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Doniosła inicjatywa prez. Rooserelta
Ameryki

NOWINY C O D ZIEN N E

Poludn.owa i Północna chcą tac przykład światu

W a s z y n g t o n , is. 2. c p a t )
Prezydent Roosevelt przesłał do
prezydenta Argentyny Justo 1 ismo, w którem proponuje zwoła
nie konferencji państw amerykan
skich w Buenos Aires, lub też wr
innem mieście Ameryki.
Celem konferencji ma być za
bezpieczenie pokoju pomiędzy re
publikami Ameryki, być może, jak
pisze prezydent, przez szybką ra
tyfikacje wszystkich układów' po
kojowych, będących już przedmio
tem rokowań, lub też przez uzu
pełnienie istniejących umów, lub
wreszcie przez stworzenie za zgo-

NASZE ABC

jak wieś płaci podatki?
(k) Dużo się p.sze dziś o obcią
żeniu podatkowem wsi, opierając
się na ogólno - polskich statysty
kach | wyprowadzając ,,przecięt
ne" i „średnie" obciążenie. Dlate
go pożyteczne będzie wyjście od
drugiego końca. Wziąć konkret
ną wieś i obliczyć ile płaci podat
ków. Świetną okazję daje nam tu
wydana przez Państwowy insty
tut Naukowy gospodarstwa wiej
skiego w Puławach monografia
o wsi Jastrzębia w powiecie ra

aom skim .
Obciążenit morgi gruntu wyno
siło w r. 1880 — 3,79 zł., w roku
1907 — 5,08 zL, w 1929 — 9,14, w
r. 1932 — 5,81 zł. Jak widzimy,
że obciążenie w początkowym okresie kryzj su było wyższe, niż
przed wojną. W stosunku do lat
dobrej koniunktury można zasto
sować pewien spadek.
Wynika z tego wyraźnie, że kry
zys zm niejsza dochody podatkowe,
pocnodzące z rolnictwa i że zli
kwidowanie kryzysu na wsi dopro
wadzi do podwyższenia wpływów

Przemysłowy wypowiedzieli proce
SOSNOWIEC. 16, 2. W .o bo tę
15 b. m w godzinach popołudnio
wych związki zawodowe Z. Z. Z„
Z Z. P. i C. Z G. otrzymały od
przemysłowców górniczych, zrze
szonych w radzie zjazdu, wypo
wiedzenie dotychczasowych wa
runków płac dla całego górnictwa
w Zagłębiu Dąbrowskiem i Kra
kowski em.
Zgodnie z uchwałą rady zjazdu
przemysłowców górniczych z dnia
13 brtL, wi-powiedziano dotych
czasowe płace od 1 marca b. r.
Równocześnie przemysłowcy ko
munikują, że gotowi są potrąć
pertraktacje w celu ustalenia no
wych płac.
Wypowiedzenie
to wywołało
wstrząsające wrażenie wśród ro
botników', którzy zagrozili daleko
idącemi konsekwencjami.

M a s o w e re dukcje

źną prowokacją, jeżeli zważy się,
że płace w Zagłębiu zagwaranto
wane są umową zbiorową w gór
nictwie, która dotąd obowiązuje.
Przemysłowcy obniżkę cen wę-

w s p ra w ie lic z n ik ó w Telefonicznych

Jak się dowiadujemy, akta pro
cesu licznikowego obejmują już
dziś blisko 3 tomy. Znalazły się w
ruch m. inn. dokumenty koncesyj
ne P. A. S. T-y, oraz bilansy za
ostatnie 4 lata. Wynika z nich, że
zyski telefonów mimo niejono
wych inwestycyj' na automatyza
cję wynoszą do 5,700.000 zł. rocz
nie.
Na ostatniej rozprawie sąd
zbada jeszcze 3-ch dońa+kowych
świadków, w sprawie wadliwego
wystawiania rachunkć’.r telefo
nicznych. poczem odbędzie się po
nowna demonstracja udo konalonego domowego licznika dc roz-

Abisyńczycy chwytała powietrzne transporty żywności
Abeba donosi, iż jeden z wojow
ników armji rasa Sejuma został
ciężko zraniony w głowę butelką
wina „Chianti" wyrzuconą z sa
molotu włoskiego, lecącego na
znacznej wysokości.
Wojownik
ten przewieziony do szpitala w
Dessje zmarł.
Według ostatnich intormacyj
ze źródeł abisyńskich, wojska
a b is y ń s k ie p r z e c i ę ł y jakoby całko
wicie drogę, wiodącą z Adu; do
Makalle i przegrupowały swe Si
ł y na wschodzie w ten sposób, że

Wczoraj o god*. 14-ej na pod
wórzu domu, przv ul. Podchorą
g’ a chcą p ok -jć obmżką płac ro żych 29. rozegrała sie krwawa
botniczych, co jednak winno się tragedja. Do zamieszkałej w tym
spotkać ze stanowczym prote domu Jadwigi Niemyskiej przy
stem robotników i sprzeciwem chodził w charakterze narzeczo
władz.
nego Stefan Poraz.nski, zamiesz-

Oddział
j Sądu wrodzkiego mów telefonicznych opatentowa-1 nie zamknięty, poczym nastąpią
przy ulicy Złcrtej, wysnaeeyi juz nego przez inż. Becka.
I przemówienia stron i zapowiedź
nowy termin rozprawy w głuśnym
Na tem przewód sądowy zosta Jterminu ogłoszeń'? wyroku
procesie o wadliwe obliczanie
przez P. A. S T-ę rozmów nadkon
w JtfADAMF BUTTERFLY- ’ "
tyngentowfych. Ostatnia sesja od
Słynna śpiewaczka Japońska
we
wtorelr
18 lutego tu | ln p r 7 f>
będzie się w środę, dnia 4 marca,
w czwartek 20 lutego "
UHT Ł r
przyczem na wokandzie figuruje
Glosy p-asy: ,„Artystka x Ąotel laski,
tylko sprawa adw. Karena prze
„.jej Interpretacja jest m.ez'ownaru
najlepsza .Maaamt hui!erlly“ świateł
ciwko Polskiej Akcyjnej Spółce
B .et” : Orbis Marizałk, 9C i T. Wielki.
Telefonicznej.

Butelka z samolotu zabija

Z ROŻNYCH ŹRÓDEŁ
Jak donoszą źródła angielskie,
ożywiona działalność patroli na
południu od Makalle stanowi
wstęp do nowej ofenzywy włoski »j
ku południowi. Według niepo
twierdzonych dotychczas pogło
sek, ofenzywa ta już się mzpoczęła i wojska włoskie spotkały się z
zaciekłym oporem Afaisyńezyiców
w okolicach Zebakon o 100 kim
na południe od Aksum Juk twier
dzą źródła abisjriskie, Włosi od
nieśli tam porażkę. Abisyńczycy
zaatakowali oddział włoski i stra
cili spoczątku około 50 ludzi, lecz
po nadejściu posiłków zmusili do
odwrotu Włochów, którzy pozosta
wił’ na polu około 20 zabitych
oraz 3 lekkie armaty.
Abisj ński komunikat urzędowy
donosi, że samoloty włoskie bom
bardowały okolice jeziora Haik,
znajdującego r.ię o 25 kim na poł'idnio-wschć£ od Dessie. Zakon
nice pobliskiego klasztoru ukryły
się w sąsiednich lasach i uniknę
ły dzięki temu skutków hombardowania.
Korespondent Reutera w Addis-

Strzela de brata swei u/yb^nki

Rewelacyjne dokumenty

W ostatnich dniach wpłynęły do
sądu, niezwykle rewelacyjne do
kumenty, które ujawnione będą
na tej rozprawie. Dokumenty te
odsłaniają tajniki liczników i spo
wodować mogą wkroczenia kon
troli państwowej w tą sprawę.

druga droga, wiodącą z Makalle
stała się tak niebezpieczną, iż uży-cie jej przez Włochów jest nie
możliwe. Włosi otrzj-mują znDasy
żjwności za pomocą spadochro
nów zrzucanych z samolotów przy
czem zdarza się, że przy silnym
wietrze spadochrony te opuszczają sie poza Knjami ab'syńskiemi
Abisyńczycy', obawiając się pod
stępu, w-yzyskali nadeszłe w ten
sposób zapasy żywności dopiero
po wypróbowaniu ich nieszkodli
wości na psach.

w

w o j n ie

Abisynja — mówi gen. WehibPasza — utrzymała dotycbc/is
wszystkie swoje drogi komunika
ch' zarowno z morzem jak i zirrtnicą zachodnią. Dywersja rasa
Desta. osiągnęła, zdaniem
-

kały przy ulicy Chocimskiej 12.
Brat Niemyskiej, Stanisław, nie
obdarzał nympatją swego przy
szłego szwagra N? tem tle mię
dzy Nlemyskim, i Poraź ińskim
istniały wzajemne antypatje. —
Przed kilku dniami Niemyska za
broniła Porazińskiemu składa
ma jej dalszych wizyt. Mimo t*
Poraziński
przyszedł w dnit
wczorajszym i spotka' na podwó
rzu domu Stan’sława NiemysLiego. Wybuchła międzj nimi gwał
towna sprzeczka, w czasie kto/ej
Porazińshi dobył rewolweru 1
strzelił dc Niemyskiegc, który ru
nął na bruk podwó-za zbroczeni
k^wią.
Zaalarmowano pogotowie I po«
heję. Porazińsłdegc zatrzymano
Wezwany
lekarz pogotowi*
stwierdził zgon postrzelonego.

Przed ważnemi wypadkami
Ma D a l e k i m W s c h o d z i e
MOSKWA, 16. 2 (PAT ) Agen
cja Taas donosi na zasadzie wia
domości z Ułan-Bator, że zaprze
czają tam kategorycznie doniesie
niom japońskim o nowem starciu,
które miało mieć miejsce na gra
nicy mongolsko mandżurskiej' z
udziałem 1000 żołnierzy mongol
skich z 4-ma samochodami pancernemi.

D ziś
I {leszcze

ś n ie g
m reźno

W dzielnicach wschodnich i
południowo - wschodnich było
wczoraj w’ godzinach popołudnio
wych dość pogodnie. Pozatem
panowrała pogoda chmurna z drobnema opadam, śnieżnemi w Wielkopolsce i na Śląsku. Tempera
tura o godz 14-ej wynosiła: 0
w Cieszynie, 3 st. mrozu w Kali
szu i Bj dgoszczy, 4 w Kaliszu,
Poznaniu, Grudziądzu, Warszawie
Łodzi,
Kielcach,
Katowicach,
Krakowie i Przemyślu, 5 w Zako
panem i Lublinie, 6 we Lwowńe i
Łucku, 8 w Pińsku, Grodnie, Su
wałkach i Wilnie, 9 w Brześciu
n. Bugiem, a 10 st. mrozu w B.ałymstoku i Pohulance.
Dziś — naogół chmurno z opa
dami śnieżnemi. W dzielnicach
zachodnich lekki, w środkowych
umiarkowany, a na wschodzie
jeszcze dość silny mroź Umiar
kowane
wiatry
południowy wschodnie j południowe.
;

Według doniesień agencji so
wieckiej, od dnia 12 lutego granica mongołsko-mandżurska nie by
ła widownią żadnych starć.
MGSKWA 16. 2. (FAT.) Agen
cja Ta«s komunikuje, ie komisarjafc ludowy spraw zagranicznych
postanowił zamknąć konsul rt ge
neralny Z. S. R. R. w Mukdenie.
Decyzja ta motywowana jest w
sposób, że dalsze istnienie konsu
latu w Mukdenie przestało być
celowe.
PARYŻ, 16 2 , (P A T ). Agencja
Havasa donosi z Moskwy że pc
zamknięciu konsulatu generalne
go Z. S. R. P. w Mukdenie, pozo
stanie na terenie Mandżukuo so
wiecki konsulat generalny w
Charbinie oraz konsulaty w Cycykarze o~az na stacjach Pogramcznaja 1 Nanczuli.

Zamknięcie konsulatu w Muk
denie oznacza
zaakceptowanie
pewnego desinterressement so
wietów w sprawach mandżur
skich oraz skoncentrowanie służ
by konsularnej w Mandżukuo
w pobliżu granic sowietów.
TOKIO, 16 2 tPAT.) Dziennik
Asahi wyraża opinię, że minister
spraw zagranicznych Birota za
mierza zaproponować zawarcie
krótkotrwałego paktu nieagresj
najwyżej dwu lub trzy-letniegu
podczas którego sowieckie siły
zbrojne na Dalemm Wschodzie
miałyby ulec poważnej redukcji.
Dziennik
dodaje,
ie armja
kwantuńska oraz rząd mandżur
ski projektu min. Hirota nie ze
aprobowały.

Włamywacz w czapce studenta
Dzwonki alarmowe uniemożfiwiły kradzież

Wczoraj, około godziny 11-ej
rano dzwonki alarmowe umiesz
czone w Generalnej Reprezenta
cji Maszyn Biurowych „Continental", przy ul Trębackiej 3, zaalar
mowały aozorcę domu, Józefa Fe
dorowicza
który
natychmiast
zamknął bramę na klucz, poczem
udał się na 1 -sze piętro, gdzie
mi-szczą się biura iirmj-.
Przed
drzwiami
dyrektora
przedstaw cielstwa, sąsiadującemi z drzwiami biura, Fedorowicz
zastał młodego mężczyznę w stu
denckiej czapce, który dzwonił
do mieszkania dyrektora. Fedo
rowicz zauważył odrazu ślady
włamania przy zamku drzwi biu
rowych, nieznajomego zatrzymał
w l o s k o - a b i s y ń s k i e ]
i żonę swoja wysłał po policję.
rała swój cel, gdyż odciągnęła wszystkich stron przez gościn
Nieznajomy zdołał ukryć posia
w kierunku sił rasa Desta część nych gospodarzy — zakończył, dany łom żelazny na schodach,
armji gen. Graziani‘ego j w ten śmiejąc się, generał Wehib-Pasza. prowadzących dc piwnicy, „St tsposób zahamowała ofenzywę na
Sassabaneh,
rozpoczętą
przez
Włochów kosztem wielu ofiar w
listopadzie 1935 r.
w spraw ie rozwiązania lig „Acfion FranęalsŁ”
Słabą stroną armji abisyńskiej
PARYŻ, 15.2. (P A T ). — Pre cja ta miała na celu zapewnienie
— mówi gen. Wehib-Pasza — by mjer Starraut odbył wczoraj wie wykonania na prowincji dekretu,
ło dotychczas niejednolite, uzoro- czorem konferencję z ministrem przewidującego rozwiązanie 3-ch
jenie, z biegiem czasu pod tym sprawiedliwości Delbosem podse lig, związanych z Action Fran
względem następuje poprawa.
kretarzem stanu w prezydjum ra caise.
Pierwszą rocznicę rozpoczęcia dy ministrów Zay‘em oraz 1 dyrek
Do wszi stkich prefek tó w w ysto
działań wojennych Włosi będą torami departamentu w minister sowano okólnik;, n aw o łu jące do
stwie sprawiedliwości. Konferen- ścisłego wykonania po-,tanowieó
obchodzili w Abisynii otoczeni

9 wie strony mee alu
KAIR, 16 2. (PAT). Prasa
egipska podaje treść rozmow-y de
legata egipskiego komitetu porno
cy Abisynji z generałem W ehbPasza. Zdaniem generała ćotych
czasowy przeb;eg wojny odpowiad i w głównych zarysach przewi
dywaniom dowództwa abisyńslrego.

wreszcie znajdzie się sprawiedli
we rozwiązanie tragicznego spo
ru o Gran - Chaco.
— Jestem przekonany — pisze
prezydent Rooscvelt — że nad
szedł czas, aby republiki amery
kańskie dały przykład, jak należy
służyć sprawie trwałego pokoju.
Prezydent Roosevelt prosi pre
zydenta Justo o wyrażenie opmji
o poruszonych zagadnieniach.
Identyczne pisma wy słał prezy
dent Stanów Zjednoczonych do
prezydentów wszystkich r e p u b lik
Ameryk' Fołudnowej.,

O d s ta n y konkurent

górnrkom z Zagłębia Dąbrowskiego i Krakowskiego

W sobotę również Tow. Saturn
wymówiło pracę całej załodze V
skarbow ych.
pola. Wymówienie obejmuje 120
Jak odczuwa wieś te „zmniej robotników.
szone** obciążenie 7 Jest ono obec
Pozatem częściowo wymówiono
nie dotkliwuze, niż wtedy gdy po pracę robotnikom wydziałów me
zornie było wyższe. W 1870 r. na chanicznego, kuźni, budowlanego
zapłacenie podatków z morgi trze i stajni.
ba bv!o zapłacić 13 kg. żyła. w
Równocześnie wj mówiono pra
1907 r. — 9,3 kg., w 1929 r. — 32 cę 150 ludziom na kop. „Jowisz"
kg., w 1932 r — 42 kg. Gospodar w Wojkowicach Kum.
stwo 18 morgowe musiało w 1870
Wśród robotników wymówienia
r na zapłarenie podatków sprze wywołały ogromne wzburzenie.
dać 3 korce żyta, w 1907 r. — 4
Panuje przekonanie, że przemy
korce, w 1929 r .
6 korcy, w słowcy pragną zgnębić robotni
1932 r. — 8 korcy. Spadek cen ar ków w ten sposób, ażeby łatwiej
tykułów rolniczych w coraz to dot móc dokonać obniżki piać i c c f
kliwszy spo«ób dawał odczuwaó nięcia innych zdobyczy socjal
wsi ciężar podatków.
nych.
Kryzys rolny doprowadził do ta
Dyr. Flory w Dąbrowie wczo
kiego
rze
płace wszystkim ro
r% '' paradoksalnego
1------------------------------------------ " stanu
. 1 * ruj wymówiła
.
czy, że wpływy skarbowe z roln ic-! botnikom chcąc przeprowadzić 0twa spadały, obciążenie zaś oodet -1 bmżkę plac o 10 proc.
1
i -------------------------------------------Projekt obniżki jest już wyra
kowe
równocześnie
wzrastała

r.ZYM, 15. 2. (PA T.) Włoski ko
munikat wojenny nr. 124. Marsza
łek Badoglio telegrafuje: Na fron
cie erytrejskim ożywiona działal
ność patroli na południe od Makalle. Na frorc.ie somalijskim sy
tuacja bez zmian.

dą powszechną nowych instru
mentów' pokoju w' uzupełnieniu
juz istniejących.
Prezydent Roosevelt sądzi, ie
tego rodzaju środki przesunęłyby
naprzód sprawę utrwalenia poko
ju na całym świecie, gdyż wzmoc
niłyby one wysiłki Ligi Narodów
i innych obecnych lub przyszłych
organizacyj pokoju. Roosevelt do
daje. żt ooecny układ pomiędzy
Bo.iwją ą Paragwajem i protokół
pokojowy pomiędzy temi państwa
mi spisany radować będą Stany
Zjednoczone, które są pewne, iż

Wyszły rozkazy na prowincje

denta" sprowadzono do XII kem
sarjatu P. P., gdzie wywiadowcy
rozpoznali w nim znanego i oddawni, poszukiwanego
złodzieja •
włamywacza, Bolesława Sieczkow
skiego, zamieszkałego ulica Furma noka 15.
Sieczkow sk’ był hersztem ban
dy, którą miał zawiadomić tele
fonicznie z biura firmy „Conti
nental" po uaaniu się w-jamania.
Jego wspólnicy mieli mu dopomóc
do transportów ama maszyn.
Cała banda była dokładnie po
informowana o dużym transpor
cie maszyn, które naaeszły do fir
my w ubiegłym tygodniu.
r ilsze dochodzenie w toku.

O b rzym ’^ katastrofa
h yd ro D ian i.
MADRYT, 14. 2. (P A T ). Jak
donoszą z "'eneryfy, w pobliżu
Purta Delgada spadł do morza
bjdroplan z 10 pasażerami Znaj
dujący się v pobliżu angielski n
kręt wojenny ..Furious" pospie
szył niezwiocznie na poszuHwa
nia samolotu. Dalszych szczegó
łów nąraiie bra-1

ABC — NOWINY CODZIENNE

oir. z

K r. 4<4

Premlsr M i nie doceniał zieleń nfómieclticlj Przesyt aUadruitóH i N ienta
S u r o w a k r y t y k * k u n k t a t o r s t w a B a ld w in a
S k a r b poniósł k i f k a t f & e s ^ t tysięcy z ł o t y c h s ł r a *

LONDYN 15. 2. (teł- wl.) Na w :na w łonie jego własnej partji. uhamDeila.n podjął się zadania
ŁoDZ, 16. 2. Od pewnego cza
Władze
stwierdziły
przedeOrbach na widok policji wywczorajszem
posiedzeniu Izoy W kołach politycznych słychać wywarcia na rząd stosownej pre
G n ;a rozwinęła się dyskusja nad dziś liczne głosy, które twierdza sji. aby zamierzeń reorganizacji su na terenie Łoazi spotykało się wszystkieni, że centralą, skąd skoczył z l^piętra i zbiegł, mimo.
wnioskiem posła admirała Suete- że premier Bałdwin już nie pozo obrony imperjum nie odkładać do w sprzedaży oleodruki, pochodzą czerpie się przemj cane o'eoćruki, iż skręcił nogę, co widzmno wy
jcsiei.i t. j. do datv możliwego po ce z przemytu z Niemiec przez są Katowice, w Ludzi zaś mieści raźnie z okna.
ra w sprawie utworzenia jednoli stanie długo u steru rządu.
Nie można posądzać premjera wrotu Samuela Hoare do rządu, Katowice. Łódzka straż graniczna się centrala rozdzielcza, obejmu
tego ministerstwa obrony naro
Przez dwa dn. trwały bezowoc
Baldwina,
aby niedoceniał zna tak to zamierzał ucz/nić premjer stwierdziwszy, ze przemyt je3t jąca w samem mieście 5 oddzia ne poszukiwania, aż wreszcie wy
dowej. Przedstawiciel rządu o*
rozprowadzany po całej Polsce, łów.
kryto Orbacha w jednym z hoteli.
świadczył, źe rząd wypowiada s:? czenia zagadnienia obrony, ale z Bałdwin, lecz wprowadzić je na wszczęła dokładne dochodzenia,
Pozatem stwierdzono, te oleo gdz:e go aresztowano, Zamierzał
tychmiast.
O
ile
premjer
Bałdwin,
przeciwko dalszej dyskusji i trze natury swej niech niechętny dla
który zwykle doskonale wyczuwa celem wykryci* ognisk sprzedaży. druki dostarczane są do innych on zlikwidować wszystkie oddzia
ciemu czytaniu projektu ustawy, zmian i inowacyj, Bałdwin acią
rniast Polski, a to Warszawy, Po ły przemytniczego przedsiębior
gał się z przeprowadzeniem re nastroje opinji publicznej rów
stanowisko rządu zaatakował by
znania, Lwowa, Krakowa i t„ dl. stwa i umicnąć zagranicę.
ferm. których zrealizowani* opi- nież i tym razem wyciągnie % kry
ły minister spraw zagranicznych
Między oddziałami 'utrzymywana
nja publiczna urna.a za bezzwło tyki Chamberlaina wdaściwe wnio
Władze przeprowadziły rewizję
sir Austen Chamberlain, ostro czni* konieczne i pilr.e. Nie ule
była ścisła komunikacja bezpo
sk. o konieczności niezwłocznego
we wszystkich 5 hurtowniach
krytykuje premjera Baldwina i ga wątpliwości, że na umysły po
średnio
kierowana
przez
szefa
Wista zam arza
działania to niewątpliwie utrzyma
oleodruków, pozatem zrewidowa
przypominając jego nieścisłe de lityków brytyjskich wpłynęło w się na stanowisku premjera; gdy
przemyki
GDAŃSK, 15 2. (P A T ). Z po
ły składy papieru Wasilewskiego
klaracjo z dziedziny obrony pań pierwszym rzedzie tempo zbrojeń by jednak w tej sprawie nie odpo
Ogrzało się. ie byt to Józef Or- w Łodzi przy ul. Dowborczyków
wodu częściowego zamarznięcia
stwa. Baldwiu powiedział, że nie niemieckich. Wystąpienie Cham wiedział oczekiwaniom kół poli
Wiały ruch statków na izece bach, zam eszkały w Katowicach 27, Zwierzchowskiego przy ul. Lijest prawdą, jakoby niem ecka flo berlaina należy rozpatrywać pod tycznych, a zwłaszcza partji kon
wstrzymano. Płynąca kra utrud przy ul. Pawła 8. W związku manowslaugo 70, Ćwilicha przv
ta powietrzna zbliżała się. pod tym kątem widzenia. W porozu serwatywnej. to istnieje prawdo nia komunikację promową.
z tem łódzka straż graniczna za ul. Narutowicza 11 i inne.
względem liczebności do loti.ic- mieniu z grupą wpływowych po podobieństwo. że na tej sprawie
wiadomiła telefonicznie władze
Pozatem zlikv. iaowano oddziały
twa angielskiego.
Chamberlain słów konserwatystów, sir Austen zestanię obalony.
śledcze celem aresztowania Or- przemytnicze w innych miastach,
wskazał, że premjer był w błędzie,
bacha.
konfiskując przemycony towar.
co ujawniło się w sposób n.czbuy
w Rumunjf
Jednakże ten zbiegi do Lodzi,
Aresztowano również pomocni
w ciągu ostatnich miesięcy. Były
gdzie Zamieszkał, nie meldując ków Orbacha, jednakże nazwiska
BUKARESZT.
15.
2.
(PAT)
minister stwierdził, że w ciągu
W ostatnich dniach pojawiły się się. Wreszcie śledztwo ustaliło ich ze względu na dobro toczące
swej 40-stclctaiej karjery parla
jego zamieszkania i go się śledztwa trzymane sę jesz
vc północnej części kraju, zwsasz miejsce
mentarnej po ras pierwszy spot
cza na Bukowinie, stada wilków, przed kilkoma dniami funkcjo cze w tajemnicy.
kał się z tak poważnym błędem
nariusze policji udali się p od 1 W związku z przemytem Su art
LONDYN, 15. 2. (A. T. E.). kowych zostanie ogłoszony w po które docierają do osad ludzkich.
ze strony szefa rządu.
wskazany adres celem nreszto-l Państwa poniósł straty w wysc
W dalszym c.ągu swego prze „Daily Telcgraph 1 donosi z Pa łowie przyszłego tygodnia. Szcze
wabia 0 'bacha.
kości około 50.000 zł.
mówienia Cnamberiain omów.l ryża, że rokowania w sprawie po góły pożyczki nie są znane. Krą Stairstew Mlłaszewski
.tanowiMco Baldwina podczas de życzki angielskiej dla Francji zo żą uporczywe pogłoski, że wyso
wrocH da domu
baty n -d planem Hoare — L a f al. stały ukończone. Układ będzie kość nożyczki wynosi CO miijo
niebawem
podpisany,
t?rzędowy
nów
funtów,
a
oprocentowanie
Baldwin oświadczył w początku,
TTczoraj po miesięci m poby
że tnoże złożyć takie wyjaśnienia, komunikat o rokowaniach ‘•pożycz procent.
cie w klinice uniwersyteckiej szpi
które skłonią całą izbę do głoso
tulą Dziec.ądu Jezus odwieziono
ministra J. Berka
U n d y n ie
wania za projektem. W parę dni
do demu Stanisława MiłŁszew1085,
wybiera
się do Anglji. Po
Dowiadujemy się, że p. J.
D rze d w y b trc ze
później, gdy ogłoszono dokumen
skwgo na G-tygocliiiowy pobyt w
Beck,
nunister
spraw
zagranicz
dróż
ta,
która
ma się przyczynić
ty, Bałdwin przyznał się do błędu,
okresie zr stania się nogi w gip
w Hiszpan/f
nymi,
zaproazuny
w
swoim
czasie
do
pugłębknia
przyjaznych sto
!ecz nie powiedział, jakie przyczy
sie. Po C-ciu tygodniach Miłany skłoniły go do złożenia po
MADRYT, 15. 2. (P A T ). Gru agiUcją przedwyborczą, kilica o- szewski wróci do szpitala na spe w Genewie do hordynu rrzez Sir sunków między obu państwami
Samuela Hoare‘a, wobec pono odbędzie się po
zakończeniu
przedniego oświadczenia. Cham pa członków hiszpańskiej organi EÓb jest rannych.
cjalne zabiegi, * celu przywróce
okresu
ciężkie!
żałoby
na dworze
wienia
tego
zaproszenia
przez
V miejscowości Lugo zostai nia sprawności mieś nom. a na
berlain wyraził następnie ubole zacji faszystowskiej „Phalange"
wanie, że Izba nie jest należycie zatrzymała samochód z socjalista śiuier.t*kiie zraniony przez socja stępne rozpocznie kurację boro ministra Edena. który, jak wia angielskim.
informowana o sprawach dotyczą ■ mi i zażądała usunięcia z samo listów delegat rządu. V- m. Ron winowi^. naświetlania i masaże domo, odwied.iił Warszawę w r.
chodu transparentów antyfaszy da został pobity miejscowy pro lecznicze.
cyeh obrony narooowej.
Przemówi tnie Chamberlaina wy stowskich. Pomiędzy przeciwni boszcz podczas wydawania Chle
Jak wiadomo 10 stycznia zna
p ,
wołało wielkie wrażenie w kołach kami wywiązała się strzelanina, ba biedmm. TY m. Sarraia do komity dramaturg i poeta M Ra
-parlamentarnych. Po raz pierw w czasie której została ranna szło do starcia pomiędzy policją, szewski wpadł pod samochód pod Zw łoki znakom itej artystki spcczęty na Pow ązkacn
szy tak wpływowy członek stron młoda kobieta " Zajście zlikwido a uczestnikami zebrania lewico- wrażeniem listu ód matki, Cecylji
Weozraj w południe odbył się w sklej od kościoła św. Karola Bonictwa konserwatywnego zaatako wała policja. Wieczorem doszło 1 .yych republikanów
z ŻurkowskiCh I. voto Yfi la szew Warszawie pogrzeb znakomitej romeuoza do grobu rodzinnego.
wał bezpośrednio szefa rządu, któ do nowych zaburzeń, wywołanych)
------ skiej II. v. V.’shIowei, która 27 artystki, śp Zn!i Pogorzelskiej.
Nad otwartą mogiłą wygłosił
ry jest zarazem*oficjalnym przy
stycznia zmai in. 20 stycznia Mila
O godz 11.80 odbyło się nabo pierwsze przemówienie imieniem
wódcą partji konserwatywnej.
szewski przeszedł operację złoże żeństwo żałobne w kościele Ka Związku Artystów Scen Polshicl
KOMENTARZE
nia kości i przez parę dni. wobec rola Boromeusza na Powazkat-h. n. Boniecki, nastęmiie imieniem
.
Ostry atak na rremjera Bal ofatalne-^ cl "mi zdrowia, mezako- Na uroczystość, pegrzebowe przy Zw.ązku Autorów i Kompozytc
wina jest przedmiotem niezwykłe1
imrr.ikw.?ftTiO mu tej wiadomości. była witnia ilość przedstawicieli rć-n Scenicznych przemawia? v
ożywionych komentarzy. ,.Evef świata artystycznego, a więc za Marj<.n liemar , który mówiąc
ning News** stwierdza, źe gabine
PUCK, 15. 2. (P A T ) Huragano nn-ozu w cią»u ostatniej nocy ind
równo aktorów, jak literatów, ma o talencie Zmarłej, scharaktery
towi angielskiemu gi*ozi przesile wa burza na Bałtyku zepchnęła z skuł ponownie brzegi zatoki w jej
G ro ź b ę z a m k fiię ń a
larzy i dziennikarzy.
Przybyły zował ją, jako wielicą artystkę r.a
nie, jeżeli w tempie pr 2yśp?eszo- brzegów zatoki Pucki :j lód, k' óry zachodniej części na przestrzeni
w ydziału prawnego
również liczne rzesze publiczno malej scenie. Obaj mówcy pod
reffl nie przystąpi do zadawalnia utworzył się nc początku bieżące kilkuset metrów, zwłaszcza u brze
uniwersytetu w Paryżu ści, wśród której przed kilku la nosili pozatem zalety aerca i cha
jącegc rozwikłania zagadnienia o- go tygodnia. Na skutek silnego gów helskich.
ty zmarła artystką tak wielką cie rakteru Zmarłej Po z-mknięciu
broay narodowej. W kołach poli
PARYŻ. 15. 2. (PA T.) Na po szyła się popularnością.
grobu na świeżą mogiłą złożono
tycznych liczą się z rewoltą we
siedzeniu senatu uniwersy’ tu
Po zakończeniu nabożeństwa wielką ilość Wieńców od rodzinj
wnątrz partji konserwatywnej
paryskiego dziekan wydziału praw artyści rewjowi ponieśli na ra organizacvj artystycznych i n*-* przeciwko prerrjerowi, gdyby ten
nego prof. Ałlis, którego uderzył mionach trumnę ś. p. Pogorzel- jncićl Zmarłej.
-amiersal zbagatelizować wczc
policjant w czasie demonstracji
raisza wystąpienie Chambeiia.na
studentów, oświadczył, że j^go
Mowa Chamberlaina wywoiac
ustąpienie jest nieodwołalne.
POZNAŃ, 25. 2. (PA T) Dzisiaj kole medyków u p.
»?
miała w łonie gabinetu poważne przedpołudniem doszło na Uniw er
W związku z tem rektor „ . n g t
PARYŻ, 15, 2. (PAT.) Sihat
zaniepokojenie, w wyniku któi go sytecie Pczańskim do manifesta zawiesił dzisiaj wykłady na Uni- uniwersytetu paryskiego zebrał
z m i e n i tra sę
premjer Bałdwin na weekend po cji młodiztży na tle ostatnich wy wesyteeie Poznańskim aż do od się popołudniu na nadzwsczajne
Począwszy od dnia 17 om. tra dz'e odjeżdżał z dworca Wsci.
został w Lordynie.
posiedzenie, celem wydania opin sa pociągów tramwajowych linji niego na Żoliborz o godz. 12,31,
darzeń na wydziale lekarskim i w wołania.
i LONDYN. 15.2. W kuluarach
ji w snrawie zamknięcia wydziału ..4“ będzie przedłużona w dni po ostatni zaś o godz. 1S,58.
j parlamentarnych nadają mowie
prawnego Szereg studentów po wszednie w godzinach miedzy 18
Pierwszy pociąg linji „4“ bę
Chamberlaina różne znaczenie,
stanowił wznowić strajk w wy- a 19,80 do Źolibor-a. Pociągi te dzie odjeżdżał z Żoliborza na dwo
j Niektórzy posłowie mowę tę inter
padku, gdyby prof. Jeze kontynu będą kursować co 9 minut
rzec Wschodni o godz. 13,04, opretuj^ jako poddanie w wątpkował swoje wykłady. Sytuacja na
o rozmowie Haupimanem
Pierwszy pociąg linji „4 “ bę- statni zaś o godz. 19,31.
' wośó kompetencji Baldwina jako
uniwersytecie oceniana jest jako
T RENT ON, 14. 2. (P T T ). Zna z oburzeniem: oczywiście nie.
premjera
Inni upatrują się w
Jednomiesięczne odroczenie vcy- bardzo drażliwa. \Vvbory nowego
ny adwokat, nowojorski Łeibowitz,
niej tylko ostrzeżenia, żc premjer
konama wyroku uływa w nadcho dziekana odbędą sie dopiero za
Bałdwin nie uniknie błęuow 4o- który wystąpić ma jako nowy okilka dni.
dzącą sobole.
brońca
Hauptmanna,
odbył
z
n
m
póki będzie uważał, żc może rów
dłuższą
rozmowę,
po
zakończeniu
gruntów na Mokotowie
nocześnie podoła1' zarówno obo
której
oświadczył,
’
ż
Hauptmann
Kłopoty
warszawskich
kolejek leżono 4 tory z mijankami i pero
wiązkom przewodniczącego komi
dojazdowych z budową nowego nami, kosztem blisko 20.000 zł. By
tetu obrony imperium, jak i in płakał jak dziecko podczas rozmo
dwoi u? di3 kolej’ki grójeckiej po uniknąć dużych strat spowodu
nym swoim obowiązkom. Ten o- wy, która toczyła się w obecności
eksmisu z pl. tlnji Lubelskiej nie drugiej zrzędu eksmisji, zarząd
statni pogląd wyraża zwłaszcza jego żony.
Zburzenie
Jerozolim
y"
Sztuki
. Na zapytanie dziennika rzy, czy
ustają. Jak wiadomo, kolejki roz Kolejek wystąpił do Komisarjatu
najbliższe otoczenie Baldwina.
Wielki sukces, jaki fowarzyczy i takie mnóstwo iskrzącego się poczęły budowę nwoica na grun Rządu m st. Warszawy, po wołuNiezależnie od intencji mowy, Hauptmann poczynił mu jakieś
uszkodziła ona prestiżowi Bald- wyznania. Leibowitz cd.powiedz‘ał wszystkim przedstawieniom świet dowcipu sytuacyjnego i słownego, tach kolonji Nowy Sad pod jąc się na przepisy ustawy o wynej oztuki Korczyńskiego, ma ie widz z zapartym oddechom Wierzbnem, jednakże sekwestra- w-laszczaniu dla użytku instytucyj
niewątpliwie swe źródło w tem, iledzi bieg piorunującej akcji, lor sądowy tej kolonji wystąpi! dc wyżej użyteczności i zażądał wy
te od początku do końca sztuka mogąc nieustannie rzeźwlć się sądu i uzyskał eksmisję aowowy- właszczenia za odszkodowaniem
budowaneero dworca, gdyż grunty gruntów kolcmi Nowy Sao.
przepełniona jest humorem poda atmosfera pełną humoru.
nym w sposób pierwszorzędny
Koncertowa gra artjslów z Ju nabyte były tylko u części współ
Sekwestr sądo-,vy kolonji Nowj
zawsze na wysokości wielkiego ł«- noszą Stępowskim, Pancewiczów* właścicieli.
Sad przeciwstawią się temi* wnio,
Tymczasem jednak kolejki do skowi i w związku z tem zapadła
Wobsc zachodząc-ch nieporozu żyje już biletu na przejazd spo matu, stanowiącego treść sztuki i Węgrzynem na czele, wysoko
a
mień przy uabj-wanm biletcw ko wroten w dniu nabycia biletu,
To też no* e dzieło teatralne podnosi wszystkie walory sztuki konały nna tych terenach poważ decyzja urządzenia w nadchodzą
lejowych tygodniowych, wyjaśnić c.ągu dni następnych zużywać bę Konczyńskiego n.ema nic wspól
Dziś w poniedziałek odbędzie niejszych inwestycyj, gdyż poza ca środę, dn. 19 b. m wizji na
ralezy, ze legitymację (zaświad dzie wpierw rubryki „spowrotem", nego z ponurem! dram*fcam>, któ się jubileuszowe 25-te przedsta samym budynkiem dworcowym u- spornych terenach.
czenie) do uzyskania biletu tygo co automatycznie uchyla ważność rych lęka się publiczność. Przy wienie sztuki „Zburzenie Jerozo
dniowego można nabyć na każdej rubryk w kierunku powrotrym.
nosi ono treść tak sensacyjną limy".
Zarzadzen.e tego rodzaju wy
stacji Po’ skich Kolei Państwo
wych. Legkymacja upoważnia, po pływa z konieczności realnej kon
oćpowiedniem wypełnieniu da na troli ilości przejazdów, które w
bywania biletów tygodniowych, z bilecie tygodniowym ograniczone
Genewefa Franczak, lat 27,
są do jednego dziennie przejazdu
którejkolwiek stacji.
jej znajomi i poczuli wydobywa
nauczycielka
szkoły powszechnej
Pqdróżny powinien w interesie tam i spowrotem, przyczem * obec
jący się przez drzwi gaz świe.t!
Przy ul. Leszno 96, we współ- ka, która wkrótce zamieniła się na Pelcowiźnie, zamieszkała przy
własnym bilet tygodniowy naby masowości ruchu w niektórych po
ny. Gdy na pukania z zewnątrz
mieszkaniu,
przebywają w gorącą bójkę. Ofiarami bójki ul. Stalowej 9, w dniu wczoraj
wać na stacji, z której wyjeżdża rach, przecinanie biletów nie da nem
nikt me odpowiadał, p-zybyli za
rano i do tkórej tego samego dria je dostatecznych wyników. Dla dwie rodziny — Krzemińskich i sąsiedzkiej padli Marjanna Krze szym powróciła do demu około alarmowali dozoicę domu, krór.v
zamierza wracać. Naprzykład —„ przejazdów ra przeciąg miesiąca Sadowskich. Między obu rodidna- mińska, lat 50, Antoni Sadow godziny 18-ej, napisała kilka li- za pomocą
siekiery v,-yważyl
koś mieszKający w Legjonowie i daleko lepiej opłaca się wykupie m. istniały nieporozumienia na ski, lat 65, woźnica i Kazimierz rtów do rodziny, poczem położyła drzwi. Jednocześnie zaalarmowa
się na tapczanie, odkręciwszy u- no pogotov-ie ratunkowe.
jeżdżący do zajęć w Warszawie, nie biletu miesięcznego, nieco tań tle używania kuchni, która była Szymci^ik, lat 31, ślusarz.
Wszystkim poiumowanym udzie przadnio kurki od gazu.
powinien nabyć uilet w Legjono szego oa biletu tygodniowego i do Wspólną.
Późnym wieczorem do FrańPrzybyły
lekarz pogotowia
W dniu wczorajszym wybuchła liło pomocy pogotowie.
wie, nie zaś w Warszawie. TV tym zwalającego na dowolną ilość prze
czakowej
przyszli
w
odwiedziny
stwierdzinł
zgon.
między
nk-mi
gw
ałtow
n
a
sprzecz
t i* ism wypadku podróżny nie zu- jrrzdów.
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CODZIENNE

W zm o że n ie akcji wclnomyśllcielsklej w Polsce

„My bezbożnicy n M d zim y t o i c j t e
Milczące poddanie się d y r e k t y w o m K o m p a rtji
Ruch bezbożni czy w Polsce nie
miał nigdy wielkiego powodze
nia. Blaga, którą karmi! swoich
wyznawców, niewielu pociągała i
przekonywała, a to tem więcej, że
a reguły apostołami i najgorliwszem.' wyznawcemi wolnomyślicielstwa byli żydzi.
Dziś pod tym względem nie na
stąpiły żadne prawie zmiany. Bj
ły wprawdzie podejmowane kilka
krotnie próby
zorganizowania
grup
wolnomyśliciel skich pol
skich, ale te nic powiodły się.
Szybko zmarniała i upadła grupa
p. n. „Stowarzyszenie Wolnomy
ślicieli" założona przez Polaków
w Chicago — w kraju spróbował
w swoim czasie zorganizować wol
nomyślicieli And-z< i Niemo jewekl, alb później wycofał się z ak
cji.
PRZYWÓDCY
Inicjatywę przejęła następnie
polsko - żydowska inteligencja i
odtąd ter e!ement d >minuje w ru
chu bezbożniczym w Polsce. W ro
ku 1921 powstało oficjalne Sto
w arzyszcie Wolnomyślicieli Pol
skich, w którem rej wodzili — to
Boudouin de Courtenay, to na
przemiar pp Halpern, J. Landau,
St. Posner, D Jabłoński, K„ Sterling, H. Raabe. Samo brzmienie
nazwisk mówi już wiele.
PROPAGANDA
Propaganda prowadzona jest
stale. Od r. 192? wychodzi per
iodyk „Myśl W olna" — organ wol
nomyślicieli. Redaguje Landau.
Obecnie dużą wagę przykłada
się także do propagandy bezboż
nicze] z pomocą słowa drukowa
nego. Wychodzi od r. 1927 „W ol
nomyśliciel Polski" — „dziesięcmdniowiec, poświęcony
spra
wom społecznym, naukowym . li
terackim", wychodzą „Błyski wc 1
nomyślicielskie, miesięcznik dla
młodzieży „Przyszłość to my" i
dodatek dla dzieci „W słońcu".
Akcja beżbożniczą jawną kieruje
Polski Związek Myśli Wolnej.
Literatura
woLiomyślicielska
jest naogół mdła i bałaniutna,
ilość sprzedawanych egzemplarzy
pism znikoma.
NAJBLIŻSZE ... I D ALSZE CELE
Jakie są oficjalne cele, istnieją
cych jawnie grup wolnomyślicieli.
Cele zasadnicze, najbliższe, prak<tyczne są trzy: 1 ) walka o bez
wyznaniowe urzędy stanu cywil
nego 2) dążenie do zupełnego roz
działu Kościoła od Państwa, 3)
realizacja szkoły świeckiej, a
więc bez nauki religji i z wyrugo
waniem z nauczania wszelkich
tendencyj religijnych.
Jeden z przywódców międzynarodówk' bezboź-niczej i czołowy
działacz wolnomyślicieli sow;°c

kich Stiepanow, jeden z szefów
antyrehgijnej akcji w Z. S. R. R.
wskazywał, jako wspólny cel bez
bożników: „Naszem zadaniem nie
iest reformowanie, a'e zniszcze
nie wszelkiej religji, wszelkiej mo
ralnośc'". A Łunaczarsklj — so
wiecki komisarz oświaty, postaw’ ł sprawę jeszcze prościej, oświadczając: „My bezbożnicy nie
nawidzimy
chrześcijaństwa
i
chrześcijan, nawet najlepsi z nich
muszą być traktowani przez nas,
jako najgorsi wrogowie"
AŹ DO TOLERANCJI
Słowa te istotnie niebardzo odbif gają od rzeczywistości, a fak
ty z pierwszych okresów rewolu
cji w Rosji, kiedy komenda i siła
spoczywała w rękach żydów mó
wią same za siebie.
Uderza jednak jeden moment
niezwykle charakterystyczny. Nie
nawiść bezbożników zwrócona je3t
najsilniej, ku wyznawcom najbar
dziej idealistycznej religji —
chrześcijaństwa, słabnie
jeżeli
chodzi o inne religje, i ich wy
znawców, a stanowisko najbar
dziej tolerancyjne występuje w
stosunku do zmaterializowanej,
przesśąkłej zakrzepłym rytuałem,
religji żyaowskiei Można to tłu
maczyć dużymi udziałem żydów w
ruchu bezbożniczym, a także bo
daj w znaczniejszej jeszcze mie
rze
podporządkowaniu ruchów
wolnomyślicielsklch narodowym
celom żydowskim, których stają
się, może niebardzo mnrowolnem,
narzędziem.
Wskazywaliśmy już na słabą
reakcję społeczeństwa polskiego
na akcję wolnomyślicieli. Ani w
miastach, ani na wsi nie jest ona
popularna, choć stoją za nia nie
które polskie str osuwietwa polity
czne np sociaPstów.
W

NOWYCH, CIĘŻSZYCH
WARUNKACH
Od szeregu lat obserwujemy w
Polsca stały wzrost dwu tendency j: religijności, szczególnie w
młodem pokoleniu i antysemityz
mu. Te dwie tendencje nie wró
żą na przyszłość niczego donrego dla ruchu bezhożniczego.
Ponadto okres obecny jest cza
sem zmagań miedzy rucham? narodowemi i marksizmem. W Pol
sce ta walka przybiera coraz wy
raźniejszą formę.
O Ż Y W IE N IE RUCHU
Zagrożeni w razie zv/ycięstw a
kie runku narodowego bezbożni :y
muszą jeszcze silniej wiązać się
z marksizmem, z jego zwycię
stwem w Polsce, łączyć swe na
dzieje na przyszłe sukcesy. Usłuż
nmć ideowa, która zawszę cecho
wała grurr wolnomyślicieli w

Tajna oroanizacja hitlerowska
na Górnym kląsku
KATOWICE, 16. 2. Władze Bez
pieczeństwa W oj. śląskiego przy
stąpiły w sobotę do likwidacji taj
nej organizacji, która ©d kilku
miesięcy rozwija na G. śląaku
nielegalną działalność pod narwą
„National Sozialistische Deutsche
Arbeiter Bewegung" (w skrócie
N S. D A, B .).
W ręce policji dostały sie m. in

B ra zylia

sprawozdania,
przedstaw iające
stan organizacyjny razem z na
zwiskami wybitniejszych działa
czy oraz ilustrujące ich działal
ność. która nie da się pcgodz:ć z
interesem i dobrem Państwa Pol
skiego. Fliższe szczegóły ze wzgl®
du na dobro śledztwa nie mogą
być ujawnione.

otwiera w Polsce

przedstaw icielstw o handlowe
Rzad Brązy1] i zdecydował utwo
rzyć w Polsce specjalne przedsta
wicielstwo handlowe w’ postaci
Biura Propagandy Gospodarczej.
BiUro to z siedzibą w Warszawie

obsługiwać będzie róv nież wszyst
kie państwo bałtyckie.
Kierownikiem
przedstawiciel
stwa handlowego Brazylji mia
nowany został kpt. Fedro Rocha

Nie wolno nadużywać
p rzep u stek gran iczn ych
Minister Spraw Wewnętrznych, przepustek na przekroczenie gra
Raczkiewicz wydał szczegółowe nicy Polski i Czechosłowacji. Wła
przepigy
dotyczące
udzielania dze administracyjne mogą odmó
wić udzielenia przepustki na prze
kroczenie granicy i przebywanie
Narada
w tak zw pasie turystycznym o
zachodzi domniemanie, i e pe
) potrzebach Stolicy ile
tent zamierza w ten sposób obejść
Ha Ratuszu odbędzie się narada
w sprawie potrzeb Stolicy. W so przepisy paszportowe.
botę. dnia 22 bm. pod przewodnic
twem Prezydenta miasta, Sutrzyń
skiego zwołani ma być konferen
cja przy udziale wszystkich Sto
warzyszeń
Przyjaciół Wielkiej
Warszawy obejmujących poszcze
gólne dzielnice i Dncedmieścią

Zgodnie z konwencją polskoczechosłowacką, legitymacje dla
turystów wydawane będą w okre
sie całorocznym członkom towa
rzystwa tatrzańskiego, z a i w o kresie zimowym członkom polskie
go związku n a rcia rsk ie g o .

"

stosunku do Sowietów, przejawia
się dziś w służeniu celom kom
partji.
Ta dążność do zrealizowania w
Polsce porządku marksistowskie
go, schodzi się znakomicie z pła
nami Międzynarodówki komuni
stycznej, przeprowadzenia diu
giej wielkiej of en żywy przy uży
ciu wszystkich sił pomocniczych

Te właśnie dążenia przyczy
niają się do ożywienia ruchu wo)
nomj ślicielskiego w Polsce, chcąc
go uczynić jednym z pewniej
szych, skutecznie
działających
środków rozkładu podstaw życia
moralnego chrześcijańskiego spo
łeczeństwa polskiego
Kulisy tej akcji postaramy się
OŚW’ e t l i ć .

Uroczysta Akademia Papieska
w W arszaw ie
Jax już donosiliśmy, w niedzielę 23 lutego b r. o godz. 17 m. 30
odbędzie się w sali Domu Kato
lickiego im P. Piusa XI. (ul. No
wogrodzka 49) uroczysta aicademja dla uczczenia XIV rocznicy
koronacji Papieża Piusa XI. —
W czasie akademji J Em. Ks.
Kard. Kakowski dokona poświę
cenia Domu Katolickiego. Referat
p. t. „Pius XI — Papież pokoju"
wygłosi prof. O. HalecKi. Uroczy
stość uświetnią występy orkiestry

Filharmonji pod dyr p J . Or
mińskiego oiaz Zjednoczone Crtó
ry Kościelne w liczbie okołc 40t
osob pod dyr. ks. dr. Urszulik;
Organizacje, które chciałyb?
być reprezentowane na akademji
przez swoje poczty sztandarowe,
proLzone są o porozumienie się
z Archidiecezjalnym Instytutem
Akcji Katolickiej najpóźniej do
piątku 21 lutego telefonicznie
596-55 w godz. 9— 15.

Przyjaciel Polski n a jszc ze rszy
Po śmierci Jahóba Bair.ville’a
Przedwcześnie, w p i ę ć d z e s i ą tym siódmym roku życia zmarł
najwybitniejszy publicystę Fran
cji współczesnej, crłonek Akadem
ji Francuskiej, Jacąues Bainville. śmierć jego interesuje nie
tylko ziomków wielkiego pisarza:
Polska traci w nim szczerego
przyjaciela, bystrego, ale i kry.
tycznego obserwatora, życzliwe
go doradcę, ni ‘ rażącego nas tak
częstym u Francuzów nadętym
ton em protekcjonalnoścl.
Bainville ma wiele tytułów do
sławy, ale do historji przejdzie
Drzed-wszys+k.em j ako znawca po
lityki zagranicznej Trudno nam
ocenić, czy miał talent rządzenia,
ale gdy się czyta jego doskonałe
uwagi o wydarzeniach międzyna
rodowych, tnirnowoff przychodzi
na m yśl: jaki świetny byłby z niej o minister spraw zagranicznych!
Tak, ale to sie nie stało, i nie sta
łoby się, choćby żył jeszcze dwa

dzieścia lat dłużej. Basnville miał Ale bo też bvł Bainville mistrzem cuskiej? A gdyby nie było aneksji?
bowiem straszliwą wadę, wadę nie lapidarności stylu. (Poniżej daje Wielu we Francji było jej przeciw
do darowania i nie do przebacze my próbę piorą Bainvilla: jego nych. Gdyby ich zdaiue zwycięzyto,
wyspa wpadłaby w ręce Anglików,
nia: był monarchistą, gorzej, był artykuł o Polsce).
członkiem „Action
Francaise".
Artykuły poBtyczne (i gospo albo ujżanoby Korsykę niepodległą.
Tego liberalna, masońska Fran darcze) w „Action Francaise", Jakim byłby wówczas los Napoleona!
życie nieznane, wpośród rywalizac
cja nigdy mu nie zapomniała, mi „Liberte", „Petit Parisien", „Canmo swych deklaracyj o swobodzie dide" nie wyczerpywały pracy ji klar ów , z kilkoma oliwkami i para
politycznej, mimo swego pricciw- tego
niezmordowanego
pióra. morgami winnic 'jako całym mająt
stawania się totalizmowi państw Obok tych perełek publicystycz kiem. Może średnie .nonorowe urzędy
„barbarzyńskich".
nych rozsiewanych dzień w dzień, za przykładem dziadka Ramoiino,
Niemniej wywierał Bainville stworzył wiele książek o wartości inspektora dród i mostów z ramienia
wpływ duży. Nie angażując się w bardzo wysokiej, jak „Historję repuoliki genueńskiej. Anglicy? Nie
walki partyjne jak ciasny nieco trzech generacyj", Polityczne kon wiadomo nawet czyby miodemn tu
Maurras lub nieobliczalny Dan- sekwencje pokoju", „Niemcy ro bylcowi dali mundur oficera. A prze
det, mógł korzystać z łamów nie mantyczne i realistyczne", „H i cież żeby oddać swą szpadę w służbę
tylko swego macierzystego dzien storję dwóch ludów" (Francji zagraricy, trzeba było także wy
nika (w którym przez wiele lat i Niemiec), „Historję Francji" kształcenia wojskowego Gdzieżby je
w skromnym kąciku pierwszej (oby ongiś stworzono u nas „Hi- otrzymał Napoleon? Bez Francji
strony pojaw.ał się niewielki a r-'sto rję Polski" ne tym poziomie!), gei.jusz jego me mógłby się oojawićtykul.k podsygnowany króciutko: Histrję „Trzeciej Republiki", wre A peksja była jego pierwszem szczę
J. B ), ale i ze szpalt prasy re-' szcie, słaba nieco książkę o d/k- ściem. Korsyka zostań złączoną z
publlkańskiej. Ubiegano się o nie- . tatoraeh (od starożytności do na narodem, który był dość lioenuny
go, płacono po tysiąc franeów z a ‘ szych czasów). Ale szczytem chy- ufny i hojny, aby otworzyć najlepsze
pięćć.ziesięciowierszowy artykulik. ba twórczości Bainvilla jest jego szkoły całkiem św ieżym francuzom
książka o Napoleonie. Pamiętaj A później kraj ten wstał wstrząśnie
my, że piseł ją rojalista, zwolen ty właśnie w chwili, gdy młody oby
nik Burbonów, a tem samem nie watel Ajaccio miał lat dwadzieścia
chętny korsykańskiemu „uzurpato I ten powszeenny nieład otworzył nie
rowi'*. A iednak nie widać w tej zwykle szanse ludziom wynosato
książce nic z owej „ira et studio", nym hojnie prznz naturę".
BERI IN, 16. 2. Z dobrze poin ..Berliner Tagebiattu", który sąktórej chciał (bez powodzenia)
Napoleon ir.awiai czyste „Cis
formowanych źródeł informują, dzi, że głównym tematem rozmów uniknąć Tacyt, a od której uchro
czego" i „jak", to zapytania ta1
że wyjazd premjera Goeringa na ambasadora Lipskiego w Warsza nił się o tyle właśnie od Tacyta
pożyteczne, te nigdy ich nie je«
polowanie do Polski, chociaż w wie, była kwestja kolejowego dłu większy Bainrille.
zaduzo" Bainville w swej ksiątc
zasadzie postanowiony, może je gu Niemiec oraz zagadnienie
Metoda jego jest jedyna w swo o Bonapartem i w całej swej twć
szcze ulec zwłoce Nie jest rów „osobistych kontaktów
między im rodzaju. Jego Napoleon prze czości zawsze stawia- pvtr.ni*'
nież wykluczone, że z różnych Warszawa a Berlinem
staje być mistyeznem, cudow- „dlaczego i jak’ ".
pi^zyczyn pedróż ta wogóle może
Pogłoskę, że ambasador Lipski nem zjawiskiem, staje sie człowie
Stąa niezwykła nawet w. klasij
nie dojść do skutku,
miał przywieźć do Warsza.wy oso kiem z krwi i kości, zrozumiałym najwyższych publicystów szero
Doniesienie o wyjeździe amba biste posłannictwo od kanclerza dla każdego Duponta czy Duran- kość horyzontów. Stad również
sadora Lipskiego do Warszawy, Hitlera, traktuje o”gan berliński, da, a jednocześnie w.elkość jego j ogromny spokój, zabarwiony scepś c i.n g r ę ło
wczoraj żywą uv*agę jako bajkę.
jeszcze chyba rośnie. Uchronił się Itycznie ironią, który cechował
"R Qi n LmI! O zarówno V
-.A mistycznej * w
c r v c ł V ? f t jego
óorrm artykuły i kaiążk
wszystkie
Bainville
od
egzaltacji Mercżkownk.ego jak oć Z historji wyciągnął wniosek, U
Wiele mieiscowośri odciętych od świata
podglądania przez dziurkę od klu ludzkość w swoim marszu popeł
cza i la Ludwig. Jest rzeczą zu ni? wciąż te same błędy. Stąd
pełnie niezrozumiałą dlaczego wy- pewna melancholia Bainvilla i
na Wileńszczyźnie
dawmy polscy którzy z dużym na .akby trochę pogardliwy • »rystoWILNO, 16. 2. Tegoroczne o- cji autobusowej ao Trok nie uda kładem wydali dość kiepskie książ kratyzm, patrzący zgóry pobłażli
pady śnieżne na Wileńszczyźnie ły się. Z atru d n ion o wiele osób ki obu wymienionych autorów' o wi” — i smutnie na dorosłe dzieci,
przetłumaczyli takie śmieszne i takie rtarozunależą do bardzo obfitych i prze przy 'oczyszczaniu drogi ze śnie Napoleonie, nie
kroczyły w niektórych miejsco gu na przestrzeni 7 km Wszelkie dzieła Bainvilla.
miałe.
‘ *
Oto jak Bainville zaczyna swą
wościach pół metra grubości. Wy wysiłki jednak okazały się naraZe śm ?rcią Bainvilla gaśnie je
jątkowo silne zawieje śnieżne po ziie daiemne, gdyż oczyszczone książkę o N apoleonie:
den z najświetniejszych promień
„Gdy w 1768 r Ludwik X V przy owego esprit qaulois, który nitworzyły na drogach zaspy, do miejsca z pow rotem zostały zasy
łączył Korsykę do Francji, czyż do zdradza się jaskrawością, ale ns
chodzące do połtora metra wyso pane zaspami.
kości. Komunikacja autobusowa
Zarząd dróg czyni wysiłki ce myślał się. że w następnym roku wzór promieni Rentgera prze
odbywa się w dalszym ciągu tyl lem uruchomienia komunikacji na świeżo zdobytej wvsp.e urodzf się śwletla najciemniejsze zakamark
ko na trzech linjach: Wilno — autoousowej na Grodno i do miej założyciel czwartej dynatsji fran- dziejów, tych, co się ongiś dział?
i tvćh co dzieją się dzisiaj.
Nowa Wilejka, Wilno — Niemen- scowości, pozbawionych wszel
czyn, Oszmiana miasto — Osz- kiej komunikacji, jak Mejsagola.
miana — stacja kolejowa.
Podorodzie, Michaliszki i świr.
Prób” uruchomienia komunika

K ie d y p re m ie r Goering

PrzyJigUsle Ho Peis&I

Olbrzym ie zaspy śnieżne

Vive la PolopnF, monsieurl

Kilkar&et s k a r g

Poniżę i podajemy w obszernem jednak nir był uprzednio rozdęty ne
trzy kawały. Inn. pod t.-pływem an
gielskim i niemieckim byk niechętni
Krajowi o charakterze katolickim, kr’ oyi, który przedstawiano w Londynie
i Be.' 'me jako przyczynę przyszłych
komplikacj, a nawet wojen.
W -ażema te zmieniły się potroi'
Polska pov:o!i zyskała prawo obywatel
stwo. Istnieje c ia, to fakt Anglja, So
wiety, uawet Niemcy li*zą się z nip
jak z faktam. Nietylko dowiodła swe
żywotności, ale ^okazała, że dojrzewt
w mądrości politycznej. Pctrochu spo
strzeżono się nawet, że gdyb” nie ist
niała. to trzebaby ją wjcnslezć, So nic
jej nie moit zastąpić jako
równowagi w Europie środkowej.
Parlamentarzyści ^o,scy zosraf więc
przyjęci we Francji jako przedstawtiele kraju zaprzj-jaznioneeo z natury
ków raczej westchnął) swoje „Vive la zzeczj i niezbędnego dla 1 igieny Eu
ropy. Nasze partje 1-wirowr. Które
Pologne, monsieur!”
wprzód zaparły się swej tradycj: -bolo
Po l8“I roku kult zgasł Mieliśmy
nofilskięj, obecnie nawróciły sie n<
naszą włrsna Polskę w Alzacji i —opfeyjaźń francusko-polską któr jtp
taryngji. Mi-helet był jednoczesne i nie opiera sję na entuzjazmie j uczuciu
p-zestarzały i przedwczesny, gdy jed
ale ra obc>ilnej korzyści
Jest ons
nakowo potępiał Wilhelma i A eksanw ten sposób mocniejsza".
dra i pi zepow iadał wieczny sojusz
~Vidzimy z te-go ustępu jak trscżPrus z Rosją na koszt Polski. Sorawa
polska zacierała sie v umysłach i ser- v ’o patrzył Bain’ 'i]3e na nas®
cach, a alians z Rosją narzucił na ni | sprawy. NTa jig o wyrachowane!
zasłonę zapomniena. Zaledwie - zasem l.rzy’ ażr i ule zawiodła się Pol
ws)»mniano o prześladowaniach nie
mieckich w Poznaniu. Frtncja nie il- ska nigdy Starał się ją zawsze
prawiała już propagandy demokratycz "rozumieć. Dziś w okreaie rozbunej w Europie, a romantyzm rewolu czonych draiiiwości i n.eporozocyjny ustępowa? przykrej rzeczywisto
<u.eń, paictów francusaco-sowiecści
To też rmartwychws;anie Pokki za kicb i potowań Goeringa w Piało
stało społeczeństwo francuskie zimnem, wieży, niedobrze, że zabrakło wy
nieświadomem ,r>awe. nienfnem. Jedni
wątpili, aby naroc wyszły z grobu po trawnego piorą najinteligentniej*
stuleciu zgórą móg» żyć i wspominali, szs»go oolenofila w» Francji.
że ieśl-i Laz»rr n n l
u
.
i M

streszczeniu jeden z artykułów
Bair-.ille‘a. poświęconych Polsce.
z a ł a t w i ł r e f e r a t za?alert
Artykuł nosi tytuł: „Vive la Po
Przy Zarządzie Miasta czynny ków referatu. Skargi poważniej legnę. monsieur!" („Niech żyje
je*t niedawno utworzony referat sze przyjmowane są na piśmie i Polska mój p a n ie!"):
zażaleń. W ciągu roku do tego re- w wielu wypadkach kierowane do
„V,7zyta parlamentarzystów polskich
feratu wpłynęło pareset zażaleń, biura
dyscyplinarnego
celem we Francji stała się dobrą okazją, abv
wśród których były skargi na nie- przeprowadzenia docnodzeń. Re poczuć różnicę czaru i oojęć, jeśli idzie
nasz kraj. Jest to równie ważne i
załatwienie
złożonych
podań, ferat zażaleń czynny jest bez oznaczy
n e mniej dla nich, jak dla nas.
skarg, z dziedziny opieki snołecz- przerwy w godzinach urzędowych.
Ku11: T olsk był ongiś we Frarcji po
nej, szpitalnictwa,
rejestracji Prezydent miasta wydał specjal pu’ arny i nierozbiczm- poniekąd z de
handlu uheznego, nieprawidłowo ny okólnik, w którym polecił dy mokracją. Kochano Polskę jako sym
wymierzonych zaopatrzeń emery rektorom wydziałów i przedsię- bol wolności i oporu przeciw ciemię
JCochan ją ra złość carowi „ty
talnych itp.
b :orstw miejskich udzielanie bez stwu.
ranowi, wampirowi”*. Tak właśnie by
Zażalenia rmrejszej wagi zała zwłocznych odpowiedzi na wszyst ło, gdy przed Imperatorem Wszech
twiane są drogą telefonicznych i kie skargi obywateli.
Rossvj, Floruet rzucił wedtug legendy
donośnym głosem ta, zdanie-n świad
c-eobistych interwencyj urzędni

Głód v» Afryrs P tM ta w e i
Robactwo zniszczyło wszystkie rośliny
Straszna burza gradowa na
wiedziła okręg Transkcy w A fry
ce Połudr. Huk spadającego w ol
brzymiej ilości gradu słyszano w
mieście, o 16 km odległym. Ziar
na gradu wielkie jak kule poważ
nie uszkodziły domy, zabiły mnó
stwo bydła i zniszczyły żniwa. Po
la wyglądały jak poryte.
Afrykę Południową nawiedziły
W' r. 1935 posucha i różnego ro
dzaju klęski. Posucha okropne po
czyniła spustoszenia w Basuto
land Żulu!and i Tr#nskev. gdzie

tysiące zwierząt zmarniało, far
merzy są zrujnowani, a krajow
cy umierają z głodu. Rzad czjrni
przygotowania celem niesienia nie
szczęsnym pomocy. W niektórych
okolicach nawet wogóle nie odbyły się żniwa, gdzieindziej robac
twa zniszczyło wszystkie rośliny.
O Huss, misjonarz, tak pisze:
„Ziemia zdaje się lu być doszczęt
nie spalona jakby przez wszystko
pożerający ogień. Praca misjo
narzy cie-pi spowodu ka ta strofa 1nego Eiapu gospodarą*eg< kraju"
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TEA.TR WIELKI: Dziś teatr nie
czynny.
TEATR NARODOWY: DriS ..Wiel
ki Fryderyk" i Solsidm. We wcorek
„Niedobra miłość" Nałkowskiej.
TEATR POLSKI: Dziś pc raz
25-ty ..Zburzenie Jerozolimy" z Wę
grzynem, Junosza-Stepowskim i Pancewiczową na czele. Jutro „Stare wi.
no“ .
TEATR NOWY: Dziś po raz 70-ty
k im=idja ,Byi sobie wi ;zień“ Anouli ‘a, t Chmielewskim, Krzewińskim,
V. aszyńskim. Zniczem 1 Inn.
TEATR LETNI: Dziś premjera pra
sowa r owej komedji „Raz się tylko
ryje" Kiedrzyńskiego z Mila Kamiń
sk*
TEATR MAŁY: Dziś „żołnierz
I bohater" Shawa po raz 142-gi w
TykonaiuU Bucz, ńskiej, Goiczyńikiej
(dubb
Niwińska i, Kumaków cza,
Węgierki, Ziejewskiego i Żeleńskiego.
ST 5ŁECZNY
TEATR
PO
WSZECHNY: Jutro we wtorek o go
dzinie 7 wlecz. „Dożywocie".
TE a TR ATENEUM: Dziś i jutro
„Pan Geldhab" Fredry z Jaraczem
w reżyserji Perzanowskiej.
REDUTA (Konernika 38'40): Codzienni* komedja I. Grabowskiego
p. t. „Niewierny Tomek".
TEATP
KAMERALNY:
Dziw
i jutro „Matura".
TEATR MALICKIEJ (Karowa NU
Codziennie wieczorem „Trafika pa
ni generałowi j“ Bus-Fekietiego,
t e a t r d l a DZIECI t . o r t y m a
fKredytowa 14): W niedziele o 12-ej
i 4-e i pp. po raz ostatni „Pan Twar
dowski na księżycu".
CY BULIK WARSZAWSKI: Dziś
i codziennie nowa rewja „Mycie gło
wy' - 713 i 9.30.
, 'CYRK STANIEWSKICH: Dziś i
codziennie c ■20 nowy program cyr
kowy i zielki międzynarodowy tur
niej walk zapaśniczych.

Na ostatniom posiedzeniu Tym
czasowej Rady Miejskiej rozpa
trywano nowy statut pomocy le
karskiej dla pracowników miej
skich: chociaż statui u Rada nie
przyjęła, domagając się niektó
rych poprawek 1 ponownego roz
patrzenia projektu przez komisję
budżetową — należy przypusz
czać, że poprawki te będą nie
wielkie — warto więc zapoznać
się z brzmieniem nowego statu
tu, który niebawem wejdzie w
życie.
Nowy statut zaprojektowani’
jest jednolicie zamiast obowiązu
jących dotychczas trzech statu
tów o pomocy lekarskfej, miano
wicie pracowników administracji
miejskiej, pracowników gazowni,
oraz tramwajarzy Zmiany jakie
wprowadza naogół rozszerzają uprawnienia
pracowników
do
świadczeń leczniczych, w niektó
rych jednak wypadkach. musza
budzić zastrzeżenia.
W IĘ C E J U P R A W N IO N Y C H

Św iadczeni na wypadek cho
roby i macierzyństwa dla pra
cowników Gminy będą udzielane
za pośrednictwem t. zw. Miejskiej
Pomocy Lekarskiej. Prawa do
tych świadczeń będą mieli pra
cownicy miejscy zamieszkali w
obrębie stolicy, jak również za
mieszkali poza obrębem Warsza
wy; wciągnięcie tej kategorji pta
eowników miejskich jest oczy
wiście Muszne i konieczne —
bowiem dotychczasowe wyłącze
nie pracowników Gminy zamie
szkałych w OBiedlach podmiej
skich »yło krzycząc* niesprawie
dliwością. Miejsce zamieszkania
nie powinno decydować o pra
wach do pomocy lekarskiej, a je
dynie stosunek służbowy Na tem
tle toczyły się zresztą oddawna
spory.

Szekspirowski „Wieczór Trzech Króli!
•w

T e o m e

P o le H Im

W piątek 21 lutego b. r. Teatr Polski występuje z nowe inscenizacją
jednej z najbardziej słonecznych, promiennych pogodą ducr.a, komedyj
Szekspirowskich — „Wieczoru Trzech Króli" („Co chcecie").
To a cydzieło komicznej muzy Szekspira, jaśniejące niezamącor.ą ni
czem swobodna wesołością, a równocześnie pełne delikatnego wdzięku
posłyckiego, sp.ata w kdku wątkach fabuły zarówno sentyment roman
tyczny 1 lirykę z realistycznym komizmem i rubaszną żartobliwością. Dwa
te elementy, płynące rownomiem... dwoma łożyskami w czarownym prze
biegu akcji, skonaensowane uczucir ( jaskrawą groteskę figur komicz
nych, — wydobędzie reżyserja i inscenizacja Karola Borowskiego, któ
ra przed paru laty zyskała wielki sukces na scenie łódzkiej. Kostjumy i de
koracje przygotowuje WI Daszewski, a akcję przeplatają staroangielskie
piesenid i tańce.
„Wieczór Trzech Króli", ma.ący znakom ce tradvcje wykonawcze na ce
nach polskich, gdy w Warszawie, Krakowie czy Lvowie Yiole grała Mo
drzejewska, Tobiasz- Czkawkę — Frenkiel, Andrzeja Chudogębę — Sol
ski a Malwolią — Rapacki, otrzyma w Teatrze Polskim również wyjątko
wo śmetną oDsadę.
Uroczym paz em-kobietą, Violą bidzie Jadwiga Smosarska, dowcip
ny, obrotn* i czarującą subretką Marja — Janina Macherska. 4estoj.ną,
wdzięczno a równocześnie energiczną i ewałtuwną Oliwią — Żoł ,a T’atarIdewiez - Woskowska. główna postać komiczną zarozumiałego Majwolia
odtworzy Józef Węgrzyn, wiecznie pi jarym Tobu-zem bedzie Jar Kurnakowicz, a przezabawnym gr gatki cm Andrzejem Chudogęba — Wł. Grabowjk ., księciem Orsino - Loon Łuszczewik,, w„dołą mądrość Warna
zaprezentuje Józef Kondrat, uroczym młodzieńcem S“basljanem — M Wy
ranków, ki, pozostałe role {—arą: N i i c , Rygier i Maliszewski.
Zap iwiedź „Wieczoru Trzr~h Króli", — jako wielkiej premjery sezotra w Teatrze Folskim — wywołała nowszechne zainteresowanie.
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Pawła

W m ad ki
Starcia kolejki elektrycznej z mo
tocyklem i dorożką. Przy zoiegu ul.
Nowogrodzkiej i Poznańskiej, w c 7\sie manewrowania wagonu E. K D.
Warszawa—Wiochy przoz motorowe
go Capige, nastąpiło starcie z tnoi >eyklc.n, prowadzuiijon przez Zb. M >skyvińskiego,
(Szpilowsklego
SL
Wskuiek starcia, motocykl pilnie
uszkodzony, u wagonu zaś — z urwa
ne hamulca. — Zaznaczyć należy, ie
sygnały dźwiękowe « elektryczny nie
działały Capiga zaś, nie dawał sy
gnału dzwonkiem. - Starostwo grodz
kie roludr.iowo-warszawskie skazało
Capigę za nieostrożną jazdę —■ na
10 zł. grzywny i 2 dni bezwzględnego
aresztu, (z zawieszeniem wykonaira
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uomedziałek. dn- 17 lutego
4.30 „Kiedy ranne"— 6.34 Gimna
styka. 6.60 Muzyk* (pł.). W przer
wie o godz. 7.20: Dziennik ner. 7.Ó0
Program na dz. bież. fł.OO Aud. dla
azkoi.
11.57 Sygna, czasu. 12.00 Hejnał t
Wieży Marjackiej w Krakowie. 12-03
Dzier, połudn. 12.15 Wiad. roli. —
J, PtateJ.. 12.25 K«nc. « wyk. Itr.łeJ
Ork. P. R. 18.25 Chuilka go»p. do
mowego.
1515 Wied. o eksporcie. 15.20
Przegh giełd. 15.30 Muzyka salonowa
w wyk. Oktetu Squire'a (pł.). 16.00
Lekcji, jęz. ulem 18.15 „Za :hwilt
dalszy ciąg programu" —• aud lekka
A. Fieischera i J. Tota ic Lv owa).
16 45 „Zasłużone kobiety": „Kazimie
ra Bujwidows" — pogad. — wrvgł.
prof H. Witkówskr (i Krakowa).
1".00 Szachista orz; „rid ,u . skecz
św Karpińskiego. 17.15 Minuta po
ezji". Dwa wiersze R. Kiplinga „ba
ty" i „Hymn". 17.20 ..Dl? znawców"
ip{.). J Bach Suita D-dur 'uwertu
ra,) J. K, Bach’ Symlonja. 17.F0 „Rr
by elek’ yczne" — pogad. — wygi.
prof. M. Siedlecki (z Krakowa) 18.00
Muzyka dwufortepiar
w wyk.
Igr Rosenbauma i J SuliKowskiago.
W. A. Mozart: Sonatę D-Jur, C.
rrand,: „Ler Eolides". l£.3u Piosen
ki w wyk chóru szkoły powsz. z OTarowa k/Warszawy. 18.45 „Życie
kult. i art. stolicy". 18.50 Progr. na
dz. uast. I9.C“J Ajc-ualna pog„d gospyd 19.10 Bone. rek
15.C5 V’ .ad.
sport. I9.il „REPORTAŻ Z ZiMOWYUF IGRZ1 SK OLIMPIJSKICH
W OARMIS< IH-P ARTEN LIRCH EN".
19,50 Pogad. aKtua*na. 2C.00 Aud.
żołnierska poaw. Polskiej Marynęrcc
^'ojennej pióra W. Budzyński go.
Wykonawcami b^dą: ZESPÓL W ESOŁFI LWOWSKIEJ FALI i Chór
„Wesołej Piątki" (ze Lwowa. 20.30
Łowickie melodje weselne i taneczne
w wyk. J. Żułmy (śpiewaka wiejskie
go) i Ork. P E 20.5u Dzień, wiecz
21.0tJ „Obrazk: z Polski współez."
21.05 Koncert Stów Miłośników Daw
nej Muzyki z Warszawskiego Knąserwatorjum Muzycznego. A Vivaldi Symfonja C-dur na orkiestrę
smyczkową, G. Ph- Telemann: Su ta
a-moll na orkiestrę smyczków r„ J B.
Bach Uwertura na skrzypce olo z
tow, orkiestry, S. S. Szarzyrski: Concerto „Pariendo non gravaris“ na te
nor z tow. smyczków i organów, Bus
cyfrowany zreal. Sikorski K.. G. Han
del. Koncert organowy d-moll z tow.
ork. 22.00 Wireiór literacki: Franunr im— i
/7,

menty niedrukowanegu pr: składu dia
logu Platon* p. t. „Teajłot" w opra
cowaniu i wykonana. Wł. Witwickiepo, prof. U. J. P- 22.80 .Spacer po
Europie" — retransmisje ze stacr;
zagrań. W przerwie o godz. 23.00
Wiad. meteor, dla żeglugi powietrz
nej.

przekracza 10 zl. i środlć pomoc
nicze przeciwko zniekształceniu i
kalectwu uznane z ł konieczne
COLGSSUUM Ma ŁE: „Zew Dzi
kich" , "edatki
przez Komisję Lekarską, których
CORSO: „Kwiaciarka z Prutem" l
koszt nie przekracza 30 zł. Kosz
rewja.
ta leków droższych pokrywa się
CZARY: „Noce Wiedeńskie" i „Pow wysokości 50 — 75 proc- z
ciąg Widmo".
EUROPA: Z a cnwiię szczęścia
tem, że suma pokrycia kosztów
El.ITE: „Wyprawy krzyżowe" i
przez M. P L. nie może przewyż
„Zaezarow ana Studnia".
szać 200 zł.
ERA: „Jaśnie Pan Szofer".
Tak znaczne ograniczenia fi
FILHARMONJA: „harjeraF oR l 7M: „Tajemnica Dr. Handle'
nansowe (w :emy dobrze, te lekar
ra" i „Niebezpieczny ko hanek".
stwp w każdej poważniejszej cho
F 47.1 A: „Dom Nr. 56“.
robie pochłaniają znacznie wię
FLCRU)a
„Walczę • życie"
cej, niż... 10 zł., zwłaszcza w cią
i „Dziś Żyjemy".
HOLLYWOOD: „Wiosna w Parygu kilkunastu tygodni!) muszą
nasuwać wątpliwości, czy zawar
zu .
te w statucie obietnice „rozszerzę
HELIOS: „Nie miała baba Me*
P< tu‘‘nia pomocy leczniczej w zakresie
ITALIA: ..Idziemy po szczęście*.
wydawania lekarstw j protez,
KINO PAR sW. *N 1)RZLJA:
opatrunków, pasów i t, p., n-> oka
„Roześmiane Oczy" i dodatk
KOMETA: „Burzą nad światem"
żą się mocno problematyczne i
i rewja.
czy nie skończy się na przysłowie
LOS: „Wyspa Skal bów“.
wej jodynie i aspirynie....
MAJESTJC: ..Potwór".
MARS; „NiJdoknrir/ona pymfon?**
ZASIŁKI P O G R Z E B O W E
MEWA: „Ostatni Komana Kiói*" i
Również wymagałby poprawki
„Ilonka".
paragraf, mówiący o zasiłku poMETEOR
„Kwiaciarka z Prategrrabowym Według projektu sta
ru ” i „Skandale milionerów"
tutu v.’
" śmierci pracownika
MIEJSKI:
„Melodie
wielkiego
rodzina otrzymuje
jednorazowy
mi astr".
MUCHA: „Marzące nsta" j „Uli
zasiłek pogrzebowy na koszty po
ca Szaleństw".
grzebu w wysokości iednem eMASKA: „Pnsrakiwaczki złota".
sięcznego osL.tniego zasadnicze
METRO: „Piotruś".
go uposażenia
(zaopatrzenia)
NOWA TOMBOLA „THica tz*
|cństw“ i „Niebczpieczn- flirt".
zmarłego.
OI-O PRASKIE: „Dyktator" i
W rodzinach niższych funkcjo
„Ulica Szaleństw".
nariuszy miejskich, gdzie zarob
PAN „Flip I Flap — nocny pa
ki miesięczne żywiciela rodziny
trol".
P.-\R. ŚW. ANDRZEJA: „ABC
wynoszą 100 — 120 zł., taka suma
miłości".
nic ~-—>c wystarczyć na pokrycie
PETIT TRIANCN: „8 e->dzin D-rr,
najskromniejzego nawet pogrze
Mora-ana' i ..Sprzedani Głos".
bu: wiemy, że pogrzeb kosztuje
POTULARNY: „Wyprawy Krzy
kilkaset i więcej złotych. W tych
żowe" i rewja.
PR4GA: „Ostatni Posterunek".
warunkach yo cisi na nie posiada
RAJ: Jan Kiecura: „Zdobyć cię
jąc z-ptsów gotówkowych, staje
muszę".
.
odmzu u progu nędzy — zmuszo
RENA: ,,Pieśń zdobywa świat"
na jest zaciągać długi i wysup
i „Ksic/u? Łowicka"
RIAI.TO: „Człowiek, który rozbił
łać f>Dł nłni grosz z óernu. ’7-sUl<:
bank w Monte Carlo".
fiogrzebowe Y/inny bv<S obliczane APOLLO: „Antek z nad Wołgi"
RONY: „Indyiscy Pioshuray"
na innych podstawach, jeśli w
ATLANT IC: „Ostatnie dni goirrpei"
ROMA: „śluby ułańskie" I do
nod.zin-cK ffocow m ków o reskich
AMOR: „Siostra Marta jest szpie d-tki.
SOKÓŁ: „^olies Bergeres \
unoscżrruach ma przynieść rze giem" i „Księżniczka przez 30 dni".
STYLÓW) • Katarzynka".
ACRON: „Pieśń zdobywr świat" )
czywistą nomec
STTłiKS: „Zapomniany człowiek"
„D zień w ielk iej przygodr".
J!TINE.J „An‘ e . lohcmajoter" i rewja.
Na'q(eknie -za o b ( POKCiTi „Niertnltończon* Symfo
i .Biały I’t«k“ ,
reika P ^brzhan?
AS: Buster Keaton jako „Zako nii" i d.id.
ŚWIAT: „Legion Nieustraszonych"
chany zegarmistrz".
Sztzepjdska, Grudzińska, Raczkowski, Denaer, Sztsingler. Szczwańsk;; . yu.dto Ducbów".
BAŁTYK: „Da,.id Copperfielo".
TON: „Kapryśna Marietia".
((ośLinnie wyntąpi I O B 4
R A I A N A
GA PITOL: .Podelc na froncie".
UCIECHA: „Gabinet figur wosko
CASINO:
Zew
krwi”
Premier* w Ouerze w piątek, dn. 21-11
COLOSSEUM (duże): „Całe mia wych'
UNJ V: „Wesoła Wdówka" i rewja.
________________________Bilety jui sprzedaje kasa Opery I
sto o tem mówi" i rewja.
a— ia— —
1— BPBilJg— SŁ—

d z i e c i i Os o b y o b c e
Dragą ważną zmianę jest prze
sunięcie granicy wieku dzieci
praco vmika, korzystających ze
świadczeń lekarskich. W myśl
dotychczasowych przepisów, pra
wa do świadczeń miały tylko
dzieci do lat 16, obecnie dzieci
do lat 18; a nadto: do lat 21, le
żeli odbywają studja w zakła
dach naukowych publicznych, do
lat 24 jeżeli odbywają studja w
wyższych zakładach naukowych,
bez ograniczenia wieku,'jeżeli są
niezdolne do zarobkowania. Cie
kawą nowością jest też wprowa
dzenie prawa do świadczeń dla
jednej osoby z poza rodziny pra
cownika, jeżeli ta osoba zamie
szkuje we wspólnem gospodar
stwie domowem z pratoymikiem,
pozostaje na jego wyłącznem utrzymaniu i nie posiada praw do
pomocy leczniczej z innych źró
deł.
Znaczne rozszerzenie praw dc
pomocy lekarskiej stanowi rów
nież zmiana czasokresu korzysta
nia ze świadczeń: zamiast daw
nych 26 tygodni leczenia, pracow
nikowi ma przysługiwać pomoc
lecznicza przez cały czas trwania
stanu chorobowego: natomiast
członkowie rodziny mają prawo
do pomocy lekarskiej me dłużej,
niż 13 tygodni w tej samej cho
robie, w wypadkach wyjątkowych
— prz^z 26 tygodni.
PRZYSŁOM IOWA JODYNA
CZY SOLIDNE LECZENIE?
Wreszcie projekt przewiduje
rozszerzenie takich
świadczeń,
jak: dostarczanie lekarstw, środ
ków’ opatrunkowych.
środków
leczniczych i pomocniczych, jak
okulary, pasy przepuklinowe, pro
tezv, szczepienia ochronne i t. p.
Ten punkj musi budzić najwięcej zastrzeżeń
rv dalszych bowiem paragrafach statutu znaj'
duiemy takie poDtcnowienia, jak:
„M. P. L. wj daic bezolatnie środ
ki lecznicze, których koszt nie

najpiękniejszej oneretlii
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fauidzieże
im: y aresztu na r o i).
Przy zbiegu iłl. Nowogiudzk.ej
ciągu kolejki E. K. D z dorożką. DolOżkau, Jan Sieradzki. (Karmelicka
t), który ,adac zamyślił bię i opuścił
lejce, ripacił z kozta doiożki. lecz v>
szadl bez azwnnku. Dorożka uszko
dzona — koń zabity. Starostwo grodz
kie poindniowo-warazawskie skazało
Sieradzkiego na T dni bezwzg’ ędnego
aresztu.
Zamach samobójczy w sądzie 38letni Bazyl' Eudraszew, malarz (Ząb
ki), wesorąj rano, po usłyszeniu tre
ści wyroku w sądzie grodzkim Ii-go
oddziału (Trębacka a), taj gnał się
na życie, podclnsjąc sobie szyję no
żem. Po udzieleniu pom°cy przez Po
gotowia, uesperata przewieziono do
sz p ita la św. Rocha.
Ofiara mrozu. Wczoraj w nocy w
Grochówie na pl. Szeirbeka znale
ziono niem -zytom n ego wskutek zmar
znięcia, 65-letniego Antoniego Krajka, bezdomnego i btz pri cy Polic
jant przewiózł itarca do XVII-go komi3. — Po '’ dz!t,leniu pomocy przez
P ogot iwie, F rajka w „tanie ciężkim,
przewieziono do szpitala Przemienie
nia Pańskiego.
Pożar fiitu Pjzj ul. Toruńskiej
15/17, na Pelcowiśnie, wczoraj rano,
na terenie biura sprzedaży na rejon
warszawski „Standard Nobel w Pol
sce S. A:“ prawdopodobnie wskutek
szczelin w przewodach centralnego
ogrzewania, wynikł pożar w drev/niane. szopie gdzie mieściła „lę rozlew
nia fiitu. Ną rauinek rzucili idę pierw
aj miejscowi robotnicy, kierownik zaś
zaalarmował straż ogniową, Na miej
sce przybyli: potseru.iek Nr. 1, z ul.
Toruńskiej, orrz V j I oddział Araży
VJ:cja straży trwalu około 3-ch go
dzin. Drewniany budy ork uległ częśi iowemn spaleniu. Straty wynoszą
kilkanaście tysięcy zł., — któro po
kryje ubegpiar zenie. Zawdzięczając
energicznej akcji straży, ąjedopuszcz-no do roeszerzenta się ogn;a na
składy z naftą I benzyną.

Dwa gsśclnne występy gen|jrfn*j imtwflczhl japońskiej
TeJIfo Kiwa w Operze
El:ta toy.-arzyska i artystyczna stolićy zaclektryzowanc zostały wiadomoś
cią o występach fenomenalnej śpie
waczki japońskiej Teiko Kiwa. zwanej
najlepszą Madame Butteriley świata.
Występy jej są na całym świecie usjwiększą atrakcją lc
sezonu ope
rowego Znakomita artystka jako MatUtae Buttarfley w> stąpi y. wtertk is
i w czwartek aw b m. Dyr,jujc A.
Dotiycki. Bilety kasa Teatru i „Orbis”
Mbarszałkowsk* oK

Ostatnie przedstawian a j s t n - e r z a i bohatera
Teatr M»ły gr? obecnie ostatnie przedstawienie błj skoiliwcj komedji Shaw'*
„Żołnierz i bohater”, która osiągnęła rekordową w ostatnich latach — lLzbą
ijn kolejnych przedstawień, cieszących się fenomenalną frekwencją publicz
ności.
Tak wielki sukces „Źolmcrz i bohater ióobył nietylko dzięki walojom tek?
tu, skrzącego ię arcydowcipnemi paradoksami^ i dziel:i koncertowe, grze ar
tystów (Lindorfćwny, Gorczyńskiej, ligCżynsk ej, Kurnakowicza,
egi r_
żiejev/skiego i Żeleńskiego), lecz ro‘vn' ' “ dzięki świetnej, w-nil ' ej r' zI
serji Aleksandra Węgierki, który wvdo^>d wszelkie subtelne finezje ze-5z 11
Shaw‘a, ujawniając raly jej porywający dowcip i luinior. Jeżeli chodzi o rezyerjp kameralną, opracowanie „Żołnierza i bolr.tera ’ jest ir na z naj
świetniejszych pozycyj w bogatym dorobku reżyserskim p. Wfgi r

25 orzeristaw iefi „zburzenia Je ro zc!im v *
Dziś w poniedziałek „Zburzenie J e r o z o l i m y ” Ą.cboć.zi swój pierwszy jubileusz ■ 221 przedstau ień r.a scenie Teatru Polskiego, n'zvjmowanych gorąco
„rzez publiczność. };tóra -eaiziiie w wielu miejscach oklaskami. Wspaniała gr?
(unoszy-Etępowskiego, Panccwiczowei i Węgrzyna podnosi walory sztuki.
Koniec przedstawienia o godz. lO.yo.

W i* lk lc Dow odzenie n n jn o w sze i k om ed ji
Kied rzyńrklp rio „R a z się tulko ł ,f,e“
Dwa dotychczasowe p-zedstawicnia najnowszej sztuki Kiedrzyńskiego „Kai
sif tylko żyje’ w Teatrze Letnim, zyska}v gorące uznanie pubi^zności. prze
pełniającej widownię.
Pulsująca nerwem ftlacjn rlramatyc: ro-homedjowa znalazła świetnych wykonaweór w Mili Karpińskiej, ) inśe świerczewskicj. Antonim Fcrtncyze.Bo
gusławie Samborskirr i _Tadeuszu Wc sołowskitn. i w pełnej żywotnościi tem
pa, reżyserji Emila Chaberskie^?.

Nie cud — a rzeczy w isto ść *
SŁYNNY JASNOWIDZ OSOWIChl
z Warszawy

przewidział główną wygraną 34-ei Lotcrji
Klasowej 1000.000 zl zapomocą kluezi wi
bracyjnego, gdzie kupić szczęśliwy los. Wy
świetla najbardziej zawikłane sprawy mi'osnc, handlowe, spadkowe, ukryte skarby.
Ostrzega przed pseuao - jasnowidzami,
którzy .zumnie się ogłaszają i w,korzv«tyią Sz. Puoliczność me mając żadnego dani
Bożego. Tylko przez krótki czas ofiaruji
dla dobra Ogółu każdemu horoskop przysz
łości za dopłatą, natomiast bez horąskopu
i' j,50 znaczkami. Przyślij datę urodzenia
i mvę matki.
Kraków, uf. ć*. Tomasza 15 m 2.

Niema zerwania
Rokowania lekari) z U b e z p ie c z a j ą Społ.
PAT donosi: Wobrc nieścisły?.* szych rokowań o wytyczne tyci.
wiadomości o zarwaniu rokowań I umów na podstawie nowego pro
Naczelnej IżDy Lekarskiej z Za-ljektu, opracowanego przez Nacz_______
kładem Ubezpieczeń Społecznych ną Izbę Lpk?r«ka,
w sprawie wytycznych do umów z
lekarzami Ubczpleczalnl Społecz
| P a t e e n ś a droSne |
nych, dowiadujemy 6i<(, źe Nąeiel
na Izba Lekarska wybrała specjał
r p i C >H>mo kont-l*tT Nov<y
na komisję do prowadzenia dal- IMSCO
L Ł Swial 30 — Radehcti.
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Trucizna dnia powszedniego
Cs7

^

Projekt utworzenia Ligi Prze
ciwhałasowej, opartej na współ
działaniu związków i stowarzy
szeń takich, jak: Zw. Miast. Zw.
Stow Przyjaciół Wielkiej War
szawy, Zw. Właścicieli Nierucho
mości i Lokatorów, Zw. W łaści
cieli Taksówek
i K erowców,
Zw. Lekarzy,
Rzemieślników,
Przemysłowców
Budowlanych,
Pań Domu
t. p. nasuwa szereg
refleksyj na temat sposobów wal
ki z hałasem.
Program zwalczania „trucizny
dnia powszedniego" — hałasu uiu.
może być nrzadewszystkiem obli
czony na krótką metę, ani zawie
rać wskazań jednolitych
dla
wszystkich zjawisk Warszawy.
Pewne specyficzno
o<lrębnoś> i
Starego Miasta, Powiśla, Wali czy
Mokotowa ważą poszukiwać sku
tecznych form walki z hałasem
ala jcażdej z tych dzielnic zasob
na.
Wyjaśnijmy na przykładach.
Pewne małżeństwo, które miessk* w dużym bioku spółdzielni
mieszkaniowej na Żoliborzu, skar
ży się, że do szaleństwa doprowa
dza ich odgłos kroków sąsiada ns
górze.
Co w?eczor o tej samej porze
sąsiad rozpoczyna swój kilkogodzirny spacer. Głuchy, miarowy
odgłos kroków słyszy się tak w y
raźnie, Jakby ktoś chodzii w są
siednim porcoju Miłośnika wie
czornych spacerów dookoła stołu
proszono, bv przynajmniej cho
dził w miękk.ch pantoflach. Uczjnil tacość temu życzeniu, ale sy
tuacja nie. zmieniła się o wiele aa
lepsze; zamiast stukania ubuisów, słyszało się odtąd ciężkie
człapanie ] szuranie.
JAKA RADA?
źródło zla leży w fatalnej kon
strukcji nowych domów, które są
tak akustyczne, żo prawdziwe
staje się przysłów .e : „ściany ma
ją uszy"
Słyszy się dokladme
każde stuknięcia łyżką, talerzem,
każde chrząknięcie, czy kichnie-

a is a e a w a b f d s i e „ m i a s t e m

c i s r 1U

Na podstawie takiej sym fon ji! szerokość ulicy. Na miłość boską, czy do wspólży* la w dużem zbioro
dźwiękowej można sobie wy two -j luczle już oduczyli się mówić? Czy wisku ludzkiem, musimy nauczyć
krzyk-*, nie umieją wydobyć
rzyć obraz najcichszego nawet oprócz
je poszanowania granic, których
innych dźwięków z gardła?!” ,
życia rodzinnego u sąsiadów zzo
TRZEBA ZACZĄĆ OD KOŁYSKI przekroczenie oznacza zatruwa
ściany. Na nowych kolonjach —
Ten glos rozpaczy rzuca znowu nie życia bliźnim i sobie.
Żoliborzu, kolonji SUszica, LuWychowanie w tym duchu mloor.op światła r.a problem walki z
becku go. gdzie mieszkają przecież
hałasem w dzielnicach zamieszka uegc. i starszego pokolenia dro
ludzie kulturalni, nie zatruwają
łych przez ludność ubogą, stoją gą odpowiednio zorganizowanej
cy sobie wzajem życia głośnikami
cą na niiszfTn poziomie kultural akcji propagandowej — to znów
i gramofonami, spokój domowy
nym. Tu r,'e wystarczy zakaz ot wdzięczne pole do popisu dla
jest m mo to stale zakłócony
wierania głośników ladjowych w związków nauczycieli. lekarzy,
Jakaż na 10 rada? Tylko jedna:
nocy i puszczania gramofonów. związku Pań Domu i t. p. Każda
pny dalszej lozbudowłc nowej
Tu trzeba długiej, mozolnej pra grupa opoicczna, która znajdzie
Warszawy trzeba zwracać więk
się w Lidze Przeciwhałasowej bę
szą uwagę na altu ‘ rczność ścian, cy nad wychowaniem nowego „ci
dzie miała okazję do inicjatywy
rhego"
człowieka.
*
podłóg i sufitów
Tutaj otwiera
i
swój odcinek pracy. Oby nadz;e
Trzeba uczyć dziecko w szkole,
'się pole do działania dla przed
je, jakie pokładamy w zbiorowym
w
świetlicy,
by
ceniło
spokój
in
siębiorców budowlanych, archi
wysiłku wszystkich związków, or
tektów, inżynierów, stowarzyszeń nych, by rozumiało samo błogo
ganizacyj
i stowarzyszeń nie za
sławioną
wartość
ciszy
Pogląd
przyjaciół Żoliborza i nowych
wiodły,
oby
Warszawa stała się
pedagogów,
że
„dziecko
musi
się
kolonij i t. p., skupionych w przy
kiedyś
naprawdę
„miastem ciwykrzyczeć",
jest,
może
słuszny,
szłej Lidze Przecihalasowej.
ale jeśli przygotowujemy dziec: szy"
M E UMIEMY MÓWIĆ
Inaczej przedstawia się sprawa
np. na Starem Mieście, gdzie mu
fy kamienic są grube, nleprzenikiiwe dla odgłosów sąsiedzkich,
w
k o s z y l i ó w c e
natomiast uliczki są wąskie, za
W
sobotę
wieczorem
w Krako KPW Poznań (Łój. Patrzykont,
tłoczone
wozami, platformami
wie
oabyl
się
międzypaństwowy
Kasprzak, Różycki 1 Grzechowałęsającą się hałaśliwą dzie
mecz
koszykówki
męskiej
Polska
w,ak), w rezerwie: Stok (Ymca)
ciarnią.
Jeder. z mieszkańców ulicy Piw — Łotwa, zakończony sensacyj- i Andrzejewski (Cratovia).
Punkty dla Polski zdobyli: Ró
nej tak obrazuje swoją sytuację: nem i w pełni zaslużonem zwy
cięstwem
Polsk. w stosunku życki 9, Grzechowiak 0, Patrzy
„Nie wiem co sie dzieje u moich oąsłodów, ponieważ dzieli mnie od nich 30:24 (18:14). Reprezentację Pol kont 5, Kasprzuk 6 i Łój 4.
ściana grubości pól metra. Natomiast ski stanowiła mistrzowska piątka
do obłędu doprowadzają mnie balast’
z przeciwka i z ulicy, która jest (<u:
wąska, że widzi się wszystko jak na
ilkiiii. Naprzeciwko iniesrkt demo. osta śpiewaczka, która kilka god/iit
swo?q niezwykła wytrzymałością
dziennie przy Otwartym 'uleikn ćwi
czy swój sootan. Obok ktoś ma tur
Zdumiewającą formę fizyczną Japończycy ‘ renują zupełnie, jak
tepian, o piętro wyżej uczeń gimnaz Wykata ją w zim owy cli zawodach
muszyny.
jalny grywa często na łrgbce. Tloac-i
olimpijskich wszyscy Skandyna
Spotkanie hokejowe JapończygiośrMów i gramofonów/ nie jestem w
stanie policzyć, y ćy i grają zwykłe wowie, którzy np, pomimo mor- ków ze Szwecją i Anglją pozwo
wszystkie jednocześnie,
Tlerczej między sobą walki w bie liły wszystkim podziwiać nadzwy
Najgorszeni złem jest jednak uli gu sztafetowym, przychodzili do
ca. Niedanuo Stare Miasto ma przy- mety stosunkowo rnaio zmęczeni. czajny poprostu hnrt, wytrzyma
łość i zawz.ętość JaponczyKów,
domek dzielnicy dzieci. Z ważnej ka
micnicy wysypuje sie icn po kill ana- Niemcy omdlewali ze zmęczenia. niespotykaną wśród zawodników
Powszechny podziw budzą Ja- europejskich
scioro i oczywiście wszystkie krzy
Po najcięższych i
czą w niebcirosy. Pozatem krzyczą I poiiczycy. Są oni najpilniejszymi oardio bolesnych kontuzjach nie
także przekaprie, zachwalając swój to obserwatorami.
Wszystko wi- schodził ani jeden gracz japoński
war na wózkach, krzye-ą włóczące
się kumoszki, krzyczą pijacy spierają . dzieli, wszystko notowali. Ich z boiska. Po upadku wstawał każ
cy się z policjantem, krzyczą służące [zawodnicy mieli ten sam kamien- dy z nich i walczy dalej. Po me
„rozmawiające” ze j.oba przez całą |ny wyraz twarzy na starcie 1 na czu z Anglją odprowadzali się
piecie, jakby zmęczenie nie prze da. szatni po dwu, trzech, podtrzy
nikało do ich świadomość5.
mując się wzajemnie, krwawiąc
- Japończycy pobili wszelkie re 1 płacząc. Ze Szwecja przegrali
kordy pracowitości, będąc pod zaledwie 0:2, a z Anglją 0:3, co
tym względem bez żadnej konku stawia Ich drużynę na nlespodziorencji. Słusznie można się oba wanie wysokim poziom ie.
Zrozpaczony chłop poniewczasie wiać, że i w sportach zimowych
niedługo trzeba oędzie się liczyć
żałował swej dobroci.
Z opresji wyratował go znajomy poważnie z ich konkurencją. —gospodarz. Chłop zajechał w nue- Obok niebywałej ambicji, przeja
w zawodach
>cio do swego znajomego gospo wiają oni wytrzymałość, która
darzu, zładował zboże, a następ wprawia w zdumienie( k. żdego
&ot*sleljjhowych
nie pojechał z ową „cenną" w .di- i Europejczyka. Pracują
niemal
W biegach
bobsleighoWjCh
zą n« rynek. Zatrzymał sie na u- bez odpoczynku, kiedy trenują na
boesu i pozostawił furę wraz skoczni narciarskiej, ledwie ze dwójek pierwsze miejsce, tytuł
z walizą samopas. Zdaleka obser skoczą, znów niemal bez sekundy mistrza olimpijskiego i słoty me
wował co się atanie. Niedługo przerwy ciągną na górę f tak dal zdobyła Ameryka I, osiąga
trwało, a dwaj złodzieje skradli I wciąż przeć dwie, trzy i cztery jąc ogoiny c-zaa 5.29.29. Drugie
walizę. Chłop, który na to tylko godziny Ich wytrzymałość zdaje m ejsce i srebrny medal olimpij
czekał, zauąl konie i galopom o- cię nie mieć granic. Najpraco ski uzyskała Szwi jcarja II w cza
puścił miasto. Gniew i wstyd nie witszy z białych zawodników, kie sie 5:30 64. Trzecie miejsca i
fortunnych amatorów cudzej wla- dy zeskoczy, zatrzymuje się przy bronzowy medal olimpijski uzy
snosci nie miały granic. Dziec najmniej na chwilkę, aby odsap skała
Ameryka II w czasie
kiem zaopiekowała się policja.
nąć. obejrzeć się... słowem, aby o:S3.9G. Czwarte miejscu zajęła
sobie zaaplikować trochę ludz Angljs, 5) Niemcy I. 0) Nicmkiego odpoczynku, podczas gdy cy II

P o ls k a

Life

Ł o t w ę

Japończycy budzą podziw

A r e y z a t a r c iit a M s ts rS a
pewnej walizy
ST A N ISŁ A W Ó W , 16 . 2

Oneg-

ciaj miały Brody swą sensację.
Oto chłop, wiozący z pobliskiego
miasta zboże do Brouow. spotkał
po drodze elegancko ubraną pa
nią z duzą walizą w ręku. Owa
nieznajoma prosiła go, by ją podwiozł wraz z bagażem do Erodćw.
Chłop zgodził się.
Gdy mijali las w pobliżu Bro
dów. nieznajoma zsiadła i udała
się w głąb lasu, walizę zaś zosta
wiła na furze. Gdy po upływie
dłuższego czasu nie wracała,
chłop zaniepokoił się. Ruszył za
■nią do lasu. ale wszelki ślad po
nieznajomej sagir.ął. W rócił więc
do fury, ale tu doszło co nagle
z głębi walizy kwilenie dziecka.

A m e ry k a zw ycię ża

^ Kaliszu porwano
15-Setnśą cteiewczynę
Centrala Służby śledczej roze
słała radjograiry w sprawie ta
jemniczego zaginięcia 15-Jetniej,
Zdz.sławy Marji Dąbrowskiej, po
chodzącej z Kaliszu.
Dąbrow s._ zaginęła bez wieści
jeszcze 17 grudnia r ub., :. i. b.isko przed cwoma miesiącami.
Istnieje przypuszczenie, -i pudla
ona ofiarą handlarzy żywym to
warem, gdyż jak ustaliło pier
wiastkowe dochodzenie widziano

tego dnia auto stojące w pobliżu
gmachu Monopolu Tytoniowego w
Kaliszu, z którego w y siliło dwóch
panów j wciągnęli do samochodu
przechodzącą dziewczynę. Auta
następnie pomknęło w kierunku
szosy warszawskiej.
Szczegółowo rjsop.sy zaginio
nej otrzymały Komisarjaty P. P.
w Warszawie i w miejscowościach
podstołecznych.
(s ).

1-* m le s lic y iri B e r e z is

p r z e b y w a m ł c a y ttzie ła c z z Ż y w c a
„Kurjer Poznański" aonosi:
„Spośród działaczy Stronnic
twa Naroaowego, przebywających
w Berezio Kartuzkiej, znajdują
się obecnie, osadzeni poraź wtó
ry, m. in. dwaj młodM dzmlacze:
Wiłhelm Bartyzel z Żywca i Jan
Pacholczyk z wcj. kieleckiego. Wy
mienieni nie byli dotąd ani razu
karani.
Zaznaczać należy, że Bartyzel
W poraź pierw szv osadzony v. >He
rezie w czerwcu 1931 t. i po 6tniesjęcznym pobycie wypuszczony
w grudniu tegoż roku bezpośred
nio przed Bożem Narodzeniem.
Paoy: w Bertzio nadwyrężył jego
sdroyil* tąk, że musiał alę pr|e?

kilka miesięcy Joczyć. Dnia 26 bp
ca 1DS5 r. zo* ;ał Bartyzel nieocze
kiwanie i z niewiaaomj ch przy
czyn powtórnie wywieziony do
B rezy i przebywa tam do te.i
chwili. Minęło zatem już drugie
pół roku jego pobytu w Berezio.
Dowiadujemy się, że Bartyzel
cierpi oDecnie na zapalenie oskrzeH i na dotkliwy ból w kola
nie, na którem wyrosła mu duża
bulwa.
I’ . Bartyzel jest kierownikiem
powiatowym Str. Narodowego w
żywcu i rozwija także poza tem
żywa działalność społeczną. M. m.
jeat kierownikiem Unitćiszej Ak
cji Kstolickmi".

Żywa pochodnia w Gułononu
Nieszczęśliwa kobieła w p?onacem Józku
K a t o w i c e , 16.2. w nocy na
15 b. m. w GołonOgu w miejsco
wym Domu Noclegowym wydarzył
się wstrząsający wypadek.
W demu tym spała między in
nymi Helena Razina, bez stalegc
miflj&ea zamieszkania.
Wśród głuchej nocy, w domu
rozległy się nagle przeraźliwe
krzyki kobiety, które cały dom
postawiły na nogi.
Kiedy dc pokoju zajmowanego

przez Razinę wyadii domownicy,
ujrzeli straszny Widok.
Całe łóżko stało w płomieniach,
a wśród płomieni wita się z oólu i przerażenia nieszczęśliwa ko
bieta, krzycząc okropnie.
Rzucono jej się na ratunek 1 0gień zdołano ugasić. Razina od
niosła jednak ciężkie oparzenia,
toteż należy liczyć się ze śmier
cią, W jaki sposób powstał pożar,
dotąd nie stwierdzono.

Rzekomy nieboszczyk wrócił po 13 latach
Opuściwszy z io i w,e 2?nę i 6-ro diseci
KATOWICE, 10.2.
W tych
dniach policja mikoiowska aresz
towała w Mikołowie 57-letniego
Franciszka Hutka, bez stałego
miejsca zamiesz-kaniu, wałęsają
cego się bez celu po okolicy. W
toku
dochodzeń
policyjnych
stwierdzono, że Kutek leszcze wloku 1923, a więc trzynaście lat
temu. opuścił lone i sześcioro
dzieci i wyjechał do Niemiec.
Rodzina jego od tego czasu nic
już o nim nie słyszała.
Wreszcie V roku 1927 Ilutko
wa otrzymam z miejscowości Wit
tenberg, w Niemczech, zawiadoluienie, 2e 2 rzfki Łaby wydobyto
2wloki męża jęj. Wobec tego też,
HP wj/kreśleniu Kutka z rejestru

żyjących, Ilutkowa w 1031 roku
wyszła powtórnie zamąż.
Obecnie po ujęciu Hutka, poli
cja mikołowska przedtożylr tonie
najnowszą fotografję i-zekomego
nieboszczyka - męża i Hutkowa
poznała w niej zaginionego męża.
Jak dniej stwierdzono. Hutek ołąkał się po Polsce już od roku, aż
wretzcla znalazł się w okolicy
Mikołowa, gdzie dzięki przypad
kowi został przytrzymany
Hutka osadzono chwilowo w
więzieniu mikołowiiKiem ze wzglę
du na to, że w obecnej chwili to
czą się dalaae uochodtonia celem
stwierdzenia, czy Kutek nie do
puścił Sie lakiehs r-rzestępAW
/
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Ha ollmolatfzl? zto rw e j
LOTNICZY RAID GW1AŹDZISIY
Aeroklub niemiecki dopiero 0becnie oclosił oficjalnie wynik
lotniczego raiau gwiaździstego,
kióry się odbył w przeddzień ot
warcia olimpjady. W raidzie wzię
lo udział około 70 lotników z wie
lu państw europejsk.ch.
1 ) Seidemann (Niemcy), 2)
Włodarkiewicz (Polska), 3) Kle
in (Niemcy), 3) Kindervater
(Niemcy), 3) Sulz (Niemcy), 6)
Peterek (Polska).
Trzecie
miejsce
przyznano
trzem maszynom niemieckim, któ
re osiągnęły te same wyniki. Fsterkowi przyznano wskutek tego
nie 4-te, lecz 6 miejsce.
SONJA HENIE PIERWSZA
W sobotę wieczorem ogłoszono

oficjalne wyniki jazdy figurowe*
pań. Pierwsze miejsce i złot^ me
dal olimpijski zdobyła, jak prze
widywano, Sonja Henie (Norwe
gia). Drugie miejsce i srebrny
medal olimpijski zdobyła Angiel
ka CoIIedge.
NIEDZIELA W GARMISCH
W niedzielę odbędą się w Garmisch następujące końcowe imprezv olimpijskie:
O godz. 11 otwarty konkurs
skoków. Z Polaków startują Ma
rusarze i Czech,
O godz l ł . 30 ostatni mecz ho
kejowy Kanada — Ameryka.
O godz. 17 uroczyste zamknię*
cie Olimpjady i rozdanie nagród.

Mecz A n g lfa -A m e ryk a
dał wynik bszbramkowy
GARMISCH, 15 .2. (FA T.). Sobotę rano rozeyany został w
Garmisch finałowy mecz hokejopomiędzy Kanadą a CzęchoSłowacją. Zwycięstww
oJnlo».ła
Kanada w wysoium stopniu 7:0
(4:0, 2:0, 1:0).
W pierwszej tercji obie druży
ny walczyły slabc, wyraźną prze
wagę mieli jednak Kanadyjczycy,
którzy w ciągu kilku minut zdo
byli az 4 bramki'. Strzelcami byli:
Kitchen, Sinclair i Nevllle. 4-ta
bramka dla Kanady padta ze
strzału samobójczego Czecnow
W drugiej tercji Kanadyjczycy
Podwyższają wynik do 6 : 0 przez
Murraya. W ostatnie tercji Ka
nadyjczycy nie wysilaja się zbyt
nio. tak, że w tym okresie uzysku
ją lvlkc jedną bramkę "rzez Far*
guharsona
Po meczu atan tabeli rundy
finałowej p o d s ta w ia się nastę
pująco:
g .e r pkt. s*. br.
■> 4:0
1) Anglia
7-1
2) Kanada
7
2:2 Ś:2
2:0
2:0
3) Ameryka
1
4) Czechosłow
3
0:6 0:14
GARMISCH, 15. 2. (PAT) Ocze
k iw a n y z oUrzym lem napięciem
mecz hokejow y Anglją -— Amery
ka zakończył s ię po nie»łychan ie

zaciętej w alce w ynikiem bezbram
kow yir 0 :0 : Zarządzone -rryaro tne przedłużen ia meczu n ic d a ły
rów nież w yniku i mecz skończył
Się bezbram kcwo. W o statn ie j
dogryw ce A m c y K a była o k re a od
zdobycia bramki, lecz bram aarz
A n g lji, który b ył n ajlepszym g r a 
czem d rużyn y, w sp a n ia le interwen
ju je i ra tu je A n g lję ud porażkiA m eryua w tej d ogryw ce po sta
w iła w szystko n a jed n ą k a ri ■
p rz esu w a ją c c a łą drużynę, do a t a 
ku, ale n ie m ogła przełam ać m u m
obrony a n g ielsk iej.
Zgodnie z u ch w a łą kom isji ho
k ejo w ej drużyny podzieliły się
punktam i
Do ro z egran ia pozostał jeszcze
mecz A m eryka — K a n ad a. Nawet
w ra zie zw ycięstw a K a n ad y m«
z ajm ie ju ż o m pierw szego m iej
sc a w tu rn ieju olim nilskim . M o
żna ju ż obecnie przew idzieć, te
tvtu ł m istrza zdobyła d e fin ity w 
nie A n g lją , T eo retyczn ie istn ieje
leszcze m ożliw ość z a ję cia piort
s z e tc m iejsen przez A m erykę, nie
tylko w tym wynadku, je ze ii A m e
ryk a w y g ra z K an ad a conajm niej
5:0, co je st bardzo niepraw dop0dobne. W razie w y g ra n e j A n g lj’
co raz r.ierw szy m istrzostw o G —la
ta w hokeju nrzeszioby w ręce
europejczyków .

M a ra to n n a rcia rsk i
S zw edz. n a 4 m ie jsca ch cz o ło v/ych
GARMISCH. 15. 2. (Tel. wł.).
W sobetę rano nastąpił w Gar
misch start narciarskiego biegu
długodystansowego na 50 km. Po
goda była słoneczna, ale mroźna,
10 stopni poniżej zera. Trasa bie
g u 'b y ła dość trudna, raczej ni
zinna- Podejścia na niektórych
odcinkach bardzo uciążliwe.
Z ł startu wyruszyło 36 zawod
ników. Jako 13-sty szedł noss
Karpiel.
Jut pierwsze meldunki wyjaś
niły o tyle sytuację, źc zwycię
stwo Szwedów mc ulegało wąt
pliwości i jedynie między nimi
rozgrywała się walka o Pierw
szeństwo. Za nimi uplasowali się
zawodnicy innych •państw skan
dynawskich. Z środkowej Euro
py najlepiej szli Czesi.
Pierwszy przybył do mety Engiunu, Który na finiszu rozegrał
walkę ze swoim roaakiem Vickstioemrm. W tej walce Englund
stracił minutę na ostatnim odcin
ku, tak, te Yickstroem, który w
chwilę później przybył do metj,
w klasyfikacji wysunął się przed
nim. Tłumy zgromadzone na sta
dionie oczekiwały jednak ną trze
ciego Szweaa Vicklunda. którego
czas uzyskany na wszystkich po
przednich odcinkach był znacznie
lepszy
Szwed Y.ĆKiund przybył do me

ty w doskonałym czasie 8:30:11
sek.,
zajmując
zdecydowanie
pierwsze miejsce w biegu i zdoby
wając złoty medal olimpijski
Drugie miejsce zajął Vickstroem, 8-cio Englund, a 4-tp
Bergstroem — wszyscy Szwedzi.
Za grupą szwedzką następują za
wodnicy innych narodów skandy
nawskich, a dopiero r.a 9 miejscu
pierwszy biegacz środkowo-europejski Czech Musil.
KARPIEL NA 26 MIEJSCU
Polak Karpiel tajał 26 miejsce
osiagniac czas 4:6:26 sek
SZCZEGÓŁY STARTU KARPIE
LA
Jak już podaliśmy, Poiak Kar
piel ziją ł aż 26 miejsce. Wynik
Karpiela nie jest dobry, ale trze
ba uwzględnić, żc Polak pc - :eouwno przebytej grypie nio osiąg
iiął jeszcze swej polnej formw f i 
zycznej. Karpiel wyKaza* ładny
styl w biegu, znać było jednak aa
nim brak kondycji fizycznej.
Na metę przytył w stanie krań
cowego wyczerpania. Lał z sie
bie wszystko, nie zmienia to jed
nak faktu, że uplasowaliśmy Kią
na szarym końcu i że oprócz Skar
dynawów wyprzedzili nas przed
stawiciele Jugoslawji, Estonji,
Stanów Zjedn.. nie mówiąc już o
Czechosłowacji,
W-baci/iab
i
Niemcach.

N o r w e g i a sta c z e le
p unktacji Olim pijskiej
g a r m i s c h , ió 2. ( P a t ) . Jak
wiadomo, na igrzyskach olimpij
skich niema oficjalnej punktacji.
Niemniej oficjalny organ komite
tu igrzysk olimpijskich „Glynipiaztg" notuje następującą kla
syfikację państwową:
Klasyfikacja obejmuje ,12 rotegranych konkurencyj, przyczem
nie uwzględniono jeszcze biegu
na 50 kin. jazdy figurowej pań,
wyników turnieju hokejowego, wy
tcigu dwójek boiualeignowjch i
konkursu skohuw Bieg patrolo
wy, jak wiadome, nie just wgłóje punktowany.

1) N orw egja 73 pkt., 2 ) Niem
cy 40 pkt., 3) Finlandie 34 p., 41
A ustrja 24,5 p „ 6) Ameiwk? 15,5,
( ) Szw ajcarja 14, 7) Szwecja ]?.,

Si Anglją 7, 9) Węgry 7, 10) Fran
cja 4, U ) Kanada 4, 12 ) Czecho
słow acja 4, 13) H olandja 4, 14'W iochy 3, 15) Japonja 3, i 16 Bel
Cja 2 punktów.
Ł lssyfckacja powyżsta me obej*
muje jeszern wszystkich konku
rencyj,
Polska nul czy do tej grupę
państw, która* dotycncżas nie uzyskała ani jednego punktu...
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Sreiiniowieczny poprzednik dzisiejszych oszustów

N o w e H o llyw o o d
budufe S z w a jc a ifja

Każdy wiek ma swoje wielkie
afery i oszustwa. Rzec można, że
witk XX nie jest pod tym wzglę
dem upośledzony, dość bowiem
jest wymienić cały szereg spraw
tego rodzaju, jak np. proces Sta
wiskiego, afera Kreugera, czy też
historja Dunikowskiego. Jeśli cof
niemy się wstecz, to przekonamy
się, że w dawnych czasach nie
brakowało również wielkich afer,
te nie brakowało także genial
nych oszustów, którzy nanoszyli
się bezkarnie, zwłaszcza w końcu
XVI stulecia, który to wiek szcze
gólnie sprzyjał wszelkim awan
turnikom.
MŁODOŚĆ 1 ZŁOTO
Najsłynniejszy spośród nich był
hiejakf
Mamugnano,
którego
nom de guorre brzmiało: książę
Marco Antonio Bragadini. Był to
'ewantyńczyk, którego prawdzi
wego pochodzenia nikt nigdy nie
zdołał stwierdzić, człowiek o wiel
kim darze towarzyskim, obdarzo
ny niezwykłym urokiem osobi
stym, który potrafił sobie zjed
nać sympatję i przyjaźń głów ko
ronowanych.
Bragadini insynuował, ie jest
księciem krwi i potomkiem kró
lów Cypi u, przyczem jednak, ze
względu na różne tajemnice fami
lijne, nie chce się z tem zbytnio
afiszować. Niemniej jednak dawał
do poznar'a, że po swoim królewskim przodku odziedziczył wspa
niały majątek. Dawał również do
poznania i to, że posiada sekret
cudownego eliksyru, który zape
wnia wiekuistą młodość, a który
jednocześnie pozwala zwykły ka
w ałek ołowiu zamienić w kaw ałek
złota o tej sam ej wadze.
„FABRYKANT" Zł,OT A
Sczasem zaczął coraz bardziej
rozgłaszać, że posiada on umie
jętność wy rabiania złota i że kto
kolwiek dostarczyłby mu odpo
wiednich *do tego środków, stałby
się w przyszłości królem najbar
dziej złotodajnego przemysłu —
gdyż przemysłu fabrykowania tak

cennego kruszcu. W poszukiwa
niu naiwnego, który sfinansował
by te historję. pseudo-książę Bragadini podróżował po całej Euro
pie. Podróżował jak król. Jego
służba składała się z 40 kamerdy
nerów i 30 stangretów W jego
szatni nie było nigdy mniej ponad
300 kostjumów.
To oczywiście potwierdzało opo
wiadama aferzysty o tem, ze mo
że wyrabiać złoto. Nic więc dziw
nego, że napływali do niego ze
wszech stron ludzie zaintereso
wani taką wspaniałą możliwością,
i że, oczywiście, Bragadini wydo
bywał złoto, ale przedewszyst
kiem z kieszeni naiwnych
OŁÓW I ZŁOTO
Wreszcie kiedyś urządził pu
bliczny występ, podczas którego
dokonał transformacji ołowiu w
złoto. Jakżeż to sie odbjw ało 7 W
maleńkiej miseczce roztopił nieco
ołowiu. Następnie do ply nnego
metalu wlał parę kropli tego cu
downego eliksiru, a kiedy aljasz
ostygł, okazało bię w istocie, że
metal leżący na dnie miseczki, to
najczystsze złoto. Sukces Braga
dini był olbrzymi.
W Europie nie mówiono o nikim
innym, tylko o nirfl. W Rzymie,
Genewie , Medjolanie, Wenecji.
Wiedn u i Piadze przjjmowany
był owacyjnie. Cesarz Rudolf II,
Habsburg przyjął go jak brata a
dekorował go jakimś tam znako
mitym orderem. Marco Antonio
wraz ze swoimi dwoma wielkimi
dogami, o których mówił, ie są to
demony pozostające w jego służ
bie — odbywał swój tryumfalny
pochód przez kontynent europej
ski
Ale któregoś dnia miał pecha.
Bo kiedy znów miał publicznie za
demonstrować cudowne przetwo
rzenie ołowiu w złoto, zrobT to
w;dać tak niezręcznie, że oszu
stwo wyszło na jaw, Okazało się.
ie cały trick polegał poprostu na
zręcznej zamianie kawałka ołowiu
nakawałek złota.

SKAZANY NA ŚMIERĆ
Marco Antonio Bragadini, fał
szywy potomek króla Cypru, zo
stał zamknięty w więzieniu mona
chijski smi, a potem skazany na
śmierć przez powieszenie. Była to
jedyna w swoim rodzaju, maka
bryczna, przerażająca egzekucja,
która miała w sobie coś iście sza
tańskiego.
Sam dplikwent, Marco Antonio,
przyodziany został w szatę ze zło
tego paDmru, zarzucono mu na
szyję pozłacany sznur i zaw;snął

W ięzienie - dancing - bridź
w Rrixton w Anglji
Dyrekcja więzienia w Brixton
w Anglji zezwoliła ostatnio swoim
pensjonariuszom na pobieranie
lekcji tańca. Nie należy przjpusz
czać, że jest to sensacyjna blaga
— przeciwnie, jest to fakt najzu
pełniej autentyczny i oto od nie
dawna więźniowie w Brixton mo
gą, jeśli mają tylko ochotę tań
czyć, ile dusza zamagnie przy
dźw.ękach doskonałej orkiestry.
Trzeba jednak przytem udzielić
jednego wyjaśnienia, i e wiezienie
to, nazywane zresztą ironicznie
„sanatoijum", jest jedyne w swo
im rodzaju i dyrekcja jego robi ze
swojej strony co może, aby prze
bywającym w niem pensionarju
sz-om zapewnić jak najmilsze wa
runki. Jest to bowiem więzienie
w którem odsiadują karę dłużni
cy', gdyż, jak wiadomo, w Anglji
niepłacenie długów karane jest
wiezieniem. Zresztą trzeba dodać,

nOUJfl HARTS

J . Horodyska i S-ka

Zygm unt Jurkow ski
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K sięży co w e
interesy

Pow ieść

— O bardzo przepraszam, że nie poznałem, — sumaował się,
otrzepując biały był z rękawów.
— Płomieńczyk jestem, Fłomieńcayk jestem, — prezentował
się młody rzeźbiarz, cmokając panie po rękach. Dokonawszy tej
ceremcnji, ustawił się w pozycji „spocznij" i p^dczesywał dłonią,
czarne kędziory.
— Czy panowie mają zamiar robić tu remont? — spytała na
iwnie pani Urszula.
— Ach, co też pani mówi — uniósł się pan Lędźwian — z tego
gipsu, drutu i drągów, które pani tu widzi — wyjaśniał poka
zując leżące przedmioty — powstanie piękny, kobiecy kształt. Tu
obecny pan Płomieńczyk. młody i niezwytde utalentowany rzeź
biarz, będzie go tworzy własnemi rękami, na wzór i podobień
stwo istot tak pięknych jak pani.
To rzekłszy, skłonił s’’ ę szarmancko, a pan Płomieńczyk, który
nie odrywał wzroku od pani Urszuli, przystąpił do niej i rzekł
krótko:
— Niech pani w su n ie ’
Podniosła na niego zdziwione oczy, lecz nie mogąc się oprzeć
sugestji jego spojrzenia i głosu, posłusznie un,osła się z krzesła,
Pan Płomieńczyk obejrzał ją od stóp do głowy, jak rzecz piękną,
lecz martwą i rzucił tym samym surowym tonem.
— Niech się pani odwróci O tak.
Odstąpił dwa kroki i skubiąc nerwowym ruchem podor'>dpk, oce

rychska. 3 archi uektom poduczo
no już opracowanie odpowiednich
planów, a szereg wytwórni filmo
wych w kraju i zagranicą zgłosi
ło chętną gotowość pracy w ate
lier szwajcarskim.
Szwajcaroide koła filmowe przj
wiązują do tych planów tern więk
sze znaczenie, iż filmów produk
cji amerykańskiej mają już w
Szwajcarji po uszy.

HUMOR
DUMA POFTY
Verlaire odzraczał się wielkiem zaniedbaniem w ubiorze
Gdy >'toś mu zwrócił uwagę, że
mógłby nieco częściej czyścić
swoje edzienie, Venain odparł:
— Nie jestem swym lokajem.
PRZEZORNY KOMPOZYTOR

gdzie nic nie jest zaniedbane, aby
Początku.iąc? śpiewaczka wyko
zapewnić pensjonariusz m mile nała na koncercie Wielką arję
spędzenie czasu.
Manon w obecności kompozytora,
Masseneta. Po ukończeniu jej,
podbiegła podniecona do autora
Ośrodek dziennikarski ze słowami:
— Ach, drogi mistrzu, drżałam,
w T a s z k e n c lŁ
W Taszkeneie ukończono w wiedzec, że pan słucha. Musiał
tych dniach budowę wielkiego pan mieć na początku porządnego
kombinatu
poligraficznego, w stracha?
— Nie, moje dziecko. A n i na
którym wychodzić będzie 31 pism
i 20 czasopism. Kombinat drukar Doczątku, ani w środku, ani na
ski drukować może rocznie 500 końcu. Zatkałem sobie uszy. —
miijonów egzemplarzy różnych odparł Massenet spokojnie.
periodyków.

Fortepjany

po

która wynosi od 45 kg. do 100 kg.;
posiadają one mimo to 64 a na
wet 68 klawiszy.
Najbardziej luksusowy japoń
ski fortepian powyższej produk
cji kosztuje 100 dolarów’. Forte
piany te przeznaczone sa w pierwszym rządzi' dla Stanów Zjed
noczonych.

C z y K o b ie ty są
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niał jej ksztaty. Spoglądając wnikliw.e, przechylał głowę to w pra
wo, te w lef. 0, wreszcie rzekł:
— Proszę pokazać nogi'
Pani Urszula obejrzała się na zebranych, którzy stali w milczenm bzawahala się.
— No, proszę! — powtórzył pan Płomieńczyk tonem, który wy
rażał zdziwienie, że nie wykonała natychmiast rozkazu.
Wzruszyła ramionami, zaśmiała się nerwowo i mrukneła : __
Też coś! — ale un.osła sukienkę i pokazała łydki.
— W yżej! — komenderował
Podniosła wrvżej, odsłaniając uda nad pończochami.
— Dobrze, dziękuję — zadowolił się pan Płomieńczyk..
Paweł, który stał na uboczu, zdumiał się, widząc panią Urszulę
w tej sytuacji i jednocześnie uderzyła go trafność tonu, jakim
pan Płomieńczyk do niej się zwracał. W jego grosie, szorstkim napozór, kryła Się jeszcze jakaś miękkość i elastyczność specyficz
nie męska i zniewalająca. Słuchając tych krótkich rozkazów', które
pani Urszula spełniała jak zaczarowana z lekką bojaźnią, lecz i za
ufaniem, Paweł zorjentówał się, że głos pana Plomieńczyka jest
głosem, którym należy do niej przemawiać. Tak, właśnie to brzmie
nie, a nie inne budziło w niej oddźwięk, czyniło ją dziwnie posłusz
ną i wprawiało w ruch, niby lalkę.
— A zatem świetnie — rzekł pan Płomieńczyk, zacierając rece.—
znalazłem model.
— Model? — zdziwiła się pani Urszula.
— Tak, i bardzo panią proszę o pozowanie.
Pani Urszula spojrzała n 3 Małgosię pytająco i nie zrajduiai od
powiedzi v/ jej oczach, spytała:
— Czy do aktu’
— Tak. ale to nic groźnego, napali się w piecu...
Co dziwniejsza, pani Urszula nie wyrażała wcale zainteresowa
nia, do czego rra pozować. To jej wcale nie obchodziło, zastanawia
ła się tylke nad tem, w jakiej formie należy przyjąć tę propozy
cję, która oddawna była jej marzeniem
— Co myślisz o tem? — zwróciła się do Pawła z niewinnym
uśmiechem,

przyczem cyfra obrotów rocznych
wynosi 200 miijonów dolarów.
Są to w porównaniu cyfry więk
sze 28 razy, niż w roku 1900. Na
leżałoby więc zapytać — pisze
dziennik — czy w istocie kobiety
dzisiejsze są także 28 razy pięk
niejsze, niż kobiety przedwojen
ne. Niestety, trudno to jest okre
ślić, gdyż.

— Rób jak uważasz — odparł wz-uszając ramionami.
Zastanowiwszy się chwilę odrzekła: — A więc dobrze, pomy
śię nad tem i dam panu jutro odpowiedź.
YTcrótce ODie panie pożegnały się i wyszły, a pan Płomieńczyk
■przystąpił d« konstruowania szkieletu modelu z kawafKów patyków,
które wiązał drutem. Pan Lędźwian i Paweł pomagali mu w tem
gorliwie, i po upływie godziny szkielet był gotów, Dokonawszy tej
pracy, zostawili Pawła samego, lecz nie na długo, gdyż po ićn wyj
ściu zjawił się Dziubiel.
— Wyobraź pan sobie, że byłem w ogrodzie zoologicznym —
ośw.adczyf zdejmując palto
— I jaki iż pan wyniósł wrażenia?
— Bardzo smutne, niektóre zwierzęta stoją daleko wyżej pot
względem kulturalnym od ludzi.
— Jak to, nm rozumiem — zdziwił się Paweł.
— Win pan, kiedy stałem nad sadzawką z hipopotamem — wy
jaśniał Dziubiel, sadowirc się na kozetce — i porównałem siebie
z tem stworzeniem, obleciał mme wstyd. Bo zważ pan tylko, mam
na sobie Jdjotyczny kołnierzyk i krawat, spodnie zaprasowane w
kant, na giowie melonik... Coż to za rzeczy właściwie? Przecież nie
| lega najmniejszej wątpliwości, że te wstrętne drobiazgi, nie ma
jące żadnego sensu, zostały we mnie ymuszone przez producentów
tych głupstw, poto jedynie, ażeby ci mieli co sprzedawać Bc poróż trri u licha k~awat — albo kołnierzyk? I to koniecznie czysty 7
Czyż nie mógłbym się bez mego obejść 7 Oczywiście, te mógłoym.
Panie Pawle, czy pan, gdy przymierza ubranie u krawca ,i stoi
przed nim zmuszony do wysłuchiwania szeregu bezpodstawnych
uwag, na temat kroju klapy albo ilości guzików u kamizelki, czy
me czuje pan nonsensu tej sytuacji? Z jakiegoż to tytułu — py
tam — jakiś półinteligent wkłada mi do głowy te bzdury? Czy dla
tego, że książę Walji, którego nia mam przyjemności znać osobiście,
kiedyś tam w czasie deszczu podwinął nogawki — my musimy no
sić dz,siać te absurdalne mankiety u spodni?

C. d ».
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Od dumpingowej produkcji ze
garków, rowerów, żarówek i t. d.
przechodzi obecnie Japonja do
eksportowej produkcji fortepia
nów o riebiwale niskiej cenie doi.
55. — W ten sposób zamierza Japonja opanować jeszcze jedną
dzied/;nę i zwiększyć możliwości
eksportu. Zademonstrowane tu
zapomocą ręcznej drukarki, a co modele wyróżniają się swrą wagą,
przytem jost najzabaw niejsze, że
ten jedyny dziennik tybetański
wychodzi zaledwie w 50 egzem
plarzach. Jego czytelnikami są jedynip mi; jscowi lamowie, gdyż oni
tylko potrafią czytać w tym kraju.
Jedno z pism, wychodzących w
Niemniej jednak, jeśli numer Waszyngtonie, zamieszcza zaba
dziennika podoba im się, wten wne zestawienie. Mianowicie, w
czas nakazują ludności, aby się roku 1900 istniało w Stanach Zje
zgromadziła i odczytują publicz dnoczonych 262 instytuty piękno
nie zawarte w dzienniku nowiny. ści, których cyfra obrotów rocz
W ten sposób więc pismo, którego nych sięgała do 7 miijonów dola
nakład nie przekracza 50 egzem rów. Ooccnie zaś, jak się okazuje,
plarzy, „czytane" jest przez około w* Stanach Zjednoczonych istnieje
100.000 ludzi.
30.000 saiouów kosmetycznych,

i 100.001? c z y t e ln ik ó w

Misjonarz nazwiskiem Walter
który jest redaktorem na
czelnym jedynego dziennika wychodzcąegc w Tvbccie, odwiedził
w tych dniach Europę. Oczywi
ście, żc rcdalrtor tybetańskiego
dziennika zasypany został przez
europejskich dziennikarzy pyta
ą t U J ^ O 30]d a
niami o tamtejsze rarunki wyda
wnicze
C t ł J J W O ć Z / . «•
Jak się okazuje, misjonarz prze
mieszkuje stale w ni ewi elkiem
tnijąc 1 o » z kolektury
miasteczku, leżącem na wysokości
3.500 metrów ponad poziom mo
Warszawa, Senatorska 17 rflg Żabiej
rza. Pismo,
przez nie
gazie juz raz padł r llL JO N .
Ciągnienie już 20-tego. go w tem mieście, drukowane jest

I "

że w obecnych czasach instytucja
ta cieszy się szczególnie dużą
frekwencją, a w roku ubiegłym
udzieliła gościny 20.000 osób, w
czem 7.000 kobiet.
Więzienie podzielone jest na
sześć klas — 3 dla mężczyzn, 3
dla kobiet. Do pierwszej klasy, tej
najlepszej, zaliczani są ci więź
niowie, których długi nie są mniej
sze, niż 5.000 funtów szterlingów.
Wiadomo bowiem, że inaczej na
leży traktować gentlemana, który
robi długi na większą skalę, niż
bylekogoś, kto odsiaduje karę za
nie oddanie paru głunieh funtów.
Oczywiście, że różnicę miedzy
klasami stanowi stopień komfor
tu w’ urządzeniu cel. odżywianiu
i t. d. W każd"m razie ktoś nieu
świadomiony kto odwiedziłby wię
zienie w Brixton nie wątpiłby na
chv ilę w to. że znajduje się w cle
ganokitr, domu wypoczynkowym,

50 egzemlarzy
Asboe,

UO

na szubienicy z również pozłoco
nego drzewa. Jesienne słońce zło
ciło także tę straszną scenę, a do
kołyszącego się na szubienicy tru
pa przypadły w pewnym momen
cie jego dwa olbrzymie, ukochane
dogi, jego „demony" — także po
złocone. Żałośnie skakały na drze
wo szubienicy i obwąchiwały wi
sielca.
Potem pomocnicy kata zabili je
i tak się skończyła straszna hi
storja człowieka, który kłaniał,
że potrafi robić złoto.

Szwajcarskie koła filmowe i
artystyczne oddawna ju t marzyły
o posiadaniu własnych ateliers
filmowych i 3 miasta walczyły o
to, w którem z nich stanąć ma
szwajcarski Hollywood. Obecnie
Bazylea prawdopodobnie odpad
nie, a do ściślejszego wyboru sta
ja jeszcze Zurych i Montreux.
Nie ulega wątpliwości, że Zu
rych zwycięży, ponieważ jako sto
lica Konfederacji Kelweckiej ma
o wiele większe szanse od urocze
go Montreux. Funduszów na bu
dowę dostarczyć mają rząd fede
racyjny, kantonalny i gmina zu-
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