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Jak uzasadniano ustawę
o uboju zw ie rzą t rzeźnych

NOWINY C O D ZIEN N E

Polcrótce podaliśmy już zasady
ustawy o uboju zwierząt rzeź
nych, wniesionej do Sejmu przez
I>oslankę Pepłowską. Obecnie cy
tujemy wyjątki z obszernego uzasadmeriia do projektu:
Zwierzęta nie mogą być sprzeda
wane przez rolnika bezpośrednio
rzeźnikowi, bo ten nie nabywa ca
lej sztuki, lecz jedynie przednią,
albo zadmą jej połowę. Do obrotu
musi być więe wprowadzone dodat
kowe ogn'wo pośrednictwa w oso
bie hurtownika, który dokonuje
uboju, we własnym zakresie, a na
stępme właściwego rozdziału mię

dzy rzeźniltów chrześcijańskich i
żydowskich. Hurtownicy tacy sa
panami sytuacji na rynku bo me
obawiając się zbliżenia rolnika do
rzeźnlka mogą dyktować nisKie ce
ny rolnikowi, a wysokie rzeźnikowi. Ponieważ hurtowników jest
molo, więc mają sytuację tem łat
wiejszą, bo mogą się ze sobą poro
zumieć, tworząc znane opinji pu
blicznej „kartele rytualistów", wy
zyskujące rolnika i konsumenta.
Rzemiosłem rzeźniekien? w zakre
sie uboju bydła rogatego, cieląt i
owiec nie mogą się trudnić rze
mieślnicy - chrześcijanie, gdyz nie

N a SZE ABC

Małżeństwo na ziość
(w ) W cnwłli, kiedy to piszemy. niewiadomo jeszcze, czy franc liska Izba Deputowanych uchwa
li ratyfikację paktu z Sowicta*>i. Wszystko zdaje się jednuit
^skazywać, że większość, popie
l ą c a rząd Chautemps, a więc
'fiększt ść lewicowa, przegłosuje
k w arcie porozumienia z rządem
2 S. R. R.
Sojusz ten stanie wbrew woli
znacznej czę&ci opinji francu
skiej, obawiającej się przyjaźni z
Państwem kcmunistycznem. l.-tottiie Francuzi mają pewne pudstaaby z niepokojtm patrzeć na
bhukie stosunki ze Związkiem ReP»blik Rad. O skutkach porozu
mienia z Sowietami na wewnętrz
ne stosunki francuskie pierwszy
przekona! się p. Laval, który po
wróciwszy. jako Minister Spraw
• granicznych z Rosji do Francji,
* Jy zjawił się w jakiś czas po‘ i m w mieście Aubervillers, któ»o jest burmistrzem, napotka!
am ngr, mny wzrost w pływów ko
munistycznych.
^ ■«
skutki porozumienia z

W alka w e w n ę trzn a w organizacji p, M oraczewskiego
Walki wewnętrzne w stworzo
nej prztz b premjera Moraozewskiego organizacji ZZZ. przybra
ły bardzo ostre formy Już w czai ie ostatnich wyborów do Sejmu
zrznaczyły się głębokie różnice
w łonie ZZZ. B. premjer Moraczewski i jego zwolennicy wypo
wiedzieli się za bojkotem wybo
rów,
natomiast (trupa, której
przewodzili pp.: Gardecki i Pą
czek, domagała się wzięcia czyn
nego udziału w wyborach i prze
forsowała swoją wole. P. Pączek
kandydował nawet do Sejmu na
Pradze, ale przepadł.
DWIE GRUPY
Okres od wyborów sejmowych
do ostatnich uchwał wypełniony
był walkami wewnętrznemi w
ZZZ Nie było takiej kwestji, w
której stanowisko władz ZZZ. by
łoby jednolite. B premjer Moraczewski wypowiedział się np prze

r-Jak1! 1” ?! riC 0g,ranlCM«
si*
Kze dla F ran cji do spraw weętrz. >^h Ewentualna pomoc
sowiecka w razie zatargu z Niem
cami jest t "rdzo wątpliwa i nieciauomo, K tórzy Sowiety miałv.
bj d e s t S i ę na t y ły „iem ieckij.
Natomiast w ruzie „por,,* nie
miecko - rosyjskich Francja zmU»zona byłaby do bezpośredniego
reagowania. A przytem bolszewi
cy me oddają pozyczek...
Cóż w'ięc skłania Francję do raWarcia tego dzikTieeo związku?
Względy wyłącznie negatywne.
Niechęć rządzącej we Franci-" masonerji do wszelkich państw na
rodowych lub rządzonych autory'at^wnie. Dalej chęć pokazania
^olsce, że i bez niej znajdzie się
na wschodzie sojusznik. Wszyst
wie te względy pchają lewicę iran
cuską uo kroku, który z punktu
v ’ dzenia francuskiego jest bar
dzo nierozważny, a z punktu wi
dzenia polskiego musi budzić po
Wa*ne zastrzeżenia.
"'J Stępowaliśmy zawsze na lamach „A . B. C." bardzo wyraźnie
Za wzmacnianiem i utrzj mywa
niem w całej rozciągłości sojuszu
Polsko - francuskiego, a to właś
nie wówczas, gdy dostrzegaliśmy
zę sti on.v polskiej brak zrozumier dla ważności tego sojuszu. Od
>ewntg0 czasu wszakże nie Pol
sku, ale Francja wzięła na siebie
inicjatywę psucia
wzajemnych
» osunków. Pakt z Sowietami, za
^ Jrym nic nie przemawia pozypod względem negatyw
nym może zdziałać dość wiele.
^aieży więc życzyć sobie, aby
fowe elementy psychiai fra n ci
dokt*
I n*fJ pozwoliły
rynie i zdenerwou aniu skompromituwanych lóż wprowadzić
J 1 ncji na tory bezpłodnej i
Ukow-nej polityki.

ORGAN ZZZ.
Namiętne
walki
rozgorzały
Leż na temat redakcji organu
ZZZ., noszącego tytuł „Front Ro
botniczy". Wystąpienia tego pi
sma, prowadzonego przez b. prero
jera Moraczewskiego i p. Ssuriga,
były określone prztz opozycję w
ZZZ. jako homunizujące. Szcze
gólnie ostre protesty wywołał za
mieszczony przez „Front Robot
niczy" artykuł
pod
tytułem
„Granatami po szklanych
do
mach", który uznano za uwła
czający pamięci Stefana Żerom
skiego. Ostatnio poruszenie w
grupie opozycyjnej Z Z Z wywołał
skonfiskowany
artykuł „Frontu
Robotniczego", w którym autor

dowodził, iż Polska nie powstała został rpośród zwolenniliów gru
pc to, żeby „kilkuset wojskowych py opozycyjnej w ZZZ.
i cyv ’ lnych dygnitarz;’ państwo
REGRESJE
wych rozbijało się samochodami".
Przebieg zjazdu krakowskiego
skłonił prezydjum centralnego
ZJAZD W KRAKOWIE
yydziału ZZZ. do przedsięwzięcia
Walki wewnętrzne w ZZZ zna
zarządzeń
represyjnych
Na
lazły publiczny wyraz na zjeździe
posiedzeniu prezydjum h. posał
związku pracowników samorządo
Gardecki był odosobniony. P.
wych i użyteczności publicznej,
Pączek jest chory i przebyw? na
odbytym w pierwszych dniach lu
kuracji w Krynicy, p. Gdula by’
tego w Krakowie. Na zjezdzie
nieobecny. Po 5-godzinnej dy
tym b. poseł Gardecki oraz czło
skusji p. Gardecki przyszedł do
nek centralnego wydziału ZZZ. p.
przekonania, ii będzie z ZZZ.
Pluskowski krytykował; działal
usunięty i sam zgłosił swe ustą
ność b premjera Moraczewskie
pienie. Prezydjum zawiesiło rów
go i jego zwolenników oraz kie
nocześnie p. Pluskowskiego w
runek redakcyjny „Frontu Robot
prawach członka centralnego wy
niczego". Na krakowskim zjeź
działu ZZZ.
dzie p. Gardecki wybrany został
Prezydjum centralnego wydzia
prezesem zarządu głównego zwią
łu ZZZ przyjęło ustąpienie p.
zku pracowników samorządowych
Gardeckiego do wiadomości i za
i użyteczności publicznej, poczem
wiesiło w urzędowaniu cały za
i cały zarząd głównv wyhrany
rząd główny związku pracowni
ków samorządowych i użyteczno
ści publicznej, wyprany w Kra
kowie. Jednocześnie zamianowa
no zarzrd kom m rycznj zw pra
co? ników samorządowych z b.
premjerem
Moraczewskim
ita
czele.
r
skich, dzięki centralnemu ogrze
WALKA
wać u, mimo mrozów, są kontynu
P Gardecki nie złożył jednak
owane bez przerwy. Dotyczy to urzędowania jako prezes zarządu
przebudowy pałacu Blank? i nad głównego związku piacowników
budowy kliniki szpitala Dzieciąt samorządowych i użyteczności pu
ka Jezus, przeznaczonej dla lecze blicznej, a dnia 10 b. m. wystoso
nia chorych górskiem powietrzem wał do centialnego wydziału ZZZ
podług wynalazku Prezydent? Rze pismo, w którem protesłuje prze
czypospohtej. Roboty przy w-szyst ciwko unieważnieniu wyborów,
kich pozostałych budowlach są dokonanych przez zjazd krakow
przerwane.
ski, cofa swe ustąpienie z ZZZ. i
odwołuje
się do decyzji plenum
Właściciele taksówek ponoszą
spowodu mrozów wnększe wydat centralnego wydziału ZZZ, Podob
W czwartek 13.11-1336 r.
ki na benzynę, albowiem, wobec nie p. Fluskowski apeluje do ple
num
od
decyzji
prezydjum,
za
długich postojów, muszą od czasu
do czasu (eonajmniej co godzinę) wieszającej go w prawach człon
na 10 minut zapuszczać motory, w ka centralnego wydziału.
Centralny wydział ZZZ, ma
celu niedopuszczenia do zamarz
nięcia chłodnic. Mimo tc zachodzą być zwołany w najbliższym cza
A D R J P
w
wypadki
zamarzania wody w sie. Na posiedzeniu tem rozegra
chłodnicach, co naraża właścicieli się dalszy etap walk wewnętrz Orgja śm iechu
Conferencier M Ztiicz
nych w łonie ZZZ.
na poważne straty.
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Wskutek nadciągającej depre
sji barometrycznfej znad Sandynawji i Bałtyku ku południowi w
znacznej części Polski w dniu
wczorajszym zachmurzenie stop
niowo poczęło wzrastać, a triiejscami notowano drobne opady
śnieżne. Jednocześnie ze zmianą
wiatrów północnych na zacho
dzie temperatura wzrosła w pół
nocnej połowie kraju. Temperatu
ra o godz. 14-ej wynosiła: 4 st.
mrozu w Gdym i Kaliszu, 3 w Po
zagai u i Grolm e, 7 w Warszawie
i Białymstoku. 8 w Wilnie i Mła
wie, 9 w Łodzi j Dęblinie, 10 w
Pińsku i Kielcach, 11 w Krako
* Katów ;aeh, 12 w Lublinie
i Łucku, 13 w Zaleszczykach
Przemyślu, 15 w Tarnopolu j Za
kopanem i 16 st, mrozu we Lwo
wie.
Dziś — przeważnie pochmur
ne z opadami śnieznemi. Wzrost
temperatury aż do odwilży na
północy Umiarkowane, chwilami
norywiste wiatry północne i pół
nocno - zachodnie.
Wczoraj nocą w środkowej, za
chodniej 1 południowej Polsce na
stąpiło dalsze obniżenie tempera

tury, W Warszawie mróz o 5-ej
rano wzrósł do 15 stopni, a na
brzegu Wisły do 18 stopni. W Po
znaniu notowano o te; porze — 12
stopni mrozu, w Łodzi
19, w
Krakowie — 20, w Tarnopolu —
23 f w Leśnej — 25 stopni mrozu
Silny wyż barometr;czny, któ
ry przyniósł nam mrozy, przesu
nął się w kierunku południowozachodnim.
Silne mrozy nie potrwają jed
nak długo.
Nad Skandynawją
bowiem tworzy się już głębc!-:i niż
barometryczny, który
zaczyna
stopnow o wypychać masy zim
nego powietrza Powoli na wscho
dzie zaczyna się dostawać cie
plejsze powietrze, wskutek czego
temperatura wzrasta.
W zv.'iązku z napływem cieplej
szego powietrza spodziewany jest
wzrost zachmurzenia oraz drobne
i P zejśoiowe opady śnieżne.
W miejscowościach, w których
‘>rak jest śniegu, lub pokrywa
śnieżna posiada nieznaczną gru
bosć zachodzi obawa, że wymarzną oz;nvny
BUDOWIE i TAKSÓWKI
Roboty nowych gmachów miej-

Sculety zariucald japoiji
prowokowanie zatargu na Dalekim Wschodzie

MOSKWA, U - 2. (P A T .). —
Ostatnie inejdenty na granicy
mandżursko - mongolskiej odbiły
się głośnem echem w prasie sowieckiej.
Agencja „Tass" donosi z UłanBator (stolica Mongolji Zewnętrz
n ej), ii wiadomości ze źródeł ja]>ońskieh o ataku 600 żołnierzy
uongolsKich w rejonie Keleniutu
TEREN l e t n i
ia japońską straż pograniczną w
dniu 8 b. m. nie są prawdziwe
Natomiast prawdą jest że dnia
9 b. m. w rejonie Bulkundersu od
dział wojsk japońsko - mandżur
skich na 7 samochodach przeje
* eksploatacji na koncerty, ka^iar- chał granicę Mongolji i W odle
Wf za a w
jłoszenia przyjmuje głości 10 kim. od granicy usiło
Lance'arja ^ arsz. Tow. ł cżwiar- wał uprowadzić konie, należące
skiego ni. Szopena 3/ 11, tel. 8 6C
do mongolskiego posterunku gra
od godz, l i 40 l4
nicznego. Napastnicy został, od

„doliny
SZWAJCARSKIEJ"

ciwko projektowanym izbom pra
cy, grupa pp.: Gardecki°go i Pącz
ka za izbami pracy nawet w for
mie projektu rządowego,

ogniem straży mongol
parci
skiej.
„Tass" suw ia kołom aponskim
zaizut, iż wywołują zajścia gra
niczne. Oddziały jupońsko-mandżurskie zapuszczają się wgłąb te
rytorjum Mandżurji, niekiedy na
odległość 25 kim W rejonie Karenor zniszczono -słupy graniczne
i dopuszczono do napadu na mongolski
posterunek
graniczny
„Tass" w b. strych słowach ata
kuje wojskowe koła japońskie,
twierdząc, że niewłaściwe oświet
lanie incydentów
granicznych
jest przygotowaniem opinji „do
poważniejszych prowckacyj, wy
mierzonych przeciwko
granicy
mongolskiej", gdzie odbywa się
koncentracja wojsk japońsko mandżurskich.

mając zbytu na swe. „trefne" Drzo
dy, znajdują się w warunkach, wy
kluczających nietylko konkuren
cję, ale wogóle prowadzenie, tej ga
łęzi. rzemio-sła i haadlu.
Zapotrzebowanie przoaów i za
dow w różnych miejscowościach
jest różne, bo zależy od stosunki
ludności żydowskiej do chrześc-jańskiej, od stopnia jej zamoności
i t. d. Powstają wiec sytuacje, że
tam,
gdzie ludność żyaowska
mniej konsumuje mięsa, niż chrse
ścijańska, jak np, w Warszawie,
ceny imęs? przedniego są znacznie
n.ższe, niż ceny mięsa żadn ego.
Innemi słowy ludność żydowska
przerzuca część kosztów Konsu
mowanego mięsa, a więe i koszta,
związane z opłatami za ubój rytu
alny, na ludność chrześc 1jaftską
W małych miasteczkach, gdzie do
minuje ludność żydowska powsla
ie nadmiar mięsa zadniego. Mięso
to, nie znajdując na m?ejscu na
bywców deprecjonuje cenę żyw
ca. Cierpi na ten znowu roln;k.
Pozatem rozmaite zapotrzebowa
nie w obydwu wypadkach stwarza
dla skartelizowanych handlarzy
szerokie pole do wyzysku rolnika
ora: rzeźnrka - detal isty. Sicartel
zowani hurtownicy ściągają ha
racz i uprawiają lienwe Przy tym
stanie rzeczy nie można racjonal
nie zorganizować finansowania obrotu mięsnego.
Svstem koszerowania mięsa przy
uboju obciąż? artykuły miesne do
datkow-erru kosztami Opłaty z te
go tytułu motrą dochodzić do 8 zł.
od bydła, 3 zł. od cielęcia, barana
i owcy, 10 — 50 gr. od drobiu. Z
publikacyj organizacrj gosnodarczych i rrasy wynika, iz są one
jednak w wielu wypadkach znacz
nie wyzsze. Onłatami temi obcią
żana jest również ludność ctirz*
ścijańska.
Koszerowanie mięs? w chwili
uboju, powoduje niszczenie skór
przez nadmierne przecięć:* szyi
zwierzęcia. Z tego powodu sKbry
nolskie nie odpowiadają normom
standaryzacyjnym, przyjętym na
r; nkach światowych i mają niż
szą wartość.
Z anałizy gospodarcze; strony
zagadnienia wynika więc wniosek,
że przerzucenie koszerowania mię
sa na moment uboju, donrowadzlło do wypaczenia struktu-y har
dlu ze szkodą dla rolnika i konsu
menta i rzemiosła, oraz strat go
spodarczych dodatko^Tch (skó
ry)."
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Gwałtowne tempo
z b r o je ń S t a n ó w Z je d n o c z o n y c h
LONDYN, 11. 2. (A TE .). — Z
Waszyngtonu donoszą: Budżet
obrony narodowej, zatwierdzony
przez komisję budżetową Izby re
prezentantów, przewiduje 338,782
miijonów dolarów na cele wujskowe i 168,360 miijonów dola
rów na rozbudowy i ulepszenia
lotiusk. Jest to największy budżet
jaki kiedykolw JeL
przedłożony był
parlamentowi
Stanów Zjednoczonych w czadach
pokojowych.
Między innymi budżet ten prze
widuje zwiększenie armji stałej
150.000 żołnierza oraz g w a r d j i
narodowej do 20. »)0. Korpus ( iicersk zwiększony być ma o 5.000.
Na wydatk. związane z raordern:zacją części
ciężkiej artylerji
przewidziano 888.000 dolarów. Na
fortyfikację wybrzeży oceanu Spo
kojnego, Hawajów i Panamy prze
widziano 8,5 miijonów dolarów
Sumę 55.540 dolarów przezna
czone na budowę 565 nowych sa
molotów. z czego 416^ wykona
nych być ma w roku bieżącym.

WASZYNGTON, 11 2 (P A T ),
Szef sztabu jeneralnego, jen. Malin Craig, w raporcie dla komisji
wojskowej Izby reprezentantów
zaleca kongresowi powiększenie
stanu liczebnego armji, a miano
wicie liczby oficerów z 12 tysię-

cy do 14 tysięcy, a liczby żołmerzy ze 140 tysięcy do 165 tysięcy,
Jen Craig zaznacza iż jest rzeczą oczywistą, że czasy niespokojne wróciły. Nierozsądne byłoby
lekceważyć doświadczenia prze
szłości

P . wiceminister Staniszewski oow rsca
na stanow isko nacr. i . rektora Eannu Rclnego
Ostatnio pojawiły się w prasie
wzm.anki o objęciu prz~z p o d s e
kretarza stanu w Min. Skarbu, p.
Władysława S t a n . szew skiego orezesury Państwowego Banku Rol
nego.
Wiadomość ta jest meśi ista, p
wiceminister
bta.msze ski bo
wiem me obejmuje stanowiska
prezesa Banku, na którem poT,os_aje nadal p. Seweryn Ludkie
wicz, lecz powraca na dawne sta
nowisko naczelnego
dyrektora
Banku Rolnego, z którego był ur
lopowany na czas pełnienia funk-

cji podsekretarza
I .ar) u

stanu w Min.

M anewry
floty

am erykańskie]

SAN PEDRO, 11.2 (P A T ). —
65 amerykańskich okrętów wojen
nych, w tem 11 OKrętów linio
wych. 12 wielkich krążowników oraz 3 lotniskowce z 400 samolota
mi. udało się na 5-dniowe mane
wry ku południowym brzegom La
lifornji.
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na p o zy c je w ł o s k i e p o d KakaDSe

ny drąg w ręku. W wyniku bójki,
Koczul został przez trzy kobiety
zmasakrowany i zmarł.
Świadkami bójki była lt-letnia
córeczka Koczulów i 9-letni chło
piec sąsiadów. W toku dochodze
nia byli oni już przesłuchani na
okoliczności sprawy pizeJtem jed
nak poddano ich badaniu psychja
trycznemu. Biegli psychjatrzy or Sekil, że dzieci są już na tyle roz
winięte, iż relacje przez nich skla
óan», zasługują na wiarę.
Jak się dowiadujemy, obrońcy
Koczulowych stoją na stanowi
sku, 12 żono denata znajdowała
się w stanie obrony koniecznej,
gdyż musiała bronić swego życia
przed napadającym ją z nożem w
ręku mężem. Gdyby sąd stanął na
tem stanowisku, to wówczas Koczulowa, w myśl obowiązującego
u nas prawa. uniknęłaby kar" Go

włoskie dokoła M&kalle. W ojow
nicy abisyńscy nacierali pomimo
ognia z dział włoskich i nawet
przedarli się poza linję tego og
nia, ale trafili wówczas na sieć
orutów kolczastych, gdzie zdzm-

W niedługim czasie, na ławie oskarżonych zasiądą Natalia Ko
czu!, Fmilja Binka i Julia Binka,
otkarżone o potworne morder
stwo na osobie Stanisława Koczu

la.
Pożycie małż. Koczulów od po
•ezijtku było złe Zona Koczula,
E nka z domu. robiła stale mężo
wi awaniury, który wszystkie zarcbione pienńidze przepiiał, znę
cając się nad żoną i maleńką có
reczką.
Po 12-tu latach pożycia. Koczu
kwa zdecydowała się na przepro
wadzenie separacji. Kiedy o tem
dowiedział s-ę jej mąż, zagroził żo
nie morderstwem. W październiku
roku ubiegłego, Koczul rzucił się
t.a żonę z nożem. Kobieta chwyci
ła za siekierę Na pomoc jej przy
była siostra, Julja Binka wraz z
•matka Emilia, która miała żelaz

P r z y ja z d p rezeza B . P .
p. A . Koca do P a ry ła
PARYŻ, 11.2. (P A T ). Przybył
tu nowomianowany preze3 ban
ku Polskiego p. Adam Koc. Szereg
dzienników opatrzył wiadomuść o
przyjeździe prezesa Koca przy
ehylnemi komentarzami,
j Poważny organ sfer finanso
wych „A gence Economiąue et
Finartciere" w depeszy własnej
3 Warszawy pisze, iż nominacja
.wiceministra Koca na stanowisko
prezesa Banku Polskiego wywo
łała w kraju jaknajlepsze wraże
.nie, p. Koc znany josi Dow.err
iako finansista, wierny ustalo
nym zasadom ekonomicznym
nrzetiwnik wszelkich ekspery
mentów.
j Dzienniki: jak .Capital", „Le
Journal", „Ere Nouvelle", „ A r
du Peupie", „E xceliior", „Tempa"
1 t. d. zamieściły charakterystykę
dotychczasowej działalności p
» Koca na stanowisku wiceministra

finansów, podkreślając specjalnie
zasadnicza wytyczne jego polity
ki finansowej i stwierdzając, że
zaznaczył się on jako zdecydowany zwc lennik polityki finansowej
A
^AVTAł M
Al C
*7A przestrzeganiu
AKT„ -1AArA„ 11I
opartej
»a4* A
ścisłern
zasad stabilizacji waluty i rów
nowagi budżetowej.
W nrnistersŁwie skarbu — za
znacza dalej prasa — miał on po
wierzony specjalny dział stosun
ków z zagranicą. W tej dziedzinie
aał s.ę również poznać, jako zwc
lenmk międzynarodowej współ
pracy gospodarczej między pań
stwami, Które pozostały wierne
zasadzie waluty złotej.
F. Koc jest wiceprzewodmczą
cym polsko-francuskiego towa
rzystwa kolejowego i z tego tytu
łu często przyjeżdżał do Paryża
Przywiązuje on duże znaczenie
do rozwoju stosunków gospodar
czjch polsko-francuskich.

Hu p e łz ło Włochfiw
w A f r y c e w W s c h o d n ie j
RZYM, 11. 2 (teł. w l.). Ogłoszo
no urzędowo: Liczba poległych w
Afryce Wschodniej -od dnia 1
stycznia 1935 roku Jo 1 stycznia
1936 roku wynosi 427. Zmarłe
wskutek ran 4, zmarło wskutek
chorób w związku z pełnier en
służby 396
Łącznię straty wic
skie w roku 1933 wynoszą wlęh
wraz z zaginionymi 814. W stycz

niu 1936 roku poległo 341, zmarło
wskutek ran 4, zmailo z powodu
chorób nabytych na służbie 92,
zaginionych 3. Łącznie straty w
styczniu 1936 wynoszą 440
Straty w ciągu ortatntch 13 tu
miesięcy wynoszą tedy 1284 (nie
licząc rannych w oddziałach tu
bylczych).

Japończycy n'e m ają zam isru

Zam knąć d rzw i na rynku chińskim
przed tow aram i a m er, KaAsK.fc mi
WASZYNGTON, 11. 2. (P A T.). drzwi do handlu z Ch'nami
Zdaniem
ambasadora
Salto,
tonie, Salto odmówił bezpośrednie możliwość wojny pomiędzy ^Sta
go komentowania przemówienia nami Zjednoczonemi a Japonją
ee n ato ra
Pittmana.
Amba jest nie do pomyślenia-. Ambasa
sador Saiko oświadczył jednak, dor podkreślił, że nic nie wpłynie
że Japonja nie ma ladnegc za na zmianę jego opinji w tym
miaru zamykania Stanom Zjedno względzie i ie liczni Amerykanie
czonym a n i
innym państwom myślą tak samo, jak on.
A m b asad o r japoński w Waszyng

K om unizow anle Południow ej Am eryki
natrałia na przeszkody
S ANT JAG O DE CHILE, 11. 2.
Strajk kolejowy jest na ukończe
niu. Wielu komunistycznych aj itatorów aresztowano. Rząd oświadczył przedstawicielom pra
sy zagranicznej, le strajk kolejovy miał być hasłem do zamachu

Projekt prawa
ro

komunistycznego. Akcja w tym
kierunku była prowadzona z za
granicy przy pomocy miejsco
wych elementów
komunistycz
nych.

W Ministerstwie Skarbu cnraeowanu projekt ustawy, regulującej
sprawy wydawania obłigacyj. We
dług projeatu, prawo emitowania
wbiigacyj przysługiwać ma jedynie
epMkom akcyjnym, których hapi.ał
zakładowy wpłacony został w wy
sokości cona.mniej miljona złotych.
Projekt us.awy me dotyczy prawa
wydawania obłigacyj przez monopoli
i banki państwowe, która to sprawa
załatwiona ma zostać osobno.
Projekt ustawy o obligacjach jest
obecr.1* przedmiotem narad między
mkiiaterjainych, poczem w ciągu bie
żącego tygodnia jeszcze znajuzie się
n« F.adzie Ministrów, która zadery
duje o przedŁ ,enia go Izbom L stawodawc^ym, r

SCHEFER NIE ZAWIÓDŁ
GARMISCH - PARTENKIKCHFN. 11. 2. (P A T .). — W j>f,
dzie figurowej panów po zakoń
czeniu wszystkich ćwiczeń obo
wiązkowych,
pierwsze miejsce

o pożarze w

„BrltPsh

zajmuje bezapelacyjnie wielokrot
ny
mistrz
świata, Austrjak
Schaefei — 250.9, 2) Wilson (Ka
nada) — 237.9, S) Sharp (Auglja) — 237.7, 4) Beier (Niem
cy) — 237, 5) Kasper (AustrjaL

P ie rw s zy eolski „m ilioner D o w is trzo ”
J j b e u s z lotniczy Kazim ierza Burzyńsxiegci
W finfu 12-ym b. r. w cywilnym
porcie lotniczym na Okęciu od
będzie się uroczystość powitania
przez władze lotnicze i dyrekcję
Polskich Linij Lotniczych „Lot'
Kazimierza Burzyńskiego, pierw
szego pilota
komunikacyjnego,
który w locie z Krakowa do War
szawy przekroczy miljor kilomeb
w 3łużbie
j.
skiej komunikacji powietrznej
Burzyński jest pilotem komuni
kacyjnym od r. 1923 i do chwil,
obecnej wykonał ponad 5.000 prze
lotów, przy sterach zaś przesie
dział 7.000 godzin. Jako pierwszy
polski pilot komunmacyjny Bu
rzyński otwierał niemal wszyst
kie nowopowstające polskie linje
komunikacji powietrznej: w r.
1925 do Wiednia, w r. 1929 do
Katowic, w r. 1930 do Bukaresz
tu. w r. 1932 do Wilna, Rygi i

Tallina, w r. 1934 do Berlina. Po
nadto Burzyński odbył szereg
pierwszych lotów komisyjnych, ra.
in w r. 1932 do Aten. W r. 1935
był w Ameryce, celem wypróbo
wania i odbioru nowych maszyn
komunikacyjnych „Lockheed Elextra", zakupionych dla polskiej
komunikacji powietrznej i prze
prowadził pierwszy samolot z Los
AngeloŁ do St. Louis.
Kazimierz Burzyński Jest też
iednym z najlepszych pilotów
sportowych. R”ał on udział nie
mal we wszystkich challengeach
a w ostatnim challenge‘u
r.
1934 pokonał wszystkie konku
"encje i zdobył zaszczytnie aru
gie miejsce.
„M iljoner powietrza" za swoje
wyczyny lotnicze odznaczony jest
araer°m „Odrodzenia ^olski" i
źłotym Krzyżem Zasługi.

Zm ianą prawa budowlanego
projektuje Z w . !zb Przemysłowo-Handlowych
Związek Izb Przemysłowo-Han
dlowych opinjując projektowane
zm.any
prawa
budowlanego,
stwierdził, iż z projektu tego wy
nika jasno tendencja do prze
rzucenia na właścicieli dzialak
budowlanych szeregu
kosztów,
związanych z rozwojem ośrodków
miejskich, zarówno w wypadkach
rozszerzania się zabudowanego
obszaru miast, jak i w wypadkach
podnoszenia poziomu wyposaże
nia ulic i placów miejskich w
udogodnienia cywilizacyjne. Zw ą
zex stwierdź1-!, iż podobne tenden

Le k a rza
. Zakład ubezpieczeń
społecz
nych nie może dojść do porozu
mienia z Naczelną Izbą Lekarską
w sprawie wytycznych nowej u
mowy z lekarzami ubezpieczalm
Pod przewodnictwem proi. dr
Michałowicza odbyło się posieazi
nie pełnego zarządu Naczelnej U
by, na którem omawiano sprawę
zawarcia umowy z ubeznieczainią. Postanowiono jednogłośnie
odrzucić projekt umowy przedło
żony i^rzez Zakład Ubezpieczeń

6) Nikkanen (Fm landja), 7) Pataky (W ęgry), 8) Tertak (W ę
g ry ); 9) Dunn (A nglja), 10) Lee
(Ameryka), 14) Yates (Ang\ia).
121 Reiter (Ameryka), 13) Tomlins (A nglja), 14) Bueller (Szwaj
carja), 15) May (Austrja).
IV AR BALLANGRUD
MISTRZEM NA 500 METRÓW
GARMISCH. 11 2. (PAT.). —
We wtorek rozegrano w Garmisch
pierwszą konkurencję jazdy szyb
kiej panów na 500 metrów. Za
wody wywołały wyjątkowe zain
teresowanie i zgromadziły na stadjonie przeszło 12 tysięcy wi
dzów. Pogoda była idealna. Tem
peratura wynosiła 5 stopni po
niżej zera
Wielgie zwycięstwo, spodziewa
ne zresztą, odnieśli zawodnicy
norwescy, zajmując dwa pierw
sze miejsca w biegu. Zwycięstwo
Norwegów j zciobycie przez nich
pierwszego złotego medalu olim
pijskiego v’ywołało burzliwe owacje licznie zgromadzonych ns
stadjonie Norwegów.
Pierwsze miejsca i tyiuł mi
strza olimpijskiego zdcoył Kar
Ballangrud. Czas jego na 5u0
mtr. wynosił 43,4. Drugie miejsce
i srebrny me&al olimpijski uzy
skał Norweg Krog, 3) Treisingor
( Ameryka), 4) Ishimara (Japcnja ), 5) Lamb (Ameryka), 6) De
Ligne (B elgja), 7) Leban (A u
strja), 8) Potts (U SA).

START Z RAMIENIEM
W GIPSIE
Podziw w Garmisch wywołała
Angielka Kessler, która startatczła w biegu pań z ramieniem
w gipsie.

cje niektóre zarządy miejskie obiawiały rówr.ież dawniej, lecz sku
tecznym hamulcem w tym zakre
sie było prawo budowlane w dotycnczasowem jego brzmieniu.
Przerzucanie na właścicieli nie
ruchomości kosztów różnego ro
dzaju urządeń spowodować mo
głoby zwyżkę ceny działek budow
lanych, gdyż parcelujący będą 3ię
n a k ró la A
oczywiście starali przerzucić ko
PARYŻ, 10. 2. (ATE) W proce
szty te na nowonabywców; w
sie zabójców Króla Aleksandra,
konsekwencji okoliczność ta wpty który toczy się przed sądem Drzynie hamująco na rozwój miast. sięgłych w Aix en Frovence z‘
znawali dziś komisarze r ilic ji z
Jlelun i Anntmasae. Z zeznań
tych wyniKa, ze oskarżony Kralj
otrzyma! przed zamachem sumę
1.500 franków.

P ro c e s o zam ach
le^ sa n cfra
Komisarz z Annemassa poakr*ślił, że odkarżony Pospisil twier
dził podczas śledztwa, ie otrzymał
rozkaz zamordowania lnóla Ale.esanara od przywódcy terorystycz
ńej organizacji chorwackiej Ante
Paveiica. Pomiędzy św iadkajm a
obroną wywiązała gię ostrt. polemiiia, Proces trwra.

o d rzu c a j

projekt n&wej ustawy w ubezpieczalniach
Społecznych, jako bardzo poważ
nie pogarszający warunki pracy
i płacy lekarzy Ubezpieczalm.
Jednocześnie uchwalono zloćyć Ministrowi Opieki Snołecznej nowy Droiekt umowy, opraco
wany na tem posiedzeniu. Jako
zasadę uchwalono, by warunki
płacy były przez Ubezpieczalmę
uzgodnione nie z Naczelną Izbą,
lecz z zawodowemi organizacja
mi lekarskiemi.

Składki adw okackie
ściągane będą w drodze egzekucyjnej
Siracyjnej. Tak się dzieje np
ubezpieczalruami społecznemi, z
gminami wyznaniowemi, jak rów
nież z organizacjami samorządu
gospodarczego, a nawet zawcćo
wego. Jedynie rady adwokackie,
wobec specyficznej konstrukcji
ustawy, nie mają tych możliwo
ść.. Toteż, jeśli chodzi o skład
kl, należne od adwokatów, docho
dzą o ne do b. poważnych kwot.
We Lwowie zaległość wynosi oInternational Picture”
rzystwa filmowe poniosły dotkli kolo półtora miljona złotych, w
we Btraty wskutek zniszczenia a- Warszawie około miljona zło
paraiury do nagrywania fiimów tych
dźwiękowych. Pastwą płomieni
Zainkaiowanie tych należności
padło również kilkanaście tysięcy w drouze dobrowolnej jest tech
metrów taśmy filmowej.
wcznie niemożliwe. Zrezygnowa
ni« z tych kwot byłoby sprzecz
ne z zasadami dob-ego prowadze
3i.g!ik przy negusie nia instytucyj przez zarząd, któ
ry musi czuwać nad radą adwo
głów nym doradcą
kacką. Toteż Naczelna Rada Ad
w o”sk cw y m
wokacka wystąpiła oueonle do mi
RZYM, 11. 2. (P A T .). — Cała nistra sprawiedliwości z prośbą
prasa wioska zamieszcza wiado o spowodowanie ustawy, któraby
mość o mianowaniu Anglika, płk. wprowadziła możność ściągania
Holta głównym doradcą wojsko zaległych składek w drodze eg
c,ekucyjnej. (O l.).
v
wym negusa.

artystów bez pracy
Pożar, który w nocy z soboty
na niedzielę wybuchł w londyn
skiej dzielnicy filmowej Elstree
zniszczył w „British and Dorninions Film Co. trzy olbr-ymie sale
kinowe, 40 pokojów dla artystów
i 24 biura. W „Brit.sh Internatio
nal Picture" pastwą płomieni pa
dły trzy sale dla wyświetlama
iilmćw, magazyny z garderobą i
kulisami oraz przyDO»-ami technicznemi. Spowodu przerwy w na
grywaniu nowych film ó w
1000
urtystów i statystów znalazło S’ ę
nagle bez p racy.
Usuwar.ie gruzów i zgliszcz po
trwa około pół roku. Oba towa

siątkowały AMsyftcąyków włoskie
karabny maszynowe.
Abisyńczycy musieli Wobec te
go cofnąć się. Informatorzy an
gielscy dodają, te atak wczoraj
szy przekonać musiał Ablsyńczyków, iż atakiem frontowym nie
będą mogli zdobyć pozycji pod
Makalle, a raczej chyba jak emś
uderzeniem przeasięwzietem znie
naćka.
Według Wiadomości ze źródeł
angielskich 7 samolotów włoskich
które bombardowały wczoraj De#*
sje rzucało . bomby również po
drodze, a więc w Sololi.
Na froncie południowym w e
dług urzędowvch rclacyj włoskich
rówoi?ż nie zaszło nic godnegu
zanotowania. Źródła angielskie
twierdzą, te kolumna zmotoryzo
wana włoską nad rzeką VebbiGestro Oirzvmala posiłki i za
pewne będz:e usimwała posunąć
się naprzód. Abisyńczycy rów
nież wysłali posiłki na front po
łudniowy, a m. in. 20 dział, w tem
przeszło 10 przeznaczonych uo
ostrzeliwania ezoigów.
O ftcero w je a n g ie l s c y
w a r m .ii n e g u s a ?
LONDYN, 112 (A T E ). Na
il-zisiejszem pos edzeniu Izby Gmin
minister 8nraw
zagranicznych
F.den
został
ze interpelowany
w sprawie audycyj nadawanych
przez radjostarię rzvmską w któ
rych jest powiedzfant, te w oj
skami rasa Desty acwodzilf ofice
rowie europejscy, przeważnie An
glicy. Minister został zapytany,
czy ambasnaor angielski w Rzy
mie podjął odpowiednie kreki.
celem sprostowania tych wiado
mości.
Minister Eden odpowiedział że
sprawa ta nie rostała jeszcze za
łatwiona. Następnie pod adresem
ministra, Edena skierowano pyta
nie, czy memotandum angielskie
w sprawie ewentualnej pomocy
na wypadek zaatakowania floty
angielskiej przez Włochy na mo
rzu Śródziemnem zostało również
przesiane rządowi sowieckiemu
Minister Eden odmówił udziele
nia odnowipdzł.

W Garm iscii-Parteikirchen

Obowiązujące przepisy przawi
W kilku prowincjach ogłoszono dują, że wszelkie instytucje i or
stan oblężenia. Koleje przystąpi gun.zaoje o charakterze publicz
ły do normalnej pracy. Rząd jeal :io-pravvnym mają możność ścią
gania należności z tytułu składek
panem położenia.
członkowskich w drodze admlni-

ooiigscjach

.

do jej matki natomiast i siostry
Na froncie północnym według
obrońcy twierdzą, że nie brały urzędowego komunikatu włoskie
one najmniejszego udziału w bój go nie zaszło mc godnego uwagi,
ce.
Źródła angielskie donoszą nato
Sprawa w niedługim czasie miast, że wojska rasa Sejum ata
zr.ajdzie się na wokamłzie.
kowały wczoraj zaciekłe pozycje

falosy

p r o te s tu

przeeswKo zw racaniu Niem com ko.unij
LONDYN, 11. 2. (P A T .). —
17-tu posłów konserwatywnych
złożyło w prezydjum izby Gmin
wniosek występujący przeciwko
oddawaniu jakiejkolwiek ctęśc1

terytorjum DrytyjsKiego obcemu
państwu. Wnioskodawcy wymie
niają tu koionje, protelrtn«av «
.traje mandatowe

Utefszam ska giełda pieniężna
w

i. iuu

11 lutego

Dewizy: Belgja 89.3U; Bolardju
359.95; Kopenhaga 117.25; Loruyn
26.2 J; Nowy Jork 5.23 'A;
Dsio
131.9uj Paryż 35.01; Pragę 21.97;
Szwajcaria 173.Z0; Stokhdm 135.30;
nenin 213.45; Madryt 72.60.
Obroty dewizami większe, tenden
cja nitjednolita. Banknoty dolaiowe
w obrotach prywatrych 6.2214; rubei
zloty 4.79; dolar zloty 9.02; gram
czystego złota 6.9244; marki niem
152.50; funty ang. 26.26.
Papiery procenrowci 7 proc po*
iiabil.zacyjna 62.75 (odcinki po oOU
doi.) 6a.25 fw proc.); 4 pr<x. państw,
poż. prcmjowa dolarowa 53.00; 6 nr
konwcrayjr.a 59.50; 6 proc. poż. dc
larowa 77.00 (w proc.j; 8 proc. L.
Z. Banku gosp. kraj 94.00 iw proc.),
3 proc. oblig. 3anku gosp kraj.
94.00 (w proc.); 7 proc. L. 2. Banku
5osp kra, 83.26; 7 proc. oblig. Ban
ku gosp kraj. 82.25; ft proc. L. Z
banku rolnego 94.00} 7 proc. L.
Banki, rolnego 83.25; 8 proc. L. Z
Tow. kredyt, przem. pulnk funt.
89.50 (w proc.j. 4,5 proc Ł. Z. ziem
skie 45 50; 5 proc. L. Z. V'arszawy
(1933 r.) 54.75.
Akcje Bank Polski 97.50; V.*ępte.
19.00; Lilpop 9.00; OsTrowiec i§.05;
Starachowice 33.00.
Dla pożyczek państwowych 1 akcyj
lendencjh przeważnie mocniejsza, di a
listów zastawiyrh przeWsżhię słab
sza, Pożyczki doi. w obro acii ri-ywatnych: & proc. poż. z r 192u (Dillonowskc) 89.50 (w proc.); 7 nroc.
pożrezks tn. Warszawy OŁ.Ot (\i
proc.); 5 proc. renta ziemska 54.00;
3 proc. , renta Łiemska (1.000 zł.)

60.UO (6u0 zł.) 66.50 (100 zl.) tS.00;
3 proc. poż. oren, budowlana 26.60.

GIEŁDA ZBOŻOW A
Notowano za JUD klg.: pszenica
jednolita 19.75— 20.25, zoierani 19.2,
— 19.75, żyto l-azy stand. 12.25—
12.50, owies I-azy stard. 14.U)—
14.25, 3vnes I-A stand. 14.25— 14.60,
owies 11-gi stand. 13.25- 13.60, J;azmień browarny 15 00— 16.50, get. II
14.25— 14.60, gat. Ill-ci 14,tH) 14,25,
gat. fV-ty 13.75— .'4,60, groch pot.iy
18— 19, Ylc.orla 30—32, wyka 10.60
— 21,6u, peluszka 22- -23 aeraorln
podwójnie czyszczona 22— 23, łubin
niebieski S.72— 9,u0, żółty 10 76—
11.25
rzepak zimowy 41 50— 42-30,
••zepiłc zimowy 40.50- -41.50, rzepak
lecni 40.50— 41.50, rzepik letni 41 *42, koniczyna czerwona surowa bez
grubej kanianki 110- 120, czerwoni,
bez Kaniank. o czystośt. 97 proc.
145— 155, bia!.1 autowa 6ó ._ 7o, bia
ła bez kanianki o Czystości 97 proc.
80 - 9f>, siemię Iniai.e 32.50— 33 50,
mak niebieski 64- -66, mąka pszenna
gat. J A 32— 34, gat. 1-B Ł0— JJ",
gat. I D 29—30, gat. I I *8—29,
gat, I-E 27—28, gat. I I A * 6 -3 " ,
gat. II-13 24—26, gat. Ii-L' 23- 24,
gai, II-F £ 2 -2 3 , gat. II-G 21— 22,
mąka żytnia „wyc.ąg. wa 20— 2 i,
gat. I-Szy do 45 proc 20— 21, gal
l szy no ć5 proc 19.5,1— 20.50, gat.
I-szy do 05 proc. 19— 19.50, gat. ll-gl
15.50— 16.50, razowa 15 "5— 16.25 0trębv pszenne grube 11.50— 12. śred
nie 'L i O - l i , mlaikle 10.5G— 11, żyt
nie 8.75— 9.25, kuchy Inlene 15.5016, rzepakowe 13.60— 14, śruta sojo
wa bez obrotów 22— 22.50.
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do skoku na Holandią
f

w y w o ł a ł y k o n s te rn a c ję w z a c h o d n ie j E u r o p ie
Niezwykłą sensacją dla ca
łej Europy zachodniej są rewela
cje, jakie ukazały się w pary
skiej korespondencji,
przezna
czonej dla dziennika „Chicago
Daily News".
Autor korespondencji, opiera
jąc &rę najwidoczniej na danych,
pochodzących z najlepszego źró
dła, zaczyna od sLwerdzenia, że
w całej Hołandji panuje wielkie
rozgoryczenie, graniczące wręcz
Z paniką, spouoau przygotowań
wojennych ze szrony .Niemiec,
które chcą na Holanaji powtó
rzyć to, co podczas wojny świa
towej zrobiły z Belgją.
Na całej granicy z Holandją
Niemcy urządziły Kilkanaście —
0 tyle przynajmniej wiadomo —
baz lotniczych wszelkiego typu,
których linja etanowi ja^uy kiesz
cze, otaczające cały kiaj, od mo
rza aż ao granicy z Bi Igją. Bazy
ce zaczynają się od wysp Boricusn
1 Nordtrncy, a kończą na Akwiz
granie. Są to bazy bardzo różno
rodne: jeane przeznaczone są,
jako podstawy operacyjne, ma
bydroplanów, inne stanowią zwy
kle osroaai iotmeze, aie w ozjsi
mo rozłożone są w ten sposoo,
że przebiegają zwartym łańcu
chem najdalej w odległości 30
kilometrów od nolenderslaej gra
nicy.

Holandję do utwierdzenia się w
przekonaniu, że 6KończyI się dla
nłej czas pokoju. Toteż już w naj
blió-zych dniach holenderski par
lament ma uchwalić nadzwyczaj
ne kred) ty na armję i flotę w su
mie 54 miljonów guldenów (oko
ło 195 miljonów złotych). Jak dla
Holandii jest to suma olbrzym:a.
bywały bowiem lata, że wszyst
kie wydatki budżetowe na armję
nie przenosiły tej kwoty.
Oczywiście, wszystkie te przy
gotowania Nłemisć robione sa do
to, ab)r, w razie wojny z zachod

nią Europą, można było prze
drzeć się do Francji czy w stro
nę Anglji przez Holandję, która
dotąd nie brała wcale pod uw gę
takiej ewentualności. Aż dc dni
ostatnich Holandja żywiła dla
Niemiec wielką przyjaźń. Uła
twione stosunki graniczne spra
wiły, że już oddawna, bo od cza
sów wojny światowej, zacierała
się różnica polityczna między
Holendrem a Niemcem.
Duża
część ludności Niemiec Hołandji
zawdzięcza to, że podczar wojny
i po niej n;e zginęła z głodu,

TABU
„Kurjer
Poranny"
omawia
sprawę znieś'enia uboju rytual
nego i wykazuje dwulicowość
prasy żydowskiej:
„Walczyć o prądy lewicowe? o
triumf radykalizmu' Tak walczyć z
całym zapałem, ale... tylko dc gra
nic ydowskiego rytuału do progu
rzeźni średniowiecznej i uboju rytr
aiuego!...
Skoro jaki! Śmiałek-rewolucjoni
sta waży się tknąć cokolwiek z tę
g i 17-tuahi, poza którym — nota
bene — uk-ywa sh dość wyraźny
interes burżuazji żydowskiej, wte*
eza« odre-ri alarm precz z herett
ujem! Garażu apel do religji i wy
ch wania rei.gijnego, jako najpew
niejszej odtrutki przeciw herezjom
Wicowym i radyka'.istyczrvm
Słowem: wygoda i rozma-tość towTaru, jak w uniwersalnym magazy

nie: tu — adyka* zm i lewicowość,
m — ubój rytualny i religja.
Wszystko — pod kolor guścia."
NIEPR AWNY PODATEK
Stronę historyczna sprawy uboju rytualnego porusza „War
szawski
Dziennik
Narodowy".
Przedrukowuje on dane ze spra
wozdania komisji ankietowej ko
mitetu ekonomicznego ministrów.
W sprawozdaniach tych czytamy:
,,W P ołsce sprawa uboju rytualne
gc posiada jeszcze specyf ezny chi.
rakter, jakiego nie miała w żadnym
"lnyir kraju. W końcu ubieglego
stulecia na terenie b. zaboru rosyj
ski ogo. a częściowo ł austriackiego
w rzeźniach wprowadzony zosta:
wyłączni* ubój rytualny, prayczem
ludność żydowska nabywała wyłącz
nie in 'ąso z przodków, pozostawia
jąc nśeżvdorn mięso z pośladków.

Coraz więcej bezrobotnej m ło d zie ży

Zadnio Jowariw- tzy łamało konsumentów
Trze b a z a h a m o w a ć s p a d e k z a r o b k ó w I s p a d e k za tr u d n ie n ia

r«i sir
Opłaty za ubój rytualny, dokony
wany przez rytualnych mezal :ow,
wyznaczonych przez raoinów, bvty
bardzo wysokie, cześć tych opłat szła

p - z o ? ł a ń c łe
o c z e k iw o t
dorem n - i bezradnie popra
wy losu. Tylko zerwanie
z biernością m oże obdarzyć
W as szczęściem G ra na lo
terii przynosi liczne wygrane.
Szanse duże 1 iednakowe dla
wszystkich G r a j c i e ! N ie
trw ajcit w bezradności. Losy
l-e| klasy 3 5 loterji sq już
d c nabycia w szczęśliwej
kolekturze

Oficjalna cyfra bezrobotnych gdyż po kilku miesiącach pro
nowTych zdobyczy cywu.zacyjnych kiikaset. razy wydajność pracy,
zarejestrowanych w Polsce do dukcja byłaby tak duża, że o wie
Konkuruje z n;m, uniemożliwia pozbawia zajęcia ludzi, Którzy
chodzi blisko do pół miljona. Nu le przekroczyłaby potrzeby rynku.
mu w^ogóle istnienie.
również » mnych, zautomatyzo
nasz rynek ciśnie olbrzymia mas*
wanych
dziedzinach wytwórew
MECHANIZACJA
—
AUTOMA
PIĘKNA TEORJA — ŻAŁOSNA
Dezczynnej ludności
wiejskiej,
ści, nie będą mogli jej otrzymać.
TYZACJA
—
STANDARYZACJA
PP
AKTYKA
wynosząca około 6 miljonów, c*
Tworzą się coraz większe masy
łącznie z bezczynną ludnością
Automatyzacja i mechanizacja
W Genewie podczas jednej z proletarjatu, tyjące z łaski pra
miejską wynosi ponad 1/5 liczby pracy zrób ła swoje. Tam, gdz-e dyskusyj nad sprawą celowości
Centrala
cujących, głodujące w sdosód
wszystkich mieszkańców Poiskj przy wydobywan.u węgla praco zużytkowania maszyn w pracy
W arszowa, N owy Świat 19.
przeraźliwy T< masy nie myśią o
W dzis.ejszej sytuacji czterech wało 300 robotników, dziś wystar ludzkiej i celowości ich używania
Odaziały.
I
sztukach pięknych i o zaspakaja
ludzi, zatrudnionych utrzymuje czy 10-ciu. Dźw ig, przenoszący jeden u wybitnych socjologów po
w Warszawie. Wilnie i Krakowie.
niu potrzeb wyższego rzędu. One
Z a m ó w ie n ia t a m l e i s c o w t
jednegol Jeżeli jednak do masy towary w porcie, obsługiwany wiedział mniejwięcej: „Maszyna
myślą o chiebie, Który wydziela im
z a ła t w ia m y o d w r o t n ie .
Prócz tego istnieją 24 — tyle niezarabiających doliczymy bier przez czterech ludzi, zastępuje jest dobrem cziowieka, wzmaga
się coraz mniej łaskawie, w tych
Koatc P K. O. 7192
j
przynajmniej dotąd udało się u- nych za wdowo, już z natury, a pracę 1300 robotnikow (w Giy- jego pracę, zastępuje go. Daje mu granicach, aby uniknąć zaburzeń
Cena losu 4P zł; ćwiarlka 10 xh
jawnić — ośrodki przeszkol,u.„ Więc dzieci, część kobiet 1 star i i j . Masowo i jednolicie wytwa łatwiejsze wyzyskanie materjału. ze strony wydziedziczonych z je
Ciqgr>ienie 20 lutego
lotniczego, a niejeden z nich u- eów, to stosunek jeszcze się po rza się samochody, żarówki, ra wzmaga produkcję, obniża cenę
dynej ich wartości, jaKą posiada
Najgorsze je 3t, że per dioaparaty, bieliznę, ubrania, bu Jest to czysty zysk dla człowieka
mieszczono prawie na samej gra gorszy
I
ją, z możności pracy.
na bardzo sute wynagrodzenie rzenicy. Tak np. ośrodek w Mop- spektywa poprawy tego stanu rze ty, towary, od najbardziej pro Drący. Maszymzaoja jest dobro
To też poduszenie problemu żarów rytualnych, pnzostaia część
pen znajuuje się w odległości czy me istnieje, że widoki popra stych do skomplikowanych, wy dziejstwem naszego wieku. Nawet anarchicznej automatyzacji wy stanowiła dochód gminy żydowskiej?
niecałych ko kilometrów ou IIo- wy przy obecnym systemie gospo Błagających pozornie ogromnej robotik zostaje wyzwolony z n?j
dało nam się konieczne. Zp mate- Niektóre gminy żydowskie zwłasz
cza w miastach mniejszych pokry
darczym i nastawieniu społeczeń orotiazgowości jednostki pracują cięższej pracy, którą wykonuje za
lanaji.
rjał służyły nam nietylko dane wały w* zystkie swoje wydatki z te
stwa, są tak mkłe, że o poważniej cej. Maszyna, mechaniczny robot, miast niego maszyna. Będzie mógł
Te wielkie przygotowania wzdłuż
liczbowe, oraz pierwsze próby go źródła dochodu, w w;ekizvcł
szych rezultatach myśleć nie zastępuje człowieka z powodze kształcić się, zajmować sztuką,
praktycznego
rozwiązania
tej miastach gminy żydowikie m:ały %
gromcy holenderskiej, wynosząmożna Dia państwa jest to stan niem, bije go wydajnością swej podnosić swoje osobiste tycie, zaj
sprawy’ , ale również projekty wy tego źródia «etki tysięcj złotych
oej oicoło 3Uu Km., są tymoardziej
niesłychanie groźny, tem groź pracy, taniością, intensywnością. mować się sprawami społeczne- suwania przeć przedsiębiorców, rocznie dochodu. Był tu więc podf
aastanawiające, że iue dotyczą
lek pośredni, który nodraia* cenę
niejszy, że weszliśmy w stadjuni
interesujących się tą sorawą, mię artykułu pierwszej potrzeby, jakim
wyłącznie lotnictwa, lecz poieguWyraz postępu technicznego, mi i t. p.“ .
lat, w których przyrost, natural
tft też na wzmacnianiu juz aawwyraz zdobyczy wiedzy i umiejęt
Jak widać, teorja wcale Diękna dzy innemi p. Kazimierza Krasiń jest niewątpliwie miyse. Podatek tej
ny roczników wchodzących aktyw
płaciła zarówne ludne i żydowska,
ności, który w’ założeniu swem ale daleka od praktyki, gdyż nie- skiego, który zajmuje się specjał jak
-d istniejących i zasiadania
i chrześcijańska. Drodatkoc tnie
nie
w
życie
gospodarcze,
będzie
gai izonow
wojskowych
tam..
miał człowiekowi ułatwić prace, uwzgiednia zasadniczego momen nie badaniem tego uzgodnienia.
(a przez to podrożenie artykuh
znacznie większy i to przy coraz
( 8)
B ” = ii i dotąd me bym. .W
pierwszej potrzeby) jest wogóle rze
aby ten mógł korzystać z coraz to tu: że maszyna wzmagając często
cztj niewskazany, a Już wprosi rze
cawili ouecnej gran.ca z Iralan- bardziej kurczących się możiiwo
czą paradoksalną jest opodetkowaUJ4 jest obsadzona przez w o jsk a ! *cIach Docnlonięda już m e przy '
nie całej ludności na rzecz wyłaz*
n.em
ieck.e znacznie -iin
ie i. onicmieckie
silniej,
ani bytku, ale nawet obecnie bezczyo
nie jednej giriny wyznaniowej, któ
IN AU G U RACYJN A W Y C IE C ZK A
żeli to miało miejsce przeu wojną nych, którzy pczcstają, jako btz
rej wyzrawej n*e r>fanowi, nawet
robotna siła, na rynku pracy.
światową.
JO nrcc. ogółu ludności.
STATKU MOTOROWEGO
„Wprowadzenie w rzeźniach na
W CI^GU 5 LAT — NOWY
Buduje się tticże wielkie arcgi
szych wyłącznego uboju rytualneg*
MIL
J
ON
dla samochodów, które jetin-K
miało jeszcze i ten fatalny skutek,'
Najgroźniejszym w tem wszySt
wchodzą w ogc.ny pian au to
ż( umożliwiło zmcnopcl zowanie nar
dlu zarówno żywcem, jai i mięsen
strada Hitlera , buduje s.ę nawet ic*em jest fakt, ie gdy jeszcze w
(w rękach kilku potentatów-monopomosty. Ostatnio wyuońcsono wku roku ubiegłym liczba młodzieży w
„ i T Z L A H I E M P O Ł U D N I A 4*
1listów, Którzy płaeae niskie cenj roi-/
ki m°st na Kenie, podoauo szero latach od 10 do 19 wynosiła 1-990
1
nikom- hodowconi za żywiec, wy ru
Split
—
B
arcelono
—
Cosabi&nco
—
Mokości 24 metrów, położony nieco tysięey> — obecnie staie będzie
hor-ali niepondernie cenę n ięaa”,
dera — Lizbona — Londyn — Gdynia
m.ala
tendencję
rosnącą
1
za
5
lat
na południe od Uu.sburga. Wiel
j
OBSKURANTYZM
od 21 kwietnia do li maja l93t t.
ka autostrada, mająca obsługi przekroczy 3 miljony.
Sprawie
zniesienia uDojn rytu-^
KCM F&RT
■
SŁOM CE
|
W VPOCZVNKK
Obserwatora bieżących zjawisk
wać granicę z fiolanoją, bitgriii
! alnego czyli t. zw. Łzechity pogospodarczych
uderzyć
musi
takt
Ceny biletów okrętowych łątinle G A A
_ _
od Bremen przez O&nabtuek,
’ święcą bardzo ostre uwagi także
szerszego
pianu, opanowania
z p»5i:portem I wizami od złotych T l » »
«
Munster, skąd jedna jej cześć
„Kurjer Codzienny". Cytuje os
spray y, bezroboc-a, która pozo
Zapisy
ł
inform-cie
kieruje się do baruzo ważnego
głosy prasy żargonowej, a w.
stawiona sama sobie, grozi coraz
G D ) N , A — A M E R Y K A L I N JE t E G L U G O W C Sp. Akc.
węzła kolejowego w Wesel, a
szczególności artykuły „Momen*
wyraźniej katastrofą. Nie jest
VinnwB, pl. Hzłachowsklepa 4, telefon 547-41, oraz Biura Poiróty
druga — do Westiaiji.
tu", w których zwolenników znłe-(
normalne, gdy dwóch ludzi czyn
Caiy ten pas pograniczny zo nych zawod-cwo. ma na swych nar
sienią uboju rytualnego I zastą
stał przez Niemcy bardzo boga 10 kach oprócz osob z natury niezapienia go bardziej humanitarnym
wyposażony w inne urządzenia, trudnionych
sposobem zabijania zwierząt na-,
(np. małoletnich
głownie technicznej natury. Są członków rodziny), tanie jedną
zwano pogardliwie „patrjotycznyw .ęc tam aoskonale obsiugiw'ane osobę, która mogłaby pracować.
mi przyjaciółmi wołów". „Kur
sta cje podsłuchiwania samvlojer" pisze wobec tage:
E i ĄD w m e c h a n i z m i e ?
tow . Zaopatrzono je w szczegól„Lepiej być p -z-jacielem wołu,
Jak już wskazywaliśmy są bez
aniżeli popierać obsmirantyzm ludzi,1
n e czułe detektory, które mają robotni ludz*e, bezrobotne maszy
którzy wołu m*czą. Ci, co iądająj
zawczasu zwiastow ać zbliżanie ny, w składach leżą masy towaru,
zniesienie szechity, byi.ajmniej nie
się samolotów. Są liczne poste produkujemy artykułów żywno
Jak się dowiadujemy, pertrak ską w sprawie regulacji zaległo dują się nietylko wyroby przemy maja zamiw gnębić Żydów, jakr,
słu niemieckiego, ale nawet im- takich ale jeśli rj-tualn; ubój m:
runki policji kolejowej, ale roz- ściowych o wiele więcej, niż mo tacje polsko - niemieckie w spra ści kolejowych.
m.eszczono ja dyskretnie poza żemy ich zużyć. Musi więc bye wie należności polskich za nie
W kołach Doinformowanych sły pozowane do Niemiec towary ko- bvć stosowany nadal tylko dlatego,
ie tego żj-czą sobie . religjanci ży-'
Większemu ośrodkami. Nie jest jakiś zasadniczy błąd w me miecki t r a n z y t kolejowy przez chać, iż dotychczasowe propozy lonjalne, jak np. kakao.
dowsej — to słusznie postąp. Sejm.
Ze strony polskiej nie przedło gdy wprowadzi ustawę o uboju. jt.
tez bez znaczenia ten fakt, że już chanizm e, który uniemożliwia Pomorze utknęły na martwym cje niemieckie nie nadają się w
w dwu m’ cjscach pogranicza zdo ludziom ponjęcie pracy za.obKo punkcie. Strona niemiecka nie żadnej mierze jako podstawa do żono Niemcom konkretnych kontr dnolitą, dla wszystkich obywate1 '
łano wykryć istniejące tam 1 zbu- wej w tym stopniu, aby koiejuo wykazuje pośpiechu w modyfiko rokowań. Okazuje się, iż Niemcy propozycji, ale dano kontrahen kraju.
Szecbita jest okrutnyni swyczajen.
u. w a n t na olbrzymią skalę plat uruchamiając maszyny i ap^ży waniu pronozycyj przedłożonych pragnęłyby całą polską należność towi niemieckiemu do tnwumie- uśmiercania
zwie-ząt — i be- wzglę
a uznanych przez Poiskę za nie Kolejową uregulować w towarach nia, że Polska obstawać musi du na argumenty staroobrzędowców
formy cem entow e.
wając towary, mogli doprowadzić
możliwe do przyjęcia.
bez wszelkich wpłat gotówko przy zasadzie spła.y należności --dnwgkicb — winna być zulesioJeśli dodamy jeszcze, że na tej co szybszego obrotu koła gospo
i na."
Niemcy twierdzą, iż ogranicze wych Strona niemiecka zgłosiła koIAjowy-h w gotówce.
stosunkowo bardzo malej prze darczego.
nie
tranzytu
kolejowego
przez
gotowość
postawienia
Polsce
do
strzeni znajuuje się ronajmniej
Jedną z gtówmych wadliwości
5_ obozów pracy, karnych czy strralismy się właśnie wsńatać w Pomorze jest w okresie zimowym dyspozycji odpowiedniej sumy w
korzystne dla kolei niemieckich, markach niemieckich na żlakup w
koncentracyjnych — a może są i cyklu artykułów.
takie, które UKiywają się przed
Dziś nietylko Poiska dotknięta gd/ż dopiero późna wiosna powo Niemczech różnego rodzaju to
okiem najciekawszego nawet tu jest tą klęską. Kraje zachodniej duje ożywienie ruchu osobowego warów po cenach niższych od
Znowu odroczone
r. 1S37
rysty — wtedy dopiero przygo- Europy i Ameryki północnej du miedzy Rzesza a Prusami Wschód niemieckich wewnętrznych cen
W najbliższych dniach ogłoszo £k;ch postanowiono przedłużyć o
-wania wujgnne Niemiec na szą c.ę od nadmiaru towaru. Nad niemi. Wobec tego strona nie rynkowych.
ne będzie w „Dzienniku Ustaw" rok budżetowy. Z tego wynika, że
Na
liście
towarów
które
N.emmiecka
uważa,
iż
dysponuje
do
tym odcinku staną przed nami w produkcja zdezorganizowała ry
cy gotowe 6ą oddać Folsce wza- rozporządzenie rady ministrów wybory władz miejskich w War
całej pełni.
nek
zapełniła składy Towarów statecznym oKrestm czasu na
podjęcie
dalszych
rozmów
z Pol mian za należności kolejowe, znaj przedłużające na rok, t. j. do 1 szawie odbędą się dopierc na wio
W_zy 3.k 0 ^ właśnie zmusiło jest zadużo, ale ludzie ko-nsumują
kwietnia 1937 roku okres urzędo snę roku 1937.
ich coraz mnii j Ktoś ooliczjł, że
wania obecnych tymczasowych
gdyby w S.anach Zjednoczony ch
władz miejskich Warszawy.
REKORDOWY WZROST WEŁA- rozpoczął się obecnie oKres ,,p i-'
Jak wiadomo dekretem Piezj Czy zaprenum erow ałeś ju£
'oW OS7A-ZĘD.\OśCIGW\XH W sperity" — dobrobytu i pełnej Pc
w
£lcan
rłan
cw
e
denta
tymczasowe władze miej
myślności, gdyby sua nabywcza
K. K. O. MIASTA ST. WARSZ AW Y
Dotychczasowy wojewoda sta- da pomorski, p. Mieczysław sta skie stolicy powołano do dn. I-go
ludności Stanów Zjednoczonych
W rtyczniu
kwietnia r. b., do którego to ter
b rtan wkładów o- była taka sama, jak w tym okre nisławowski, p. Zygmunt Jago rzyński.
*zczrdn. w z rr s ł o J .'*02.603 77
Wojewodt
Starzyński
pełnił
minu miała być opracowana usta
" zł.
sic, to i taK, gdyby uruchomiono dziński, przen eeiony został do
wynosi na ds. 31 I p .33 r
dawniej
obowiązki
naczelnik*
wy
wa o zmianie ustroju Warszawy
centrali
M.
S.
W.
w
Warszawie.
S0.780.32I8.63.
" oS T' * ' wszystkie 3tojące asiś nieczynnie
warsztaty pracy, trwałoby ta bar Pełniącym obowiązki wojewody aziału bezpieczeństwa w uraedąit Ustawy nie opracowano ze wzglę
Ogólna ilość ksiąłeczelc oszczędn.
wojewódzkim we Lwowie
du na brag czasu, j okres urzędo
wzroaia w tym okrosie o
i wr- dzo krótko, a poprawa faktyczna stanisławowskiego mianowany zo
w aflia tymczasowych władz miej
0od 86.943.
stal
dotychczasowy,
wiccwojewó-tó;-unków. nie nastąpiłaby i tak,
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rabin Grodzieński z Wilna, w pre
zydium zaś zasiądą rabin Posncr
z Warszawy i słynny cadyk-cudo
twórca Rokaach z Bełżca, przed
stawiciel słynącej z cudów rodzi
ny rabinów bełżeekieb.

iscCoo | *ewvi

J c A l J i Ij.

Na zjazd przybędzie 150 rabinów

Eilka dni temu władze śledcze
otrzymały konkretną informację,
iż b. kierownik zakładu badania
żywności w Warszawie, dr Żmi
gród, który zaginął w tajemni
czych okolicznościach, przebywa
obecnie w Abisynji, gdzie jest
kierownikiem inter.dentury wo
jennej w Addis Abebie.
Przed rokiem dr. Żmigród zni
knął z Warszawy. Ponieważ po
zagadkowem zniknięciu nie było
od niego żadnych w iadomości ro
dzina zwróciła się o pomoc do
władz śledczych. Dochodzenie ustalilo, że dr. Żmigród popełnił
nadużycia pieniężne w zakładzie
badania żywności i że oddawna
planował ucieczkę z Warszawy.
Wobec tego, że poszukiwania na
prowincji nie dały wyników, pow
stało nawet przypuszczenie, ie
dr. Żmigród popełnił samobój

Wkłady oszczędnościowe

w p. k. 0 .
W miesiącu styczniu wkłady osz
czędnościowe, jak
również liczba
oszczędzających
wykazują
dalszy
bardzo poważny wzrost.
Wkłady oszczędnościowe wzrosły o
13.757 zł., osiągając na dzień 31
stycznia 1936 r. stan 692.996.576 zł.
Jednocześnie ze wzrostem wkła
dów oszczędnościowych wzrosła w
cym czasie 1 liczba oszczędzających
w P K O . W ciągu stycznia b. r.
P. K. O. wydała 68.700 nowych ksią
żeczek oszczędnościowych, osiągając
na dzień 81. I. 1936 r. ogólną ilość
1,035.183 czynnych książeczek.

systemu nerwowego: nerwicę serca, b de i zar roty głowy, uczuci' niepo
koju i sprowadzają krzepiący, naturalny sen. Ze względu na swe łagodne
działanie, pozbaw.„ne szk idliwycn wpływów ubocznych, mogą b y : stoiowanc bez >bawy przyzwyczajenia przez wszystkich bez różnicy wieku.

C h o r y

a r l i

k ra d z ie ż e
Rozprawy , nożowe.
Grupa mło
dzieńców zaatakowała na ul. Chmiel
nej
przechodzącego
żyda
który
pchnięty upadł i wybił szybę wysta
wową w- sklepie spożywczym Alberfyny Klejowej, (Chmielna 100). W
sprawie ti j zostali oskarżeni Kazi
mierz Michalski, syn właściciela pie
karni (Chmielna 104), oraz Michał
Głuszyna, (tamże), czeladnik pie
karni Michalskiego. Wczoraj staro
stwo grodzkie poładniowo-warszawskie skazał o Głuszynę na dt.eń
aresztu. Michalski został uniew: nniony.
Rójka w ambulatorium szpitala,
Moszek Korman, (Stawki 17) i Wolf
Grynszpan, (Krnchma.na 31), b°dąc
w ambulatorjum szpitala na Czystem, wywołali awanturę w sprawie
r amerków do lekarza _ G. uderzył
Kormana „bykiem1'. Bójkę zlikwidov ała służba, przy pomocy policjanta.
Wczoraj starostwo g.odzkie poludniowo-warszawskie
skazałoł Grynszpana na 20 zl. grzywny, lub 4 dni
aresztu, Kormana zaś — na o zł. lub
dzień aresztu za zakiócerm spokoju
publicznego,
był nieobecny w

Czwartek, dn. 13 lutego
6.30 „Kiedy ranne"... 6.34 Gimna
styka. 6.50 Muzyka (pl.). W przer>ię o godz. 7.20 Dziennik por. 7.50
Progr. na dz. bież. 8.00 Aud. dla
szkół.
11.57 Sypiał czasu. 12.00 Hejnał z
Wieży Marjackrej w Krakowie. 12.03
Dzień, potuan 12.15 Fomnek muzycz
ny dla młodzieży szkół poważ, (ze
Lwów?). W programu pieśń1 ludo
we. 18.00 J S. Bach Sonata a-muil
na skrzypce solo w wyk. A . Buscna
(pi.). 13.25 Chwilsa goep. domowe
go.

ATLANTIC; „Ostatnie dnł Pompei"
AM OR: „Sprzedany Głos” i ,,Ich
Noce” .
B A Ł T Y K : „Dawid Coppe-fieid".
C APITOL. „Dudek na froncie”.
CASINO: „Dom Nr. 56“.
COLOSSEUM:
„Człowiek
wilk”

1 rewia.

COLESSEUM M A ŁE ; „Bohater i
Kiu Grandę”.
('OK.-.O: „Bengali” i rewja.
CZ.4RY: „Wesolu Rozwódka*1.
E R A - „Jaśnie pan szofer”.
EUROPA: „Nie odchodź ode mnie .
E LfTE:
„Wyprawy
Krzyżów*
dodatki.
ITLrlARM ONJA: „Uarjer*- .
FOKUM: „Tajemnica Dr Handle
ra” i „Niebezpieczny kochanek”.
F A M A : „Dom Nr b a 1.
HOLLYWOOD: „Wiosna w Pary
żu”.
IT A L IA : „Ar:nanolis“.
KOMETA: „Piekło” i rer ja.
LOb: „Byli sobie dwaj hultaje”.
\1 AJESTIC: „Potwór”.
M A R S: „Niedokończona Symfonja'*
M A SK A : „Kot i skrzypce” «raz
„Powrót Frankensteina”.
M EW A: „Ostatni Pomans Króla” i
„lioni<Ł
METEOR: „Kwiaciarka z Prat«
ru’1 i „Skandale reiljonerSw”.
MIEJSKI
„Mciodje
wielkiego
miasta” .
M UCH A: „Marzące osia” i „UB
ca '-zali ńsir ”.
NOWA YOMBOLA: „Jestem Zbirgieiu” i „Jej sza :ipań»ka noc” .
OKO PRASKIE. „Tygrys Pacyfi
ku” i „Natóz chicb powszedni”.
P A N : 'lanewrv miłosne”.
PAR. ŚW. A ND RZEJA: „ABC
miłości”.
PETIT TRIANON
„Idziemy po
szczescie” i „Szanghaj”.
.P O P U I ,A R li Y :
„Walcz, o życie”

stosowali się do tego żądań m,
chory umysłowo zaczął ubliżać
tłumowi.
W odpowiedzi na to, ze strony
gawiedzi posypały się wymysły i
złośliwe docinki pod aó>*esen.
chorego. — Zajście zlikwidował
przechodzący policjant, rozpra
szając zbiegowisko, poczem cho
ry zamknsł okno.

Deiegatia chłopów socnacłrwsioth
w rabóiacle wcrszawsidin

Przedstawicielam' rzemiosła są np.
pp. Edward Kolicki, malarz pokojo
wy i Aleksander MielczuK, piekarz,
obyawaj zamieszkali w Wclominii.
poć' VVarszav4ą. N ’ byl. oni do spół
ki ćwiartkę losu Nr. 173404, na któ
ry w IV-ej klasie 34-ej Loterii mdło

P. Stanisław Wojda, zamieszkały
przy ul. Miodowej 12, w Warszawie,
jest żywym dowodem, iż wiara licz
nych yrac zów, że kominiarz pnynosi
szczęście, ma swoje uzasadnienie —
swii bowiem jest kominiarzem a na
los. przez niego posiadany, padło
1000 zł.
P, Wojda n-a nauzieję, ż* w 35-ej
Loterji, irtórej ciągnienie I-ej klasy
rozpocznie się 20 b. m. iiajjewno wy
gra znacznie wiece i

w

r g m z f w a urofcne

I

domu

urzędnika

W domu przy ul. Żelaznej 18
zdarzył się aziś w nocy tragiczny
wypadek. W mieszkaniu Antonie
go Zawadzkiego, urzędnika kolej.,
sublokatorka
26-letnia Aurelja
Guderska, dr. med., udała się do
pokoju kąpielowego, by się wyką
pać. Około północy, wobec tego,
że z pokoju kąpielowego nie było
słychać żadnych szmerów, zanie
pokojona służąca zawezwała wła
ściciela mieszkania
Ponieważ na usilne dobijanie
do łazienki nikt nie odpowiadał,
wyważono drzwi. W wannie napeł
nionej wodą, znaleziono dr. Guderska bez oznak życia. Lekarz

Osobliwą sprawę rozpatrj-wał.powiedziani) wówczas, ż? zaacochawemraj rabinat warszawski. Mia *ia się ona z wzajemnością w tam
nowicie zgłosiło się. do rabinatu Łejszym gospodarzu żydzie, Szlokilkunastu wieśniaków za.nieszKa tr.ie Janklu Fryaensonie. Mło
łych we wsi Śniaty pod Socha dzieniec uwiódł ją i chce się z
czewem. Przyprowadzali ze sobą nią ożenić, lecz n.e może, por,!'miejscową
króiowę
pięKnosci, waż jest ona katoliczką. Miesz
22-letmą Jadwigę. Małoszankę, o- kańcy wsi dlatego właśnie proszą
świadczając ie proszą, by rabi rabinat, by zgodził sie na przej
|
nat pozwolił uroczej Jadwidze ście Jadwigi na judaizm.
Po trzygodzinnych raradach,
przejść na juda;zii?
Wywołało to zdziwienie wśród rabinat prośbę odrzucił, motywu
aiwobrodych rabinów. Zapytali jąc to tem. ze powod przejścia na
dlaczego królowa piękności chce juaaizm nie wynika z przekona
w y n c c się wiar» katolickiej. Od- nia. lecz T nobudek czysto ero
tycznych.

E#vitv ż y w n o ś c i o w e

Tragiczny w ypadek

Ś. p Lucyna Maleszowska, urzęd
niczka, w Warszawie; ś. p. Krzysia
Horochówna, 1. 16, w Wari zawie;
ś. p. Stefan Niewiadomski, księgo
wy, w Warszawie; ś.- p. 1 iam S*opliński, emeryt, 1. 7JS, w Warszawie;
ś p. Władysław Kwieciński, emeryt,
1. 80, w Warszawie; ś. p. Kazimierz
Sobolewski, 1 33, w Warszawie.
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przez pociąg kolejki ciągn?or.a
była wraz z końmi na przestrzeni
20 metrów, zanim maszynista zdo
łal pociąg zatrzymać. Wskutek
zderzenia platforma została roz
bita, ‘naczynia z octem potłuczo
ne.
Dziwnym zbiegiem okolicznoś
ci furman i konie wyszły z wypad
ku zupełnie bez szwanku.

J d fllA i
ACRON „Dwie Joasie” i „Hojka
0 krs 3nolndkach‘*.
ANTINE.4 ■ „Wielkie
V/ydarzeniv„
Pai 1 Paiachon, jako jazbancyci,
A S : Buster Keaton jako „Zakoehany zegarmistrz” .

W S ZfS T K iE ZAW O D Y

PSUCIE SIĘ AUTOBUSÓW
'
N A LINJI „ F ”

Mieszkańcy dzielnicy
Belwederskiej i Bieleckiej „karżą się na usterki w kursowaniu autobusów na
linji „F “ , łączącej i! Zbawiciela z
temi dzielnicami. Mianowicie coraz
częściej psują się wozy na tej ■inji,
co powoduj' dłuższe odstępy w ich
kursowaniu, dochodzące ao poł god. ny. W ub. tygodniu wypadki takie
miały kilkakrotnie miejsce, imraia|jąc oasażerów na stratę ez.isu, a
przedsiębiorstwo na straty
mater
ialne, gdyż w międzyczasie miesz
kańcy tych dzielnic musieli odbywać
piękne komolety Nowy węd rot! ki piesze
Świat 30 — Radelicki.

J O

aktualna. 20.0C „L as dwóch i jedesmoking” — letka audycja muzyczną
(ze Lwowa). 20.75 Dzieli, wiecz. 20.55
„Obrona przeciwlotniczo - gazowa”—
pogaa. 2100 Powszechny Teatr Wy
cbra.i i i ; słuchowisko oryginalne KP Y
STY N Y GRZYBOWSKIEJ „SKRZY
DŁA” (z Krakowa). 21.35 J4asze
pieświ w- wyk. I. Gadejskiej. 21255
TRANSMISJA I REPOKTaż Z ZIMOWYCH
IGRZYSK
OLIMP5JSKIGH V GARMISCH - P A R T S S K.IRCHIEN. 22.40 „Płyia za płyt?-1.
W Drrerwie 0 goaz 23.00 Wiaa n—teor. dla żeglugi powietrznej.

15.15 Wiad, , o ekipom®. 15.20 i rew ja.
PizegU gifiłd. 15.30 Muzyka lekka.
PRAGA.: „Chińskie Morza*1 i re
16 00 „Gado-r ik a otarego Doktora**■. wia.
16.1! Pecital fortepianowy Reny Don.
P.AJ: „Antek Policmajster”.
.
S Tanicjew: pi-ehidjurr i Fuga ( I-c
R E N A ; „Kwiaciarka z Prateni” i
wykonanie), Fr. Liszt: Rapsoelja Nr. „Dr Mabuec”.
fc, St. Moniuszko — lgn. Friedman:
R łA LT O : „Arcylokai“„
Wiosna, W . Maliszewski; Alatelot.
R>.»XV „lndyjscv Piechurzy*.
16.45 „Cała Polska śpiewa” — piesn.
ROM A; „śluby ułańskie” i do
ludowe. J7.00 „O pomocy w Kituu- datki.
k„zuał':eniv — odczyt, wygł. dt. Al.
ST Y L O W Y : „Katarzynka”.
Hertz. 17.15 Recital skrzypcowy L.
SF IN K S : „Zapomniany człowiek”
Rakowski! j. 17.40 „Książka i wie- i rewja.
ó z s ‘ ". O książce J. Buthaki „Estety
SOKÓŁ: „Niedokończona Symloka światła” — dr. A . Wieczorek. nja" i dod.
17.50— IŁ.3“ Koncert Polskiej Kapeli
ŚW IA T: „Legjon Nieustraszonych"
Ludowej. W progr. tance polskie. i „Miasto Duchów” .
1C.80 „Film /plastyka, arckPekturu”
TON „Ransodja Bałtyku”.
18.40 „Jak spędzić świ“t o ; “ 18.45
UCIECHA: „Nasze Słoreczko”
Fortuna nie zapomina o żadnym 50.000 zł. Każdy z. nićn otrzymał po c'rogr na dz. nast, 18.5o .Kącik dla
„Małżeństwo z ogłoszenia”.
zawodzie i obdarza swemi względa 5.000 zł.
młodzieży wiejskiej1'.
I r,u5 Konc.
UNJ i
„D rori
bez
powrotu*
mi zarówno pracowników umysło
reki. 19.35 V.’iacL sport. 39.5u Pogad. i rewja.
wych, jak i fizycznych, rolników,
-WŁ-rg tr
przemysłowców, kupców, rzemieślni
ków.

WOJCIECHA
SŁAWSKIEGO

Z m

k o Je ik i

u m y s ło w o

Jan Korbasińrki (Kom’tcfowa
4), chory umysłowo, stanąwszy
wczoraj w bieliżnic w oknie mie
szkania na IV em piętrze, wychodzącem na ulicę, wygiosił mowę
o Napoleonie. Naetępnie K. za
czął śpiewać hymn narodowy, —
wzywając zebrany na u'ioy tłum
przechodniów i gapiów oo obna
żer.ia głów Gdy zebrani nie za-

Z
m r z s ta
BOGU- w 179-tą rocznicę urodzin Bogusław
skiego.
PRÓBNE
NUM ER)
SAMOCHO
Figura pomnika Wojciecha BoguDOWE
dawskiegr twórcy teatru polskiego,
Izba Przemysłowo - Handlowa w
podług modelu prof. Szczepkowskie
Warszawie zainteresowała się spra
go, jest już odlana. Odlew wypadł
doskonale. Z wiosną wykonane będą wą konieczności obniżenia opłat zs
próbne numery samochodowe d 60
roboty związane z ustawieniem cozł. dla numerów zwykłych i Jo 25 zł.
koła
granitowego.
Jal
wiadomo,
dla ulgowych m ‘esięcznie.
Numery
pomruk stanie na pl. Teatralnym,
te wprowadzone są dia wygody firm
przed wejściem do gmachu teatru
trudniących się sprzedażą samocho
Narodowego. Pomnik wyobraża Bo
dów. Nadmierna wysokość ponoszo
gusław ikiego w nadnaturalnej wiel
kości, w uostaci stojącej, zwróconej nych z tego tytułu opłat podnosi
zbęane koszty ogólne tycn firm,
w stronę ratusza. Odsłon ■°cie pomni
ka ma być dokonane 9 czerwca r b., zmniejszając używanych przez nie
numerów próbnych, a tem samem ogramczając ich ruchliwość.
POMNIK

15.15 Y ” ad. a eksporcie. 15.20
Przegl. giełd. 15.3A Muzyka salono
wa ,’p..). 1Ó.0C „Wędrówki dookoła
globu” : „WielW kraj na małych wys
pach — Anglja* — pogad. St. " i l i cldego dia d7’ ~d st. 18 30 E. Goi.sstwo
uens: Koncert na obój z iortepiaPo pewmym czacie ustalono nem. 16.45 Rozmowa mi zyka ze shijednak, że dr. Żmigród wyjechał oh»,czeir radja. 17,00 ..Dyskutujmy” :
zagranicę, — do Francji. Rozesła „Uroi nasyej prowincji” — Et. Suno za nim listy gończe, i©cz nie mińcid. 17,2>' Pieśni Śląskie. Wyk.
Fr. Paeia. 17.60 „Świat się śmieje”
udało się Żmigroda schwytać, *.ni
p zegląd humoru zagrań
18.00
też stwierdzić defimfywnie, gdzie TRANSMISJA Z ZlMOWYGE lGRZT SK M LIM ^JSK IG E W GARsię znajduje.
1
Obecnie stwierdzono, że Żmi M SCH - P4PTENKIKCH EN. 18.30
ogólna”. 18.40 „Życi? kult.
gród ukrvwał się w Paryżu, gdz:e i„Skrzynka
arr stolicy”. 18.45 Progi no rtz.
poznał księcia abisyńskiego i po nast. 18.55 „Poznpjrry przepisy fi
wypowiedzeniu wojny włosko-ab' nansowe - rolne” . 19.05 Konc. reki.
syńskiej wyruszył wraz ze swoim 19.35 TRANSMISJA Z ZIMOWYCH
przyjacielem do Addis Abeby. TORZA SK OLIMPIJSKICH V> tf.ARM1SCH ■ PARTENKIKCHEN. 19.50
Dr. żrrrgroa zmienił nazwisko, Reportaż aktualny. 20.00 Aud ku
otrzymując od negusa szlachecki czc" J. “błsudukiego. 20.45 D-ien.
tytuł. Dw 3 miesiące temu opu wiecz. 20.55 , Oorazki z Polski
ściła Warszawę pewna mfoda nie współcz. - ?/ .06 JÓXIY audycja z cy
kli. , TWÓRCŻOśd
KTYPEF TKA
wiasta, która niegdyś pozostawa C H O PINA" (1810- •)84°) w opr.
ła w przyjaźni z dr. żmigrodem. pm f. Jachimeckiegc, Wyk. St. Szp,
Jak utrzymują, wezwał ją 3ej nalski. Valse biillante As-dui op. 34
Dwa mazurki op. 33; giu-moll
przyjaciel do siebie do Addia A - Nr.
i łj-nur Trzy preludja z op. 28; Nr.
beby.
13 Fis-aur Nr. 14 es-moll i Nr. J5
D es-c_r (deszczowe), Tarantella op.
43, Walc a-ratll op. 34 Nr. 2. 21.35
-Dd Asnyka do Staffa” ferotyk1
') —
nieuczciwa konkurencja*' — nogad.
dla kunców. 22.00 Skąd się wzięło
,,Eeho*‘
aud. muzyczna (z Pozna
nia). 22.30 „REPORTAŻ Z IG R Z Y ih
w
c a r m is c h gwizdkiem, konie platformy spło O l i m p i j s k i c h
22.35
Wiad.
szyły się i zaczęły się cofać w tył, PARTENKIRGHEN.
sport. 22.40 Muzyka taneczna. W
tak, że wepchnęły platformę na przerwie o godz. 23 00 Wiad. meteor,
pociąg.
Platforma
zahaczona dla żeglugi jtuwietrznej.

ivyw p!ai zbte£Gw/isko f f iz S e

Warszawa, Złota 14

—KU

Ue/kwkufcne wagony tramwajowe.
Na moście Kierbedzia pt kła oś w
wagonie Nr. 154, linji ,4” , jadącym
w stronę Pragi. Na miejsce przeby
to pogotowie techniczne tramwajów,
‘które uszkodzony wagon zaciągnęło
do zajezdni praskiej. Przerwa w ru
chu tramwajowym trwała 35 minut.
Jzęść wagonów sk erowano, zamiast
przez most Kierbedzia — przez Po
wiśle.
— Na rogu ul. Chłodnej i Towarc
wej, na wagonie Nr 244, linji „21“
złamał się pałak. Uszkodzony wagon
‘zaciągnięto do zajezdni nr Wolę.
Starcie tramwajów. Przy zbiegu
uL Wolskiej i Młynarsk:ej, mo'oro\\ y
Nr. 6391, prowadząc tramwaj linji
„16“, przejechał zwrotnicę i uderzył
w bok wagonu Nr. 224 linji ,.16‘-,
wjeżdżającego z ul. Młynarskiej.
Wskutek starcia, w ostatnim wago
nie został złamany stopień, wagon
motorowy — bez szwanku.
Starcie autohusu z tramwajem.
Przy zbiegu ul. Wielkiej i Bagnu na
stąpiło starc_e autobusu linji „C” z
wagonem tramw-ajowym Nr. 138 lin
ji „P‘ , powc dując wybicie 2-ch szyb
na tylnj m pomoście wagonu. W y 
padku z udźm me było.

ka domowa” — , ogaó 12.80 Wielkie
potpourri z niej ody,i J. Straussa.
13.25 Cnwilka gosp. domowego.

z platform ą konną

B E Z S E N K O S t wyniszcza organizm,

f

6.30 .Kiedy ranne...” 6.34 Gimna
styka. 6.5u Muzyka ( p i ). W p-„erwie o godz. 7.20 Dzie lnik por. 7.50
F it.grs.ir na dz. bież. 8.00 ńnć, dla
szkóŁ

Zjazd ten cbudz'l wielkie podnie
cenie w sferach żydowskich. Ma
on również opracować memoriał,
U .57 Syg-uł czacu. 12.00 Hejnał
który bodzie przedłożony izbom
z Wieży Mariackiej w Krakowie.
ustawodawczym oraz rządowi.*
12.03 Dzień, poludn. 12.15 ..Bibljote

Z d e rze n ie

isa szosie radzymióskiej pod
Targówkiem wydarzyła się kata
strofa. która dzięki dziwnemu
zbiegowi okoliczności nie pociąg
nęła za soba groźniejszych na
stępstw-. Szosą radzymińską od
strony Warszawy jechała plat
forma, naładowana octem, powo
żona przez furmrna, Ignacego Łu
, czaka, zamieszkałego na ul. Wo
łom ińskiej 14. W tej chwili w% powstaje często wskutek zaburzeń układu nerwowego. Zioła Magistra kierunku Warszawy nadjechał po
ciąg kolejki.
W ilskie-o ze znak. ochr. ,,PASTVŁROSA“ , zawieraiac- Passiflorę (Kwiat
Męki Pańskiej) roślinę o własnościach uspakajających łagodzą zaburzenia
Maszynista pociągu dal sygnał

W y p a d *,

Ij

a

lutego

s z e f e m m tencfcntury w o j s k negusa?

skiego. który byłby stosowany
przez jeden dzień w każdym mie
siącu. Program zjazdu polegać
będzie na wyborze ónia postu oraz
miesiąca, w którymby wszysc\ ży
dzi na calom świecie wstrn r li
się od spożywania mięsa. Jod 0cześnie zjazd uchwali treść listu
do Ministerstwa Spraw Wojsko
wych z prośbą o zwolnienie żołnie
rzy żydów od obowiązku spoży
wania mięsa w dniu wybranym na
post.
Prawdopodobnie zjazdowi rabi
nów przewudniczyć bodzie ..sarn.'

MAGISTER WOLSKI
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Zaoinćony dr. Żmigród

TEATR W IE L K I: Dziś ..Holender
i cadyków. Zjazd będzie błagał Je
tułacz”, w czwartek „Toeca* z B*kłanoffent, Werir ńsk? i Drabikiem. howę, by wniosek posłanki PryTEATR
N A R O D O W Y:
Dziś storowej nie był przyjęty. Jedno.W ielki ErTderyk“ Nowaczyńskiego i cze£me uchwali sposób przeproz udziałem
Solskiego.
W środę
wadzenia postu ogólno - żydow
„Wielki Fryderyk” po raz 42-gl.
TEATR POLSKI: Dziś i w piątek
„Zburzenie Jerozolimy” z JunosząStepowsk_m
TEATR N O W I : Dziś po raz 43-Ci
komedja „B ył sobie ńęzień” Anuu'lh‘a, w reżyserji A. Węgierki z Ćwi
klińską.
TEATR LETN I: Dziś „Codziennie
# 5 -e j“ po raz 49-ty. W sobotę 15 b
m. premiera nowej komsdji „Raz
się tj lko żyje” Kiedrzyńskiego z Mi
lą Kamióską, świeeczew&ką, Fertnerem, Samborskim i Wesołowskim
TEATR M A Ł Y : Dziś „Żo.nierz
i bohater” po raz 135-ty <z —ykonajuu Buczyńskiej. Gorczyńskiej, Lindorfówny, Kumakowicza, Węgierki.
STOŁECZNY
TEATR
PO
W SZE C H N Y ; Dziś 11 luteęi „Ko
zy ” o godz. 7 wiecz. przy ul. Elblą
skiej 61.
TEATR A T E N E U M ; Dziś preirje
ra „Pana Geldhafca” Fredry z Jara
czem w reżyserji Perza now ,kiej.
TEATR
K A M E R A LN Y :
Dziś
i jutro „Matura”TFATR MALICKIEJ <Xar~wa 18)
Codziennie wieczorem
Trafika pa
ni generałowej” Bus - F~ketiego.
REDUTA ( Kopernika 36 40): Co
dziennie komedja I. Grabowskiego
p. t. „Niewierny Tor~ek: .
C\ RULIK W A R SZA W SK I: Dziś
i codziennie nowa rewja „Mycie gło
wy” — 7.T5 i 9.30.
CYRK STA N IE W SK ICH : Dziś i
codziennie t 8.20 ni-wy program cyr
kowy i wielki międzynarodowi tur
niej walk zapaśniczych.

J i
Sroaa, dfc

p r z e c i w k o zn ie sie n iu uboju ryruaEnego

KSIĘŻYC

W czwartek dnia 13 bm odbę
dzie sio w Warszawie wielki zjazd
8 - 1 rabinów i cadyków - cudotwórców
2 2 -4 1
iu r)rv* Przybyli z całej Polski. Zjazd ten zwołali
ŚRODA
rabini warszawscy, w celu opraco
9
1 -5 8
wania programu akcji przeciwko
uchwaleniu przez Sejm i Senat
Dziś św. Eulalji
projektu
ustawy o zniesieniu
Jutro św. Grzegorza
uboju
rytualnego, wniesionego
przez posłankę Prystorową.

Wytwóesia

Nr. 4 ;

k o le jo w e g o

stwierdził śmierć z nieustalonej
przyczyny, Istnieje przypuszcze
nie, że dr. Guderska dostała ata
ku sercowego, lub też zat-uła się
gazem świetlnym. Dochodzenie
jest w toku.

U m o żliw ią tio iy w fa ^ e d r s d
W celu zapewnienia fundu
szów na kortynuowanie akcji do
żywiania dzieci w szkołach po
wszechnych w ciągu najbliż
szych trzech
miesięcy,
Rada
szkolna m. stoł Warszawy, za po
średnictwem Społecznego Kcmi-

tetu Pomocy Loraźnej Dzieciom
Szkolnj-m, opracowała plan zbiór
ki odpowiednich funduszów przy
pomocy wypuszczenia Donów żyw
nościowych. Eony te będą opie
wały na 5. 9 i 28 posiłków kosz
tem kolejno 50 gr„ 1 zł., i 3 zł. i
będą szeroko kolportowane.

Wszystkim, którym leży na
3ercu dobro dzieci szkolnych, bę
dą mogli przyczynić »ię przez
zakup tych bonów do utrzymania
H. W a gn era , zwlęk- akcji dożywiania na terenie szkół
*zock crkicitr* i chóry
p ou dyi A . D o ł2 y ck i«g «
powszechnych na niezbędnym po
Ciwertch ■
ziomie
i me dopuszczą do tegw
i
a
aby
najbardziej
potrzebując
Cośc, w- st»,pią: W . Wcrmifiska . 5t Drabik
dzieci obywały jię bez śniadań.

» Snni Sltmi ■ f»®. I W. W

H

HOLENDER TUŁACZ,
- G F .G ilS E P A K Ł N O F F — To sca

Str. o

ABC — NUW INY CODZIENNE

Nr. A Z

Miasto
Plącin
K6I
Olimpijskich
w b la sk u 2 ła cżs(v ch p rcm ie n i s f o n e c z n y c h
i w o^niu
Garmisch Partenkirchen, 9, 2.
Tereny zimowej oLmpjady w
Garmisch Partenkirchen tona w
śniegu i słońcu. Po czterodnro
wej zawierusze śnieżnej w „GaPa" rapanuwało wszechwładnie
słońce. W nocy mróz sięga 15 st,
w dzień jest ciepło do 10 stopni.
przvczem słońce ani na chwilę
nie zachodzi za chmury. Słowem
IV igrzyska zimowe odbywają się
w warunkach wymarzonych. A na
to bynajmniej nie zapowiadało
slfj gdyż jeszcze na 2 dni przed
uroczystością otwarcia cnodzono
w „Gapa" pod parasolami, spuwo
du strumieni dżdżu. Organizato
rzy i grupki poważnie zaczęli już
przemyśliwać nad przygotowa
niem terenów do kunkurencyj
narciarskich pod Zugspitze. Ale
wysokość ponad 2.600 m. przy
przejeździe jednej osoby kalkulo
wanem na 23 marki bynajmniej
nie uśmiechała się ani kierowni
kom drużyn, ani żadnym zawód
nikom, u najmniej widzom Żresz
tą na Zugspitze (długość kolejk
20 km) jedzie się około 2 godzin
można więc sobie wyobrazić ol
brzymie trudności komunikacyjne
i organizacyjne. Ale na szczęśc e
zmieniły się warunki atmosfe
ryczne ł w dniu otwarcia igrzysk
„Gapa" przybrało właściwy mu
wyraz.
A propos otwarcia. Zwraca się
tu powszechn.e uwagę, że prze
mówienie Fuhrera na uroczysto
ści otwarcia było najkrótszem w
jego życiu. Ledwie 11 słów zawierało przemówienie Hitlera, które
mieściło w sobie formułkę nrzyjętą przy tej uroczystości. Można
sobie wyobrazić
ile trudu ko
sztowało kanclerza zastosowanie
się do tej tradycyjnej formuły.
Igrzyska biegną całą parą. Na
brały już właściwego rozpędu.
Publiczność, która w pierwszych
dniach była nieco zdezorjentowa
na w planie stsajonow dziś czuje
si6 w „Gapa" jak u siebie w do
Zresztą trudno tu nie orjen
to* ać iię. Tablice orientacyjne
co krok niemal informują znako
micie, « uprzejmość, c.erpliwych
Policjantów uzupełnia braki orjen
tocji. Informuje was policjant o
Kunsteis - Stadion. na chwilę
przerywa rozmowę, aby nader u
przejm e zatrzymać zamiaram
niedość osi rożnego przechodn a.
który zagadany na zabój ze swą
towarzyszką ani myśl i zwracać
uwagę na auta, które nieprzerwa
nym sznurem ciągną po wąskich
ulicach „Gaya ocierając sie po
ir o n u o przechodniów. I tak co
chwila, bez cienia niezadowolenia
policjanci informują wszystkich
i o wszystkiem, raz Hiszpana o'
tem ]ax się jedzie na Skj -Stadion
drugi raz Anglika
gdzie
es.
Bahnhof, trzeci raz Polaka, gdzró
jest hotel Drei Mohren J t.d Et.d.
Auta suną snrawnie t w Jeal ym
Porządku, Nikomu ani się śni o
tem, żeby zatrzymać się w nieito
uwolonem miejscu. Każdy rozed
mie, te wprowadziłoby to okrop
ny zamęt.
Nic więc dziwnego, że pisma
niemieckie na pierwszych stro
nach szczycą się opinją zagra
nicznych sław sportowych i or
ganizacyjnych, podając olbrzymie
tytuły: „Coś takiego mogą tylko
Niemcy zorgar 5zowŁĆ". Istotnie,
wszystko robi wrażenie Idealnego
chronometru, ale tak być musi i
biada organizatorom igrzysk olim
pijskich, jeśli niedość sprawnie
przeprowadziliby
organizację.
Wszystko jest. tu przewidziane do
najdrobriejszych szczegółów.
ir r/v *izaeyjnie nie można nic
zarzucić. Smakowite budki z pa
rowcami ne rożnie lub kurczętom
< upują ulice b. gęsto.
skle
pach pełno wszelkich artykułów
J“ ™ un>kacja funkcjonuje sprawe c< 2 minuty opuszcza starać
luksusowy autobus, każd; w i£
o e wygodnie pizenosić się z
ejiCa r.a miejsce. Na ulicach
° ny c< 1 raŁ' Informują o
odbywanych konkuren.1
nip'
° nE 8.0l:)ie sioazieć wygód
dotrłn o a.\U
,Si,‘ cukierni, wszedzie
2>bki 1 ścisła informacja
n am n*A Ziny BJec;i Hlne wydania
uuk!adn* śzczfcgóly l
pfzebilgu konkui-eftąyi

Mimo oibrtymifeM ‘ ruchu za
równo kołowego
jak 1 p ia n eg o
m e d a,c 3ię odczuć tłoku P rzjcteż każda z o„ób, która przebywa
z „Gapr

legitym uje się obyciem

u

Jk o l a i . r y crlimpipk?®
szybcy jak zawsze. Ale Austrja!
Mimo pesymizmu naszego kierow
nictwa hokejowego, z którego je
den z członków powiedział coś w
rodzaju: „Nie będę interwenjo
wał, bo i tak przegracie" — muż
na było Au 3trję pokonać. W ehwi
Ii, kiedy na zegarze kontrolnym
czarna wskazówka naszła na
czerwoną, zawyła żałośnie syre
na, na koniec meczu. Akurat
wówczas w bramce austrjackie 1
zatrzepota! krążek wyrównujący
wynik meczu 2 :2, Sędzia główny
Belg, Loick, prezes Międzynarodu
Wej Federacji Hokeja na Lodzie
niezdecydowany skierował pyta
nie pod adresem sędziego boczne
go, a byt nim jakiś Japończyk, któ
ry nic nia rozumiejąc kiwał na
wszystko głową potakująco. Wy
kombinowano, że owszem gol li
czylby się nawet w chwili wycia
syreny, ale przecież Waśkowsk
wepchnął krążek nogą do bramki
„Tak bvlo, prawda panie Ma-sa
Ksudi?" Syn Nipponu kiwnął gło
wą potakująco. Austrja wygrała
2 :1 .
Wśród naszych olimpijczyków
ogłoszono nawet bojkot towarzy
ski stronniczego Belga Miał or>
nawet już sposobność przekonał
’ ię o t*m Otóż, gdy zwrócił się ?

w wielkich miastach i wielkiej
masie ludzi, a cc do tuziemców, tc
ci przyzwyczajeni są do olbrzy
miego ruchu.
Jeśliby ktoś nie był na stadje
nie, może w kilka godzin po za
wodach wstąpić do autobusu (n„
72 osoby), w którym gratis de
monstruje się filmy aktualne. Sio
wem niema chyba takiego dziś w
„Gapa", któryby nie wiedział, co
zaszło na Bieśśersee, Sky — lub
Kinnsteis Stadion, Nawet d , któ
rych cudowna pogoda zachęci na
odbycie wycieczki kolejką górską
na Kreuzeck, Zugspitze czy inny
ze szczytów, po zjeździe w dolinę
wiedzą już o wszystkiem. Niczern
iia nie zaimponujesz, a najwyże;,
n.e będą starali cię zachwycić
wspaniałością krajobrazu.
Jeśli chodzi o iprawy czysto
aportowe, a w szi.zegó! ności na
sze, to niewesoło czują się hokei
ści rezydujący w „Drei Mohren
po
meczach
eliminacyjnycn
Wściekać się zdają na los, te wy
znaczył im najmocniejszych prze
ciwmków na początek, Z Kanadą
rzecz jasna, nie można było nie
zrobić, śnieżyca byta naszym na
szym naturalnym sprzymierzeń
rem w czasie tego meczu, bo Ka
nadyjczycy nie mogli być tak
M n a n m

jakimś pytaniem do jednego z na
szych officielów, ten odwrócił s>ę
doń tyłem Bojkot bojkotem, a eli
minacja eliminacją. Nic nam me
pomogło zdruzgotanie Łotwy 9.2.
Teraz nasi chłopcy skracają eobie
czas opalaniem się na taras,e ho
telu pod „Trzema Murzynami" o
czekując na turniej pocieszenia w
Monachjum. Ich może ten turniej
jeszcze pocieszy ć...
Ul:ce „Gapa" przedstawiają ogromnie maiowniczy widok. Flagi
wszelakiego rodzaju poprostu za
słaniając fasady demów. Pełno
ich orzwieszonych wpoprzek ulic,
na wystawach sklepów itd iwł Na
wszystkich stadionach, na dwor
cu i w ważniejszych punktach po
wiewają fiagi wszystkich państw
biorących udział w olimpjadzic.
Najwięcej, oczywiście jest czer
wonych flag ze swastyką i b'atyeh olimpijskich z pięcioma koła
mi, Różnolitość narodowości nada
jo miastu Pięciu Kół Olimpij
skich specyficzny charakter. Skoś
noocy J?pończycy, jaśni Skandy
nawowie, czarni H:szpanie i Wło
si, wysocy niby sosny Jankesi —
wszystko to tworzy barwną mo
zaikę, a językowo „Gapa" przypo
mina biblijną wieżę Babel

L W.

Cala w ieś góralska
przesiedla sie nad m o rze

„Dzień Pomorski" donosi: Dn 3
lutego w gabinecie Komisarza
Ziemskiego w Starostwie w Wejhe
rowie zjawili iię oryginalni go
ście. Góralskie, osmagane wich
rem na bronz twarze, twarda wy
mowa, proste, niehardzo wypcha
ne plecaki. Sprawa wyjaśniła się
szybko Przyjechała delegacja oo
Całej wsi z wysokich gór — w po
szukiwaniu za ziemią Z przysiót
ka Gluehaczki, leżącego około
800 metrów nad poziomem morza,
kclo Baraniej Góry, przyjechali
Jan Niewdaua, Józef Kopczak i
Jan Kamiński — "górale, wraz z
Ludwikiem Zieleśkiewiczem, straż
rokiem Straty Granicznej, opieku
nem ich i przewodnikiem, który te
strony trochę zna, przyjechali sta
rać sie dla całej wsi o z.ennę.
Ziemia w Gluchaczkach marna
— i owiesek licho wachadza. To
też, jak tylko wyrąb się zaczyna!
w lasach po stronie czesk ej, calu
» oska szła na prace
Pracowali tak i zarabiali lat
wiele. Aż wreszcie w roku 19i.it
władze czesk.e zaczęły robić trud
ności. a to przepuszczać nie chcie
li, bo coś t a m w p r z e p u s t k a c h by
łc nie w porządku, a to mówili, żz
roboty niema, a robotników aż z
uolin uprowadzali,..
— Aż przyszedł gorszy jeszcze
czas. Zeszłego roku gajowi czescy
trzech górali zastrzelili — mów.
ponuro jeden z górali.
— Nie trzech, a czterech — po
prawia drugi.
Głód zajrzał im w oczy, ale cze
kali. Przeciez się musi jakoś od
mienić...
Nie odmieniło się j :dnak. Do

Zebrała się raz cala wieś i ura
dziła — na wirchach żyć niespo
oób — trzeba w doliny iść z całym
dob3’tk’em.
Wybrali trzech najlepszych go
Epodarzy w całym przysiółku, że
by nad morze pojechali ziemi szu
kać. Zieleśkiewicz — strażnik gra
niczny, ofiarow ał się też z rum
jechać .

r ó a i o w y c n
Na specjalnych formularzach,
Centralne Biuro Między Tiar. Unji
Radjofon. rozsyła do wszystkich
radjufonji świata wykaz słucho
wisk zgłaszanych przez radjosta
cje poszczególnych państw w raz
z pouaniem nazwiska autora i
krótkiej treści dzieła. Ten kon
spekt pozwala się zorjentowai
czy i w jakiej mierze dz-eło po
szczególne może byó interesując*i wartościowe, dla danej radjofonji 1 dopiero potein prz>itępuj<.
do tłumaczenia.
Ostatnio rozgłośnie polikie na
dały kuka siucnoK isk obcych autórów, co spotkało się naogól
z życzliwem przyjęciem radiosłu
chaczy
W najbliższej przyszło-

w

iodizi

ŁÓDŹ, 11. 2 W dniu 16 lutego
mija termin, do jakiego zwią7’ :i
robotn:ków przemysłu włókienni
czego w Łodzi zdecydowały cze
kać na załatwienie wysuniętych
przez związki postulatów honuro
wania umowy Zbiorowej przez za
kłady przemysłowe wypłacenia za
urlopy, dotąj robotnikom niewy
płacone, zanrzestama szykan w
stosunku do delegatów fabrycz
ny ch, zapłaty robotnikom za czas
postojów warsztatów z winy fa
brykantów, przestrzegania ustalo
nych nonn pracy niełamaoia ustaw socjalnych.

w k a ta s t r o fie w Ł o d z i
ŁÓDŹ, 11 2. (tel. w ł.). Wczo
raj przy ul Piotrkowakiej i Za
menhofa
nastąpiło
zderzenie
dwuch pociągów tramwajowych
linji „10" i „14".
W chwili, gdy tramwaj linii
„14“ zatrzyma! się na przystanku
przy uł. Zamenhofa, kierując się
na ul. Kątną od strony Pl. Wol

popołudniu

wyrok w trwającym

od dłuższego czasu procesie prze
ciwko adwokatowi z Drohobycza
dr Kaufmannowi i towarzyszom.
Kaufmnnn uznany został W in 
nym podrabiania podpisów na
wekslach, usuwania niewygod
nych mu dokumentów, doręczania
fałszywych weksli prolongacyj
nych etc. Po zastosowaniu amne
stji sąd skazał go na łączną kar?
4 lat więzienia z zaliczeniem a-

miasta t o w l c z a
W roku bieżącym Łowicz, nie wództwu warszawskiego, o rgan igdyś siedzib* prymasów Polski, *acyj rolniczych itp., z konkur

obchodzi 800-lecie swego istnienia. W związku z tym jubileu
szem projektowane są różne ob
chody i uroczystości.
■ W sezonie lettrm, jako ni.jeardziej odpowiednim, w szcze
gólności w dni śwEąteczne, gdy
ludność z okolicznych wsi w
barwnych swych strojach przy
bywa do miasta, projektowane są
zjazdy i konkursy M. im przewi
duje sit zjazdy: wychowanków
byłych i obecnych szkół łow<
ckich, harcerzj, cechów w oje

su

córki G c r ę c n o w e j — ustali sąd
donosiliśmy, proces *Lmentacyjny przeciw arch. Henrykowi Za
rembie może być podjęty doniero
po sądowem stwierdzeniu, że o j
cem Kropelki n.e jest mąż Gorgonowej, Erwin. Miejsce pobytu te
go ostatmtgo nie jest znane, 3
poszukiwania konsulatów polskich
czasie ouszernie
w Ameryce nie dały rezulutu.
Jak wiadomo, w okresie śledztwa
przeciwko Gorgonowej o zamordo
wanie s. p. Lusi Zaremuianki, 0Łrzymał sędzia śledczy Kulczyński
dwa listy od Gorgona, przycz?m
na kopertach podał on swej aaxes
w Stanach Zjednoczonych. Pisma,
wysyłane do Gorgona na teL adres, powróciły z powrotem, jako
medoręczone.
■

LWÓW, 11. 2. W Sadzie Okrę
gowym we Lwowie wzrowiony ze
srał w poniedziałek wlokący się
od 'a l proces o ustalenie meślubnoścl pochodzenia córki Gcnronowęj, Krystyny, zwanej „Kropel
ką".
Jak w swoim

s łu c h M s it

z c a r u n
e -a
ecł projektuje s.ę nadanie w ra
mach Teatru Wyobraźni nastę
pujących
utworów
obcych:
.Śmierć papieru" — dzieło holen
derskich autorów Trictscha i Wei
ssa", „Cztery nie mieści o ię w
siedmiu" — również dzieło „spół
<ci pisarskiej" — Val Giełguda
(kierownik Wydziału Dramatycz
nego B. B. C. w Londynie, Polak
z pochodzenia) i King IJalla w
doskonałym przekładzie Anieli Za
górskiej, wreszcie Sprawa psna
Picque“ —• Mendelila.
Z wymienionych utworów naj
pierw zostanie nauane na antenę
słuchowisko „Śmierć papieru",
które usłyszą radiosłuchacze za
pewnie już w ko.icu lutego b. r.

e

Przesłuch?ny na i-ozpraWie po
niedziałkowej kurator Kropelki,
adw. dr. Axer, potwierdzi! powyż
sze szczegóły i podał, że me wie,
czy Erwinowi Gorgonowi jest w.u
dome przyjście na Świat r tom
ka, noszącego formainie jego na
zwisko.
Wezwany na rozpr iw? arch. Za
remba przesiał pismo z Krakowa,
usprawiedliwiając*
niemożność
zjawienia się na termin. Rozpra
wę ponownie odroczono. Jak z f
wyższego widać, proces o ustale
nie nieślubności pochodzenia Kiu
pelki posuwa się żółwim krokiem
a płacenie przez Zarembę alimen
tów jest piosenką jeszcze bardzo
dalekiej przyszłości.

sów zaś: konkurs pieśni, muzyki
i stroju ludowego, wycinanki łc*
wiekic itp.
I
i
W okresie od dnia Bożego Cia*
ia do oktawy organizatorzy za
mierzają urządzić wystawę p. n .:
„Dawny Łowicz", oraz „ T a r g i
orzemysłu ludowego". Program
obchodu 800-lecia Łot.icza jest
bardzo bogaty i urozmaicony.
Organizacją wszelkich projek
towanych uroczyftości zain te się
specjalny komitet.
> J*?

11-letnia córka świadkiem
w sp rrw ie

m stki

Do Sądu Okręgowego wpłynął
akt oskarżenia przeciw 32-letmej
Natalji Kaczul, 58-letmej Emilji
Binka i 21-letniej Julji Binka —
o zamordowanie Stanisława Ko
czuła, Zajście rozegrało się w oresztu śledczego. Drugi oskarżo sadzie Górce, na krańcach War
ny, pomocnik Kaufmanna Pariser, szawy, w koionj'i ogrodnicze' Koskazany został na 2 i pół lat wię czulów.
zienia. Dyrektor i prokurent filji
Stanisław Koczul poślubił NaB. G. K. Szeliński i Jurkiewicz za
udzielenie Fariserowi nadmier talję przed 12-tu laty i miał z
nych kredytów na 2 leta więzie nią córeczkę. Koczul, nalogowj
nia, urzędnik skarbowy Bodzmch alkoholik, sprzedawał na własna
za łapownictwo na 9 miesięcy w.ę- rękę i przepijał dobytek, bił swo
ją żonę i wkońcu Koozulowa po
zienia.
stawiła
wniosek o separację, za
Wszyscy oskarżeni oprócz Bołączając
. obdukcję
lekarską,
dziocha zapowiedzieli apelacje.
ciężktó
nobicir
Proces wzbuazał wielkie zaintere stwierdzającą
przez
męża
sowanie w Zagłębiu Naftowem.

dochodzenie „kropelki

ności nadjechał tramwaj Unji
„10‘- zdążający na Widzew
Rozpędzona „10-ka“ wpadła na
stojącą jeszcze na przystanku
„14“ . Wskutek silnego zderzenia
ćoczepny wagon ,,24-ki" oraz wa
gon motorowy tegoż pociągu i
motorowy linji „ 10"
• zostały
rozbite.

Ju& lUeusz soc leels

S k a z a n y na 4 lata w ię z ie n ia
SAMBOR, II. 2. W Samborskim
Sądzie Okręgowym zapadł dz.ś

Postulaty te zostały wysunięto
solidarnie przez wszystkie związ
ki robomcze i zostały zakomuni
kowane przemysłowi w form.e
jednakowo brzmiących pism.
Gdyby do dnia 16 lutego prze
mysł nie doszedł ze zwiazham. do
porozumienia, należy spodziewać
się utworzenia międzyzwiązkowej
komisji, która n: jprawdonodobniej proklamować będzie strajk
demonstracyjny włókniarzy na te
renie całej Polski. Strajk ten
objąłby w Łodzi 30 tysięc” włók
niarzy.

T r z y tram w aje roztrzaskane

Adw ?kat-fa< sze rz

domów wkradł sie głód

W y m im

Dostaną pewno ziemię niedale
ko brzegu. Górale będą nadmorską ziem:ę uprawiać Za parę mie
sięcy znikntó może z mapy zawie
szony wyucko na samych szczy
tach przysiółek Głućhaczlu. A r.a
Wybrzeżu powstanie o sa d t. w któ
rei starzy gazdowie siwemi oczy
ma w iren ów na bez’cresie wód wy
patrywać będą

G ro źb a strajku lMók ennikó#

- m orderczyni p|ca
Koczul odgrażał się, tA zaoije
żonę
. 31 października z ub. spo*kał
ją w sieni domu i rzucił uię n 1
nią z nożem Koczulowa porwała
siekierę. Na jej krzyk nadbiegł*
siostra Koczulowej. Julja Binka,
z siekierą i jej matka, Emilja, %
żelaznym drągiem w ręku. W re
zultacie Koczul odnios 1 kilka
strasznych ciosów i zmarł po
przewiezieniu do szpitala.
W sprawie występować bedzie
w charakterze świadków dwoje
dzieci, ll-letnla córeczka Koczulów i 9-letni chłopiec z ąsiedztwa, obecny przy zabójstwie .1
Dzieci zostaiy ju t przesłuchane ta
śledztwie przez biegłego psycha,
loga.

Lotnisko szybow cowe
nad m o r z e m p o ls k ie m
KARTUZY, 10. 2. (P A T ) W Gostomku- pod Kartuzami, w pobli
żu t. zw. Łysej Góry Komitet Wo
jewóazki LOPP. z Torunia z^tupił 30 morgowy obszar zienu,
przeznaczony na budowę lotnis
ka szybowcowego oraz budowę
szkoly szybowcowej dla okręgu

pomorskiego
' *'*v-—- —i
Nabyte tereny stanowią, jak' się
okazuje po
przeprowadzonych
otudjach najlepsze pola ćwiczeb
ne do lotów szybowcowych zwła
szcza Łysa Góra nadaje się dc
startów.

W y ś c ig w Z a k o p a n e m
W y n ik i g o n i t w ostatniego dnia s e z o n u
Gon. 1. Dyst. 1.200 m. Nagr.
300 zł.: 1) Humbert, Niemojew
śkiego, 2) Turja. Tot. 27.
C-on. 2. Dyst. 4.000 m, Nagr.
300 zl. Przeszkody: 1) Flagrani.,
Zduóczykowej, 2) Rozkosz
Bez
miejsca: lzoiunc, Centurja i Manru. Tot. 48, fr. 20 i 24.
Gon. 3. Dyst. 1.400 m Nagr.
250 zł.: 1) Gigolo, Sejdia, 2) A
n.ore canta, 3) Irtna. Bez miejsca:
Aurora II, Giavelotte, Carmen
III, Cecylja - Renata. W ycof.:
baby, Sekunda 11, Liban i Enejda. Tot. 51, fr. 18, 15 i 26.
Gon. 4 Dyst. 2.400 m. Nagi
500 zł Ploty: 1) Yalibal, Badów-

Popierajcie
w y ro b y
krajow e

skiego, 2) Figaro II. 3) Admonicja. Bez miejsca: Nefisa, Kord,
Lady Landgen, Kormoran, IrbiŁ
II, Baby. W ycof.: Tyber, Roz
kosz, Gigolo i Mochacz. Tot. 43,
fr. 22. 17 i 16.
Gon- 5. Dyst. 1.800 m. Nagi.
300 zł.: 1) Fenella, Wiertka, bes
miejsca: Liban i Voleur. W ycof.:
Ostcja, Cecylja-Renata, Admonitja, Gigolo, Caroien III, Auro-i.
Lii i Grazia. Tot. 26.

Zgon Karpow icza
w Zakopar.sro
ZAKOPANE, 11 . 2 (tel. wi ).
vVczoraj zmarł po krótkiej choro
bie ś. p. Stanisław Karpowicz,
właściciel popularnej w Zakopa
nem restauracji i hotóiu. Zmarły
był znaną postacią w Zakopanem
Przez długi szereg lat w jego re
stauracji zbierali się literaci i ar
tyści bawiący w Zakopanem.

^
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Tragedia królowej piękności B a j e c z n e
a ko rtó w

S m u t n y k o n ie c p ię k n y c h d z i e w c z ą t
Obecnie minęła już nieco moda
®bi erania królowych piękność’ ,
niemniej jednak podczas wszech
światowej wystawy w Brukseli w
roku 1935, dokonano tam jeszcze
raz wyboru najpiękniejszej kobie
ty, Której
przysługiwał tyto’
„m ’ ss Europy". Tytuł ten zdobyła urocza Rumunka. Narazie jed
nak niewiadomo, jak laureatka
zamierza pokierować swą dabzą
kamerą. Naogół trzeba powie
dzieć, że wawrzrny przyznane za
urodę, nie przynoszą kobietom
szczęścia.
^ ŚMIERĆ TITY CRITESCU
Jak doniosły gazety zagranicz
ne, kilkanaście dni temu, zmarła
w tragicznych warunkach, jedna
właśnie ze słynnych królowych
piękności, Rumunka, Tita Critescu. W dniu kry+ycznym, poko
]ówxa hotelowa, nap różno dobija
ła się do numeru zajętego przez
królowę piękności. Kiedy wresz
cie otworzyła drzwi, ze zdumie
niem zobaczyła, że Tita leży na
dywanie. Jak się okazało ,.m.ss
Rumunja" rie tyła, a leżąca cbok
tubka z proszKami nasennymi,
świadczya o samobójstwie przez
»a trucie.
Cóż moglc zmusić piękną, mło
dą kobietę, którei los przyniósł o
prócz urody jeszcze i klejnoty i
futra, oraz wspaniałe gaże, jakie
proponowali jej dyreKtorzy varie
tes i rewij, w których występowa
ła. Śmierć dzieweżyny, mim)
w szelk ich pozerów samobójstwa,
p o zo staje jednak tajemnicą, a nie
brak jtś t nawet podejrzeń, ze ma
"u miejsce mord polityczny, gdyż
ua trumnie jej złożono olbrzym
[purpurowy wieniec — dar partji
komun'stycznej rumuńskiej.
Oczywiście, ie wywołało to zro.sunnałą sensację, która j .dnak
fuosiała wyjaśniona, gdyż, jak się
Iokazało, Tita była córką przywód
cy partji komunistycznej Cnte
scu. W każdym razie jednak jej
Zgon pozostał nieodkrytą lajemmcą i zdaje się, ie już nikt nigdy,
aię nie dowie przyczyn tragiczne
końca dziewczyny.
PIERWSZA KRoLOW A

,JVV

PIĘKNOŚCI

Koie to dziwne, ale tak się uawsze dzieje, ie właśnie te v. szys*■fcio dziewczęta, do których los ii**
uśmiecha, wyróżułając je snc Iród
tysiąca innych pięknych, Kończą
przeważnie tragicznie. Sa to praw
a nieliczne wyjątki, ja * np. słyn
n a * urody Greczynka, panna Di
plarosu, która była miss Europa
iw roku 1930, a ras tęp nie, poślu
biwszy pewnego, bardzo zamożne
go Francuza, stała się jedną z
najelegantszych Paryżanek.
Powróćmy jednak do po czafku
historji królowych piękności. O

tóż moda wybierania najpiękniej
szej datuje Się jeszcze z okresu
przedwojennego. Pierwszy tak:
konkurs urządzony został we
Francji przez jeden z dzienników
akurat przed samym wybuchem
wojny. Kandydatki miaiy nadsy
łać fotografje, a ponieważ, jak
wiadomo, sztuka fotograficzna
stała jeszcze na niższym pozio
mie, niż obecnie, więc trudno Dyło
nieraz na podstawie brzydkiej fo 
tografji wywnioskować o urodzie
kandydatki.
I wtedy to właśnie śliczna, zło
towłosa
baskijka,
nazwiskiem
Aenes Souret, po przeczrtan. i
dzienn.ka, posiała swoją fotografję, na której uwieczniona była
jako mała dziewczynka w stroju
komunjartki, i naDisała zabawny
list, z zapytaniem, czy może mieć
szanse uczestniczenia w konkur
sie. Redaktor czasopisma, ubawio
ny oryginalnym latem 16 letniej
dziewczyny, która przysłała swo
ją dziecinną fotografię, zaprosił
ją, aby przyjechała do Pary ża i
wzięła udział w konkursie. I coi
się okazało?
Otóż śliczna, ja*nowło»a Agnes
Souret, o wielkich zdziwionych oczach, Agnes nieśmiała i niewin
na dziewczyna z prowincji zoetała
600-tysiącami głojów obwołana
najpiękniejszą dziewczyną Fran
cji.
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O rzyw ście, ie o irazu zaczęła
się edukacja małej prowincjałki.
Dziewczynę uczono prawidłowo
mówić, dopełniano jej wykształce
nia, uczono ją ruszać się i tań
czyć i oczywiście, że nie biaklo
ze wszystkich stron propczycyj,
aby zechciała spróbować swoich
sił
na scenie.
Były
rów
nież i zgłoszenia z zagranicy, pro
ponowano jej występy i oliniew?
jace kontrakty w Ameryce i in
nych krajach. Ale mała Agnes b i
ła się opuścić ojczyznę i wresz
cie zdecydowała się wystąpić w
„Folies Bergeres".
KONIEC KARJERY
Występy jej w „Folies Bergćres"
cieszyły się szalonem powadze
niem. Jednocześnie Agnes przeży
wała niesłychaną tragedię. Matka
jej, jeszcze młoda, i pełna urody
kobieta, doznawała uczucia niesiycnanej zazdrości w dząc sukce
sy córki i urządu, ła jej stale sce
ny zazdrości, Numer programu w
„Folies Bergśret>“ , w których
Agnes ukazywała aię prawie na
ga w olbrzymim koszu kwiatów
był najczęściej przyczyną niepo
rozumień rodzinnych.
Wreszcie
dziewczyna miała
dosyć tego I zgodziła się przyjąć
engagement do Argentyny. Tam
odnowła również niesłychane sukcesy. Jej delikatna, biało - różo
wa cera, subtelne rysy i płowe,

olbrzymie włosy snrawiały, że lu
dzie szaleli za nią. Zarabiała ko
losalne sumy, ale mimo wszystko
niedługo cieszyła się swojsm
szczęściem i powodzeniem.
Nie mogąc znieść kbmatu Ame
ryki Południowej, zachorowała na
złośliwą gorączkę i zmarła.

a m e ry ka ń s k ic h

Pomimo nakazów oszozędnościo
wych N. R. a., istnieje jeszcze
110 osób w świecie filmov'.vm,i
które otrzymują wyższe wyna
grodzenie, niż Prezydent Stanów
eZjdnoczonych (75.000 dolarów
rocznie).
Oto gaże tygodniowa niektó
rych gwiazd ekranu amerykań
skiego: Greta Garbo 1.800 funtów

szterlingów, Maurice Chevahur
1.500, Constance Bennett 1.300,
John Barrymore 1.300 Richard
Barthelmess 1.200, Norma Shearer 1.200, Anna Harding 1.200,
Wallace Beery 1.000, William
Powell 900, Joan Crawford 800,
Edward G. Robinson 600, James
Cagney 560 oraz Warren William
250.

M e ty s z a m o r d o w a ł d z i e n n i k a r z a

Aby penieif śm.eri na krzyżu
Ta je m n ic e s e k t y p o k u t n i k ó w

Jak donoszą pisma amerykań
skie, w dniu 8 b. m popełnione
zostało w odległości 14 kra. od Albuąuerąue, leżącego w Nowym
Meksyku, niezwykłe morderstwo.
W okolicy tej wynajmował mały
domek dziennikarz z Nowego Jor
ku, Taylor, lepor.er pisma „T o
day Magazine". Taylor oczywiście
nie zdradzał się przed tubylcami
ze swoim zawodem, przybył bo
wiem do Nowego Meksyku w celu
zdobycia niezmiernie interesują
cych materjałów.
W dniu krytycznym, w przed
dzień zamierzonego powrotu do
Nowego Jorku, był sam w chacie,
a na podwórku rąbał drzewo jego
służący, pochodzący z OKolicy
metys, imieniem Trujillo. Dzien
nikarz oglądał właśnie taśmy, na
których uwiecznił szereg zajęć,
foczem najspokojniej w świecie
ułożył się do snu. Gdy zapadł
zmrok, do chaty wszedł Trujillo,
zastrzelił najspokojniej śpiącego
darstwo rabunkowe w lasach L - dziennikarza i uciekł, zabierając
cenne taśmy ze zdjęciami.
D a n u prowadzili zwłaszcza Egip
Wszczęte natychmiast śledztwo
cjanie i Kalifowie bagdadzcy.
Obecnie w całym Libanonie wykazało, że morderca należał do
znajduje się tylko 400 drzew ce sekty pokutników. Trzeba przy
drowych Ale miedzy nimi są tem wiedzieć, że Indianie z No
wspaniałe okazy, liczące oa 2000 wego Meksyku, zwłaszcza w oko
do 3000 lat. Tych szczególnie licach Albuąuergue naieżą pra
wielkich i Etarycb drzew istnieje wie wszyscy do owej sekty, któ
wszystkiego 50 sztuk i znajdują ra zresztą niezmiernie zazdrośnie
kryje swoje obrzędy.
się one poć ochroną '•ządu.

etnIe ciłdry
w

zarobki

Niejednokrotnie dotychczas usiłowano dotrzeć do „świątyni"
sekciarzy oraz sfotografować ich
uroczystości, ale sokciarze na
wszelkie usiłowania reagowali z
bronią w ręku. W r. 19J4 pewien
dziennikarz, nazwiskiem Floyd
Wilson, usiłowa> sfotografować
ów „pochód na Ralw aiję" i w
tym celu nabył specjalnie aom, le
żący w odległości 100 metrów od
mie.sca, w którem odbywały się
główne ceremonje Kieay jednak
nadszedł wielki dzień, pokutnicy
obiegli jego domek, przesłonili ok
na i pod groźbą utraty życia za
kazali dzienn karzowi opuszczać
ko, aż do końca uroczystości.
Zabity Taylor był więc pierw
szym dziennikarzem, któremu u-.ało się zdobyć autentyczne materjały. Jeder artykuł zdążył już
wysrać do swojej redakcji. Pisał
w nim właśnie o Trujillo, którego
obdarzył rowerem i który, jak po

dejrzewał, żywił nadzieję, że kie
dyś też dostąpi szczęścia ukrzy
żowania.
Zatrzymany po wykryciu zbrod
ni Modesto Trujillo przyznał się
do popełnienia zaoójstwa. Jako
motyw podał p -żytem chęć obra
bowania dziennikarza. Policja nie
daje jednak wiary jego zezna
niom, gdyż Trujillo, jako członek
sekty, przedewszystkiem zabija
jąc dziennikarza, pragnął zemścić
się na nim za naruszenie tajem
nic sekty, a pozatem były jeozcaa
i inne pobudki.
Mianowicie, mc+ys rie wątpił
ani przez cnwilę, że po popełnie
niu zbrodni, dla odpokutowania
jej zostanie uk-zyżowany prze:
swe ich
wspófa yznawców,
co
zresztą jest szczytem marzeń każ
dego pokutnika. Istnieje przytem
przypuszczenie, że Trujillo dz?a-'
łał inspirowany przez władze tej
tajemniczej i dziwnej sekty.

L ib a n ie

Podróżnicy, któ rzy O b y w a ją ucią ż liw ą drogę z B e jr u tu do L i
banu, są zw ykle rozczaro w an i, og lą d ą ją c zam iast legen darn ych la
rć w cedrow ych k am ien istą p u sty 
nię. C ed ry L ib a n u w spom niane
są ju ż 1 o p isyw an e w b ib lji, gdzie
m ówi uię te* o drzew ie cedrow ym ,
użyłem przez k ró la Salome na do
budow y św 5ą ty ó .
Z biegiem czasu w y d ę to I w yrraem ona w sp a n ia łe la sy . Gospo

Arm ja lądow a i pow ietrzna
S t a n ó w Z je d n o c z o n y c h A . P .
Szef sztabu generalnego St.
Zjedn. A. P. Malin Craig, przed
łożył kongresowi w zwi azku z obradami n a a budżetem minister
stwa wojny memorandum, w jpra
wie stanu liczebnego sił zbroj
nych Szef sztabu domaga się ustalenia liczby
oficerów
na
14.000, a podoficerów i żołnierzy
na 165.000. Gwardja narodowa
ma wynosić 210.000 ludzi.

Na posiedzeniu komisji woj
skowej kongresu szef lotnictwa
wojskowego generał - porucznik
Oscar Westover oświadczył, że
lotnictwo Stanów Zjednoczonych
nie stoi dotychczas na wysoko
ści zadania. W ciągu ostatnich
5-ciu lat oddano do użycia 1.371
nowych samolotów, lecz w tym
samym czasie wycofano z obie
gu 1.621 starych anaratów.

Z yg m u n t Ju rko w ski

K się ż y c o w e
interesy

P OWItŚć

J Obserwując bijatykę z całkowitym spokojom, a nawet a pewnem zadowoleniem cj’rkowego widza, Dz ubiel uśmiechał się jado
wicie. I wcale nie Drzyszło mu na myśl bitdz po policję.
Bo i poco? — pomyślał — Poiicja jest służbą społeczną,
a walka, którą mam przed oczami, jest przecież rozgrywką indy
widualnych jednostek.
Stał więc dalej w okienku i czekał B,jący przewróc.li nypewne
lampę, gdyż nagle światło drgnęło w poKoju i na ścianach przesunęłj się cenie. Po chwili ujrzał ich znowu. Nie leżeli już na zie
mi, ale wodzili się za łby, radując sobie ciosy wzajemnie Nagle
Załkin pochwycił Pawła wpół i zaczął nim miotać na boki Zato
czyli się i oparli o drzwi balkonu Rzucali się rozpaczliwie, zwarci
w duszącym uścisku, aż posypały się z brzękiem wybijane szyby.
Wkrótce Dubiel ujrzał ich zmagających Się na balkonie. Trwało to
parę sekund zaledwie, ho oto nagle rozleg 1 się zgrzyt odrywającej
się balustrady i dwie czarne sylwetki, poleciały wdół, sp_ dajac
z hukiem na ziemię. Zapadła przygniatająca cisza, cisza, którą
zmąciły wkrótce dochodzące z pierwszego piętra Ukty walca „Nad
modrym, pięknym Dunajem' . Urwana balustrada dyndała się, za
czepiona koniuszkom.

Należy do niej 5 — 10 tysięcy
ludzi mieszkających w Nowym
Meksyku i w Colorado. Podsta
wową ze adą bekty jest wiara, że
grzechy powinny być odpokuto
wane przez poddanie się tortu
rom, i to torturom śmiertelnym.
Corocznie więc, podczas wielkiej
uroczystej ceremonji, zwanej „po
chodem na Kalwarję", wybierana
jest ofiara, która naorawdę zo
staje ukrzyżowana. Pokutnicy u
ważają przytem śmierć na krzy
żu jako najwyższe odznaczenie i
żaden z członków sekty nie traci
ani chwili nadziei, że kiedyś na
niego padnie ten zaszczytny w y
bór.

* Tak się oto utrwalił przebieg groźnych wypadków w pamięć,
Dzaubiela i świadectwo to miałoby niewątpliwie szczególną wagę w
procesie o zabójstwo Załkina. Proces ten jednak nie ukazał się na
wokandzie, bowiem Załkin, kto-ry przez dwie doby leżał nieczułr
jak drewno, nagle uniósł powieki. Lekarze odetchnę! z ulgą Wi
dząc oznaki wracającego życia, westchn ął rów nież pobożnie k° ądz
Opacz, który przygotowując Załkina poprzednio do przyjęc.a
chrztu, teraz czuwał przy jego łóżku. Po pewnym czasie Załkin od
zyskał przytomność i rozejrzał się dookoła. Yi idząc kaflową jasność
ścian i ludzi oUczających go w bieli, sądził w pierwszej chwili, te
znajduje się w kuchni jednego z posiadanych zakładów gastro
nomicznych,
V *
>
— Co się tu stało? Dlaczego próżnujecie? — zapytał.
— Nic, opiekujemy się panem — uśmiechnął się d.o niego jeder
z asystentów.
Załkin zamrugał oczami i przyjrzawszy się otoczenu uważniej,
poznał swój błąd Oczy jegc rozwarły się szerzej i zam-go tał w T.lch
lęk.
— Czy jestem chory? — wybąkał.
Ależ nie, skądże znowu — uspokoił go naczelny leioarz, za
cierając ręce z zadowoleniem — wyspał się pan poprostu .. i chcąc
pomóc mu w odzyskaniu pamięci, pośpieszył z oznajmieniem:
— Pański aobry znajomy, ksiądz Opuch, chce się ł panem » v
baczyć, jest w poczekalni.
Usłyszawszy znajome nazwisko,, Załkin ożywił t ię.
— Ksiądz Opuch... bardzo proszę..., — próbowały się uśmiech
nąć — ale przecież muszę się ubrać — zafrasował aię nagle.
— Nie, nie potrzeba — powstrzymał go lekarz i cazał popro
sić księdza. Zestawiono ich samych poto, ażeby Załkin, w ciągu
krótkiej rozmowy z osobą, która towarzyszyła mu w ostatnich
dniach, nawiązał w pamięci przerwane wypadkiem zdarzenia.
Próba wypadła zadawalająco. Załkin rozmawiał z księdzem rozsąd
nie i przeprosił go nawet za to, że ceremonja chrztu uległa zwłoce.
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2596 la t istn ie n ia
dyn astii ja p o ń sk ie j
Legenda japońska głosi, że dynastja japońska pochodzi w pro
stej linji od bogini Słońca, Arnaterasu-Omikami, i że nieprzerwa
nie trwa już 2592 lat. Legenda okrcśla nawet dokiadme dzień
wstąpienia na tron cesarza Dzimmu, - pierw ozego wtadcy kraju
Wschodzącego Słońca, a miano
wicie datę 11 lutego 660 r. przed
Chr. Jest to obecnie dzień świę
ta narodowego w Japonji, zwane
go „Kigoai-setsu", co znaczy
...dzień wstąpienia na tron"
Zanim Dżimmu został cesa
rzem, musiał stoczyć walkę z
pe wnerwi plemionami, które nie
chciały trareać •''ego wiadzy. Pew
nego razu Dżimmu wraz ze sweim oddziałem zabłądził w górach,
nie mogąc w żaden sposób wydo
stać się z nich. Nagle nad błą
izącyim ukazał się w górze kruk

i wskazał drogę Dżimmu W cza
sie walki szaia zwycięstwa przt
chylała się to na jedną, tc d l '
clrugą stronę Nagle niebo pokry
ło się chmurami i snadf grad. Ukazała się wówczas złota kania,
która usiadła na łuku cesarza
Dżimmu. Światło, k tó -e roztacza, ‘
la kania, oślepiło jak błyskawic*
nieprzyjaciół, uczyiuwszy ich ni*-’
zdolnymi do walki.
W związku z tą legenda w roku *
1890 ustanowiono c dznacaenie w.
postaci złotej kani za nadzwyczaj ne zasługi militarne. W dniu
11 lutego, ustanowionym jako
święto narodowe od r. 1868, od
bywa się na dworze cesarskim ceremonja rytualna ku czci przod
ków cesarza. Obecny cesarz Japo
nji, Hirohito, jest, zgodnie z po
wyższą legendą, 124-tym władcą,
cesarstwa japońskiego w pa osiej"
linji od cesarza Dżimmu,

Uprzedzony przez lekarza ksiądz nie wspomniał an: słowem o wy«^
padku— aby chorego nie niepokoić—i wyraziwszy nadzieję że pragp-.
niema nowej wiary Załkina, urzeczywistnią się wkiótce, umówiij
się z nim na następną rozmowę o charakterze misyjnym. Pożegnać
go życząc powrotu do zdrowia.
Ltkarze orzekli z triumfem, że Załkin został uratowany i przy
stąpili do dalszego leczenia. Po upływie kilku godzin, gdy czuł się,
już zupełnie dobrze, odwiedził go sędzia śledczy, z którym łączył*,
go dawna znajomość.
— Pan chciałby się dowiedzieć pewnycłi szczegółów — domy
ślił się Załkin — służę panu, niech pan siada — zaproeił go *
uśmiecnem.
Sędzia, młodv przystojny blonayn o błękitnych oczach, »ająr
krzesło, stojące przy łóżku. Uważnie przyjrzał się Zalkinowi, który
w grubym zwoju bandażów wyglądał niby w turbanie.
— VV związku z napadem na pana —zaczął mc wić — iańT^n**
liśmy niejakiego Karola Liszajca. Czy pan go zna?
— Owszem, znam, to fortancerz — oświadczył Załkin — *«-ac*
wał w mojej kawiarni
— Czy to on był sprawca? — pytai dalej sędzia.
Załkin nie odTOwieaział. wytrzeszczył tylko oczy w zdziwieniu,
— Jakiego napadu? — spytał.

Sędzia śledczy odchrząknął i patrząc mu w oczy baćawcw,
rzekł:
— p a ń sk a słu żąc* ta stara, natzywa się... — przewracał kartki
w n otesie...

— Marynia.
■— T ak , M a ria n n a K’ ukwa

— Klukwa Tak się nazywa? — roześmał się Załkin — niegdyś
bym nie przypuścił, więc cóż ta Klukwa?
Otóż Maijanna Klukwa zeznała policji, że sprawcą napadu b y ł
jakiś Karol, a pani Dziabielowa podała jego nazwisko...
C.
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