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Herman «0<Bi*zy

opatrzony Sakramentem Komunii św., zmarł dnia 
15 stycznia 1936 r„ przeżywszy lat 83.

Wyprowadzenie zwłok z kaplicy im. Hałpertów 
przy cmentarzu Ewangelickim wyznania Augsbur
skiego (ul. Młynarska 54) do grobu rodzinnego 
nastąpi w sobotę, dnia 18 b. m„ o godz. 3 po po
łudniu, o czem zawiadamiaja pogrążeni w głębokim 
smutku

186 SYNOWIE i RODZINA.

Ś. f P.

Adolf Słowikowski
TECHNIK MECHANIK

opatrzony św. Sakramentami, po krótkich i ciężkich 
cierpieniach zmarł d. 16 stycznia 1936 r., przeżywszy 

lat 77.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele szpitala 

Dzieciątka Jezus (od ul. żelaznej) dn. 18 b. m., w so
botę, o godz. 9 i pół rano, po skończeniu którego nastą
pi wyprowadzenie zwłok z kaplicy szpitala Dzieciątka 
Jezus (od ul. Chałubińskiego) na cmentarz Bródzieński 
do grobu rodzinnego. Na smutne te obrzędy zapraszają 
krewnych, przyjaciół, kolegów i znajomych pogrążeni 
w gilębokm smutku

żona, córki, synowie, synowe, zięciowie i rodzina.
«1283r

S. t P.

MARJAN CIOŁKOWSK9
opatrzony św. Sakramentami, po ciężkich cierpieniach 
zmarł dn. 15 stycznia 1936 r„ przeżywszy lat 40.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kaplicy kościoła 
św. Jana przy ul. Ś-to Jańskiej dn. 18 b. m„ t. j. w so
botę o godz. 9 rano, wyprowadzenie zwłok w tymże 
dniu i z tejże kaplicy o godz, 2 po południu na cmen
tarz Bródzieński do grobu rodzinnego. Na smutne te 
obrzędy zapraszają: krewnych, przyjaciół, kolegów 
i życzliwych, pogrążeni w głębokim smutku

Żona, siostry, bracia i rodzina.
Eksportacja zwłok z kaplicy szpitala Ewangelickiego 

od ul. Mylnej do kościoła nastąpi dziś, dn. 17/1 o godz. 
6 wieczorem. 187

Jakób CYBULSKI
Emerytowany Kontroler Izby Skarbowej Grodzkiej 

w Warszawie,
opatrzony św. Sakramentami po długich i ciężkich cier
pieniach zasnął w Bogu dnia 15-go stycznia 1936 r., 

przeżywszy lat 56.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w górnym kościele 

św. Karola Boromeusza (na Powązkach) dnia 18 b. m., 
w sobotę, o godz. 10 i pół rano, po skończeniu którego 
nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz miejscowy 
do grobu rodzinnego, o czem zawiadamia krewnych, 
przyjaciół, kolegów, znajomych i życzliwych pogrążona 
w głębokim smutku

61284r ŻONA.

Wszystkim, którzy okazali tak wiele współczucia 
oraz wzięli udział w pogrzebieŚ. t P.
Andrzeja Goebla

a w szczególności Sz. Dyrekcji Tow. ,,Buch'’ za 
wielce okazaną pomoc składają z głębi serca „Bóg 
zapłać"

6l285r Matka, dziadek i brat.

Wszystkim, którzy wzięli udział w oddaniu ostatniej 
posługi

ś. t P«

Władysławowi

Malanowskiemu
a w szczególności: Ks. Ks. prefektom:. Oleksemu i dr. 
Jolińskiemu; pp. Inspektorem: Szczerbie, i Tomaszew
skiemu; pp. Kierownikom:' Sawickiemu i Witkowskie
mu; prof. Malinowskiemu i art. op. Kalinowskiemu, 
oraz ko'egom, uczniom i przyjaciołom Zmarłego naj
serdeczniejsze podziękowanie składa

185 ŻONA i RODZINA.

Gorące polecamy:
~~ Zakład św. Ludwika, Nowolipki 52, zwraca się do Sza

nownych Czytelników z gorącą prośbą o łaskawe zaofiarowa
nie pianina dla dzieci przedszkola, pozostających pod opieką 
Sióstr Ludwiczck.
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Tysiącom młodzieży grozi usunięcie ze 
szkół za niezapłacenie wpisów

— jeśli cheesz zapobiedz temu —
złóż grosz na Wpisy do Wydziału ofiar 
„Kuriera Warszawskiego", Krak. Przedm. 40.

O FIARY.
Na wpisy szkolne

(do uzn. wydż. ofiar „Kurjera Warszawskiego”).
Bezimiennie 5 zł. — L , M. 2 zł. — M. M. 12 zł.

Dla najuboższych
(do .uznania wyda, ofiar „Kur. Warszawskiego11.)
Zamiast kwiatów w dniu imienin nauczycielki — 

uczenn ce kl. III-A gimn. im. M. Konopnickiej w Włoc
ławku składają, dla dzieci 5 zl. — W dniu imienin Hen
ryka Łepkowsikiego — matka i siostra 7 zł. — Z okazji 
imienin prezesa spółdzielni „Współpraca” WPana Wło
dzimierza Mroczkowskiego — pracownicy tejże spół
dzielni składają 20 zł. — M. R. 15 zł. (ofiara ta była 
mylnie wydrukowana). — Z. B, 10 zł. — Józef Branisz 
(dla dzieci) 1 ał. — Irena K. 5 zł. — H. K. 5 zł. — Dla 
uczczenia ś. p. Eutalji z Zawadzkich Gembarzewskiej, 
kochanej stryjenki — J. i L, Gembarzewscy 25 zŁ

Na ratunek głodnym dzieciom w szkołach powsz.
(do uznania wyda, ofiar „Kur, Warszawskiego* 1 * * 4.1.)
Bezimiennie 2 zł.

Na „odzież11 dla najuboższych
(do uznania wyda, ofiar „Kur. Warszawskiego11.)
Bezimiennie — paczka odzieży. Bezimiennie — koł

derka i 3 koszulki.
Na łódź podwodną im. Marsz. J. Piłsudskiego.

Wychowawca i uczniowie kl. VI-B państw, gimn. im. 
St. Batorego — zamiast kwiatów na grób ojca kolegi 
ś. p. prof. Czesława Przybylskiego 33 zł.

Na komitet uczczenia Pierwszego Marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego.

Kł. II-A gimn. im T. Czackiego 25 zł.
Na Instytut radowy im. Marji Curie-Skłodowskiej.
Zamiast wieńca na trumnę ś. p. Anny Samek, matki 

dyrektora, p. inż. Francszka Samka, ofiarują: Referat 
sprzedaży i inspektorat Towarzystwa Alfa—Laval 25 zł.

Na Zbór Ewang.-Augsb, na Żłobek B. III okręgu.
Dla uczczenia nieodżałowanego ś. p. Juljana Henne- 

berga — pozostała żona składa 500 zł. — jednocześnie, 
w celu wspólnego z zarządem fabryki „Bracia Henpe- 
berg’1 ponoszenia kosztów utrzymania w tymże żolibku 
pięciorga dzieci robotników teiże fabryki, wpłaca jako 
pierwszą ratę 500 zł. — Razem 1.000 zł.

Na biuro nędzy wyjątkowej.
Bezimiennie 30 zł.

Na katolicki Związek „Caritas'*.
J. B. — paczka odzieży.

Na zakład dla ociemniałych w Laskach.
Bezimiennie 2 zł.
Na „Osiedle” w Targówku do dysp. siostry Teresy.
M. L. — paczkę ilustracji.

Na kościół Chrystusa Króla.
F. Wydźga 50 zł.

Na kościół M. B. Częstochowskiej (ul. Łazienkowska).
J. W. 5 zł.

— M- Ch.: na Bratnia Pomoc St. U. W. i na wpisy 
szkolne do uzn. wydz. ofiar no 5 zł. — Razem 10 zł.

Maria Sterta te o sobie
„Moi przyjaciele amerykańscy — wyjaśnia Ma- 

rja Sklodowska-Curie — prosili mnie, ażebym na
pisała historję swego życia."

Myśl ta wydała się wielkiej uczonej dziwaczną, 
lecz ustąpiła namowom.

Ta autobiografja, dołączona do życiorysu Piotra 
Curie, napisanego też przez M. SkłodowskąCurie, 
wyszła z druku po angielsku w r. 1923, Jednakże 
genialna Polka nie chciała wydawać tej pracy po 
polsku. Trzeba było uszanować jej wolę. Pozwo
liła na wydanie autobiografii po polsku dopiero 
po swej śmierci.

Wydaniem zajęło się Tow. Instytutu radowego 
im M. Skłodowskiej-Curie, wiążąc ten fakt ze 
wzniesieniem przed gmachem instytutu pomnika 
ku czci Skłodowskiej-Curie.

Zebrało się tych momentów więcej. Niespodzie
wana, przedwczesna śmierć wielkiej Polki w ro
ku 1924 zwróciła na nią ponownie uwagę całego 
świata. W Polsce umocniło się poczucie niespeł
nionego obowiązku: należało prowadzić prace nad 
wykończeniem pracowni naukowych Instytutu. 
I wreszcie córka wielkiej uczonej, krocząca ślada
mi matki, p. Irena Curie-Jolliot uzyskuje wraz 
z mężem w r. b. nagrodę Nobla. Jeist to jedyny 
wypadek przyznania po raz trzeci nagrody No
bla w tej samej rodzinie: w końcu r. 1903 fundacja 
Nobla przyznała nagrodę Becąuerelowi oraz mał
żonkom Piotrowi i Marji Curie-Skłodowskiej łącznie 
za odkrycie promieniotwórczości i pierwiastków 
promieniotwórczych. W roku 1911 przyznano na
grodę Nobla samej Marji Curie-Skłodowskiej za.

odkrycie nowych pierwiastków ; przygotowanie 
radu w stanie czystym.

Życiorysów M. Curie-Skłodowskiej i studjów, po
święconych jej pracom, wiele pomieszczono w pra
sie świata w ubiegłem 30-leciu, a jednak tę dość 
krótką autobiografię czyta się, doprawdy, ze wzru
szeniem. I ze względu na myśli tam zawarte, do
tyczące istotnych wartości moralnych, społecz
nych i naukowych książka ta będzie z pewnością 
przez długie lata stanowiła bardzo ciekawy i cenny 
materjał, zarówno dla pokoleń, idących teraz w ży
cie, jak tych, które nadejdą zkolei.

Przed kilku laty w jednem z piętn kobiecych 
w Warszawie ukazał Się świetny obrazek satyrycz
ny, w którym autorka nakreśliła głęboko choć 
z goryczą ujęty fantastyczny opis, jakby się 
ukształtowało życie Marji Skłodowskiej, gdyby po
została ona w Warszawie. Otóż autorka wróży, iż 
M. Skłodowska zdobyłaby w stolicy stanowisko 
nauczycielki w szkole powszechnej, dorabiałaby 
lekcjami prywatnemi, chodziła w słotę w dziura- 
wem obuwiu i zniszczonym płaszczyku, poczem 
młodo zapadlaby na gruźlicę... I koniec. Autorka 
zna widocznie dokładnie warunki pracy naszych 
uczonych i tak licznych kandydatów na uczonych 
z opalonemu skrzydłami i zarazkami gruźlicy 
w nieopaJanych pracowniach wobec doskonalej 
obojętności naszej dla spraw nauki i wnikliwej 
oceny materjału ludzkiego.

Jeśli życie Marji Skłodowskiej Curie innym po
toczyło się torem i zaprowadziło ją na niebosięż
ne szczyty sławy i nieśmiertelności, nie było to 
rzeczą ani przypadku ani szczęścia. Była tam wiel
ka, mocna wola, był jasno nakreślony szlak życia, 
był głęboko przemyślany wybór drogi życia 
i stwierdzenie, iż na trudnej, pełnej trudności dro
dze Marja Skłodowska Curie umiała całkowicie 
wypełnić posłannictwo kobiety — żony i matki 
z wielkiemi celami w promieniach słońca wiedzy,

Z kart tej autobiiografjd foije przedziwna prosto
ta. Ta prostota, co cechuje istotną wielkość. Bije 
też coś, co musi jeśli nie wzruszyć, to eona łmniej 
zaciekawić każdego czytelnika. Może zwłaszcza 
czytelniczki, szukające drogi życia, Oto promie
niuje z tych kart pierwiastek miłości, który tak 
ważną odgrywa rolę na kształtowanie się puszy 
człowieka. Z jakąż miłością pisze uczona o swym 
domu rodzinnym, o serdecznym stosunku do rodzi
ców, brata i sióstr, o głębokiem uczucia do wybra
nego towarzysza życia, Piotra Curie i o wychowa
niu 2 córek Ireny (Joliot) i Ewy. i w różnych chwi
lach życia — w laboratorjum czy na wojnie na 
ambulansach radjowych podczas 4 lat wojmy, 
w Ameryce czy w Szwecji, nasza wielka .już uczona 
ma cudowny uśmiech kobiety, gdy myśl jej zwracą 
©ię ku tym, których kochała. Uczona, która odkryła 
promieniotwórczość pierwiastków, rozumiała od 
dzieciństwa, do końca dni potęgę promieni uczucia. 
Może to jej dawało najwięcej pięknej pogody du
cha i wytrwania.

Nie miała życia, usłanego różami. Muisdala 
wszystko zdobywać — uśipiechem swej pogodnej, 
pięknej duszy i mocą wytrwania. Już gdy ją nur
towała głęboka niemoc, spowodowana niebezpiecz
ną pracą, trwała na wysokim posterunku do koń
ca z całą świadomością, iż kres się zbliża.

Kształciła się sama. Gdy całą duszą rwała się 
do wielkiej atmosfery wiedzy — do Paryża (gdzie 
była już jej siostra, drowa Dłuska) — uciszyła swe 
pragnienia, by nie opuszczać ojca, pisarza, w kra
ju. Pracą własną, drogą wielu wyrzeczeń, ciułała 
fundusze na wyjazd.

Później w Paryżu... „Dobre lata" z dostępem do 
źródeł wiedzy dały jej pokój w mansardzie, gdy 
w zimie woda zamarzała na miednicy. Sama sobie 
gotowała skromne posiłki, sama nosiła węgiel na 
6 piętro. I przyszły teren tryumfów: laboratorjum 
w „nędznej, starej, zimnej szopie", w której już 
wraz z mężem przeżyła „najlepsze i najszczęśliw
sze lata, poświęcając całe życie zamierzonemu 
dziełu". I tam tysiące prób i doświadczeń nowych, 
nieznanych, a przez lata zdawało się beznadziej
nych. Jedyną rozrywką były wycieczki na rowe
rach z mężem po całej Francji i poza jej granice. 
Kolej była zbyt droga.

Gdy zaś przyszły pierwsze tryumfy, gdy zaczy
nał się dobrobyt (nagroda Nobla i protektorat An- 
drew CarneggPego) — zaszumiały czarne skrzydła 
strasznego cierpienia. Oto w r. 1906 ciężki wóz 
towarowy najechał na zadumanego Piotra Curie 
i zdruzgotał mu czaszkę.

„Zdruzgotana ciosem — pisze A. Curie Skłodow
ska — nie byłam w stanie myśleć o przyszłości. 
Nie mogłam jednak zapomnieć o tern, co mąż mó
wił, iż nawet bez niego winnam w pracy nie usta
wać."

Francja uznała.Śmierć P. Curie, jako nieszczęś
cie narodowe.
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I —■ jak wiemy — M. Curie Skłodowska pełniła 
nadal swe trudy i wypełniła je, oddając ludzkości 
całą swą głęboką wiedzę i duszę.

Przed tą niewielką rozmiarami autobiografią, 
a tak pełną głębi trzeba pochylić głowę. Gdybyś- 
my żyli w warunkach takich, by ta książka mogła 
się rozejść w miljonie egzemplarzy, czy choć pół 
miljona — (pozwóhny sobie czasami na utopję), 
możeby to przeorało wiele umysłów i dało plon 
w mrokach życia naszego bujniejszy, niż na chło
dno przypuszczać można. Bo z tych słów prostych 
ł.:j. -i.—ł. promienie, ożywiające wiarę w czło- 

i w siły jego ducha.
Jan Cz.

wieka

W NIEDZIELĘ W OPERZE o 12 w poł. 

WIESZCZKA LALEK i 
PRZEKORNA LIZETTA

Bilety od 30 gr. do 2.50 ał.
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SCryzys polityczny w© Francji
NIEPOKOJĄCA SYTUACJA |

GABINETU LAVALA.
Paryż 17-go stycznia. (P. A. T.) — Pomimo' 

znacznego sukcesu Lavala sytuacja gabinetu 
wzbudza zaniepokojenie, uwidoczniające się na fa
mach prasy. Dymisję Herriota powszechnie uwa
żają za bardzo prawdopodobną, chyba żeby zaszły 
wypadki nieprzewidziane. Najbardziej interesu
jącą jest kwestja, czy dymisja Herriota pociągnie 
za sobą ustąpienie niektórych ministrów radykal
nych. Jedynie „Petit Parisien" stwierdza, że więk
szość izby wypowiedziała się za polityką pokoju 
wewnętrznego i że nikt, nawet Laval, nie mógł 
przewidywać takiej większości.

„Le Journal" pisze: Laval przezwyciężył nową 
napaść, ale opozycja przygotowuje się do wzno
wienia ataków i sesja nie zakończy się bez tego, 
aby radykałowie nie wznowili próby zmuszenia 
swych ministrów do ustąpienia. Najwyraźniej na
leży się liczyć z dymisją Herriota.

„Le Matin" sądzi, że dzień przyniósł złudzenia 
likwidacji niepewności, które zakłócały zakończe
nie sesji tak szczęśliwie rozpoczętej. Pismo zapy
tuje, co uczynią radykałowie w niedzielę i czy zwo
lennicy Daladiera nie wywołają incydentu, który 
pociągnąłby za sobą dymisję całego rządu.

„Ejscelsior" sądzi, że Herriot raczej ustąpi sam, 
nie pociągając za sobą innych dymisji, z tem, że 
na jego miejsce nikt nie wejdzie do gabinetu.

Anglia w przewidywaniu nowej wolny
REORGANIZACJA 

ANGIELSKICH SIŁ ZBROJNYCH.
Londyn, 17-go stycznia. (A. T. E.) — Gabinet 

opracował plan reorganizacji angielskich sił 
zbrojnych. „Daily Telegraph" donosi, że po 
wznowienie obrad izby gmin w dniu 4 lutego od
będzie się debata w sprawie zbrojeń. Rząd an
gielski ogłosił Białą Księgę, która omówi cało
kształt zagadnienia. „Morning Post" zaznacza, 
że rozwój sytuacji na morzu śródziemnem i na 
Dalekim Wschodzie zmusza Anglję do zwiększe
nia zbrojeń. Plan angielski przewiduje moderni
zację i mechanizację armji stałej, której stan 
liczebny będzie zwiększony. Lotnictwo zostanie 
zreorganizowane. W ciągu pięciu lat Angla wy
buduje coiĄjmniej 70 nowych krążowników. 
„Daily Telegraph" podkreśla, że rząd angielski 
nie wyzyskał wszystkich możliwości, przewidzia
nych w układach morskich, zawartych w Wa
szyngtonie i Londynie. Bazy morskie na Malcie 
i w Singapore będą zmodernizowane.

Londyn 17-go stycznia. (P. A. T.) — „Morning 
Post" zamieszcza listy otwarte szeregu wybitnych 
osobistości, popierające wszczętą przez ten dzien
nik kampanię na rzecz reorganizacji sił obron
nych Wielkiej Brytanji. Listy takie nadesłali: 
arcybiskup Yorku, admirał Beatty, który domaga
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Najkorzystniejsze źródło zakupu

Herbaty, Kawy, Kakao
Na miejscu palarnia. Własny import kawy.

TSUI A '3’’ E? iST* Marszałkowska 89■ BY1 H ru 4, c i Mazowiecka 5.
600002r

(„Echo de Paris" pisze: Dzień wczorajszy nie po
siada precedensu. Pomimo dużej większości, któ
rą uzyskał gabinet, rząd znajduje się w tak wiel- 

kiem niebezpieczeństwie, jak nigdy. Herriot 
oświadczył przedstawicielowi pisma: Skrajni ra
dykałowie będą usiłowali spowodować na posie
dzeniu komitetu wykonawczego w niedzielę zbio
rową dymisję ministrów radykalnych. Przypusz
czalnie zaczekam z moją dymisją aż do tego dnia.

„Le Jour" zapytuje, czy dymisja Herriota po
ciągnie za sobą ustąpienia ministrów Bonnet‘a
i Bertranda i czy w rezultacie gabinet pozostanie 
czy ustąpi. Ta druga ewentualność wydaje się pis
mu bardziej prawdopodobna.

„Oeuvre“ pisze: nie można sobie wyobrazić dy
misji Herriota bez natychmiastowych powikłań.

Socjalistyczny „Populaire" pisze: Oto nadszedł 
moment, gdy sytuacja rządu uległa pozornej kon
solidacji, lecz w rzeczywistości jest nadzwyczaj 
zachwiana. Kryzys się pogłębia.

Paryż 17-go stycznia. (P. A. T.) — Na 251 de
putowanych, którzy głosowali wczoraj przeciwko 
rządowi składa się: 10 komunistów, 96 socjalistów,
4 członków jedności robotniczej, 40 członków unji 
socjalistycznej i republikańskiej, 88 radykałów so
cjalnych, 3 członków niezależnej lewicy i 10 bez
partyjnych. 20 deputowanych powstrzymało się od 
głosu.

się m. in. znacznego powiększenia liczby krążow
ników, b. ambasador w Paryżu lord Tyrretl i Au- 
sten Chamberlain.
ANGIELSKIE SIŁY WOJSKOWE W EGIPCIE.
Paryż 17-go stycznia. (P. A. T.) — „Le Petit Pa

risien" donosi z Kairu: w ubiegłym tygodniu przy
było do Egiptu 20 tys. żołnierzy brytyjskich. 
Obecnie donoszą o przybyciu jeszcze jednej bry
gady piechoty pod dowództwem gen. Howarda. 
Intensywne prace obronne są energicznie prowa
dzone od chwili koncentracji włoskiej w Libji. 
Siły brytyjskie w Egipcie wynosić mają ponad 
75 tys. żołnierzy. Garnizony sudańskie są stale 
wzmacniane zarówno w sensie załóg, jak wyekwi
powania bojowego.

W kołach poinformowanych oświadczają, że za
rządzenia te mają na celu danie możności Anglji 
stawienia czoła wszelkim ewentualnym atakom na 
Egipt lub Sudan, umożliwiając jednocześnie reali
zację angiebko-egipskiego układu wojskowego, 
uważanego za niezbędny, jeśli chodzi o zabezpie
czenie podstawowych linji komunikacyjnych lądo
wych i morskich imperjum brytyjskiego,

Londyn, 17-go stycznia. (A. T, E.) — Z Alek
sandrji donoszą: Wczoraj przybyły 4 parowce 
z oddziałami wojsk angielskich. Wojska te sta
cjonują ńarazie w Aleksandrji.

Wojna w Afryce
Z ADDIS ABEBY.

Addis Abeba 17-go stycznia. (P. A. T.) —Reuter 
donosi, że wojska rasa Ayelu mają rzekomo zbli
żać się do Aksum. Donoszą również, jakoby Wło
si mieli dokonać częściowej ewakuacji Makalle, 
pozostawiając jedynie kilka oddziałów askarysów. 
Abisyńskie kola oficjalne zachowują na temat po
wyższych wiadomości całkowite milczenie. Donie
sienia włoskie w sprawie rewolty w prowincji 
Godzam znajdują częściowe potwierdzenie. W Ad
dis Abebie sądzą, że ruchawka została stłumiona 
i porządek przywrócony. Jednak informacje z od
ległych prowincji dochodzą do Addis Abeby z wiel
kiemi trudnościami natury zarówno komunikacyj
nej, jak cenzuiralnej.
ILE WŁOCHY KOSZTUJE WOJNA W AFRYCE 

WSCHODNIEJ?
Rzym 17-go stycznia. (Orient.)—Włoski „Dzien

nik Urzędowy" podaje, że do budżetu na 1935/36 
rok wpisano na nadzwyczajne roboty publiczne 
w Afryce Wschodniej, na udzielenie pomocy ro
dzinom żołnierzy, powołanych do wojska, i prace 
fortyfikacyjne we włoskich kolonjach w Afryce 
Wschodniej 640 milj. lirów. Suma ta nie dotyczy 
naturalnie bezpośrednich wydatków na armję 
i flotę.

Paryż 17-go stycznia. (Orient.) *— „L'Oeuvre“ 
oblicza, że do końca czerwca 1936 r. Włochy wy
dadzą na wojnę w Afryce Wschodniej 10 miljar- 
dów lirów. Do sumy tej należy dodać 5 miljardów, 
już wydanych do 31 grudnia ub. roku. Pozatem 
dziennik zaznacza, że podbój kolonji włoskich 
w Afryce—Erytrei, Somali i Libji — spowodował 
przelanie krwi przez 75,000 ludzi (26,000 zabitych 
i 50,000 rannych). Osiedlono zaś dotychczas w ko
lonjach powyższych około 3,000 Włochów, czyli na 
każdego kolonistę przypada 4 zabitych Włochów 
i 5 zabitych tubylców. Co do rozchodów, wyniosły 
one około 22 miljardów lirów, czyli na osiedlenie 
każdego kolonisty wydano po 7 milj. lirów.

ZA ZASTOSOWANIEM SANKCJI 
NAFTOWYCH.

Londyn, 17-go stycznia. (A. T. E.) — Komitet 
wykonawczy stowarzyszenia przyjaciół Ligi na
rodów przyjął jednomyślnie rezolucję, wypowia
dającą się za wprowadzeniem sankcji naftowych 
w jaknaj szybszym terminie. Uchwała podkreśla, 
że Abisynja. padła ofiarą niesprowokowanej 
agresji ze strony Włoch.

TELEGRAMY.
REMILITARYZACJA NADRENII.

Paryż 17-go stycznia. (P. A. T.) —„Le Journal” 
zamieszcza następującą wiadomość z Berlina: Do
wiadujemy się ze źródła wiarogodnego, że amba
sador francuski odwiedził w poniedziałek sekreta
rza stanu von Buelowa, z którym odbył dłuższą 
rozmowę na temat wrażenia, jakie wywołuje we 
francuskich kołach politycznych kampanja prasy 
niemieckiej w związku z rzekomem naruszeniem 
układów lokarneńskich przez techniczne porozu
mienie sztabów jeneralnych francuskiego i angiel
skiego, dotyczące granic północnych i wschodnich 
Francji. Według naszych informacji, ambasador 
usiłował dać von Buelowowi do zrozumienia, że 
remilitaryzacja Nadrenji może pociągnąć za sobą 
następstwa, co do których rząd niemiecki nie po
winien być utrzymany dłużej w nieświadomości. 
Dowiadujemy się ponadto, że rząd niemiecki, nie 
informując o tem Francji, miał udzielić w Londy
nie za pośrednictwem ambasadora von Hoescha 
zapewnień, iż nie myśli o remiłitaryzacji lewego 
brzegu Renu. Wiadomość tę — kończy dziennik — 
której potwierdzenia nie zdołaliśmy uzyskać, da- 
jemy z wszelkiemi zastrzeżeniami.

WIZYTA NIEMIECKA W LONDYNIE.
Berlin 17-go stycznia. (P. A. T.) — Niemieckie 

biuro informacyjne podaje, iż 19 b. m. przybędzie 
do Londynu delegacja b. kombatantów niemiec
kich, rewizytująca delegację Legjonu brytyjskie
go', która bawiła w Niemczech w lipcu r. ub. ■>

ANGLJA A EGIPT.
Londyn, 17-go stycznia. (A. T. E.) — Z Kaim 

donoszą: Wysoki komisarz angielski sir Miles 
Lampson prowadzi rokowania z egipskim fron
tem narodowym. Wysoki komisarz zapewnił


