniach komunistycznych. Tłu
maczenie takie było ju ż przez rząd
angielski kategorycznie odrzuco
ne.
Dziennik wskazuje na ożywio
ną działalność komunistyczną w
Bułgar,ii i podkreśla, te dobrze
znani opinji międzynarodowej z
procesu lipskiego Popow i Tanew
otrzymali naganę od kieiow nictwa Kominternu za „brak aktyw
ności". Bułgarska partja komuni

Porzuconego w stawie kadłuba
S p ra w c a m i m o rd e rs tw a 3 k o b i e t / i 2 ch łu p c u w

800 m ilto h O w f r a n k ó w

P © ’ j r ó r ż w e F r & r .c f i
Loara znaczn e w e zb ra ła

Tajem niczy ładunek broni

11 dzieci

wpadło

*in stawu

Krytycznego dnia po hucznej li
bacji doszło pomiędzy uczestni
kami pijatyki do bójki, w czasie.
której Kubik został zamordowa
ny. Aby się pozbyć zwłok i unik
nąć w ten sposob kary, uraazono
aby ciało poćwiartować i części
ukryć.
Władze policyjne w czasie do
chodzeń zdołały wydobyć z dołu
kloacznego jednego
z domów
ODok Rynku Leonarda nogi oarą
bane od tułowia aż po kolana 2
dołu kloacznego w d imu przy ul.
Dąbrowskiej nr. 34 wydobyto
głow*ę.
Dochodzenia policyjne w tej
sprawie zostały zakończone,
a
akta przekazano sędziemu śltdcze
mu.
Śledztwo
zakończone zusianit
w ciągu 10 dni, poczem prokura
tura snorrjjdxi akt oskaiienie
Rozprawa
odbyłaby się około
15 kwietnia. Wszystkim areszto
wanym grozi kara śmierci.

D p fr o n s tr a c ta
p rzed d o m e m „R y ta s "
WILNO, 7. 1. (Ttel
w L). —
Onegdaj po m anifestacji na rzecz
Polaków na Litwie w goaziracl.
wieczorow ych na Antokolu przed
domem gdzie mieści się litewskie
Tow. Oświatowe „Rytaa". zgra
madzi się liczny tłum, który de
monstrował przeciwko represjom
na Litwie. Po wzniesieniu okrzy
'*ów lebrpnl rozeszli się.

25 ty s . osób
c h o ru je n a g r y p ę
TOKIO, 6. 1. (P A T ). W prowin
cji Jamaguszi wybuchła wielke enidemja grypy. Choruje 25 tys osób.

U a r s z a u s k a giełd a p ie n ię żn a
w

d n iu 7 s i y :z n i a

Dewizy: Belgja 89.30; II olanaja
360.00; Koperhega 716.90, Londyn
26 17; Nowy Jork 5 30 i pięć ós
LWÓW, 7.1 (tel. w ł.). Ub. no jednak grający, zatopieni w kar mych; Oslo 18.1.55; Paryż 35.01;
cy policja urządziła lustrację lo tach, nie zwrócili uwag, na to ha Praga 2i.96; Szwaicarja 172.60; Ma
kali zarówno w centrum miasta, sło kelnera, ten ostatni krzyknął drvt 72.60; Berlin
3.45.
Obroty uewizami średnie, tenden
jak i na. peryferjach. Około pół w reszcie: „P o lic ja !" . W ówczas
nocy w ywiadow cy p obeji weszli uczestnicy gry rzucili się do u- cja niejednolita. Banknoty dolarowe
w obrotach p-ywatnych 5 30 i trzy
nagle do kawiarni „T roca d tro" cicczki, pozostawiając na miejscu czwarte; rubel złoty 4.76; dolar zlo
przy ul. Legjojiów 27. W momen kilka tal ij kart oraz 17 zł. w go ty 9.01; rubel areorny 1.60, gram
cie zjawienia się p olicji kelner o- tówce. Ponieważ uprawiano ha czystego ztota 5.9244; matki niem.
strzegał grających przez głośne zard, policja gotówkę i karty za- 127.00; funty ung. 26.17.
Pai iery proc n.owei 7 proc. poż
wypowiedzenie
hasła,
które sekwestrowala.
stabilizacyjna 64.50 (500 doi.) Gć i
Lrzmiało: „Jedna p ieczeń !" Gdy
siedem ósmych (w proc.); 4 proc.
państw poż. oremjowa
dolarowe
52.70; 5 proc konwersyjna 64.50 ; 6
nroc. poż. dolarowe 80.60 (w proc.);
8 proc. L. ź. Banku gosp. kraj 94 U0
podczas ślizgania się
(w proc.); & proc. obiig. Banku gosp
ŁÓDŹ, 7. 1. (tel. w ł.). — W czo- tomnych chłopców* \Vyciągnąl
z kraj. 94.00 (\* proc.); 7 proc L. Z
raj nopołudniu gromadka dzieci wody za pomocą sznura dozorca Banku gosp kraj. 83.25; 7 proc.
oblig. p anku gosp. kraj. 83.25; 8 pr.
przedostała się na teren ogro stawu. Jedna dziewczynka upa U. % Bonku rolnegc 94.00;
proc.
dzonego i zabronionego do użyt dla no dno i tam utonęła
L. 2 Banku rolnegc 83.25; 4 i pół
ku sportowego stawu CymmerNatychmiast wezw*«no wszyo- pro L. Z. ziem skit 46.63; 5 proc. L.
mzna przy ul. Rzgowskiej na kie karetki Pogotowia i straż Z. Wf-sznwy (1933 r.) 54.25; 5 or.
L. Z. Łodzi (1933 r ) 48.75; 6 proc.
Chojnach. Dzieci zaczęły ślizgać ogniową, zachodziła bowiem oba ohllg. rr. Warszawy 6 om. 62.00.
się. nie zważając, na to, że war wa, że w ięcej dzieci
utornęło.
Dla pożyczek państwowych ten
stwa lodu na stawie była spowo- Straż, ogniowa pc przeszukaniu uencja przeważni" utrzymana; dla
du ódwilźy cienia, i krucha.
całego s u w u
wydobyła zwlolu 1Ustów zastawnych cokolwiek moc[ niejsza; dla aneyj niejednolita.
W pewnej chwili lód zaczął pę 11-letniej Subiny
Cicślakówny, I Poiyczk dolarowe w obrotach pry
kać Do wody wpadło 11 dzieci. Z Pozostałe dzieci, które uległy wutnyeh: 8 uroi., poż. z r. 1925 (Dii
pomocą tonącym pośpieszyli prze strasznemu wypadkowi odwiezio lonowska) 9.J.25 (w proc.); 7 proc.
|uoż Śląska 72 i trz;. ósme (w proc.);
chodnie, którzy zdołali wydobyć 6 no do szpitala.
i 7 piot poż. m. Warszawy tMagidzieci. Dalsze 4-ch nawpół przyl strat) 70.50 (w proc,).

hasło k a r c i a r z y

styczna była ostatnio zreorgani
zowana. Czy w tycn warunkach
można mówić o niezależności buł
ga rsk iej part j i kom u n istyczn ej ?
— A jednak, stwierdza „M or
ning Pust" w dalszym ciągu —
Sowiety niedawno zawarty z rząaem bułgarsKim układ o niemieszanie się do stosunków wewnę
trznych tego kraju.
W zakończeniu swego artykułu
dziennik wskazuje na rozszerze
nie się wpływów komunistycz
nych, które opanowały M ongolje
Chińską, Indochiny ora* inne kra
je na Dalekim W schodzie. W pły
wy te coraz żywiej dają się od
czuwać > w Europie, między inne
ml o s‘ atnio w W alji Południowej
i w Irlandji.
— Mimo to, — podkreśla dzień
n i , Litwinow udgrywa w dal
szym ciągu wybitn^ rolę w Lidze
Naroaów i zdoła1 ostatnio przefor
sować swego kandydata do Komi
sji, badającej kwestję mordów po
litycznych.

1 a[emn!ca

LODŹ, 7. 1. (Tel. w ł.). — Po
nura zagadka okrwawionego ka
dłuba ludzkiego, znalezionego w
Stawie scheiblerowskim przy ul.
transzach a ir. anowicie
PARYŻ, 6. 1. (P A T ). Dziś ■o dwóch
godz. 17.30 minister handlu Ge- 300 m iljonow w roku 1936 i 500 Przędzalniczej, została osiatecz
nie przez policję wyjaśniona. Po
orges Bonnet oraz ambasador so m iljonów w roku 1937.
żmudnych i długich poszukiwa
wiecki Potiomkin podpisali fran 
Kredyty te miałyby służyć na niach policja ujęła i osadziła w
cusko - sowiecki ukh d handlowy. Pokrycie należności za dostawy
więzieniu sprawców zbrodni.
Nowy układ m. in. zobowiązuje Z
francuskie dla ZSRR w ciągu naj
Jak się okazało, znaleziony
w
S R. R do płacenia gotówką za
bliższych lat.
3tawie tułów należał do Stani-,
obstalunki poczynione w przemy
sława Kubika, lat 23, robotnika
Na rynku f ,-nansowym zachowu
śle francuskim .
W idzewskiej Manufaktury w Ło
PARYŻ, 6 1. (P A T ). Podając ją dużą pow ściągliw ość, powstrzy
dzi, zamieszkałego na Zarzewie,
wiadomość o m ożliwości przyzna mując się od komentowania tej
a ostatnio nie posiadającego wła
nia kredytów w wysokości 80u sprawy. Podobne stanowisko zaj
snego mieszkania,
mil jonów 'franków dla Z. S. R. R. mują również instytucje gespodar
j Doprowadziło tc Bzybko do u„In form ation " twierdzi, iż kre cze, które zostały o tem poinfor
jawnienia
morderców.
Besijaldyty te zostałyby udzielone w mowane.
skiego czynu dopuściły się trzy
kobiety przy pomocy dwóch chłop
ców, a mianowicie* A grieszka
Bielczyk, lat 48, wdowa Z ofja
Kielczyk, lat 25, je j córka, Anna
Jabłońska, lat 23
panna, oraz
PARYŻ, 6. 1 (P A T ). Sytuacja kolic zagrożonych, unosząc z sobą Henryk Bielczyk, lat 23 i Feliks
na terenach nawiedzionycłi powo 3wój dobytek.
i Bielczyk, lat 16N* skutek powodzi stocznię mor j Mordu
dzią, jest w dalszym ciągu po
dokonano w niedzielę
ważna. Szczególnie groźny cha skie w Nantes przerwały pracę. dr.ia 22 grudnia ub. r. w domu
rakter przybrała powódź w okoli Przecinająca nuasto linja kolejo .przy ul. Dąbrowskiej 67, w miesz
cach Nantes, gdzie Loara z; lała wa znajduje się pod wodą,
k a n iu Bieiczykow
Oa 120 lat nie notowano w Nan i W tem samem mieszkaniu zwlo
naabrzeżne bulwary i niżej poło
tes rówme wielkiej klęski żywio .ki zostały poćwiartowane i w nożone części miasta.
,
Istnieją obawy, aby woda nie łowej.
|cy dn. 23 grudn!a r. ub. wrzuco
Z innych stron F rancji nadcho no kadłub do stawu scheiblerowprzerwała wału Divatte. który
chroni przed zalewem kilka lud dzą również alarm ujące wieść* o skiego
nych wi-os- k uraz urodzajne pola. szkodach, wyrządzonych przez po
Zamordowany w tak okrótny
Ludność w popłochu ucieka z o- wódź,
snosób robotnik Stanisław Kubik
był narzeczonym Z ofji
Bielczykówny. Bielczykówna była
pojprzeanic zaręczona z niejakim
Kubik,
który
był
Władze bezpieczeństwa Tuluzy w kłopocie ; Watczakiem
awanturnikiem i typem zdecydo
Watjon odnaleziono na bocz w a n y na wszystko, groźbą śmier
PARYŻ, 6. Ł (P A T .) — „LTnt.ransigeani" dono i z Tuluzy, ze nym torze w stanie zaplombowa ci i teroru zmusił swego rywala
w UDiegtym tygodniu przybyły łam nym z ładunkiem 3000 karabinów do ustąpienia. Później Kubik za
dwa wagony z bronią z parku ar Mauzera oia z ręcznych i ciężkich czął teroryzować rodzinę Bwlezytyleryjskiego w Clsrmont Fer karabinów maszynowych bez ja  ków. Wszystkie pien ądze, które
kichkolwiek dokumentów podró zarabiał, przeznaczał na wódkę,
rari a.
Snoro władze arsenału chciały ży, ani też wskazania m iejsca którą wypijał w mieszkaniu Kiel
przyjąć ładunek zauważono znik przeznaczenia.
czyków przy
ul.
Dąbrowskiej.
Władze bezpieczeństwa
wdro
nięcie jednego wagonu. Podjęte
żyły energiczne dochodzenie.
natychmiastowe poszukiwania.

Jedna pieczeń

Urugw aju

Akcje' Bank Polski 96.25; Węgiel
'3 00; Norblin 34.50; Haberbureh
32.25
G IE Ł D A 7 P 0 2 0 W A
Notowano *a 100 klg,: pszenica j«
dnolita 19,00--20,00, zbierana 19-—
19.50, żyto I-szy stand- 12.60 —
12,75, II i st. 12.25— 12,50, owieu
I st. 14.25—14.75, owies I-A st. 14.75
— 15, owies II-gl stand. 13.75 —
14.25, jęczmień browarny 1C.2&-—17,
gal. 11 14 — l-j.50, gat. Ill-ci 13-75
— 14, gat. IV- y 13.50 — 13.',.,,
g och polny 70- -22. Victoria 31—31,
• yka 19.50—20.50, peluszka 21 50—
22, seradel- podwójnie czyszczona
21 — 22. ,ubin niebieski 8.25 —
8.60, żółty 8.76— 10.25, rzenak tlmowy 42 50 — 43.50. rz sp.k 41.M —
42.50, rzepak letni 41.50 — 42.50,
rzepik (et.ii 42,00 — 43,00, slemie
lniane 32.50 — 33.50, Koniczyna czer
wona surows bez grubej ^anianki
90 — 100, o czystości 97 proc. 120—
130, biała surowa 60— 70, o czystości
97 proc. «o — 90, mak niebieski 67—
69, mąka pszen. gat. I A 31- -33 00,
gatunek 1-B 29 — 31, gat. I-C 27 —
29, J-B 2 5-2 7 , I-E 24—25, II-B 23—
25, il-D 22- 23, II-F 21—72, II-C
20--21, żytnia „wyciąguw»“ 20 —
21, gal. 1-szy do 45 proc 20 - - 21
-ąt. I do 55 proc. 19 — 20, gat. U-gi
15 — 1C, razowa 15 — 16. otręby
pszenne grub 10.60 — 11, firedni*
9 5u — 1u, miałkie 9.50 — 10 żytnie
8.75—9.25, kuchy lniane j.5.50 — 16
rzeoakowe 13.50 — 14, śruta łojowa
22.50—2,3.

Nr.
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A B C — NOWINY CODZIENNE

Młodzież i kobiety przeciw degeneracji duchowej i fizycznej

P r z y s z M Polski w wychowaniu zdrowych pokoleń
Ż y w a d y s k u s ja nad p ro je k te m u s t a w y e u g e n ic zn e j
Wczoraj podawaliśmy dwa gło
sy bezwzględnych
przeciwników
wprowadzenia
ustaw eugenicz
nych w Polsce w w ersji projektu
Tow. Eugenicznego. Dziś przy
toczymy dwa głosy zwolenników
przeprowadzenia tego
projektu.
Piszą do nas ra. in. student
Uniwersytetu Stefana
Batorego
w W ilnie, wypowiadając poglą
dy środowiska, w którem sie obra
ca, oraz jedna z czytelniczek war
szawskich,
rozważająca
nowe
Drojekty pod kacem widzenia ży
cia własnej rodziny i ewentual
nie podobnych wypadków w in
nych rodzinach.

zgubnego wpiywu jednostki cho- ty, małżeństwo nasze, chociaż w
rej na większ* grupę ludzi za dalszym ciągu się kochamy i mapośrednictwrm których degenern- terjalnie wcale nieźle jesteśmy
cja znowu postępuje zataczając sftuów ani, je&t jednem z najnieszersze k ręgi? Dowiedzione jest szczęśliwszych,
np „że osobnicy chorzy często z
Przyczyna? Niedobór płciow y i
sadystyczną
rozkoszą
rozporze- choroby,
strzeniają zarazę.
Obserwujemy ! Bo proszę sobie wyobrazić poto przedewszystkrem przv w s z e l-j łączenie dwojga ludzi, z których
kich chorobach na podłożu sek- on, ch Drobi iwie prze-zanysłowmny,
sualnem lub
zasami psychicz- , bez ujm y dla zdrowia i obawy
nem, Należy w ięc nie dopuścić do wyczerpania mógłby m ieć kilka
tego i ku temu prowadza przy- żon, gdy mn e każde współżycie
mus sterylizacji i kastracji, Za- sprawia fizyczny ból! Ponadto po
bieg ma na celu lokalizację gan- 1 urodzeniu się drugi igo dziecka
greny, niedopuszczenie do je j lekarz stwierdzi? u mnie gruźlicę
rozprzestrzeniania się. Jest to n< rek i kategorycznie zabronił mi
konieczne, podobnie jak koniec*.- , dalszego potomstwa
Nosiliśmy
USUWANIE OBJAWÓW
ną jest w pewnych wypadkach a' f na.w fet z myślą rozejścia się,
ROZKŁADU
zakażenia np, choćby amputacja a^e m iłość do dzieci i nasza wzareki, gdy chodzi o życie pacjen- ’ emna powi tr-yma^y nas od tePisze student:
„Jestem wierzącym katolikiem ta. A nawet, biorąc ściśle, poza ł ° - ^ ie byłoby może tragedii,
i przedstawicielem młodego naro pewnem podobieństwem technicz- Khyby mąź po1ra fii bez ujmy d 1-.
dowego pokolenia, gotow ego
do nem, oba wypadki nie wytrzyma- ?J towia opan< wać zmysły, ale Da
najwyższych poświęceń w służbie ją porównania, bowiem, gdy w , ' ania lekarskie, którym się mąż
ojczyzny- Naszem zdaniem, przy iednym wy padku chodzi o jednost poddał, wykazały chorobliw ą po
szłość Polak, leży w wychowaniu kę, w drugim o rzecz tak wielka, budliwość zmysłową, powodującą
u m egc stały stan podniecenia i
zdrowych moralnie i fizycznie jak naród.
zdenerwowania.
U 11 letniego
nowych poko.eń. A by w ychow ać
ZADAN IA PAŃSTWA
synka
zauważyłam
rów nież obja
takie pokolenia, musimy przeciąć
NARODOW EGO
wy przedwczesnej dojrzałości i
nici wiążące nas z degeneracją
W całości jednak przeprowa- , nadmiernej pobudliwości, odzieprzeszłość:’ , zaszczepioną
nam
dzenie
moralnego i fizycznego u- , ' ^Kzonych niewątpliwie i « d ojcu,
przez obcych w okresie niewoli,
może DZIŚ S Y T lTACJA BEZ W YJŚCIA
)>onadto musimy rozw lkłać sze zdrowienia społeczeństwa
reg spraw, jak np. kwestję ży dokonać tylko państwo narodowe, j Jako najskuteczniejszy środek
dowska. która jest niemal że a jeaną z części wygonania tego ocalenia sz-ozęścia naszego malsprawą życia i śmierci naszego zadania winna stać się ustawa żeństwa Ukarze wskazali na pospołeczeństwa. R ozbijając i m sz eugeniczna Co do obaw, że pet, trzebę dokonania kastracji, której
(chyba nieliczne) mąż zdecydowany jest się podcząc czynniki gangreny duchowej ne jednostki
i fizycznej, musimy zwalczać za będą obchodziły prawo i żyły np. 'd a ć, gdyż stan ciągłego podnieccgdyż nła przeszkadza mu w pracy bmrówno je j przejaw y moralne, jak bez ślubu, nie są realne
i fizyczno. I to nie półśrodkami, ustawodawstwo państwa narodo- f row ej i z tego powodu miał w le
w le przykrości służbowych, Niestea w sposób radykalny
Tylko wego wkroczy zdecydowanie
środka ostre mogą dzić pomóc. W dziedzinę całego życia moralne- ty, prawo nasze zabrania dokonyobjaw y wania tego rodzaju zabiegów, o
zakresie obrony przed degenera go. zwalczajac wszelkie
cją fizyczną, jednym ze środków rozkładu, jak wyżej wspomniany, ;le nie jest to spowodowane zacelowego odrodzenia jest ustawa i taki chociażby, jak prostytu- grożeniem bezpośredniej utraty
eugeniczna w jej obecnej treści. cja, alkoholizm, świadoma demo- j życia — toteż żaden lekarz nic
ralizacja.
'c h c ia ł się podjąć tak.ej operacji,
ZBYTECZNA ORAW A
„P isząc o tem, pragnę aac wy- jjak o zakazanej, a sami nic mamy
NADUŻYĆ
raz poglądom, nurtującym mło- odwagi tego dokonać,
„N ie w daję się w dyskusję dzież i zw rócić uwagę na niebez- '
nad je j strona naukovą ze wzglę pieczeństwo zaprzepaszczenia po
du na brak fachow ości. Jestem wyższej sprawy.
„N asi sąsiedzi rozpoczęli już
jednak całkowicie po stronie lu
dzi, dążących do wprowadzenia realizację programu, wzm ocnie
tej ustawy w życie Nie zgadzam nia sił narodowych i tc z doda*
sję z zastrzeżeniami np.. że po niemi wynikami. Nie chcąc pozo
Ze w-zględu na napływające
wyższa ustawa. Jeżeli chodzi o stać w tyle i popełnić jeszcze je 
skargi
płatników na zbyt prze
brzytnus oterylizacji, może być den grzech zaślepienia i niemąnadużywany Owszem nadużycia drzego konserwatyzmu, dbając o wlekle badanie ksiąg handlowych
możliwe są zawsze, ale gdyby to tvielkość Polski, winniśmy dą i gospodarczych przez rewiden
brac pod uwagę, nie możnaby żyć do wzmocnienia „tężyzny na tów skarDowycn, zwłaszcza w wybyle
przedsięwziąć
jakiegohol- rodu", by w obhczu zagrożenia j padkach, gdy księgi dostarczona
w lek działania, gdyż zawsze mo Rzeczypospolitej mieć siłę do d a  i są przez płatników do urzędów
„karbowych i tam przez dłuższy
gą zachodzić nadużycia. Jest ja  nia wrogom należyte i odprawy.
czas pozostają bez istotnej po
sne, ie gdy -w p r z y s z ło ś c i ster
Waldemar Olszewski,
trzeby,
.Ministerstwo
Skarbu
rządu znajdzie się w ręku ludzi
student U. S B
przypomina wydany w tej sprawie
przepojonych ideałami
odrodze Wilno, Gdańska f> ni. 7.
okólnik z Jn. 16 maja 1929 r„
nia narodowego, rządy bedą twar
według którego przetrzymywanie
de, prawa ^ w z g lę d n e , ale nie
Oto list czytelniczki:
ksiąg, przedstawionych przez p łat
będzie nieuczciwości
.1 orzystając z w ozwan.a do ar.- iP ków do sprav dzenia deklaracji
Są jeszcze - nne zastrzeżeniu kiety, na wymieniony wyżej te
podaikowej, jest niedopuszczalne.
lak to ,że nie wolno niszczyć lub mat, zamieszczonego w nr. 370 pis
Należy bowiem pamiętać, że
U leczyć tych części ciała, które ma . A B C“ . pozwalam sobie za
księgi handlowe i gospodarcze
H przeznaczone przez przyrodę brać glos, jako bezpośrednio za
płatnicy prowadzą nietylko dla
bewnym celom naturalnym, c-hj - interesowana.
celów podatkowych i brak tych
że tego wymaga, zarowie Całeksiąg tv przedsiębiorstwie lub go
\
AJNIESZCZEŚLIM
SZE
'r° ciała, Mojem zdaniem, majospodarstwie, choćby one dotyczy
MAŁŻEŃSTWO
yzowanie jednostki na niekoły ubiegłego okresu operacyjnego,
Mam lat 82, nioj mąż 36. Po stanowi dla płatnika znaczne u1syść całego narodu, nse jest sluj zne- Czyż nie większą zbrodnią braliśmy się z m iłości li? lat te lrudnien-ic, jeśli zaś chodzi o spół
’ est dopuszczenie i tolerowanie mu i mamy dwoje dzieci, Nieste- dzielnie, które wzywane są dość
często do przedkłania ksiąg w urzędzie
skarbowym, zabieranie
ksiąg rachunKowycb i wszelkich
Na m a r g i n e s i e o s t a t n i e j a m ne s t j i
dokumentów z lokalu spółdzielni
ntoże nieraz uniem ożliwić prze

OBAW A KRZYWDY...
Czy w tych warunkach w pro
wadzenie u nas ustawy- steryhzacyjnej nie byłoby di? nas a są
dzę i dla wielu małżeństw praw
dziwym błogosławieństwem'/
Czy osobnicy obarczeni zbocze
niami płciowi eim mało unieszczęsliwili ju ż nieletnich diw w cząt?
Czy dla państwa i społeczeń
stwa nie byłoby również korzyst
ne wprowadzenie ustawy, która
pozwoliłaby, np. w naszym wypad
ku, na uspokojenie mego męża,
cieszącego się opinją bardzo zdol
nego. ale przedenerwowanego pra
cownika, jak również wielu jemtf
podobnych, o czem się iednaf
głośno nie m ó w ?
Mam wrażenie, że ustawa ater, hzacyjna nie będzie «tała rów 
nież w sprzeczności z nauką Ko
ścioła K ato'ickiego, jeżeli w Ewangelji św. według Sw. Mateu
sza. roedz. XVIII, wiersze 8 i 9,
pow iedziano: „Przetoż jeżeli ręka
twoja, albo noga tw oja gorszy cię,
odetm j ją i odrzuć od Siebie; le
piej jest tobie w nijść do żywota
cl romyrr. albo ułomnym, niżeli
dwie ręce albo dwie n og‘ mając,
wrzuconym być do ognia w iecz
nego".

Nowy front polityczny konserwatystów
Echa m o w y ks,. R a d z iw ił ł a
Opozycyjna mowa ks. Janusza
Radziwiłła przy dyskusji amne
styjnej w Senacie, za którą zo
stał przywołany do porządku, sta
nowi jtozcze ciągle Drzedmiot ko
mentarzy prasowych. „N asz Prze
gląd" wspomina o liście z podzię
kowaniem, otrzymanym przez po
sła ks Lubelskiego
„o<l fc. posła przywódcy stronni
ctwa luJowesro, którego nazwiska
przj-taczać nie wolno. Ksiądz Luh ó
sk, odczytał w owym .iście nietylko
p^chweły dla siebie, ale 1 dla przy
wódcy -uchu konserwa ty wnego w
Polsct k ięcia Radziwiłła,
Szanse
pr eta wskrzeszeni a paktu lanckoł-ońskiego w nowej postaci są więk
sze niż szanse frontu jednolitego
pięitndf głoszonego przei lewicę.
Przywołanie do portądku, skreślenie
zt stenogramu ustępu przerr ówienia,
opłaciło się więc zupełnie dawnemu
sojusz, ikowi
pułkownika
Sławka
Działajac nr dalszą metę ks.ązę pan
starał sie wyjrzeć poza narlamcnt,
pracować na szerszym terenie",
„K u r je r Poranny" podkreśla
szczególną znamienność oświad
czeń ks Radziwiłła, który prze
mawiał jaxo „realny polityk, szef
stronnictwa o określonych mterefiaCh klasowych, m ający już
w ą kartę w historji życia poli
tycznego naszego kraju". Toteż
„głosu Radziwiłła nie mógł nie ułyszeć realny polityk, nie mogła obojętnie przyjąć go opinj? publicz..a, nie mógł go likt zlekceważyć.
Musiał oowiem Radziwiłł dojrzeć nieoezpieczeńst-wo, którego me osłabia
istniejący aparat bezpieczeństwa. Na
rozlogłym horyzoncie polskich wsi
.acniei mógł, niż kto innv, dojrzeć
zbierające się chmury...
Ujemną stroną naszych obecnych
stosunków pozostaje wciąż ten star
rzeczy, w którym każde zebrani!
frwobodnie zwołare dla omówienia
?praw publicznych stać się może tcr snem nieobliczalnych popisów, w
którym niewiadomo nigdy mzez ko
go zostanie opanowane, co zdecyduje

„Jeżeli cię oko tw oje gorszy,
wylup je i odrzuć od sie b ie ; lepiej
jest tobie jednookim w ejść do ży
wota, aniżeli oba oczy m ając być
wrzuconym do ognia piekielnego".
Ustawa sterylizacyjna stosowa
na umiejętnie j oględnie, nie mo
że przynieść krzywdy ani K ościo
łowi, aTii państwu, ani społeczeń
stwu My w każdym razie oczeku
jem y na mą z niecierpliwością
M ając nadzieję, że głos mój nię
będzie odosoom ony, łączę wyrazy
glęookiego szacunku i wdzięcznow Ostrów ?u
ści za poruszenie tego tematu i
Żyaowski
„N
asz
Przegląd" do
pozostaję z poważaniem
nosi z Ostrowia M azowieckiego:
M. T.
„Dla rodizców, mieszkających w
Ostrowiu Mazowieckim przyje
chał na ferje świąteczne student
Uniwersytetu Józefa Piłsudskie
go w Warszawie, Lejb Leszcz.
Kilku
chuliganów
znienacka
napadło na Leszcza na ulicy i po

Z&mordcwaiiie studenta-żyda
Maz-owieckiir

b a to n ie Ksiąg handu *y c h
p r z e d s t a w io n y c h p r z e z p ła t n ik a

i czuje się p o zr
Jeden
pisze.

naszych

CzytelmKów

„W z*,ązk u z amnestja dużo
s.ę pisze . mówi, żc nad zwolnio
nymi więźniami należy roztoczyć
opiekę, w j starać się. im o pracę
i t. P-, hżeby nie w rócili s powro
tem na zlą drogę.
A co mają rob.ć ci, co już od*
cierpiel'
o.arę?
Otóż ja znajduję —ę w taKim
'yypadku Zbłądziłem ! Wiem, że
że byłem winien, karę swą odcier
Piałem, ale od dwóch lat m c modostać żadnej posady, gdyż
mam plamę, której zmazać ninie mogę, nie mając środ,w Pieniężnych na op łacen ie adwcu.atów> a luikałcrotne prośby
m° je dc Pana Prezydenta o w y
mazanie mi skutków kary,
Sąd
zwraca bez dania sprawie 8*lsze« « biegu i dlatego w łaśnie nie
[r-ogę znaelźc nigdzie pracy, po*
mimo, iż raz by lem tylko karany
1 mam szczere zamiary, ażeby pra
•oi* a ć uczciw ie.

Pomimo, ii tr.,fiają im się po-

prowadzenie ustawowej rewizji
pi zez organa na izorczc, powoła
ne do tych czynności w myśl ustawy o spółdzielniach.
Celem uniknięcia wspomnia
nych niedomagać. Ministerstwo
Skarbu zarządziło ścisłe prze
strzeganie przepisów art. 1 i 2
Ordynacji Podatkowej oraz par
181 lnstruKcji Podatkowej z dnia
31 grudnia 193J r., zaznaczając
przytem, że badanie ksiąg na
miejscu u płatnika, gdzie się znaj
dują wszelkie dokumenty i zapis
ki, ułatwia i upraszcza tok same
go badania, czyniąc je nadto
wszechstronnietszem.
Dalej Ministerstwo Skarbu za
rządziło, aby wzywanie płatników
do przedstawienia ksiąg w lokalu
urzędu z reguły ograniczyć do
mniejszych przedsiębiorstw, przyczem przed rozpoczęciem akcji
wymiarowej
zawczasu
ułożyć
plan, w którym winno się przewi
dzieć, jakie ksiągi i w jakich ter
minach mogą być zbadane w urzędzie skarbowym, aby w ten
sposób usprawnić pracę rewiden
tów i nie narażać płatników na
zbyteczną stratę czasu.

biło go drągami tak okrutnie, że
nieszczęśliwy zn.arl na miejscu.
Zbrodnia
wywołała w calem
mieście wstrząsające wrażenie.
Na wieść o mordzie policja
wszczęła niezwłocznie dochodze
nie, w wyniku ktoregc aresztowa
no 3 zabójców ".

Posag w wycofanych banknotach
N ie z w y k r a p ro śb a d o B a n k u P o ls k ie g o
FRAKÓW , 7. 1. (Tel. w ł.). —
Niezwykłą depeszę do dyrekcji
Banku Polskiego w Warszawie
wystosowała córka pewnego ‘ rol
nik? spod Nowego Sacza, prosząc
o -wymianę dawno w ycofanych z
obiegu banknotów
20-złotowych
na banknoty obiegowe. Zaznaczyć
należy', że termin wymiany \rspom
nianych banknotów 20-złotowych
dawno ju ż minął.
O jciec
petentki,
umierając,
przeznaczył dla swej córki posag
w sumie 4000 zł
Posag ten w
banknotach 20-złotowych umieś
cił w kopercie, kopertę zap.eczętował, a ponieważ córka była

małoletnia, wręczył koperte mit]
scowemu proboszczowi, prosząc
ażeby wydał ją córce z chwilą
gdy dojdzie do pełnoletności. *
Obecnie proboszcz spełnił pole
cenie troskliwego, lecz nie prze
w idującego ojca i .wręczył koper
tę spadkobierczyni.
Po otwarciu koperty z orzerażeniem przekonano się, iż no6aŁ
składa się z Danknotów w ycofa
nych z obiegu i szukając ratunku,
postar owiono zwroeić się do Ban
ku Polskiego, ażeby uwzględnio
no ten niezwykły zbieg okoliczno
ści.
•

ZJć zd b. stypendystów
f u n d a c ji R o c k e f e l l e r a w W a r s z a w i e

Dorocznym zwyczajem 6 b. m„
w dzień Ti-zech Króli, w Państwo
wej Szkole Higieny w Warsazwie
oaDył się jeaenasty z rzędu zjazd
polskich stypendystów Fundacji
nawiasem rycia
Rockefellera, rekrutujących się
spośród lekarzy państwowej i sa
ody, objąć irh
nie
mogę
morządowej służby zdrowia oraz
gdyż trzeba składać świadectwo j
inż-micrów sanitarnych, bakterio
moralności, którego uzyskać nie
logów i chemików, którzy korzyDużą
sensację
w
sferach
lotnitej
próby
stwierdzono,
że
odbiór
mogę,
|
Co mam robić, mam rodzinę, ezycb wywołały przeprowadzone przez radjo nie wywiera szkodli- stali w ub. latach ze stypendjów
którą muszę utrzymywać i stale jednocześnie we Lwowie i Bez- wego wpływu na pilota Próbj’ tc ‘ Fundacji dla pogłębienia swych
studjow, przeważnie w Stanach
jestem w nędzy, bo mam drogę miechowej próby komunikacji ra bedą dalej prowadzone
zamkniętą do otrzymania nosadj djow ej z szybowcem.
W e Lwowie, w laboratorjum
w instytucjach państwowych i sa
oraz w Bezmiechomorządowych, a o prywatnej po Politechniki
sadzie naw-et marzyć w obec wej na szybowisku ustanowiono
nych czasach nie można
Czy dwa komplety stacyj radjowycb
wzięto zastępców żydów
mam iść na drogę rozbijać, lub nadawczo - odbiorczych. Obecnie
zająć się ciemn»mi sprawami? A dzięki tym stacjom Lwów prowa
KIELCE, 7.1 (tel. w ł ). W paź
Na dwa pierwsz< starowiska
dzi codziennie rozmowy przez ra- dzierniku ub. r. ów czesny dyrek zwolnionych
chcę żyć uczciwie i pracować.
lcka-zy-internisiów
J< den raz zbłądziłem i za to djo ze szkołą szybowcową w Bez- tor Ubezpieczałm Społecznej, p. ogłoszono natychmiast konkurs,
m iechowej, inform ując s-ię o sta Mazur, zwolnił z posad z dniem który dotychczas nie został rozmuszę całe życie cierpieć
Nawet posady rządcy domu nie nie przeszkolenia i nadając ko 1 stycznia b. r. czterech lekarzy etrzygnięty. Tymczasem jednak
mogę zająć, gdyż tu tez wymaga munikaty meteorologiczne. Poza- Polaków dra W. Zasuchę, dra T. zwolnieni lekarze przestał1 z dn
tem w Bezmiechowej ustawione Możdzy liski ego. dra W. Zakrzew 1 stycznia b r. pełnić swe funk
ją świadectwa moralności.
Panie
Redaktorze! Zwracam m iła nadawczo - odbioczą apara skiego i dra M. Grzybowskiego, cje i musiano poszukać zastęp
się z gorącą prośbą o łaskawe po- turę (3 m .), w celu urządzenia W szyscy wymienieni lekarze pra ców. 1 oto zastępstwo dra Moższybowca cowali w Ubezpieczał ni od kilku clżyńskiego powierzono
żydow i
ruszen.e tej sprawy w swem pi komunikacji radjowej
śmie, g d jż takich jak ja, jest wię z ziemią. Na szybowcu treningo nastu lat. Wymówienie pracy na drow i Pelcowi, a zastępstw o dra
drow i
Silbercej, a mają zamkniętą drogę do wi m „K om ar" ustawiono odbior stąpiło na zasadzie artykułu usta Zasuchy żydow i
wy,
mówiącego
o
zwalnianiu^
i
sztajn
ow
i.
P
ow
yższy
fa
k
t
w
yw
ok.l
nik
rAdjowy
i
z
zUmi
instrukto
życia uczciwego.
nadając przenoszeniu lekarzy „w związku w Kielcach wielkie oburzenie.
P. S. Nazwiska ze zrozumia rzy kierowali lotem
wskazówki przez radjo. Podczas z reorganizacją lecznictwa'
łych Względów nie podaję

ririz zbłądził

o jego charakterze. Prasa przy ot
pełnej swej wolności niewi fpliwic
zostałaby wyzyskaiia przez różne e
lemc-nty w kierunku obniżenia po
ziomu życia publicznego,. _ Ponad
organizacje ideowe, zaw.erajfco określony progran. i taktykę, wyra
sta żywioł... Na tle tego rozpi ószenia mogła powstać w umyśle realne
go konserwatysty perspektywit ta
kiego położenia, w którem zabrak
nął może sil do oporu i w którem
będzie się próbował ukazać wypa
stowany przez nędzę materjalną upior Szeli..!*1
Że zaś konserwatyści, stoją obecnie przed zasadniczą ro 'ana
swe,i dotychczasowej taktyki, do
wodzi także artykuł „Czasu", wzy
w ający qó „odnowienia politycz
nego praw icy". Dotąd bo w. cm
„konserwatyzm poza samym Kra
kowem eparł sie w całości na
jednej tylko warstwie — wielkiem rolnictwie, cc, w ięcej, oparł
się na dawnej formie wielkiego
rolnictwa — szlacheckiem złć
m iaństwie":
„Niemniej, nie można zamykać oczu na proces, dokonany oiegieir
rzeczy, przesiąknięcia warstw oświeceńszych i zamożniejszych nową kul
turą miasta...
Upatrując drogę
wzmocnienia prawicy w Polsce w
odrowieniu jej snołccznych podstaw,
zgodnem z współczesnym okładem
ćił społecznych w kraju, nie boimj
się, że zalecamy rzeczy niemożliwe.,
Nie poniesie tu k'ęski, nie zejdzie ch
grobu sama myśl społecznej i poli
tycznej prawicy, ze swyn. umiareir.
ostrożnoscią w dziedzinie g^podar
czcj, dążeniem do stałości s»6un
ków, myślą o państwie. Znajdzie tyl
ko wraz z innemi sztandarami in
nych obrońców".
Konserwatyści zatem dążą co
raz wyraźniej do przekształceń.a
się z dawnej partji ziemiańskiej
w stronnictwo o szerszej platfor
mie społecznej — i stąd także co
raz bardziej uwidocznia sie zmia
na ich taktyki.

Próby raóia na szybowcu
w B e z m ie c h o w e j

ha miejsce usuniętych Polaków

Zjednoczonych.
Na zjazd przybyli b stypendyś
ci ze wszystkich dzielnic Polski.
Na zjezdzie odbyła się wymiana
zdań co do dalszej ścisłej współ
pracy „K ockefellerczyków " nad
podniesieniem stanu zdrowotnego
w kraju. W yrażono podziękowanie
Fundacji za dotychczasowe je j za
sługi vT dziedzinie pom ocy dla Pol
ski, która trwa 14 lat. Zjazd wy
stosował pozdrowienie do zarządu
Fundacji w Nowym Jorku i dc
przedstawiciela Fundacji w Pa
ryżu

Pohcja ham uje
zap ały hitlerowców
ŁÓDŹ, 7 1. (tel. w ł.). — Do lo
kalu przy ul. Piotrowskiej 243.
podczas odbywającego się tan.
zgromadzenia niemieckiej młoazie
ży ludowej wdarła sie
grupa
przeciwników politycznych z ugrupowania młodo - niemieckie
go (Jungdeutsche Partei).
Przybyli wszczęli awanturę
i
bójkę na tle różnic ideologicz
nych.
D oszło pott-m do tak głośn ego
Skandalu, że
p o licj..
zm uszona
,1-yla rozw iązać w iec
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TEATR »WIELKI: Dzś „Carm in",
* gościnnym występem Marji Maiksak-iwej, primadonny opery mos
kiewskiej i lenincmdzkiej. We czwar
tek ,,Baron cygański” .
TEATR NARODOWY. Dziś i ju
tro „Wielki Fryderyk" Nowaczyń
skiego z Solskim.
TEATR POLSKI: Dziś i . odziennie o godz. 8 wiecz. „Sts^e Wino" z
WysocvA Modzelewską i Junoszą-Stę
powskim na czele.
TEATR NOWY: Dziś komedja
„Był sobie więzień Anouih‘a w reżyserji A. Węgierki z Ćwiklińską,
Maszynskim (tyt.).
TEATR LETNI: Dziś i jutro „Co
dziennie o 5-ej“ .
TEATR MAŁY: Dzis „Żołnierz i
bohater" po raz 9ó-ty, w reżyserji
i t udziałem A. Węgierki
STOŁECZNY TEATR POWSZ..
Codziennie „Pastorałka" na ulicy’
MływaJi kie., 2 o g >dz. 7-ej wiecz.
DziJ o godz. 7-ej wiecz „Zwycięży
łem Kry rys" w sali przy ul. Narbutta 14
TEATR ATENEUM* Dziś i jutro
„Trójka hultajska ’, z Jaraczem
TEATR KAMERALNY: Dziś i ju
tro „Sąsiadka" o godz 8.15.%
TEATR MALICKIEJ (Karowa 18)
Dziś i codziennie „Trafika pani ge
nerałowej" Bus-Feketiego.
CYRULIK WARSZAWSKI Godzien
nie o 7.15 i 9.30 „Wieczna ondula
cja* now a rewja z udziałem chóru
Dana.
WIELKA REWJA tKarowa 18).
7AB i 9.45. Dziś i Jutro „WIDO
WISKO Nr. 1“ pod kier. art. Hanki
Ordonówny z udziałem Fertnera.
HOLLY WGCD: Dziś i jutro re
wja z „Całego serca" i film „Dziew
czę t obłoków"
CYRK STANIEWSKICH
Dziś i
eodzienrie o 8.15 w gwiazda Abi
synii Koringa na czele noworoczne
go programu. We wtorki, środy, so
boty I niedzi ;le o 4.30 pp, i 8.15 w.

W krainie zabawek
Upominek z podrzędnego handelku nie może byc trwały
W okresie przedświątecznym po
ruszona na lamach prasy kwestja
drożyzny zabawek. Narzekano na
zbyt wygórowane ceny, uniemożli
wiające naDywanie zabawek ludziom
średnio uposażonym. Wobec tego
zwróciliśmy się po informacje w tej
*prawie do prezesa polskiego związ
ku przemysłu zabawkarskiego — p.
Zygmunta Tietza. Związek ten obej
muje 35 firm, z których każda prze
ważnie posiada swoją specjalność.
Są w.ec np. fabryki produkujące wy
łącznie zabawki drewniane, blasza
ne, mechaniczne, lalki i misie i t. d.
— Czy w istocie, panie prezesie,
nie możnaby wpiynąć na obniżenie
cen zabawek 7 — pytamy.
P. Tietz stwierdza, że ceny nie są
wysokie, aczkolwiek trudno jest ustalić je ze względu na różnorakie ce
ny rruterjałów zużywanych do fa
brykacji. Zasadn.czo najważniejszym
wskazniKiem ceny jest koszt surow
ca, bo robocizna naogół jest tania.
Ceny wgólnie biorąc są raczej przy
stępne i fabryitanci starają się skal
kulować je jaknajniźej, tak że za
bawkę można dostać już w cenie 2u
groszy, a w cenie 2—3 zł. możliwe
jest nabycie już zabawki bardzo ła
dnej, jak rp. kolorowego bąka, luk
susowej umywalni dla lalki, mecha
nicznego samochodu, i ślicznej ku
chenki.
P. Tietz pokazuje nam niektóre za
bawki 2—3 zlotowe, w istocie bardzo
ładne, bardzc pomysłowo i st?rannie
wykonane. Zabawki te — mówi p.
Tietz — przysłali fabrykanci należą
cy do naszego zrzeszenia, aby wyka
zać, jak dalekie są 'od tandety i że
w istocie przy swoich zaletacn posia
dają cenę napraw d r możliwą dla
każdego.
Ogląuamy nadesłane objekty i
stwierdzamy, że oburzenie fabrykan
tów na zarzut tandety jest słuszne
— zabawki naprawdę są estetyczne
i najzupełniej warte naznaczonej na
nie ceny. Trzeba tylko wiedzieć,
gdzie je kupować.
— A jak się przedstawia produk
cja zabawek ilościowo? — pytamy.

N a e kra n a c h
„M USISZ BYĆ MOJĄ."
w kinie „R ia lto"
Typowy film, nakręcony dla jednej
głównej roli, granej przez śpiewaczkę.
To zdanie starczyłoby za recenzję, gdy
by tylko jeszcze dodać, że śpiewaczką
jest Grace Moorc, gwiazda Metropo
litan Opera u nas znana z komedji f:1mowej „Idziemy po szczęście”.
Grace Moore śpiewa efektownie i
zdobyła przydomek „Kiepury w spodircy” * W komedji jest swobodna, zj
wa i pełna temoe-am-ntu, w dramacie.
Jem ją teraz uszczęśliwiono czuje się
nieszczególnie, toteż drugi jej film
„Musisz być moją” pod względem fil
mowym jest znacznie słabszy od pierw
szego
Ale me to obchodź tym razem pu
bliczność, recital zaś śpiewaczy Grace
Moore jest bardzo bogaty. Ar je z „Cyganerji” oplatają całość swemi melodiair aż do finału, gdzie w p.crwszyni
akcie opery Pucciniego Grace Moore
debiutuje nakoniec w Metropolitan
operze, oklaskiwana przez publiczność
z filmu, zakochanego w niej impresarja
i publiczność z kina „Rialto"
Go popisu Grace Moore doczepiona
historyjkę o wątpliwym smaku moraiD y m . mającą
za bohatera gangstera
i potentata podziemnego świata New
Jorku, który swą podejrzaną forta „t
fmarnuje „słowicze tony
śpiewaczki,

Nie w s z y s t k i m
p o m o g liś m y

torując jej drogę do karjcry.
Nadprogramy banalne.
„BURZA NAD ŚW IATEM "
w kinie „C asino"
Rzadko ma się sposobność oglądan a
na ekranie archiwum filmowego, a
, Burza nad światem” jest właśni*
takim kompletem w; anków flimowych z wielkiej wojny Film posiada
wartość wyłącznie dokumentarną i w
tym charakterze jest interesujący i jako
obraz dziejów ostatnich lat jako po
kaz rozwoju techniki zdjęć filmowych
Montaż filmu dostosowano do obec
nych tendencyj naszej polityki we
wnętrznej i zewnętrznej.
„U /2 MUSZKIETERÓW"
w kinie „E uropa"
Ten miły film z lekką, wcale do
brą muzyką, wyreżyserowany dosyć
zręcznie a grany ze szczerym hu m >rem i werwą jest przykładem, jak
wiele można zrobić nrwet przy
skromnych środkach, jfcieP tylko me
goni się za łatwizną i wulgarnością
tematu i dowcipu, Film » rodzaju
„4,'ś muszkieterów"
oglibyśmy u
nas doskonale nakręcić, tymczasem
ko< hamy się ciągle w przedwojen
nych rosyjsk.ch mundurach i rozla
złych komedyjkach.
W ,414 muszkieterach" grają ulu
bieńcy publiczności oklaskującej wic
ueński» i budapeszteńskie k rmedje
muzyczne z Franciszką Gall Hórbi gerem, Szóke, Szakallem, Tibor**
v. Halmay i Feliksem Bres :art. /
wyżej wymienionych trzech ostat
nich gra w .,4 )4 muszkiet ~ach“ sta
nowiąc część kapeli, z której nazwy
powstał tytuł filmu Mistrz _ tej or
kiestry młody skrzypi k udaje słyn
nego tenora dla zdobyma względów
sympatycznej painenki, córki pe
dantycznego profesora
Na tem tle
rozwija się szereg zabawnych pomy
łek, prowadzących jednak do szcze
śliwego zakończenia.
W poprawnej całości filmu nie
które sceny wyróżniają sie swym
zawadjackini humorem, jak rp. sce
na udawania gości weselnych przez
bezrobotnych muzyków.
Nadprogram „Wodne urwisy" kotorowa kreskówka z cyklu „Silly
Symphonie" jest arcydziełkiem wśród
tych minjatur ekranu.
Z. B.

przed świętami
A zwracali się do
nas biedni, wegetujący w fatalnych
warunkach
F P wyeksmitowany bezrobotny
mieszKa w bramie. Żona i stara mat
ka na utrzymaniu, prosi o jakąkol
wiek pomoc.
H R. były kolporter gazet (Nr.
395) strai ił nogę wyskakując z
tramwaju, bez środków do życia.
Chce pracowav
Wł G. były malarz pokojowy, sta
ra matka i czworo dzieci bez środ
ków do życia, prosi o trochę ubrania
i jakąś pracę
M k Wdowa 70-letma, w krytycznem położeniu, chora na oczy
ma na. utrzymaniu niezdolną do
pracy corlcę.
Przypominamy, że ofiary przyj
Pani miDasauoiowa Leon Noel
mujemy codziennie w Administraej wznowi swoje przyjęcia wtorko
ABC (Zgoda 1) lub Redakcji we we począwszy od dnia 1 1-go styez
wtorki i piątki od 6-ej do 8 ej.
nia.

OsoDiste

— Nie jest to taka łatwa sprawa.
Koszu pierwszej zabawki wyprodu
kowanej u nas w kraju wynosi prze
ciętnie około tysiąca złotych Brzmi
to nieco paradoksalnie, ale tak jest
w istocie W sumę tę wliczona jest
cena pomysłu oraz sztanc i sznytów.
Oczywiście, że przy produkcji dal
szej k o s z t stale maleje. Zasadniczo
jednak najwięKszą przeszkodą jest
u nas brak specjalizacji warsztatów,
co powoduje wzrosf kosztu.
U na« fabryua wykonywuje np.
zabawkę mechaniczną, wyrabia u sie
bie wszystkie jej części, podczas kie
dy np. zagranicą istnieją specjalne
fabryki produkujące
jioszczegulne
ezęści do zabawek mechanicznych.
Ponadto, w Niemczech, produkcja
jęst masowa, cc się oczywiście bar
dziej opłaca. Tam zabawkę wypusz
cza się na TUiek w nośm 5 do 10 ty
sięcy :gzemplarzy. U nas wypuszcza
się najwyżej 3.000 sztuk (a przecięt
nie tyriąc — jeśli chodzi o zabawki
koszuowniejsze) i iprzedaje sr je
w ciągu dwóch sezonów.
— A co mógłby pan pow.edzreć o
rynku zabawkowym?
Prezes Tietz narzeka na konkuien
cję zabawek niemieckich. Fabrykan
ci niemieccy aają ceny dumpingowe,
co pozwala im kunkurować z naazemi cenam. Ponadto nie mam; kredyuu, podczas kiedy zagranica, zwła
ezcz,a Niemcy, mają w tym kierun
ku jakn&jdaiej idące udogodnienia.
Opr >cz tego jest jeszcze jedna bo
łączka. Hurtownicy nie biorą towaru
od fabrykantów, tylko oddają swój
własny surowiec do roboty chaiupn.
kom. Stwarza uo niezdrową konku
rencje, gdyż hurtownicy zasypują
wtedy rynek tandetą, a przy tem wy
zyskują niesłychanie chałupników.
Weźmy, jako przykład, małe tan
detne blaszane kuchenki
Materjat

na taką kuchenko kosztują humowni
ka 29 groszy. Za robotę od kuchenki
płaci on chałupnikowi 4 grosie. Nic
dziwnego, że ze tą nioprawdopodopnie niską cenę pracownik daje tan
detne wykonanie, przyczem sam ma.
niesłychanie mizerne zarobki. PodoLnie niskie ceny chałupnicze widzi
się we wszystkeh gałęziach Drtemysłu zabaw karskiego. Ale to jeszcze
nie wszystko. Ten system, uprawia
ny przez nieuczciwych hartowników,
działających poza zrzeszeniem fabry
kantów, powoduje, że do zabawkarslwa biorą się ludzie niefachowi.
Cały „zereg bezrobotnych zajmuje
się wy robem lalek, kuchenek, wóz
ków i t. d. Nic dziwnego, każdy po
szukuje zarobku, ale przecież można
by te stosunki uzdrowić i nawet f a 
brykanci aami chętnie zatrudniliby
zdolniejsze jednostki. My tej konku
rencji me przeciwdziałamy, gdyż ro
zumiemy doskonale, że każdy zabiega
o chleb, jak potrafi. Znacznie jednak
byłoby lepiej, gdyby udało się zaaamować nieco działalność hurtowni
ków, zasypujących rynek tandeta,
która szlłodzi całemu przemysłowi i
psuje opinję zabawkarstwa polskie
go.
— A jak przedstawia się ruch za
bawkowy w roku bieżącym, w stosun
ku do lat innych?
P. Tietz zaznacza, że w roku bie
lącym ruch był żywszy, niż w roku
ubiegłymi, ale oczywiście, nie był tak
silny, jak np w r 1928
.
1 <v"P. prezes Z; gmunt Tietz ofiarował
naszej redakcji wszystkie zabawki,
nadesłane przez poszczególnych fa
brykantów, którzy pragnęli dowieść,
że zabawki polskie są estetyczne i la
nic. Za iarowiznę tę redakcja bardzo
dziękuje, a zabawki przekazaliśmy
Polskiej Macierzy Szkolnej.

D o z o rc a do m u i lo k a t o r z y

U w ięzieni p rz^ z zło d zie jó w
Jar. KuDicki (Grochowska 58 3 }
kontroler tramwajów miejskich,
wychodząc wczoraj rankiem o
godz. 4-ej min 30 z tpneszkania
swego do pracy, zastał drzwi sie
ni zamknięte. Dozorca 'Antoni
bzezesny, również nie mógł arzwi
otworzyć W obec tego. lokator i
dozorca wyszli na ulicę przez mie
szkanie i sklep spożywczy Jana
Misiury. Gdy następnie dozorca
chciał p ow rócić przea- bramę, nie
mógł otw orzyć furtki, ponieważ
była przywalona od wewnątrz ęru
zem i cegłami. Dopiero po kilku
silnych pchnięciach furtkę otw o
rzono.
W ówczas okazało się, iż niezna
ni sprawcy dostali się w nocy,
przez parkany od strony nowej
ul Stanisława Augusta na Sa
skiej Kępie na podwórze wspom
nianego domu, gdzie w bramie
przystąpili do wybijania otworu
w ścianie, grubości 3-ch cegieł,
zamierzając tą drogą dostać się
do m ydłam i Aurelji Badowerowej,
W czasie „p ra cy" - podejrzane
odgłosy usłyszał pies, który gwałtownem ujadaniem obudził do
mowników. Badower, uzbroiwszy
się w rewolwer, stanął przy otwo
rze, oczekując na ukazanie się zło
dzieją. Dzięki jednak kontrolero
wi i dozorcy demu. złodzieje byli
spłos7„eni i uciekli.
Jak się następnie okazało, pod-

kopywaeze chcąc
zabezpieczyć
się przed ewentualnem zaskocze
niem przez dozorcę domu, lub kto
regoś z lokatorów, zagwożdzili
drzwi do sieni przez umieszcze
nie w otworze zamku wytrycha
P olicja XVII komisarjatu prowa
dzi dochodzenie.
■PrawaopodoDme ta sama szaj
ka podkopywaczów zamierzała okraść rów nież skład przvborów elektrotechniczno - radjow ych p. f.
„Universurn“ , przy ul. Grochow
skiej 58 -D, należący do Czesława
Włodarskiego. Złodzieje dostali
się do wspomnianego domu rów 
nież od strony nowej ul. Stan A u
gusta przez otwory w dwóch par
kanach.
Po zagwożdżeniu
kawałkiem
drzewa otworu zamku w drzwiach
mieszkania W łodarskiego na par
terze, zuchwali złodzieje dostali
się do piwnicy. Tam, przez otwór
w
drewnianem
przepierzeniu,
przeszli do drugiej piwnicy W ło
darskiego, ażeby wewnętrznemi
schodami przedostać się do skle
pu
Podejrzane szmery
zbudziły
W łodarskiego, który uzbroiwszy
się w rewolwer, wszedł do skle
pu. W ówczas spłoszeni złodzieje,
nie zdoławszy jeszcze nic ukraść
uciekh tą samą drogą. 1 w tym
wypadku
zawiadomiona policja
XVII-go komisarjatu sporządziła
protokuł.

0 zryczałtowanie opodatkowana
dorożek samochodowych
Wobec dalszego pogarszania
warunków eksploatacji dorożek aa
mochodowych przez spadek obro
tów przy jednoczesnem pobiera
niu w nowym roku wszelkich opłat w dotychczasowej wysokości
(św iadectwa
przemysłowe, na
fundusz drogowy etc.), za-ząd
związku w łaścicieli dorożek sa
m ochodowych w W arszawie posta
nowił na ostatniem posiedzeniu
zwołać nadzwyczajne walne zgro
madzenie członków w celu zasta-

z a lokale h a n d lo w e

JO

leigh: Cztery „Negro spirituals" —
Śrona, dn. 8 stycznia
w A-yk, Marian Andersen — mezzo
6.30
„Kiedy ranne"... 6.34 Gimna
sopran, Gershwin: „Anerykanir w
styka 6.50 Muzyka (pł.). W przer Paryżu*’ (ork. pod dyr. kompozyto
wie o godzi. 7.20 Dzień. poi. 7.50 ra) Gershwin: Foxł rott (Wiener i
11.57
Sygnał czasu. 12.00 Hejnał Doucet
z
— 2 fortepiany), T8.00 „Świat
Wieży Marjackiej w Krakowie. 12.03 się śmieje" ■— przegląd humoru Kr:
Dzień pAudn. 12.15 „Współcze ma jowego w opr. St. Felisa, lfi.lt) We
gospodyni wobe< zagadnień drwin": sołe Kolendy i kantyczki (grotesku
„Jak zrównoważymy nasz budżet do w wyk. Zbysława YYToźn.aka — te
mowy" — pogad. wygłosi Iza Man nor, Chóru męskiego pod ayr. B
dukowa. 12 30 Kone Ork. T. Sere- YYallek-\\alewskiego oraz Kapeli Lu
dyńskiego (ze Lwowa). 13.25 Chwil dowej (z kiakowa). 18.30 „Skitynka gosp domowego.
ka ogólna” dr. M Stępowski. 18 40
15.15
Wiad. o eksporcie poi. 15.20„Życie kult. i art. stolicy” . 18.45
Przegl. giełd. 15.30 Muzyka lekka Progr na dz. nast. 18.55 „Więcej
(pł.). 16.00 „Zagadki muzyczne’ — dbałości o nasze łąki” — pogad. wy
aud. dla dzieci starszych, w opr. A- głosi inz Z. YYnorowski. 19.05 Kone.
dy Artzt i T. Seiedynskiego (ze Lwo reki. 19.35 Wiad. sport. 19.50 Eepoi
wa) 16.20 Kesni ludowe w wyk. J. taż aktualny. 20.00 „Gwiazdy przez
Kay-Kuczyńskiej Akomp. prof. Br. kalkę” — aud. parodystyczna W. Mn
Rutkowski
Oprać Br. Rutkowskie jewskiej. Teksty i konferencierka YY'
go. Matulu moja — pieśń z Mazow Budzyńskiego. Przy fort. A. Schutz
sza, Łucjan Kamieński: A gdy bę (powtórzenie) (ze Lwowa). 20.45
dzie słońce i pogoda, — pieśń z Ku Dzień, wiecz. 20.55 „Uhrazki z Pol
las, b r Ru-kowski
a) Ma mim
dzic-weezko — pieśń ze Śląska- b) ski współcz." 21.00 XIX-ta Audycji,
z cyklu „TWÓRCZOŚĆ PRY DERY
Lec głosie po rosit — pieśń i Kra KA CHOPINA" (1810- -1849) w y 
kowskiego, Karol czymanowski: Le pracowaniu prof. Zd2 , Jachimeckieciały zórawie — pieśń z Kurpiow go Wyk.: Zb .Drzewiecki — forte
skiego, Łucjan Kamieński: A ty
pian, M. Janowski — śpiew, Akomp
ptaszku skuw Tonaszku — pieśń z Ka prof. L. Urstein. Cztery mazurki cp.
nzub, Zygmunt. Noskowski. Hej przy
24: g-moll Nr. 1, C-dur Nr. 2, As-aur
leciał ptaszek — pieśń z Lubelskie Nr, 3, b-moll Nr 4. Trzy pieśni
go. 16.45 Roemowa muzyka ze słu ■Smutna rzeka ( sł. St. Witwickiego)
chaczem radja. 17.00 „Dyskutujmy": Narzeczony (sł. St. Witwickiegoj
„Stosunek do k'an.?ł wa w życiu i Wiosna (sł. St. Witwickiego). Il-ga
wychowaniu” J. Kunicka. 17.20 „Pły
ty dla znawców” . W progr muzyka Ballada F-dur op 38. 21.33 „Zza ku
lis reformy ortografji" — szkic lite
amerykańska (z Wilna). Opr. Bur- racki, nyglosi dr. T. Boy-ŻeleńsKi,
21 50 „Książka, która daje zyski" —
pogad dla kupców, wygi. B. Rut
kowski 22.00 Muzyka tan. w wyk
Małej Ork. P. R. 23.00 Wiad me
ACRUN
„kapitan korkoran" i teor. dla żeglugi powietrznej. 23.05
„Bohater Mekayku".
.Muzyka tan. (pł.).
ADRĆA: „Dziewczę z Budapesztu"
Czwartek, dn. 9 stycznia
ANTINEA: „Tropiciel Przemytni
6.30
„Kiedy ranne..." 6.34 Gimna
k ó w i „My Pierwsza Brygada".
AS: „Przeor Kordecki — Obrońca styka. t.50 Muzyka (pł.j. YV przer
wie o godz. 7.20 Dziennik poc. 7.5L
Częstochowy".
Program na dz. bież. 7.55 „Farę inAMOR: „Marzące usia” i „Rzym formacyj” . 8.00 Aud dla szkól.
skie skandale"
11,57
Sygnał czasu. 12 00 Hejnał i
APOCaLO; „Merja Baszkircew".
Wieży Marjackiej w Krakowie. 12.0_
BAŁTYK• „Melodje wielkiego rnia Dzień, połudn. 12.15 Kone. zispou
sta".
H. Adamskiej. 13.00 Muzyka, (pł.).
CAPITOL: „Jaśnie Pan Szofer".
Jan Sibełius: Łabędź z Tuonelu; G.
CASINO: „Burza nad światem".
I Verdi: Arja z op. „Aidr” , R. LeonCOLOSSEUM: „Chińskie Morze" cavallo: Arja z op. „Pajace", (w
i rewja.
1wyk. Caruso — tenor); A. GłazuCOLOSSEUM (M AŁE): „M ojnaf now: Medytacje (J. Heifetz —
skrzypce), L. van BectLoven: Dla
w Królestwie walca".
CORSO: „Tajemnica Solonu Pięli Elizy (A. Schnabel — fort.). 13.25
kności’ .
f Chwilka gosp. domowego.
ELITE: „Dwie Joasie" i dod.
15.15
YViad. o eksporcie. 15.2l
ERA: „Nie chcę wiedzieć kim je Przegl. giełd. 15.30 Kone. Tria Sa
steś" i „Człowiek o 100 twarzach’ . łonowego (z Poznana). 16.00 „A
EUROPA: „Czterech i pół Musz Marceljanek wciąż wędruje" St. Thekieterów".
mersona, opow. dla dzieci. 16.15 Mu
zyka (pł.). Adam: Gdybym był kró
FAMA: -,Don Juan” .
FILH AP.MONJA: „M Walce z ca lem — uwertura, G Bizeł : Arja z
op. „Poławiacze pereł" (St. Witas),
ratem".
FLORIDA: „Djabeł z dzikiego za Ii Melcer: Vivo (L. Muenzer —
fortepian), P Strauss: Walce z op
chodu" i „Braterstwo luaow".
FORUM. „Myprawy Krzyżowe" i ,,Kawaler Srebrnej Róży", A. An
drzejewski: Burleska (Eugenja U
„N « SKrzydraefl fantazji"
mińska — skrzypce). lt>.»5 ’ „Ot*
HEIJOS: „Dwie Joasie’ i dod.
Warmji do Kujaw” , „Pokłon Pomo
ITALIA : „Seąuoia” .
rzan w szonie ‘ — aud. w ukł. L.
KOMETA „Walczę o życic” i
Kitza w wyk' zespołu Związku Tea
rewja.
trów Ludowych (z Torinła). I"700
ŁUX: „ABC miłości" i ,,10% dla „YV fabryce Forda" — felj. wygłosi
mnie".
A. Słonimski. 17.15 „Egzotyczna po
LOS: „Chłopcy z placu broni".
dróż" — reportaż dr. W. KorabiewiMASKA „Katiusza” i „Dama z cza z muzyką. 17.50 „Książka i wie
Moulin llouge".
dza": O książce Gngliełmo Ferrera
MAJE STIC: „Cale miasto o tein „Wielkość i upadek Rzymu" — wygi.
mówi” .
dr. Woroniecki (z Poznania). 18.00
Recital fortepianowy Victora SchioMARS: „Dwie Joasie”.
MEWA „Noce Wiedeńskie" i „Ta lera. Domenico Scarlatti; Pastorale
i Capricio, Carl Nielsen: Chaconne,
rzan Nieustraszony".
METRO: „Veronika"
„siadani' Caude Debussy: Refleksy na wodzie
i Radosna wyspa, Feliks MendelIndjan".
MIFJSKI: „Indyjscy Piechurzy". ssohn-Schioler: Scherzo ze „Snu no
MUCHA
„Matowana Zasłona” i ry letniej” . J8.50 „Film, plastyka,
architektura". 18.40 „Jas -spędzie
„MLłjoner r-lmowoli".
NHWA TOM BOLA : „Miłość Friiu święto?” 18.-15 Progr. na dz. nast.
lein Doktór” i „Dama z Moulin 18.55 „Nowiny leśne" — prof. J.
Rouge".
Kloska. 19.05 Kone. reki, 19.35 Wiad.
OKO PRASKIE: „Niedokończona sport 19.50 Pogad aktualna. 20.00
Muzyka lekka. 20.45 Dzień wiecz.
Symfonja” i „Pechowcy"
20.55 „Obrona przeciwgazowo-iotniPAN • Manewry miłosne".
°AR, ŚW. ANDRZEJA:
„Ja cza" — pogad. 21.00 Powszechny
Teatr YYyobrazni: Premjera słucho
sełka” .
PETIT TRIANON
„Julika” i wiska oryginalnego K. Brończyka
p. t. „Goście na wiecu" (ze Lwowa).
„Mały pułkownik".
POPULARNY: „Bengali” i rewja. \V sluchowisKU bierze udział Chór
Esbe-ia. Reżyserja YV. Budzyńskiego
PRAGA „Seąuoia" i rewja.
RAJ: „"'arzan nieustraszony" i 21.35 , Nasze pieśni” — śpiewa H.
iludiczówna (z Pooznama), 22.00
„królowa Kier"
RENA: ,,I)wi< Joasie" i dodatki. Kone. Symf. Y\'yk.: Ork. Symf. P.
RIALTO: „Będziesz zawsze moją" K. pod dyr. 1\. Y\ilkoirirskiego i YY
RONY: „żona za 1006 rubli” i do Niemczyk — skrzypce. G. Haendcl:
datki.
ęoner-rto gresso d-moll — wyk. Ork
STYLOWY: „Kochaj tylko mnie", smyczkowa i S. śnieckowski (obój)
SFINKS: „Wesoła Rozwódka” i re Mendelssohn - Bart hołdy:
nonceri
skrzypcowy e-moll — wyk. z tow
wja
SOKÓŁ: „Fraąuha” i „Kłopoty te ork. W. Niemczyk. R
Wagnci
lefonistki”.
YYstep i śmierć Izoldy z dram. muz
śVrl AT „YY krainie walca” .
„Trystan i Izolda” — wyk. ork.
TON: „Y.acuś" i aodatki.
23 00 YYNad. meteor dla żeglug, po
UCIECHA: „Rapsndja Bałtyku".
wietrznej 23.05 Muz. tar., w wyk
UNJA: „Sing - Sing" i rewja.
Małej Ork. P. R.

nowiemia się nad sytuacją i podję c.a k^oKow zaradczych. Zgroma
dzenie to odbędzie się 19 b. m.
Przemysł taksówkowj
będzie
domagał się : 1) umorzenia zaleg
łości z tytułu funduszu drogowe
go, 2) zaniechania poboru innych
48-1. Uzesiuw M ich ler,
(W a ropłat drogow ych noza oDłatą uisz
szawa,
ul.
Wolska
40)
zwolnił
ad
czaną w cenie benzyny, 3) scale
nia podatku obrotowego docbodo ministrato^a, W acława W olickie
dego i opłaty za świadectwa prze go, kasjera, który pracował w ma
mysłowe, w celu wyznaczenia ry jątku od października do końca
r. ub.
czałtowego podatku i t. p
Na jeg o miejsce przybył nowy
administrator z kaucją 15.00(1 zł.
W olicki nie chciał usunąć się z
maiatku, gdyż kontrakt oniewał
na rok. YV południe, no spożyciu
inokrotnie do podwyższenia konior obiadu, Michler poprosił W olic
aego nawet o 50 proc Groźba pod kiego, aby kupił papierosów. W
Iwyższenia komornego i ewentual czas:e gdy W olicki wychodzi 1 i
na mysi o opuszczeniu lokalu, z był oaw róćony plecami, Michler
którym przedsiębiorstwo jest moi wystrzelił z dubeltówki 2 razy,
no związane, podcina jeden z naj- trafiając swą ofiarę w plecy i
ważniejpszych składników tego kark. Ranny padł trupem na miej
sou
przedsiębiorstwa. •
W ieść o zabójstwie szybko roz-

Podwyżka komornego
Ostatnio zauważono szeroką ak
cję wymawiania przez właścicieli
domów iokali przedsiębiorstwom
handlowym, a w następstwie uza
leżnienia cofn ięcia tego wymówię
nia ort tego czy zainteresowany
ju ż teraz zgodzi się odrazu na żą
daną podwyżkę. Propozycje właś
cicieli domów
znrrerzsdą niejed

% A D

Krw aw y dramat w majątku
Z a b ó js t w o i s a m o b ó js tw o
n iosła się w śród słu żby m iejsco

wej. Parobcy, uzbrojeni w v;idl)
kłonice i orczyki, wpadli do po
koju jadalnego, aby dokonać sa
mosadu nad zabójcą. W idząc t
Michler, wpadł dc pokoju synial
tiego i celnym strzałem z m v o !
weru w prawą skroń pozbawił s;
życia.
Przy zabójcy znaleziono 7 li
stów. W jednym prosi, aby niko
go nie winić jego śmierci. Pozo
stale listy były adresowane do
brata - Ryszarda, policji, przyja
eiólkj siostry, Gayerowej, proku
rutora, oraz adwokata Duchiń
skiego z Grodziska Mazowieckie
go, który był kuratorem wspom
nianego majątku

Nr.

7

---------------

ABC — NOWINY CODZIENNE

Pełna tabela loterii

S tra ż ogniowa ratuje
u w i ą z a n ą w w i n d z i e kodietę

2-gS d zie ń ciągnienia 4-ej k la s y

I i II clągnien a
G łó w n e w y g ra n e

12 110084 149 6e 78 262 871 583 747
848 9S3 99 llluO l 172 91 218 2] 845
5s2 640 4? 72 829 il2S4B 71 77 465
082 564 86 754 837 958 91 H i3i77
277 371 41! 54 613 82 601 14 782 921.
114129 33 2°3 765 94 H50i9 251
597 oO** 705 915 ll6?72 33b 40 476 801
91 o39 6» 871 1)7104 477 98v 118036
133 31 215 57 61 3S8 “>59 677 720 29
513 119023 30 236 355 481 617 710
813 998120115 09 289 359 03 150 5%
739 737974 76 12'138 258 302 94 405
96 586 6o2 80 783 810 36 955 72
122032 231 74 331 519 888 990 123119
581 590 96 6u0 926 124000 2o5 67 94
330 4" 430 740 953 94 12503d 53 117
349 793 855 80 90 965 12603d 711 38
68 469 699 785 907 57 127264 357 61
542 702 832 86 964 128140 74 363 47>
605 129x09 71 96 177 434 777 864 98 0

399 453 999 81027 94 164 259
394 577 817 92174 818 93038 306 726 80”
o2081 604 41 7731 946 8)000
45 83 94015 323 89 491 95227 616 51 56 81
521 34 673 747 895 940 84175 250 355 858 930 96026 482 501 76 992 ‘ 7167
64 73 96 534 7273 843 901 f i>008 213 2/5 93 42? 57 920 98490 531 99185 301
66 86077 96 184 452 78 97 722 800 427 501 932 64.
100466 693 102264 539 993 100607
87213 399
401 505 657
d5 897
954
88373 338
98889068 758 813 41 90041 104143 433 105615 44 1U6011 2U 58?
238 546 95 622 714 94 91024 109 73 801 909 54 107291 108144 559 615
51 963 73 92266 992 93199 176 673 751 1U9055 759 8y7 951 110279 455 545
866 984 94252
361 472
81 859 919 96 841 68 1U274 857 H22u6 47 80 349
95060 263
334805 87 6015 259
853 65 ou9 113807 114030 49 265 35£ 70t
97090 304 702 65 99 98896 99021 473 115161 47o 620 462 116007 67 35o 48Ji
117148 971 118121 45 72 373 695 733
308 846 79
100450 623 101094 256 83 349 7)3 38 843 119115 4% 553 6o5 819
12023u 405 776 829 12i518 768
025 911 82 102125 263 305 426 551 609
103016 363 137 253 410 983 104130 45" 12210* 393 51P 7P5 1230)4 !9o 4o7 565
95o 10:328 415
509 77 666 68
75! 806 1240v9 165 409 oS 630 125017 93
10o396 545 622 709 107146 33 / 96 78* 48) 83o «27 126346 54ó 951 127091 22i
048 108512 68 ” 735 98! 109213 475 7?2 o47 715 88 1235'I2 609 45 989 129J72
989 110140 08 05 573
750 6 x 8 : 5 208 74o 858 88 1301 lo 755 131359 58(1
111014 440 563 607 53 90 112027 162 752 83 132CxO 469 1330o7 188 490 78j
934 113077 868 623 765 82x 92J 114643 9% i3.03P 131 63 315 31 40 133 i3602"
530 789 817 115132 62 292 343 695 900 641 708 97 137125 53 244 >0? 775
H 0 I 00 n9 97 352 722 54 828 1171*5 139269 397 720 876 139223 71 364 611
314 8 ? o35 88
71198 809 1183)5 594 16 88 140255 7C 324 42 72 95 620 76?
922 4 1190oJ 215
46 91 37" 427 719 P4) 92 978 141558 843 142242 88 o81
765 882 12)096 307 71 707 9x0 1?10” 4 803 55 99 919 59 143133 29. 398 435
.'50
11 3? 43 619 8 0 )
927 75 87 533 080 144322 609 60 838 942 14532'
122127 444 69 ” 48 993 12316. 452 809 44 92 >00 146247 303 611 770 890
147 267 309 432 98 988 148157 7? 257
36 72 904 124012 13 22 76 129 3?I
123047 143 507 95 711 12M19 83 40.) 971 149290 410 83 5o4 867 43 150286
127549 668 942 128074 129042 1U6 ?30 3'4 503 41 983 151141 342 58? 730 846
POZNAŃ, 6. I. Ze wszystkien
417 74 584 965 7? 130015 343 4S 86 98! 96.
J52110 17 362 662 608 903 62 więzień na terenie województwa
533 825 49 131077 148 84 509 661 813
132192
133015 50
458 ” 02 )65
982 153118 74 204 579 900 34 7o 15ix.‘)5
poznańskiego zostali ju ż zwolnie
134254 304 46
66 448 705 1351345 : 36 62 6)2 700 03 155063 176 684
1564?46
92
157000
19
181810
I5sl81
ni am nestjonowani więźniowie.
13t>u23 35 137 371 410 6 ’ 52l 895 "35
* 137111 555 65 787 878 946 13S088 597 P16 86 159443 731 812 )67 loi;147 Pozostało ich tylko niewielu, co
l2 ? 46 75 7 ‘ 353 432 523 86 02? 75" 746 005 10x096 151 245 78) 724 63 co do których zwolnienia istnieją
139166 341 85 466 618 140343 612 25 162141 209 538 776 71 81 836 014 03
pewne wątpliwości.
822 141017 31 91 179 242 7U? 335 103052 390 436 56 576 164240 16539'
W czasie przejazdu przez Poz
142C26 74 113 865 143204 29 302 6 l 789 940 72 166205 17 803 628 \67164
474 786 931 144014 164 47! 41 514 6 4 ) 252 532 784 839 168290 824 3U 109017 nań
więźniów
politycznych
z
54 26Ł 513 95 620 907 77 170046 302
£ 3 l 1<S246 317 7 10 146226 31 526 8*7
845 05 ! 71194 216 466 663 949 172393 / Wronek, przeważnie żydów, zwo
1707" 259 8 ? 623
74 70„ 71 849 87
871 94Ż 06 173 150 469 716 474302 lenników komunizmu, m .ały miej'
148?83 337 436 564 14910, 730 150286
537-814 175194 614 60 76 824 '760U0 sce na dworcu w Poznaniu różne
581 997 151268 ” 44 698 704 152019 25
269 460 o8 534 177305 178410 179001
51 1*0 75 218 316 548 617 124 1530' 1
drobne zajścia. Żydzi kumuniści
2 167 4*3 579 80 635 883.
72 527 701 921 154043 49 .3 113 426
)80049 234 488 756 181133 86 954 zrezygnowali z potraw, jakie im
511 f/99 717 155127
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Przy ul. Źóraw le/ 24 sona do
zorcy domu, 45-letnia Magdalena
O&giełłowa, w czoraj w nocy o go
dzinie 1-ej przewiozła dźwigiem
frontowym na V-e piętro, loka
tora, Stanisława
W iercińskiego.
W chw ili, gdy wracała, dźwig opuścił eie no/malnie o piętro ni
żej, następnie naś gwałtownie oP*tdi i zawis* ponuędzy I-em pię
trem i parte-em
Przerażona kobieta, za pomocą
dzwuuka alarmowego, data znac
mężowi o tem, co ją spotkała.
Mąż, W acław, nie wiedząc co po
cząć. zw rócił się o radę do lokato
ra, dr. Maksymiliana Ł abećz!a,
który zatelefonował do firm y, zaj
mującej się konserwacją dźwi
gów. Ponieważ nikt sie nie odzy
wał, zawiadomił
o wypadku
XIII-y komis., który wezwał straż

ogniową,
(pogotow ie IH-go od
działu).
Jeden ze strażaków, mechan ik,
zdołał podciągnąć dźwig na I-e
piętro, gdzie uwięziona w kabinie
dozorcz.ynię uwolniono Akcja ra
tunkowa trwała 30 minut.
Zaznaczyć należy, iż przed czte
rema laty, w sąsiednim domu v2u
rawia 24a) zdarzył się śmiertel
ny wypadek na tem samom tle,
jedna z lokatorek została zmiaż
dżona w chwili opuszcz inia się
dźwigu.
Oto, gdy jedna z lokatorek, żo
na iriżyniora, otworzyła drzwi ka
biny, n? V-em piętrze i stanęła na
progu, dźw ig naraz opuścił sie o
piętro niżej, wskutek czego nie
szczęśliwa kobieta doznała zmiaż
dżcnia klatki piersiow ej i głowy,
ponosząc ścierć na m iejscu.

Frowokacyjne zachowanie sie żydów
na d w o r c u w F

ozałp

u

W pewnym wypadku chcieli
zydz’
spow odować
awanturę,
krzycząc, że p olicja ich bije. Do
zajścia jednak nie doszło.

Uroczyste otwarcie
r a d 'o s t a d l

k r a k o w s K ie j

Onegdaj w Doludnie nas'ąpiło uroczyate otwarcie nowych apartamen<ów radjostacji krakowskiej, mir
szczących się przy ul. Pędzichów
Bocznej.
Zebranych gości powitał dyrektor
Polskiego Radja w Krakowie p. Winiarz poczem po poSwięcenlu lok* 1u
zabrał glos dyrektor Starzyński.
Skolei gości podejmowano w jedpvm
z apartamentów, poczem zwiedzali
nowe studjŁ

Boks w cale| Polsce
S e n s a c y jn a p o ra & U a S k o d y

W niedzielę odbyły *ię dwa mecte
pięściarskie o drużynowe mistrzorf,v>o Polski. W Poznanie miejscowa
Warta gcściła stołeczna Skodę. War
ta która ostatnio była w słabej for
mie, wygrała niespodziewanie wy30
ko, t o w stosunku 12:4. Jedyną wal
kę dla Skody wygrał Pisarski z Woli.iakowskim. Pozatem n^-a >unkfy
dla drużyny stołecznej zdobyli remi
sując OorteK i SobKowgkiem i bą
kowski z Ktjnerem. Pozostałe walki
wygrała Warta. A więc: Koziołek z
Fuzanim, Fogt z Kozłowskim, Sipiń
ski z Sfiweryniakiem, Szymura z Gar
steckim i Piłat walkowerem.

Drugi mocz o drużyn >wt m‘ stvzostwu Polsk nubył eię w Łodzi, gdzie
miejscowy IKP spotka) się ze świętochłowickim I-KE, Mecz zakończył
się zwycięstwem drużyny lódZKiej w
stosunku 12:4. Szwed wygrał , . zjz
w. o., Bartmak przegra) z Jarząb
kiem Snodenkiewicz zwyciężył Pilde,
Woźniakiewkz wygrał przez technice
ny k. o. ? Nawą. Taborek pokonał
Swi-ka, Chmielewski zwyciężył przez
techniczny k. o. Piechę. Pietrzak, wy
punktował Kzezika, wiesicie Gwóźdź
zwycięży1 Wurma,
W tabeli ozgry” ek o mistrzostwo
drużynowe Polski pt >v adzi bezape-

Skuteczność akcji bojkotowej
P r z y k ł a d m ia sta K a lis z a
„W arszawski Dziennik N aro
dowy" przytacza za poznańskim
„Orędow nikiem " cy fry dotyczące
handlu polskiego i żydowskiego
w mieście Kaliszu przed rokiem
i obecnie. Przegląd ter jest bar
dzo w ym ow ny:
Sklepów Dolskich
„
żydowskich

w r. 1934 obecnie
789
907
1722
1163

Warsztatów polskicn
n żydowskich

497
328

536

Fabryk i składów:
Dolskich
Żydowskich

16
61

19
63

Straganiarzy polskich
na jarmarkach

35%

cii hurtu i t d. Punkt ciężkości leż>
poprostu w klienteli: publiczność co
raz mniej chętnie odwiedza firmy ży
dowskie, coraz chętniej — sklepy Boi
skie. Innem! stowv: przemiany wyżęi
wymienione są do zawdzięczenia ros
nącemu bojkotowi Żvdów przez pol
skie społeczeństwo”.

Piłkarze

ś !ą s c y
ciągle grają

311

Mistrzowska drużyna Polski —
Ruch rozegrała w Rybniku mecz z re
prezentacja miasta, wygrywając 6 . 1,
w Szarleju zaś Ruch pokonał Odrę
3:1
W Chorzowie miejscowy AKS zre42%

Straganiarzy żydowskich
na larmarkach
65%
42%
*>'
W komentarzu zaś to tych cyfr
czytam y:
„Nie będzh zapewne nikogo, ktoby
chc/ał twierdzić, że dokonanie wę
powyższych pizeman w stosunkach
w handlu kaliskim (c takich samych
przem.anach docnocizi lednozgodny
chor wieści z całei Polski) spm.y odowane jest inner.ii przyczyn*mi, niż
wzrost nastrojów
antyżydowskich
wśród ogółu ludności. „Kryzys" i t. r
pizyczyny wywierają u-n sam wpływ
ha mieszczaństwo polskie, co na
mieszczaństwu żydowskie, gdypy tył
ku te przyczyny działały, truano by
łoby sobie wyobrazić, dlaczego sklepów, warsztatów i straganów poisk/Ch przybywa, a żydowskich uby
wa. Nikt, znający stosunki polskie,
zwłaszcza na polskiej prowincji, nic
zechce również twierdzić, że l.andei
żydowski zepchn.ęty jest w gorsze
położenie od polskiego dzięki nac.skowi władz, szykanom podatkowym
i t. p., albo też dzięki brakowi nisko
oprocentowanego,
, . . , , lub
. ,bezprocentowe
.
go kredytu, brakowi własnej orgamza

lacjjnie Warta 4 pk: przed Skodą
jraz IKP po 2 pkt. Ty tu! młstrzowski zdobędzie już napewr/n Warta po
dobnie jak i w latach ubiegłych
W Warszawie >dbył się w ponie
działek mecz bokserski pomiędzy sto
tocznym CWS i poznańskim Sokołem.
Mecz stracił na atrakcyjności to
względu na nieobecność Tilgnera (So
kół) i Karpińskiego (CWS) Mecz za
kończył się zwycięstwem Sokoła w ,
stosunku 11:5. W wadze muszej Go'
ronez „ak podda* się w trzeciej run
dzie Wieczorkowi w następnych zaś
Janowczyk zwyciężył Szybowskiego
r’ela z-emisował ze Śmiechem, Ban.'
bryczak ookcnal Dołeckiego, Dankew
ski miał nadwag- wobec Całka wy
grał w. o. W spotkania low-artybkler
wygrał również Całka. Pr roW3k
zwyciężył Steckietro, Przybylski zmr
kautowpl Lisowskiego, a Klimecki wy
grał z ŁagDwskim.
W towa-zyskim meczu bokserskim
rozegramy w Bydgoszczy, Inowrocław
SKa Cujavja pokonała bydgoską As
torię 10:6.
We Lwowie miejscowa drui-ma
kombinowana Pogoń — Lehja — Has *
m oea pokonała ś! iski Ruch 9:7.
W /^rakowi/ miejscowa Wista po
konała katowicki policyjny klub snoi
towy 9:7.

misowa' z czeladzkim klubem sptrowvm 4:4
W rozgrywkach piłkarskich na Śią'ku o puhar Dębu sensacyjną porażkę
ooniósl ńgowy Śląsk, przenn wając z
Czarnymi (Chrouaczów) 0:2.

tyezes PoSskrega Z\s*. Łyżwiarskiego
sędzią głównym mistrzostw ś w i a t a
\V Szfokholm • oobędą się w dniach
3 i 2 lutego oficjalnego mistrzostwa
ły”u 'arsk> świata pań w jeździć
szybkiej. Na zawody te Międzynaro-

W a r ta p r z e g r a ł a
w Berlln!e
Towracaiąca z tournee po Zachod
niej Europie piłkarska drużyna Warn rozegrała w Berlinie mecz z kom
binowana drużyną Tenni? - BorusS.-a
^ ^Blauweis, przegrywając nieznacznie

Warszawscy szerm ierz;
w Łodzi
Szermierze stołecznej Legji rozebra
li w Lodzi mecz szablowy z poleci
nym klubem sportowym, zwycy/..
ąc 12:4. Natomiast z wojskowym
iom sportowy
Legia przegrali^:),

dowa Federacja Lyżwiarsk/i zaprosi
ła w charakterze sędziego głównego
prezesa Pol. Zw. Łyżwiarskiego, inż.
Nehringa.
To zaszczytne wyróżnienie jest do
wodem wielkiego uznania dl« Polski
źa wieioletma, uwieńczona pomyślnemi rezultatami, działalność in. Nehunga na polu rozwoju łyźw;ar8twa.
f

Koszyke-ze Poznania
z w y c i ę ż y l i w ti*rn!eju
4 -c h m i a s t
Rozegrany w Lodzi czwórmecz kof..KowKi czterech miast: Poznai u,
i-JKOwa, Łodzi i Warszawy, przy.
n;ust „ ivyc estwu koszykarzom Po»ia
■ui- którzy odnieśli ogółem trzy zwynęstwa. Drugie m.ejsce zajął Kraków
- 2 zwycięstwa, trzecie Warszawa—
edno, wreszcie cs di.ie Łódź
nez
iwycięstwą
'
Ł
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Śmierć Venus z Hollywood

Jak walczono przed lały

nałogiem palenia tytonru
Swego czasu nowoodkryta rośli
na o nazwie „N icotian a", była używana jako ozdoba ogrodów,
względnie jako środek leczniczy.
Zwolna jednak rozpoczęli' się roz
powszechniać „palenie" tej rośli
ny*, tak że duchowieństwo wystą
piło do walki z tym nałogiem. W
Szwaj car ji ustanowiono specjalny
trybunał, który wydawał kary za
palenie, a władze kościelne uwazały paienie za ciężki grzech.
Jednak najostrzej zaczął zwal
czać palenie sułtan Murad IV. Za
bronił on palenia pod rygorem ka
ry śmierci, ponieważ uważał, że
pożar Konstantynopola w r. 1S63
wybuchł spowodu nieostrożności
palaczy „w strętnego zielska". Suł
tan był tak zaw*zięty, że san. w
przebraniu nocą wyłapywał; opor
nych i oddawał ich katowi. Był
on uważany za krwawego tyrana,
a kroniki podają, że giową zapła
ciło palenie tytoniu przeszło 25
tysięcy obywateli. Gdy po jego
zgonie zasiadł na tronie w r. l&SIÓ
Manomed IV — nastały inne cza
sy, gdyż ten natomiast był namięt
rym palaczem

K o s i m a r n e miasto filmu
Ostatnio p.sma zagraniczne do
niosły o tajem niczej śmierci ślicz
nej gwiazdy film ow ej,
nazwi
skiem Thelma Todd. Aktorka ta
nie podbiła coprawda świata taił
jak Marlena, czy Greta, ale sły
nęła zato z tego, że była najpięk
niej z-budową kobietą w H olly
wood, te mmla piękne oczy i prze
miły, wdzięczny uśmiech, który
każdego rozbrajał. Grała w szere
gu f-Imów, a rolami, w które n aj
chętniej w cielała się, były try
skające radością życia role mło
dych dzi awcząt.
v
Tymczasem przed paroma dnia
m. Thelma* Todd udała się wie
czorem na aancing z calem towa
rzystwem aktorskiem. p*ta sporo
coctailów i baw iła się św letnie.
Potem opuściła towarzystwo i udała się Jo sw ojej willi, leżącej
między Los Angelos a Hollywood.
W dwa dni później znaleziono ją
martwą w je j własnem aucie, w
garażu przy je j w illi. W szyscy
detektywi z H ollywood napróżno
azukah zabójcy — gdyż istnieje
podejrzenie, że jednak aktorka
padła z ręki zabójcy, a jeśliby
nawet imała popełnić sam obój
stwo — to trudno było stw ier
dzić, co mogło skłonić tę młodą,
uroczą kobietę do pożegnania się
ze światem. Martwe je j ciało,
przybrane w błękitną jedwabną
pyjamę, złożone zostało dc» trum
ny, .w ręce zaś włożono je j bul i ot
nałych kamelij i konwalij.
OFIYR A GA N G STER Ó W ’

zbyć się swego męża, zamordowa
ła go> a następnie umieściła w ga
rażu, poczem doniosła policji o
jego śmierci z niewiadomej przy
czyny.
Któż jednak może wiedzieć, czy
to rzeczyw iście autor scenarjusza podsunął pomysł gangsterom,
którzy grozili aktorce? Pozatem
istnieje
koncepcja, że śmierć
Thelmy Todd była poprostu roz
wiązaniem dramatu, którego po
dłożem była zazdrość.
TRAGED j V I,T‘ DZI WESOŁYCH
Rozwiązaniem tej zagadki zaj
mują się popularni G. M en i, słyn
ni agenci Stanów Zjpdnoczonycn,
k Srzy od kilku miesięcy toczą
bezlitosną walkę z wszelkiego ro
dzaju kidnaperami, rackeeterami
i innego rodzaju gangsterami, gra
eującymi w kramie dolara.
W zw iązku ze śmiercią tej
ślicznej kobiety, która najchęt
niej gry wala wesołe, komiczne ro
le, nasuwa się spostrzeżenie, że
dziwnym zbiegiem
okoliczności
wszyscy aktorzy-kom .cy kończą
życie w sposób tragiczny. Mak
Linder, słynny komik, jeden ze
znakomitych pi m ierów kinemato
grafii, zapił swoją żonę i sam po
pełnił sam obójstwo pod wpływem
neurastenji. Czy pamiętacie słyn
nego komika „F atty -Grubaska"?
Wskutek fatalnego zbiegu oko
liczności, człowiek ten zaplątał
się w tajemniczą aft-re krym inal
ną i wreszcie zmarł w nędzy. A
Buster Keaton — człowjpk, który
nigdy się nie śm iał? Ścigany nie
powodzeniami, nieszczęśliwy mał
żonek żony, która go lekkomj ślnie
opuściła, dostał wreszcie pomie
szania zmysłów. Inny jeszcze aktor-w esokk, W ill Rogers, zginął
podczas tragicznego lotu z W ilej
Postem.

Czyzby Venus z Hollywood mia
ła być ofiarą gangsterów ? Tak
,ak wszyscy je j sławni koledzy, i
ona otrzymywała groźby listow 
ne. Parę m iesięcy temu policja
zatrzymała
jakiegoś
osobnika,
którj usiłował wymusić od niej
sumę Zó.OuO dolarów. Od tego
czasu Thelma Todd znajdowała
Możnaby przytoczyć olbrzymią
się pod opieką płatnych detekty
ilość gwiazd, które tragicznie za
wów.
kończyły sw oją karjerę. Piękna,
A jednak mimo wszystko w owdzięczna Renee Adoróe, której
statnich dniach znów otrzymała
twarz wszyscy zapamiętali ze słyn
list z pogróżkami.
nego filmu „W ielka Parada",
„P roszę w ysłać 10.000 dolarów. zmarła na gruźlicę, spow odowaną
A B. Limanowy w New-Yorku, a przepracowaniem oraz oddycha
będzie pani żyła. Jeśli nie, prze niem szkodliwem powietrzem, ja 
kona się pam, co panią czeka. kie panuje w studjach filmowych.
Ten list nie jest zabawką
Inna gwiazda, słynny Karol Da
ne,
który również występował w
Dotychczas jednak p olicja nie
wpadła na ślad przypuszczalnych „W ielkiej Paradzie", nie mogąc
zabójców Thelm y. N ie wykluczo dostać engagement, popełnił samo
ne je st jednak, że pomysłu zbrod bójstwo, pakując sobie kulę w gło
niarzom dostarczył wyświetlany wę, Znany był także uroczy aktor
niedawno w Ameryce film. w Lou Tellegen, który cieszył się
którym pewna kobieta, chcąc po opinją najprzystojniejszego męż

29)

Zygmunt Jurkowski

K siężycow e
interesy

Powieść

— No to liczę na jedno.
Otrzyma pan napewno, tylko an» słówka Maciejowi, dowie
się w ostatniej chwili — prosiła pani Dorota.
— Nie p is n ę ani słowa, m u r!— zaptwnił ją f awcł i louiąc minę
tajem niczą, rzekł.
M aciej też przygotow uje dla *.ony miłą niespodziankę, w -m .
ale nie powiem.
M aciej dla mnie? Niech pan powie, błagam ! — zaciekawiła
s*'ę pani Dorota.
— Nie mogę. dałem mu słowo — zastrzegał się Paweł, mając na
myśli lekcje tańeów Macieja.
— E, niedobry pan je s t! — orzekła, robiąc smutną minkę.
Gdy tak przekomarzali się, zjaw ił się nagle M aciej i z miną
trium fującą obwieścił swoim słabym głosem :
Pożyczka na pływalnię Została obrobiona, właśnie tato roz
mawiał z panem Biedrzynieekim, który już porozumiał się z ban
kiem
— No to św ietnie! W spaniale! — zawołała pani Dciota.
— A zatem możemy ju ż śnuało zadatkować plac — powiedział
Lubystek.
— Ile bank da pożyczki?— spytał Paweł.
— Około czterdziestu tysięcy, musimy załatwi, wszystkie fo r
malności, a przedewszystkiem zaraz po spisaniu umowy z Kocica
mi i wpłaceniu zadatku, złożyć do banku podanie.

czyzny na świecie. Otóż Lou Tel ka Tak więc rozwiązano kw tslję
legen też zakończył sam obój ochrony dzieci na wypadek ataku
stwem. W przystępie rostroju ner gazowego.
wowego, wbił sobie 7-krotnie w
SAMOCHÓD WODNY
serce wielkie nożyczki.
Jeden z inżynierów niemieckich
Należy dodać i to, Ze Lou Telle zademonstrował ostatnio automo
gen był ostatnim mężem słynnej bil, który może równie doskonałe
artystki dramatycznej Sary Ber przebywać duże przestrzenie za
„R osjanie są wielkim' amatora
nard.
mi tabaki, którą każdy z nóch przy
równo na lądzie, jak i na wodzie.
sobie
nosi. Pospolity
biedny
Tak
więc wyglądają kulisy Automobil ten zzewnątrz przypo
człowiek wydawał ostatnią kopiej
wspaniałego życia H ollywood, naj mina kształtem tank, a wykonany
kę raczej na tabakę, niż na chleb
dziwniejszego miasta na świecie, jest z aluminjum, co nadaje mu
Ponieważ stad wynikało dla ludzi
lekkość.
Posiada
on
możność
opełnego tajem nic i koszmarów*.
więcej straty, niż pożytku, gdyz
Nikt nigdy tam nie wie, czy spły siągm ęcia przeciętnej szybkości
nietylko przy braniu tabaki pod
wające po twarzy aktora glicery 12u km. na goazinę podczas jaz
czas pracy tracono dużo czasu, ale
nowe łzy nie sa zarazem łzami ro- dy na lądzie i 25 km. podczas po
i przez nieostrożność powstawało
dróży wodnej.
nionenn nad własna tragedją.
dużo pożarów, a ludzie przed ob
CZŁOWIEK KTÓRY sIĘ MIEŚCI
razami świętych w c.erkwi swym.
W ALIZKA DLA NIEM OW LĄT
NA STRONIE PISMA
cuchnącym oddechem zatruwali
Oddawna ju ż wynalazcy pracu
Jedno z ilustrowanych pism
powietrze, car zabronił całkowicie
ją nad sposobem wykonania ma francuskich zamieściło na swoużywania i h?.ndłu tabaką. Prze
ski przeciw gazow ej odpowiedniej' ich kartach fo lo g ra fję natural
stępców karano srogo, rozcinano
dla niemowląt. Ostatnio jednak nej w ielkość5 najm niejszego czło
im nosy poddawano chłoście. Ka
zrezygnowano z usiłowań
idą wieka na świecie w całej jeg o wy
rą za wkładanie tabaki w* nos by
cych po tej linji wynalazczości, a sokości.
Karzełek,
nazwiskiem
ło wyrwanie nosa".
natomiast wynalazcy wpadli na Ritter, mieści się doskonaie na
Jakże dziś zmieniły się czasy!
inny pomysł, mianowicie zrobio dwu stronicach rozłożonego pi
no coś w rodzaju walizy, zaopa sma. W zrost jego wynosi 55 cm.
trzonej w szybki. W walizie tej, Karzełek ma 21 lat i ta jego nie
wykonanej z materjału nie prze zwykła m injaturow ość robi popro
puszczającego trujących gazów stu niesamowite i przykre wraże
umieszcza się niemowlę,
przy-, nie. Ma twarz starego człowieka,
w reklamie radjowej
czem do walizy dostaje się tlen z a ręce tak maleńkie, że zdają się
W przeciwieństwie do Polski w djowe główne dochody czerpią aie
przymocowanego do niej zbiorni być rękami niemowlęcia.
wielu państwach rozgłośnie ra- z opłat abonamentowych, tylko 3
reklamy. Reklama to bywa czapem bardzo natrętna i dokuczli
wa.

Szczyt dyskrecji

M ć w l ą c y p r o m ie ń

fenomenalne urządzenia radjowe
n a „ N o r m a n d i e " —z d o b y w c z y n i B ł ę k i t n e j W s t ę g i A t l a n t y k u
Normandie" — naj nowo cze ś-1 pomocy którego jadący na statku
niejszy i największy okręt pasa- |może się połączyć z dowolnym ażerski, kursujący między Starym bonentem Sieci te le fo n icz n e j w
Światem a Amerj ką, zdooywca Stanach Z jed n oczon y ch , A n glji i
Ełękitnej W stęgi, posiada już ca F ra n c ji!
łą literaturę o sobie. Nie poruszo
M ożliwość przeprowadzenia roz
no dotychczas tylko jednej rzeczy, mowy radjo-telefonicznej na stat
zresztą bardzo ciekawej i zasłu ku, będąc na pełnem morzu, z po
gującej na uwagę, mianowicie u- ciadaczem telefonu na lądzie, sta
rzadzeń radjotochnicznych statku. nowi olbrzymie udogodnienie dla
Na radjostacji pokładowej, któ podróżnych. Ta sama stacja po
ra się mieści w specjalnej ekra zwala rpwnież na nadawanie aunowej
: kabinie,
rasłusowano dyey.i radjowych ze statku pod po
wszystkie najnowsze ulepszenia. stacią muzyki, odczytów ltp. Pod
R ąójostacja dzieli się zasadniczo czas pierwszej podróży, którą od
na trzy części, jedna z nich jest bywał statek z Hawru do Nowego
przeznaczona dla kierownictwa Jorku, amerykańskie przedsiębior
statku do połączeń z portami, dru stwo radjowe C. B. S. n sdało sze
gą część stanowi radjogonjom etr reg słuchowisk ze statku.
pomiarowy, a trzecia jest zarezer
Pozatem istn ieje jeszcze sp e 
wowana dla pasażerów. W radio cja ln a in stalacja zw*ana „m ów ią 
stacji dla pasażerów, oprócz nor cym p rom ien iem ". U rządzen ie to
malnego, krótkofalowego odbioi - po raz p :erw szy zad em on strow a
nika i nadajnika, znajduje się. je  no przy zbliżaniu się ao portu n o
szcze nadajnik radiofoniczny, przy w ojorsk ieg o. W W aszyn g ton ie w y 

Omawiając cały szereg szczegółów, cala czwórka opuściła biu
ro, które w pogodny dżień stawało się nie do wytrzymania. W w e
sołym nastroju wyszli na ulicę.
Pani Dorota w>".tąpila z projektem uświęcenia pierwszego uda
jącego się interesu, rada w radę wszyscy czworo udali się do po
bliskiego baru na wódkę.
M inęło kilka dni, a interes szedł gładko. Upewniwszy się co do
pożyczki, pan Lędźwian wydobył z kasy pięć tysięcy, zapewniając,
że są to resztki jego majętności, bracia K ocicow ie otrzymali ?e ty
tułem zadatku, a resztę mieli otrzymać do pierwszego czerwca.
Tego dnia jeszcze firm a „Czyn" wystosowała dc banku podanie,
które należało przedłożyć przedtem panu Biedrzynieckiemu do
przejrzenia. Zdecydowano wydelegować z mem Pawła z uwagi na
to, że opuściwszy wstępna herbatkę, nie został dotychczas proedstaw iony panu Biedrzynieckiemu Dziubiel porozumiał się z panią
Zulą, która w yjednała u męża audjencję dla Pawia w najb iiszy
czwartek. Pozostaw*ała jeszcze umowa z panią Bienrzyniecką, re
gulująca podział zysków z luksusowej pływalń:. Projektowano so
bie założyć przy niej kawiarnię, dancing, oraz urządzać co pewien
czas zawody pływackie, które dawały pokaźny dochód.
Spółka, chyląca się ju ż wyraźnie ku upadkowi, okrzepła nieco
na s'łach. Wobec bliskiej nadziei ujrzenia gotówki, wspólników
nawiedził przypływ otuchy Zaufanie do własnych poczynań, wy
czerpane szeregiem niepowodzeń poczęło w nich odżywać na nowo.
Chcąc zobrazować odczucia wspólników, trudno się ustrzec od ba
nalnego porównania ich do roznitków, którzy po długiem i beznadziejnem kołysaniu się na oceanie, poczuli w reszcit grunt pod no
gami Niestety, w psychice Pawła nie zmieniło się wiele na ko
rzyść, jednocześnie bowiem na czystej płaszczyźnie uczuć którym
pośw ięcał tyle uwagi, pojaw iła się plama Pewnego dnia. gdy stę
skniony zadzwonił do pani Urszuli, usłyszał obojętne — Pom ył
ka! — a gdy, poznając je j głos, zawołał radośnie — Urszulko, to
ja, Paweł! — powtórzyła t.o samo dobitniej i odłożyła słuchawkę.
Uprzedzany przez nią zawczasu, domyślił się, że postąpiła tak dla
niepoznaki, odbierając telefon w obecności Załkina, mitro to od
czuł gorycz upokorzenia.

RED 4 KOJ A: Warszawa, Nowy Świat 22. Tele'oiry 6.6G.6S ^redaktor naczelnj),
66 «
Isekrotarjat),
tmS JP i ogólny;. Sekretarz edakcji przyjmuje interesentów codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt
ADADóflSTRAł'JA Warszawa. Zgoda 1. Telefony: Administracja i 7arząd 691-6*
Prenumerata 691-66.
"Wydz.ał oetoa^eń 691-56. Skrzynka pocztowa 745. Adres telegraficzny — A B C W amawa. Konto
P K O . Nr. 13560
P R Z E D S T A W I C I E L S T W A : JCalirsr., A l e j a J ó z e f in y 11, tel. 209; Piotrków Trybunaliki, S ło w a c k ie g o 9, tel. 59;
Włocławek, Cyganka 26, tel. 136
. ,
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:
PRENUMERAT4: miejscowa (z odnoszeniem d» duma) i zamiejscowa zł 2.30 miesięcznie; wraz u dziełami
Sienkiewicza zł. J 70 miesięcznie.
*odaktor odpowiedzialny* Józef

ilatuszoryk

W Rosji walczył z paleniem i u-,
żywaniem tytoniu car Michał na-*
kłoniony do tego przez poDów. Ka
ry były srogie, gdyz poza zesła
niem na Sybir, biczowano palaczy
i nacinano im usta, Pisarz Olcarius, który bawił w R osji czat
dłuższy, w* r, 1543 tak opisuje tę
w alkę:

głoszono przemówienie powitalne,
przekazano je kablami telefunicznemi do latarni na Posągu W ol
ności. Tam impulsy elektryczne
rozmowy oddziaływały na siłę
światła latarni, któroj prom ienio
wanie skierowano przy pomocy re
flektora na „N orm andie". Na stat
ku, przy pom ocy komórki fotoelektrycznej, zmieniające się natę
żenie światła przekształcono na
impulsy prądu elektrycznego i poprzez wzmacniacze -jui lako mou a ludzka, dochodziły one do
glóśpiłców. W dalszym ciągu rad jostacja okrętowa nadaw*ala od
bieraną mowę do Raaio City, a
stąd już przy pomocy transatlan
tyckiej stacji przekazano audycję
do Francji.

Podróżuj samoiolem

W Am eryce — dla odmiany —
dąży się do reklamy
możliwie
subtelnej. Oto przykład: Ma być
nadany koncert znakomitej o r
kiestry: przed rozpoczęciem au-dycji dyrygent zwraca się do pu
bliczności napełniającej studio z
prośbą, aby w trakcie m ającego
nastąpić numeru zachowali,
na
tiany znak. zupełne milczenie
Gdy istotnie na dany znak za
panowała głęboka cisza, dyry
gent pochylił się do m ":rofon u i
zapytał: „Co to takiego? Go to
za h ałas?" I znowu cisza. Słucha
cze z zapartym oddechem trwają
w oczekiwaniu. Nareszcie , dyry
gent z westchnieniem u lg i: „A ch,
już wiem, to przejechało auto
marki „C....r“ .
Reklama ta jest zro-zum.a!a w
kraju,
gdzie
ludzie
dbają
o auta coraz ciszej chodzące.
Cisza,
sym bolizująca
przejście
samochodu, była w tym wypadku
bardzo dowcipnem i dyskretnem
podkreśleniem tej jego zalety.
tQ-q.L

— Pomyłka — powtórzył w smutnym zamyśleniu — okazuje
się, że w obecności Załkina staję się pomyłką.
I oto po chwili zaczęło się w nim odzywać „dobre mniemanie
0 sobie", to samo, które wtedy na balu wybuchnęło tak nieoględnie.
Tak, ale wówczas Paweł był pijany, to co nie m ieściło się w głowie,
wypadało z hałasem, wywalił to co myślał prosto w oczy, nie prze
czuwając, że jedno m rugnięcie rzęs długich, schwyta go w potrza
sku. Później, gdy wyparował alkohol, a zamroczyła go niepewna
miłość, rad nierad musiał pogodzie sie z faktem, żc kobieta w „je 
go typie" może być jednocześnie kochanką Załkina. Przemilczał
w sobie ten fakt i ukrył go na dnie pokory, dzięki czemu został
przywrócony do łaski. Stłumiony bunt nie wygasł w nim jednak
1 tlił się małym ogieńkiem, aż dopiero w zejem ność paru Urszuli
wznieciła go nanowo. Przygłuszona hardość młodzieńcza podniosła
głowę i poczęła się domagać praw do tej miłości. Ukrywanie się
po ciem nych kątach kawiarenek poczęło go drażnić, a bojaźń Ur
szuli prezd panem Zalkinem wydała mu się śmieszną Postanowił
na najbliższym spotkaniu postawić rzecz jasno, zmierzając do wy
jaśnienia całej sytuacji. Narazłe dla zatarcia memiłgeo wrażenia
poszedł się upic, co zdecydował z desperacką prem edytacją. Gdy
w*szedl do baru, było ju ż po północy, gdy wychodził, zataczając się
zlekka, świtało, granat nieba poszarzał, srebrząc się na w*schodzie.
Na pustych ulicach rozlegały się głośno jego niepewne kroki. Gdy
uszedł kawałek drogi, wyłoniła się zza zakrętu znajoma sylweta
w jasnem wiosennem palcie.
W biadem świetle latarń, poznał twarz natręta, którego gościł
u sienie pod łóżkiem, a i później spotykał nieraz. Nieznajomy pan
dawał się zwykle widywać nad ranem i zawsze w stanie nietrzeź
wym Pomimo wytwornych ubiorów i wyniosłej postawy, stary
elegant zdradzał niewybredne zamiłowanie do knajp najgorszycn,
gdzie, sam przychodząc, pijał w pojedynkę. Obecnie zmierzał do
baru, który Paweł opuścił przed chwilą, zapewne nie był to pierw
szy bar w jego nocnym programie, bowiem starszy pan słaniał się
mocno na nogach. Ujrzawszy Pawła na pustej ulicy rozstawi! sze
roko ręce i zagrodził mu drogę.
— Kawalerze! — zawołał ochryple — Chodź, napij sie zemną;
C. d. n
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wya dtośc* 1 milimetra przez sserekofó jednej azpalI 1 (7
U ^ lL P a g r l l
ty (n. wszystkich stronach po 6 szpalt): na 1-ej stronie— 1 *Ł,
w tekście (wśród artykułów) — 7# gro, w reklamach jwśród_ ogłoszeń) — 60 gr„ na ostatniej stronie —
60 gr. Notatki reklamowo — 1 at Komunikaty i wyjaśnienia — 1.60 zł., opisy specjalne — 3 zł., lekar
■kie — 30 gr. Nekrologja » « S* gr Drobne po 20 g - za wyraz, duże litery w ogłoszeniach „drobnych” liczy
się za oddzielne wyrazy, a tłusty drnk — podwójnie Notatki reklamowe oznaczr się cvfrą (N.), a komunika
ty i wj jaśnienia cyfr* ( IE. ). Za terminy "rukt ogłoszeń Administracja nie odpowiada.
Wydział ogłoszeń: Zgoda 1, tek 691-66 — biurt ezymui oa godz. 9 rano do 6 wiecz.
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