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W gmachu Filharmonji odbyło
się zebranie prasowe (z udziałem
przedstawicieli prasy i świata mu
zycznego), poświęcone zagadnie
niu możliwości dalszego istnienia
tej placówki symfonicznej, obec
nie poważnie zagrożonej pod
względem finansowym.

NOWINY C O D ZIEN N E

Pobicie Leona Bluma

(w) Minister Raczkiewicz wy
stosował do podległych mu władz
okólnik, zalecający zmniejszenie
biurokracji. Z okólnika tego do
wiadujemy się, czego władze ro
bić nie powinny. Nie powinny
naprzvkład odsyłać podań spowo
du drobnej nieformalności lub
złego zaadresowania, nie powinny
Utrudniać załatwienia sprawy pe
tentom niepiśmiennym, lecz przyj
mować podama nrotokularnie, nie
powinny wzywać, nie pouajac, w
-ra celu, ani też wzywać na
min określony co do godziny i
minuty, zwłaszcza na wsi, nie po
winny w reszcie leucew ażyć po
dań zbiorowych. Wszj stkie ie nie
zwykle słuszne zarządzenia od
ganiają nam smutny obraz tego,
jak obecni ; działa nasza biurokra
cja jak daleko stoi ona od życia
1 od potrze o społeczeństwa.
Już nie o urzędowaniu, ale o
l * ' nych efektach pracy biuro• Wc-mej l doktrynerskiej, rowijącej od życia i po. * , 8Pf łfccznycb, mówił w SenaPremjcr Kozłowski: „W
* c owie jest szkoła, której kuTa ^ynoS] jedną trzecią tego
^ —' a,e n3e uczł tam> bo
' V . 3 °p a l'. „Zwiedziłem jedu
i f rolniczą dla dziev eząt,
pdzie było prawie tyle uczenie, co
nauczycielek i skonstatowałem na
środku podwórza kurnik, k t ó r e j
w y b ijd a n ie kosztowało 45.00,,
7.1“
„Nie mamy kilkudziesięclu
tysięcy złotych na popieranie koszykarstwa, ale mamy paręset ty
sięcy złotych na liceum koszykarskie“ .
Rażąca dysproporcja sinieje u
nas między teoretycznerai zamie
rzeniami a praktyczną ich reali
zacją. miedzy tem, co jest niezbęd
ne i niewykonywane, a tem, co
jest zbędne, ale wykonywane. Na
sze poczynania bardzo często noszj charakter pracy papierowej.
Obecnie grozi nam, że jeszcze
jeden wielki plan pozostanie na
napierze. Na groźbę tę wskazuje
wczorajsza
„PoLka
Zbrojna'*:
„Zapow iedziana wielka akcja zniż
^1 cen natratila widocznie na ja,ei laroulce, gdyż w świetle rze<fyv lito ś c i zniżka ta nie dotarła
;!o k,jnsumenta“ . Pismo to kończy
•*°3! n°iatkę pełnem niepoko^zaan.em .Periculum in mora**.
io-wćm
3eszczo jesteśmy pańnainie a T LturCm nieproporcjopBpkrtt w
unku duŁUŁyw,i
.nnychsięmaterjałów
Pjerw
szej
potrzeby
i*
Papieru i
Z.-nia,

-1
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r ia je s t jednem z na ipilruejszych
zadań chwili bieżącej

-u e p r e s je w o b e c organfceacyj p r a w i c o w y c h
PARYŻ, 13 2. (PA T). Agencja cenia sędziego
śledczego, dr. wa „Camelota du Roi“ i „Federa zji u De Cluzeau.
Havasa podaje następując^ szcze Paul zbadał ćep. Bluma i orzekł, cja Narodowa Studentów Grupy
biuro polityczne partji komuni
góły napaści na deput. Blu iż conajnimej przez dwa tygod „Action Frattęaise".
stycznej zv.róciło się dzis do par
ma: samochód Bluma, w którym nie nie będzie on mógł wychodzić Jest to pierwsze zastosowanie tji socjalistycznej z propozycją
jechał również dep. departamentu z domu. Dr Paul uprzedził, te ustawy o ligach.
zorganizowania, w nadchodzącą
Aisne, Monnet, przejeżdżał przez wobec dużego upływu krwi i głę
niedzielę demonstracji - protestu
REWIZJA
bulwar St. Germain i znajdował bokości rany mogą zajść kompli
Rewizja w lokalu
„A ctior przeciw napadowi na Bluma.
się na wysokości ministerstwa kacje w stanie zdrowia Bluma. Franęaise", przy ul. Bcccador ARESZTOWANIE RZEKOMEGO
wojny, gdy grupa młodych ludzi,
SPRAWCY N \P ADU
trwała dziś od godz. 17.45 do pó
mająca
utrzymywać porządek ROZWIĄZANIE ORGANIZACYJ
PARYŻ, 14.2. (P A T ). — Poli
źnego wieczoraPrzy rewizji
MONARCHISTYCZNYCH
przy przejściu orszaku żałobnego,
obecni byli sędzia śledczy, komi cja dzisiaj rano zawiadomiła pre
PARYŻ, 13. 2. (P A T j. Po po
postępującego za trumną Jacąues
sarz policji i 60 funkcjonarjujzy zesa Federacji narodowej „Came
Bamville‘a rozpoznała jadącego siedzeniu rady ministrów ogłoszo
policji, Daudet, Maurras, Pujo lota du Roi", wiceprezesa ligi „A c
Bluma. Szyby samochodu rozle no komunikat urzędowy następu
— przywódcy „Action
Fran- tion Francaise" Delassusa oraz
ciały się pod uderzeniami lasek, a jący:
caise“ — a także adwokat Cal- prezesa ligi „Action Francaise"
wówczas deputowani Blum i MonPremjer Sarraut, jako minister zant, sekretarz generalny „Ca Maurice Pujo o zarządzeniach,
ntt wysiedli Napastnicy w licz
spraw wewnętrznych przedłożył melota du Roi“ , znajdowali się w wydanych przez Radę Ministrów.
bie około 50-u pośpieszyli za nim.
Aresztowany wczoraj wieczo
prezydentowi Lebrun do poapisu lokalu Redakcji.
na bulwar i dep, Blum bez wzglę dekret, który, na mocy ustawy
rem
w ijuartier Latin domniema
Obecni byli również w«zyscy
du na obecnych trzech policjan z dnia 10 stycznia 1036 r., zarzą
ny
napastnik
nt Leona Bluma, na
pracownicy redakcyjni. Maurras
tów uderzony został kilkakrotnie dza rozwiązanie stowarzyszeń na
żywa
się
Jean
Lecomte i jest z za
wygłosił do zgromadzonych prze
pięścią w twarz i pokopany. O- stępujących: „ lig a p- n. „Action
inspektorem asekuracyj
mówienie, w którem usiłował zba wodu
Urwawionego Bluma przewieziono Franęaise", „Federacja Narodogatclizuwać Incydent z B.umem. nym. Oświadczył on, iż był obec
do szpitala D ieu,' gdzie poddano
ny podczas manifestacji, ale nie
Przedstawiciele rojalistów ud
ganizowane" Rząd uważa za nie
brał w niej udziału, Lecomte
mówili wydania władzom listy
dopuszczalne, aDy akty gwałtu za
twierdzi, iż nie jest już człon
awych członków.
kłócały zgodę wśród Francuzów Polowania w Bialow>ezy
kiem „A ct:on Francaise*1.
FILM Z POBICIA BLUMA
i zagrażały bezpieczeństwu oby
KAPELUSZ, KRAWAT I KOL
W dniu 14 b. m. rozpoczęły się
wateli.
N1ERZYK LEONA BLUMA
polowaria dyplomatyczne w Bi*- .! PARYŻ, 14.2. (P A T ). — Dziś
PARYŻ, 14. 2. (PAT.), Komi
go baaaniu lekarsku-mu. Okazało iowieży. Prezydent senatu W. M. w; swietlono na ekranic zdjęcie z
aię, że Blum ma przeciętą arterję, Gdańska, Greiser, przejechał tyl napadu na Bluma, dokonane przez sarz Guillaume udał się dzisiaj
wobec czego lekarze zatrzymali ko przez Warszawę w drodze do amatora — świadkj wydarzeń. rano do Leona Bluma, któremu
go w tzpitalu.
Zdjęcie jest bardzo wyraźne i n- przyniósł jego kapelusz krawat i
Białowieży.
Polowaniem reprezentacyjnem możliwi poaobno ustalenie tożsa- kołnierzyk znalezione przez poliINTERPELACJA SOCJAL1w
Puszczy B iałowieskiej kieruje mosci napastników. Trzej Jnspek-1 -ję podczas rewizji w teoakcji
STÓW
główny łowczy lasów państwo torowie pallcjf dokonali dziś rewi „I'A ction Francaise".
PARYŻ, 13. 2. (PAT). Pobicie
wych. p. Knothe.
Bluma wywołało wielkie WTażenif
w pałacu burbońsk-n? oraz podnie
cenie wśród koł lewicowych
Nowe projekty ustaw
Socjalistyczna grupa parlamen
W przyszłym tygodi iu odbędzie
ta rn ą na zwołanem doraźnie ze
się posiedzenie Rauy Ministrów, na
braniu postanowiła złożyć inter- którem rozpatrzony zostanie szereg
pe'ację w sprawie napadu ha Blu
projektów ustaw, opracowywanych
OLKUSZ, 14. 2. (P A T .). — gdzie ruch samochodowy jest
ma oraz zażądać: niezwłocznego
obecnie w poszczególnych minister Trwający od dwóch ani burze chwilowo zawieszony.
aresztowania sprawców pobicia i
redaktorów „Action Franęaise‘* stwach. Uchwalone przez Radę Mi śnieżne spowodowały zaspy śnież
b u g , N a r e w i p il ic a
— Charles Maurrasa i Leona Dau nistrów projekty ustaw przesłane zo ne w całym powiecie olkuskim
POD LODEM
Poza linją Olkusz — Sosnowiec
deta, jako odpowiedzialnych za staną do laski marszałkowskiej pud
napad, wobec kampanji prasowej, koniec przyszłego tygodnia, jako i Olkusz — Wolbrom, na pozostaW c,ągu ostatniej doby wsku
prowadzonej przez ich dziennik, przedłożenia rządowe i załatwione tłycb iinjach ruch autobusów w tek utrzymujących się niskich
Na temperatur i opadnięciu stanu
oraz rozwiązanie „Action Frań. będą przez Izby Ustawodawcze jesz dniu 13 b. m. wstrzymano.
cze w ciągu bieżącej zvy< zajnej sesji ważniejszych traktach przystą
eaise .
piono niezwłocznie do usuwania
Inne grupy również pustanowi- parlamentarnej.
Między
innemi
przedłożony
me
zo
zasp śnieżnych.
*3 się zebrać, celem omówienia
KRAKÓW, 14. 2. (P A T .). —
zarządzeń, uniemożliwiających po stać Sejmowi projekt ustawy regulu
Wskutek ostatnich b. obfitych opa
wtórzenie się tego rodzaju incy jące. prawo wydawania obłigacyj.
dów śnieżnych
unieruchomiono
dentów oraz ukrócenia agitacji
Wczoraj w godzinach pooołudlinje autobusowe P. K P. na od nlowych w dalszym ciągu na ca
skrajnych ugrupowań. Przewi
cinkach: Kraków — Wodzisław, łym obszarze Polski panowała po
dziane jest m. in. scisłe stosowa
Kraków — Nowy Sacz, Kraków
opuścił
Paryż
goda o zachmurzeniu zmiennem z
nie prawa o bojówkach i ligarh,
Łapanów,
Kraków — Proszowice, przelotnemi opadam, przy umiar
PARYŻ, 13. 2. (P A T ). We
uchwalonego ostatnio przez Izbę.
Kielce — Pińczów, Kielce— Stop kowanych, a chwilami porywi
\a posiedzeniu Izby deputowa czwartek o godz. 18-ej opuścił nica,
stych, wiatrach północno-zachod
nych przew odniczący Bouisson Paryż prezes Banku Polskiego p
Na terenie województwa kra
wyraził Blumowi wspołezucie o- Adam Koc, udając się w drogę kowskiego zaspy śnieżne utrud nich i zachodnich. Temperatura
o godz. 34-ej wynosiła: 1 st. c e raz życzenia powrutu do zdrowia. powrotną do Warszawy
niają komunikację samochodową. pła w Cieszynie, 0 w Kaliszu, 1
Następnie potępił napaść premjer
W powiecie Docheńskim w całej st. mrozu w Katowicach i Pozna
Sarraut, zapowiadając „represje
południowej części powiatu, a spe niu, 2 w Grudziądzu i Bydgosz
wobec ośrodków, w których tegu
cjalnie na odcinkach dróg Boch czy, 3 w Gdyni, Kielcach, Krako
rodzaju napady są obmyślane i ornia — Limanowa i Wieliczka — wie i Zaleszczykach, 4 w Warsza
anglo-egipskie
PARY2, 13, 2 (PAT.) Z pole
Gdów i Wieliczka — Gromnik. W
wie, 5 we Lwowie, 6 w RiałymKAIR, 15. 2. (PAT.) Kroi Fuad
powiecie
mieleckim liczne zaspy
podpisał dziś akt nominacyjny
13-tu członków delegacji egip i zatory śnieżne znajdują się na
skiej do rokowań z Wielką Bry- drodze wojewódzkiej między Ra
tanją. Szefem delegacji jest przy domyślem, Mielcem a Lisią Gorą.
Drogę między Tarnowem i Pilz
wódca Wafdu Nahas Pasza
nem
w dniu wczorajszym przeko
Dekret królewski nadaje komi
m ieć, to flota japońska potrafi sji pełnomocnictwa do zawarcia pane i śnieg usunięto. W powie
Wniosek posłanki Prystorowej,
znu.ść flotę brytyjską i zawojo i podpisania traktatu przyjaźni cie jasielskim potworzyły się du
domagający
się zniesienia w Pol
że
zaspy
śnieżne
na
południe
od
wać Autsralję i Nową Zelandję. i przymierza z W. Brytanią.
żmigrodu i Krępnej. W powiecie sce uboju rytualnego, wywołał
Znamiennym faktem jest, ie w oj
nowotarskim na drodze Kraków— wśród żydów niesłychaną wrza
skowy budżet Australji został po
Pogrzeb Bainvilla
Zakopane pod Obidową duże za wę. Starają s.ę oni nawet udo
dwojony. Lew brytyjski czuwa.
PARTŻ, 13. 2 (P A T .). Dziś spy przekopywane są pługami w o d n ić, że ubój ten jest... o wie
le
numamiarniejszy (I ), niż
-'rasa japońska twierdzi, że zrana odbył się pogrzeb Jteąues odśnieżnemu
ubój
mechaniczny. Dowodząc tej
Wydziały
powiatowe
drogowe
w
Bainville‘a.
Pogrzeb
miał
cha
stosunki między Japonją i Angltezy- pa wołu ją się rabini na opiwoj.
krakowskiem
pracują
inten
rakter
ściśle
ćywilny,
ponieważ
ją przy pominają chwile, które by
władze duchowne oamówiły po sywnie nad usuwariem zwałów nje uczonych niemieckich, zati ędzy Berlinem i Londynem
zwolenia na odprawienie nabo śniegu, starając się o to. iby niiasZKałych obecnie we Francji
przed wojnr
fur i Stenach Zjednoczonych, oraz na
żeństwa żałobnego, gdyż zm arły przynajmniej komu' akacja
mankami była utrzymań* tam. zdani? dwóch uczonych polskich,
należał dc Action Franęaise.

J-Sonia zagraża
LONDYN,

14,

2.

(tel.

A n s tra lji
1

L

Tokio donoszą 0 prawdopodobnej
dym isji m in istra Spraw Z a g ra
luczny, h, h .r o ty , który coraz sil
n iej zw alczan y je s t przez
w ojskow e, których hasłem
ielka Japonja**.

'..Aa
jest

Jap o ń sk a publicystyka wyraź
nie ju t pisze, ie „kraj wschoazą»ego słońca musi mieć drzwi
otwarte do Australji, a jeżeli
A n g lic y tego nie

zechcą

stu do stuki licunastu złotych mie
sięcznie.
Pomimo
]«okaźnego wzrostu
frekwencji," sięgającego do 150
proc (w porównaniu z ubiegłym
nietransezonem ), wywołanego
smitowaniem konceptów przez Ra
dju, i zwiększenia wpływów kaso
wych o 5 tys_ zł. miesięcznie, defi
Prezes Zarządu Sp Akc Filhar
cyt budżetowy Filhaimonji wynie
monji zobrazował w kilku fak
sie w sezonie bieżącym około 60
tach krytyczny stan materjalny
tysięcy zł.;
zostanie on pokryty
w jakim znajduje się obecnie więk
jeszcze raz przez Sp Akc. Filhar
szość członków orkietry filharmo
monii.
nicznej, których zarobki indywi
Subwencje (za poranki) od Ma
dualne zamykają się w ramach od
gistratu (25 tys. zł. rocznie) i od

Niesłychane w zburzenie lewicy francuskiej

W yścig pracy
p a p ie ro w e j

zrozu-

Irok XI

Uratować Filharmonia?
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Ministerstwa W. F i O. P. (ok.
1500 zł. dotychczas), są zupełnie
niewystarczające dla podtrzyma
nia dalszej egz/stenc i zagrożo
nej instytucji; jedyną więc droga
pozostaje apel do społeczeństwa
i Rz? fu, o pomoc ; ratunek dla tej
ważnej placówki polskiej kultury
symfonicznej.
Dla racjonalnego prowadzenia
sezonu filham on icznego, przy
skromnych pensjach dia orkies(ry, potrzebna jest suma 20 tys
zł. miesięcznie, czyli 240 ty*, złrocznie, którą to kwotę Filharmunja powinnaby otrzymać w for
mie subwencji rządowej, aby mo
gła dalej egzystować.
Trzeba wziąć pod uwagę, te
tak, jak teatry, Opera itD., FThai
monja, jako przybytek sztuki, ni*
może istnieć bez pomocy czynni
ków państwowych i że w innych
krajach europejskich muzyia cie
szy się daleko idącą opieką władzDlaczego więc w Polsce traktuje
się muzykę p< macoszemu? Sezoi
bieżący 1935-36 w FilLaraonji
Wa 'szawsKiej jest jednym z naj
lepszych od czasu jej powstania,
jeżeli chodzi o dobór najwięk
szych i najznakomitszych wyko
nawców. W żaanym 7 poprzeć
nich seronów nie słyszeliśmy Bru
no Waltera, Horowitza Hofman*
na, filharmoników berlińskich z
Furtwaemglerem, Sergjusza Rach
mai inowa. Diaczegóżby ten naj
bardziej udary sezon, który da*
dowód całkowitej żywotności i
wag: placówk; muzycznej, miał
by się okazać ostatnim? Nie wol
no w żadnym razie dopuścić do upadku Filharmonji i zlikwidowa
nia jej zespołu! Wszyscy,' komu
droga jest sprawą rozwoju Lultury muzycznej w Poisce, rozumie
ją, że zamknięcie Filharmonji w
stolicy 33-miljonowego państwa
byłoby niesłychanym skandalem
i wstydem, wprost kompromitacją
i klęską, dowodzącą zupełnego
zdziczenia obyczajów i cofnięcia
się z drog: cywilizacji
Dlatego spodziewać się m !<3j
że apel, wystosowany w form it
S O. S. przez FiIha.rmonję. odnie
sie skutek i te placówką tą zainte
rtsufą się wresrei© odpowiednie
czynniki, które nie dopuszczą dc
jej ostatecznej zagiady.

Zaspy śnieżne wPolsce
utrucn aia ruch k o t o m
wód na dopływach Wisły, stanęły
Bug, Nawer i Pilica
Poziom wody na Wiśle rod
Warszawą opadł wczoraj do 1
mtr. 13 cm., tak że spodziewać
się można zamaranięcia Wisły
pod Warszawą, o ile utrzymają
się mrazy w porze nocne’’

S iln y r n r ć z

Ogarnia

P r e z e s Koc

R o k o w a n ia

W iiy e ń s zc zy zn ą
stoku, Brześciu n/Bugiem, Łu
i Tarnopolu, 7 w Pińsku, 8 w
Grodnie, 9 w Suwałkach, 11 w
Lidzie i Wilnie i )2 st. mrozu w
Pohulance.
Dziś — pogoda o zachmurze
niu zmiennem z przelotnemi opa
darni śuieżnemi, zwłaszcza we
wschodniej połowie kraju. W
dzielnicach zachodnich lekki, pozntem umiarkow'ar,y, a w Wileńskiem dość silny mroz. Umiarko
wane. a chwilami porywiste, wia
try północno - zachodnie i pół
nocne.

IMrtunne nrrumeniy rtttte
z a u oojem r y tu a ln y m

prof. Nowaka z Krakowa i b. dy
rektora departamentu weterynarji w Min. Rolnictwa, dr Kisz
kiela.
Współpracownik nasz zwróv.i!
się w tej sprawie do dr. Kiszkiebi
z prośbą o wyjaśnienie i uzyskał
stwierdzenie, że dr Kiszkiel nie
tylko że nie uważa uboju rytual
nego za humanitarniejszy od me
chanicznego, ale nazywa go na.iwiękazem barbarzyństwem X.wieku...

ABC
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NOWINY CODZIENNE

B. premier K o zło w s k i

Biała śmierć s ze rzy zn iszc ze n ie

o nonsensach » szkolnlcMe
O stra k r y t y k a p olityki o ś w ia to w e ] na komisji Senatu
Senacka Komisja E jdżetou a Juważa ten. Kozłowski za słu-zobradowała wczoraj przez cai; nv, ale szkoły zawodowe są o
dzień nad budżetem Minister wiele trudniejsze do zoigani ostwa Oświaty w obecności p. wania od średnich. Dobrzeby by
min. piof. świętoaławskiugo.
ło oprzeć się na ustalonych wzo
Budżet referował sen. Benko rach zagranicznych, Niestety tak
wie*, stwierdzając, ie wydatki nie jest. Zwiedziłem — mówi b
na ten dział zmniejszyły się na premjer — iedną szkołę rolnicza
przestrzeni ostatnich pięciu lat dla dziewcząt, gdzie było prawie
zgórą o 130 miljonów, mimo, ii tyle uczenie, co nauczycielek, i
obowiązki państwa wobec szkol widziałem na środku podwórza
którego wybudowanie
nictwa powszechnego wzrastały. kurnik,
Niepomyślna sytuacja gospodar kosztowało 45.000 zł. Organizuje
cza daje się coraz ostrzej odczu się teraz liceum koszykarskie 1 li
wać i na odcinku szkolnictwa ceum hotelarskie. Zdaw ało mi się
wyższego. Ilość młodzieży akade że jestem człowiekiem, który wie,
mickiej
systematycznie
się co się dzieje na szerokim świe
umniejsza, szczególnie w Krako cie. Pierwszy raz o takiej rzeczj
słyszałem... w Polsce. Nic mamy
wie i we Lwowie.
kdkudziesięciu tysięcy* złotych
DEMORALIZACJA
W dyskusji zabierało głos kil na popieranie koszykarstwa, ale
kunastu senatorów. M. in. sen. mamy paręset tysięcy na liceum
Malak! żalił się, ie nauczyciele, koszy karskie.
Sprawę oświaty trzeba zrobić
posa pracą zawodową, »ą pocią
gani do funkcyj politycznych, tanią Oświata w Polsce ma być
które prowadzą do osłabieniach nie darmo, ho to jest fikcja, ale
ich autorytetu, a często wprowa ma być tama. Nie chodzi tylko
dzają demoralizację w szeregi o opłaty szkolne, ale także o po
dręczniki, kajety, ołówki i t. d.
nauczycieli.
Oszczędzajmy nie na oświacie,
NONSENSY
ale w oświacie
W SZKOLNICTWIE
„S T R A Ż P R Z E D N IA "
Długie przemówienie wygłosi]
Sen. Bobrowski poi uszył m in
b. premjer. sen, Kozłowski. Pod10* 61* on. że z wielkim wys ł- działalność Straży Przedniej,
źe sama myśl
Ideto podwyższono w zeszłym ro oświadczając,
ku budżet oświaty o 18 miljonów, stworzenia straży była ideową
a w tym roku o 7 miljonów Z w wykonaniu, a zeszła na kary
tych 18 milionów:^ 12 poszło na katurę
MOWA SEN, RADZIWIŁŁA
awanse nauczycieli, a w tym ro
Sen. Radziwiłł zwraca uwagę,
ku ma pójść na ten ctl 5 miljoaów. Toby znaczyło, że płace że skromne środki, jakiem, roz
nauczycielskie są -zecza najważ porządzamy, muszą być zużyte
niejszą. a nie to. że miłjon dzieci przedewszystkiem na potrzeby
jest bez Bz"koły, ie tysiąc nauczy do których zaspokojenia pań
cieli jest bez posad, te szkeły stwo się zobowiązało. Nowa Kon
gnieżdżą sie po chałupach wiej stytucja zerwała z obowiązkiem
skich, lecz to, żeby nauczyciele dostarczania nauki bezpłatnej w
mieli automatyczny awans, ja szkołach średnich, ale utrzymała
kiego niema w calem państwie w obowiązek zawarty w dawnej
żadnym resorcie. Najważniejszą Konstytucji — bezpłatnego nau
powszech
ratezą jest, aby uczniowie umieli czania w szkołach
czytać, pisać i rachować w zakre nych. Pafi3two ma zatem obowią
sie tysiąca, co byłoby u nos do zek dostarczania tej bezpłatnej
osiągnięcia. Gdyby Ministerstwo nauki dzieciom, a sytuacja jest
Oświaty rozwiązało su oje biuro taka, że zgórą jeden miljon dzie
dające plany budowy szkół i po ci znajduje się poza szkolą.
W końcu sen. Radziwiłł ozwoliło budować szkoły, to gmi
ny nasze pobudowałyby je tanio świadcza: — Słyszałem nieda
W Miechow.e jest szkoła, której wno od premjera Koś:iałkowkubatura wynosi .iedną trzecią skiego myśl, że wszyscy jesteśmy
tego miasteczka, ale nie uc*ą Obowiązani podtrzymywać auto
tam. bo niema na ooał. Takie się rytety. Ta myśl będzie mi nader
pomocną przy ocenie wzajemdzieją nonsensy.
Zwrot do szkoły zawodowej nyth stosunków władzy państwo

Straż

g ra n ic zn a

w yk ryła

Olbrzymi przemyt pieprzu
Z Czechosłow acji do P o ls k i
JK AT O W ICE, 14. 2. Straż grażucani w KorbielowiG i Zawoi uriiesskodliwlła w ostatnich dniach
3 bandy przemytników. Bandy te
doskonale zorganizowane, trudni
ły się od dłuższego czasu przemy
tem olbrzymich ilości pieprzu .
innych artykułów korzennych z
Czechosłowacji do TobJa. Droga
ich prowadziła przez zieloną gra
nicę Beskidów Zachodnich. Ba
biej Góry1 oraz gór w okolicy Biel
aka. Dotychczau ustalono, że nielegalnemi temi drogami rzucono
na rynek polski 7.100 kg pieprzu,
wartości 60.000 zł., a cło tego
przemytu wynosiłoby około 50
tys. złotych.
W czasie
urządzonej przez
straż graniczną obławy, przytrzy
mano furmankę Mazura Stani
sława. który wraz te swoją mac
icą i kilkorgiem małych dzieci udawał się na odpust do Zawoi.
Mazur miał na wozie dwa duże
worki przemycanego pieprzu, z
którycn sporządził sobie siedzejiie. W związku z ujęciem Mazu-

wej z władzą kościelną. .Już u
znanym zatargu władz p* ństwowych t biskupem kieleckim, ks.
Łosińskim, wypowiedziałem prz°
konanie, że właściwszą diugą by
łaby zmiana na stanowisku bi
skupa, a nie zastosowanie meto
dy
podrywającej
autorytet
władzj
Przemówienie ministra Świę
tosław skiego pode jemy na str»nie 2-iej.

K a t a s tr o f a ln e

w urecji
ATENY, 13 2. (.FAT,) Rada
koronna zakończyła obrady o go
dzinie 18.30. Ustalono w czas.a ob
rad, że możliwe jest utworzenie
rządu koalicyjnego, złożonego z
przedstawicieli partji
ludowej
Tsaidariza, venizelistów Łofulisa l przy pbparciu grupy Me
tr Kasa.
Jak mówią, na rzecz takiego
rozstrzygnięcia
wystąpił ener
gicznie kró1 Jer/y 2-gi.

n a w a łn ic e śnie żne w

SOF JA, 13. 2. (PAT) Burza
śnieżna, jaka przeszła ubiegłej
nocy nad Bulgarją, pociągnęła
za sobą skutki katastrofalne Do
tychczas zanotowano około 30
osób. które zamaizły na śm ieu.
W niektórych miejscowościach
mróz dochodził do 24 stopni,
Z kraju nadchodzą wiadomo
ści o wypadkach zamarznięcia
włościan wraz t końmi, zasypa
nych śniegiem. W mieście przemysłowem Sliven burza zwaliła
większość kominów fabrycznych.
Z rożnych stron kraju nadcho-

Mc mministra M t y
w senacKiej kom isii b u d ż e t o w e j
W zakończeniu poriedzema se
komisji budżetowej, za
brał wczoraj głos luimster W. R.
i O. P, p. Swiętosławski, który n*
wstępie wyraził pogląd, że wstrzy
manie skomplikowanej machiny
ustawy o reformie ezkolnrj jest
dziś niemożliwością. P. minister
podkreślił, że du ś nic wystarcza
Już nauka pisania i rachunków
ao wypełniania obowiązków oby
watelskich. Pęd do oświaty jesi
wielki, czego najlepszym dowo
dem, ie na 40.000 studentów, 8
tys. to synowie włościan i robot
ników.

B u łg a rii i w

Turcfi

dzą wiadomości o znacznej licz- no
dotychczas
wyrządzonych
bit rannych.
przez burzę strat, lecz są cne olPoclągi kursują
z wieikątrud- brzymie. Zatonęło około 200 statnością spowodu olbrzymich zasp gków motorowych. Jeden z mostów jest zniesiony. Miele dziel
śnieżnych.
SOF'JA, 13. 2. (PAT) Z całe nic miasta znajduje się pod wo
Bułgarji, a specjalnie z wybrzeżj dą, m. in. amtnudada Egipska
Połączenie mię
morza Czarnego
nadchodzą za nad Bosforem.
trważające wiadomości o następ dzy Stambułem a przedmieścia
stwach wielkiej zamieci śnież mi została nrzeiwane. Na morzu
nej Poza wielkiomi slratami ma- Czamem i Marmara żegluga jest
terjalnemi, obliczanemi na m ija  uniemożliwiona.
STAMBUŁ, 13. 2. (PAT) Licz
ny, liczba ofiar ludzkich wzrasta
z godziny na godzinę i, licząc w ba ofiar ostatniej nawałnicy śnie
tem ofiary wczorajszej katasłro- żnej, jaka przeszła ns.d Turcję,
wzrosła do 12 osób. W czasie na
fy kolejowej, wynosi 67 osóbW nleatórych miejscowościach wałnicy zatonęło zgórą 350 stat
biatu śmierć zaskoczyła całe gru- ków rybackich.
ny ludzi, znajdujących się w dro
dze Tak np w pobliżu wsi Dcha100
czewo znaieziono trupir 4 muzy
ś n i e ż y c y w tju łn a r ii ’
kantów. którzy udawali się na
SOF JA, 14. 2 (P A T .). Liczb?
wesele i których zamieć spotkała
ofiar nawałnicy śnieżnej w Buł
po drodze.
Połączenia telefoniczne z Jugo garji zwiększyła się w ciągu
sławią, Grecją i Turcją są przer czwartku do £4 osób. dc których
trzeba jeszcze dodać 16 ofiar ka
wane.
STAMBUŁ. 13. 2. (PAT) Bu tastrofy kulejuwej.
Należy się spodziewać, 2e licz
rza, która przeszła nad Stambu
łem, urosła do rozminrów praw ba o4’iar zamieci jeszcze «ifc zwięk
dziwej katastrofy. Nie _?stawio- szy.

ofser

stwierdzając w tej dziedzin; du
żą poprawę. Mówiąc o podręczr..
kach szkolnych, mówca zauwa
żył, le w tej dziedzinie źrebiono
wielu i że podręczniki potaniały.
Sen. Rudawski zapytuje, co
zrobiono dla umużliwienia nauki
dzieciom, pozbawionym szkoły.
Minister odpowiada, że zwięk
szenie o 3 milj. zł. wydatków na
etaty i godziny nadliczb. zmniej
szy liczbę dzieci pozaszkolnych
mniejwięcej o 120 do 1&0.0OO Na
leży zaznaczyć, że x miljona dzie
ci. poza szkołą, conajmniej 100
tys do szkol- wogóle dotrzeć nie
Minister
poruszył następnie może ze względu na rozległe tere
GARMISCH, 14. 2 (P A T .). — niej wyruszył patrol polski, a w
cprawę pracy nocnej nauczycie ny 1'zadko raludnionc na wscho
Bieg patrolowy figurujący po ra ,1 nim kolejno w* odstępach kalkumili, oraz wydawnictwa szkolnego, dzie kraju.
pierwszy w programie igrzysk zi nutowych patrele innych państw
mowych, jak wiadomo, obejmuje
GARMISCH, 14 2 (PAT ). —
bieg narciarski w obciążeniu, z Po ukończeniu strzelania odbył
bronią i amunicją, oraz strzela się dalszy bieg na najtrudniej
części trasy. Zupeinia nioapo
w sprawie gosoodarkf w fosach państwowych nie. Trasa biegu bardzo ciężka szej
prowadziła częściowo przez lasy. dziewame na pierwsze taiftjtce
Na posiedzeniu senackiej komi swietlenie, które nadaje tenu Częściowo teren miał charakter wysunęli się Włosi, bijąc Finów,
sji budżetowej wiele mówiono o Najw. Jzba Kontroli, oraz szero alpejski.
Zainteiesowanie
bie którzy byli uważani z? fawory*
gospodarce w* lasach państwo kie zainteresowanie się społe giem w kołach wojskowych bar iów. Nieoficjalna klasyfikacja !
wych. Jak wiadomo, sprawa ta czeństwa lasami, n:ewątpliwie sta dzo duże, mimo, że norweski pa kolejność patrolów
przedstawili
wywołała gorącą dyskusję „akie nowi dużą podnietę dla dążeń a
trol, który wygial dwukrotnie się następująco:
w komisji sejmowej i stała się po do poprawy. Ten sUn, który jest
1) Włochy (pierwszy medal zło
biegi na poprzednich olimjaaach
wodem znanej wymiany listów teraz, pozv,oie sobie uważać za
(poza konkursem), tym razem nie ty olimpijski), 2) F.niandia, 8)
pomiędzy marsz. Carem i Mini stan. Który umożliwia umieszcze
Szwecja, 4) Austrja, 6) Niemcy,
startował.
strem Rolnictwa
nie administracji lasów państwo
Jako
pierwsza wystartowała 6) Francja, 7) Szwajcaria, 8).
Onegdaj późna nocą, w zakoń wych bynajmniej nie na szarym
drużyna fińska. W 8 minut póź Czechosłowacja, 9) Pol-k* . c
czeniu obrad komisji senacKiej, p. końcu administracji państwowej
min. Poniatowski złożył w tej i, wydaje mi się. te zarówno efek
sprawie następującą deklarację: ty gospodarcze, jak i nastawie
Jestem przeświadczony, że nie gospodarcze tego aparatu po
od szeregu lat dokonywana pracń zwala mi spokojni2 za całość jego
■w un.ii 14 lutego
w lasach państwowych jest pracą ponieść odnownedzialność
Dewizy: Belgja 89.25; Holandja 93.00; 8 proc. L. Z. Tow. kreci, przem
d.konywaną w świetle dnia i o359.85; kopennaga 117.05; Loriayr poi. fant. 90.00 [w pr.); 4,5 proc. Ł
20.22; Nowy Jork 5 20; Oslo J31.75; Z. ziemskie 45.88; 5 pi-oc. L. Z. War
Paryż 85.0044; Prnga 21.9R; Szwaj- szawy £7.75; 5 proc. k Z. Warsza
carja 173.2'); Sztokholm 135.20; Ber wy (1933 r.) 55.00 (odcinki po 1.00
zł.) 55.28; 5 proc. L Z, Łodzf (i93
lin 213.45; Madryt 72.60.
Obroty dewizami mniejsze, ten r.) 48.75, 5 proc. L. Z. Kalisza (1931
) 42.75.
1
właścicieli drukarń „dziełowych”
dencja niejednolita. Banknoty dola
Akcje: Bank Polski 97 00; V eg e
rowe w obrotach pryw atnych 5.2514 ;
Stowarzyszenie Zakładów Gra- Lrakło organizacji, któraby z ra- rubel złoty 4.79^4; dolar złotv 9.02)4; 13.U0; Lilpop 9.13.
Dla pożyczek państwowych ten
'icznyih, j 'dnoczące wszYBtk.ch mienia pracodawców mogła pod rubel irebmy 140; gram czystego I dencja cosolwiek słabsza, ila listów
złota 5.9244; marki niem. 149.00;
pisać
ze
związkiem
drukarzy
pra
właścicieli drukarń „dziełowych”
zastawnych mocniejsza, dln akcy*
funty ang. 26.22.
umowę
zbiorow ą.
Papiery procentowe: 7 proc. poż. przeważnie utrzymana Pożyczki do>
uległo wczoraj likwidacji. Na wal cowników
nem zebranu stowarzyszenia za Wskutek tego umowy będą zawie Stabilizacyjna 62.50 (odcinki po 600 w obrotach prywatnycn: 8 proc. poż.
doi.) 63,00 (w proc.); 4 proc. państw, z r. 1925 (Dillonows.ka) 91.00; 4 pr.
rząd oraz komKja mandatowa i rane przez związek, prowadzący poż.
prenijowa dolarowa 63.15; 6 pr. poż. prom inwestycyjna 54.00 ; 3 pr.
strajk,
z
poszczególnem.
zakłada
rew;z.vjna oświadczyły, le zrze
poż. dolarowa 77.00 (w proc.); 8 pr. poi. prem. Dudowlana ‘26.60; 8 proc.
kają się mandatów. Wobec tego, mi. Obecnie na terenie większo Ł. Z. Iianku gosp. kraj. 94.00 (w renta ziemska (odcinki po 1-000 *1.)
że nie było chętnych spośród wła ści drukarń toczą się takie indy proc.); 8 proc. oblig. Banku goso. 53.50 (oacinki po 300 * -) 53.75; 3
uraj. 94-00 (w proc.); 7 proc. L. Z. proc renta ziemska 53.2o.
ścicieli drukarń do utworzenia widualne pertraktacje
Banku gosp. kraj. 83.25; 7 proC.
Strajk
na
terenie
drukarń
gai
b
i
not" go zarządu postanowiono
oblig. Banku gosp. kraj 83.25; 8 pr.
towych jest zlikwidowany od kil L ", Banku rolnegc 94.00 : 7 pryc.
stowarzyczenie zlikwidować.
GIEŁDA 7B0Z0W A
Wytworzyło to nową sytuację w ku dni, natomiast na terenie dru )>. 7 Benku roln^cm 83.25, 8 proc. L.
b o towar o za 100 kg. pszenica Jad
Z. hudowiane Banku gosp. kraj.
nolita 20.0o—20,50, Dsnmica zb.era ■
strajku drukarzy, ponieważ sa- karń „dziełowych'* trwa.
ca 19.50—20.00, żyto I Nandart 12.5C
—12.75, żyto U stnnd. 12.26—12.50
owies I otand 14.25—14.60, owies
I- A ".tar d. 14.50—14.75, owies II
stand. 14—14.25,
brtWafny
15,00—15,50, l1 gat 14.25- 14.50 Ul
gal 14,0,)—14 25, TV gat. J3 75—
l ^ l a n d ż i i r ^
14.00, groch polny 18—*i9, groch
L o t n i c y s o w i e c c y ir a d
Yiotoria
30 -32. wyka 20.50—21.50,
dłużenia
prawa
pobytu
Gała
koLONDYN, 14. 2. (teł w ł.). Z py uniemożliwiają tam wszelkie
peluszka
22—23
seradela podw.
lonja japońska, z wyjątkiem u- czysztz. 22—28,
Tokjo donoszą, że dwa wojskowe większe ruchy wojsk.
lubir nł“bi ssk! 8.73
rzędnikow Konsulatu japońskiego —9 łubin żółty 10.75—11.25, rzepak
samoloty sowieckie ostrzeliwały
SZa NCHAJ, 14, 2. (tel. wł.). i ich rodzin, opuścić ma Włady- zimowy 41—42 rzepik zimowy 40—
pod miejscowością Olahodka na Oddział lotniczy japoński w Cywostok do dn. 20 lutego. Inter 42, rzepak letni 4u—41, rzepik letn.
terytorjum Mandżurii oddziały cykarze jest przygotowany dc ih40.30—41 50, siemie lniane £2.50 —
wencje
konsula japońskiego pozo 33.50,
koniczyna czerwona ' iraw;
japońsko - mandżurskie, które wy terwencji, o le w wyniku cStatstała bez Skutku. Urzędnicy wła nei gruoej kanianki 110— 120, k0TS;>
pierają wojska mongol&Kie z tery nich starć pod Ilahodką wynikną
dywostockiej
filji japońskiego ezyna czerwona bez kan anai O Czyst
torjum Mandżurji.
nowe komplikacje
towarzystwa transportowego „Ko- 87 proc. 145—155, koniczyna białe
Przedstawicie!
ministerstwa
•urow? (>0—70, koniczyna biała bs*
TOKJO, 14 2. Agencją Domei kusai" zostali deportowani przez kanianki o czyst 97 proc. 80—-90,
spraw zagranicznych Alandżurji
donosi, że wszystkim poddanym władze sowieckie i powróc.li iuż mak niebieski 64—66, ziemniaki ja
oświadczył przedstawicielowi pra
japończykom we Włrróywostoku de Japonji. Biura towarzystwa dalne — bez obrotow, mai.a ptzenna
sy: Bomoarćowar.i? przez samo
gat, I-A 82.5u—34 50 T-P 3Ó.SÓwładze sowieckie odmówiły prze •we Władywosfoku zamknięto.
82.50, I-C 29.5fH-30.30, I-D 28 50—
loty aowieckio OłŁhodki równa
29.60, I-L 27.60—28.50. I.’ A 26.50—
się rozpoczęciu wojny bez fo r 
27.50 II-R 24.30—26.50, II-D 23—
malnego wypowiedzenia. R -ąJ
24, TI-F 22- 23, II-C 21- 22, mąka
Mandiu-Kuo
traictujo bardzo
żytnia „wyciągowa" 80—21, ] gat.
poważnie to najście ł przedsieweź
45 pro( .2 0 — 21 55 proc. 19.50—
w pałacu D^.keila
20 50, 65 proc. 19—19.50, II gili
mie zarządzenia cdwetoW i, k u te
nisterstwa położonych po prawej 15.50—16.50, mąka razowa 13 75—
Donosiliśmy niedawno o Uka
uzna za najbardziej stosowne i
stronie nałacu. Przedsięwzięto 16.25, otręby pszenne grube 11.75—
zaniu oię rysy w merach paiacu
celowe.
natychmiast odpowiednie średki 12.25, otręby Średnio 10.75—11.26. oprzy ulicy Długiej
Sprawozdawca dyplomalyczny Deckerta
ostrożności, zabezpi eczając za tręby miałkia 10 "ó—11.25, otr;by
8.75—9.25, kuchy lni"nb 16—
Rputera nie przewiduje więkmych 38/40 w lewem skrzydle, gdzie grożone miejsca stropami dre- żytnie
10.50 rzepakowe 13.75—14.25, Łrut-tt
mieści
się
bibljoteka
Minister
komplikatyj z powodu ostatnich
w -'
—ii.
rojowa 22 —22 50.
Drobne
wydarzeń w Olahodku na granicy stwa Opieki Społecznej
Mongolji zewnętrznej i MaOttżu- pęknięcia w ścianach siedziby
rji. Zajścia może być załatwione Ministerstwa Opieki Społecznej
vt drodtu pokojowej, ja r to już zaobserwowano również i w in
n a
było nleia 2. Ponadto okres obec nych miejscach gmachu
nackiej

Deklaracja ministra

Polsha nu m\m\m miejscu
w z a w o d a c h patrcli w o j s k o w y c h

Poniatowskiego

U ia is is u A k a oiełda cienie2.ii?

Likwidacja Zw ią zku

ra strażnicy wykryli całą bandę,
składającą Się z 17 ludzi, która
pod przewodnictwom Marszałka
Stanisława z Juszczyny W święta
i w dniach uroczystości kościel
nych przemycała towary przez Ba
bią Gorę. Dalsze dochodzenia wy
kazały, ie z bandą przemytników
współdziała! i stróż leśny z Za
woi Mazur Franciszek, który będąa w przyjacielskich stosunkach
z naszymi strażnikami wprowa
dzał ich w błąd, by następnie bez
piecznie już przekroczyć z bandą
przemytników granicę. W ten spo
sób liczno furmanki, naładowane
czeskim pienrzem bez przeszkód
przewoziły towar do Folskl.
Dzięki energicznym dochodze
niom kierownika straży granicz
nej w Korbićlowia wykrjto wkrót
ce drugą bandę, która grasowała
w Cichej i Lachowicach. Na cze
le tej bandy, liczącej ló człon
ków, stał niej. Szczelina Andrzej
z Kukowa. Szczelina za pośredni
ctwem Bani Wiktora oraz Kryjakowej z Kukowa stał si&L w ści
słym kontakcie l bandą Marszal
ka. W czasie rewizji znaleziono w
mieszkaniu Bani 14, a w chacie
KryJakov.ej 4 worki prz^przu prze
mycanego. Un eszko L i wierno tej
drugiej pociągnęło za tobą wy
krycie trzeciej i ostatniej szajki,
stojącej pod kierownictwem Ślu
sarza Franciszka z Korzarawy k.
Żywca. Ta banda grasowała w By
strej i Bielsku.
Głównymi odb»orcttui puemy*
w nego pieprzu byli kuncy z Biel
ska, Białej, Wadowic 1 Krakowa.
Odbiorcami lwiej części byli For- ny nie jest odpowiedni dla pro
Rysy ukazały się w poczek.'.:u'
scher z Wadowic oraz Itzer Aron wadzenia operacyj wojennych w prowadzącej do gabinetów mini
Mongolii, gdyż od kwietnia rozto sterialnych, Jak f w biurach Mi
z Krakowa.
>,
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Kaszo jo s M u rk a no morzu

„CZ a RNA

P r z e m ó w i e n i e m in. Góreckie go

REACJA" i ^ n i e 
ZNĘCANIE SIĘ"
Stanowisko
socjalistycznego
..Robotnika", który opowiedz.a>
się za zniesien em uboju rytual
nego nie daje spokoju żydowskie
mu „Naszemu Przeglądowi". „Naj
plugawszy antysem.tyzm" i „naj
czarniejsza reakcja" — oto epite
ty jakiemi darzy socjalistów ży
dowski dziennik:
„Brakiem odpowiedzialności poli
tycznej oaznacza się obecnie i PPS.
Nie wiemy, czem to jest subjektywnie — może jedynie krótki v zrocznością polityczną — ale objektywnie
jest to najplugawozy antysemityzm
: w-ysługiwanie się najczarniejszej
reakcji. Test to zarazem szkodzenie
własnej idei, bo przykład Trzeć;ej
Rzeszv poucza, że wraz z żydem bije
się także socjalistę".
Ale przykład Trzeciej Rz^zy
poucza także, że socjalistę bito
l u d z k ie

RYNKI ROZEUROPEJSKIE
towary, wysyłane zagranicę, lecz
W senackiej komisji budżeto
Wywóz na rynki europejskie sta również wzmocniony być mus?
wej, która rozpatrywała wczoraj
budżet Ministerstwa Przemysłu i je się coraz trudniejszy, zacho element kupiecki, zajmujący się
Handlu, dłuższe
przemówienie dzi więc potrzeba zwiększenia wy handlem eksportowym. Napływ
wygłosił p. min. Górecki.
siłków przy w.w ozie na rynki po do handlu zagranicznego nowych
zaeuropejskie. Należy wspomnieć, i młodych sił, jest koniecznością.
ZAM a ŁO s t a t k ó w
Omawiając budżet swojego re że jeszcze w r. 1933 wywoziliśmy Podjąłem inicjatywę praktyczne
sortu p. mimster stwierdza, że wy poza Europę zaledwie 7.8 proc. go szkolenia młodzieży, kończącej
silek budżetowy koncentruje się Wysiłki w kierunku rozwoju eks studja handlowŁ i zleciłem samo
na probiernie morskim i porto portu zamorskiego będą oczywiś rządowi przemysłowo - handlowe
wym. Dlatego 54 procent buażetu cie nadal kontynuowane.
mu opracowanie norm, według
których
udzielane byłyby coSIŁY KUPIECKIE
wyrażającego sie sumą niecałych
OboK korzyści, jakie dla wywo rocznie ■stypendja dla znacznego
19 miljonów, stanowią wydatki,
związane z morzem, które wyno zu przynosić muszą przeprowa zastępu kandydatów-, udających
szą przeszło 28 miljonów Jakkol dzone negocjacje z poszczególne- s ę na bezpłatne praktyki zagrani
wiek obroty w portach polskiego m, państwami, prowadzone są cę. do przedsiębiorstw nastawio
obszaru celnego, a więc w Gdyni prace nad poprawą w jakości wy nych na handel międzynaredoi w’ Gdańsku, rosną w sposób im wożonego towaru, szczególnie w w-y Szczególnie dziedzina handlu
pcnujący, to jednak korzyści go- dziale produktów rolnych. Udo zamorskiego wymaga u nas zasi
spouarki narodowej z tych obro skonaleniu musza ulec nietylko lenia w- element ludzki.
tów nie stoją w żadnej' do tego
proporcji. W roku 1934 zaledwie
7 procent siło pod naszą banderą,
w roku 1935 ten udział podniósł
się do 9 procent, pozostaje więc
bardzo daleko od tego, coby nale
lało osiągnąć. Nasza flota już ra
i m ze statkiem „Piłsudski" do
chodzi Zaiedwi« do siedemdziesię
Ruch awangardowych placóNOWA TAKTYKA
ciu paru tysięcy tonn. Zwiększe w-ek „postępu" ostatnio bardzo
Jest to system wi Mefrontowenie tonnażu jest rzeczą koniecz się w-zmógł. I igi, Zrzeszenia, gc ataku pośredniego. Polega on
ną. Niestety, obecny preUnrnarz Związki obrony praw człowieka, na użyciu w akrji wszystk;ch
me pozwołił na wstawienie pozy- wolności, i t. d. są w akcji. Posz grup, których działanie- idzie po
cj na zamówienie jakichś nowych czególne, pozornie odi rwane posu linji ogólnych dznłań kompart
jednostek, To, co jest w budżecie, nięcia rozmaitych grup w dalszej ji, jak również irspirowanir. pe
pójdzie na spłatę dotychczaso perspektywie łączą się w pewną wnych działań przez ludzi, któ
wych zobowiązań.
planową całość.
rzy wchodzą do wszystkich na
ZNACZENIE EUROPY
Tak jest choćby z ruchem wol- wet krańcowo-przeciwnych ugru
W naszym obrocie międzynaro nomyślnym (t. j. bezbożniczym
powań politycznych, zw-iązków,
dowym największą rolę wciąż je  który mimo pozorów swej odręb i stowarzyszeń i prowadzą tam
szcze odgiywa Europa, z której ności łączy się ściśle ideowo, a pracę, nie odbiegającą pozornie,
w r. 1935 przywieźliśmy według zapewnie) i organizacyjnie z ko w swej treści i formie od normal
wartości 65,6 procent naszego im muną.
nie prowadzonej w danem środo
portu, do której poszło 84,6 proc.
wisku, ale zato bezw-zględnie do
KOMUNA W OFENZYWIE...
naszego eksportu. Od stosunków
stosowanej do dokładnych wy
Komunizm jest w tej chwili na tycznych odpowiedniej komórki
z Europą zależy całkowicie dodat
nie saldo naszego bilansu handlo- całym świecie w wielkiej ofensy organizacyjnej partji komunis
wego, gdyż kraj" pozaeuropej wie. Po ogromnych klęskach i me. tycznej. Charakterystyczne, że o
skie, dając nam 34,4 proc. nasze powodzeniach we wszystkich czę ile jeszcze riedawijj, poddawano
go przywozu, w wywozie odbiera ściach globu: w Chinach, Egip- pewne grupy, w kt&rych chciano
ją zaledwie 15,4 procent. Zw tasz eic, Argentynie, Brarylji, we Wio mieć swoje wplyw-y działaniom
czą kiedy chodzi o artykuły rolni szech, Hiszpanji i Niemczech drobnych zespołów, teraz prowa
c e , Europa pozostaje dla nas i próbuje gorączkowo odegrać się. dzi się pracę wyłącznie przez je
Pozostanie przez czas dłuższy Toteż raz poraź dochodzą wia dnostki i to działające indywidu
p' VT>ym rynkiem zbytu.
domości o aktywni ch wystąpie alnie, nawet sobie nieznane.
Wysu>vając na pierwszy płan in niach,
głównie bezrobotnych,
Ten system znakomicie posta
' ^ y eksportu rolniczego, nie wspomaganych i inspirowanych wiony technicznie we Franci; cwrzemy zaniedbywać eksportu przez agitatorów i bojowców k o  becnie jest wprowadzany jako zm3 -m jcijw ego. Chodu tu nietyl- munistycznych. Czasami komuni
( ° takie artykuły, jak Węgiel, ści przygotowują więkize zama
produkty naftowe i wyroby hutni chy, (Węgrzy, Bułgarja, Łotwa),
e*®> lecz i o eksport gotowych wy albo, jak to miało miejsce w kra
robów przemysłowych, który jest jach Ameryki łacińskiej (i Hisz
rozwinięty niedostatecznie. Będę
panj.) próbują w drodze otwartej
w dals-ym ciągu przeprowadzał
rewolty sięgnąć po właazę j zaV najbliższych dniach spodzie
ścisłe Dadania nad warunkami te
prow-adzić
ustrój
socjalistyczny,
wać
się należy podpisania nomi
go eksportu i wazelkiemi sposoba
nacji dr. Ferdynanda ŚwitalskieSAME ZAWODY..
mi ułatwiał jego dalszy rozwój.
Struktura naszego handlu za
Ta taktyka otwartego występo go, b. prezesa Izby Skarbowej w
granicznego na przestrzeni dłuż wania do walki nie przynosi jed Poznaniu, na« stanowisko wicemi
szego szeregu ubiegłych lat wyka nak dotąd komunistom nigdy wiał nistra Skarbu.
Wiceministrowi dr. F. Switalzuje z małemi w-ahaniami ponra- kich rezultatów, — najczęściej
skiemu,
który w początku nadcho
wę. W okresie od 1929 do 1935 końc/v Się fiaskicm. Masy nawet
udział w przywozie artykułów bezi obocze nie są zbytniemi entu- dzącego tygodnia już objąć ma uspożywczych spadł z 12.2 do 11.3, z astami zaprowadzenia socjaliz rzęaowanie, podlegać mają spra
udział wyrobów gotowych z 48.3 mu.
i o s . zwłaszcza w krajach
do 37.3, natomiast udział surow
ców i półfabrykatów wzrósł z gdzie elementy umiarkowane nie
41.8 do 51.6 procent. Naogół wzra przychylne komumzmow-i, są w
w skutek nowego
sta wywóz artykułów spożyw zdecydow-anej przewadze zastoso
Według danych organizacyj ko
czych przy równoczesnem zmniej wano nową metodę akcji, cięższą biecych, które prowadziły akcję
szaniu się znaczenia wywozów w przeprowadzeniu ale niewątpli
protestacyjną przećiwko zwainiawie na dłuższą metę, pew niejszą.
zwierząt żywych
n;u w urzędach i instytucjach
samorządowych mężatek o ile mę
żowie ich zarcbkuj'ą w dostatecz
W marcu będzie przyznana
ny sposób na utrzymanie rodziny,

dlatego właśnie, że był wraz
żydem
Nieco dalej zaś pisze „Nasz
Przegiąd":
„Więc nieludzkie znęcanie się nad
ludźmi, o ile są żydami, nie stoi w
sprzeczności z godnością i cywiliza
cją, ale tylko ubój rytualny zwierząt
który przez największe powagi nau
kowe uznany został właśnie za oardziej humanitarny od ->głusz?nia.
Zresztą, 'gdyby- nawet zdania były
podzielone, to nie wolno w imię wąt
pliwej doktryny pastwić cię nad
ludźmi, pozbawiając ich kawałka mię
sa".
Czy istotnie odebranie monopo
lu rzeźnego spółce rzezaków ry
tualnych jest pastwieniem się nad
ludźmi?
ZARZUT NIEODDOWlEDZlALNOŚCI
Organ poalej-syjonistów (skraj
nych socjalistów
żydowskich)

Bezbożnicy w „czerwonej aKcji”

Ka a «m n zdąża „robola" naszych wolnomyślicieli?

„W ort" stoi oczywiście na grun
cie... utrzymania uboju rj.ualnego i pisze:
„Któż tę sprawę wysunął ? Kto
jest caiym niitjatuiem w-niosau - za
«az szecłuty? Czy są to ludzie z
polskiej „czarnej sotni" ? Czy są to
oohaterzy z ooozu endeckiego? Za
pewne, ze i ci ostatni chęimeDy to
uczynili, Ale nies.ety nie siedzą w
sej.iiie. Zastępuje ich teuy tam w
dziedzime szechity sanacyjna grupa
rolnicza, z żon, marsz naa senatu 1
d. premjera na czele. I rzeczą naj
hardziej znamienną jest, że ta grupa
sanacyjna wystąpna z wnioskiem o
żaka' szechity 1 ze s.arą irazeologją
antysemicką o niedopuszczalności uboju rytualnego, o jego „r..enumanitaraosci , „okrucieństwie etc., — 1
to w czasie, gdy w kraju gore pie
kielny ogień antysemityzmu, gdy
ciągnie się jeden lancucn „zajsc
przez Przytyk, udrzywol, i wspom
inany wyżej kagoro w. irzeoa do
prawdy oye hatuzo buskim wewnątrz
nie do endeków, albo wogo.e być wy
zutym z najmniejszego poczucia od
powiedzialności, ażeby w takim cza
sie i w takiej atmosferze występo
wać z pomienionym wnioskiem, w
którym mesy z moczenia uj>-zą przećewszystkiem wniosek antyżydow
ski".

ZAPUSTY W ŁODZI
Naogót z Lodzi dochodzą unutsada działania w Polsce. Poza po ustaleniu się reżimu korruni ne wiaaomości: o strajkach, bez
dość umiejętną, a bardzo znaczną stycznego w Rosji Sowieckiej, bez robociu, nędzy, ekscesach. Oió
w rozmiarach propagandą — da bożnicy zaczęli coraz częściej jednak nadeszła wesoła witść,
je się już dziś odczuć, a pierw czerpać natchnienia ze Wschodu, którą podajemy wedle zaoowieuti
szym, znamiennym tego sygnałem a ponadto nie poprzestając na „Kurjera Łódzkiego":
jest ożywienie zamierających już tem wyraźnie przeszli na stronę
„Odbyła się koiiierencja w Zarzą
różnych ideowych przyDudówek wojującego socjalizmu postana dzie Miejskim. Przewodniczył jej na
organizacyj komunistycznych, jak wiając od roku 1926 rozszerzyć czelni! \ ydziału Oświaty i Kultury,
Zw-iązków Wolnomyślicieli, Zw 0 - propagandę bezbożmezą na masy przy Uuziaie pp. nacz. Kogowicza,
1kier. Piotrowskiego, inż. i.użrrlńbrony Praw Człowieka 1 ooywate- i nadać jej charakter rewolucyj okiego, ref er. Lruoiiskiego, art. Teany,
zdając
się
(nieoficjalnie)
poo
'a np
u-u Kiiejskicgo — bzlety oskiego, art
komendę Rosji Sowieckiej.
mai. Kudewicza, przedstawicieli łstrm
BEZBOŻNICY NA FLANKACH
ży Ogniowej i innych.
CZERWONA ROBOTA
Szczególnie ciekawą, a niemal
Przedmiotem narad była spraw?
Oa
roku
1926
upada
ostatecznie
zupełnie nieznaną szerszemu ogó
zorganizowania w Łodi i w dnia 25
łowi jest akcja wolnomyślicieli w związkach wolnomyślicieli kie lutego r. b. wielkiego pochodu koro
runek liberalizujący, reprezento wodów masek, pochodu w e sołk ów
polskich
Stowarzyszenie Wolnomyślii ieli wany przez snobistyczną burżu- •oazkich na cześć Księcia Karnawa
łu, w myśl rzuconej inicjatywy.
Polskich zawsze ujawniało dąże azję i drobnomieszczańską „po
W rezultacie obi ad, projekt naszki
nia do łączenia się z lewicowem 1 stępową" inteligencję. Lewica u- cowany przez p. btarostę Grodzkiego
międzynarodówkami, jak Fćdera- z> skala wpływy decydujące, sta dr Yćronę został w całej rozciągłości
tion Internationale des Sociśtes' wiając sprawę drastycznie ale o przyjęty i zatwierdzony przez prezyde Libres Penseures i njgdy me twarde, podkreślając, że walkę z ' Ł lta miasta ini- ^ az a
Czego tam nie będzie!
wahało się przed wystąpieniami, rcligjan.i (głównie Katoiicaąj, ko„Wielki pochód masek ulicami Ło
szKalującemi Polskę. Tak np. na ściotami i klerem uważa za część
dzi odbędzie się 2i b. m. w godzi
K o n g r e s ie bezbożników w Paryżu składową walki o socjalizm,
nach od 6 wieczorem i trwać będsio
Te tezy podjęły następnie zjaz wraz z zabawą ludową do godziny
w r 1925 p. Hempel, jeden z wy
bitnych d 7ialaczó'w wolnomyśli dy z r. 1927 i 1928, a z między 10-ej“ .
„Na m.ejscu projeKtowanej zaba
cieli polskich oczerniał Polskę, narodówki wolnomyślicielsKiej z
wy
ludowej, zainstalowane zostaną
Brukseli — Stowarzyszenie Wol reflektory
ile się dalo.
oraz rpecjame .anjpy w
nomyślicieli
Polskich
przeniosło
Tęskniąc do międzynarodówek
ilości 8 sztuk. Podobnie ustawiane
się do czerwonej międzynarodów Dęaą lampy przj podjum ortdestr.
Przy nich toż stao bęoą wielkie mo
ki wiedeńskiej.
1
z maskami. Zdecydowano wyko
Przez klika lat była to tylko dele
nać 10 masek oraz 2 transparenty
teorja zwłaszcza, że wpłj-wy bez dla defilady maszkar ki*'-nawało
bożników polskich były minimal wych; 50 sztuk pochooni dostarczy
ne i stale spadały, a energja kie Łódzka Straż Ogniowa Och jtniczi. *
rowników
słabła. Obecnie nastą orkiestrą".
wy podatkowe, wiceministrowi
„W czasie defilady masek, czoło
dr. T. Grodyńskiemu — zagadnie piła jednak pewna zmiana, pro barwnego i wesołego korowodu two
nia budżetowe, a wiceministrowi wadząca dc ożywienia wegetują rzyć b -dą odpowiednio przebrani artyaci Teatru Miejskiego. Grupa ta
T. Lechnickiemu — cła i sprawy cych organizacyj.
Co spowodowało to żywienie, składać sil bedz.e z 65 o«ób"
ogólne. Dział obrotu pieniężnego,
„Od godziny 7 do 10 wieczorem zawobec nominacji wiceministra na czem ono polega i ku czemu t-awa ludowa, curso, taniec itp O go
Ad Koca na stanowisko preze zmierza praKtycznie, postaiamy dzinie 10 zakończenie tej milej im
sa Banku Polskiegc, podlegirć bę się odpowiedzieć — sięgając za prezy".
Przynajmniej rozerwą się nieco
dzie
bezpośrednio
Ministrowi kulisy jawnej i tajnej działalno
Skarbu, inż. E. Kwiatkowskiemu. ści różnych grup polskich bezboż łódzcy bezrobotni, patrząc na tą
ników-.
miłą imprezę.

licwy wiceminister skarbu
dr. F. Świtcjiski

1009 m ężatek straciło prsady

Państwowa nagroaa muzyczna
Ministerstwo Wyznan Religij
nych i Oświecenia Publicznego
wystosowało zaproszenia do 3-ch
państwowych konserwatorjów mu
zycznych, by delegowały swych
przedstawicieli do jury nagrody
muri-r-snej za rok 1935.

Prace jury rozpoczną się w o
śtatnich dniach b. m. Do jury
wchodzi 7 osób. Państwowa na
groda muzjezna, która wynosić
będzie w r. b. 500(1 zl., zostanie
przyznana w m. marcu.

Będą czeht l&dki
•rtyllco d i a

doposlyc!r“

rrJnn26 zdrow*a Publicznego szkolnym i stać się mogą
aw ró ciłj u w agę „ a to.

u

T£

J

u*VWaJ4 w wielu wyddek.
e k Tz llikierami,
h ct
P,0dukcji
rumem i czekola
t. p nlkohrlu dużej mocy. Ponieważ
icwaz wy.
wy.
roby te są sprzedawane dzieciom

powodem szerzenie alkoholizmu wśród
nieletnich, wydane będą przepisy
ograniczające produkcję tych gatuiiKÓw czekolady.
Czekolada zawierająca alkohol
większej mocy, opatrzona będzie
hapieami „Tylko dla dorosłych".

dotąd

1000

zredukowano
urzędniczek,

już

blisko

G ... 1 g r o s z
N i e z w y k ł a e g z e k u ^ a w Grcitinie

Snue tylko ubezpieczalnie spo
BIAŁYSTOK, 14.2 (teł. wł.). W
łeczne stosując redukcje wobec
Grodnie
zdarzyła się niezwykła
mężatek zwolniły 300 urzędniczek
egzekucja, która świadczy o bez
w różnych miastach Polski.
myślnym biurokratyzmie.
Ubiegłego roku mieszkanka te
go miasta, p. Kuźnicka, otrzyma
ła z Uoezpieczalni Społecznej
wezwanie płatnicze, by w myśl
ubezpieczalni społecznych
przepisów
prawnych zapłaciła za
Wśród pracowników Ubezpie
Jak słychać, na znak protestu i
ległość z roku 1033 w wysokości
czalni Społecznych trwa ferment manifestacji przeciw nadmiernym
„aż‘ jednego grosza. Po zastano
na tle wysokiego opodatkowania obciążeniom podatKowym pracow
wieniu się p. Kuźnicka doszła do
uposażeń. Sytuama pracowników nicy Ubezpieczalni
Społecznych wniosku, że nie warto cnodzić do
tych jest tem gorsza, iż od I-go w całj-m kraju wstrzymać się ma
Ubezpieczalni i regulować tak
kwietnia r. h. potrącane im będą ją w dniu 1 marca od przyjęcia
małej sumy Okazało się zupełnie
składki ubezpieczeniowe, których uposażeń.
dotychczas nie płacili

Ferm ent

w śm ti

pracowników

F^ ls zfrze wflcsli
s k a z a n i na w ię zie n ie

Ł0DŹ, 14. 2. —We wrześniu r.
ub. głośna była afera wekslowa,
dokonana przez Willego vel Wol
fa Okstnberga, współwłaściciela
domu przy ul, Nowomiejskiej 2,
który sfałszował cały szereg we
ksli lokatorskich na sumę 100 ty
sięcy zł, i zdyskontował u dyskon
terów łódzkich łącznie z niejakim
Izaakiem Orzegowskim.
Obaj oszuści zaaledli w-ezoraj
nuś „ Po Krzyżach", czyli nauczył
na
ławie oskarżonych. Sąd po na
nauczył kogoś moresu
radzie
wwdał wyrok, skazujący
.)
niedzielnej Lwowskiej Fali
Oksenberga
na łączną karę pńłtopioia Budzyńskiego, usłyszą ru

Jitfrz* Isza aiićycja
W e sołe] L w o w s k i e j Fali

esoła Fala, którą usłyszą raujosłuchRcze w medzieię, dnia 16
'utego o godzinie 21.00 nosić- bę‘Isir tytuł ,P o krzyżach". Zna
cz e n i tych słów znane jest do jo:-,łuchacze
kilka
aktualnych
brze lwowianom, z których każdy piosenek djalogów i Kupleteów.
kiedyś albo dostał, albo dal ko- Muzyka Czesława Halski-ego.

systemu redukcji

Podróżuj samolotem

ra roku więzienia, zaś Orzegow
skiego na 6 rr.esięcy więzienia.

»

K ie p o ro zu irie m a m ito zy piekariami
na tle konhurency]nym
Dotąd sprawą, która wywoły siedmiodniowego wypieku pieczy
wała wielkie nieporozumienia w wa przez piekarnie zydowskiie
rzemiośle piekarskim chrześcijan
JaK n&ś obecnie informują,
skiem i żydowskiem. byia kwestja sprawa ta zostaia uzgodniona mię
dzy stronam w tym sensie, że
jedna i druga strona zclawiązała się pracować
d o sześć dni w
tygodnm, a więc piekarnie ży
dowskie nie byłyby czynne z p.ąt
wy", T. Parn.ckiego o „Krzyżow ku na sobotę, a chrześcijańskie 1
cach" 7. Koszak-Szczuckiej, B. aoboiy na niedzielę.
Micińskiegc o Michalskim „Li
Większość piekarń zastosowała
ryk najprawdziwszy" 1 dwa jego się do tego porozumienia, część
mało znane, a pi*ane wiersze. Po jednak piekarń żydowskich ujaw
zatem w numerze ciąg da'szy po niła nielojalność w tej mierze
wieści J. Kisielewskiego, fełjeton wobec czego pozostali właściciele
W. Wasiutyńskiego, dalsze odpo piekarń zamierzają wystąnić do
wiedzi na ankietę, recenzje, mar ■władz o zastosowanie w tym kie
gines, panopticum i kroniki.
runku przymusu.

P r o s t o z IVTostui5

Już się ukazał z druku 7'61 nu
mer tygodnika literacko - arty
stycznego „Prosto z Mostu", ktdry przynosi szczegółowe sprawo
zdanie z drugiego procesu a WSieroszewskim, L. Brunona Swi
derskiego o nieznanej miłtści
Orzeszkowej,
Stanisława Kali
szewskiego „Perzyński,
powieśeiopisarz pow-ojennej
.Warsza

,'oaczej.
i
. '
Przed kilku dniami do mieszka
nia p Kuźnickiej przyszedł inka
sent Ubezpieczalni. acągnął od
niej zaległość w w-psokości jedne
go groaza i wydał pokwitowanie
oznaczone numerem 468.
Należy tu przypomnieć, ie
wszelkie zaległości, pochodzące z
1933 roku, w myśl ostatnich za
rządzeń mogą być rozkładane na
6 rat. Pani Kuźnicka nie skorzy
stała jednak z tych „udogod
nień" i całą należność zapłaciła
całkowicie.
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Drugi pracowników mieiskich
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Zawiera ubezplei zen.ai od ognie od kraó f iety z włamaniem i raDunLu, trapipnrtów lądowych i morskich. od gra
Zlt.
dobicia. ehómage —- od sicutkow przer
wy w ruchu przedsiębiorstwa z powodu
1870
ognia, oraz prowadzi dział ubezoiecze*
pośrednich (reasekuracja'.
O d d zia ł*: Briłystek. 6 d jn la , Katowice, Kranów, Lwów, Łódź, Poznań, Wlino

P r o j e k t o d d łu że n ia p r z y pom ocy miasta

e—4$

9- 5
Związek zawodowy
pracowni
- j Przvhvh ków samorządowych m stoł. War
SOBOTA
szawy (urzędniKÓw) złozył pre
9 52
2- P
zydentowi miasta obszerny mernorj&ł w sprawie oddłużenia pra
Dziś św. Faustyny
cowników miejskich Warszawy.
Jutro św. Justjanny
W memorjale tym stwierdzono,
na podstawie szczegółowo prze
prowadzonej ankiety, że stan za
3 Ź A 3 .J W
TEATR WIELKI: Dz", „Rigoieł- dłużenia pracowników’ miejskich
to“ z gość. występem Ady Sar i G. jest tak poważny, iż bez wydatne
BaJcłanowa. W niedzielę popoł. „ftose go wsDÓłdziałama miasta n.e mo
Marie'*, wieczorem „Faust * z wystę że być mowy o przeprowadzeniu
pem. p. Z. Zaleskiego.
Wkrótce premjera operetki Aora- oddłużenia. ZaUdwie 3 proc, pra
hvr
„Kwiat Hawaju" z Halamo cowników nie jest zadłużonych,
Lodą.
a wysokość zadłużenva w stosun
TEATR NARODOWY: Dzś, pc ku do miasta
dochodzi
do
wyzdrowieniu p Gorczyńskiej, po
wraca na scenę „Niedobra miłość" 1 .200.000 Zi., w stosunku zaś do
prywatnych wierzycieli przekra
Nałkowskiej,
W nieczielę o godz. 3.30 ptp. cza 5.000.000 zł.
„Cyd", wiecz. i w poniedziałek „M iel
ki Fryderyk" z Solskim.
Ponieważ zjawisko zadłużenia
TEATR POLSKI: Dziś „Stare wi ma głębsze podłoże społeczne,
no". W liedzielę o godz. 3.30 pop.
„Stare wino" i o 8 wiecz. „Zburze gdyż wynikło nie z winy pracow
ników, lecz spowoau nieregular
nie Jerozolimy*,
TEATR NOWY: Dziś po raz 67-my nego w swoim czasie wypłacania
komedjf: „Byl sobie więzień" Ano uposażeń, zbyt raptownych obni
uilha.
W niedziele o godz 3.30 pop. i o żek poborów i obciążeń pensyj, cc
uniemożliwia szybkie przystoso
S-ej „Więzień**.
TE ATR LETNI: Dziś premjera wanie budżetów do nowych w inowej komedji „Raz się tylko żyjo“ runków, konieczności
płacenia
Kiedrzyriskiego z Milą Karpińską.
W niedzielę o godz. 11 mno k-jkn długów', zaciągniętych w dobie
konjuftktury i wyższych
dla dzieci, o 4 pp. „t oazienrde o dobrej
5-ej".
uposażeń etc., pomoc ze strony
TEATR MAŁY: Dziś „żołnierz i
bohater". W niedzielę „żołnierz i bo władz publicznych byłaby zupeł
hater" po raz 140-ty <> godz 4 pop. nie uzasadniona, tembardziej, że
i po raz 41-szy o godz. 8 wiecz.
odciążenie w tej mierze podnio
STOŁECZNY TEATh POWSZ : słoby wydajność pracy pracow
Dziś „Roxy* przy ul.'Młyna: skiej 2; ników miejskich i ich energję
jutro to samo tamże o g«dz. 4-ej i
życiow a
7-ej wiecz.
TEAIR ATENEUM: Dziś i jutro
W Konkluzji Związek prosi pre
„Pan Geldhin" Fredr; z Jaraczem
w reżyserji Perzanowskiej.
zydenta miasta o zwołanie kon
REDUTA {Kopernika 36 40L Co ferencji, na której mogłyby być
dziennie komedja I, Grabowskiego
rozpatrzone środki zaradcze. Śród
p. . ..Niewierny Tomek".
TEATR
K 1 MERA LNY:
Dziś wysuniętych tez należy w y m i
i jutro „Matura**.
nie dobrowolność poddania się
TE ATR MALICKIEJ (Karowa 18) akcji oddłużenia ze strony po
Codziennie wieczorem „Trafika pi
nl genfaTowfcj" Bus-Feketiego. W szczególnych pracowników 1 oraz
przeprowadzenie jej w pierwniedzielę o 4 pp. „Cień".
a

Loda Halam a pow róciła z P aryża I w ystąp i w Operze
\V tych dniach pi wielkich suKcesach w Paryżu powróciła do stolicy świet
na primabailerina Loda Halama. Św”'etny paryski recenzent teat-alny, Maurice Champe1 w piśmie Comoedia z Jn. 20 styczr.a, pisze o występach Hala
my w Paryżu: „Loda Halama której-nazwisko jeszcze'wczoraj b^ło-dta -nas
"ieznane, ukarała się nam dzisić iako wielki artystka. Cały Paryż będzie
tnowił o niej jutro* Triumf jej był całkowity. Piękna rasowa,1 z zadziwiają
cym artyzm m i siłą ndtw rrzyła „Symfonję moskiewską na czerwono”, która
była gwoździem wieczoru. Drżano, tańczono i formalnie fruwano razem z tą
genjalną artwstką. Rytm ł I to jaki rytm
Jak widać z powyższych słów. nasza świetna ba erina porwała Paryż swym
tańcem I Wróciła w triumfie i wystąpi w- najbliższej premierze w Onerze
w operetce Abrahama „Kwiat Hawaju” w roli dzikiej tancerki hawajskie'
Rak..
Wars rawa napewno przyjmie owacyjnie swoją ulubienicę pc p iwrocie z Pa
" ia i tłumrie pośpieszy do Opery na premjere „Kwiata Hawaju”.
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Szereg scen, któro u reżssara
„POTWÓR*amerykańskieg > byłyb? demonstra
W KINIE „MAJESTIC"
cyjnie podkreślone, jak np. opór
Z programów warszawskich kin detektywa przeciw decyzji sędziego
raożnaby sądzić, że Warszawa lezy śledczego (scena w gabinecie) albo.
v Ameryce. Jaaąć sztuczną tamą je ucieczka „potwora", tu zaznaczone
steśmy odgrodzeni od produkcji eu są jakby marginesowo, tylko przez
ropejskiej, filmy angielskie docho samą konieczność zanotowania Film
dzą do nas zrzadka, francuskie — ani na chwilę nie przestaje być pa
raz na lezon, niemieckie — prawie sjonującą t. zw zagadką kryminał wcale Tak np. zdaje się, że nie zo ną, i jeonak ciągle jest przede wbaczymy ćwjetnego f :lmu nowej ki- szystkiem dramatem psychologicz
neinatigrafji niemieckiej „Ueiecz- nym.
ka“, interesującego i ze względu na
tego punktu widzenia „Potwór"
artystyczne wykonanie i -e względu maZ nie
jednego bohatera, lecz conajna charakterystyczną treść i tenden mniej
kilku. N^kt nie jest p.onkiem,
cję Nadziej- można pokl.rdać tylko
w kinie „Fili armon;a“ , które znaj każdy człowiek związany z akcją,
przeżywa swój Iramat. Morderca nie
dując się w rękach polski, n przeła jest
tylko mordercą, punktem opar
muje bojkot hitlerowokich filmów.
cia akcji, ale postacią tragiczną i
Nieazasadrione zaś stronienie od przejmującą- Duvirier posuwa Si»
filmów francuskich przerywa teruz aż do tego, że nawel z epizodycznej
kino ,„Majestic“ wystawiając świet roli, wydobywa postać i charakter.
ny, n i mai awangardowy ii m jedne
Wielk.ej subtelność i psychologi
go z czołowych reżyserów francu
cznej
towarzyszy
obrazowaniu su
-,k-'ch Julien Duviviera. „Potwór" w rowy realizm,
aż
udeżający
bez
jego reżyserji z Inkiózymowem, Har kompromisowa prostotą. swę
DurKber
ry BauUem, J. Damia i Giną Manes inscenizuje sceny bardzo śmiałe,
jak
na czele, realizuje poważne zami°- np. spotkanie mordercy z pri stytutrzeria artystyczne, co. występuje ką i noc w hotelowym pokoju, iub
tem larnziej uderzająco, że akcja
jest bardzo konkretna, dobrz» zwis- też w końcowej scenie: konanie czło
zana , pozornie Klasyfikuje film do wieka pod samochodem, — ńie prze
typu filmów kryminalnych. Kogo nie kracza jednak nigdy właściwej gra
pociąga roz smakowanie sip w ory nicy.
ginalności inscenizacji, typów, zdjąć,
Akcja pełna zagadek ł konfliktów,
w interesującem ujmowan.u lematu znajduje rozwiązanie w uroczem z: ttemu również można polecić film , kończcniu, które film iwo j( st dla
Duviviera, jako doskonały dramat j widza niespodzianką. Film cały mi
sensacyjny, przykuwający uwagę wi nął w półtonach, w niedopowiedze
dza; dla praw-dziw-ych zaś miłośni niach, w powściągliwych gestach,
ków kiia wieczór spędzony w „Ma- niemal w bezruchu — gwałtowny,
jesticu" bedzie rzetelrą przyjemno arcyfilmowry finał, jest jak skok z
ścią.
ciemności w jaskrawe światło: uciecz
Premjerj) „Potwora* bezpośredni! ka mordercy wśród oślepiających
po sensacyjnym filmie amerykań błysków? reflektorów samochodowych
skim „Całe miasto o tem m 5wi“ ' daje niezapomniany efekt.
uznanym prze* cala krytykę jedno
Zarzutów niewiele: skopjowanie
myślnie za doskonal” , daje intere „Frankensteina" w ucieczce potwora
sujące porównanie. Film nmerykań- przez las i rozciągnięcie ekspuzy-ji
daje szybki rytm wydarzeń, humor, według złego wzoru sowieckich fil
kalejdoskopową zmienr >ść, kładzie mów. Pozatem same pochwały, które
nacisk na efekty ludzkich działań a należą się też i świetnemu Inkiszy
nie na ich przyczyny, star, się nam niewowi i doskonałemu H ary Lau
rzecz przedewszystkiem p o k a z a ć , rowi. Film wysokiej klary. Jeżeli
film Du\Iviera śtafa sip, żebyśmy Dozostanie długo na ekranie „Majerzecz z r o z u m i e l i , dlatego też oticu" bedzie to porhlebnem „wiaskupia uwagę nie na laktach, aie na dectwem dla wr rszaw^kiej publicz
ich przyczynach, na mechanizmie ności.
wydarzenia.
Z. B.

szvm rzędzie w stosunku do go
rzej uposażonych pracowników,
których zadłużenie nie nie prze
kracza sześciomiesięcznej pensji.
Związek występuje też o czasowe
zaw ieszenie spłaty zadłużenia wo
bec miasta i wykorzystanie tego
okresu dla uruchom:enia
akcji
oddłużeniowej w stosunku
do

Którym
wierzycieli prywatnych,
pracownicy płacą b. wysokie
procenty.
Pozatem autorzy
memorjału
proszą, aby zawieszenie ściąga
nia należności z tytułu zaliczek,
wprowadzone w związku z nowemi obciążeniami podatkowym', Dy
io przedłużone jeszcze na marzec.

Uku/Macia strafku
w m onopolach p a ń s tw o w y c h
Na konferencji delegatów zw
Po załatwieniu tej sprawy to
zawodowych pracowników la b r y K czyły się w dalszym ciągu per
monopolowych (monopolów: spi trakiacje o mepotrącanie wyna
rytusowego i tytumowego)
z grodzenia za godziny strajku.
przedstawicielami
Ministerstwa Żądaniu temu Ministerstwo Skar
Skarbu ustalone zostały podsta bu sprzeciwiło się zasadniczo.
wy porozumienia i zlikwidowania
Do porozumienia jednak dosz
trwającej dłuższy już czas demon
ło i postanowiono zapłacić robot
s t r a c j i strajKowej.
nikom za 22 godziny strajkowe.
Tegoż dnia odbyła się powtór
W ten sposób spór zosł ał zlikwina Konferencja dwustronna, na
dowany i robotnicy rozpoczynają
której przedstawiciele Minister
normalną pracę
stwa Skarbu przychylili się do
żądań robotników, wyrażając zgu
Przedstawiciele Z. Z Z. i Zw.
dę Ministerstwa na zastosowanie Klasowego zawiadomili natych
ulg w płaceniu podatku specjal miast prowincjonalne oddziały
nego o<j zarobków.
j monopolów o zakończeniu sporu.

Przystosowanie hoteli i pensjonatów
do nowych przepisów
Specjalna komisja sanitarno porządkowa, złozona z miejskie
go
lekarza sanitarnego oraz
przedstawicieli starostwa grodz
kiego południowo - warszawskie
go i funkcjonarjuszów P. P., ukorczyła lustrację hoteli, pensjo
natów, pokojów noclegowych etc.
w celu stwierdzenia , czy podpo
rządkowały się one przepisom
nowego rozporządzenia, a miano
wicie, czy posiadają wodę bieżącą
w pokojach, przepisową kubatu

rę pomieszczeń, czyste meDle i
pościel etc.
Ogółem zlustrowano 20 takich
przedsiębiorstw. Lustracja wy
padła względnie pomyślnie. W
wypadkach stwierdzonych uchy
bień wydano polecenie usunięcia
doiaźnych braków w krótkich ter
minach, natomiast w razie ko
nieczności wykonania pewnych
mwestycyj, udzielono terminów
dłuższych, do roku włącznie.

Sobotnia prem jera w Teatrze Letnim

„Raz się tylko żyle

SI Kiedrzynskiego

Ttalr Letrn wystawia w sobotę t.t lutego najnowszą S“tukę Stefana Kicdrzyńskiyeo „Raz sie tylko żyje" Tak zwykle n Kiedrzyńskiepo, nowa jego
sztuka zawiera wiele elementów' protestu i ivalki. Bohater tej komedji jest
wymownym wyrazicielem tego protcsLu, protestu przeciw twardemu losowi, ja
ki zgotowały młodemu dzisiejszemu pokoleniu czasy powojenne.
Oosadę stanowią. archite ta Roberta Gzerczyńskiego gra — Bogusław Sam
borski, jego żone julję — Nina Swi-rezewska, młodą wdowę Elizę Nisscn,
miljonerkę — Mila Kamińskr urzędnika Eugc-nusza Kluska, młodego archi
tekta — Tadeusz Wesołowski przezabawną Iignrę kochliwego adwokata
Wiórkiewicza — Antoni Fertner.
Reżyseruje komedję Kiedrzyrtskiego — Emil Chaberski, dekoracje wnętrza
— St Jarockiego.
Na sobotnie i niedzielne przedstawienia „Raz się tylko ży.ie’ wszystkie bi
lety do nabycia dla publiczności, bowiem premjera prasowa odbędzie się
w poniedziałek.

tb i/p a d ki i
śmierć pod pociągiem. Na torze
kolejowym
pomiędzy
Tłuszczem
i Szewtiicą na 33 kilometrze od
Tłuszcza znaleziono zmasakrowane
zwłoki n.ęzczyzny. Głowa od tułowia
•orła odcięta, obcięto były również
obie nogi i lewa ręka. Przy z\ łokach
znaleziono bilet kolejowy Wilno—
Warszawa z datą 12 bm.
Przy zwłokach żadnych dokumen
tów iie znaleziono. Zabity mężczyz
na liczy lat około 35-40 i ubrany byl
w zieloną jesionko. W sprawie tra
gicznego v’ypadku policja prowadź-'
dochodzenia.
Wisielec w lt-sie. W lesie hr. Po
tockiego pod wsią Bagno, gm. Ja
błonna. znalezion- wiszącego męż
czyznę na drzewie. Zawad imiona
o _ wypadku policja przybyła na
miejsce i po przeprowadzeniu cochodzeni: ustaliła, iż jest to Franciszek
Mi'°wski, lat 20, który? popełnił sa
mobójstwo, będąc w skrajnej nędzy.
Nagłe wypadki śmierci. Na ul. Że
laznej 29 zmarł nagle Aleksander
Busakowski, urzędnik, lat 68. We
zwany lekarz pogotowia stwierdził
zgon. Przyczyną nagłego zgonu był
atak sercowy.

(u a d zie le

S zyb s i I sahdni likwidacja szkód.
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Sobota, dn. 15 lutego
6.30 „Kiedy ranne"... 6.34 Gimna
styka. 6.50 Muzyka (pł.). W przer
wie o godz. 7.20 Dziennik por. 7.50
Prograrr nu dz. bież 8.00 Aud. dla
szkół.
11.57 Sygnał czasu 12.00 Hejnał
z Wieży Mariackiej w Krakowie.
12.03 Dzień, połudn. 12.15 „Przegląd
roln. prasy" — inż. I. Niewodni
czańska (z Wilna). 12.23 Koncert w
v.-yk. ork. T. Seredyńskiegc* z udzia
łem J. Graboma — trąbKu (ze Lwo
wa). 13.25 Chwilka gosp. domowego.
14.30 Muzyka (pł.). 15.0C „Pikan
tny josik" — wesoły epizoa z powi sci S. Boo „My, które chodzimy
kuchennemi schodami" — tł. A. Wal
derbergowej. x5.15 „Nasz handel
morski". 15.20 Przegl. giełd. 13.30
Recita* śpiewaczy St. Millerowej.
16.00 Lekcja jęz. iranc. 16.15 Teatr
Wyobraźni: „Król Jar Ill-ci na we
selu" M. Dynowskiej, słuchowisko
dla dzieci. 16.45 „Cała Polska śpiewa“ — aud. prow. prof Br. Rut
kowski. 17.01' „Szproty idą" — re
portaż St. Mioduszewskiego (z To
ni,na). 17.15 „Nowości z płyt 17.45
.Świat naszych zwierząt": „Rzegotka" — pogad. nrof. W Roszkow
skiego. 17.50 Kone. Małej Ork. P. II.
18.40 ,,Drzegl. wydawn." — nrof. H.
Mościcki. 18.50 „Życie kule. i art.
stoicy". 1S.55 Program na dz nast.
lf.,05 Kone. reki. 19.35 Wiad. sport.
19.50 PogacI aktualna. 20.00 ,Odchatki do chatki" — Suita ludowa
T. Sygictyńskiego w wyk. Ork. P R.
i jolistów. 20.45 Dzień, wiecz. 20.55
„Obrezki z Polski współcz “ 21.00
Aud. dle Poiakow zagrań. 21.30 „We
sola Syrpna". 22 00 Koncept zesp >lu
H. Gol da. 22.30 REPORTAŻ 1
TRANSMISJA Z ZIMOWYCH 1GK7YSK OLIMPIJSKICH W GAR
MISCH - PAUTEMURCHEY 23.00
Wiad. meteor, dla żeglugi powietrz
nej. 23.05 Muzyka taneczna.
Niedziela, dn. 16 lutego
9.00 Sygnał czasu i pieśń „Pod
Twoją obronę". 9.03 Gazetka ro.n.—
w oprać. St. Jagiełły. 9.15 Muzyka
nolska (pł ). 9.40 Dziennik por. 9.50
Program .na dz. bież. 1C.00 NABO
ŻEŃSTWO Z KOŚCIOL V NAJ
ŚWIĘTSZEJ MARJI PANNY V.
KRAKOWIE. KAZANIE NA NIELZ lEI.E MJESOPtlSTNĄ NA TE

Zbliża sie sezon wycieczek morskich

(N )

obraim
Słuchowisko oryginalne p.
t. „Goście na w,ecu“ — K. Brończy
ka (wzn„wien,ej, (ze Lwowa). 19.10
1905 Kone. rek1. 19.4C V7iad. sport.
l'J.45 „Co czytac?" — nowości poety
„kie omuwi Wł. Sebyła 20.00 R.
Wagner i je r " miłe ść (Matyila Wese ido.ick). Pięć pieśni do słów Ma
tyldy Wesendock. Wstęp , śmierć Izoldy z dramatu muzjeznego „Trystan i Izolda” W wyk. Ork, Synu.
P K. pod dy-r. G. Fitelberga 1 S. Za
wadzkiej (sopran). 20.45 Wyj. z pism
Piłsudskiego. 20 50 Dzień, wiecz.
21.00 „Nu WEsOłEJ LWOWSKIEJ
FALI" P T. „PO KRZYŻACH" (z<
Lwowa). 21.30 ,„Podróżujmy*: „Na
Huculszczyńnie" — felj. — wygł. J.
3. Liwoczj-ński (ze Lwowa). 21.45
TRANSMISJA I REPORTAŻ Z ZI
MOWYCH
IGRZYSK
OLIMPIJ
SKICH Ar GARMISCH - I AhTENKIRCHEN. 22.4u „Prosimy do tań
ca". Przygrywa M_ia Ork. F. R. W'
przerwie o godz 23.00 Wiad meteor,
dla żeglugi powietrznej.
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Al-*OLLO: „Antek z nać Wołgi"
ATLANTIC: „Ostatnie dni Pompei"
AMOR: „Sprzedany Głos" i „ich
Noc<* *.
ACKON: „Pieśń zdobywa świat" i
„Dzień wielkiej przygody".
ANTINEA: „Wielkie Wydarzenie,,
Pat I Patachon, jako jazbandyci.
AS: Buster Keaton jako „Zako
chany zegarmistrz**.
BAŁTYK. „Dawid Copperfieid"
f.
CA PITOL: „Dodek na froncie". tCASINO: „Zew krwi”.
COLOSSEuM:
„człowiek wilk*.*
i rewja
COLOSSEUM MAŁE: „Zet Dzi
kich” i c.odatki.
CORSO: „Kwiaciarka z Prateru" i
rewja.
EUROPA „Za chwilę szczęścia”.
FlLUAKMOiNJA: „Karjera".
~v
FORUM: „Tajemnica Dr. Handle
ra" i „Niebezpieczny kochanek", ia
FAMA: ,,Dom Nr. 56", •
HOLl.YWOOD: „Wiosna w Paryżu”.
„Nie miała baba IdoM AT „A W IK T Y M l Z E S P O Ł E M \1 ŁńL HELIOS
,J
ZŁAMi" - W i GL. KS. PRAŁA i P° g ^ L IA. Annapols".
JM. JERZY ŻYCHLIS-SKI. Po Nabo
KOWETA: „Piekło" 1 rewja.
i
żeństwie: Utwory Hektora Rerlioz.a
LOS- „Byli sobie dwaj huiiaje"(pł.) $1.51 Sygnał ciasu. 12.00 HcjMAJE STIC: „Potwór**.
1
,.ał z vVieży Marjackiej w Kraków,*-.
MARS:
„Niedokończona
Symfonja"
12.G3 PrzegL teatr. 12.15 Poranek MEWA: „Ostatni Romans Króla" i
Symfoniczny (z Wilna). W progr A
n.
Grotr-j
Uwertura do op. „Zawody „Ilonka".
vaejskie“ j, F. Rameau: Pierwsza
METEOR: „Kwlaeiarkt z Prate
suita l. ile'*owa „Dardanus" — wyn ru* • „Skandale miljonerów**.
n-k. J Haydn: Koncert fortepianowy
STY’ LOWY: „Katarzynka".
D-uur — wyk z tow ork St. Szp'.S1INKS: „Zapomniany człowiek"
r.abl.i. L. vaa Beetho\en: IV Symfon- i rewja
I
ja B-dur — wyk. ork. Av przerwie
SOKOŁ: „Niedokończona Symfo«
około godz. 13.00: Teatr Wyobraźni: nja" i dod.
Fragment słuchów.akowy z Komedji
ŚWIAT: .Legjon Nieustraszonych"
Wł. Ue.zyńskiego p. t. Lekkomyśl i „Miasto Duchów".
na .«i<'sfra'* w oprać i ze wstępem
TON ..Rapsodja Bałtyku".
J. Ł. SWWsRiego. 14.00 „Ohajlach"—
UCIECHA: „Gabinet figur wosko
nov;el a W Sieroszewskiego. 14 20 wych".
Muzyka lekka (pł.). 15.00 „Godzina
UNJA: „Droga bez powrotu"
roln." „Przegląd rynków produktów i rewja.
rolnych" — St. Prus-Wiśniew«-ki, ,,Ud
MIEJSKI:
„Melodje
wielkiego
czego zacząć poprawę w gospodar m.asta".
v
stwie" — pogad wygł. J. ZdzieniMUCHA: „Marzące usta" i „Uli
cki, „Obrzęd zaśiubin na hucuiszczyź- ca Szaleństw".
,
r,ie" (Tr. z Worochty), Gawęda. 16 00
MASKA: „ nobzukiwaczki wota".
„Lam,irłów'ki“ — podyktuje dzieciom
METRO: „Piotruś".
H Ładosz. 16.15 „Antena na Ante
NOWA TOMBOLA „Ulica i z ł nie* 16 45 „Cała Polska śpiewa": leńsiw" i „Niebezpieczny flirt".
w pregr. utwory E. Pankiewicza w
OKO PRASKIE: „Tygrys Pacyfiw?yk. Zespołu Żeńskiego I-go Wars7 Ku” i „Nasz chlrb powszedni".
Miej _k. K da Śpiewaczego irai Chó
PAN: „Flip i Flap — 1, cny paru Męs .Jobadkc". 17.05 Muzyka tro'“ .
tan. 17.40 „Wileńska migawka regjov AP, ŚW. ANDRZEJA: „ABt
nalna" p. t. „Autynkzys". 18.05 Dron miłości".
ne utwory wiolonczelowe w wyk. T.
PETIT TR*ANON: „Idziemy po
Lifana. 18.30 Powszechny Teat* AVy- szczacie" j „Szanghaj".
POPULARNY: „Walczę o życie".,,
i rewja.
PRAGA: „Chińskie Morza" i rewjd.

Teror strajkujących drukarzy. W
godzinach popołudniowych do dru
karni Orinberga, przy ul. Nowolipki
9, przyszło, w związku ze strajkiem
druKarzy, 6-ciu terorystów, którzy
rozsypali czcionki piacująeemu w
zakładzie Grinbergowi i jego syno
wi. Po doKonaniu aktu teroru, osob
nicy zbiegli.
Demonstracja komunistyczna No
cy ubiegłej około godziny 1-ej nie
znani sprawcy porozklejali na par
kanie Gazowni plakaty, nawołujące
do powszechnego strajku. Plakaty
poleją usunęła.
Nagłe zasłabnięcie. Na chodniku
zpsłrbł nagle Emil Sonnenberg, lat
38 rolnik, zamieszkały we wsi Sta
nisławów, gm. Nieporęt Sonnenberga przewieziono do XVIII komisar
iatu, skąd wezwane pogotowie prze
wiozło Sonnenberga w stanie nie
przytomnym do szpitala Przemienie
nia fańskiego.
W mieszkaniu wtesnem proy ul.
Smoczej 38 zmarł nagle z neustalonej tirzyczyny Franciszek Kunicki,
lat 69, Zwłoki zabezpieczono na
m:ojrcu io czasu przybycia komisji
sądowo-śledczej.
fARA n tfM f AHM..ĄD. nr, jji; I*J-- '' 1 «w

Podawan; w połowie zimv do wirdomości publicznej proeram sezonu wy
cieczek morsk ch na poLkich statkach jest zapowiedzią najmilszego spędzenia
urlopu, łączącego .dealny wypoczynek w atmosferze zdrowia i zabawy z pełną
niezapomnianych wrażeń podróżą morską oraz zwiedzeniem szeregu cieką
wych m:a>t i krajów. W tym toku, do wszystkich atutów, zdobywających do
tychczas dla niskiej turystyki morsiciej zarówno sympatję, jak popularność
wśród szerokich sfer społeczeństwa, przybywa nowy, poważnj argument:,
wyc czk morskie na polskicn statkach zapewni uczestnikom najbardziej
komfortowe warunki podróży, jakie można sobie wyobrazić, gdyż odbj?wac
s:- będą wyłącznie na nowych polskich motorowcach „Batory” i „Piłsudski’’,
k.órych urządzenia techniczne wewnęttrzne rzne słyną nawet pozc granicami
Polski ze swej doskonałości. Wystarczy przytoczyć fakt, że na M/F Piłsud
ski* odbyło niedawno egzotyczną wycieczkę r New Y'orku do Nassau i Havany kilkuset Ainerykar.ów, których wymagania, jeśli chodzi o komfort
w podróży, są nadzwyczaj wygórowane.
Komfort,. Słońce... Wyooczyn-k — w tych trzech słowach streścić *ię
daje urok wycieczek morskich. Najbliższa z mch, rozpoczynająca sezon tury
styczny, jest jednocześnie związana ze świętem inauguracji nowego poiskiego
motorowca „Batory". Star mnie obmyślona trasa biegnie ze Sptitu poprzez
Barcelon-, Casablankę, Maj erę, Lizbonę, Londyn do Gdym. Czas trwania
wycieczki wyr iesie 21 dni, cen;, zaś kabin rozpoczynają się od zł. dqo.— wraz
z paszportem i wizarm oraz calkowitem utrzymaniem na statku. Bliższych infoTimacyj udzielają: Gdynia — Ameryka Linje Żeglugowe S. A. Warszawa,
Plac Małachowskiego 4 . tel. 5 t 7 - 4 b , ora: Biura Podróży.

wypłato odszkodować

P» AJ „Antek Policmajster**.

RENA: „śluby ułańskie" i rew
ja.
r IALTO: „Arcylokaj"_
- -w •
R )XY „Indyjscy Piechurzy".
ROMA: „śluby ułańskie." i do
datki.

Z miasta
DYSKUSJA NAD PRELIMINA
RZEM MIEJSKIM
Dnia 19 lutego 1936 r. o godz.
18.80 odpędzie się posiedzenie Komi
sji Pinar.rowo - Budżetowej Tymcza
sowej Rady Miejskiej. Głównym
punktem porządku dziennego będzie
ogólna dyskusja nad preliminarzem
budżetowym miasta na rok 1936-37.
TRAMWAJARZE DOMAGAJA SIE
PRZESTRZEGANIA UMOWY
ZBIOROWEJ
Odbyło sie posiedzenie Między
związkowej komisji pracowników
tramwajowych i autobusowych, jed
noczącej wszystkie związki pracow
ników tramwajów i autobusów, na
M H B n m n n B n

której _ omawiano w dalszym ciągu
sytuację, jaka wytworzyła sie pc ostatnim jednodniowym strajku pro
testacyjnym.
Na posiedzeniu postanowiono u t-zymać porozumienie międzyzwiąz
kowe i kontynuować pertraktacje z
dyrekcją tgamwajów i autobusów w
sprawie ścisłego przestrzegania umowj zbiorowej.
1
PRZEDSTAWICIEL FUNDACJI
ROCKEFELLER A
Bawi* w Warszawie p.^zedstawiciel
Fundacji Rockefellera w Indja :h dr
Jacocks, który w drodze powrotnej
do St. Zjeanoczonycn, zatrzymał sie
w Polsce w celu zapoznania się :
organizacją polskiej służby zdrowia
centralną i terenową Dr. Jacocl
Ogłoszenia drobne
zwiedził instytucje państwowe i sa
morządowe, związane ze służbą zdro
wia, a mianowicie: Państwowy Za
B L E piękne
komplety. Nowy kład Higjeny, Państwową Szkołę Hu
Świat 30 — Radeliclci.
gjeny i ośrodki zdrowia.
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Hle ustawa przeciw reSl^Si

A tC

S tr

s p o r to w e

OFICJALNA
KLASYFIKACJA
KONKURSU SKOKÓW
Oficjalna klasyfikacja konkur
Ostatni mi r półfinałowy roze
su skoków przedstawia eie nastęgrany w czwartek późnym W i e 
p u jfc o :
_
czorem pomiędzy Ameryką a Szwe
Pierwsze miejsce zajął Fm Vii
cją zakończył się po niesłychanie
lonen, który osiągnął skoki dłu
zaciętej walce zwycięstwem Ame
gości 5? i 54,5 mtr., nota 222,6.
ryki w stosunku 2:1 ( 0:0, 1 : 1,
Drugie miejsce zaisł Eisgru1 : 0).
bef, skoki 51,5 i 49., nota 212,1.
ANGLJA BIJE WĄGRY o : 1
Stanisław Marusarz zajął trze
GARMISCH, IS. 2. (P A T .). - cie miejsce, osiągając skoki dłuW czwartek rano odbył aię w gOt ci 51,50, a note 208,9.
(^zwartj1 z Połakow Orlewicz
Garmisch mecz hokejowy Anglju
— Węgry
zakończony zwycię zajął 31 miejsce, mając skoki 41
j
stwem drużyny angielskiej w sto i 43, a notę 179,4.
KTO WSZEDŁ DO FINAŁU i
sunku 5 : 1 (1 : 0, 3 : i, 1 : 0),
HOKEJA
1
Anglicy grali świetn e mimo zmę
W czwartek wieczorem zakoń
czenia po meczu z Niemcam’.
Na meczu obecny byl kanclerz czyły sie w Garmisch półfinałów*
rozgrywki turnieju hokejowego.
Hitler.
Do grupy finałowej zakwal fi*
AUSTRA — CZECHOSŁOWA kowaly się Anglja, Kanada, Ame
CJA 1 : 2
ryka i Czechosłowacja.
g a r m i s c h , i 3. 2. (p a t .)'. AMERYKA — AUSTRj A 1 : 6
Austrjacka drużyna
hokejowa
GARMISCH, 13. 2, (PAT.).*—
yo meczu z Ameryką, zakończo We środę około 1-ej w noty Za
nym późno w nocy, rozegrała juz kończył się w Garnuach mecz how czwartek rano nowj mecz z kejoiyy
Austrja — Amerykf
Czechosłowacją,
przegrywając Zwyciężyła ostatecznie Ameryka
nieznacznie 1 . 2 (0 : 0. 1 , 2, nieznacznie 1 : 0, (0 : 0, 1 : 0,
0 : 0).
0 : 0).
AMERYKA

Co m ó w i p. P r y s t o r o w a o w p r o w a d z e n i u uboju m e ch an ic zn eg o?
leczeństwa i ochronę ie strony spoleczeiistwent
A kolizje te aą
Państwa ?
dla Państwa i dla ludności ży
Muszę zatem stwerdzić, ze nie dowskiej jak najmniej pożądane.
uscawa została użyta przeciw re Dlatego to sprawa znalazła aię
ligji, lecz że są usiłowania uży na forum parlamentarnem.
cia religji przeciw ustawie. Przy
Mamy do wyporu: albo ją roz
pisywanie mi intencyj antyreli- wiązać, albo próbować odroczyć,
gijnyeh uw ażam jedi nie za do bo sama z powierzchni życia go
skonałe posunięcie taktyczne, po spodarczego, a nawet politycz
nieważ przy braku jakichkolwiek nego nie zniknie Nie jestem zwo
innych argumentów oponenci u- lenniczką przerzucania odpowie
moiliwiają sobie użycie religji dzialności za decyzje w dojrza
przeciw ustawie,
łych sprawach na innych. Zresz
— Czy obok humanitarnych, tą jestem zdania,— choćby to na
kierowały Panią również wzglę wet miało być uznane za aniysedy natury gospodarczej?
nrtyzm -— źe skoro ubój rytual
— Obok
ochrony
zwierząt ny jest jednem z najpoważniej
przyświecał mii również bardzo szych źródeł zadrażnień m ię’ zy
doniosły cel natury gospodar ludnością chrześcijańską i życzej. Ubój rytualny — jak wia
domo — wypacza i dezorganizu
je handel zwierzętami j mięsem
Należyta zaś oiganizacja tego
działu obrotu w kraju, w którym
zbyt inwentarza stanowi główne
źródło dochodu dla 2/3 ludności
Odbył się w Warszawie zapo
jest zagadnieniem pierwszorzęd wiedziany zjazd rabinów, puświęnej wagi — nieporównanie do- cony sprawie uboju rytualnego.
nioślejszem, niż w krajach prze Na zjazd przybyło, jak donosi
mysłowych i handlowych.
żydowski „Nasz Przegląd", 7b ra
Mam nietylko prawo, ale i obo binów z całej Polski.
wiązek su n ąć w obronie intere
Po otwarciu zjazdu przez ra
sów tej ludności i kraju.
bina Ztmbę referaty na temat
Muszę tu jak najusilniej pod jboju rytualnego i projektu znie
kreślić, że ani ja. ani nikt ze zwo sienia „szachity" wygłosili rabi
lenników ustawy nie stworzył sa ni, Kanał (Warszawa), Landamego zagadnienia dla celów an- mar. (Dobromii), Halberstam (Bo
tyreligijnyth, czy antysemickich bów). Po przemówieniach rozpo
Istnieje ono oddawna. a ostatnio, częła się długotrwała dyskusja.
dzięki kryzysowi ujawniło szrz
Jak podaje Żydowska Agencja T i
golnie jaskrawo swoje oblicze legraficzna (Z A T .), na zjeźgospodarcze. Co w ięcej: Dzięki dzie pov zięto następujące rezo
zdecyaow anej
postawie społe lucje
czeństwa w tej sprawie projekto
1 . ' iarada reprezentującą ogół ra
wane przeze mnie postanow ieni binów w Polsce ponownie stwierdza
iż' uboj lytualny siano,
są już prawem — prawem r.iepi- uroczyście,
wi jedną z główyr.ch zasad religji
sanem, opar sm na gl,)3;a po- żydowskiej ł najmniejsza r-iiana
wszechnei opinji. Nad takiem przepisów uboju rytualnego, głównie
prawem żadna instancja prawo za* ogłuszenie przea ubojem, czyni
dawcza nie może przejść do po mięso trefnem 1 niezdatnem do użyt
ku dla Żydów. Z tego względu zgło.
i zą ku. 'i taktu) wypadku żaden j fzonr w Seimie projekt ustawy sta
parlament nie może spolaczeń- nowi zamach na jedna z podstaw restwa przegłosować, bo się z niem
żydowskiej. 2. Zpbrnni apelują
rozminie. Z drugiej
d zw iel strony „ik .
!* £ £
kto się temu prawu nie podpo kow ciał ustawodawczych, aby nie
rządkuje, nie uniknie kolizji ze domiścili d<i pozbawienia trzy i pół

1

Naolimpiadziezimowej

Le c z religja przeciw ustaw ie
Ostatnio na. łamach nrasy ob
szernie omawiany jest projekt
wprowadzenia na naszych rzeź
niach nowoczesnego uboju me
chanicznego Wniosek o odpo
wiedniej ustawie w tym kierun
ku m ia ł, jak wiadomo, złożony
do laski marszałkowskiej przez
posłankę
Janinę
Prystorowa.
Przedstawiciel Ajencji „ISKRA"
w celu uzyskania możliwie wy
czerpującego
umotywowania
wniosku odbył z p. Pnstorową
poniższą rozmowę:
— Czy nie zechciałaby Pani
łaskawie udzielić nam bliższych
wyjaśnfeń co do złożonego pracz
Panią w Sejmie projektu uatawy?
—•■ Jak najchętniej. Chociażby
dla zapobieżenia niewłaściwej
interpretacji mojego
wniosku
Otóż projekt ustawy o uboju
zwierząt w rzeźniach zmierza do
zastąpienia pierwotnych metod
uboju ubojem nowoczesnym, czyIf do zastosowania tych zdoDyezy. Jakie nowoczesna kultura i
tecłinHca przyniosła w zakresie
ochrony zwierząt przy uboju. Je
dną z pierwotnych metod jest
tak zwany ubój rytualny, który
wyklucza ogłuszanie zw-ierzęcia
przed przecięciem gardzieli. Stąd
to wynika, jako nieunikniona
konieczność, zazębianie się pro
jektu o kweztje rytuału religji
żydowskiej, a me z jakichkol
wiek ukrytych intencyj przeciw
tejże religji, jak pewna część
opinji żydowskiej stara się moje
wystąpienie interpretować. Oglu
szane mają być iiietylko te zwieraeta, z któiwch mięso konsumu
je wierząca część ludności ży
dowskiej, lecz również i trzoda,
a nawet konie i psy. A zresztą.
czy* naruszenie fragmentu z bo
gatego rytuału religijnego —
gdybj nawet miało nastąpić —
mogłoby być celem walki nawet
* Punktu widzenia przeciwnika
re--gj_ żydowsk.ej, gdy równo
cześnie reiigja ta wraz z insty^ .^an" j rytuałem znajduje pełposzanowanie ze strony spo-

............................................ -

dowską, to właściwą drogą do
unormowania stosunków między
tenii odłamami
społeczeństwa
jest rozwiązanie kwestji uboju,
czyli usunięcia źródła antagoni
zmów, a nie uchylanie się od de
cyzji z perspektywy daiszego za
ostrzenia bię sprawy.
Za rozwiązanie sprawy uwa
żam jedynie przyjęcie pr‘ v'rktu
w pełnym tekście, przeciwna zaś
jestem wszelkim próbom poło
wicznego jej załatwienia, ponie
waż — jak uczy nas historja te
go zagadnienia —- powrót do
dawnego stanu rzeczy i ao no
wych djskusy] w bliskim cznsia
byłby nie do uniknięcia.

Rezoiucie zjazdu rabini
w s p ra w ie u b o ju ry tu a ln e g o
milionowej ludności żydowskie.1 moż
ności spożywania mięsa, co byłoby
równię* klęską dlt rolnictwa polskie
go. 3. Zgromadzenie rabinów stwier
dza. że według przepijów rehgj1, t.dj
groź, niebezpieczeństwo wierze ży
dowskiej proklamować należy post,
toteż
zgromadzeni
posranawiaią
proklamować post powszechny ogó
łu żydowskiego. Ponieważ jednak ze
brani sadzą, iż ni^podaona uwierzyć,
aby członkowie Sejmu polskiego i
Senatu j rząd polak istotnie dopu
ścili do tak aosurdalnego zakazu,
Ltóry opiera się na błędnych przedankach z-irowno ze siano? iska re
ligijnego, goŁpódarczegd jak i hu
manitarnego, d l a t e g o też chwilowo
odracza sie urzeczywistnienie postu.
W tym celu wybiera się komisję,
którą wraz z kierownictwem Związ
ku Rabinów czuw»u bet ..ie nad bie>
giem wypadków j ustalił dzień potsu. jeśli zajdz.t tego potrzeba. 4.
Zebrani postanawiają przesłać p-iwyż
sze uchwał; do odn-iśnych czynników
państwowych. 5. Zebrani postanw,-iają, iż w nadchodzący czwartek
( 20-go b m.) odmawiać należy pu
bliczni! modły I psalmy na całym
świecie
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Bairt narciarski harcen\
Na *wtgórzkcb i terenach Głębokio- się pud kiero-ndch/em kpt ayplao odbył się raić rtarciai =ki, zorgav8iouchr ^W jmprezie wcięli udżda.
Nizowany przez Związek Har-errtwr harcerze i organizacja sportowe
Polskie? ■> r- Głebokiem. Rftid odbył oraz członkowie rodziny urzędniczej

R a d ziw iłł

zw y c ię ża

w btegach zlazdow ycn
Na Międzynarodowych Narciar
skich Zawodach zjazdowych w Engelbergu 'Szv-ajuai a) c puhar prze
chodni „Smith Gougti Cha'lenge
Cup" pierwsz-! mieise. -iją' rtudiujacy w Zurychu Polak Karol ks. Ra
dziwiłł przei znanym narciarzem
angielskim Welchmanem i Indusem
Senem.
Radziwiłł w g ra ’ równieii nastenny bieg zjazdowy, który ;;it odbył
w Engelbergu na bardzo cieikiej tra
sie. Z 4C startujących bieg ukończy-

6-du.

ło bez upadku zaledwis
in. i Radrwiłi.

„ ^ “t
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Wczoraj rozpoczął się doroczny
marsz •huculski szlakiem drugiej
Brjrgady Legjonów.
^
Jako pierwszy praybyi do Kw
macza patrol Związku Rezerwi®Aów (Istebna) w czasie 2 godzi
ny 49 minat.

Domorośli gangsterzy
P i e r w s z y n ie u d a n y w y s t ę p w Fa le n łc y

Likwidacja bandy zło d zie jó w

Onegdaj, o godzinie k-tj rano
do rzeżnika Kubina Karpmana,
zamieszkałego w Falenicy, przy
szła nieznana kobieta i zażądała
wydania 100 zł. Karpman pi-zy
byłą zatrzymał i przy pomocy doiriowników i sąsiadów przeprewa
Jził n.ezr.ajomą na posterunek
policyjny.

sam ochodowych
Od pew nego czasu na t e r e n .c
urszawy zaczęły się mnożyć
wypadki kradi._..y samochodów.
W nocy z 22 na 23 ub. m. rkrad„.ono samochód na ul. Marszał
kowskiej, róg Al. Jerozolimskich,
nalżżący do ks. Antoniego Kwiat
kowskiego, (Oboźna 7). Sprawcy
kradzieży
samochód porzucili,
zabierając cenniejsze części. W
nocy z 6 na 7 grudnia r. ub. dolto
nano kradzieży
samochodu z
przed Resursy
Obywatelskiej
przy ul Krak PrzednPeście 64.

na szkodę adwokata Stefana Supiós kiego, zam. Bracka 23.
W wyniku pościgu samochód
odnaleziono, jcanak sprawcy kra
dzieży i w tym wypadku zdołali
zd. o„.
. o tych wypaukach kra
dzieży samochodów- Urząd Śled
czy m. st. Warszawy prztprowaazii energiczne dochodzenie j wy
rv całą szajkę złodziei samo
chodowych. Został, osadzeni w
areszcie: Edward Fabisiak, zam.
Korytnicka 32, i Bogdan Gebhard. zam. Śniadeckich 9

Przywłaszczenie cudzych pieniędzy •
p o ro d e m

zamachu samobdlczago

w niyalarr„ „Wolbenz" H. Wiel-j Dzisiaj w godzinach przedpołudkoorodzki.cgo, przy ul. Wolskej 4U .nlowych Wielkobrodzki zwrócił tię
pracował od 9 miesięcy w charakte telefonicznie do firmy z zapytaniem,
rze aubjtkta, Feliks Damczuk, lat 18, dlaczego nie odsyłają md należności.
syn dozorcy dómu przy ul. Pawiej Rozmowę swego szefa ałyizał Dam
W2. Młody chłopak był bardzo dob- czuk i, widząc, że wszystko się wy
Dba pracownikiem i cieszył się jait- dało, schwycił za butelką ługu, za
nsjlepszą opiiiją u swego chlebodaw czął pić zabójczy płyn. Wielkobrodzco pewnym jednali ozasie Dam ki, widząc desperacki czyn chłopaka,
czuk Wpadł w złe towarzystwo, które wyrwał mu i rąk butelkę i Zawiado
w -waj-rn na hitgo zgubny wpływ. mił niezwłocznie pogotowie ratun
Dzięki namowom kolegów, Damczuk kowe, które po udz eienm DamczUprzewłaszczył sobie 36 złotych, za- kowi pierwszej pomocy na miejscu,
inkasowanych w pewnej firmie dla przewiozło g e do azpUala na CzyWielkcbrodzkiego, i piemądze ro/- stem.
trwoni..
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Na
posterunku
policyjnym
Karpman zeznał, ie jeszczo dnia
11 bm. rostał podstępnie wypro
wadzony na posesję Moszka Cygiera w Falenicy, gdzie jakoby
miała znrjdować się do kuoienia
krowa. To przybyciu r.a miejsce
oczekujący go osobnicy dobyli
noży i zażądali od K?.rpm:ana wy-

huX

dania 100 zł. Poniewai Karpmai
przy sobie pieniędzy nie miał,1
domorośli gangsterzy zakomuni
kowali Karpmanowl, ie pt pleą
niądze przyślą za dwa dni. Jadnocześme zagrozili KarpmanKwi, że jeżeli da znać policji, to
poniesie z ich rąk śmierć.
Itjj

I, rzeczywiście w dnih onegdajszjm ranc po pieniądze zgłosiła
się kobieta, która, jak ustalono,
nazywa się Chana Rychter. Kychter badana, przez policję, od
mawia kategorycznie wskazania
swych wspólników. Dzisiaj w go
ŁODZ, II. 2 — "Grupa przywód [ grupy bawili w Łodzi i prza- dżinach popołudniowych Rych
ców angielskich, posiadających prowaazili badania terenu. Pod ter zostanie przewieziona do Po
nowy wynalazek w dziedzinie* uwagę brane są tereny w Ruazie wiatowego Urzędu śledczego w
Warszawie.
\
produkcji jedwabiu sztucznego, Pabianickiej.
zainteresowała się rynkiem łódz
Gdyby zamierzenia te były zre
Y
kim i czyni starania o uruchomie alizowane, kilkuset robotników
nie specjalnej fabryki tego ro- otrzymałony pracę przy budowie
ńzaju na terenie łódzkiego okrę tych zakładów przemysłowych.
dta rzenifosto
gu. Przedstawiciele wspomnianej
Zwiąrek Izb Rzemieślniczych nstalił stanowisko w -stojunku do
zagadnienia poradnictwa zawodo
wego.
dla drobnych przedsiębiorstw
Doceniając
znaczenie takiego
'Wczoraj ukazało się rozporzą siebiorstwa wyrobu wędlin, przed poradnictwa pod względem go
dzenie p. Ministra Skarbu, wyda siębiorstw a przemysłowe ooowią- spodarczym, społecznym i moral
ne w porozumieniu z Ministrem zsne do opłacenia scalonego po nym, samorząd rzemieślniczy pę
Przemysłu I Handlu o zryczałto datku przemysłowego i wreszcie dzie dążył, aby prace w tym kie
waniu podatku przemysłowego od te przedsięD iorstw a, które do 29 runku oprzeć na poradniach za
obrotu dla drobnych przedsię b. m. złożą właściwemu u rzędo wodowych dobrze z organizowa
wi skarbowemu pisemne ośw ia d  nych, iiiaterjalme i technicznie
biorstw.
W myśl tego rozporządzenia czenie, te od początku prowadzą odpowiednie wyposażonych.
w latach podatkowych 1936/37 księgi handlowe w myśl kodeksu
Iżby rzeniie ilnicze ju t dziś wy
podatek przemysłowy od obrotu handlowego,
względnie
księgi magają oa kandydatów na termi
będzie pobrany r^d postacia ry nandlow e uproszczone.
natorów przedstawienia
świa
czałtu od przedsiębiorstw, któ
Zryczałtowany podatek prze dectw: poradni zawodowych, jed
rych obrot po włączeniu obtetów mysłowy od obrotu ma być opła nakże wobec braku odpowiednio
artykułami, podlegająceml scalo cany corocznie w czterech rów
rozbudowanej sieci tych poradni,
nemu podatkowi przemysłowemu nych ratach, a mianowicie do 15
przymus taki nie może być roz
wynosił zs rok podatkowy 1933 czerwca, do 15 września, do 15
szerzony na wszystkich termina
kwotę nłeprzckraczającą w sto listopada i do 15 lutego.
torów'.
sunku cnłoi ocznym 50.000 zł.
Od opłaty zryczałtowanego po
datku obrotowego wyłączone eą
— w myśl rzporządzenia — spół
ki akcyjne z ograniczoną odpo
potracony przez tram w aj
wiedzialnością, spółdzielnie i t.
Nocy ubiegłej, o godz 23.25, rownow. ę runął na jezdnię z
p., przedsiębiorstwa • sprzedaży na ul. Grochowskiej, przea da*
rowerem i od uderzenia głową o
mięsa poł4cżorych t wwęoam, mcm Nr. 85, .._mwaj linji „23“ ,
bruk poniósł śmierć na miejsou.
przedsiębiorstwa drobnej sprze Jauący w stronę Warszawy, po
M otorowego,
prowadzącego
daży mięsa 1 wędlin oraz przed- trącił jadącego na rowerze Ka
tramwaj, Aleksandra 8to l'--z y źmierza Zgorzalcwicza. lat 33, ka, zatrzymane do czasu wyja
zam. ul. Osowska 36. Zgorzale- śnienia nieszczęśliwego wypad
wicz, wskutek potrącenU. straci! ku.

Fabryka jedwabiu sztucznego
w Łodzi

kiedy m acie niezachwianq
wiarę w powodzenie. Sraraic e się zdoDyć podslawy
dobrobytu odrazu, drogq wy
grane; na lofer|i. Szczę ście na
zm ianę sprzyja wszystkim i
G i a.cie więc l‘czqc na wygra
ną. Losy ao '-ej ki. 35-ej loterji
sqiuź do nabycia w szczęśliwej
^
kolekturze

P o re d n le z a w o d o w e

Zryczałtow anie podatku obrotowego

B .I 9 9 1 S f ) $ K B
i§V’ Cenirala; ,
Warszawa, Nowy Świat 19.
O d d z ia ły :

w Warszawie, W iln ie i K r a k o w i e .
Zamówienia zamiejscowe
z a łe tw id n y odwrotnie.

Kontc P K O 7192
Ceno losu 40 zł; ćwiarłka 10 zł.
Ciqqnienie 20 lutego.

JU
fi. t P

Żula Pogorzelska
po długich i ciężkich cierpieniach z m a r ł a w Wilnie dr.. 10 lutego 1936 r.
NabożeustwO żałobne odbędzie s ą w Kościele św. Kuroia Borotneusza (na Pow^zkach) cniu 15 b. m. t. j. w sobolą o
0 godz.
.
11.30 rano, póczenrt nastąpi wypiowadienie
drogich nam zwłok na cmentarz miejscowy
M ą *, siostra, brat, bratow a, szw agier,

siostrzeńcy f rodzina

E2SS i .

Rowerzysta poniósł śmierć

Podróżuj samolotem
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Pasmo gór Ruwenzori ciągnie
się we wnętrzu Afryki prawie po
linji równika. I co przytem jest
najciekawsze, — to niezwykłe zja
wisko, że wierzchołki gór pokry
te są wiekuistym śniegiem. O
łańcuchu gór Ruwenzori znajdu
jemy już wzmianki w dziełach
Ptolemeusza. Dotychczas jednak
pozostały one prawie zupełnie me
zbadane i dlatego też brytyjskie
muzeum historji naturalnej wy
stało specjalną ekspedycję, która
miała dotrzeć do
śnieżynych
tych gór. Ekspedycja wyruszyła
więc w składzie pięciu osob, a
pozatem czterdziestu tubylców4,
przeznaczonych do niesienia za
pasów żywności, namiotów i in
strumentów do pomiarów. Wyru
szyli z doliny Namwamba.
Narazie wędrowali wśród nor
malnych upałów podzwrotniko
wych Im bardziej zbliżali się do
celu podróży, tembardziej zaczęli
odczuwać chłód, tak, że każdego
z murzynów musieli zaopatrzyć w
pull - over
CZŁOWIEK, KTÓRY ODPĘDZA
DESZCZ
Tragarze byli w uoskonałem usposobiemu. Byli to sympatyczni
przedstawiciele plemienia Ugan
da. Między nimi znajdował się ta
kie „człowiek, który przepędza
deszcz". Miał on z sobą magicz
ny flet, którym się posługiwał
przy swoich dziwnych obrzędach,
Każdego rana wygrywał więc na
flecie jakąś dziwną melodję, przy
czem wymawuał kilka tajemni
czych słów modlitwy. Następnie
znów grał na flecie.
Te praktyki miały efekt zdu
miewający,-gdyż jak na skinienie
ręką, niebo nad tą oitolicą rozja
śniało się nagle i panowała cu
downa pogoda, podczas kiedy we

dług opowiadań innych podróżni
ków i na podstanie notatek me
teorologicznych z OKolic, gdzie
indziej panował deszcz i zimno.
Nikt jednak nie mógł zbadać tej
dziwnej tajemniej4, a właściciel
fletu mówił tylko tyle, że instru
ment nabył od pewnego czarow
nika za cenę dwóch kóz.
PAPROCIE OLBRZYMY
Im bardziej ekspedycja zbliża
ła się ku łańcuchowi gór — t:m
dziwniejszą napotykano roślin
ność. Drzewa i kwiaty były olb
rzymie, takie jak prawdopodob
nie musiały być w epoce przednistórycznej, a może przed poto
pem Na wysokości 2500 m eks
pedycja znalazła las bambusów olbrzymów, a niektóre z nich do
sięgały 17 m. wysokości. W zdu
mienie wprawiły ich także papro
cie - olbrzymy oraz kwiaty lobe
lji, dosięgające 6 m. wysokości.
W lesie panował półmrok, a węd
rownicy tmeli wrażenie, że są kar
łami wśród tej gigantycznej de
koracji leśnej.
Zwierząt w lesie było bardzo
mało. Najczęściej spotykali gru
py zabawnych małpek z pyszcz
kami okolonemi białemi bokobro
dami, co im nadawało pozór sta
ruszków. Pozatem małpy miały
również białe i barazo długie ogony. Z okazów małpich żyjących
samotnie, natrafiono na olbrzy
mie małpy błękitne, bardzo zreztą łagoane, które jedząc on er
ce, przyglądały *ię najspokojniej
wędrującym ludziom. Pozatem na
zwierzątko hyraz, podobne nieco
do królika.
TAJEMNICZE JEZIORO
Wreszcie zdałeka ukazały się
błękitne wody jeziora, nad którem wznosiła się pokryta śnie
giem góra Luigi. Ekspedycja po-

T rz ę s ie m e ziem i
z a p o w i a d a n e p r z e z radjo
Służba meteorologiczna mdła
c-ddaje znaczn
usługi w ©kob
each nadmorskich, a ostrzeganie
drogą radjową o zbliżającej się
burzy posiada ogromne znaczenie
dla rybaków i statków nadbrzeż
nych. Zarządy stacyj radjowych
w krajach nawiedzanych często
przez trzęsienie ziemi podjęły
projekt ostrzegania swych abo
nentów o zbliżającej się katas.ro
fie, co pozwoliłoby zmniejszyć
szkody i uniknąć wielu ofiar w
ludziach.
Zauważono bow 'em ostatrio, iż
sersmo,grafy, które dotychcza s
wskazywały tylko kierunek, od
ległość i intensywność trzęsienia
ziemi w czasie kataklizmu, dają

Zygmunt Jurkow ski

sj gnały ostrzegawcze na kilka go
dżin
orzedtem w poetaci głu
chych fal i w&Kazują przestrzeń,
która ma być dotknięta katastro
fą. Spodziewają się, że ostatnie
zdobycze naukowe i techniczne
w tej dziedzinie pozwolą sprecy
zować doKładmej zaobserwowane
zjawiska i że w niedalekiej przy
szłości
siacje seismograficznt
przesyłać będa mogły* drogą radjową ostrzeżenie mieszkańcom
zagrożonych terenów.
Jeśli uda się dzięki temu ewa
kuować
ludność i częśc.owo
zmnieiszyć straty, będzie to do
niosłym triumfem techniki i nau
ki nad jednym z najgroźniejszych
żywiołów.

p-*:.
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Powieść

To pan mnie zna ? — zaskrzj4piał zdziwiony.
— A pewnie, że znam. nieznajomegobym nie zaczepiał.
— A skąd ?
— A stąd, że jezdem, można powiedzieć, narzeczonym sio» ‘ rzyczki szanownego pana, Helki, i niezadługo bańskim szwagierkiem zostanę.
Franiowi rozjaśniło się nagle obliczez.
— To paneś jest Walenty Szparag? — zaskrzeczał radośnie,
— Tak jest, Waluś mi na imię.
— I to panżeś miał wtedy te grandę z LipKoszczakiem na rogu?
— Tak je s t’ — potwierdził pan Waluś z uśmiechem
Franio wyciągnął do niego rękę.
— No to faktycznie przyjemnie poznać kochanego szwag:erka...
— Tak jest, ale zabierz pan te pieserzki i wskoczymy na małą
setu ch n ę, bo to i jenteres mam do pana Franusia m a lu ch n y , jako
że przytrafia się jedna roDota, tob yśm y ją m oże zrobili do satwy...
Ucieszony Franio nie w4ahał się ani chwil.,
— Ano dobrze — rzekł — mogemy pójść...
1 ująwszy w garść smycze, ku nieopisanej radość: obu psów,

ą

F a rb a do w ł o s ó w
p r z y c z y n a nieszczęść kobiecych

suwała się dalej i po tygodniu 1 szoie znad jeziora ruszyli dalej,
podróży dotarli wreszcie do wy pragnąc dotrzeć na sam wierzcho
brzeży tajemniczego i pełnego po łek, gdzie znaleźli umieszczoną
etycznego uroku jeziora. W tym pod wzgórkiem kamieni kartkę
momencie gwałtownie wysunął pozostawioną przez pietwszego
się z grupy tragarzy ich przy człowieka, który od początku
wódca, zaklinając na wszystko świata dotarł na ten szczyt, a
podróżników, aby nie pili wody mianowicie przez doktora Humpz jeziora, gdyż według legend hreys.
krążących wśród murzynów wo
Widok ze szczytu był wspania
da ta przynosić nia śmierć.
ły, powietrze czyste, a słońce od
Tvmczasem jednak, jak się o- bijało się w leżącym naokoło śnie
kazało, woda w jeziorze jest naj gu miijonanu iskier. Trzeba przy
czystszą wodą na świecie i wy tem dodać, że szczyt ten posiada
picie jej nie pociąga żadnych 5.000 m, wysokości, i że ten cu
konsekwencyj, co stwierdzili na downy, niepokalany śnieg, znaj
sobie członkoy ie ekspedycji. Wre duje się jednak na równiku.

Przed sądem w Kentucky roze bianej i reklamowanej przez bra
grał oię w tych dniach niezw/kly ci Diebsonów i przystąpiła do
proces. Stroną skarżącą była zmiany zabarwienia swojej frymłoda przystojna niewiasta, p. ązury.
Efekt jednak okazał się pioru
Mayflor Gilbert, oskarżonymi zaś
właściciele fabryki farby do wlo- nujący4, gdyż włosy nietylKo nie
były rude, ale wogóle truano było
sów: John i Jack Diebsonowie.
Otóż, p. Mayflor oskarżyła fa ustalić, jaki kolor posiadają.
brykantów, że wyrabiana przez Przyjaciółki p. Mayflor twierdzi
nich farba do włosów stała się ły, że jest to kolor raczej zielony,
przyczyna złamania jej życia i podczas, kiedy4jej mąż był zdania
zniszczenia całej karjerj
Albo że odcień jest- wyraźnie fjoletowy
wiem p. Mayflor, która była ciem i na tej zasadz.e zażądał rozwo
na blondynką, przeczytawszy w4 du, tw erdząc. że nie może być żo
p:smach, że obecnie najmodniej naty z kobietą o fjoletowych wło
sze są kob'ety rudowłose, posta sach.
P. Mayflor zwróciła się wobec
nowiła zmienić barwę swoich
pięknych loków. W tym celu więc tego do sądu. ukazując trybunanabyła większą ilość farby wyra- łowi sw4oją fryzurę, truAną rzeczy-wiście do określenia, jeśli cho
dziło o barwę i stanowczo doma
gała się odszkodowania w wyso
kości 250.000 dolarów. Sąd acz
kolwiek uznał, że skarga jej jest
słuszna, to jednak wychodząc
z założenia, że winna tu jest tak
że i jej próżność kobieca, zmniej
uratował człowieka tonącego w za szył żądaną sumę do wysokości
toce pełnej rekinów, przyczem Ie 50.000 dolarów, które bracia
uwo uszedł z życiem W dżungli Diebsonowie będą musieli wpła
indyjskiej stoczył walkę z tygry cić p. Mayfloł, jako rekompensa
sem, który ranłóny niezbyt cel
tę za fjołkow4e włosy i utracone
nym strzałem, rzucił się na my
szczęście małżeńskie.
śliwego, łamiąc mu trzy żebra.
Drapieżnik padł z sercem przeklutem sztyletem, Ostatnie lata sir
Znalazł s?e Pkspress
Claude de Crespigny spędził w
który uw ięził? burza
swym zamku.
„Simplon L.cpresu , który wsku
Żelazne jego zdrowie zostało
nadwątlone żalem po stracie żony, tek silnej zamieci śnieżnej by!
kioia była wierną towarzyszką je  zmuszony zatrzymać się w Czatal
go wypraw. W rok po jej śmierci dży, przybył szczęśliwie do Stamstarzec, będący jeszcze w pslni sił. Dułu. Wszyscy pasażeiowie zdro
zgasł w wieku 88 lat.
wi.

Rycerz bez trwogi
Ł o w c a p rz y g ó d 2 0 -a o w iek u

Niedawne z widowni życia w
Anglji zeszła jedna z najoryginal
r.iejszych postaci ortatnich cza
sów, przeniesiona jakby żywcem
z okresu romantyzmu w nasz wiek
chłodnej rzeczowości i rozwagi.
Zmarł sir Clauć Champion de
Crespigny,
nazywany
przez
współczesnych rycerzem bez trwo
gi. Zmarły należał do najbardziej
odważnych łowców przygód XX.
wieku. Życie jego było nieprze
rwanym pasmem sensacyjnych
wyczynów. Zwiedził on wszystkie
części świata, brał udział w naj
niebezpieczniejszych wyprawach,
gdzie więcej niż sto razy śmierć
zaglądała mu w oczy, a gdy umie
rał w 88 roku życia nie miał w
3obie ani jednej kości, któraby
była cała.
JaKo trzjmastoletn-i chłopiec de
Crespigny wstąpił do angielskiej
marynarki handlowej. Po pięciu
latach służby w marynarce prze
niósł się do piechoty, poczem
przeszedł do kaw4alerji, gdzie od
znaczył się wysoką klasą jazdy
konnej. Pierwszy na przeszkodach
brał najtrudniejsze zapory, odno
sząc jeden triumf po drugim.
W 30-ym roku życia sir Claude
Champion de Crespigny odziedzi
czywszy po ojcu tytuł i majątek
rozpoczął swe podróże po świecie,
które poprztz Amerykę, Daleki
Wschód, Indje zanrowadziły go do
Afryki. Tu odbył się pierwszy je
go wyczyn, który przysporzył mu
światowej sławy. Sir C-laudc de
Crespigny założył się ze swymi
towarzyszami, że przepłynie Nil
w miejscu oajniebezpiecziejszem,
gdzie silny prąd rzeki odstraszał
nawet najwytrawniejszych pływa
ków. Zakład ten wygrał, przepły
nąwszy rzekę w niespetna pół gogodziny.
Wyczvny sir de Crespigny od

znaczały się swą niezwykłością.
Do ulubionych jego „sportów"
należało wspinanie się na wieże
kościelne. Kfedyś, gdy podróż ba
lonem należała jeszcze do niebez
piecznych, wsiadł du balonu z za
miarem wzbicia się możliwie naj
wyżej. Gondoia Daionu, w kilka
chwil po starcie, gdy balon osiąg
nął zaledwie wysokość 20 m.. oderwała się. Sir de Crespigny,
zwolennik silnych ernocyj, spadł
i uległ złamaniu obu nóg. W na
grodę otrzjmał zloty medal towarz; stwa aeronautyeznego.
Zmarły był posiadaczem kilku
medali za uratowanie życia.
Na jednem z polowań w lasach
południowej Ameryki odważny
lord napadnięty został przez ol
brzymiego pytona, który owinął
mu się koło -amion. Miedzy ga
dem i człowiekiem rozpoczęła się
walka na śmierć i życie. Obecni
w4 nicmem przerażeniu śledzili
przebieg tego niezwykle drama
tycznego zmagania, w którego wy
n5ku zatriumfowała siła mięśni i
przytomność umysłu odważnego
myśliw4ego.
Kiedyś nad brzegiem jednego z
mórz południowych de Crespigny

HUMOR
LITOŚCIWA
— Dlaczego ta śpiew a-zka
przymyka oczy?
— Nie może patrzeć na cier
pienia swych słuchaczy
PACJENT
Lekarz: — Od jednej rzeczy
musi się pan odzwyczaić; od pi
cia!
Pacjent: — Może pan doktór
povrie mi, jak to się nazywa pc
łacinie, abyni mógł powtórzyć
mojej żonie.
(Lc Itire)

podniósł się z ławki. Wkrótce obaj panowie znaleźli się w szynku,
który znajduje się w samem śródmieściu, stanowił biuro wzajem
nych porad dla wszelkiego rodzaju mętów, złodziei i rzezimieszków.
Tymczasem Paweł, który po upływie trzech dm nie czuł Już
żadnego bólu, wałęsał się po ulicach zalękniony i pewien, że lada
chwila przyjdzie do niego policja. Nikt się jednak nie zgłaszał i na
zapytania Pawła po każdym pow4rocie, stróż odpowiadał nie
zmiennie:
— Nikt się o pana nie pytał.
O pani Urszuli starał się nit m>śleć, a jeśli mimc to jej obraz
powstawał mu w głowie, wvwoly wał wzruszenia inne, niż poprzed
nio — ża! po stracie i czysto ludzkie współczucie, jakie się budzi
na wspomnienie chorego. Uwielbień-©, którem otaczał jej wizję, ga
sło powoli, lecz zdecydowanie. Pewnego ranka, wróciwszy z bez
celowej włóczęgi, zastał na drzwiach kartkę:
„Nie możemy pana nigdy zastać, proszę być jutro w domu o
dw4unastej" — następowały dwa podpisy: — Lędźwian i Płomieńczyk.
Pan Płomieńczyk, który projekty Dziubiela potraktował serjo,
chciał rozpocząć swą pracę nad marekinami. A biedny par. I^edźwńan, pozostający bez grosza i dumny, liczył na zyski z tej nowej
imprezy.
— Straszny człowiek z tego Dziubiela — pomyślał Paweł z go
ryczą — wc.ąż mu chodzą po głowie projekty jedne fantastycz
niejsze od drugich i jak dotąd żaden z nich nie dał profitu. Szko
da starego Lędzwiana!...
Nazajutrz o dwunastej czekał w domu. Zjawili się. obaj, dźwi
gając na ramionach rzeźbiarski kawalet. Żałując pieniędzy na tra
garza. pan Lędźwian wolał uginać się pod ciężarem modrzewiowe
go postumentu, który z drugiego końca trzymał pan Płomieńczyk.
Zasapał się przytem mocno i zakurzył swój strój staromodny. Pa
weł widząc do tak utrudzunym, pośpieszył z pomocą.
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„Piatiletka ‘ zfcrojartiw™ a
w A n g lji
Jak podaje londyński „Morniny
Post", w Anglji przewidziane
jest dokonanie w przeciągu pięciu
lub sześciu lat szczególnie inten
sywnych prac yv zakresie zbrcjeń,
mających na ceiu ochronę Imperjum Brytyjskiego.
Przedewszystkiem yvięc, jeśli
chodzi o marynarkę, wszystkie
stare itatki zastąpione zostaną
r.owem; torpedowcami i kontrtorpedowcami. .Ponadto powiększona
zostanie ilość samolotóv4 wojen-

nych, a ekwipunek lotniczy zosta
nie zmodernizowany. Cała armja
otrzyma nowoczesne uzbrojenie,
szczególna zaś uwaga zostanie
zwrócona na sposoby obrony,
przeciwlotniczej.
Tempo prac nad ekwipowariem
floty powietrznej zostanie wzmo
żone. a przemysł ma za wszelką
cene nadążyć rym pracom, zaDewniając Anglji możliwie jakiia.iwifKszą samowystarczalność.

Rozdwojenie w Belgii
Kombatanci flamandzcy przeciw Francji
Byli kombatanci flamandzcy pro4ektuja na dz. 22 marca manifestacje uliczne w Brukseli, celem
zaprotestowania przeciwko ukła
dowi wojskowemu z Francją, za
wartemu przez Belgję w 1920 r
Organizatorzy manifestacji na
żywa ją umow4ę wojskowy belgij-

sko - francuską „krwawym układem". Zapowiadają oni, że w manifestacji weźmie udział 80.C00
b. kombatantów
flamandzkich.
Chcą om w ten sposób doprowa
dzić do wypowiedzenia wspomn.anej umowy prze-z rząd belgij
ski.

— Jakże pan może się tak męczyć? — zawołał — czyż nie lepiej
było wziąć do pomocy chłopca?
Pan Lędźwian złożywszy ciężar z ram,on. stał w nrzekrzvwionym na głowie czarnym kapeluszu, a z jego szlachetnych rysów
wyzierało zmęczenie, połączone z dumą. Odczuwał nawet pewną
przyjemność z tego cierp.enia, on, człowiek stary, którego pienią
dze roztrwonili lekkumyślni młodzieńcy. Romantyczna duma po
suń ( i go aż tak daleko, że nie chciał wziąć ani grosza cd córki,
podejrzewając, że pochodzi on z kiesy Lubystka. Więcej pan
Lędźwian nie chciał nawet prayjąć tych piemedzy, na które x.ubystek wystawił gwarancyjne wensle, przy zawiązaniu się fi-my
„Ozyr> Wolał cierpieć i odpowiedzieć Pawłowi z tragicznym
uśmiechem.
Nic nie szkodzi, zdźwigaiem się, ale trudno, wiedziałem, ie
będę musiał pracować na starość...
Pan Płomieńczyk. niski krępy brunet, noszący zamiast koszuli
przepocony sweter, nie zdawał się zbytnio przejmować martyrolcg.ia panr Lędźwiana. Przeciwnie, chcąc ustawić kawaiet, zwrócił
się do niego ostro, jak do chłopaka
— Panie, potrzymaj pan z tamtej strony, 0 tak..
Pozbywszy się tego balastu, obaj panowie wyszli, i obiecując
przyjść następnego dnia z nowym bagażem.
Po niefortunnem pożyciu z panią Urszulą Paweł wrócił do
swego zawodu poiaw.acza ogłoszeń i wywalczył sobie ten fach.
Jedyni* dzięki skłonności natury ludzkiej do zbędnych przyzwy
czajeń. Klienci, których nudził niezmordowanie. przyzwyczaili gję
wk< icu ćo tego. że panu Popielcowi trzeba d a W . ogłoszenia i da
wali je bez protestu. Funkcje Pawia ograniczyły się wreszcie do
tego, żo przed wyjściem każdego numeru miesięcznika „Bobo",
odwiedzał swoich stałych klientów, gdzie już czekała na niego
jałmużna.
C d a.
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