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MEBLE najwykwintniejsze 
1 najskromniejsze 

poleca KAGAZYN MEBLI 

S. FATERI Syn 
S-toKrzyska 39 war»»w<•»»<»>. 
róg Slarszałk., tel. 198-25 CENY PRZYSTĘPNE przy ul. S-to Krzyskiej 39 

Niniejszem komunikujemy, iż z dn. 
1-go Stycznia 1929 roku powierzyliśmy 
firmie 

S.ROZENC WEJG 
w Warszawie, ul. Gąsia t, teł. 137-04 
wyłączne zastępstwo na Warszawę i o-
kolice naszych wyrobów jedwabnych, 
półjedwabnych oraz wełnianych. 

Fabryka Wyrobów Włókienniczych 
oraz Chustek Fantazyjnych 

Boi' Z. E. i Ignacy Sztrauch 
Ł Ó D Ź  

20-10 Strzel. Kaniów. Nr. 63. 
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aofcsris 

Drogiemu dyrektorowi p 

w dniu JEGO URODZIN 
najserdeczniejsze życzenia składa 

PERSONEL. 
II-go Oddziału 

„Riunlone Adriatica 
di Sicurtd", Żabia 5. 

M E B L E 
wykwintne 1 skromne w najsolidmej-
szem wykonaniu poleca Leon Fater 
PL Trzech Krzyży 13, róg Żórawiej, 
tel. 197-76, dawn. Zieltia róg S-ta i 
Krżyskiej. Ceny przystępne Warunki I 

dogodne. ' 1 

NOWĄ KOLEKCJĘ SUKIEN BALOWYCH 
P O L E C A  

GOUSSIN 

'ienf\ 
PRECVie. V JNV ZEGtAREk 

ŚWIATOWEJ MARKI 
do nabycia w pierwszorzędnych maga
zynach zegarmistrzowskich i jubiler' 

skich. 

A .  K ł k M l U S K t k  
Warszawa, FOBSSĄL. !Sa, tel. 30-32. 

Suknie wizytowe, wieczorowe i dancingowe po cenach zniżonych. 

Ważne dla Kupców i Fabrykantów 
branży ELEKTOYCZMEJ 

Fabryka Wyrobów METALOWYCH 
ELJASZ ŻAGIEL 

Warszawa, Pawia 3©„ tel. 148-36. 
Firma egzystuje od 1898 r. 

Wyrabia: ELEKTRYCZNE CZĘŚCI DO ŻYRANDOLI 
jakoto: szpony, baldachy, platfony deseniowe w różnych rozmia
rach KINKIETY różne, oraz lampy stołowe, biurowe i nocne z bron-
zu i metalu. PENDLE wszystkie rozmiary, łańcuchy, śruby oraz 
wszystkie części w zakres branży elektrycznej wchodzące. Także 

przyjmuje się obstaluukl z różnych metali. 
Obstalunkl wykonywuje się natychmiast na b. do

godnych warunkach po cenach konkurencyjnych. 
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W perspektywie tygodnia. 
M. S. Z. 

Dyplomatyczne Qui _ pro 
Quo z propozycją sowiecką 
znalkiUło w ubiegłym .tygodniu 
częściowe rozwiązanie. Palet 
Keilogga zostaj wreszcie rar.yii 
kowany pr:z.ez Senat waszying 
tońSKii bez io;imaln,yc;h zastrze
żeń. Deklaracja komisji spraw 
laagiraniicsznych Senatu w spra
wie nienaruszalności izasad do
ktryny Momroego i 'nieograni
czonego praw,a „samoobrony 
zoatailia przyjęta „do wiadomo
ści" na plenum Izby Wyższe], 
posiadającej w Stanach Zjedno
czonych wyłączną kompeten
cje w zakresie ratyfikowania 
traktatów .międzynarodowych. 

DeKoraeja ta nie stanowi 
jednak części integralnej doku
mentu ratyfikacyjnego, wobcc 
CŁtego nie iijdziie ona •zakomu
nikowana innym sygnatariusz-
kom paktu. Pirezy'dent Coo-
lidge nie skorzystał . tedy z 
przysługującego mu prawa ve-
ta na co się zanosiło w razue 
zwycięstwa skrajnego odłamu 
imperialistów amerykańskich, 
który domagał się, alby dotktny 
na Monroego została „zalegali 
zowana" w stosunkach trakta
towych i'ako przeciwstawienie 
(brytyjskie,i teJy o „specjalnych 
interesach" angielskich w pew 
mych zakątkach świata. 

Po ratyfikacji paiktiu Kel'Jlogga 
przez jego inicjatorów powsta 
ta w Warszawie kwestia osta
tecznego załatwienia propozy
cji p. Litwinowa. 

Stwierdzić należy, że pOany,, 
a naiwet intencje .przypisywa
ne naszemu M. S. Z. przez róż 
nyeh „besserwisserów", krajo
wych i cudzoziemskich oparte 
były przeważnie na fałszy
wych domysłach waz nieudol
nych inspiracjach. 

Niewiadomo skąd „wiysko-
r czyło" przypuszczenie, jakoby 

Polska 'zamierzała zapropono
wać Sowietom Mwotonie spe
cjalnej konferencji z udziałem 
państw bałtyckich oraz Rumu
nii. Moskwa z nieamiłyim zakło 
potaniem pnzytęła wiadtoimioiść 
0 ratyfikacji paktu Kidllogga, 
która podważała zasadniczą 
tezę Litwinowa. Pozostała jej 
tyi!:ko nadzieja, że mocarstwa 
'za chodn to- eu rop ej sk i e będą 
izwtekały z ratyfikacją, wobec 
czego zdaniem „Izwiestji" pro-
ttokuił Litwinowa nie stracił je
szcze aktualności. Lecz i ten 
argument uipcd'a, skoiro Francja 
1 Wielka Btryteinja pójść maią 
w ślady Stanów Zjednoczo
nych już w najbliższych tygod 
niach. 

Nie mniej jednak w pollskich 
kołach dyplomatycznych zdlaje 
się przeważać pcWądl, że na
wet po uprawomocnieniu się 
paktu Kelloega — odlręibny pro 
teknł ratyfikacyjny dli a całego 
„frontu" sowieckiego miałby 
w pewnych okoliczinościach 
wartość realną. 

Z opublikowanego priaez nas 
wczonaij oświadczenia posła 
Patka wy,mika niezbicie, że 
Polska dążyć będteie do popar-

\ cia linii politycznej Narikomim-
) diełu przedewszystkiem w kie

runku odprężenia konflikitu so-
wiecko-rumuńsłkiego. W zwiąiz 
ku z przyjazną koniunkturą 
„paktową", usuwającą .niepo-
tnzebne i bezcelowe przekoma
rzania arbitrażowe zostaną 
przyśpieszone .rokowania go
spodarcze, które dadzą nam 
wreszcie tak bardzo pożądlany 
traktat handlowy z Sowietami. 

Lansowany via Genewa ba
ton próbny o pośrednictwie 

•Niemiec w Eatargu sowiecko-
raniuńskim potwierdt® ityiko 

wyrażony w tym miejscu po
gląd. że inicjatywa Polski w 
kierunku ustabilizowania poko 
ju na całej długości frontu so
wieckiego pokrzyżuje niemiec-
Kie piany zmonopolizowania 
businessu amerykańskiego w 
Rosji. 
KONTRREWOLUCJA W AF

GANISTANIE. 
Powstanie sfotnałyizowanych 

szczepów afgańskich przeciw
ko królowi Amaai-lMahowi we
szło — co się zwie — w sta
dium decyduiąoe. Król abdyko 
wał na rzecz swego brata w 
na vi i ei ui:atowaniai dynastji, 
lecz pirzywódca powstańców, 
popierany oczywiście przez an 
gliików sam si^a ipo władzę. 
Bogobojny Bacharl-Saigiuao 
jest wprawdzie symetrii wozi
wody, lecz w swych dążeniach 
politycznych reprezentuje reak 
cyyn© i kl'er,yfca£ne żywioły, 
które zbuntowały się piieoiw-
ko zbyt może pośpiesznym re
formom Aman-li'Iaha, zapatrzo 
nego bezkrytycznie w dykta
tora odrodzonej Turcji. 

Próba błyskawicznej euro
peizacji Afgsnltanu zatkońcr ry
ła się na . razie katastrofą. 
Aiman-Ulah był nazbyt gorąco 
pode.imo-waniy wiosną roku -u-
biegłego w Moskwie, aby Lon 
dyn mógł długo tolerować ..no 
wy stan rzeczy" w najbliż
szym sąsiedztwie Indji-

Pen is lam izm wypędzony z 
Angary i Teheranu naimsłalo-
wał s,l? ponownie w KalbuCu — 
ku chwale A!,!aiha, no i kapita
na Lawre,nce'a, genjai'uego <ar-
jenta Foreign OMfoe dila spraw 
szczególnej wagi na blisKim i 
środkowym Wschodzie... 

TAJEMNICA C0NERAŁA' 
GROENE^A. 

Pewefacje „Review of Re
views" w sprawie tajnego me
moriału ministra Reichswehry 
zostały już dostatecznie wyko 

rzystane <2 a celów propagan
dowych. 

Faktycznie nie zawierają o-
ne nic nowego, aibowiem zwo
lennicy budo w v pancernika nie 
ukrywali bynajmniej, że dążą 
oni do przywróoenia „równo
wagi" na morzu Bałtyckim. 
Redaktor nacf.elny „Beillincr 
Tagebiiatt" wystąpi w swoim 
czasie przeciwko gen. Groene-
rowi, zarzucając mu, iż wy
warł nacisk na Hindenburgu i 
groził dymisją mai wypadek od
rzucenia kredytów, prelimino
wanych na budowę pancerni
ka A. 

Groener odd&wna dowodził, 
że pancernik ten jest tylko 
pierwszvm z rzędu nowoczes
nych jednostek bojowych, któ
re mają „bronić" Prus Wschód 
nich, lecz jednocześnie przeciw 
stawić się ewentualnym pró
bom wzmocnienia pozycji stra 
tegiczno-taktycznej ze strony 
sowieckiej. 

O 'tym drugim zaimiialrze wie 
dziano doskonal© w Mcskwie, 
a nie u'lega wątpliwości, że 
fakt ten wpłynął dodatnio na 
układ stosunków sowieciko-pol 
ski'ch. 

Narkctmindieł zrozumiał, że 
silna fleta niemiecka na Ballty-
ku stać się może izt czasem nie-

i bezpiecznym instrumentem in
terwenci;, zrodzonej w atmo
sferze porozumienia między 
Berlinem a Londynem- Wizyta 
„footbalowa" lorda Birkicnhea-
da m jesieni roiku ubiegłego 
pozostawiła w Berlinie pewne 
śladly, które prowadzą bezpo
średnio do „tajingo" memotrja-
łu m'nistra Reichswehry. 

Tajemnica Groenera iest tyl" 
ko tajemnicą poliszynela aie-
hardów brytyjskich. Niech to 
sob'e zapamięta dyptomacja 
sowiecka a oceni ona wów
czas wartość poprawnych sto
sunków sąsiedzlkich z Polską... 

N. S. 

W  m f y n i e  o p i n j a .  
W Wilnie po konfiskacie pewnego 

1 artykułu w . Dzienniku Wileńskim" 
1 sędzia Śledczy oświadczy! redakto-
I rowi odpowiedzialnemu tego .pisma, 
' p. Kodziowi, że aresztuje RO do cza
su wniesienia kaucji w wysokości — 
50 zt Ody p. Kodź, źą wzuiedów za-

' sadniczyoli, odmówił złożenia koucji, 
aresztowano go i odstawiono do 

. wtięzienia_ gdzie P' traktowano go 
'jak pos»< litego przestępce. poddajac 
rewizji osubis'si, odibteraijąc mu swl-

((ki i krawat, „żeby się nie powie
si!'' i t. p. Zwoindonio go dopiorą 
wówozas, gdy jeden z jego przyja
ciół, bez ,porozumienia się z mm 
w.nióis! żądaną sumę. 

Nawet sanacyjny „H. Kurjer Co
dzienny" .pisze o tem, co następuje: 

.,Nie .rozumiemy tylko, dlacze
go ma się zwalliniać reduktora 
za kaucją... Gdy polityczny ar
tykuł zosta! skonif.jskow.ainy, na
leżałoby, naszem zdaniem, re
daktora z miejsca wpaikffwać do 
0i,Upy — i rniech siedzi o chlebie 
i -wodziie aż do rozprawy sądo
wej. W razie, gdyby (co się zda
rza) sąd na rozprawie go uwol
nił, to kozy odsiedzianej nikt 
mu już mie odejmie. Co odsie
dział, to odsiedział — i może na 

•przyszłość sko.rzysta z nauczki. 
Więc do więzienia, do więzienia, 

•bez dalszego tłumaczenia". 
Nie był to jakiś sporadyczny wy

padek wileński. ^Roibotnik" donosi, 
że redaktorowi tygodnika, pepeesow-
skiego „Chłopska Prawda" p. Nie-
myskiemu wydarzyło się — coś — 
boda'j jeszcze gorszego. 

P. Niemyski oskarżany ć art. 129 
K. K. o przestępstwo prasowe, po
zostawał na wolności, złożywszy 
deklaraefr a AUwydaliM^u M « War 
se&wy. 

Ale na wniosek podproik. Gusz-
kowskiego sąd wydał decyzję o zmia 
nie środka prewencyjnego na kaucję 
w wysokości 500 zł. 

O tej decyzji p. Miemyskdego — nie 
zawiadomiono, tyilko — niespodzia
nie zjawiła się w jego mieszkaniu 
policja, przedstawiając rozkaz aresz
towania do czasu złożenia kaucji. 

Is-to'tmde aresztowano go, przetrzy
mano przez noc w komisariacie z 
pospolitomi przestępcami, potem pod 
daino kąpieli i dezynfekcji w miej
skim zakładzie dezynfekcyjnym, 
chociaż zwrócił uwagę na to, ii 
stan jego płuc nie pozwala na ką
piel w lażni, do której i z której 
trzeba przechodzić oiago przez kilka 
mieogrzanych pokoi. Potem odsta
wiono „zbrodniarza", znowu w to
warzystwie kryminalistów, do wię
zienia śledczego. Wypuszczono go 
dopiero, gdy złożono za niego żąda
ną kaucję. 
DEMOKRACJA A ROZBROJENIE. 

Powiraicaijąc jeszcze d,o wypadku 
w Jugosławii, „Robotnik" podkreśla, 
że jest to przejaw choroby, która 
toczy całą Europę. Nie „choroby par 
lamentairyzimu", jak woła prasa sa^ 
naeyjna, ale — zgoła innej o której 
pi'sze : 

..Dziwną rolę poczyna odgry
wać armja dzisiejsza, a raczej 
jej korpus oficerski... Skoro wy 
się ze sobą kłócicie — mówi o-
ficer z „mafji" zakonspirowanej 
— ja będę tym, który na tem 
skorzysta. ...W tych warunkach 
idea rozbroiienia ipowszeohnego-

•..jnabiera szczególnego znacze
nia. Rozbrojenie staje się nietyl-
•ko rękojmia powszechnego po-. 
koili Daje ono gwarancie: że 
kraj nie stanie s'e tertiitin w«-

_ wnotronoj ohupaioji*\ , _ 

Apal do P. T. Putsiicznaści! 

Upraszam P. T. Publiczność o baczne zwra
canie uwagi przy zakupie cukrów I czekolady 
na markę „H1ZET", gdyż ostatnio po
jawiły się w handlu liche naśladownictwa 
naszych wyrobów o łudząco p( d ;bnej formie 
i podobnem zewmtt znem opakowaniu. 

„ H A Z E T "  
Parowa Fabryka Cukrów i Czekolady 

W E  L W O W I E  
3835-T 

STRASZNA KATASTR OFA NA MORZU. 
250 ludzi utonęło. 

Londyn. (AW.). Na południowem 
wybrzeżu Chin, w pobliżu wyspy 
Hongkong, ma,leżącej do Anglji, zda-
rzyta się tragiczna katastrofa okręto 
wa. Statek chiński, wiozący trzystu 
pasażerów, przeważnie chińczyków 
z załogą oko!o 100 łudzi wpadł na mie 
liznę, wskutek czego przewrócił się 

i w ciągu krótkiego czasu zatonął. 
Z pośród pasażerów i załogi zdołano 
uraitować tylko 20 osób. 

Hong - Kong. PAT. Jak się wydaje, 
przy katastrofie parowca „Hsin . 
Wall" .zginęło oonajmniej 250 osób z 
pośród których było około 30 kobiet 
i wiele dzieci. 

Wiadomości telegraficzna. 
Berlin (PAT.). Z Pomorza donoszą, 

że całe wybrzeże wschodniego Pomo 
rza od dnia wczorajszego zablokowa 
ne zostaiło przez zwały lodowe sze
rokości 10 mil morskich. W Kołobrze 
gu ? Słupsku kilka parowców utknęło 
w lodziie. Okręty przybyłe ze Szwecji 
i Danjli nile mogą przebić zwału lodo
wego i oczekują chwili odpływu mas 
lodowych, aby móc dostać się do por 
tów wschodnich. 

Biatogród (PAT.). Od wczoraj pa
da bez przerwy śnieg. W Bialogro-
dziie warstwa śniegu dochodzi do 30 
cm. grubości. Burze śnieżne, szaleją 
oe w różnych częściach kraju, wy wo 
łaly poważne zaburzenia w komuni
kacji} kolejowej. Połączenie pomiędzy 
Splitem t Zagrzebtem zostało prezr 
wane. W okolicy Nowi Sadu i Weliki 
Berkberek lokalne pociągi grzęzły po 
k lka godzin w śnegu. 

Londyn PAT. Według wiadomości, 
otrzymanych z Kabułu, nowy władca 
Afganistanu Habibullah Han, zwany 
pod nazwiskiem SaJkao, przywódca 

oddziałów powstańczych 
ovanowa'I caWPOwicie miasto i cytade
lę, której aatoga poddafa się bez wał
ki. W dniu wczorajszym zgłosili się 
do brytyjstó-^go ministra pelncmocne-

! go sir Frarociis Humphyrsa prizedstawi 
cieiie nowej władzy z prośbą o ułatwię 

j nie byłemu królowi inayatukahowi o-
j puszczenia Kabulu aeroplanem. Rów, 
jmoczuśnie potwierdza si.ę wtoUioimość 

• że lniayatuilah abdykował w pooii'cdzia 
' łek ubiegły. Przedstawiciele Sakao 
| motywowaJi swą pirośbę tem, że od-
j jazd InayatuCfiaha położy kres wojtus 
i domowej. Wobec tego władze angiel
skie poleciły dziś rano oddanie do dy
spozycji Inayaitullha kiiiku aeroplamow, 
które przewiozą b. króla, człomików je 
go świty, kilka daim dworu i 2 brad 
królowej Saiuri do Peszawaru, 

A jednak... 
wszyscy się przekonali, że naj-
ładiniiejsze koszule, najpiękniej
sze krawaty, najmodniejsze 
trykotaże oraz wszelką kon
fekcję męską dostać można 
tyl ki di w składzie fabrycznym 
I. Reinfelda, Nalewki 10, róg 

Świętojerskiej-
Uwaga! Firma, została nagra* 
dzpna dyptamem na konkursie 
wystaw za wykwijnitiny gust. 
10— T 

STAOWISKO POLSKI PO RATYFIKACJI PAKTU KEL-
LOGGA 

Wobec ratyfikowania paktu ratyfikacyjny, obejmujący 
Keilogga przez senat waszyng- wszysbkie państwa» sąsiadujące 
toński powstała kwestja, czy z Rosją mógłby^ w pewnych 
propozycja sowiecka, dotyczą- warunkach posiadać _ wartość 
ca zawarcia odrębnego proto- nawet po uprawomocnieniu pak 
kułu jest nadal aktualna- tu Kellogga-

„lawLestja" przypuszczają Wiadomość, lansowana z 
wprawdzie, że mocarstwa za- Moskwy via Berlin jakoby Pol-
chodnio-europejskie będą zwie ska zamierzała zaproponować 
kały z ratyfikacją j dlatego w Sowiet- zwołanie w tej sprawie 
dalszym ciągu podtrzymują pro specjalnej komfercncji, z udzia-
p3'Zycję Litwinowa^ łem państw bałtyckich oraz Ru 

Natomiast w polskich kołachmunji — nie znajduje żadnego 
dyplomatycznych przeważa o- potwierdzenia, 
pinja, że „regionalny" protokuł 

„RADYKALNA NAPRAWA" DE
MOKRACJI. 

.Przełom" „aipeluje" do Sejmu, a-
by w myśil słów marszałka Daszyń
skiego dokonał — pracy, zmierzają
cej do wytworzenia ntormcilnych sto
sunków między rządem a parlamen
tem, na podstawie rozumnego wy
konywania praw i obowiązków obu. 

1 „ostrzega", że — „rozwój wy
padków może narzucić sytuacje, z 
któiryah parlamentaryzm polski ,nie 
zmajdzie dla siebie dróg wyjścia". 

.Ostrzega" także „Czas" krakow
ski, 'Pisząc, że może „w ostatniej 
chwrld widok niebezpieczeństwa 
przekona posłów..." 

Jakiiego miobezpieczefistwa? Nie 
powiedziano, atle gdzieindziej pisano 
już o teim wcale ja9no. 

Natomiast nadal niewiadomo, jaką 
„demokratyczno - sanacyjni" t,leka
rze" demokracji i parlamentaryzmu 
mają praktyczną, konkretną rece-ptę. 

Gztxo chcą od Sajmu? Podobno 

„jedynka" ma wreszcie zgłosić ja
kiś pozytywny wniosek. 

Tymczasem mnożą się „prywatne" 
.pomysły, zwłaszcza po prawej stro
nie „sanacji". 

Rozmach tu jest potężny. 
Pos. Morawski w ^Dnlu Polskim" 

zaleca ni mniej ni więcej tylko: na
danie Głowie Państwa prawa osta
tecznej decyzji w ustawodawstwie, 
jedynie ustawy, któreby w Sejmie l 
Senacie uzyskały większość trzech 
czwartych głosów .nie wymagałyby 
zatwierdzenia Głowy Państwa. Sejm 
wybierany w wyborach powszech
nych, ale — przy podniesieniu wie
ku wyborczego, i równorzędny Se
nat, złożony z reprezentantów orga-
mizacyj zawodowych i — członków 
mianowanych przez Głowę Państ-

' wa, miałyby jeszcze prawo uchwa-
j lania budżetu, ale — z wyłączeniem 
budżetów Min. Snr. Wojskow.. Min. 
Spraw Zaeran. i Mia. Spra\>- 'A'ewn. 

Oułfc 



Dzień polityczny. 
REWIZJA KONCESJI MONO

POLOWYCH. 
Na porządku dziennym środo 

wcgo posiedzenia komisji skar
bowej znajduje się wniosek pos. 
Sapicera w sprawie noweliza
cji przepisów dotyczących 
:ezwoleni>ą na wyszynk alkolio 
ju. W związku z tem odbędzie 
się w poniedziałek konferencja 
z udziałem przedstawiciela mi-
•I'stcrstwa skarbu, przemysłu i 
.lamdlu, związku inwalidów i 
kupców. Jako referent w tej 
sprawie występuje pos. Mia
nowski. 

* * * 

REWIZJA KSIĄG HANDLO 
WYCH ZA LATA UBIEGŁE-

Ministerstwo skarbu wysto^ 
sowato do prezesów izb skar
bowych polecenie wstrzymania 

.nieuzasadnionych nowemi oko
licznościami rewizjii podatko
wych za lata ubiegłe. 

Rozporządzenie to zostało, 
wydane w związku z dokony-
wanemi rewizjami ksiąg, han
dlowych za r. 1923/24, mimo że 
podatki zostały już dawno ure
gulowane. 

* * • 

ZASTĘPCA POSŁA SOCHAC 
KIEGO. 

Na miejsce pos. Sochackiego, 
który złożył .mandat wchodzi I 
p. Józef Skrzypa, b. poseł. 

NASZ PRZEGLĄD Warszawa 20 stycznia 1929 r. 

(i) czwtek, dnia 24-So 6. iti. Mott się ftm&j mm pisia 

TKęgmwjĘ wwo 
Hmrmmm 

X 

które dokona przewrotu w tej dziedzinie, stwarzając zupełnie nowy typ wydawnictwa pięknego, wielkiego i pożytecznego, 
przedewszystkiem zaś ciekawego. * 

„ 7  D N I "  umieszczać będzie najaktualniej ze fotografje, najlepsze powieści i nowele, najciekawsze informacje 
z dziedziny techniki, wiedzy, wynalazków, — artykuły sportowe, teatralne, filmowe, podróżnicze i t. d. i t. d. 

pierwszorzędne ii»s.raye. Najmniej 32 strony wielkiego formatu 

99 

Doskonały druk. 
Bardzo ciekawa treść. 

Estetyczny układ. cesna groszy. 

REDAKCJA I ADMINISTRACJA 

„7 CII 99 

99 
Tygodniowe pismo 
ilustrowane. 

Warszawa, Mokotowska 2G. 
te l .  525-8S. Konto P. K.  O.  16190. 

! ntatf polska na drugą notę sowiecka. 
(PAT.). Wczoraj w godzinach po

południowych poseł Rzeczypospolite! 
Polskie] w Moskwie, p, Stanisław Pa
tek doręczył zastępcy Komisarza Lu 
dowego Spraw Zagranicznych p. Lit
winowowi następującą note: 

Panie Komisarzu Ludowy! 
Potwierdzając odbiór noty Pań

skiej nr. 3028 z dnia 11 stycznia b. r., 
w której zechciał Pan bardziej 

' szczegółowo umotywować stanowi
sko, jakie Rząd Związku Socjaiistycz 
nych Republik Rad zajmuje w spra
wie proponowanego przezeń Protoku-
lu, mam zaszczyt w imieniu Rzqdu 
Polskiego zakomunikować co nastę
puje: 

Z chwilą ratyfikowania przez Sta
ny Zjednoczone Ameryki PólnoczneJ 
paktu Kellogga bez żadnych zmian o-
raz po przeprowadzeniu z pierwotny
mi sygnatariuszami rozmów f  zapo
wiedzianych w nocie polskiej z dn. 10 
stycznia b, r,, Rząd Polski Jest obec
nie w możności swobodnego podjęcia 
pertraktacji z Rządem Związku Socja 
iistycznych Republik Rad, związa
nych z iormą 1 procedurą podpisania 
proponowanego przez Pana Komisa
rza Protokulu, przyjęcie którgeo 
Rząd Polski już zaakceptował w wy
żej wspomnianej nocie. Uchylając się 
całkowicie od podjęcia dyskusji w 
sprawie tych czy Innych ustępów no 
ty Rządu Socjalistycznych Republik 
Rad i. dnia 11 stycznia b. r., Rząd 
Polsk! sądzi, iż Rząd Związku Socja
listycznych Republik Rad zrozumie 
należycie te motywy, któremi kiero
wał się dotychczas Rząd Polski, a 
które płynęły z faktu, iż podpis Pol
ski znajduje się w liczbie pierwot
nych sygnatariuszy Paktu Paryskie
go z dnia 27 sierpnia ub. r. 

Rząd Polski uważa za konieczne 
po-zatera wyrazić swe wielkie zado
wolenie, iż Rząd Związku Socjali
stycznych Republik Rad w tak wy
raźnej formie oświadczył, iż nie ma 

n!a jej do przyszłego Protokulu, 
Rząd Polski oświadcza swa gotowość 
podjęcia sugerowane] mu przez Rząd 
Związku Socjalistycznych Republik 
Rad Inicjatywy. 

Przechodząc do kwestjl udziału 
Państw Bałtyckich w Protokule, 
Rząd Polski raz jeszcze stwierdza, że 
zadeklarowały one gotowość przy
stąpienia do paktu Kellogga, a co za-
tem Idzie Ich stanowisko prawne nl-
czem nie różni się od Innych Państw, 
które zgłosiły akces do tegoż paktu, 
ale go leszcze nie ratyilkowały. fakt 
nleratyflkowania dotychczas przez 
parlameuty tych państw paktu Kel
logga nie może więc być argumen
tem dla pominięcia ich w propozycji 
Rządu Związku Socjalistycznych Re
publik Rad Już chociażby z tej przy
czyny, że dotychczas również i Rzecz 
pospolita Polska nie ratyfikowała pak 

tu Kellogga, co Jednak nie przeszko
dziło Rządowi Związku Socjalistycz
nych Republik Rad do zaszczycenia 
Rządu Polskiego propozycją podpisa
nia Protokułu. Rząd Polski podtrzy
muje w dalszym ciągu swe stanowi
sko, Iż Państwa Bałtyckie, o Ile wy
rażą ku temu swą gotowość, winny 
wziąć udział w podpisaniu protokułu 
niezależnie od tego, czy do chwili 
Jego podpisania pakt Kellogga będzie 
Już przez te lub Inne Państwo Bał
tyckie ratyfikowany. 

W myśl wyrażonej na wstępie zgo 
dy Rządu Polskiego do przystąpienia 
do praktycznego omawiania procedu
ry zawarcia protokułu, Rząd Polski 
polecił ml podjęcie niezbędnych w te] 
sprawie pertraktacji z Rządem Zwiąż 
ku Socjalistycznych Republik Rad. 

Zechce Pan przyjąć I t. d. 
(—) Stanisław Patek. 

Drugi dzień rozpraw w proce
sie prześladowców robotnicy 

Barszaj w Mińsku. 

Zagadnienia podatkowe. 
W ŚRODĘ POSIEDZENIE KOMISJI SKARBOWEJ. 

Na porządku dziennym posie 
dzenia komisji skarbowej w śro 

sję wywołała równiże sprawa 
podatków komunalnych. Twier 

Minsk (ŻAT). W dfruglm dniu 
rozpraw w wielkim procesi'e 
Barszaj odbyło ^się przesłucha 
nie świadków, podczas którego 
zostały potwierdzone pełne 
zgrozy szczegóły udręczeń, ja
kie Barszaj zmuszona była zno 
sić ze strony swych prześla
dowców-

Świadek robotnica Niczajew-
skaja oświadcza, \l w jej obec
ności podsądni Tac h id In i Bru-
dzfew rzucili Barszaj na podło 
gę i odsłaniając jej suknię, znę
cali się nad nią. 

Sąd przystępuje do przesłu
chania robotmitey Barszaj. Z 
wielką trudnością udaje się są
dowi Zdobyć z zeznającej poj 
niżające szczegóły udręczeń 
przez nią doznanych. Przerywa 
nym głosem Barszaj opowiada, 
iiż podczas opisanego przez św. 
Niczajewską incydentu, podsąd 
ni Taichilin ,i Brudzew przytrzy 
mali ją leżącą na podłodze, a 

stwierdzono, iż również dooor* 
ca) huty Krasniawski był obec
nym przy tych zajściach, jednał 
kowoż zach/oiwywał się zupeł-
nie obojętnie, nie reagując lia te 
barbarzyńskie wybryki. 

Wysiiki obrony, zmierzające 
do stwierdzenia, że Barszaj rze 
komo łączyły .intymne stosunki 
z Tachilinum, zosit&ły pod
czas rozpraw całkowicie oba«-
lorve. 

Zainteresowanie procesem 
we wszystkich kołach społe
czeństwa wzrasta coraz bar-
dziiej- Pnasa ogłasza szczegóło
we sprawozdania z przebiegu 
rozpraw sądowych. 

Jak donoszą ze źródeł mia
rodajnych, proces Barszaj od
bywa się w Mińsku, nie zaś w 
Swiisloczsku, gdzie zajścia te 
miały mfejsce poto, aby proce
sowi nadać szerszy rozgłos w 
całym kraju waz w celu sku
teczniejszego wykorzystania 

dę znajdują się między innemi, dzomoi, że gdy podatki komunał 
przedłożenia podatkowe rządu. | ne w Poznańszczyźnie wyno-
W związku z tem odbywały się szą 60 pr. ogólnych podatków, 
narady klubu BB z rządem, a 
wczoraj odbyła się narada 
członków komisji skarbowej 
klubu BB pod przewodnictwem 
b- ministra pos- Romockiego. 
W dyskusji przedstawiciele 
grupy przemysłowo - handlo
wej domagali się ustawowego 
określenia podatku obrotowe
go, a nie przekazywali tej 
sprawy drogą pełnomocnictwa 
ministrowi skarbu. Wprawdzie 
niektórzy zwracali uwagę, że 
p. minister skarbu ma poważne 
zastrzeżenia w tej sprawie i 
w razie przyjęcia takiej uchwa 

,na kresach i w Kongresów
ce wynoszą one od 120 do 150 
proc. Postanowiono domagać 
się, by Ministerstwo Skarbu 
względnie władze skarbowe 
miały możność ingerowania w 
sprawach podatków komunal
nych i ewentualnego zreduko
wania tych podatków. 

Naogół sprawy podatkowe 
nie zostały jeszcze ostaitecznie 
załatwione na posiedzeniu klu
bu BB ,1 będą jeszcze przedmio 
tem rozmów z rządem- Gdyby 
jednak do środy nie ziostała 
ustadona jednolita opinja klubu 

Niezajewskaja lała wodę na jej j tego procesu jako demonstracji 
nagie ciało. I przeciwko antysemityzmowi. 

Na przewodzie sądowym 
' " ' *"" ' * 

STRASZLIWE TRZĘSIENIE ZIEMI W AMERYCE POŁUD
NIOWEJ. ' 

Dotąd naliczono 200 zabitych, 1500 rannych. Cale miasta 
w gruzach. 

.  .  i  v . :  m u .  » » .  —  ,  w  i  a ż / i w  p i  u  j  j y v m  -  " w .  v  L •  A  _  r f - r v n  a  

żadnych zastrzeżeń przeciwko udzia-j jy rnusfevfby wyciągnąć daleko, sprawai ta zostanie aa rac 
łowi Rumunił w Protokure, omawia-1 j^ąoe wnioski, lecz przedstawi | Jak się -dowiadujomy» 9prawy 
nym w nocie Pańskiej z dnia 29 grud przemysłu i handlu uważa | podatkowe będą załatw^arns w 
nia ub. r. Co się tyczy propozycji ^ że  naiCiałoby choćby dno-gą' następującym porządku: poaa-

kampromisu ustalić obniżony tek przemysłowy, podatek do-
podatek obrotowy dla drob-

Dłuższą dysku-

Rzqdn Związku Socjalistycznych Re
publik Rad wzięcia przez Polskę inic
jatywy w sprawie wyjaśnienia stano- jnych kupców, 
wlska Rumunii w kwestii przystąple> 

chodowy i podatek gruntowy 

.lU 1 Ul -II IIW 

Trzęsienie ziemi, które nar 
wledziio Venezue!ę w Ploiłudnio 
wej Ameryce trwało bez przer 
wy 10.minut 
Ekspedycje ratunkowe wysła

ne >doi czę
ści kraju. nawiedzonych 
trzęsieniem ziemi w pierw
szym momencie znalazły 200 
trupów i przeszło 1500 ramnych 
z których większość umiera z 
upływu krwi, gdyż brak jest 
środków opatrunkowych i po
mocy lekarskiej. 

Wskutek trzęsienia ziemi ca
łe miasta ,i wsie legły w gru
zach- Katastrofę powiększa fakt 

skutkiem czego woda zalała na 
wet te miejsaowośoi. które nie 
zostały nawiedzone trzęsie
niom ziemi- Ofiary katastrofy 
należy liczyć na kilka tysięcy 
skutkiem tego, że trzęsienie zie 
mi nastąpiło w nocy, kiedy 
mieszkańcy nie przeczuwając 
kataklizmu najspokojniej spali 
w swoich domach. Budzili sitf 
zasypani już gruzami walących 
się ścian, sufjitów i dachów. 

Na miejscu tra/gedji pojawiły 
się bandy rabusiów, które ogra 
biają trupy i kradną pozostawio 
ny dobytek. Władze Venezueli 
wysła-ły na miejsce katastrofy 

#1 

iż .wiele rzie-Jk zmieniło łożyska, | oddziały policji i wojska. 
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u!. Przejazd 9. 
Pocz. o g. 6 pp. 

HILTON 

„stuprocentowy mężczyzna" 
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PO RAZ PIERWSZY W WARSZAWIE ! 

w wielkim dra
macie mocnego 

S| | | Ci "łowieka li L L w W  W 3 'C e  Z  produkcji 1928-29 r, amerykańskiej 
łością p. t. wytwórni „First National Pictures'' gj 

ZDOBYWCY ZtOIA I 
Film produkcji 1928-29 r, amerykańskiej 

Dziś OTWARCIE 
naipiękniajszego 

i najwytwornje]szego 
K I N A  

U 
KOMETA P A N  T A D E U S Z  

(duża sala) Chłodna 47. 

J) Wyświetlany będzie 
piękny film ______ _ 

x udżTn^wybitn. sil sceny polskiej. 
Do obrazu ściśle zastosowana ilustracja muzyczna orkiestry symfon. pod batutą I.  Kamińsk lego, 

Pocz. o 4 pp. Na małej sali  „Ostatnia noc" oraz występy artystów. 

OB ADMINISTRACJI 
Upraszamy mszych Sz. Prenumeratorów zamtelsco-

wrch o wpłacenia na nasze konto w P.BC.O. Nr. 639! 
n a l e ż n o ś c i  z a  p r e n u m e r a t ą  z a  m i e s i ą c  L U T Y  

Oo numeru dzisiejszego załączamy czeki na P. K. 0. 

zaleca się wyjazd do Zakładu Wypoczynkowego .jSrfid" 
barowianka" w Sródborowie. Stacja klimatyczna. 
(Pierwszy przystanek kolejowy za Otwockiem). Od dnia 
'] stycznia stale ordynuje lekarz Zakładu. Na miejscu 
wszelkie zabiegi lecznicze. Laboratorjum analityczne. 
Najwyższy komfort. Centralne ogrzewanie. Kuchnia 
wykwintna (z działem djetetycznym). Chorych gruźli

czych Zakład nie przyjmuje. 

ttOOTOOOUî O^O'̂ WCMSOt̂ eKJOOOOiOOOOOOOOOOaoOtoOOO' 

Z OKAZJI ZAŚLUBIN 

panny REGINY LINDERÓWNY 

z panem JAKÓBEM BORSUKIEM 
SERDECZNE ŻYCZENIA ZASYŁA 

kolega IZAK MANASOHN 

ANNA STEN 
i KOWAL SAMBORSKI 
to gwiazdy, które olśniewają 

% 

Już JUTRO! 
S E N S A C Y J N Y  

W Y Ś C I G  
między 

ubóstwianą gwiazdą ekranu, uroczą 

BebeDaniels 
a wszechświatowej sławy pływaczką, która przepłynęła 

k an alt La Manche. 

- Gem EDERLE 
• we wspaniałym filmie p. t. 

' „REKORDZISTKA" 
fi Premiera SPLENDID! 

K I N O  

„ZitlY PftSZPCBI" 
wkrótce w kinie „Apollo" 

QUO UADISi 
Wierzbowa 7. 

Pocz.,  o g.  5, ost.  10. 

i jo»anaBoaoiouoBoaoiioiioao«ORaaoiLjs 

pj Z okazji zaręczyn kolegi P 

Cl A D A M A  K A L T B A U M A  0  

0 z panną EDWARDĄ REICHENBERŻANKĄ 
03 

0 
Oj gratulują 

MONIEK GRUSZKA z narzeczoną 0 
• 
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M a s z y n y  i r y k o t a ź o u e  
„G^ O S S E R A "  

najnowszych systemów we wszystkich rozmiarach, na dogodnych 
warunkach i po cenach przystępnych poleca firma 

M .  G R U N B E R G  
Warrzawa, ^SaiSewIci 15, tel. 149-38. 

Stale na składzie przędza wełniana, bawełnia
na, zw^cxajna oraz mer-cer-yzowana (Brassa) 

we wszystkich kolorach i numerach. 

Si" 
s  

SEIM« 
wszyscy oddają swoją garderobą 
— do prania lub farbowania — 39 

i j tylB«o do firmy 5496—1 

1  L  K R Z Y C Z K O W S K I  
FarSslarnia Parowa i Pralnia Chemiczna 

tel. 503-19. Fair.: PROSTA 50, tel. 116-92 

i 
I 

r*J ATiffśfSn ż e  Sarderobi uprana lub uf^rbowana 
ULH I fcUU| w  z kładach chem cznych 

Krzyczkowshiego, wychodzi zawsze jak nowa. 

Precz troski, ! 
wychylmy czarę roz
koszy do dna, upijmy 
się miłością, użyjmy 
życia, tak jak czyni to 

GRETA 

GARBO 

BOSKA 
KOBIETA 

w kinoteatrze: 

„ C A S I N  O "  
! Ostatni dzień! 

L I L J A N A  G I S H l  

fl 

w żywiołowym dramacie p. n. 

WICHER II 

Kino FILHARMGMJA ° A ? 5 

Wielki podwójny program! 

„Kwiat złotego zachodu" 
oraz 

if  „BOGINI POKUS 
W rolach gł.i  Mary Astor, Cllbart Roland i Charles Murray. 

SBB 

MEWA PAN 
Hoża 38, tel.68.46 Od jutra gościn. występy IDY ERWESTÓWNY. 

P A M N. Świat 40. 
* ** I" Pocz. o g. 5.  CAPITOL X"T,.T 

G .  Z A P O L S K I E J  

a 
6-Bo Bel. CnimirasisEjMBTa EHięskle | 

J a k ó b a  F I N K L A  
Leszno 14, tel. 140-47 

r prawami gimnazjów państwow. (z klasami podwstepnq i wstępną), 
Egzaminy wstępne rozpoczną się dn 20-go stycznia b. r.r 
Zapisy przyjmuje Kancelarja codziennie od 9—2 po pot.  

MIKOŁAJ KOLIN 
IWAN PETROWICZ 
MARCELLA ALBAMI 
AGNES PETERSON 

(MOZŻUCHINOWA) 

w arcydziele fi lmowem 

»> 
CC 

SYPIALNIE , STOŁOWE, 
GABINETY. SALONY 

S-SEJDENCAJGiSSlil  
BIELAŃSKA 9TELVH9 

(SZECHEREZADA) 

Od dnia 26 stycznia w kinach 

1MJ1 i 

C A R E W I C Z '  
w roli  tytułowej BWi.M PETR O W I C Z  

Nowy Świat 43. 
Ww O &am W I Ła. pocz. 0 g. 4 6, 8; 10. 

Karnawałowa Rewja Humoru 
MARY PREV0ST, CHARLES RAY, MONTY BANKS 

w szampańskich filmach: 

joras iiibo" i „m mm snu" 

CHANEY 
wraz u uroczą 

B E T T Y  C 0 M P S 0 N  

ŚWIATOWID", 

NaszPrzegląd 
X Wv Nowolipki 7. 

ukaże • w 
się JUlsU kinie 99'  

jako para odsłaniająca tajniki hulaszczego i rozpustnego życia ulicy 

„BROADWAY..." 

UCIECHA KOBIETA na TORTURACH 
ziota 72. Pocz. o 4. w roli gł.t  WŁ 6AJDAR0W i LIU DAMITA. 



isAoZ/ Vv ttfaz-g w a ^ MVCZlha i jć,^) r. 

WśeBka dSorocszna 

WYPRZEDAŻ POSEZONOWA 
w MAGAZYNIE TRYKOTAŻY i POŃCZOCH 

BOM MARCHIE' 
Marszałkowska 

W y r o b y  w ł a s n e ]  w  j f  t  w  6  • *  n  I .  

S T Y L O W A  p ° " .  o  
g. 4-e; 

p. 2.30 
o s.10.20 

zawładnie 
Warszawą 

Sytuacja w Afganistanie 
wikła się. 

DOUGLAS FAIRBANKS 
wraz ze swą partnerką LUPĘ VELEZ 

w przepięknym dramacie 1J akt. p. t. 

M I A S T O  C U D Ó W  
I 

f l P O I  L O  M a r s * a ! k .  106. 
£MŁ if" IMfi Hm pocz_ o g. 2 ost. 10. 

O S T  A T I M S E  D N I ! ,  

P R Z E D W I O Ś N I  
Cenjf aniżone 5 

KioW27 Świat 19. 
Pocz. 4. 

Podczas wszystkich zabaw wszyscy mówią tylko o istnym cudzie 
XX wieku wielkich organach „Wurlitzer" i o fi mie 

„RUDOWŁOSA" gwiazdą CLARA BOW 
W małej sali SZALEŃCY" Dla młod. dozw. Ceny 1 zł. i 1,25 

•HanGBSSsaEaaBEBas 

BELLONA £°S HAROLD LLOYD - NIEDOROSTEK 
Leszno 2. 
Pocz. 12 o. 10.30 Dla dzieci do godz. 6-ej — 60 gr. 

Z G U B I O N O  
w taksówcs w sobotę dn. 19 b. m. o godz. 4 pp. w drodze z rogu ulicy 
Długiej i Bielańskiej na Chłodną Nr. 6.  TOREBKĘ DAMSKA. Uprasza 
się znalazcę o zwrot zguby za sowl!ą nagrodą, chociażby dokumentów. 
Wszelkie informacje cjiem odnalezienia zguby będą również odpowiednio 

wynagrodzone. Dyskrecja zapewniona. 
Wiadomość: CHŁODNA 6, m. 4, TELEFON 249-62. 5120—1 

•-JfflMID 
Marszałkowska 111 pocz. 12, 

T Y L K O  U  M A S !  

W LASACH 
POLSKICH 
Wielki dramat z życia żydow
skiej młodzieży podczas po
wstania 1831 r. oraz życie i 
walki pułk. Berka Josele wl
e z ą  w / g  p o w .  J .  O p a t o s z u .  

MpMróleisa arcjflilBla 
bieżącego sezonu. 

Wypadki, które wstrząs 
nęły światem. 

Tragedja kochanków 
w Meyerlingu! Zaba
wy i szaleństwa ar-

cyksięcia ttudjlfa! 
Mord ces. Ellźbiety w 
Genawie! Zamach w 
Sarajewie! Rewolu

cja! Detronizacja 
Karola! 

W rolach głównych i 

Mii FrflKBl 
Mali DeWifl 
oral jedyny żyjący sobowtór 

Franciszka Józefa 

Fr. Jpiro. 

Londyn (ATE.). Położenie w 
Afganistanie wiikta się co
raz bainJziej. Z jednej strony A 
manulllah cofnął swoją abdyka 
cję, o czcrn zawiadomił w dro-
dlze iskrowej wszystkie lojalne 
żywioły aiigańskie, z drugie) 
zmów w 'Prowincji, majdającej 
się niedaleko granity perskiej 
sizczep suirjiainisow powstał 

•przeciwko władzom central
nym Afganistanu, zajął miasto 
Farah, leżące w odległości 100 
k'!m. od granicy perskiej i wy
mordował 'tam wszystkich u-
rzęiników, z wyjątkiem guber 
natora. Bliższych szcuegółńw 
o tyim .nowym ruchu dtotych -
czas nie otnzymaino, zdaje się 
Jednak, że nie chodzi tu o wal
kę z jakiimlkoJwick z obecnych 
pretendentów dio tronu afgań-

REWOLUCJA W 
Londyn (ATE.-* Donoszą a 

Meksykiu, że w repuia.ee uau-
temaila na północno - zachodzie 
tego państewka wybuchł ro
kosz pod wodzą b. ministra 
wojny Jorge Ubico Rokoszanie 
zburzyli dwa mosty, zajęli i 
miejscowość Retailhufcu po o-
bezi w ładnieniu jej załogi, Waiy 

1st,kie połączenia z tą mieisco-
woiścią są przerwane. R-z-ąd 
wysłał wojska przciwiko roko
szanom. 

Londyn (AT1E.). Dodatkowe 
wiadomości z G u at emaili dono
szą. że rokoszanie po 5-godz'in 
nej Htwie pod Retalhuleu zwy
ciężyli wojska rządowe i zaję-

|skiego, ale o dążenia seperaty-
styczne. Kabul znajduje się te-

i raz w ca'lkow,i/iem posiiaidaniu 
Habbibitaha (Sakao) wraz z 
igfównym fortom, który ^odldiał 
się dopiero po tom, kiedy Inay-

:  atu/'.'lah wraz z kilkoma swymi 
. stronnikami oraz dwoma brać
mi żonv Amamullaha saimolota 

i mi opuścili tlę. cyitadtelę. Ama-
nnllah zbirof sie gorączkowo. 
Ważną okolicznością jest, że 
zdoilaił on opanować l7 samo
lotów w hangarach Kandaharu. 

Deihy PAT. Nadeszły tu wia 
domości, że plemię surjanów 
-na grandy zachodniego Afgani 
stanu przyłączyło silę dto po
wstania. Wsuysey urzędnicy af 

jgańsey za wyjątkiem guberna
tora, wedfe tych wiadomości, 
' zostaili wymordowani 

GUATEMALI. 
ły miasto. Wojska rokoszan 
znajdują sie 'Pod wodlzą pułków 
nika Rivas, który zajął rów
nież miasto Mazatemanego. Pre 
zydent Guatcmali Chacon wy
dał odezwę,, grożącą ostremi 
represjami wobec rokoszan. O 
głoszono stan woienny. Na pre 
zydonta Chaoona przyfoitowa-
no zamach, położywszy dwie 
bomby dynamitowe na dredize, 
którą rnia-ł jechać. Zamach li
da remnion o. Umi a: kowana 
cześć ludności stoi po stronie 
rządu. Granica pomiędzy Guar 
'temalą i Muksykiem jest zaon 
knięta. 

AMERYKAŃSCY CZŁONKOWIE KOMISJI RZECZO
ZNAWCÓW. 

Berlin PAT. Rząd Rzeszy w 
porozumieniu z komiisja odszko
dowań mianował J. P. Mongaria 

•i Ovona Youniga amerykańskimi 
członkami komisji rzeczoznaw
ców dla ostatecznego i całkowi. 

tego uregulowania sprawy od
szkodowań, uchwalonego w Ge 
newie 16 września 1928 r. Nomi 
nacja niemiecka zakomunikowa 
na została obu powyższym oso 
bistościom telegraficznie. 

I 

jako 

P H K T E  R A  
J'JTRO PREMJERA 

W  „ C A S I N 0 "  

S P L E N D I D  
Senatorska 29. Pocz. 4, 6, 8,10 

E1ARJA C9RDA, RICARDO 
CORTEZ, LEWIS STONE 

w monumentalnym arcydz. p. t. 

Mili HUE 
Pil ifll. 

SŁONCE Bie,ańska5 Pocz. 4.30 o. 10 

Ceny zniżone. 
Uwaga ! Dziś o 12 i 2-ej 

poranki 
PAT i PATACHON i WIELORYB 

Ceny od 50 gr. 
gfiMBBHBHMMi 

Początek P 
Ostatni 

6eorgeOBrien 
Fox - film". 

CHANEy 

FABRYKA BIELIZNY „ROJAL" 

TRADE 

ZDUMIEWAJĄCE. 
Przyjdź, a przekonasz się! 
Poznasz kim jesteś, kim 
być możesz, Psycho-gra-
folog, redaktor Szyller-
Szkolnik, autor prac na
ukowych określa charak
ter, zdolności i przaznaczenie. Słynne 
medium Evigny-Rara w transie pod 
wpływem jego sugestii, odgaduje 
imiona, nazwiska, wiek. daje ścisłe 
odpowiedzi na wszelikie szczerrze po
myślane pytania. Szereg protokulów, 
odezw i podziękowań uozonych, leka-
irzy l najwybitniejszych osób stolicy— 
do sprawdzenia. Przyjmuje 11—3, 
4—7. Warszawa, Nowowiejska 32—6, 
Redakcja , Swit'_\ 5806 
Dnia 27 <t/cziia 1329 r. o g. 16 pp 

» odbędzie się 

Doroczne Walne Zebranie 
Żydowskiego Stowarz. Medyków 
w III Audytorjum Uniwersytetu War
szawskiego 2 następującym porząd
kiem dziennym: 

1) Zagajenie, 2) Wybór Frz'?wodiii-
czącego, 3) Odczytacie protokufu z o-
staitnisgo Walnego Zebrania, 4) Spra
wozdanie Wladiz: a) Zarządu b) Komi
sji Rewizyjnej c) Sądu Koleżeńskiego, 
5) Dyskusja nad sprawozdaniem, 6) 
Sprawa przystąpienia do Związku 
Żyd. Stow. Medycznych, 7) Zmiany 
Statutu: a) proponowane przez Wła
dze b) proponowane przez członków, 
8) Wniosiki Władz 9) Wybór Komisji 
Wybo>rcziej, 10) Varda. 8455 

CENTRAL 

MARK 

poleca najwykwi ntniejszą 

BIELIZNĘ MĘSKĄ 
na sezon bieżący 

Warszawa, fJalewki 23, tel.428-84 

Ruch kolejowy utrudniony 
z powodu zasp śnieżnych. 

Koleje waJczą w dalszym cią
gu z poważnemii trudnościami 
w związku z sitoiemi opadami 
śnjieżnemi, jakie maja miejsce 
w wielu dyrekcjach kolejow. 
Najoiężisza bodajże sytuacja wy 
tworzyła snę w Katowickiej Dy 
rekcjj kolejowej, co jest zrozu
miałe, gdyż dyiekcja ta koneen 
truje transporty węglowe na ry 
nek wewnętrzny oraz transpor
ty węgla eksportowego do 
Gdańska i Gdyni. Wskutek trud 
r.ości przetokowych oraz zasp 
śnieżny sh nagromadziła się na 
terenie Dyrekcji katowickiej 
większa iflość transportów węg
la. Celem usunięcia tego> zato
ru, władze kolejowe były zmu
szone nieco ograniczyć naładu-
nek węg.a w kopalniach aż do 
czasn usunięcia zatorów. We 
wszystkich Dyrekcjach pracują 
liczne biygady robotnicze oraz 
pługi odśnieżne nad oczyszcze
niem iinji ze śniegu. Mrozy u-
trudniają pracę przetokowa do 
tego stopnia, iż formowanie po
ciągów, które trwa w normal
nych okoCicznośJach około 40 
minuft, pochłania obecnie 3 go
dziny. W dyrekciS K. P. gdań
skiej, wskutek trwającej zamie
ci śnieżnej, cały szeieg pocią
gów odchodził i' przychodził ze 
znacznem opóźnieniem. Pługi 
odśnieżne kursują na ważniej
szych liinjach. Na linji Wejhero-

s 
•o. r 

MONIUSZKI  U 

DZIAŁ MEBLI BIUROWYCH. 

na dogodnych warunkach, przyjmuje
my malarską i tapicarską robotę po 

cenach przystępnych. 
TELEFON 339-41. 

SÓÓ5-I 

Iwo- Zamostne i Puck- Kroko-
I wo ruch wstrzymany. •< r-

Na Linji Lej.iuo — Rawicz 
zaspy śnieżne doszły do Pół
tora mtr. wysokości. W okrę-

1 grach divrekcyjnych wschod
nich. a więc w okreigu Stani
sławów skilm, lwowskim i 'ra
domskim, sytuacja ostatnio u-
Icgła zintianie na 'iepsze, dzręikii 
temu, iż śnieg niie padła, a nołą 
czenia telegraficzne i telefonie^ 
ne zostały naprawione. Jednak 
że i w tych dyrekcjach wiele 
ILnJi kolejek wąskotorowych zo 
sitało unieruchomionych. Naj
lepsza stosunkowo sytuacja 
jest w Wileńskiej Dyrekcji ko 
lejowej. 

» » « 
LOT POŚLUBNY NAD EUROPA 

I AFRYKA. 
Paryż PAT. Agencja Havasa do

nosi z Casablanki, że totmik Bernard 
| SkórzewskK?), odbywający powie-
| trzmą podróż poślubną z Londynu do 
i Afryki, przyleciał do Qasablanki. 

• Lotni'k, podany za polaka, zamie<rza 
przdleciać wraz z towarzyszącą mu 
młodą małżonką nad Algierem, TimU 
sem i Sj*cylją do Pollstóf. 

Walki w Cyrku. 
Na samym wstępie walk, Karsz zło 

żyt tytułem kary za nieodpowiednia 
zachowanie się 100 zt. na sierociniec 
, Nasz Dom". Rozwścieczony tern wi
docznie, położyt jut w 4-ej mlnucia 
MHliera na obie łopatki. 

Possoff w 20-ej minucie odlnióst nie
spodziewany sukces nad Neumanem. 

Holukan w 17-ej minucie pokonai 
Kellera a Oarkowienko w walce ra« 
v.'£inżow.eii zwyciężył Stibora w 42-e) 
minucis,, f ~ 



NASZ PRZEGLĄD Warszawa 20 stycznia 1929 r. 

Niebywały napad bandycki 
Ba kantor wysiaay przy ul. Bielańskiej. 

O GODZ. 7-ej WIECZ. — ODY MASY LUDZI PRZELEWA
ŁY SIĘ PRZEZ ULICĘ. ŚMIERCIONOŚNE OKO LUF RE
WOLWEROWYCH W KANTORZE KORNGOLDA. — KRO
CIE TYSIĘCY W RĘKU BANDYTÓW. — POŚCIG. — ZA*-

MIAST NA GRATULACJĘ DO SZPITALA W STANIE CIĘŻ

KIM- — KRWAWA SIEJBA BANDYTÓW. — TRUP. 

nr/??u/Wna juŻ " ie, zanotowa-1 nogo i Bielańskiej. W tym sa 

przebiegu napadu, jaki mi al 
nwejsce w czioraij o godz. 6 in in. 
30 wieczorem przy ul. Bielań
skiej 7. 

W damu pod powyższym nu 
•mereim mieści się m- in. kantor 
wymiany Korngoldiai, zam- przy 
ul. Długiej 10. Na ulicy paii-owal 
jak zazwyczaj o tej porze, a 
szczególnie w sobotę, nader 
ożywiany ruch. Masy ludzi 
przelewały si ęz trudem przez 
ulicę. 

Korngold kontrolował księgi, 
kasjer zaś sporządzał bilans 
dzienny. Niebawem miano za-

swoian dy pracownik handlowy firmy 
Dancygiera (Bielańska 9) — 
28-1 etnii Szlojme Rozenowicz 
(Sierakowska 4). Widząc ucie
kającego osobnika z rewolwe
rem w ręku i ścigających go lu
dzi, podskoczy! do uciekające
go j złapał g© oburącz. I tym 
razom jednak bandyta wyrwał 
się. Na Rozenowicza posypał 
sie grad kul. Brocząc krwią, 
zachwiał się i upadł na ziemię, 
trafiony kilku kulami w poli
czek (uszkodzenie zębów) lewe 
udo j lewe podudzie- Rozę no
wie z był w dradze do swego 

mkw- ctw \\f t a m  ^  " T i  k o ' l e g i »  u  k t ó r e g o  m i a ł a  s i ę  o d -
mknąc sklep. W tem otworzyły | być za,bawai, połączona z gratu 
się drzwi ii do sklepu wszedł ja lacją- Nie przeczuwał, jakie 
kiś młody mężczyzna, Korn-
gold oderwał wzrok od księgi-

— Czy ma pan do'iarówkę ?— 
zapytał klijemt-

Zanim Konngoild zdołał odpo
wiedzieć, błysnęła przed jego 
oczyma lufa rewoilweru- Rożka 
zująco wezwał bandyta Korn
golda do podniesienia rąk i 
obrócenia się twarzą do ścia
ny,. Steroryzowainy Kornigold 
zastosował się do żądania ban

dyty. Równocześnie wszedł 
drugi osobnik i skierowawszy 
lufę rewolweru do kasjera* za
wołał : „Milczeć i wydać 
wszystkie pieniądze — śmierć 
ilub życie I" W okamgnieniu ban, 
dyta znalazł się za ladą sklepu 
i zebrał błyskawicznie rozłożo 
ne na stole stosy zagranicznej 
waluty. Korngoild i kasjer — 
Aleksander Letz (Chłodna 17) 
siedzieli nieruchomo, obróceni 
twarzami ku ścianie — jakgdy-
by w letargu. A gdy się obróci
li. bandytów w sklepie już nie 
było. Korngold i Letz wybiegli 
jak szaleni — nie narzucili, na
wet palt — na ulicę, przyczem 

nieszczęście czyha nań. W sta
nie bardzo ciężkim przewiezio
no go do szpitala żydowskiego 
na Czystem. 

A bandyta tymczasem, ostrze 
•liwując się, uciekał daJej ku ul. 
Długiej. Przechodnie skryli się 
w bramach. Do ścigających 
bandlytę — Kioirngolda i Let za 
przyłączyli się, oczywiście, tyl 
ko najodważniejsi- Przed kantc 
rem Korngold i Letz uprzytom
nili sobie, że sklep pozostawili 

W portmonetce znajdowało się 
50 centimów francuskich.. 

A teraz wróćmy do pp. Korn-
galda i Letza, których zostawi
liśmy w kantorze. Gdy dowie
dzieli się, że bandyta, ścigany 
przez nich legł przed bramą do 
mu przy ul. Długiej 43. zostawK 
li sklep pod opieką sąsiada p-
Goldberga i udali się na miej
sce, gdziie padł bandyta- Tu za
stali oni olbrzymi tłum Judzi. I 
oto wśród .tłumu p. Korngold 
poznał jeszcze dwuch uczestni 
ków napadu. Zarzymano ich 
mimo, iż wypierali się winy; 
byli nieco podchmieleni. Nazy
wają sirę: Władysław Mostow
ski (Długa 43) 1 Henryk Mo
rawski z Kaczego Dołu. Pod
czas konfrontacji Korngold po
znał w Morawskim pierwsze
go bandytę, który zapytał o do 
larówkę. Okazało się. że broń, 
którą steroryzował Korngolda 
była zwykłym „pugaczem". 

Co do pieniędzy, znallezilo-
nych przy zabitym bandycie, 
Koimgold' stwierdził pierwotnie 
że suma ich zgadza się według 
księgi kasowej z sumą pienię
dzy zrabowanych- Później jed
nakowoż Korngold zmienił swe 
pierwotne zeznanie, twierdząc, 

ERB ATA 
LYONS'A 

Herbata, którą pija cala Anglja 

Tups nu 
Karowa 18. Kier. Mazo. 

DziS 6.30 wiecz. Sz. Asza 
„jB&o zemsty" reż. A. Samberg 
Bilety w barze Metropol Tiomackie 13 a od 5 w kasie 

SK B Sk Kier. art Rudclf Zasławski. Adm. A. Sztokfeder. 
Tngtf Dziś w- P° raz  3 głośna komedja 

& zioną i, tei. £93-53 „Gecw.ngene iibes<z R. lasławskim w religi. 

właściwie caikiem bez opieki, że brakuje mu paczka 50 bank-
Wpadli tedy do sklepu rezygnu notów stozłotowych — czyli 
jąc narazie z dalszego pościgu-

Odgłos strzałów doiszedł do 
uszu posterunkowego 12 kom-
Sobczyńskiego, który w tym 
samym czasie miał służbę na 
rogu ul. Długiej i Bielańskiej. 
W mig post. Sobczyński zimiar 
ko wał, że skoro o tej perze pa
dają 'strzały na ul. Bielańskiej, 
musi .to niewątpliwie być coś 
niezwykłego. Lecz zanim jesz
cze zdążył postąpić o kilka kro 
kó wnaprzód, nadbiegł ścigany 
bandyta. Posterunkowy, ma-

odnieśli wrażenie, że pr^cd nałioiżone na rękach grube 
sklepem stali jeszcze dwaj inni rękawiczki, nre mógł _dobyć 

•osobnicy. Na ulicy rozległ' się 
krzyk: „łapcie bandytów!" 
Obaj skiencwali się w stronę 
PI. Teatralnego- Biegnąc Letz 
^ostrzegł tego sennego osobni
ka, który zabrał pieniądze. Nie 
zważając więc na niezwykłe 
zbiegowisko, jakie powstało na 
ulicy, puścił się za nim w po
goń. Dopędził ściganego obok 

rewolweru tak szybko, jak te
go wymagało położenie, w któ-
rem tak niespodzianie się zna
lazł. Bandyta natomiast ujrzaw 
szy posterunkowego, zaczął 
doń strzelać, kierując się do sie 
ni domu 'tir. 43 przy ud. Długiej, 
by stamtąd dostać się na wąską 
uliczkę, połączoną z obszer
nym placcim „Makabi" Stąd 

cukierni Śemadenlego i schwy-1 widocznie bandyta miał zamiar 
ciwszy go za rękę, wzywał I P^zez plot przedrzeć się do O-
ptomocy. Bandyta jednak jed-1 grodu Krasińskiech. Dzielny 
nym gwałtownym ruchem i posterunkowy nie bacząc jed-
wyrwał się z rąk Letza i skie- nak na gęsty ogień rewolwero 
rowawszy doń rewolwer za
czął strzelać. Kule chybiły, 
gdyż Letz. spostrzegłszy skie
rowaną na siebie lufę rewolwe
rową, upadł na ziemię. Tłum, 
usłyszawszy strzały, rozpro
szył się w popłochu, bandyta 
zaś zawrócił i zaczął uciekać z 
powrotem w stronę ul. Bielań
skiej. Letz zerwał sit? na nogi 
I wraz z Korngoildem pobiegł 
za nim- Obok przystanku tram 
wajowego zastąpił bandycie 
drogę pewien strażak pożarny, 
lecz gdy bandyta, trzymający 
w ręku rewolwer zagroził mu, 
ż# go zamorduje — u»tąpi'ł-
Biernie dalej, bandyta krzy-
•ouał: „łapci* bandytów!" 
Chciał widocznie w ten sposób 
zmylić pogoń. 

Było to na rogu PI. Teatral-

wy, w jakim się znalazł, pogo
nił za bandytą i celnym strza
łem położył go trupem przed 
bramą wspomnianego doimu. 

Przy zabitym, który zdawał 
się być w wieku la.t około 25. 
znaleziono zabraną w kantorze 
Korngolda waluty: 1580 fran
ków franc., 25 doi. amer., 1 do
lar kanad-, 285 mk niem-, 40 ko
ron czesk.. 110 szylingów austr. 
35 i pół czerwouców i 5 pese
tów argentyńskich. Pozatem 
znaleziono przy nim odezwy 
imonarchistyczne (!), deklaracje 
monarchistycznej organizacji o-
gólno - stanowej, wycinki z ga 

5000 zł. Pozatem Komgoldowi 
przepadł z ręki złoty, b. kosz

towny zegarek .A stało się to, 
gdy Korngold. rozwścieczony 
w komisariacie widokiem za
trzymanych bandytów, ude
rzył ich kilkakrotnie po twa
rzy. 

Warto zaznaczyć, że kantor 
Korngolda był już dwukrotnie 
terenem wypadków: raz wy
buchł ,tam pożar, zaś w sierp
niu r. ub. kasiarze przez pod
kop dostali się do kantoru i zra 
bowali 8000 zł. po uprzedniem 
rozpruciu kasy-

* * * 

Późnym1 wieczorem ujęto 
4-go uczestnika napadu- Jest 
nim niejaki Pto.tr Śzepetowski 
(Długa 43). Ujęcie jego ułatwił 
fakt znalezilenia w ubraniu Mos 
towskiego książki Kasy Cho
rych na imię jego. Śzepetowski 
jak wszyscy zresztą, wypiera 
się jakiegokolwiek udziału, ale 
Korngold podczas konfrontacji 
poznał w nim jednego z tych. 
którzy czatowali u drzwi kan
toru. 

Jak się dowiadujemy, kasjer 
p. Letz był w p'p*iadamS!u w 
chwili napadu 25 tys. zł. w go
tówce i losów na kBicadziesiąt 
tysięcy złotych. Potrafi je jed
nak w krytycznej chwili ukryć 
przed okiem bandytów. 

» * * 

Zwłoki zabitego bandyty 
przewieziono nocą do prosek-
torjum-

Wiadomości 
telegraficzne. 

EPIDEMJA GRYPY W NIEM
CZECH i HISZPANJ1. 
Primo de Rivera chory. 

Berlin. (AW.). Epidemia grypy 
iprzyMera tu coraz większe rozmia
ry. Wodtus oficjalnego ko.munika.tu 
miejskiego urzędu zdrowia liczba, 
ciężko chorych, która wynosiła wczo 
raj 1.459, podniosła się dziś do 1.643 
osób. Nieikt6re szkoły zostały zam
knięte. W kolach lekarskich libza się 
z kotnleczroością zamknięcia wszy
stkich szkól na pewien o&res czasu. 

Madryt. (AW.). Według nadesz. 
tych tu wiadomości w całej H.'szj>a>n|ji 
epidemja girypy rozszerza się w spo. 
sfilb zastraszający. W mieście rnotoją 
dziennie 60 do 70 nowych wypadków 
zachorowań. 

Barcelona. PAT. Primo de Rivera 
zachorowali na grypę i nie opuszcza 
łóżka. 

KRÓL ALBAŃSKI OTRUTY? 
Blałogród (AW). Według doniesień 

..Polityka" ortzymarnych z Albanji, 
krążą tam tiiwrcz^ve ipoigłoski, iż 
choroba Ahmeda Zogu została spowo. 
dowaina zamachem na jego życie. 
Wodhig -werset tych, Ahmed Zogu 

•miał być otruty pewnym środkiem 
•lekarskim, który -powoduje powolne 
osłabienie całego organizmu. Zwiraca 
uwagę, fakt, że ziarówno w mtendsji 
turze jak i kancelarii dworskiej zo
stał zmieniony całkowicie person 1 
biurowy. 

i"TEatr im. k/*minskieg3* 
Oboźna 1-3, tel. 148-37. 

D y r e k c j a t  H .  F e n i g 3 Z t a j n  i  M .  W i a d e r .  
Kier. art. Anszel Szor. 

Dziś o 8,30 w,, sztuka A. Szora 
„ZAJN PYSZ MEJDL" 

i ^ z p .  D o r a  W e l s s m a n  
R. po ra;e cstatnl 

To co każdy wiedzieć powinien 
ujrzycie w MUZEl'M-PANOP-

TICUM, Nowy S//lat 28. 
Otwarte od 11 r. do 11 w. wejście 
1 zł. Po raz pierwszy w War-

szawie. 

POSZUKUJEMY USTOSUN-
KOWANYCH LUDZI 

celom sprzedaży n:a wrunkach kon
kurencyjnych pierwszorzędnego węg
la z ramienia .poważnego Towarzy
stwa Węglowego. Wchodzą w grę tyl 
ko dostawy dla przemysłu i t p. 
Stały dochód zapewniony. Poufne o-
f?rty pod szyfrą WK. 421. do Tow. 
Reki. Międzynarodowej Sp. z o. o. 
Jen. Repr. Rudolf Mosse Katowice, 
Mickiewicza 4. 53S0 

^'"POfiCZOCHY 
TRYKOTAŻE 

Naftartsze fródło 

a .  F O C H S  
MaRciłllfi 9 Pasaż Simonsa 
nCj>ŁWnł L (sklep frontowy) 

Emm. NAJSMACZNIEJSZE l 
DO HERBATY 

LIST ZIEMIAN DO B. MIN. MEYSZTOWICZA. 
Wilno (AW.- Zarząd główny inli'u, nacochowanem bezstronłio-

Związku Ziemian wystosował ści-ą, prawością zd-ainia Pańskie-
do b. ministra sprawiedliwości go da się odczuć niejednokrot-
Aleksa/ndva Meysztowiicxa List nie w sposób ujemny. Ziemiań-
mastępuiąicy: Wielce Szanowny stwo uważa zta swój Obowiązek 
Panie Ministrze. Ustąpienie Pa- wypowiedzieć Panu ialknaj.dęb-
na Ministra z rządu odbiło się sze 'uznanie za Pańską pracę i 
głoSnam echom w calem myślą dać wyraz przekona,niu, iidzia-
cem sipoleczefistwie, które wi- łaunośoią Pańską kierowała 
dzi w Panu wyraz myśli zacho- zawsze i wyłącznie myśl o dob-
wawczej i wytrawnego obroń- ru publicznem rozważna, objek-

•cę zasad ładu społecznego. Nie tywna, oceina interesów wszyst 
znając bliżej motywów dymisji .kich warstw narodu polskiego. 
Pańskiej nie możemy ocenić, ia-.Wierzymy, że powaga, wiedza 
kie skutki pociągnie za sobą w i zdolności Pańskie, otworzą je-
zakresie 'polityk? -wewnętrznej, szcze Panu drogę do służby pub 
Nie inni ej przeto jesteśmy prze- licznej na stanowisikach riiajwy-
konani, że brak w zespole rzą-_ bifcniejszych i przesyłamy Panu, 
dowym wytrafwnego, obiektyw' Panie Ministrze, zapewinienia 
nego, o rozległem doświiadcze- głębokiego poważania. 

TRUP MĘŻCZYZNY MV TO
RZE KOLEJOWYM. 

W ub. tygodniu donieśliśmy 

STRAJKI NA FABRYKACH BIAŁOSTOCKICH. 
Białystok (AW.) W lokalu P. nia pracy również tve'h robotni-

P. S. w Białymstoku odbyło ków, którzyby dobrowolnie 
się zebranie robotników tkao- zgłosili się do pracy. Zebranie 
kich, na którem postanowiono postanowiło pozatem zbadać ko 
zażądać od fabrykantów pod- misyjnie, które fabryki i na ja-
wyżiki płac o 20 proc. przy wy- kich warunkach pracują dla in-
robic sukna dla dostaw wojsko- stytucji rządowych. W wvko-
wych i dla instytucji państwo- mamiu tej uchwały porzucili już 
wyich. Żądanie to opierają robot pracę tkacze zatrudnieni w fab-
riii'cy na ostatnim ce.wn.iku, prze- ryce Sokoła et Synów przy wy 

„ -n-ip-i-fli,, truna nieznanego widującym wyżisze płace za te konaniu zamówień wojskowych 
znalezie roboty. Gdyby fabrykańci nie Pozatom porzucili pracę także 

mężczyźni''na tor ze J zgo,dzi'Ji sie na tę podwyżkę ro- tkacze fabryki sukna Szwarca. 
. , wym. Jak ustalono by - ^otaicv porzuca pr.ice. P zod- W pozostałych fabrykach praca 

zet. spis wszystkich szl-achec- myślowo chor^ i)?w«l (u - stawjcje]e  związków zrwodo- trwa normalnie. 
kich nazwisk p. t. „Rodzina her irrvan z.Sokołowa, Przed kilku vvnt. ma: 2mus 

bowa", niotatnik z monogramem 
S. S. oraz zaproszenie harce
rzy na imię Ant- Kamińskiego-

dniami wyszedł io.n : domu a 
wych mają zmusić do opuszcze-

przechodząc przez toor, wpadł I 
pod koła lokomotywy. 
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rowie, studenci i rodzice. 
REPLIKA AUTORA PIERWSZEGO ARTYKUŁU-

Jfli wdzięczny sza wy, nocować na dworcach chodzić na wykłady ! na tej 
7a tn i* tub J oponentom mieszkając -na strycliacn eic., podstawie odmawia się tym ty-
wa i 'ni m^ .,/U!™Wareakr°" i l ecz  b( ;d3 mo,Kli mieszkać i stud siącom, dla których rzekomo 
si0 7P 7nc?i}pm rTt yznaJ^ jować w swem mieście rodzin-' „niema miejsca". Z drugiej stro 
nrn«atnpio H.. .i„ nem, jednocześnie pracując za-!ny lwia część wcale na wykła 
!n2 nn t

Sądzi lr ze  robkowo. | dy nie przychodzi, tłumacząc, 
w iniiei nr7v^° / s^ni{; j e' ^v, sf? Nawet rodzice owych „le- że to jest zbędne. Otóż ia prag
ną wulfhHu Mn* chodzie ' niów i dirbanOw" w,.,ele na ta- nę zdemokratyzować naukę za
wodu Himi il «£i °'3° !,nei1C' k'ei reformie zyskają. Qdy bę- pomocą pogodzenia litery z ży-
ktn ml iei itnrli? n ' Ze> 1!n  dą  dwie  kateeorje studentów— clem. Przy oficjalnem uznaniu 

^kich, 00 chodzą „a wykłady, tego,.co istnieje w rzcczywi-
i takich co się uczą w domu, stości każdy miody (c^y nawet 
ojciec ,postawi kwestję wobec starszy) człowiek bęuzie niogł, 
syna wyraźnie: pracując na posadzie, być uwa-

— Do jakiej 'kategorji chcesz żanv za studenta i w ciągu pew 
•należyć? Jeżeli musisz uczesz- naj liczby lat stopniowo uzy-
czać na wykłady, to pamiętaj, skać dyplom _ wyższy. Rpzu_ 

Tir>7-n«;tnifl 7a  mnran-,- « ir-t • że  żadne niedbalstwo nie bę- miem także, że są wydziały, 
S l u wyz dzie tolerowane, bo po kiJku których bez studjow praktycz-

szych. Ate idźmy po kolei... | przepuszczenLach wyrzucą cię nych na salach wykładowych i 

;st niemal lepszym studentem. 
Zapomnieli jednak wysnuć lo
giczny wniosek z tego twier
dziłam. Powiedziałem iyiKj i 
być z wielkim pożytkiem zrea
lizowany dla bardzo licznych 
rzesz młodzieży, która obecnie 

jest w stronę narodu żydów-1 
s'kiego. To też myślę, że funk
cja historyczna narodu żydow
skiego po.ega na tern, by w 
przeżywanej p,:'zez nas dobie 
przejściowej wskazać ludzko
ści nuwe ideje religijno-eiycz-
ne, podobnie do tego, jak on to 
uczynił w epoce upadku kultu
ry grecko-rzymskiej. Dalszy 
ciąg wypełniania tej funkcji hi
storycznej stanowi niezbędny 
warunek zachowaniu się naro
du żydowskiego. Ustanie tej 
funkcji .równa się śmierci. 

Nadmieniamy, że o książce 
d-ra Hirszkopfa pisa1} prof. Dub 
now, co następuje: „Na czem 
polega sens życia" może zain
teresować jednych, jako spo
wiedź, ctagiich jako kazanie. 

Jestto spowiedź szczera i pou
czająca. Kazanie zaś jego jest 
wiecznym apelem do sumienia 
ludzkiego i' może być pożytecz
ne d.a każdego komu się wy
da zbyt idealistyczne. W wie
ku burzenia ideałów warto 
przypomnieć, że one były i bę
dą. A prof. Bezriedko dodaje: 
,,W rozstrzygnięciu kwestji co 
do sensu życia autor wychodzi 
z założenia ewolucji biologicz
nej. Książka d-ra Hirszkopfa 
jest pierwszą próbą posta
wienia tej kwestii na gruncie 
naukowym, ii to jest jej wielką 

. zasługą". 
i Teorją swą autor zainterso-

wał koła naukowe w Paryżu i 
Berlinie, a teraz udaje się do 
Londynu. 

Moi oponenci zarzucają 
że „szkaluję" młodzież, uważa
jąc, że cała się składa z „le-

1  za łeb- Jeż©!} zaś pragniesz się doświadezeniowych skonczyc 
te uczyć w domu, to możesz nie można. Ale wydziały 

n :ów próżniaków i walanu to czynić w wolnej chwili od wszak nie istnieją ani dla piróz-
łów"' X nn,dnhnp™ JL zarobku, przyczem jeśli nie u- a! aJ?w/, C2 'L n i e 

da ci się zdać egzaminu w jed- ni d a ubogich co chodzie _ nie 
nym roku, to odrobisz swe bra- mogą. Na tym punkcie niema 
ki w drugim. między nami różnicy zdam bą 

Szanowni moi oponenci1! Ja wszakże znacznie liczniejsze 
nie chcę krzywdzić młodzieży, wydziały, na które przyjąć moz 

tów". Nic podobnego nie twier 
dziłem. Poiwedziałem i-yllko i 
to bardzo wyraźnie,, że „każdy 
ze swej obserwacji zna akade
mików, którzy etc.". Niesłusz-

te -tai- rfos „a vii- na i trzeba .staden&w dwóch 
tacy są tylko syinaiikai , boga rzyść-  Ale wy tylko dbacie o kategorji: jednych co chodzić 
°̂tWh^ wh • r3 ri 0 6  -I10  młodzież, która się dostała do mogą i muszą, i drugich, co nie 

jest, bo niejedni rodzice, ciężko ucze]ni a  ja  <jbam o liczniejszą, mogą chod'zic i z gory o tej 
PI!C- j ąL;y' muszą  na; o taką,'która dostać się nie mo nieobecności swej oświadczaj. 

rzekać na to, że synowie, na 
któ1; ych się łoży os atni grosz, 
byle im dać wykształcenie wyż 
sze, nie chodzą na wykłady i 
pozostają po purę lat na jed
nym kursie (przez omyłkę pi
sałem „wydziale"), zgoła bez 
żadnej przyczyny. 

Prawda że są studenci, któ
rzy uczą się poza sa'.ą wykłado 
wą wskutek konieczności za
rabiania na utrzymanie i wpi
sowe. Jest to powód zupełnie 
zrozumiały, ale można pogo
dzić wolność jedynych 
bo wiązki em d; 

że, bo panuje u nas obłudna for I vT ± 
malistyka, niedorzeczna pod- : Przyp. Red. Na tem polemikę 
wójna gra. Z jednej strony po- skończymy. 
włada się, że młodzież musi1  — 

religii z na 
WYWIAD Z D-REM M. HIRSZKOPFEM, AUTOREM KSIĄŻ 

KI „NA CZEM POLE GA SENS ŻYCIA". 
W tych dniach bawił w W-wie 1  można wypełnić a,nawet przez 

t'-u v u vvii „ O- przybyły z Paryża dir. Hi'rsz- którą nie :  można przerzucać 
[•lugich. Należy kopf stalle mieszkający żvd pol mostu. Toć religja jest sprawcą 

mianowicie z góry podzielić ski, autor książki „iNa czerń po- uczucia, iizeczą serca, prez -
młodzież na „internów" i „e- lega sens życia" (po ros.) oraz miotem wiary. Nauka zas bu-
ksternów", jak to bywa w szko „Wojna światowa i idea świa- duje swe wnioski łącznie na 
le średniej. Odrazu przy wstę- towa" (po nierruedku). W roz- faktach na udowodnionych i 
powaniu na uniwersytet każdy mowie z wspJlpracownikiem sprawdzonych doswiadcze-
winien deklarować, czy będzie naszego pisma d, Hirzkopf w mach. W nauce niema^ m'ejsca 
przychodził na wykłady, czy następujący sposób wyłożył d.a serca, ani dJa wiary. Dlate 
też odrabiać będzie lekcje w swą tecirję, z której uczynił go tez nauka 11 religia,winnv sję 
domu. Ten podział będzie miał swe posłanmiatwożyciowe: wzajemnie wy ąc^ac. wbrew 
o g r o m n e  z n a c z e n i e  s p o ł e c z n e .  —  B ę d ą c  w  W a r s z a w i e ,  p r a g  t e m u ^  p a r a j ą c e n i u  z a p > a -
Przedewszystkiem profesor nie nąłem się dowiedzieć, w jakiej nau, les.em najgłęb ej przeKona-
będzie w tem przykrem położę- mierze w Polsce wojiole i siod ny,_ze między nauką a ygją 
niu, by musiał niemal stale wy- żydów polskich poszczę,golnie można wznieść most. Wi; j 
głaszać swe prelekcje przy pu- odczuwana jest potrzeba no- powiem: rehgję rnczna zesp ^.ć 
stej sali Jeżeli sekreta: jat u- wych idei religijnych. W Euro- z nauką. Po to jednak trzeba 
czelni zobaczy, że do fuktycz- pie Zachodniej taka poręba nte 

nel profesorski. 
Taka ewentualność możliwa 

jest tylko teoretycznie. W_pra-
ktyce raczej bedzie tak, że i 
Prawdziwych słuchaczów t. j. 
'•akich co naprawdę przychodzą 
na wykłady zapisze się dosc, 
by profesor m'ial zapewnione 
zaiecie Ale za to można bę-

bedzie wykładał, lecz n> j rozpowszechnionym w kołach trwale ustalonym fakcie w nau-
nrzestanie na sporządzeniu inteligenckich, że kurtura euro- ce, lecz należy okreś.ić ideę e-
swych ^kursów na piśmie, pejska chyl sle tn. upadkowi, wjtadl. natjtry, 
Jestto rzecz zinacznie tańsza, to a z drusiej strony wobec spo- Bk ja to X, czernino 
wykłady można wyd; ukować tęgowanego wpływu nauki dziaie mej Książki. ,  Na czem po 
lub wylitografować raz na kil- , współczesnej na szerokie warst lega sens zycja może zasypać 
ka czy kilkanaście lat, tak że ; wy ludności, panujące_ideje ,re- przepaść mi^dzj ™f'a a  ™-
będzie zbędny tak liczny perso- ligijne nie zadawalniaja więcej ką, może służyć za iP° ® 

nietylko ludzi naukowo uksztal wę. na k.órej można budować 
conych, lecz i mas ludowych. — Na czem może połgać, 
Kwestii tej poświęcona jest pańskiem zdaniem, rola narodu 
książka proi Izoulieta P.  tyt. żydowskiego -w tym wzgię-
,Paris la capitale de religions", dzie? . 
k óra się ukazała w Paryżu wj — Już dawno- prorocy mówi-
r 1927. W dziele tem autor wy- ; li. że naród żydowski winien 
p o w i a d a  myśl że wyznania pa- służyć za „światło dla na o-
nujące zbankrutowały, i że tyl- dów' (Jezajasz _4-,6 j 49.6) 

dzin nTzvimowac 
cej niż obecnie — poprostu nie
zliczoną ilość — eksternów, sko 
ro tacy nie zajmą wcal'e miejs
ca w uczelni, lecz składać be-
da tylko od czasu do czasu eeza 
miny w wolnych dla siebie 
chwilach, pracując pozatem ta
ko nauczyciele, biuraliści, etc. 
Bedzie to dla rodziców ubogich 
kolosH"a uWa- a ni^mn^'sza i 
d'a soołeczeństwa do któ*e?o 
ubodzy studenci aoelują często 
kroć o Twmoc. Liczni studenci z 
prowincii nie bedą zmuszeni 
przybywać na cały rok do War 

IimA/IJ-C* I'V I 11UJ4WU -•./ 1 • Łr* • • -i. 
daleko wi !ę-lko ten naród poifr afii zachować Znamienne jest, 
/MWł-Apfit ntA- cwre* Tcłnipmip. kt'HTV Hia 1CSZCZ6 131*01. IZOUlet W (  

że i  teraz 
s w e  istnienie, który ma jeszcze prof. Izoulet we wspomnianej 
coś do powiedzenia w dziedzi- książce wprost smj zwra.a do 
lie rozwoju ludzkości. Według narodu żydowskiego i oswiad-

mego głębokiego przekonania, 
t0 „coś", to „słowo", dzięki 

cza, że właśnie on ma i  winien 
wypowiedzieć .swoje słowo" 

któremu'naród',' które je wypo- j  Drugi zaś myśliciel francuski 
wiedział, może się osrtać. moż- Le Bloy -
liwe iest tvlkn. ua polu zespole-1 saliut par les łmte (Ocaier,,e  

nia idei religijno - etycznych z przez żydów), op erając się 
nlnrlfa na Ewangelji. rózwia myśl, że 
- A czv nan uważa za moż- „zbawienie przyjdzie przv po-

1'we łącze nip re'igii z nauką? m.fry żvdów" Wzrok tedy n-
- Obecnie przeważa pogląd,1  te1,Agencji zachodnio - eu-opej-

że między religja a nauką leży sklej, oczekuj^ej nowych idej 
głęboka przepaść, której nie I religijno - etycznych zwrócony 

Teatr Nowy. „Adwokat i 
róże'. Komedja w 3-oh aktach 
Jerzego Szaniawskiego. Re
żyseria Aleksandra Zelwero
wicza. Dekoracje Wincente
go D:abiika. 
Komedję p. Szaniawskiego 

publiczność premierowa przy
jęła z niezwykłym entuzjaz
mem. Autora wywoływano kil
kakrotnie, zgotowano mu ser
deczną owację. Oklaski były 
dowodem szczerej wdzięcznoś
ci za piękno, za mądrą poezję, 
zawartą w cichej, dyskretnej o-
powieści o aóżach mecenasa, 
który po rozgtośnych tryum
fach n.a niwie obrończej, wyco
fał się w zacisze, aby na terenie 
ogrodu poklasztornego poświę
cić się hodowli rzadkich oka
zów róż. Te róże stanowią 
kwintesencję głębokiej filozofii 
życiowej poetycznego mccena-
sa. Włosy jego posiwiały, minął 
okres uniesień,! namiętności. Ży 

| cie spokojne, wszystkie wysif-
j ki skierowane do celu piękne
go niekonkretnego, wyższe za
dowolenie, jakie daje twórczość 
w dziedzinie, położonej gdzieś 
w zakątku rzeczywistości peł
nym spokoju j harmonji — oto 
wzniosła forma egzystencji, o-
isładzająca starość mecenasa i 
dająca szczęście uśmiechniętej 
dobrotliwie mądrości wzamian 
za emocje karjery i przeżyć 
zmysłowych. Tak w ogrodzie 
swym ufortyfikował się mece
nas przed niszczącem działa
niem czasu- W ten sposób póź
ny „wiek męski" nie jest Już 

i „wiekiem klęski", bo róże od
wróciły klęskę i przez rozkose 
pracy nad hodowaniem subtel
nych odmian róż — starość sta
je się tak samo sielska — aniel

ska — jak dzieciństwo. Taką 
moc wewnętrzną zdobył ho
dowca róż, tak solidnie uerrun'o 

! wał w sobie mistrz kwiatów 
' spokój i pogodę ducha, że już 
bez żalu, bez bolesnych nawro 
tów tęsknoty może z lokajem 
swym, dawnym woźnym sądo
wym, rozpamiętywać minione 
czasy, dawne procesy, wspania 
łe tryumfy wyborcze. 

Ale nie wszyscy, żyjący z 
mistrzem pod jednym dachem, 
zdobyli spokój doskonały. Zo
na mecenasa miewa schadzki z 
kochankiem, synem dawnej kii 
jentki adwokata „pieknej Fra
ni", która odpowiadała ongiś 
orzed sądem za zabóistwo w 
uniesieniu. Wychowanek mece
nasa. naisteoca jego. nrawnfk 
ogromnie uzdolniony, kocha się 
nieszczęśliwie w mecenasowej. 

Królestwo róż, zaciszne 
schronisko mecenasa - nęci 
swym błogim spokojem, ludzi 
zbłąkanych pełnych niepokoju, 
wysmaganych biczem żądz. 
Przychodzi po naukę do mi
strza, Łukasz, młodzieniec, któ
ry p-zeżył tra.gedję miłości. 
Za wcześnie i>dnak schronił się 
wśród róż;. Raz jeszcze wy
bitnie na gościniec żvcia za 
kobietą, ową „piękną Franią", 

s k a .  
matką kochanka mecenasowej, 
przyłapanego na „kradzieży 
róż". Ale wróci. Mecenas wie 
napewno, że każdy zechce wró
cić od1  przeżyć ztudnycn — do 
niezawodnej ciszy róż. Czy 
nie wie ten dziwny mecenas, 
że ma kradną róże. że żona ma 
kochanka, że kocha ją jego wy
chowanek? Wie o wszystkiemu 
lecz z pobłażliwą rezygnacją 
odchodzi od tych spraw do 
twórczości swojej, do symbo
licznych róż. Jest zwyczaj na
dawania różom iimioia kobie
cych. Imflę można odebrać: zo
staje kwiat. O szkodacri, czy-

i nionych w ogrodzie mecenas 
jwoli nie mówić. Rzeczy prze-
. milczane — czyż nie są widocz
ne? „Czy trzeba wszystko 

kłaść łopatą do głowy.''"' 
I Z pobieżnego streszczenia 
Jmożnaby było odnieść wraże
nie., że obracamy się w sferze 

! wyświechtanych rekwizytów 
poezji, gdzie róże szab.onowo 

| rymują się z „krużami" ii „bu-
jrzami". Tak jednak nie jest. 
j Komedja Szaniawskiego mocno 
iest zmontowana w świecie zja
wisk konkretnych na podwali
nach rzeczowości. Pełna głę-

jbokich przemilczeń i dyskret-
! nych niedopowiedzeń — ma w 
! sobie coś z nastroju sztuk Cze-
I chowa, z atmosfery, realizmu, 
I rozrzedzonej marzycielstwem. 
Postaci komedii sa żywe, sta
rannie i oryginalnie scharakte
ryzowane: rysunek portretów 
dećlkatny, wyraziście uzmysła
wia cechy indywidualne. Każ
da postać obdarzana jest indy-
widua.inością. Nawet figury 
drugoplanowe: jak agent pci.cji 
(przepysznie odtworzony przez 

J p. Gawlikowskiego) i służący 
i (wyborny w tej roli p. Mysz-
j kiewicz) odznaczają się precy-
zy :ną chraktervstyką. 

W komedji p. Szaniawskiego 
mowa jest o zapatrzeniu się w 
jakiś daleki', wyższy punkt, znaj 
dujący się ponad rzeczywisto
ścią. Takie piękne zapatrzenie 
znamionuje p. Szaniawskiego. 
Stanowi ono cechę znamienną 
jego twórczości. Komedja ma 
zasięg niez.wykł" daleki zasięg 
aż do sfery poezji!. 

Inscenizacja P. Zelwerowicza 
doskonale harmonizuje z poe
tycznym., niezmiernie dyskret
nym tonem utworu. Wszyst-

I kie sceny wycyzelowane są 
i wysokiej miary kunsztem re-
żyserskim. W roli głównej p. 

j Zelwerowicz zabłysnął grą mi
strzowską, oddająca najsubtel

niejsze odcienie. P. Laura - Du
nin - Osmólska świetnie odczu
ła psychikę, przez którą prze
szła burza namiętności. Zdecy
dowaną ekspresję miał p. War-
necki, dyskretnie przesuwał się 
Łukasz przez koimedję — w 
ćnterp-etaeji p. Biegańskiego. 
P. Zahorska nie miała po'a do 

, popisu w roli mecenasowej, 
j J. Appenszlak. 
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LISTY Z PALESTYNY. 
KORESPONDENCJA WŁASNA „NASZEOO PRZEGLĄDU". 
ŚWIĘTO WYBORÓW W TEL- AWIWIE, — NOWA RADA 

MIEJSKA SKŁADA SIE Z 15 RADNYCH. — P. DYZENHOF 
—BURMISTRZEM. — REPREZENTACJA ŻYDÓW POL

SKICH. 

W Te.1 - Awiwie .nie by to 
jeszcze nigdy takiego dnia wy
bojów do rady miejskiej, jak 
dn, 31 grudnia. Ostatnie wybo
ry przeszły wszelkie oczekiwa
nia wasze oo do frekwencji wy
borczej. 92 pnce- wyborcow u-
dziaf wzięło w wyborach! 

Gdyby jakiś turysta z zagra
nicy wpadli owego dnia do Tel-
Awlwu, pomyślałby sobie za
pewne. że odbywa się tu ob
chód Jakiegoś wielkiego święta. 

Zdawało się wówczas każde
mu zobywateli, że uczeswi.czy 
w jakichś niebywałych wyści
gach kandydatów wyborczych 
z niebywałym bowiem napię
ciem i tfumniie śpieszono do 
urn wyborczych. 

Po jezdni mknęły automobile 
Ź muzyką, rowery <ii wozy. W 
powietrzu unosiły się ulotki i 
listy wyborcze. Jeszcze wieczo 
rem pop;zedniego dnia prze
chodziły przez miasto orszaki 
z pochodniami ze śpiewem: 
„Cadima Hapoel" (naprzód ro
botniku'), za nimi sznur cykli
stów innego stronnictwa („Mer 
kaz Hameuehod") trąb PI i zwo
ływał zwolenników swojej li
sty i t. d. i t. d. Llteratuira wy
borcza była tym razem szcze
gólnie bogata i1 obfitowała w 
dowcip i satyrę, jako narzę
dzi e walki z konkurentem. 

Stosunkowo najmniej propa
gandy było w obozie żydów pol 
skich, którzy tym razem wystą 
pili na liście klasy średniej, a 
jednak odnieśli zwycięstwo, bo 
przeprowadzili swoich 3-ch 
kandydatów. Niestety, z powo
du nieformalnego bloku z listą 
związku "Właścicieli nierucho
mości, musieli zrezygnować z 
3-go kandydata na rzecz tej lis
ty, która poniosila porażkę. 

Nawiasem mówiąc jest ów 
wybrany na konto klasy „śred
niej" z listy związku właścicie
li nieruchomości — dr. Pomrok, 
-także żydem polskim z Rado
mia. , 

Oemu przypisać należy to 
nie^ykfe zainteresowanie do 
wyborów, tę gorączkę wybor

czą, którą ujawniła w tym ro
ku l'ud)ność Tel - Awiwu? 

Otóż wedJług nowej ustawy 
liczba radnych wynosić miała 
15, a nie, jak to było dotych
czas —41, każde więc stranimct 
wo zmobilizowało swych zwo
lenników, zaileżało bowiem 
wszystkim na przeprowadzeniu 
swej reprezentacji. 

Według tej nowej us'Jawy rzą 
du przyjętej z uznaniem przez 
sfery mieszczańskie, która wy
wołała niezadowolenie klasy ro 
botniczej, straciła prawu wy
borcze pewna część obywateli. 
Wywiązaiło się więc współza
wodnictwo pomiędzy temi 2-a 
obozami. Robotnicy chcieii ura
tować swe stanowisko w za
rządzie miasta, zależało im 
więc na każdlym głosie wybor
cy i istotnie osiągnęli maxi
mum, bo przeprowadzili swych 
5 kandyda tów. Zaś stioimictwa 
mieszczańskie postanowiły wy
korzystać możność zdobycia 
większości w zarządzie miasta, 
co im się też udało, przeprowa
dziły bowiem 10 kandydatów. 

Obecnie, gdy w wyborach 
brało uidziaił aż 92 proc. wy
borców, można dokładnie osą
dzić piawdziwe oblicze miasta. 

Nasza rada miejska nie bę
dzie już dzięki rezultatowi o-
statnich wyborów terenem wał 
'k; równych sił prawicy Ł lewi
cy. co dotychczas znacznie u-
tnudlniało pracę radnym. 

Z liisty „alef" wszedł do rady 
miejskiej ponownie p. Dyzen-
hof, zwany w ojcem Tel - A-
wiwu, który ma faktyczne za
sługi dla naszego milasta jako 
jeden z jego założycieli. 

Zostanie on prawdopodobnie 
ponownie obrany na burmi
strza, jest bowiem najodpowied 
niejszym człowiekiem na tem 
stanowisku. Z listy tej weszła 
także do „iryja" jedyna radna 

I obecnie P. Szoszana Persyc. 
Z tiisty, reprezentowanej 

przez żydów polskich weszli p. 
|p. Lerner i Diament. Jesteśmy 

j tu wszyscy przekonani, że w 
! osobach i'ch wchodzą do „iry-
! ja" niety.<ko zdolni piacownicy, 
llccz prawdziwi obrońcy intere-
\ sów klasy średniej. Działalność 
\ tych panów w poprzedniej „iry 
! ja" jest tego wymownem świa-
jdectwem. Podczas ich działal-

j ności w radzie nitcjsk-cj ooprze 
dniej każdy żyd miiał wstęp do 
„iiyja" otwarty i znajdywał 
posłuch u swych reprezentan
tów, co niestejy nie miało miej
sca za czasów „hegemonji" kia 
sy robotniczej, 

Miejmy nadzieję, że nasza 
nowoobrana „iryja", nasz parła 
ment tel - awiwski, na który 
zwrócone sa oczy żydów całe
go światu.. ni,e zawiedzie na
szych oczekiwań I poprowadzi 
miasto w kierunku rozwoju X 
postępu. 
MIrjam Woltnan-Sieraczkowa. 

Prasa polska i żydowska o filmie 
„W Lasach Polskich" 

K. 

GRYPA 1 JEJ SKUTKI 
ASTMA, KASZEL I CHRYPKA 

sq leczone, jak również można takowym zapobiec, 
5384—T używając od wieków całych znaną 

NATURALNĄ MINERALNĄ WODĘ 

„EMS KRAENCHEN" 
Zwracajcie baczną uwagę na markę 

Sprzedaż we wszystkich aptekach i drogerjach. 
Omijajcie sztuczne wody. 

1 
I 

I ,sa 

Pierwszy film z życia żydowskie
go, jaki s]ę ukazał <na ekranach stoli
cy wywołaj dookoła siebie wieJką 
dyskusję, świadczącą o mlebywałem 
ząintoresowaniu /produkcją wytwórni 
żydowskiej. 

Z tego względu pozwalamy sobie 
na przytoczenie głosów prasy o fil
mie ,,W Lasach Polskich": 

„Kurjer Warszawski pisze: 
„Film jest ciekawy, tłumny i barw 

ny. Film „W Lasach Polskich" wy. 
zyskuje dla świata ipodiwójny egzo
ty am: polski d żydowski. — 

Osnuto go na piękwea powieści Jó
zefa Opartoszu, gdzie skojarzono w 
jedem prz^mujący akcvrd szum lasów 
polskich, w których obierali się po
wstańcy. —• Wpleciona w akcję le
genda o Wandzie, co nie chciała 
niemca", opowieść o bohaterskim 
Berku Joselewiczu podnoszą nastrój 
i ton fiftnu do wyżyn budzących siza 
crniok j wzruszenie..." 

„Głos Prawdy": 
Gudne sa 1 „fotogenjęzne" polski* 

lasy, drogi i rzeki i jeziora 1 góry.,. 
Typy starych żydów azlach&tne i 
piętoe: mumifika>cje pewne postaci z 
Kocka bardzo udane i jiiepozbawiotie 
poezji, cienie na muraoh 1 szukanie 
topielca bardzo artystyczne.,. 

„Kurjer Poranny"* 
Zespół aktorski gra dobrze 1 sta

rannie. Dobrze zostały odtworzone 
postaci epizodyczne, jak cadyk, Me
sjasz a zwłaszcza kabalistą (Pryza-
menit). 

„Robotnik": 
Wytwórnia Forbert-fllm wystąpiła 

obecnie z nowym filmem: rzec moż
na filmem bardzo udataym... 

„Epoka": 
Obraz cały przepojony umilowa 

niem natury polskifej ma tło oiiezwyk 
fe nastrojowe, artystycznie pod 
względem zdJed opracowane, głębo
ko odczute. 

„Gazeta Warszawska": 
Wartość filmu stanowią epizody 

zapoznające im z obyczajami żydów 
ortodoksów, chasydów cadyków 1 
rabinów z małych miasteczek. Tchną 
one prawdą, tidepozibawlone są poe
zji 1 szczerego sentymentu... 

„Kurjer Polski": 

Reżyser Turkow posiada niewąt-
pKwie nerw wielkiego reżysera. Ty-
py bardzo starannie dobraho. 

„A. B. C.": 

Na specjalne wyróżnienie zasługuje 
gra Diany BlumfeUL Jest miła, ładna 

i dobrze czuje akcję... 
„Przegląd Wieczorny": 
Stronę artystyczną postawiono w 

tym filmie na plain pierwszy i pod 
tym względem oraz pod względem 
technika zdjęć obraz ten stanowi du
ży postęp... 

„Wieczór Warszawski": 
Doskonale został odtworzony epi

zod z Berkiem Joselewiozem w roii 
głównej, którego gra zasługuje iu> 
specjalne wyróżni omie. 

„Przedświt": 
Zarówno Silvern Rich, jak i jego 

partnerka grają bardzo dobrze, zwla 
szcza pierwszy, Ja/ko miody chłopiec 
przepojony radością życia... 

„Nasz Przegląd": 
Świat mistyki i kabały, świat clia-

sydSkiego rozleniwienia... ta nleoce-
•niona i zawsze wzru&zcljąca egzoty
ka w fidmle ,,W Lasach Polakiclr' 
znalazła godne tło 1 wykonawców... 

„Hajnt": 
W fflmle „W Lasach Polskich* 

mamy wiele udanych 1 wspankte uje 
tych scen, przemawiających do wi
dza... Film ten ma wifelką zaletę: 
odtwarza realne życie żydowskie z 
jego wszysitkiorni radościami 1 smut
kami... 1 z tego względu zasługuje na 
uznanie.. 

„Unzer Ekspres'': 
,,W Lasach Polskich" na ekranie 

to l6totni/e wielki sukces dla żydo-
stwa... Praca reżysera Joreasa Tujko 
wa tchnie wielklem una; toward em 
szituki 1 artyzmu. Wśród aktorów na 
pierwszy plan wysuwają sie Djana 
DJumfeld i Silvern Rich, którzy rola
mi swo^enti głęboko się przejęli 1 w 
każdy ruch dużo włożyli życia. 

„Moment"? 
Jest satysfakcją przyglądać sie 

tym rozlicznym typom bogato wple
cionym w akcje.,. Z punktu widzenia 
techniki zdjęć fi'm stoi na takim po
ziomie, że poprostu olśniewa widzów: 
sceny z itratwami na Wiśle, wizja 
.Mesjasza, jazda do rahi'ua z Kocka... 
Warto zaznaczyć, że reżyser Tur
ków nie chciał posługiwać sie tanie-
mi efektami, natonwast pokazuje nam 
jakby pnzez mgłe obrazki, które są 
tak dalekie i obce sposobom życia, 
psychiką, a jednak tak 'bliskie.. 

Krok Forberta i to śmiały: sfilmo
wanie dzieła literatury żydowskiej 
zasługuje na najgłębsze uznaitie i z 
tego względu 'należy życzyć mu po
wodzenia. 

JÓZEF OPATOSZU. 69) 

TANCERKA. 
Reb Awremałe pomyślał, że właściciel stajni 

i -nie odczuwać żadnej udręki z tego powodu. 
— Biegłym w talmudizie reb Awremał© nie 

był. Często 'nawet nie rozumiał znaczenia wyrar 
zow- Dziwił się więc, że tacy jak wysoki Mojsze 
lub PmchasJ przychodzą do niego po naukę. Prze
cież to raczej on — reb Awremałe — winien się 

•u nich uczyć- Reb Awremałe nie krył się z tem 
i przy każdej sposobności' mówii aim to. 

Reł> Awretmałe odzywał się zla/wsz-e z prosto
tą- W prostocie tej ilite było nic prostactwa. Była 
to raczej prostota ozłiowi-eka, który przyszedł z 
jakiegoś odmiennego świata 'ii któremu wszystko 
— drzewo, roślina, ptak — wydaje się niezmiernie 
świeżam, jaikgdyby wszystko poraź pierwszy w 
życiu (Oglądał. 

Reb Awremałe dochodziił z każdym doi zgody, 
"'ie imouaiizował j był1 bardzo lubiany. A kiedy 
pewnego razu wysoki Mojisze pół stówkami — 
żeby reb Awremałe silę nie zmartwił — bąknął, 
że wybiera się do lasu- do reb Szabse, — reb Aw-
remaie ją! go jeszcze do tego namawiać: 

— Jedź Mojsze. Człowiek nie powinien1 wciąż 
tkwić w jednam miejscu-. Ja się może też wybiorę 
dip/ niego na którąś sobotę..'. 

Tylko w domu żona i starsza córka patrzały 
nań krzywo-.. Wolały, żeby brał od chasydów 
swioch pieniądze, lub przestał być cadykiem i zo-
staj kupcem. Nie rozumiały, dlaczego wziął na 
siebie dożywotnią nędzę. 

Najwięcej uczucila miał reb Awremałe dla 

młodszej córki, Diiny. Ody Dina wzięła się do pra
cy w „Lettlement" i jęła po ubogich domach od
wiedzać chorych, dzieci i kaleki, to zostawiając 
komuś książkę, to ucząc kogoś — reb Awremałe 
ucałował ją w czoło i rzekli, że czyni' ona tę 6amą 
pracę, coi i om. 

Zaczęło zmierzchać. 
Reb Awremałe patrzał przez okno na Grand-

street- Ze stajni końskiej znajdującej się naprzeciw
ko dochodziły krzyki j śmiechy. Poganiacze 1 nie
roby siedizJeli przed braimą, na wozie lub na ławce, 
pogwizdywali i opowiadali sob ile różne historie. 
Często któryś z nich położył na środku trotuaru 
wypchaną torbę i gdy przechodzień ją podniósł, 
wszyscy — i starszy poganiacze i chłopcy, którzy 
się przy nich garnęli — buchali tak pełnym radości 
dziecięcej śmiechem, że reb Awremałe śmiał się 
wraz z nimi' 

Tylko chory koń, który stał na pierwszem 
piętrze z opuszczonym łbem i z ludzkim smutkiem, 
w śdetpiach — niczem się nie przejmował- Wysta
wił tylko osowiały łeb przez żelazne kraty i patrzał 
wzdłuż Grand-Street, gdzie automobile [ wozy to
czyły się tam i z powrotem i tramwaj nadjeżdża! 
ze stukotem. 

Właściciel stajni żydowski handlarz konii wy
sunął nogę i młody parobek czyścił mu buty szma-
lą 

Reb Arewmałe pomyślał, że właściciel stajni 
wybiera się chyba do bóżnicy, w której dwa razy 
dziennie modlił się-

Gabe uchylił drzwi i usunął głowę, ujrzawszy 
reb Awremałe przy oknie — wpuścił kobietę o nie-
żydowskim wyrazie twarzy i sam idąc za nią 
rzeki: 

— Tej -pani' umarł mąi-

KZB 
Kobieta ruchem ręki zatrzymała gabego podc-

deszia kilka kroków do reb Awremałe i przystanąw
szy w pewinem oddaleniu, rzekła: 

— Rzecz w tem, że mąż mój był wolnomyślny. 
— Czem był? — zapytał reb Awremałe-
— Wolnomyślicielem-
— Nie wierzącym! 
— Tak rebe — słowa brzmiały w ustach ko

biety obco i trudno było wierzyć, że wymawia Je 
żydówka — mamy jednego syna; jest on nieobrze-
zany. •— Ile lat ma — zapytał reb Awremałe-

— Kończy ośmnaście lat- I jest pobożny — re
be — chce odmawiać po ojcu kadisz-

— Dlaczego nie dajecie go obrzezać? 
— Dawniej, rebe, ojciec nie pozwalał, dziś, gdy 

ja się zgadzam, syn boi się i płacze bezustannie. 
— Możina to źrebić, żeby nie odczuł bólu — 

próbował uspokoić reb Awremałe-
— Kiedy on o tem 'nawet słyszeć nie chce-
— Przepadło- Żydem jednak jest-
— Rebe, od czasu, gdy ojciec umarł, syn modlf 

się codziennie i chce iść do bóżnicy odmawiać ka
disz. Lecz sąsiedzi moi nie pozwalają, mówią, że 
nie jest żydem- Więc udałam się do was, rebe-

— Dopóki sfę nie wyohrzcił, dopóty jest żydem 
— rzekł reb Awremałe i zwracając się do gabego* 
dodał — Raimbaim coprawda uważa, że należy 
obrzezać choćby przemocą, lecz nie podzielam jego 
zdania- O He młodzieniec ten jest żydem i przyrze
ka dzieci swoje dać do obrzezania — nie należy go 
odtrącać- Wolno mu przychodzić do bóżnicy odma
wiać kadisz, wolno mu — rzekł reb Awremałe pod
chodząc bliżej do kobiety — takie jest moie zdanie. 
Lecz ja nie Jestem rabinem. Należy »apyt«ć rabina. 

(Dalszy ciąg nastąpi). 
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„WYSTAWA GRUPY MALARSKIEJ ZW. ZA W. POLSKICH 
ART. PLASTYKÓW. 

^'a tereir,fe ar-' peraimentu malarskiego, tem-i Malarka umiejętnie operuje 
bardziej są cJekawe i zbliżają ' barwą lokalną; wykazuje duże 
p. Hufnaglównę do malarstwa1 zrozumienie pofichromji. Jej 
francuskiego- Faktura olejna pejzaże miejskie posiadają pod 
obrazów artystki jest dobrze, bijającą bezpośredniość wydo-

iystycznym powstała nowa gru 
pa malarska p. n. „Kolor", któ
ra wystawiła swe prace w lo
kalu 'Z^w- Zw. Art- Plastyków, 
już sama nazwa grupy jest wy
soce charakterystyczna: po 
,,formistach, p0 "Kytmie" — 
„Kolor" mówi wyraźnie o prze
sunięciu się punktu ciężkości 
zagadnień malarstwa w dzie-

wyczuta, choć za jednostajna. 
Wzmożenie jej walorów powili 
no. być celem najbliższym ma
larki. 

P. Mery Litaueer, mniej jed
nolita w charakterze swych o 

dżinie barwy. Młode reprezen- brązów posiada jednak szersze 
tantki nowej grupy wybierając 
tę naziwę i stawiając spbie, tern 
samem niejako, za zadanie roz
winięcie kolorystycznych war
tości malarstwa, wyczuły do
skonale potrzebę czasu wyraża 
jącą się, w malarstwie współ-
czcsnom, w tęsknocie za barw
nym ożywieniem obrazu, w u-
siłowanilach jaknajszerszego 
rozwinięcia możliwości palety 
malarskiej. We Francji, tej mię 
dzynarodowej dziś oczywiście 
malarstwa, „rząd dusz" zdobyli 
koloryści. Soczysty w kolorze 
K'isiuug. subtelny Vlanminck i 
Utriilo, fascynujący Chagall, 
żywicllowy Loutime i Menkes, 
pełen niespokojnego tempera
mentu objawiającego się w nie
zwykłości natężeń barwnych 
wyprowadził i malarstwo naj
nowsze na drogę odrodzenia ko 
loru. 

Warszawska grupa ,.Kolor" 
składa się z trzech byłych u-
czenic profesora Pruszkowskie 
go: p.,Gize'li tiufnaglówny, p. 
Mery Litauer i p. Elżbiety Hir-
szberżanki. 

Pierwszy oficjalny pokaz 
prac nowej grupy świadczy, że 
mamy tu do czynienia z malar
kami o poważnych wartościach 

Szituka grupy „Klolor" mówi 
0 prawdziwie malarskim sto
sunku młodych artystek do o-
taczającego świata- W obra
zach pp. tiufnaglówny, Litaue-
równy i Hirszberżanki wdizimy 
piękno świata skonstruowane 
drogą możlliwie bezpośrednią, 
bez wszelkiego literackiego za
kłamania, bez podciągania rze
czywistości pod abstrakcyjną 
dekoracyjność. Artystki wie
rzą, że każdy przedmiot śwfeta 
zewnętrznego kryje w sobie 
cudowne możliwości malarskie 
1 pragną te możliwości jaknaj-
pełnOej i jaknajlepiej wyzyskać. 

Na pierwszy rzut oka rzuca 
się na wystawie duże podobień 
stwo obrazów całej grupy. Po
dobieństwo to jednak nietyle 
wypływa z jednolitego tempe
ramentu artystek, ile pochodzi 
ze wspólnych wpływów. 

Wyswobodzenie się z tych 
wpływów określi silniej indy
widualność malarek j objawi 
nam wicie wartości, które 
skrępowane jeszcze nie mogą 
się w pełni ukazać-

Jednak już i dzisiaj można 
zauważyć pewne cechy charak 
terystyczne i predyspozycje in
dywidualne u każdej z artystek. 

Najwięcej jednolite oblicze 
artystyczne posiada p- Gizela 
ilufnaglówna. Artystka lubuję 
się w tonach przyćmionych, 
szarych; gama fych tonów jest 
subtelna i deliKatna, oddaje 
mm z prawdą powiewną poe
zje romantycznych krajobra
zów. Nad malarstwem p. Huf-
naglówny unosi się tchnienie 
Corota. Corot przetranspono
wany na wiek dVudziesty, 
wiek Vlamfncka i Utrilla char 
rakteryzuje najlepiej pejzaże 
malarki. 

Pokrewieństwa o\Ve, choć 
u artystki prawdopodobnie nie
świadome. wypływające z tein 

i różnorodniejsze możliwości. 
Artystka objawia żywszy 

temperament malarski, posiada 
bioigatszą skalę kolorystyczną, 
mocniejszą dinję rysunku. 

bytą wartościami, faktury. 
Najlepszym obrazem malar

ki jest pejzaż z Kazimierza, 
świadczący o bogatej wrażliwo, 
ści malarskiej autorki:. 

P- Elżbieta Hirszberżanka 
wyróżnia się już zewnętrznie 
od swych poprzedniczek wybo 
rem przedmilOitów malowanych. 
Znać z nich większe umiłowa
nie formy- O He pierwsze dwie 

artystki wypowiadają się do

tychczas całkowicie w pejza
żach, p. Hirszberżankai repre
zentuje nam na wystawie kom
pozycje figuralne, portrety i 
martwe natury. Najpełniej wy
powiada silę artystka w mart
wych naturach. Mówią one o 
dużym wyczuciu formy, skon
centrowanym wysiłku " malar
skim. zrozumieniu gatunkowe
go ciężaru farby olejnej. Por
trety malarki są jeszcze mało 
lopaniowane, lecz martwe natu
ry należą stanowczo do najdoj-
rzalszych obrazów na wysta
wie. 

W lokalu Zaw. Związku Art-
Plastyków znajduje się również 
ciekawa wystawa prac p. Le-
wenszfcadta. o której pozwolę 
sobie napisać w artykule nar 
stępnym-

Michał Weinzieher. 

Z wędrówka po pracowniach 
artystów żydowskich, 

i. 
Pseudointeligencja żydowska a sztuka. — U seniora sztuki 
rzeźbiarskiej! Józefa Gabowicz a — Portrety w pracowni rzeź

biarskiej. 

Miewałam niejednokrotnie, ki według własnej interpretacji I wieżowi z okazji iidzialu jego w 
sposobność przysłuchiwania się —jak np- „Die Giacke" (Goethe j wystawie sztuk p ęy . 
rozmowom ludz.ii, zaliczanych.! go) na mutę chasydzką lub' salonie Elizejskim. ^ 
wzgl- zaliczających się do inrte- i „Schwarz-braunes Bier trinke \vailory rw Hnm. |rJ |V 

ligenejt żydowskiej — na temat ich so gerne. schwarz - braunen wsroa Kiory 
sztuki żydowskiej. Rozmowy Madels kiisse ich so gerne", 

KAMIENIARZE. 
Na szerokiej, twardej szosie. 
Utopionej w rudym skwarze, 
Starzy, szarzy kamieniarze 
Budzą dzwon w zajadłym 

miocie. 
Starzy, szarzy, pokurczeni 
Rozłupują łby kamieni. 
Słońce świeci złotą słomą. 
Wwierca skwaru puls do skroni 
A w tan słońcu niewiadomo, 
Gdzie jest szosa, gdzie są oni, 
Gdzie \est kamień lśniący biało, 
Gdzie znużone ludzkie ciało. 

cialcb 
Z kamieniami pokumani 
Rozlupu\ą je młotami, 
Resztą swojej świadomości 
Wyłuskują sile z kości. 
Już nie kamień obtlukują, f 

Ale dolą swą ponurą, 
Twardym młotem twardo kują 
Srebrną drogą szybkim furom-
Wystrzelona w oddal szosa 
Dźwiga wozy, dźwiga konie. 
Biegnie z ziemi pod niebiosa, 
Siwą żmiją ostro plonie. 
Starzy, szarzy kamieniarze — 
Pomarszczone w kore twarze 
Zapomnieli się na wieki, 
Utopieni iv rudym skwarze, 
W oceanie wrącej spieki. 
Umartwiło ich znużenie — 
Czem są oni, czem kamienie? 

Włodzimierz Slobodnik. 

te cechował naogół ten lekce
ważenia, niedowierzania, po
wiedziałbym, nieufności wzglę
dem sztuki żydowskiej. 

Ludzie aspirujący do miana 
ilnteligentów, przedstawicieli e-
liity nie wierzą w sitty twórcze 
narodu, który w ciągu swej ty
siącletniej wędrówki d'okonal 
potęgą swego genjuszu cudów 
w każdej dziedzinie twórczości 
ducha ludzkiego- Ludzie ci lek
ceważą szitukę własną a hołdu
ją obłudnie, obcej. 

Nie będziemy tu, oczywiście 
roztrząsać wyświechtanej już 
kwestji snobizmu, stanowiące
go tło macoszego stosunku 
względem sztuki żydowskiej. 
Ograniczamy się jedynie do 
stwierdzenia faktów. A faktem 
jest, że podczas gdy o sztukę 
wszystkich cywilizowanych na 
riodów dbają specjalne, przez 
państwo powołane instytucje, 
ministerstwa, departamenty 
(nie mówiąc o klubach Lniteligen 
cji), które pokrywają deficyty 
teatrów, subsydiują wystawy, 
budują pawilony, Ułatwiają byt 
artystom, zalbezpieczają 'ich na 
przyszłość j t. p. — sztuka ży
dowska znajduje się poza na
wiasem tych zasad; a wysiłki 
wybranych i światłych jedno
stek, skoncentrowane w ra
mach Żyd. Tow- Krzewienia 
Sztuk Pięknych natrafiają na 
opór obłudy i złośliwości sno
bów. Ileż zamierzeń i wyczy
nów sztuki żydowskiej zmarrto 
walto się z tego powodu w za
rodku! Ilu artystów żydow
skich odeszło z powodu braku 
chleba powszedniego od swego, 
narodu, zasilając swoją twór
czością sztukę innych narodów! 
W mrokach ghetta nie dostrze
gano ich talentu- A ile jeszcze 
obecnie odchodzi1 — z winy 
tych, na których ciąży obowią
zek opiekowania się twórczoś
cią artystów! 

Jednym z asów Reinhardta 
a zarazem współczesnej sceny 
europejskiej jest Maks Granach 
— żyd. Znałem go jeszcze jako 
kaprala armji austrjackiej pod-

' czas wojny. Stacjonowany W 
i Kołomyji śpiewał często w ka-
1 synie oficerskiem różne plosen-

zbierając przytem wśród ofi
cerów (również nieżydów) pie
niądze na „Keren-Kajemeth" 
Zdemobilizowany pukał do 
drzwi różnych 
żyd. — napróżno..- Głód wy 
gnał go zagranicę. Jak wielu, 
wielu (innych odszedł też Maks 
Granach od sceny żydowskiej. 

Dziesiątki Granachów odcho
dzą z żalom w sercu od' nas, a 
Warszawa, największy liczeb
nie ośrodek żydowski w Euno>-
pie, nie może się zdobyć na 
własny gmach dla teatru ży
dowskiego. 

Cóż to oznacza? — Brak,ar
tystów i impulsu twórczego 
czy brak zrozumienia i opieki 
dla sztuki?.-. 

Toteż wędrówkę najszą podej 
mujemy w celu skierowania u-
wagi społeczeństwa żydowskie 
go na znaczne, mimo prze
szkód, postępy sztuki żyd. w 
latach ostatnich. Wprowadza
my czytelników naszych do pra 
cowni artystów a opowiadając 
o ich wysiłku, o dniach pochmur 
nych w ich życiu — chcemy 
przyczynić się do nawiązania 
ściślejszego kontaktu między 
sztuką a szerszemi sferami spo
łeczeństwa. 

ft » • 

Przeglądając roczniiki róż
nych pism polskich i zagranicz 
nych z ostatnich lat ubiegłego 
stulecia i pierwszych lat stule
cia bież. zwróciłem uwagę na 
mnóstwo artykułów, poświęco
nych twórczości rzeźbiarza — 
Żyda. mieszkającego obecnie 
w Warszawie. Pochwałom, ja
kie tam znajdujemy, niema koń 
ca- Uderzył rnniie przytem fakt, 
że wszystkie pisma (nieżydbw-
skie. bo w żydowskich znajdu-, 
jemy 2 lub 3 wzimiiainki), uwa
żają twórczośćć Józefa Gabo-
wicza — bo o nim to< mowa — 
za dorobek artystyczny nieży-
dowski, Zadziwiło mnie tlo4 o 
tyle, że Józef Gabowicz znany 
mi' jest jako narodowy żyd, syn 

dominuje 
magnetycznie działająca szcze 
rość i skromność a zarazem 
głębia i siła ujmowania, podkre
śla organ paryski, że jaknaj-
słuszniej wyróżniono misitrza 

z „ i - Gabowicza przez nadanie mu 
i tytułu laureata Akademii Pa
ryskiej i odznaczenie go złotym 
medalem na międzynarodowej 
wystawie w Brukseli. Dzieła 
takie jak ..Samoobrona", ..Wy
zwolenie", „Rybak", „Spragnio 
ny" i „Fatuim" czynią go najzu
pełniej godnymi tych zaszczy
tów-

Upłynęło kilka iat- Gabowicz 
wystawił swoje rzeźby w War 
szaiwie. Posypały się komple
menty pod adresem polskości, 
zawartej w cytowanych przez 
.,Matin" rzeźbach. I tak czyta
my w jednem z pism polskich— 
z dnia 27 lutego 1902 r. 

„Wyzwolenie" Samoobro
nę" i ..Pragnienie" uważać 
można za symbol naszej mar 

•tyrplogji narodowej. Trzeba 
widzieć z jaką trwogą i natę
żeniem spogląda człowiek w 

„Samoobronie" na syczącego 
węża, mierząc się ż nim o-

czym a, zanim zmiażdży go 
pochwyconym kurczowo ka

mieniem lub też ukąszonym zo 
stanie. 

W „Spragnionym" znów z 
jakąż chciwością człowiek 

chwyta czarę i niiesie ją d|3 
ust. Patrzącemu zdaje się, że 
na czoło rzeźby występują 
żyły a sam zaś odczuwa to 
pragnenie-
Warto tedy posłuchać historii 

owych „zupełnie inliężydow-
skich" dzieł z ust samego sędzi 
wego i pełnego sił artysty, któ
rego odwiedziłem w jego pra
cowni przy ul- Śliskiej 28. 

— Mając 6 lat, rzeźbiłem już 
różne figurki. Niebawem odczu 
Tern, że jestem Żydem, że jes
tem innym aniżeli ci wszyscy 
chiloncy. którzy na mój wid.-k 
krzyczą: (1Żydzie, Żydzie do 
Palestyny".. W latach później
szych myślałem o samoobronie 
Żydów. Stąd powstały moje 

rabina, wychowany w atmosfe- j dzieła, za które cdznaczony zo 
rze talmudu. Czyżby zatem ' stałem Niektóre z owych rzpźb 
twórczość jego pozbawiona by
ła zupełnie cech żydowskich? 

„Matin" z 10.XII 1898 r. po
święca obszerny artykuJł Gabo-

sorzedal'm królowi sjamskie-
mu i królowi belgijskiemu. 

Wertuję kartki m.iezwvkie 
bogatego i/interesującego albu

mu, podziwiam wpisane tu 
przez najwybitniejszych lud'zi 
pochwały i. zastanawiam się 

|nad opowiedzianą mi przed 
1 chwilą hi stor ją najlepszych 
; dzieł artysty- Biedni snobi — 
myślę — którzy tak bardzo 
lekceważą sztukę żydowską 
biegli pewnie, co sił i tchu, na 
wystawę „rdzennie nieżydow-
ską". 

Znajduję w albumie Gabowi
cza autograf Elizy Orzeszko
wej a obok charakterystyczny; 
napis jakiegoś nieznanego mi 
utora, który, mając widocznife 
nai myśli ludzi dojrzałych, wol
nych, nieskrępowanych, dążą
cych ku Pięknu i Dojrzałości, 
napisał: ..Życzę Panu aby rzeź 
by Pańskie znalazły się wśród 
ludzi".-. 

Nad światem przeszła burza 
dziejowa- Gabowicz przeżyj 
piekło rewolucji rosyjskiej. Po
zbawiono go uciułanych w cią
gu wielu lat oszczędności; prze
niósł się db Warszawy z Mos
kwy- A teraz w pracowni pa
nuje cisza Na rzeźby, które 
przed wielu laty oglądał nie
znany mi autor, gdy pisał w al
bumie aby znalazły się. wśród 
ludzi — padł cień zapomnienia. 
Tam w kącie stoi „Samoobro
na" a tu znów „Intymna rozmo 
wa". Dwie przyjaciółki O' kla
sycznych litnjach ciał zwierzają 
się sobie.-. Co za uczciwość i 
naiwność, co za rzewność i wio 
śniana świeżość bije z tych 
twarzy-

Długo nie mogłem oderwać 
wzroku od tej czarującej rzeź
by. Zapomniałem chwilowo, że 
intymna rozmowa dzisiejsza 
przyjaciółek musiałaby edzwier 
ciachać raczej nieufność, cheł
pliwość, zazdrość i wyrafinowa 
nie.. 

— Były kiedyś błoigie czasy 
— przerywa mi nić refleksji — 
p. Gabowicz. A teraz.-. Nie 
chciałbym, aby pan pisał o mo
ich obecnych warunkach m&r-
terjalnych- Wie pan, że lokal 
ten należy do Gminy Żydow
skiej. Teraz żądają abym się, 
wyprowadził! 

Uspokajam sędziwego artys
tę,: ,-W gminie zasiadają prze
cież ludzie inteligentni"... 

P- Gabowicz otwiera ponoW 
nie album i palcem wskazuje 
napis nieznanego autorau 

— O takich — widzi pan — 
Boga proszę.-. 

i Sz. Reiss, 
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Tajemnica kryształy. I Kronika rzcflcwa a 

Ten mały, .niepozorny kamy
czek o ziarnistej powierzchni, 
.połyskujący blaskiem stalo
wym, używany do obudowania 
detektora kantaktowego ma 
w sobiie coś tajemniczego. Ża
den iubiler nawet spojrzeć m>a 
niego nie chce bo to przecież 
•nie kamiień szlachetny, a t,alka 
sobie ruda, najpospoiiita^ia ruda 
minerialina. 

Pierwsze jednak pytanie, któ 
re się nasuwa jest: ikto to pierw 
szy wpadł na pomysł, tak ge
nialny sw.elj prostocie, aby 
kawałek błyszczu ołowianego, 
zwanego galoną, albo pirytu, 
cyn !ki.'ju lufb ininego siarczku czy 
Uknku metalicznego, wreszcie 
karborundu — umocować w 
statywie i umieścić nadi nim 
igełkę,, tak. aby ona w dowol
nym punkcie mogła sóę stykać 
z galoną? Jeżeli tak przygoto
wany „detektor kontaktowy" 
włączymy mięci|y- antenę i zie
mię zapomocą przewodników 
i założymy słuchawki na uszy, 
to w tym samym momencie, 
gdy igiełka zettkinie sifc z kry
ształkiem, usłyszymy lekkie 
chrobotanie, a gdy uważnie 
słuchać będziemy dalej, to po-
chwcimy dalsze szelesty, po-
chrxV^oe z atmosfery. Szelesty 
'e. jednak będą tak ilekkie, że 
gdy z mteny przez doprowa
dzenie spłyną na nasz mały a-
paryciik, toniy muzyki lub dźwię 
kć żywego słowa Oboe szelesty 
zostaną zupełnie przygłuszone, 
1 możemy naszą uwagę skupić 
całkowicie na tom, co mam na-
94a lofelina radiostacja przez 
fale nośne przesyła. 

Historja detektora kontakto-
wego jest d/ość ciemna. Tyle 
Wiadomo, że maradlz-iiny jego 
sięgają początków telegrafu dru 
lowego. Już miniejwil;icaj pół 
wieku temiu wiedziano, że za-
ipomocą takiego Juźnego sty
ku" z pcimocą pewnych rud 
(mineralnych, mających własno
ści przewodnictwa, można prą
dy elektryczne zimienne zamie
niać w prąd stały, czy je pro
stować. Nie miało to jednakże 
żadnego praktycznego fcjnacze-
niia. 

Pierwsze zastosowanie prak 
tyczne .Luźne sprzężenie znalaz
ło w rclku 1878, kiedy liughes 
wynalazł, pierwszy mikrofon, 
ale minęły całe lat dziesiątki i 
detektor kontakowy poszedł 
w zapomnienie. Nie posługiwał 
się nawet niLm Marcomii, gdy w 
r. 1897 poraź pierwszy próbo
wał komunikacji? bqj drutu. De
tektor kontaktowy ukazuje się 
w radiotechnice dopiero w ro
ku 1906 a to prawie równo
cześnie w Ameryce, gdzie go 
stosuie generał Dunwoody, i 
w Niemczech Towarzystwo 
Telefunken. 

Ale właściwy tryumf odno
sić zaczyna detektor kryształo
wy dopiero pr,zy pierwszych 
doświadczeniach izi telefonem 
bez d:ru!u, gdy slj okazało, że 
z kryształu odbierać można na 
słuchawki muzykię, śpiew .i mo 
wę ludzką bez zniekształcenia, 
naturalnie i bardzo wyraźnie. 

Od roku 1921 .radljo rozpociziy 
na swój pochód zwycięski po 
świecie od Stanów Zjednoczo
nych, skąd w dwa lata potem 
przenosi się dc Anglii, a potem 
na 'kontynent europejski i od te i 
por W odbiornik kryształowy 

zdobywa coraz większą popu-
I larność. 
! Ja'k daleko może iść zasięg 
'detektora kryształowego? Na 
to pytanie nie łatwo dać odpo
wiedź. DaJelkii zasięg zależy od 
mnóstwa różnych ciayninlków i 
nie można tu ustalić żadnych 

: reguł. Nie można np. powie
dzieć. że len a ten odbiornik ma 
zasięg 30 km., gdyż zasięg apa
ratu stoi w zależności od siły 
stacji nadawczej, od jakości an-

j teny, od czułości słuchawek, a 
I'nawet i od subiektywnej wraż
liwości ucha osoby słuchającej. 
jAby być ścisłym trzeba powie
dzieć, że: ten a ten odbiornik, 
przy odbiorze spacji nadawczej 
jo sile 1.5 kw. w antenie ii przy 
antenie laewnetrznej długości 

13U >rmt. na dclbrych słuchawkach 
I o 4.000 obmów oporu, przy in
nych okolicznościach normal
nych ma 30 km. zasięgu- Kto 

•tfie posiada anteny dachowej i 
zmiuszony jest uciekać się do 
anteny t. zw. zastępczej czyli 
odbierać na balkon, na rynnę da 
ohową, na dróżek mosiężny od 
firanki, na światło, na łóżkio 
wreszcie ten .musi zru iygno-
wać przynajmniej z 50 proc. 
powyższego zasięgu albo i wię 
cej. Odbiór z kryształu na sła
bą ćintenę pokojową możliwy 
jest tytko w promieniu par,u 
kilometrów od stacji nadaw
czej. Dopiero w połączeniu ze 
wzmaoniaazieim niskiej częstot
liwości odbiornik kryształowy 
może kilkakrotnie powiększyć 
swój zasięg ą z dwoma wzmac 
niaczamii nawet dziesięciokrot
nie. Zawsze jednak te wymiary 
będą nieścisłe i niekiedy spot
kać się można pod tym wzglę
dem z wielikiemi niespodzian
kami Nasi radioamatorzy np. 
bardzo często meldują, że takie 
go a takiego dnia odbierali na 
detektor kryształkowy Warsza 
wę w odległości ?5 km. od War 
sza wy. a nawet że złapali nie
które stację niemieckie. I w 
prasie zagranicznej również 
często można czytać wzmianki, 

że stacje takie jatk Dawentry i 
Konigswuste.hausen bywają 
odbierane o cale setki ikiiiamet-
rów na sam tylko kryształ. A 
już wprost sensacyjnie pod tym 
wiiigiędcm brzmią wiadomości, 
jaikie przynosi .rosyjski mesięcz 
niik ..Radijo-Lubiiiiiel", że pewien 
gruzin nazwiskiem Wardeks 
Gabriijan w Tyflisie odebrał 
Moskwę na detektor kryształo
wy, a odległość wynosi' tu 
1.500 km-

Na czfom polega teoria odbio
ru .na kryształ, tego jeszcze do
tychczas nauka .nie zdołała u-
slallić. To właśnie stanowi istot 
ną „tajemnicę kryształu". Po
konanie tej ,-tajemnicy" iuż dla 
tego jest trudne, że pruy uży
ciu kryształu .nie dostrzeżono 
w nim najmniejszych zmian ani 
zewngarzinych ami wewnętrz
nych. Wiiadomo tylko tyle. że 
kryształ odgrywa rolę prostow 
nika w tym procesie, gdyż prą
dy zmienne, spływające z an
teny na detciktor opuszczaj* 
go w postaci impulsów prądu 
stałego. Ale jaki ucJ-liał bierze 
tu sam kryształ, tego dotych
czas zupełnie ,nie zdołano zgłę
bić. Niektórzy fizycy próbują 
tłumaczyć ito zjawisko tc or ją 
termoelektrycizną. 

AJe teorja ta ma 'licznych 
przeciwników, któuy przeciw 
stawiają jej swoją teorję elek
trolityczną ,i twierdzą, że zja
wisko tiu zachodzące, opiera się 
na procesie elektrochemicz
nym. Innu' znów uczeni dowo
dzą, że udział iktryształu wytłu
maczyć się diaie teorją elektro
statyczni. Spór o rozwiązanie 
„tajemnicy kryształu" między 
mężami nauki trwa dale i i naj
więksi matematyk" fizvev i 
technicy świata wytężciją swe 
umysły, by zigłebić to zjawlisiko, 
dowiedzieć sic prawd/, a i tego 
rówtniież, jakie jeszcze dziwy 
kryje w sobie ten kry;Mtałek 
pospn'itej rudy. Uczeni przepo
wiadają 'taż, że ma on jeszcze 
wiertką przyszłość przed sobą 
w radiotechnice. 

Echa radiowa z przestrzeni 
międzyplanstarnych. 

Wiosną r. b. inż. Jurgen Hals 
zawiadomił profesora i utulone
go Stiromera, że przejąlł echa 
sygnałów wielkiej holender
skiej radiostacji Philipsa w Ein
dhoven. Początkowo pojawiło 

[się zwykłe echo, spowodowane 
tern, że fale ektóromaign etycz
ne iGibiegając dookoila ziemię w 

•ciągu 1,7 sekundy, docierają po 
ftyim czasie',do miejsca nadania 
sygnału. Mniej w.ięcej w trzy 
sekundy później dało się sły
szeć mo we, słabsze echo, które 
— jak silę okazało 12 dokona
nych obliczeń musiało przybyć 
z poza orbity księżyca z prze
strzeni międzyplanetarnej. Pro
fesor uważając tein fakt za bar 
dzo ciekawy,, |-iwrócił się listów 
n,ie dlo stacji Eindhoven z proś
ba o nadlanie 5 określonych syg 
naiłów z 5 siekundowemi prze
rwami. Próbę wykonano, jed
nak bez powodzenia- Podczas 
swego pobytu w Holandii prcife 
sor Stormer zwiedził stację w 
Eindhoven ł omówił sprawę, po 
nownego nadawania sygnałów 

,— 'tym razem cb 20 sekund. 
| Nowe próby przeprowadzone 
w .lipcu nie daily również żad» 

jnego rezultatu. Zastanawiano 
jsię już, czy nie zaniechać tych 
bezowocnych eksperymentów, 

'postanowiono raz jeszcze pró
by powtórzyć we wrześniu i 
w październiku. We wmeśwJu 
nie udało się pochwycić żadne
go echa, ale 11 października 
warunki były wyjątkowo sprzy 
ja.łące, i .tym razom wszystko 
poszło jak najlepiej. Umówiono 
się, że stacja wyśle sygnał w 
postaci trzech następujących po 
sobie impulsów o określonej 
cagistoidiwości. Sygnały te ode-
jbrano bardzo slUniie. Pnócz jed
nak wfasciwvch sygnałów, o-
jdebrauo za; i |;wiający szereg 

:  ech, przybywających w 3 do 17 
sekiund później od sygnału. 
Czas. w których echa przyby
wały wahał się w bardzo znacz 

mych granicach. Zjawisko było 
tale wyraźne, że nie ulegało 
wątpliwości, iż są to echa. Rro 
fesor zadepeszował naitych-

NA SKALI KONDENSATORA. 
| W momencie przejścia euro
pejskich broadcastingow na 
nowe fale, wyznaczone przez 

, Untie 'Radiofoniczną w Gene-
jwie, powsitał w pierwszej chwi 
li w eterze szalony chaos. Nie-

: mai żadnej stacji niie .można 
było często odbierać, wszyst
kie niemal większe i siliiniejaze 

| stacje iinterferowały z sobą. do-
j prowadzając radiosłuchaczy 
Ido rozpaczy. Było to spowodo
wane niedostrojeniem się do-

•kładnem stacji wzguędnie inne-
nii ti rndnościiaimi technicznemi. 
Pomału jednak eter począł się 
uspokajać, a z chaosu coraz to 
wyłaniały się nowe stacje do-

! tad cła radijoamatorów niemal 
zupełnie stracone. Tak więc w 
pierwj iym rzędzie przybył Bu 
dapeszt, który dot^d interfero-
wał z harmoniczną falą war
szawską. Jest to stacja 'bairdlzo 
silna, d:\jąca ciekawe i urozmai 
cone programy. Dnugą sracią, 
która obecnie stała się dbbrze 
słysz£i'ną to Mediolan, który 
ciekawy jest z .tego względu, że 
daje często transmisje operowe 
ze słynnej „Scali". To samo 
można powJed lieć o całym 
szeregu innych sitaoji, jak Lip ik 
Eranikfurt itd. Dzidki uinuiiejętnie-
miu rozkładowi fal poszczegól
nie sta'Cje w zakresie od* 200— 
500 mtr- mogą być na selek
tywnym aparacie wszystkie 
dLbrze odbierane. Jednem sło
wem nowy podział fal przy
niósł radioamatorom duże ko
rzyści. To samo dotyczy i sta^ 
cJi pracujących na falach dłu
gich, które po dckładwiiejn lem 
dostrojeniu się tnterferować ze 
sobą w przyszłości nie będa. 

AUTOMATYCZNY ODBIÓR 
SYGNAŁÓW RATUNKOW-

WYCH. 
W ostatnim czasie udało się 

skonstruować automatyczny od 
biornik dla okrętów, który nie
zależnie od obecności telegrafi
sty, w razie odebrania sygnału 
SÓS wprawia w ruch dzwonek 
cilarmowv. Przyrząd taikli dzia
ła niezależnie od przeszkód' at
mosferycznych li telegraficz
nych emisji. 
IDEALNA REGULACJA CZA
SU PRZY POMOCY RADJA. 

Radjo rozsyła codziennie we 
wszystkie strony sygnały cza
su, pozwalając dokładnie regu
lować zegary w każdym zakąit 
ku ziemi. W Europie dokładny 
was nadają codziennie dwie 
stacje: Nauen i Wieża Eifffla. 

Trzeba jednak wiedzieć, że 

i utrzymanie dokładnego czasu 
:  nie jest rzeczą łatwą ani pro-
,stą. Zadanie pilnowania maksy 
; malnej ścisłości czasu wzięło 
j na siebie „Międzynarodowe 
B,iuna czasu" mieszczące się w 
Paryżu. 

W ostatnich dzasach w celu 
zmniejszenia różnic w czasie, 
w obserwatorium paryskiom 
poczyniono pew.ne ullepszenia 
w mechanizmie z^arowym, 
biorąc do pomocy radjo. 

Według przypuszczeń ostat
nie udoskonalenia w mechaniz
mie zegarowem pozwolą 
zimniejajyć niedokładność cza
su do jednej tysiącznej części 
sekundy na dobę. 

TRANSMISH Z ZA KULIS 
TEATRU. 

W pogoni za coraz nową a-
Erakcjs d/la radiosłuchaczy an-
gieiskiie B. B. C. dało niedawno 
tran^fsię z za kuliis teaum, 
mianowicie z garderoby arty
stów. Mikrofon ustawiono taini 
gdzie s,ię artyści ubierają i cha 
rakteryzuJą. Pierwszy piiliiema-
wiał znakomity ak'tor angielski 
George Grossmith z Daly's 
Theater. Na krótko przed wyj
ściem na scenę, wkładając pe
rukę i malując swą twarz 
sim'nkami. aktor opowiadał 
słuchaczom rolę, którą grać 
będzie, o tem jaki wkłada na 
siebie strój, jaik będzie ucharak 
taryzowany rtp. A ponieważ 
kulisy teatru mają swój urok i 
pociągają swem specyficznem 
życiem, radljosłuchattje byli 
cym eksperymentem niezmiier* 
nie uradowani. 
DROBIAZGI PRAKTYCZNE... 

i HUMORYSTYCZNE. 
C2JEM ZASTAPIC KRYSZTAŁ 
W APARACIE PFTFfTORO-

WYA^? 
Zdiarza się czasem, że kry

ształ 'ćfbo gubimy, albo wsku
tek zabrudizenia staję się nie
zdatnym do użytku. Co zrobić 
nie mając na razie kryształu? 
Z przedmiotów znajdujących 
się w domu .'nastąpić go może z 
powodzeniem brylant (prawdzi 
wy), wyjęty z pierścionka I raz 
bi.ty na dwa kawałki. Os dza-
my go zamiast kryształu i doty 

(kiamy drucikiem db powierzch
ni przełomu. Jaiko d mcik może 
służyć Włoskowa sprężyna ze
garka, a ostatecznie drucik ze 
100 świecowej żarówki W bra 

,ku brylantu można użyć kry
ształu odltłuczonngo z jakiegoś 
waizomi kryształowego itp. 
Dobre wyniki dae cukier—kry 
s.ztał i sól w kawałkach. 

miast do •stacji w Holandii o 
pomyślnym wyniku doświad
czenia .i wkrótce otrzymał tele 
graficzną odpowiedź, że i tam 
również odebrano echa. Minęło 
parę dni, gdy inżynier Hals o-
uinajmił, że odnalazł je znów. 

Profesor Stormer twierdzi, 
że zjawisko, z 'któr-em zaznajo
mił się. może występować jedy 
nie bardzo rzaidko. Badania bę
dą prowadzone dalej. Możnaby 
przypuścić, że radioamatorzy 
zabawiali się wysyłaniem ech: 
jest to jednak zupełnie nliemożli 
wę ze względu na to, żie próby 
te były trzymane w tajemnicy. 
Profesor sądzi, że zjawisko to 
da się wyjaśnić w sposób czy
sto naukowy. Echa pozostają w 
związku z zorzą północną oraz 

tem. że pewne części pnzestrze 
ni otaczające! ziemię są nicprze 
.nik'iiw.e dla cząsteczek elektycz 
nych, inne zaś przenikliwe. Fa
le elektromagnetyczne .mogły
by zatem odbijać się od war
stwy nieprzenikailnej, powodu
jąc w rezultacie powstanie 
echa. 

Warstwa granicząca jest 
zmienną i tem wyjaśnia sfa 
fakt, że chwila .powrotu echa 
na ziemie jest różna co do cza
su. Oddawna spostrzeżono, że 
zorza północna może mieć: 
wpływ na fale radjowe. Miano
wicie przy silnej zorzy północ
ne; zdarza się że komunikacja 
radiowa uiega pn erwie. 
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Refleksje giełdowe. 
DzffewięćdJiesiłt pięć gatun- gowskaz dla tuziemnego żywio 

'k ów akcji notuje cedluła giełdy kt. Mądry Polak po sztosie, 
warszawskiej. Ale tranzakcje Zdawałoby sjj, że po wyk/ona-
ocJbywaią s.ię zaledwie dz,i>esią- niu Rozporządzeń o przeracho-
tą częścią tej liczby. Z tej zaś watiiju bilansów rzecz ta zo-
itak zredukowanej cyf,r.y potrą-' stała w całości załatwioną. 
c;'ć trzeba o,koło połowic riai! Aliści — donoszą półurzędow-
sztucznie wywoływane obroty, j nie piJsima, Ministerstwo Prze-
dia uano'/owawia kursu. 

W tych warunkach zanik 
giełdy pieniężnej, jest natural
ny. Badając przyczyny ztmóeirz-
chu głównego środowiska pie
niężnego w Polsce, nietnudno 
doscrzedz, że 1-e.ź.ą one w zubo
żeniu ludności, której nie stać 

rnysłu i Handiiu formiuije komi
sje, któ.re mają sprawdzać do
konane przeszacowana co do 
ich ścisłości; nie wyłącza to 
wprowadzenia ewentualnych 

zmian podlegających znowu o-
putł <ii'kowan'i!ił. Dowód to, że 
odnośne przepisy nie zostały 

na 'ldkowamie funduszów w ak- i dostatecznie pogłębiane, sikoro 
cjach, będących dopiero dru- i rewizja już się okazała koniecz 
gim stopniem inwestycji, gdyż ns. Tymczasem coraz nowsze 
iza pierws,zy uważane są walo- z tytułu przerachowania zacho 
ry o stałym procencie. Brak c4 ,ą warunki. Największe 
zaś kapitałów jest tak dotkliwy przedsiębiorstwo górnośląskie 
że nawet najpienwtlje wartości Zjednoczone Huty Królewska i 
daremnie szukają nabywców. Laura kapitał akcyjny 50 mi'jo 
Dalszym powodem niechęci do nów zilotych powiększyło do 
akcji jest słalba ireintowność 84 milionów złotych, a rezer-
przedsiębiorstw akcyjnych, wę amortyzacyjną o przeszło 
gdyż wedle urzędowych da- 9 mi,ljonów d!o 14.9 imij., rewa-
nych, zaledwie po<łowa spółek, 'loryzacia .alktywów wynosi 
których akcje dopuszczono do | przeto 43 miiljcny zł., cuyli 
notowania wypłacają dywiden 
drę 2 do 6 proc. (killka spókik 
wydziela 10 do 16 pnoc. P. A.) 
co świadczy o niekoniecznie 
pomyślnych interesach najwięk 
szej części fowairtaystw akcyj
nych; nie jest więc posiadanie 
akcji dobrym interesem. 

Poważnym też Czynnikiem 
w znaczeniu ujemnem jest skon 
centrowanie wJ,ikszości akcji w 
mie.icznych .rękach, co wypo
saża je przewagą, pod której 
/brzemieniem mniejszość skaza
na jest na bezwl.|g'iedną uleg-
'łoić. Niemałą też przeszkodę 
si'anowi to, iż niema ducha 
przedsiębiorczości dl'a akcji 
pod tym kątem widzenia, fż 
wbrew codziennym niemal prze 
jtfwcsn, zaginanicą stwierdza
nym. nikomu nie zależy aby 
drogą kupna akcji — choćbv 
nawet nie większości, u łyskać 
wpływ na dane przedsiębior
stwo. Jedyny w te/j dziedzinie 
wypadek to zapewnienie sobie 
większości akcji Starachowic-

orzeszło 80 procent Gdy w 
Zarządzie przedsiębiorstwa u-
czesttnicizą dwaj byli ministro
wie pp. Kiiedroń i Grodziecui, 
w radzie zeiś b. imiinister Pita-
nowski, ścisłość przesizacowa-
nia nie może być kwestiono
wana. 

Niezrozumiałą jeslt notatka, 
widocznie przez sfery intereso
wane izamiejxzoma w kilku 
dziennikach, prize powiadająca 
zwyżkę kursów, na mocy no
wych emisji. 

Skutkiem .przytoczonych za
mierzeń Ministerstwa Przemy 
słu zapadłe dotąd uchwały w 

i.wiązku ,z .przerachowaniiem 
bJiansów zostały wprost za
kwestionowane; emisje przeto 
wMjodnie odroczyć, póki po
nowne nie nastąpi przeszaco
wanie. 

Jedna z zagranicznych izb 
handlowych w Wara_iawie ist
niejących komunikuje, iż zało
żenie Bankiu Centralnego dla 
emisji długoterminowych pol-

'kich'pTzez Bank dSJSKSk 
Krajowego, ale wyjątek ten 
stwierdza regułę. 

bawem nasitąpi, albowiem ukoń 
czono układy z grupą amery
kańską w przedmiocie umie-

N;e można taż pominąć tyle szczania tych walorów na ryn 
razy już wy.yknięiiej tajemniczo kach zamorskich i europej-
ści, jaką się zartjądy Spółek skich. Stwierdzając, że dbtąd 
otaczają, publikując tylko to\ żs,dna w tej mierze enuncjacja 

co im dogadza. Wprawdzie urzędowa nie nastąpiła, co 
akcjonariusze nie są zwłaszcza nasuwa wniosek, iż lliecz je-
u nas zbyt wymagający, lecz iszczę się tak daleko nie posu-
powoii budzi się u nich pnze- nęłai, powtarzamy za wspom-
świadq-.enie, że nie mogą być nianą Labą Handtową, Iż kon-
ślcpjm r.arzięidzibm w rękach sorcjuim składa się z tych sa-
zarządów wprost poniewiera- mych firm, które :zalkupiły po
jących opozycyjnemi głosami, [ życzkę stabilizacyjną z 1927, 
choćby były najbardziej racjo-1 zatem bardzo 'poważnych, 
nailne. Wreszcie słabo rozwinie I Byłoby wieilce do żyi«. lenia, 
ta publicystyka gospodarcza J aby projekt ten naiszybciej się 
do reszty osłabia zainteresowa |-ziścił i iubo suma, w rachubę 
nie silę akcjami. Widbki więc i wchodząca, nie jest dotąd zna-
ożywienia się rynku akcyjnego i na, to jednak punkt ciężkości 
nie byłyby obiecujące, gdyby Inie leży tyle w kwocie, doraź
nie pewien sukurs ze strony!nie uzyskać sS? mającej, ille w 
ustawodawstwa. ObowiEjZiUją-1 otworzeniu wielkich rynków 
ce bowiem od nowego roku, obcych dl'a polśkich wartości. 
Polskie Prawo Akcyjne zaipew j Giełda warszawska znowu 
nia mniejszości daleko idące doznała zawodu Przeceniając 
przywileje, nadto przewiduje |zlecenia po citęści zagraniczne 
wybory proporcjonallne, tak j na kupno akcji} Ecinku Po!skie-
już posiadacze 10 proc. akcji! ero i licząc na ich ciągłość, for-
mogą podjąć walkę z zarządem, sownie kurs podniosła. Gd!y 
i uzyskać representee^ w jego j jednak wówczas — co było do 
łonie. Nieiednemu prizedsiębior 'przewidzenia —napływ odbior 
stwu przydałaby się iimfuz'a jców ustał, trzeba było przystą 
świeżych siił, które tak trudno jpić do nealizaci} tenmiinowych 
przełamać mogą konserwa- ! pozycji co wywołało pnzeszifo 
tyzim, iż dziwić się nie trzeba ! dziesięcioprocentowy spadek. 
zasklepieniu panwącemu w 
bardzo znacznej liczbie spó
łek. 

Wnosząc po dotychczaso
wych dOświ?id<"Heniach na dro 
gę tę prawdopodobnie wejdzie 

Inne po'a opera.cyne i?ialegła 
cisza —iprzednoworoczna. De
cyzja właSz Banku Pn'-ski^go 
w przedmiocie T>o.noszenia 

kosztów stempla ^rzy lombar
dzie papierów z własnych fun-

feapitai zagraniczny, jako dro- duszów a nie obciążać laaataw 

jnJków temi wydatkami przyję-
1 ta będzie z uznaniem przez in
teresowanych. Jest to pośred
nia obniżka stopy lombardo
wej o jedną piątą roczn.e. L)al-

.sze ułatwienie w obrocie pa-
ipierami publiczne,mł nastąpiło 
[ze sarony ministerstwa skaibu, 
'które izaJekretowaną w roku 
ueszłym cziaisową recltukcję 
stemipla giełdowego o połowię 
przedłużyło na ,rOk biażący. 
Pod tym wzg'iedcm tranzakcje 
giełdowe na trudności nie na
potykają. 

Ekspansja przemysłowa na
dal się aeśr odko wuj e na Gór
nym Śląsku, skąd nadoliodlzi 

i wiadomość o z'nacznem rozsjze 
rżeniu fabryki 'papieru w Pnio-
w5e, dawniej fi\a ZaWadu, po-

I zostającego w rękach niemiec
kich. obecnie istnieje jako sa-
mol i'e;ne przedsiębiorstwo 
polskie. Produkcja roczna wy
nosi 10.000 wagonów czyli 
przynajmniej sto tysięcy tonn. 
Gdy wytwórczość roczna 

1 wszysifkich papierni na zie
miach Rzplitej- wynosi około 
120.000 tonn, wynika stąd, że 
ta jedna fabnyka pniowsika po
kryje 80 procent zapofrzebowa 
nia. Byłaby ta konkurencja bar 
dzo pożądana ze wj.lgl^idu na 
wysokie ceny papieru, zapew
niającej największej liczbie 
producentów bardzo znaczne 
zyi!ki (Steinhaigen, Mirków, 
Saenger itd.), gdyby nie oba
wa, że do kartelu fabryk pa
pieru wciągnięte zostało także 
górnośląskie przedsiębior
stwo. import z laagranicy, sta
le malejący, obejmuje głównie 
papier luksusowy. 

Międzynarodowy syndykat 
staiiow,y coraz Jawniej się 
chwieje. Niemcy pragną wii/.ik-
szej kwotyzacjj, gdy Firancja 
również zgłasza pretensje a 
Anglja pragnie, aby -uznano 
dcminja i koionje za wewnętrz
ną konsumpcję a nie wywo
zowa. 

Są więc tarcia, których zła
godzenie nie będzie łatwe. 
Nadto poważni przemysłowcy 
metalurdzy jawnie oświadcza
ją, iż syndykat nie przynosi 
żadnych korzyści, nie są więc 
skłonni nadal się wiąaaić. Za
tem horyzont jest zachmurzo
ny i nie łatwo będzie tarcia 
usunąć. Dla polslkiogo przemys 
łu żuiaznego cko iu.iności te 
nie są obojętne, albowiem wal
ka na rynkach międzynarodo
wych, skierowaną bak że bę
dzie przeciw Polsce. 

Wytrawni jednak hutnicy są 
przekonani iż po nieodzownych 
targach dojdzie do porozumie
nia, albowiem rozbicie sii/ę syn 
dlykatu wprowa.'iz,? anarchję do 
jednego z najważniejszych, 
przemysłów ia niieobliicziailnemi 
następstwami, zwłaszcza zruj
nować może średnie i mniejsze 
warszitaty pracy. 

Obniżika stopy procentowej 
Banku Pzenzy o pół od sita 
wywołała liczne komentarze, 
przekonywujące, iż problem 
stiaiwki •dyskontowej, uchoci ią-

•cei dawno za załatwiony, by-
. najmniej nie jest rozwiązany. 
(Utrzymywano, iż przy nadimia 
(rze gotówki banki emisyjne ob 
niżyć powinny stopę odsetko
wą i odwrotnie ,prtzyi1mując w 
rachubę wszystkie inne wzglę
dy gospaodrcze ,j polityczne. 

Tymczasem ze strony Ban
ku Rzeszy oświadczono, 
iż wprawdzie pod na
ciskiem obfitej gotowizny 
stopa zostaje zniżona, wszakże 
fiyiko jako czaro w v ekspery
ment, gdyż stosurrii są tak nie
przejrzyste, iż uniemożliwiają 
przewidywania choćby na krót 
ką metę. Jest to też ostrzeże-

Przed Powszechną Wysta
wą Krajową w Poznaniu. 

GORĄCZKOWĄ PRACA NA TERENACH WYSTAWOWYCH. PRAWIE 

WSZYSTKIE PAWILONY NA WYSTAWIE SA JUŻ ZAJĘTE. PROPA

GANDA NA RZECZ WYSTAWY. ŻYDOWSKIE SFERY GOSPODARCZE 

INTERESUJĄ SIĘ POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA w POZNA
NIU. 

(w) W Poznarf'u wre w dalszym 
ciągu gorączkowa praca przygoto
wawcza do Powszechnej Wystawy 
Krajowej. Czynione są wszelkie wy
siłki, by pawilony były gotowe na 
czas i tylko od eksponatów będzie 
zależało, by wystawa w dniu otwar
cia byta wykończona we wszystkich 
szczegółach. 

Prace na terenie wystawowym pro 
wadzone są iście po amerykańsku i 
zarząd wystawy czyni wszystko, co 
tylko możliwe, by WiUlc, puKaz do
robku pracy kraju całego w okresie 
10-leiAa istnienia Polski wypadł jak-
najokazalej. 

Na zasadzie dotychczasowych prac 
przygotowawczych można już stwier 
dzić, że wszystkie gałęzie naszego 
życia gospodarczego będą reprezen
towane na wystawie w Poznaniu. 

Pozatem czynny udział w Wysta
wie postanowiły wziąć wszystk.ie sie-
ry społeczne. Jak wiadoi.no, podczas 
trwania wyst. odbędzie się w Poizna-
niu kilkadziiesiląt zjazdów rozmaitych 
organizacji i związków. 

Już dziś można się zorjentować co 
do metrażu eksponatów we wszyst
kich grupach przemysłowych. 

Górnictwo i hutnictwo, przemysł 
naftowy, przemysł szklany, przemysł 
chemiczny, przemysł przerobu pro
duktów zwierzęcych, przemysł gra
ficzny, przemysł drzewny, włókien
niczy, galantarjiny, zabawkowy, lu
dowy, budownictwo i przemysł mine
ralny zajęły przewidziany metraż u-
żytkowy w pawilonach w pełnych 

i 1U0L/0, w 95 proc.—98 proc. przewi-
! dzianych mełraży zgłosiły dotychczas 
; prziemysly: metalowy, maszyn, na-
I rzędzi i aparatów; elektrotechniczny, 
1 spożywczy, meblarski, konfekcyjny i 

papierniczy. 
Dla zgłoszonego metrażu muzycz

nego zabrakło miejsca, wobec czego 
podania całego szeregu firm w tej 
branży — zarząd wystawy zmuszony 

był załatwić odmownie. 
Jednym z najpoważniejszych dzia

łów wystawy będzie pawilon prze
mysłu górniczo-hutnlczego. 

W ostatmJch dniach odbyły się w 
Poznanu narady przedstawicieli tego 

'nie pod adresem giełd, które 
I— zawsze skłonne di> przesad-
1 nego optymizmu gotowe wyko 
J rzystać czasową obiitość pie
niężną w ce.ach ażiotażowych. 

Fakt dotąd w kronikach gieł 
dowych nie notowany wyda
rzył się w Rzymie. Z polecenia 
prcimjera Mussdliiniego zaare
sztowano dziesięciu członków 
giełdy za rozpowszechnianie 
tendencyjnych wieści o finan
sach włoskich, a specjale o 
położeniu giełdiy. Zdaniem 
tych spekullanitów 'kuirsy, sztu
cznie podtrzymywane, nie od
powiadają rzeczywistości. Kil
ku giełdowoówt z pośród za
trzymanych; wypuszczono na 
wolnciść, cl.itorej 'zaś jeszcze 
znajdują się w wiezieniu. 

Organy, db rządu zbliżone, 
żądi.lją postawiienia winnych 
przed do-aźny sąd wojnnny, 
gdvż rozsiewanie fałszywych 
wieści, musi być napiętnowane 
jako ci"|żiviie p rze s tens two i bez 
litośnie karane. Nie wdając się 
w ocenię tych głosów, n'-zv'po-
minamy tylko, iż bolszewicy 
również karzą grających na 
uniżkę aze.rwońca, ale kary 
śmierci jefiz^ze nie stosowali 
wzieVdem takich przestępców. 

OoV szło o ku-s franka, po-
i lfcia francuska wyda'afa cu-
| dzoziemców, oskarżonych o 
I deprecjację waluty. 

przemysłu, delegatów, zarządu wy. 
stawy i rzeczoznawcy — dekoratora 
hali ciężkiego przemysłu, prof. Rasz
ka, nad sprawami związanemi z tech
niczną ii dekoracyjną stroną pawilo
nu, w którym znajdować stę będą 
eksponaty przemysłu hutniczego. 

Jak wnioskować można z czynio
nych przygotowań pawilon ciężkiego 
przemysłu będzie imponujący. 

W uJAgłym tygodniu odbyło się 
w Poznaniu również posiedzenie za
rządu grupy handlowej, na którem 
ostatecznie załatwiono sprawę umie
szczenia eksponatów i przydziału me
trażu w pawilonie handlowym. Ek-
sponenci tej grupy czynią również 
należyte przygotowania, by pawilony 
& kiosk dziiału handlowego stały pod 
względem organizacji i wyglądu este 
tycznego na ddpowilednim poziomie. 

Powszechną Wystawą Krajową w 
Poznaniu interesuje się już obecnie 
w siitnym stopniu zagranica. We 
wszystkich prawie państ. prowadzona 
jest propaganda, mająca na celu za
interesowanie ogółu wystawą, która 
ma zareprezentować dorobek nasz 
we wszystkich działach gospodarki 
społecznej. 

Zarząd Wystawy rozpoczął rów
nież w kraju propagandę na rzecz 
wystawy. 

Odpowiednia broszura informacyj
na zawiera wszelkie wiadomości! 
związane z wystawą. 

Zrozumiale zainteresowanie dla wy 
stawy wykazują również żydowskie 
organizacje gospodarcze. 

Centrala Związku Kupców w spe
cjalnym kiosku zagromadzi specjalne 
tablice statystyczne, które zobrazują 
dotychczasową działalność tej orga

nizacji. 
By umożliwić całemu kuplectwu 

żydowskiemu w Polsce zaznajomie
nie się z wystawą, Centrala Związku 
Kupców postanowiła zorganizować 
w Poznaniu podczas trwania wysta
wy zjazd kupiectwa żydowskiego z 
całej Polski, 

W przewidywaniu, iż wśród gości 
wystawowych przybędzie do Pozna
nia pokazać ilość żydów, Centr. Zw. 
Kupców zwróciła uwagę Zarządu Wy 
stawy na konieczność zorganizowania 
m. in. kuchni rytualnej. Jak stę do
wiadujemy,* sprawa ta została zała
twiona pozytywnie. 

Centr. Związek Rzemieślników ży
dów. zwrócił się do swych członków 
z apelem jaknajliczniejszego udziału 
w Wystawie. Jak się okazuje zainte
resowanie rzemieślników chrześcijan 
jest ogromne. — Dość przytoczyć 
fakt, że sami tylko rzemieślnicy z o-
kręgu poznańskiego zglosilfi chęć za
jęcia 612 metrów, wówczas, gdy cały 
pawilon' rzemieślniczy składa się z 
690 metrów kwadr. 

Udział wystawców żydowskich jest 
dotychczas nieznaczny.— 

Wystawa Powszechna ma wytatko 
wo doniosłe znaczenie dla rzemieślni
ka żydowskiego. 

Za licznym udziałem rzemieślników 
żydowskich przemawiają różne wzglę 
dy, między innemi natury czysto prak 
tycznej 1 byłoby pożałowania god-
nem, gdyby rrie skorzystano z przy
działu przeznaczonego dla Centralne
go Związku Rzem'ieślnków Żydów 
w Polsce (Nalewki 2a), który jedyaiie 
dysponuje jeszcze niewielkim metra
żem. Wszystkie inne miejsca na całej 
wystawie są, jak wiadotnov już zaję
te. 

KaszPrzegląd 
Nowolipki 1, 
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„NliELE EFROS" NA SCENIE WŁOSKIEJ. 
Świetna irat@rpB*©ta©i«a ssssffuki Gordlna 

Tatjana Baw!owa w roli tytułowej. 

we motywy w poezji żydow-
dkllej: radosne upojenie włas
nem! poi'.taimi, ogrodami. włas
nem, bezkresnem morzem — 
oto zasad!.Mczy ,rys .twórczości 

Publiczność włoska pamięta Reżyserii i wystawie dekora dele, zbuntowanej synowej, 
jeszcze realizację sceniczną cyjnej w wielkiej mierze za-1 W końcu przedstawienia, 
„Boga zemsty" w świetnej i>n- wdzięcząc też właśnie należy gdy salwy oklasków wywoły-
terpretacji ro'i naczelnej De sukces premjerv „Mirele Efros'. wały na scenę kilkakrotnie ca-
banctisa. Bujny temperament Poznać można było, jak starań ly zespół z Pawiową na czele, 
tego akuora, ostatniego Mohi'ka nie p. Pawiowa przygotowała rzekł do mnie jeden z literatów 
nina znakontLej rouZ.my mi-j cały ten 'spektakl, jak baidzo włoskich: 
strzów sceny włoskiej tej rnia- zależało jej „zabłysnąć" w tej ,,Gdy ujrzałem Pawiową w 
ry co Tornaso Sa/viini, Giovan- właśnie roll. Szczególnie akt ostatnim akcie, jak weszła na 
n,! Grasso, Gustavo Modena pierwszy wypadł barwnie 1 scenę, do domu Josele po tyk 
etc., w roli' Jankla miał doskona imponująco, ii chyba nie mało latach nieobecności1, wydawało 
łe pole do poplisu. i trzeba było trudu, by aktorom mi się, że mam przed sobą Ele-

Dzięki też właśnie aktorowi włoskim uprzytomnić ten oso- onorę Duse"... 
temu — a może też częściowo bli'wy świat mias.eczka żydów j w tym też tonie pochwał siu-
z powodu zakazu tej sztuki dla skiego ,j tę swofstą gailerję ty- perlatywnych utrzymane były 
ml odzieży — „dramat" Asiza pów, jakie Gordin w sztuce uwagi, któremi zaraz po przed 
przez długi bardzo czas w roz- swej na scenę wprowadzi stawienilu znajomi i. wielbiciele 

Moment folklorystyczny w talentu Pawłowej obdarzali ją 
akcie pierwszym był szczegół- j w jej „camerino", za kulisami. 

su, czyli już przeszło lat sześć, in'ie uwzględniony, ceremotn/aj Sztuka Gordina, dzięki świet 
żadna sztuka starego czy no- ślubna, tańce, śpiewy, muzyka' nej interpretacji p. Pawłowej 
wego repertuaru żvdowskiego baset.it i motywy ludowe ży- długo jeszcze niechybnie uiirzy 
wie była wystawiana we Wło- dowskie pomnażały efekt wi- ma się na afiszu teatru „La Val-
szech. i  dowiskowy aktu tego', odegra- le" i ściągać będzie publScziność 

Wystawienie „Mirele Efros" nego z werwą i temperamen- j  włoską, 'która umie w teatrze 
Gordina było też poniekąd czy j^em. | nietylko swe humory wyłado-1 stynie. 
-nem śmiałym- Przyznam też:, że 1 Rolę Reb Nudni ma- zagrał wywać, ale też szczerze się | Większość jego utworów 
gdy latem ubiegłego roku wspo pierwszy aktor trupy Parwło- wzruszać i mocno oklaskiwać, to hymny ku chwale krainy 

POCHWAŁA RADOSNEJ PRACY. 
(NA MARGINESIE MŁODEJ POEZJI ŻYDOWSKIEJ W PA 

LESTYNIE). 
Pochwała słoneczniej krainie, | Większa część wierszy Pa-

pochwala pracy; pochwała ro- piernikowa przepojona jest 
bot/likowi użyźniającemu swą głęiboką tonacją religijną — po-
pracą glebę pol ojczystych. No- (eta wan os i błagalne modły o 

maitych miasnach Włoch tizy 
mał si'ę na afiszu. Od tego cza>-

szczęscie sweJ ojczyzny. 
Trudno doszukać się w wier-

•izacli PapiernLkowa skrystali
zowanej formy i poc jykń, ich 
melodyjność i łamana rytmika 

młodych poetów żydowskich , wewnętrzna nie pozwa'Ja do-
w Palestfynia, Papiernukowa i szukiwać się walorów formi-
Stemiplla. Poetom 'tym przypad 
ło w udziale stworzyć nową 
pieśń żydowską odrodizonego 
życia narodowego w Palesty 
nie ,podobivie iaik w Rosji ple 
jad'a młodych poetów żydów 
akich dała wyraa nowermu tęt
nu twórczej pracy Żydów na 
roli. 

Jeżciii wiersze Papiennikowa 
w golusie były pełne sceptycyz 
mu i smutku, to tam, w słonce z 
nym. 'kraju, nabrały nowych 
barw i rytmu. Przepojony 'buj
ną radością w.miósł do swoich 
wierszy silną rytmiki? i jasną 
nadLóoję nowego ż,ycia w Pale 

miniainomi] o zarmarze przednia wej, Cialente, w sposób iście, 
wienia sztuki a.ej we Włoszech, mistrzowski, co też w równej! Ed* Klemlerer 
wyraziłem me wątpliwości co mierze rzec możina i o P. Ben- Rzvm w styczniu 
do widoków powodzenia jak ( venuti, odtwórczyni roli Szejn-

•i też co do samego wyboru. 
Życzliwe przyjęcie jakiego 

sztulka ta doznała obecnie przez 
publiczność w teatrze rzym
skim ,.La Valle" byib też dla 
mnie przyjemną niespodzianką j_ 
i -satysfakcją. „Mirele Efi'os" by 

Na brzegu — wyciągnięta, 
sitara rozwaiotna łódź. Lecz cuż 
to — burty łodzi* ze środka, 
zzewnątrz ze wszystkich Siron 
udekorowane malowidłami. Tu 
nieudolna głowa ludzka, rju drze 
wo koloru czekoladowego, tu 
cze;wonv. zamazany koń. Tu 
ręka wcale ciekawa... 

To, wyjaśnia dobrot?!wie 

S Y N  i  S O B O T A .  
1 Nic. Tylko jakiś rtiepokójL Ta 

BrzegU WMnai-1'ztetnia u-'kie to bratnie, niezapomniane, 
'ła gorąco oklaskiwana .i doznA- błocona. Kępy tłustej, zielonej ab. amkowe spojrzenie... 
la wielu słów pochwały ze stro trawy. A pośrodku: Wisła. ' KT" u '' 
ny krytyki teatralnej w przewa j Tu było królestwo Abrama 
żającej mierze dzSękfi doskona- j Kaca, przewoźnika. Buty nosa 
lej reżyserji, pomysłowej stro- [wysokie, skórzane; spodinie w 
nie dekoracyjnej, a przedewszy butach ukryte i rozchełstała ko 
sikiem barwnej interpretacji ty szula. Niezwykły to żyd Abram 
tułowej roli przez jedną z naj- Kac: już w trzecim pokoien,.u 
•znakomitszych obecnie arty-..przewoźnik wiślany. Krzepki, 
stek włoskich — Tatjamę Pa-; czerstwy, w barach szeroki. 
włową. I Całe życie wiosłem pracuje, 
_ Kim jest p. Tatjana Pawłowa klepki nowe w lodzie nabija, 
i jakie losu koleje sprowadziły burty dziegciem smaruje. Kie-
ją do teatru włoskiego ? j dy stanie śród' kazimierzo-
, Doskonała ta artystka — ży wskich żydów wygląda ni-
<lówka rosyjska — opowiedzia czem króJ! Nędzni, zgięci, zgar 
la mi wiązankę faktów ze swe bieni ledwo głowami do .ramion 
go życiia, które szczególnie w mu sięgają. 
csi/atnlch latach po wojnie pel-1 w piątek o zachodzie słońca 
ne było zmagań i kontrastów- | Abram Kac kończy pracę. So-

Rewoilucja bolszewicka — u-'bota. święto. Nowe buty., no-
cSieczka do Konstantynopola — | we spodnie, jedwabna kapota. 
Włochy — oto są trzy główne Modiliitwaj. Tu w bóżmilcy, Ab-
etapy powojennego życia Pa- ram Kac mniejszy się wydaje, 
włowej, która przed upadkiem całkiem mały... Tu są więksi 
caratu była jedną z wybitniej- od niego: mędrcy, uczeni, wy-
szych artystek „Teatru Dra- kładacze. Abram Kac modli się 
matycznego" w Moskwie j pilnie, słucha uważnie, uczy 

We Włoszech Pawłowa zo- żarliwie, tak jak to zawsze w 
staje zaangażowana do „Am- ( soboty czynili jego ojcowie i 

pracy i radości. Tam wolność 
bezbrzeżna, jak morze .radość 
bez granic. Gdy wieczór zapa
da, góry są ci schroniskiem w 
drodze: 

„Nam dtomiu nie trzeba—mie 
szllcamv w górach kamiennych 

Przed deszczem i burzą nas 
chroni skalne pohalc". 

Zywem tętnem pulsuje rados 
na pracia w Palestynie: 

„Hei, towarzysze! 
Bacinie pracy! 
Już syreny silódmą zagrały! 
Do pracy! 
Dawno fundament gotowy 
ściany wysoko silę wznoszą 
— Ostatr.iliai przed' nami ro

bota!" 
W tym pędiziie żywej, rnozol-

naj pracy P'rze5m.uje jednak poe 
tę głęlbokie uczucie reiligijne, 

stary Kac - mój Abramek tak j irt^r^wsięTr^Ikór5SS 
sSę farbami bawi; on to łubu sfer»5; tego knafu. Z prostego we 

brosiio Fi'lm" w Turynie. Póź
niej jednak, po bankructwie te
go 'konsorcjum filmowego i na 
skutek kryzysu który toczyć za 

dziad, przewoźnicy wiślani. 
II. 

Wiosną, lałem, jesienią goś
ci w Kazimierzu kolonja malar-

czyna włoski' przemysł filmo- ska; wesoła brać, beztroscy 
wy. stawić ona zaczyna me- j chłopi, kawalarze. Tego roku 
śmiało swe pierwsze kroki na zabłąkał się tu nównież malarz 
scenie włoskiej jKuterba. Metrykalnie nazwisko 

Podziwiać naileży doprawdy brzmiało: Kuterbaum. Ale „Ku 
jak pilnie i z jakim świetnym terba" wyglądało całkiem ina-
wynikiem nauczyła się p. Pa
włowa języka włoskiego, któ
rym obecnie włada bez zarzu
tu, pomijając pewne trudności 
akcentowe, które z czasem uda 
jej się też pokonać. 

„Gompagnia^ teatralna Tatja
na Pavlova wśród publiczności' 
włoskiej cieszy się siałem po
wodzeniem. Teatrowi włoskie
mu przysporzyła ona „ostatnie 
nowości" repertuaru zagranicz
nego i wszystkie prawie głoś
niejsze sztulki- autonów rosyj
skich. Dzsięki starannej reży. 
serji i umiejętnej wystawie kai 
aa premjera w teatrze Pawio
wej jest też wydarzeniem w 
kuriuralno - artystveznem ży-
ćm Rzymiu względnie Mediola
nu,. / 

czej; Kuterba, Andrzej Kuterba 
— świetna synteza staropol'-
skośc! i z egzotyzmrni' 

Malarz Kuterba wnet po 
przyjeździe zetknął s:ię z prze
woźnikiem Abramem. „Dosko
nały typ. — 'klasowy model" 
zanotował sobfe Kuterba. 
Lecz zawodowy chłód tego spo 
strzeżenia stopił się wnet, gdy 
padły niań pierwsze krople czy 
ichś oczu, ostrych i głębokich. 
— A to kto, ten chłfclpak 17-1 et 
ni? 

— To? To syn starego Kaca; 
Judzie zwą go Abramlkiem, choć 
właściwie imię jego brzmi ina 

od panów malarzy sobie farby 
pożycza i potem smaruje... 

Sprzęgły się dwa spojrzenia. 
Boże świięty. wszak, to arty
sta, ukryty talent! Zaopiekuję 
się nim, wychowam, wykształ
cę zdolności. Raz w żydu bę
dę porządnym człowiekiem. 

Tak zawarli swój spisek: 
mia.irz Andrzej Kuterba i mło
dy A bram ok, syw przewoźnika 
Abrama Kaca. 

III. 
Trudność wyrosła niesniodzia 

nie. Przez 6 dni Abramek pra
cował. Tylko sobotę miał do 
dyspozycji... Ale jak można w 
sobotę uczyć się malarstwa ? 
To przecież grzech — Jednak 
mistrz Kuterba zdołał go prze
konać. Opowiedział o wielkiem 
mieśoie, o sławie, o dobrych 
rzejzach. W mieszkaniu mala
rza odbyła się pierwsza le
kcja... Potem 2-a. 3-a, 4-a... 
Pracowali ostnożnie. w ukry
ciu... Abramkowi przecież gro-
ziił ni e*l ad a samosąd za zniewa
żenie soboty. 

Mistrz Kuterba dumny był 
ze swego ucznia. Chłopak oka
zywał niezwykłe zdolności. Po 
3-ch miesiącach pracy, we 
wrześniu, mistrz Andrzej po
wtarzał: Poczekaj, poczekaj; 
za jeden swój obraz cały okręt 
kupisz staremu Kacowi, miast 
łodzi połamanej. 

A właśnie Abram Kac, jak 
zawsze w sobotę, siedział1 w 
bóżnicy, w otoczeniu wiielu na
bożnych przyjaciół, k?>dv na
gle. we drzwnach podniósł się 
rwetes. Stary, Siwy. żvd sta-

zwania do pnący przechodzi 
poeta do wierszy pełnych wia
ry: 

„Lękliwą przejąłem s3ę wia
rą 

W ojczyźnie mej nowei na 
Ws codzie. 

Jak diziecko Jej pięknem po
rwany 

Czujlę me wtóme zrodzenie. 
Z błogosławieństwem na u-

sitach 
'Dopaść tu może do ziemi 
I taki, co diawmo już tiiwątipił 
I dawno swą wiair;ę utracił". 

stycznych, norywa mias szcze
rość i prostata uczucia, która 
biije z tych wierny. 

Poprzez radosne motywy 
twórczości Papkirnjkowa prze-
bl'ja jodiiak gdzieniegdzie ele
gijny ton. W tych elegijnych 
wierszach sięga często poeta 
do źródeł głębokiej liryki: 
„Własny żal z żdem tych 

braci spoiłetn, 
Co własnem ciałem glebę ka

mienną 12,orali 
I ciałem swem własnem zasiali-
W dniu spiekoty o kropfe de

szczu się modlą 
Wzmoszą czoła stroskane do 

nieba 
Z lęlkiem przedi brakiem 

chleba..." 
Poefia zazdrości tym wszyst

kim, co niezmordowani pracu
ją i wraiz1. z marami wzwyż ros
ną i żałuje, że tylko pieśnią mo
że ich pracę wesprzeć. 

• * m 

Poetą rdzennie palestyńskim 
•'est Stempel!. Talent obudził się 
w nim dopiero w ,.Erec" — fu 
zrodziło się w nim twórcze sło
wo poetyckie. Rytm życia pa
lestyńskiego wywołał jego 
pieśń. Wiersze jego są tak 

i 'cne. pełne .zdrowia i siły, jak 
ziemia jego ojczyzny-

Stempel jest robotnikiem, er 
piewa prosto swą mozolną i 
radosną pracę, tryska z niej 
żywiołowe tempo fonmąjącego 
się życia. 

Opiewanie pracy nie jest u 
Stempla wyrazem snoibizmu 
ub też tak modmego „kultu 

pracy". Jest to radość człowie
ka, który zbiera pdon,v swei 
pnący, rad'ość rolnika, pijanego 
soczystością ziemi i jej płodów. 
.Usta pu.iyłóż do czarnej gfleby 
"ale nagi korzeń się wpift, 
W żyłach żaru przelewa się 

strugą, 
Złotem wzrok twój lśni". 

Wiersze Stemplla są surowe, 
chropawe, jatk grudiy rozoranej 
ziemi W Stemplu widzimy no
wego człowieka, inowy tjyip ży
da, który wyrósł na roli, upra-
wiainea własną wacą. 

Sz. L. Sznajderman. 

Zapadło straszliwe milczenie. I to widok z okna mieszkania na 
Zaś stary żyd zaraz dodał: sam brzegi Wiisfy. widniejący w od 
widziałem! Abramek test teraz dali dom Kaców, przystań, ło-
w mieszikajniu jednego letnika dzie — Tyś to namalował — 
z Warszawy i maluje! Maluje.: spytał stary, zdumiony. — Ja! 
A dziś przecież sobota — po- j — I to? I to? I to też! Kac spój 
wiiódł dookoła wyjaśniającym rzał na syna. potem sobie, na 
wzrokiem. buty: Tyś to namalował! Ty-

Wtedy wszyscy do starego leś się nauczył... To wszys.'ko. 
Kaca! Ale już przewoźnik A- na obrazach jakby żywe.. 

czej. Stary; młody — Abra- nal na rrtogu i szan^ae falistą 
mek; ojcu w pracy, w przewo
zach pomaga; ludzi z jednego 

bram Kac powstał b ady, ogro
mny. straszliwy: Jeżeli — po
wiedział — to jest prawda — 
jeżeli mój syn splamił sobotę, 
zabiję go zduszę jak psa, wła-
snemi rękoma. Chodiźmy zoba
czyć. — I poszli. 

Kiedy stanęli przed domem 
Abram zarządził: ja wchodzę, 
wy tu czekajcie. Już ja go nau
czę. szczeniaka, czego nie wol
no robić w sobotę. 

Szarpnięcie drzwi. Na orogu 
stał Abram Kac. Mistrz Kuter
ba (znał dobrze siłe Abrama 
Kaca) przyb adł nieco. Abram
kowi pa'eta wvpadfa z reki. 

— Syn ma wielkie zdolności 
— wyjaśnił usłużnie mistrz Ku
terba — pilnie pracuje... Nieste 
ty, tylko raz w tygodniu ma 
wolny czas... 

Stary milczał. Obrócił się. 
Wyszedł. Na uilicy otoczył go 
tłum żydów : no i co i co ? 
Grzeszył? Malował? 

Abram Kac wzruszył ramio
nami, powiódł wokoło twar
dym wzrokiem: Kłamstwo, ga
danina Nie robli. trim nic złe
go. Syn Abrama Kaca nie spla 
mi soboty ! 

1 przeciskał się przez tłutro, 
n'epomnv nilczetro. prócz te i  
jegn fa.rHwel rado^rV! ^.VrlV •«' 

•" na drugi spławia brzeg. 

Więc malowałeś — spy 
b-od<j, krzyknął: Cicho! Syn i tał stary zduszonym ciosem? dumv ojcowskiej, rodzicielskie 
Abrama Kaca. przewoźnika,''Nagle wzrok Jego padł na o- go kochania. 

'chrzci się... .. braz, już prawiie gotbiwy. Byl '/ Dawid Fajgenberg. 



KOSMETYKA UST 
Usła, zarówno Jak !  oczy, są jed

nym z najpiękniejszych wdzięków 
(warzy kobiecej. Ładnie zbudowane 
tista kobiece polegają na prawidłowe) 
j<mię warg, ich świeżej barwią i 
^(etycznej mimice. Najważniejszym 
warunkiem z pośród trzech wyżej 
wymienionych jest estetyczna mlml. 
Ka ust. bez której żadna twarz nie 
iirjże być nazwana piękną. 

Estetyczna mim ka ust bywa zazwy 
czaj wrodzoną, lecz może być ona 
również i nabytą, o ile kobieta bę
dzie ją starannie i cierpliwie kształ
cić w sobie. Juk każdy ruch ciała mo. 
że być w normalnych warunkach do. 
prowadzony do precyzyjnych wy
magań estetyki, tak również l usta, 
pod wpływem stałego ćwiczenia, mo 
g,-. nabrać tego piękna ruchów, któ
rego odmówiła w poszczególnych 
przypadkach natura. Niezbędnym Jest 
tu jednak jeden warunek: kształt ust 
powinien być normalnym, czyli od
powiadać pewnym warunkom, wy- i 
roaganym nietylko przez anatomie,1  

lecz 1 estetykę. 
Kształt ust zateżniy fest od wilelu 

czynników. Przedewszystkiem waż
na rolę odgrywa budowa obu szczek. 
Dolna i górna szczeka powinny bvć 
rozwinięte proporcjonalnie do całej 
budowy czaszki, to znaczy, ani zbyt 
wybiegać ku przodowi, ani też być ! 
odsuniętemi ku tyłowi. Siekacze po. j 
winny być osadzone w kierunku pra- J 
wit: pionowym i blisko przylegać do . 
siebie. Brak tych zębów lub źle za- |  
stosowany aparat sztuczny zm.ie-1 
kształca usta nieraz do nlepoznanla. i 
Zbyt wybiegające ku przodowi zęby 
nadają twarzy wyraz niesympatycz
ny, zbyt znowu odsunięte ku tyłowi 
spłaszczają twarz. 

Drugim czynnikiem, odgrywającym 
wybitną rolę w budowie ust, stano
wią mięśnie, które nadają Im zarys 
anatomiczny. Na mięśniach spoczywa 
skóra, która w tem miejscu Jest za
opatrzoną w bardzo obfitą warstwą 
tłuszczu, nadającą wargom pulchność 
i miękkość. Czerwona część warg 
jest dalszym ciągiem błony śluzowej, 
wyścielającej wewnętrzną powierzch
nie jamy ustnej. Barwa Jej zależną j 
jest od obfitości naczyń, stanu krwi 
i grubości powierzchownej warstwy 
bioriy śluzowej, która u osób ane
micznych i wątłych bywa zazwyczaj 
cienką I przezroczystą. 

Kształtnie zbudowane usta w sta
nie spoczynku, czyli przy schodzą
cych się wargach, powinny tworzyć 
drobną, nieco łukowato zarysowaną 
szczelinę, z lekko wzniesioną częś
ci;) środkową 1 opadającemi na zew. 
n.itrz kątami. Górna warga w środ
kowej linii nieco zachodzi na dolną, 
w kątach zaś przeciwnie — dolna 
przeważa nad górną. Długość warg I 
zależna od tego wielkość szczeliny 
ust nie powinna być ani zbyt dużą, 
ani też zbyt małą: normalnie nie po. 
winna ona przekraczać linjl kłów. 
Wargi nie powinny być zbyt wązkle 
luh zbyt grube, gdyż w pierwszym 
przypadku podczas śmiechu wystę
pni;! szpecaco dziąsła, w drug'm — 
v. ni ;4ł czynią wrażenie obrzmiałych 
wałków. Otóż, jeżeli usta odpowiada 
i;; tym wszystkim warunkom, to resz 
te, czyi! estetyczną mim'kę, można na 
b" ć drogą starannego i systematycz
nego ćwiczenia, im wcześniej roz
poczniemy odnośne ćwiczen'a, tem 
prędszym I pewniejszym będz e wy. 
r»TV naszych starań. W wieku póź-
niciszyni rnęśnie wiotczeólą 1 tracą w 
znacznym stopniu swoją jędrność i 
SWfaość ' 

Nsleży pamiętać, że 'm  mniejsze 
rnchv wykonywają usta, bądź to pod 
c/nt; śmiechu, bądź to podczas rozmo 
wy kib jedzenia, tem bardziej zacbo. 
v nie sic ich wdzięk. l ekki uśmiech 
jest zawsze estetycznicjszym, niż 

C?o<ny chichot. Każda kobieta, która 
śr"ir.ć się nie um'e. nie może być 
łpnną i wyglada bardzo pospojlce. 
Współczesna chirurgia kosmetyczna 

poprawiać brzydki kształt ust, 
7,'lrtny nĄ waifl'WW l!Z"bV"'a I 
n "pra'vM'owej budowy szczeki. 

Prawdziwą ozdobą pięknych ust są 
zdrowe i ładne zęby, gdy natomiast 
brzydkie, a szczególnie żl© utrzymane 

zęby mogą zeszpecić najpiękniejszą 
buzię. Piękność zębów zależną Jest 
od wielu czynników: od dziedzicz
ności, budowy | konfiguracji twarzy, 
nd trybu życia i wreszcie od sposo
bu pielęgnowania. Ładne zdrowe zę
by mają zazwyczaj kobiety, obdarzo
ne twarzą szeroką. Zabarwlen.e zę. 
bów nie decyduje bynajmniej o ich 
piękności: szkliwo może być nieco 
żółtawe lub sinawe, a pomimo to 
zęby będą ładne. Głównie chodzi o to 
by wszystkie zęby były jednakowego 
koloru | posiadały równomierny po
łysk, 1 żeby były prawidłowo uksztal 
towane oraz równomiernie uszerego. 
wane. Najpiękniejsze zęby są o jasno 
żółtym połysku. Niestety, coraz rza. 
dziej spotyka się dz'slaj zdrowe, rów
ne. białe zęby, stanowiące nalrozkosz 
niejszy wdzięk i powab buzi kobie
cej. Ileż to kobiet uśmiecha sie jedy-
nie dla tego, ażeby pokazać swe 
ładno zęby ! 

W śc.słym związku z zębami po. 
zostają dziąsła. Zdawałoby się na 
pozór, że dziąsła mogą bardzo mało 
ująć lub dodać piękności... a jednak 
blade, szare, zaczernisłe Xb odstają
ce od zębów żółte dziąsła szpecą na) 
piekniejsze usteczka! Mówiąc o dzłą 
słuch, nie można naturalnie pominąć 
milczeniem warg. Piękne wargi nie 
powinny być zbyt grube, wydęte) 
muszą mieć „czerwoność maliny", 
skórę delikatną i niepopękarią, ten 
ostatni warunek jest bardzo ważny, 
albowiem tylko niepopękane wargi 
są jednolitego odcienia i posiadają 
świeżość oraz atłasową miękkość w 
dotyku. 

Usta więcej niż oczy decydują o 
t. zw. „kobiecości", one to właśnie sq 
wyrazem słodyczy wdzięku i „foto_ 
genlczności", o której się tyle pisze, 
mówi 1 słyszy. Wciąż zmieniają one 
swój wyraz, I jak powiada poeta — 

„Usta rano są świeże, jak kwiaty 
pachnące, 

W południe palą żarem jak płomień 
ne słońce. 

Wieczorem mają smutek ptaków 
na wyraju, 

W nocy — szaleństwo burzy I sło
dycze rajul" 

Ponieważ o piękności ust kobiecych 
stanowią najwięcej wargi, więc cała 
odnośna kosmetyka pohga niemal 
jedynie na upiększaniu warg. 

Żal prawdziwy ogarnia na widok 

' tych wszystkich niemądrych zabie
gów, któreml kobiety tiak często po. 
sługują się dla nadania swym war
gom „naturalnego" koloru i czaru. 
Nie pojmują tego, a raczej pojąć nie 
chcą te panie, że wszelkie „ołówki', 
„pomadkii'', „szminki" nie nadają aza 
ru wargom lecz przeciwnie, narażają 
je na powolne więdnięcie. Są to ko
smetyki o przeważnie wątpliwej war. 
tości, gdyż główny ich składnik posła 
da dwie kardynalne wady: bywa za
zwyczaj zjełczały 1 ma połysk, któ
ry łatwo zdradza posługiwanie się 
sztuką. Piękność kobieca powinna 
być w najdrobniejszych szczegółach 
subtelnie doskonała, a małe „karmi
nowe", lub „koralowe", „purpurowe" 
„szkarłatne", „malinowe" usteczka 
stanowią urok potężny. Cóż, kiedy 
niestety współczesno warunki życio
we płatają zbyt często figla marzy, 
ciołkom, wzdychającym do ust jak 
„z koralu ciętych", zakrywając jo bla. 
dośclą, stanowiącą dysonans, zwłasz 
cza przy misternie rzeźbionych kształ 
fach. Odnosi s'ę to najwięcej do na. 
szych anemicznych, bladych pań, ma. 
jących zazwyczaj buzię jsk... świeca 
woskowa lub parafinowa, naskutek 
wadliwego stanu zdrowia całego u-
stroju. Dopól-I więc nie zostaną usu
nięte przyczyny, żadne sztuczne środ 
KI nie dadzą pożądanych rezultatów. 
Nie bądźcie, panie, tymi krótkowidza 
ml, którzy złowróżbne szczeliny roz 
padającego się gmachu usiłują pokryć 
tynkiem lub zamalować farbą. Ta-
klem postępowaniem przyspieszycie 
tylko katastrofę. 

Tyle co do bladości warg. Bardzo 
też często występuje na nich llsza. 
Jek, czyli t. zw. opierzchnięcle — 
przeważnie w zimie. 

Dla pozbycia się tego llszaika na-
leży: 1) Jamę ustną przepłukać klika, 
krotnie wodą utlenioną lub borową) 
2) n e dotykać palcami a tembardzlej 
rozdraplwać pęcherzyków lub strup-
ków; 3) przypudrować miejsce o-
plerzchnliMe talkiem! 4) po pęknięciu 
pęcherzyków, lekko natrzeć wargi 
maścia borną lub cynkową. 

Należy stanowczo zaniechać w o-
kres'e gojenia się wszelkich „ołów
ków", „pomadek", I wogóle wszelkie 
go „malowania". Nie należy również 
miejsc zajętych myć wodą I mydłem. 

Dr. H. Zamenhof. 

Ministrowie feolety. 
Dotyohcz<as kobieta siady-! mandat na kongres, nie chciał!a 

wała samotna pośród s-wycli uchodzić za spadkobierczynię 
męskich koilegów na jednym z politycznej działalności swego 
fotelów.^ stanowiących vvie!k:  ojca i męża, lecz ośmieliła się 
goal pożądań ambitnych polity- wskazać na własne swe zdol-
ków- Danja, Fmlandja i Anglia naści do palttykt Już podczas 
miały już po jednym ministrze- kampanii, przedwyborczej jeź-
kobiecie. Teraz słyszymy, że dziła przez dwa mfesiące z 
nowy gabinet Stanów Zjedno- mi'ejsca na miejsce i przebyła 
czonych Ameryki Północnej w samochodzie 16000 mi<l, aby 
bodzie liczył w swem łonie około 300 razy przemawiać 
dwie kobiety: Mrs- Aloin T. przed wyborcami. A rezultat? 
iłert i Mrs- Ruth Hanna Mac Przybyła do celu z 805776 gło 
Cormick. Obie panie są wy- sami. Liczono się więc z jej 
trwaiłomi, wiernemf republikan- zwycięstwem, podczas wielkiej 
kami l' oddały wieUie usługi biliwy. wyborczej. 
partJŁ republikańskiej. Leczl Mrs- Mac Cormick jest wła-
z iflotśród dwuch kobiet mini- ścicielką wielkiej fermy, którą 
strów ciekawszą bez zaprzecze urządziła wyłącznie dla produk 
nia postacią jest Ruth Hanna cji doskonałego mleka dla dzic-
Mac Cormick, córka zmarłego ci- Sama jest matką trojga dzie 
senator a Marc Hanna, słynne- ci, które wychowuje wzorowo, 
go presidentinackeira, który Nie wiadomo jeszcze jaki re-
stal za Mac Kinleyem jako | sort przeznaczony jest dla tej 
władcą nie.ograniciz.onym. ' popularnej kobiety, która sama 

: Ruth interesowała się polity-1 c sobie mówi z uśmiechem: 
ką jeszcze bęiciląc w domu ro-'„Sama się wychował.nn tak, 
dziców, wtedy gdy dopiero roz bym mogła zająć miejsce w 
wtjaia swe niezwykłe siły du
chowe, cinergję ii świadi:moGĆ 
celu do którego dążyła. Po 
wyjściu za MediJla Mac Cor-
micka, wydawcę „Chicago Tri
bune" i senatora Illinois- Ruth 
jeszcze nnocniejszemi węzłami 
związała się z polityką- W ro
ku 1925 straciła małżonka w 
sposób tragiczny- Pozostawio
na sama sobie wdowa postano1-
wlla poświęcić się polityce. Ja-

rządz,ie". 
Ogłaszają natomiast, że mrs-

Al viii T- Hert z Kentucky zo
stanie zamianowana sekretat-
rzem stanu spraw wewnętrz
nych. 1 ta kobieta dowiodła 
przez swą propagandę dla par-
tji republikańskiej*, że jest wy
bitną organizatorką i oddaną si
łą. 

Podczas ostatnich wyborów 
była zastępczynią przewodni-

Małżeństwo ® przytfcwiicl!. 
Zgodne opinje murzyna, chińczyka i europejczyka" 

Miłość jest tematem niiezdiczo 
nej ilości przysłów- Spotykamy 
między niemi korzystne i' nie
korzystne dla miłości samej-

Weźmy np. małżeństwo. Tru, 
drjj niekiedy kobiecie wyjść za 
mąż- Ale jak mówi Włoch z o-
kolic Wenecji: — „Niema w jat
ce mięsa, któregoby nie porwał 
pies" .lub z okolic Bergamo: 
„Niema takiego garnka da któ
rego nie znalazł oby się przy
krywki"- . 

Przysłowia stale doradzają 
ostrożność przy zawieraniu mał 
żeństw: „W młynie i żonie cze
goś brakuje" (włoskie). aż i 
żona to pWki na polu; nocą są 
razem w krzaku- lecz rano roz
chodzą się" (chińskie)- ,-W do-

, brom małżeństwie musi być 
I mąż głuchy a żona ślepa (fran

cuskie)- „Kobieta, nie jest skrzy 
poami, które gdy zagrałeś, mo-

. żesz powiesić na ścianie (ro-
I svtskie) Ostatecznie konkludu
je anglik. „Dobrze jest ożenić 
' 'się późno, albo też nigdy --. 

Jaką jest żona „Zgas światło 
a każda tobieta będzie jedna-

! ka" powiada niemiec. Murzyni 
1 sa przekonania, że >-ze starej ku 

ry dobry rosół". Włoch mówi 
Jednak, ż« ,miodu kozallie^L 
tle stara pożre '[J* 
kiem"- Natomiast tiiartika 
dzi: „Stary mąż Jest tak pray? 

\ 

jemny dila żony młodej, jak 
•pchła w uchu". 

Przysłowia twierdzą, że mai 
żeństwa powinny być zaw'era-
<ne w młodym wieku. „Świeże 
drzewo dąje dobry Pgień — po 
wiada a/nigllk". 

Małżeństwo wymaga staran
nej opieki- „Dźwięk metalu przy 
prowadza kobietę do upadku" 
(włoskie przystowile z okolic 
Wenecji), „Złoto- przechodzi 
próbę w ogniu, kobieta w zlocie 
(toskańskie)- .,Konia chwal pa 
miesiącu, żonę dopiero po roku" 
(czeskie). „Ody cnota idzie tań
czyć, wówczas tańczy na szklą 

•nych nogach" (niemieckie). 
Że małżeństwo wpływa na 

zmianę onarakteru małżonków, 
nie trudno było zaobserwować-

Kto slie ożenE" ten się odlmteni" 
mówią u mas- Hiszpan, określa 
zmianę w mężczyźnie w, ten 
sposób: „Kawaler paw; narze 
ozony — żonaty — os?,ó{.' 

Dobra żona Jest oczywiście 
ideałem mężczyzny- ,-Na dobrą 
żonę niema ceny-

Ekjibry koń <ni/e utyka nigdy, 
— dobra żona nie kłóci się-, 
(angielskie), Żona powinna od-

• maczać się czteroma przymio-
1 tami: cnoty, mewy, pow*wy i 

ko założycielka i organizatorka czącej National Republican 
Republican Women's Club of Committee- W tym charakterze 
IiUilnois została National Repub- |0irgani(zowata Women's Divi-
lican CotnmReewotnen, to jest sioin 0ddział propagandy kobie-
pewnego rodzaju oficerem łącz oraz wprowadziła urządzę* 
nikowym pomiędzy rządem a n[e radjowe- które posłużyło za 
narodem. Ody wstąpiła na are- wz5r dla innych-
nę polityczną- aby starać sięj^ ^ 

Porady praktyczne. 
• * • 

ZBYT SUCHE POWIETRZE W 
MIESZKANIU. 

O ogrzewaniu centralnem. 
Jaiko środek zaraldczy przeciwko 

* * • 

PARCELACJA SUKNL 
„Praktyczne1" kobtety mają 

zwyczaj używania starych sukien 
jako środek zahaczy '  k o  s u k j e n  - d o m &. 

tbyt suchemu powetrzu w m. z ; i s t n s ( W a n a  o 

niach a cen t ra/lnem og rz.cwa  
S Z Czędność. Kobieta wyci«raiąca, kur» 

leoa si* rozwieszanie na garącyct w  

rurach centralnego Z S _ wsiada fatatate. 
krych ,ręczników, lub pirzescieradei. 

J. A A + + + 

BIAŁE PLAMY NA PALMACH. 
Blalc plamy na liściach palmowych 

sa oznaką choroby rośliny. Nadeży 
geęsto zmywać Uście po obu stro
nach letnła woda mydlana z-a pomo
cą miękkiej szmatki. Kaćdy lilść nale
ży przy zmywaniu podpierać dlonia. 

nej sukni — wyclada fatalnie. 
Starą sukienkę jedwabną należy 

wyprać, .rozpruć, części zbyteczne od 
rzucić, a z większych kawałków moi 
nn żrobić — zależnie od rodzaiju ma-
terjatu — poidiusziki na kan>apkę_ szal, 
przybranie do innej sukni. 

Z kolorowego jedwabiu mofcna «-
szyć cliusteczki do nosa. z^ro4'ić I.id-
ną saszetkę do .rękawiczek, a resz*1 '1  

odłóżcie panie na łatki 
* * • 

POGOTOWIE POflCZOSZNlCZF. 
Igty nawleczone nitkami wszelkie

go koloru używanych pończoch, po-

BADANIE WOSKU. 
Dla zbadania czystości wo^ku Ist-

mpeffc środek ba-rdzo prosty 1 pewny. 
Z wo«ku, który ma być zbadany, 

bierze się kawałeczek na grubość o. ^a j d o w a ć  w  poftMawlu w 
lówka ł dwa centymetry długości, d a m s k j e j  t l la|otce, abyAmy 
klądziie się do kieliszka, nalewa ben- ubieraniu pończoch zaszył 
zynę na dwa centymetry wysoiko j k a^ i n i a. J r T 1 1 l l e i s z n  dziurkę. W tym 
Pozostawia tak 'Przoz dwie godziny. , (  ^ t o a, ) e l c c  c z y  n a  i c l a t ) ) e  o bok 
Jeżeli wosk jest prawdziwy, rozpad- winna się znajdiwać podu-
rile sle Tia malutki-e płatki, ailc, jeżeli s M < ; z k a  d o  s z p i k k. p^uszecakl h»t-
jest te wosk roślinny, feb parafina, n : i e p r, t k t y C 3,n.e, bo stę pręi 
zostanie mezmieniony w jednym ka-, ^ h r u d z ą  Najladmlejsza Jest podii-
walku. Jeżeli jest pomieszany z praw ^ z  b r a k a t u  l u„ 
dzlwym woskiem, odtącza się mate • s r e b m e g o_ 
plateczki, ale kawał&k nłie straci for
my. ' ~ 

9 MILJONÓW AMERYKANEK PRACUJE ZAROBKOWO-

Liczba kobiet pracujących za 
robkowo wzrosła w Stanach 
Zjednoczonych w ciągu ostat
niego roku o 1-373 000 i wynosi 
obacitfe 8859-500 osób Obecnie 
lob;oty pracują w takich zawo 

da tiiiidtwn* dostęę | 
wyłącenie dla męż

czyzn. Są już kobiiety w siu z* 
bie kolejowej, leśnej- tramwa
jowej, w strażach ogniowych* 
wszelkiego rodzaju przedsię
biorstwach przemysłowych I 
handlowych oraz w biuKuir-
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TAJEMNICE 6W1AZD FILMOWYCH. CZŁOWIEK Z TŁUMU 
2vcie i pochodzenie gwiazd wo - amerykańskich. Byli 'łudź- !  wiców i kawałów ffiefdziiar

ii Im owych często jest osłonię- mi niezwykle zamożnymi i skich. Mimo to ma on szalone 
te tajemnicą. Pragniemy ją wpływowymi; ich sumptem zo powodzenie u płci pięknej, 
przód Waimij odsłoruc. auc pro-1 stał wzniesiony jeden z naj- i  Ramon Novarro skrzętnie u-
simy o dyskrecję! j większych kościołów w Meksy ' krywa przed światem, że ma 

Czy wiecie, że Buster Keaton ku. Po matce odziedziczyła Do trzynaście sióstr. Jest om md-
przyszedł ma świa: w . j  roty niezwykłą reigijność. W stykiem, lubuje się we wszyst- „kroczy nowemii drogami, 
najbardziiej tragicznej, trudnej tym względzie nie jest ona jed- kiem co jest tajemnicze i z za- stwarzając rozdział w historii 
wprost do pomyślenia. Urodził .nak zby. przesadną i dość chęt pałcm studjuje 'książki okulty- kinematografii-" 
się on podczas wielkiego cykżo nie odtwarza postacie lekko- styczne. Wierzy w reinkaran-I * * • 

myślnych dziewcząt, szczegół- cję i twierdził, że w dawnym ży Ozy zauważyliście że w 
nie. że jej partnerem bywa, bo- cillu był Markiem Aureljuszem. .Wielkiej Paradziie" starałem 
żyszcze kobe et, Ramon Novaro.: Norma Shearer wyszła nie- się 'położyć duży nacisk prze-

Rodzice młodego gwiazdora, dawno zamąż i to dość dobrze, dewr, lystlkiem .na wykonanie 
Ralfa Po '.'be s a, życzyli sobie, gdyż mężem jej jest reżyser i scen masowych. CzynJkan to 
bv został on marynarzem. W kierownik produkcji Irvm Thai- wychodząc z założenia, że te 
tym celu oddaS go do szikoły berg. Gwarantuje to jej udział właśnie sceny wykonane z u-
marynarki wojennej West - w drogich filmach i w dobrej dzl.lałem licznych tłumów tylko 
Point, lecz on tam nauk nie u- roli. Ale o tem sza! Przyrzekłiś. a-dbrze pomyślane i uainscenizo 
kończył i przeszedł do pracy cie bowiem dysk:ecję! I wane potrafią wywrzeć na wii-
w tumie. I rzy lata był statystą. L0r|l  Chaney, słynny mis'rz dzcich na'ezyte wrażenie, a jak 
obecnie zais gra. odwow. edzial- rnas^j nazywa sie w rzeczywi- w wypadku'tego filmu, dadzą 
Pe rc'.f ama.ni ow. Najnowszym st0śCj A.noso Prawdziwa jego widzom złudzenie prawdaiwei 

słynny reżyser _ King V idor,, jego firnem jest „Miłosc i Woj- twarz jest znana t y lik o najbiż- wa;ny, pmedslawi aiąc jej fraig 
twroca ..WJaltotej l jaradv 11 na . szemu otoczeniu. Wielbiciele tren ty prawdziwie i iroponują-
,,Człowieka z itfumu . twierdzi, j Wr.iam Ha:n?s był ongi zaają g,0 jedynie z jego foto- co. Długie studia oraz ipraca 
że n;e wyobraża so-bie. by zwykłym giełdziarzem. .Swiet- Kraf$j w najrozmaitszych fil- doprowadtaiły do tego, że moi 
mógł kiedyś kierować zdjęcia- nie znał sie na. akcjach i czuł ma,ch_ 2ona jcg0 twierdzi, że s;aty,ści poruszali się sprawnie 
mi z swą własną zoną, która do się najlepiej w podniecającej ma on bardzo sympatyczną ,i bVW zgrani. Jeślibym chóał 0-
tego pozbawiona jest krz,iy la-; atmosferze słynnej Wall Street. twaTZ . w życia ., (i ,rncm p,ow:tedlzi.eć jakim sposobem u-
leDU' M • n f c T, L ^ J °n. ajn

n
vm aIr jf-st „najsłodszym człowiekiem dało mi się tiego dopiąć, musiał 

Przodkowie Doroty Seba- tystą fion-owym i po dawnym na gwjeicje". Musimy jej na sło bym napisać całe tomy. Po-

fiu, który zas.iał jego lodziców, 
wędrownych aktorów teatral
nych, na drodze z Nowego Yor
ku do Washingtona- Prawuzii-
we jego nazwisko brzim/i Józ^f 
Franoio Keaton. Jako dziecko 
odtwarzał on w węd: own em 
variete postacie starych ludzi z 
długimi brodami. 

blconor Bo rdiman nalepy 
do nielicznych kobiet, które nie 
są protegowane przez wła
snych mężów. Mąż jej bowiem, 

Znany reżyser King Vidor, rniefilmowej. 1 

twórca uxie zapomniane! „W'iel- i hrzeminowyim momentem te 
kiej Parady" opowiada w ni- go filmu jest fr.agment kiedy z 
niejszyim artykule specjalnym tłumu wyłaniać się zaczynia po 
o swym najnowujym MAnnie, stać ci.iłowieka. Kroczy on wy 
który jak się sam wyraża boislią drogą codziennego ży

cia, wślad za nim kroczy akcja 
dramatu. W pewnych chwilach 
człowiek ten ginie .nam z oczu 

stian odg.ywali ongi wielką ro 
lę w życiu republik poiudnio 

jego zajęciu została mu się tyl- WQ w;e zy(<! 
ko jedna wada: opowiadanie 

Greta GarbD w Europie. 
Znakomita artystka Greta 

Oa-bo przybyła dlo swój ojczyz 
nv S.r-vecji na urlop świątecz
ny. Towarzyskimi jeu' podróży 
by?i Lar.s Mun^on oraz reżyser 
Victor S castrom, również; jej 
rodacy. Uriup .tej utalentowa
nej antys-tkii trwać będzie mie
siąc. w czasie którego odwie
dzi ona szereg stollic europej
skich^ 

W wywiadzlie uidizieionym 
prasie, opowiada ona talk o 
swych wrażeniach z pobytu 

•fcrzyleDnieigo w Ameryce: 
Ameryka irriponiu'e mii rei ima 

cham i o; ganikacją pracy, jest 
bo kraina ludzi! zrównoważo
nych. ikltórzy wiecilzą czego 
chcą i życzenia swe potrafią 

•realizować w sposób najlepszy 
i najdokładniejszy. Sztuka w 
Ameryce cl 1'lęlki zamożności i 
dobrobytowi mas kwitnie gdyż 
jest sztuką dla wszystikich. 
Film szczególnie osirignał nie
bywały 'rozwój. Ja'k fcwii'oie w 
Ameryce przemysł Minowy 
świadczy najlepiieej ifość kino
teatrów oraz statystyka wi
dzów. Amerykańskie metody 
pracy w atelier są dość męczą
ce. Reżyserzy sfciwiaią arty
stom trudne wyrnagania, są 
arh'inrallni. Reżyser w ffimEe, to 
w i y silk o, on też iest za film oJ 
powied'zia'ny przed wytwórcą, 
dlat'ego tież artystami nai.'1'.irudl-
nioj dać sobie •racP; z reżysera
mi. Ja osobiście zeitangów na 
tle pracy artystycznej ne'e mia
łam gdyż stajałam siię zawsze 

dzów, że jestem kobietią namiięt cji, udlając sfę w krainlę niezna- _ ^ , 
na,, przewrotną, rozpustną, roz nego, n lulam wrażenie, że mój j ^"'innego Tod^aj'u 

wiem zupełnie szczerze, że 
chwytałem się wszystkich rnoż 
łiwych sposobów, biy zmusić 
statystów do zachowywania 
się tak jakby rzeczywiście byli 
w dblicziu niepiV'vjaciela. Mój 
nowy ffim. o Ikoórym ipragnął-
bym teraz pomówiić iest znpoł-

i jeśli po-pieszczoną ii wain.ipirycziną. pobyt tam potrwa najwyżei 
Pragnę mniemanie '(o rozwiać, dwa miesiące, że nie potrafię 
tak nie jest w rzect.fywistości. za'Ail.lmat'y.iowac się w słonecz 
Życie nauczyło mnie być twar nej K:l:i'fornj), ja skandynawka 
a-ą. Zanim osiągnęłam szczy- z dziada ii pradz'lada. Przyjccha 
tów przeżyłam wiele, więc nie łam tam i okazało się, że „Met-
znam, oo tio pieszczota, krew ro Co'd'wyn" ma całą szwecką 
mam ziimną, jak ziiminą jest mo- kOlonję artystyczną, że w Hol
la ojęzyina, zaś. co do mojej lywoocJ bawi „kupa" zna jo-, ,,Ui ZlUOinyCin mc,zi azie. 
w amp i łączności irjoże was naj- m.y:h i przy;ac?ół że nie jestem Isiątki gen:u^zów tłumy' kdzii 
lepiej poinformować mój przy- gci lieś na wygnaniu lecz wśród bqj zcJolności. bez żadnych u-
szły mąż, John Giilbenti który j swoich. miel?tności, wszyscy onii stano 
od kil'ku lat ze 'mną pracuje i| I cUt'ego wytrwałam trzy • • ' 
zna zlłe i diobre strony mego długie lata. po których z tem 
charakte-.u. ! wiftezą radloścfą wiitaim kocha 
Kiedy wyjeżdżałam ze Szwe- ną ojczyzinę. 

wiem, że stwarza on nowe cSro 
gi w kinematografii, to nie omy 
le się tani o jotę. W tym fillimiie 
wszys.kiem jest! tłum. Potężny 
niezliczony,. Si.iary i jedndlity 
w swej zwantej masie, a jaidże 
'różnorodny pod imikrosJkopem 
życia. Tysiące indywidualno
ści, setki zdolnych ludzi, dzie 

-— "  wiIIJ oacŁiiLf 
wią ten tłum, który wprzągłem 
do pracy w wytwórni, któremu 
kazałam grać przed obiekty
wem. Są momenty w życiu 
tłumu, kiedy on się przeradza 
w motłoch, kiedy elementy wy 
wrotowe i rewolucyjne zaczy
nają błyskawicznie luib w dło-
dze ewolucyjnej opanowywać 
jego psyche. Te chwile stara-
fem się też uwiecznić na taś-

gubi się wśród motłoch u, by 
później znowu wysunąć się na 
czoło iego i dopełnić swego. 
Przeznaczenia. 

Naumyślnie wziąłem do tego 
fi/mu aktorów mało znanych. 
James Murray ma wielki talent 
jest urodziwy, fotogeniczny, 
podoba się pieli pięknej — nia 
wszelkie dane by zostać gwiaiz 
dą — oAwar.za on postać czfo 
wieka z 'tłumu. Jego wybranką 
jest piękna Eleonor Board man, 
artystka zdoina, w Ameryce 
bardzo lubiana. Na wybór tych 
artystów wpłynął fakt, że mog 
łom 'dowolnie kierować ich grą, 
lepić III mich postacie przeze 
mnie wymarzone. Kiedy przy
stępowałem do prac nad „Wiel 
ką Paradą" John Gilbert i Re-
nee Adoree byli jeszcze bardzo 
mało znani, film ten otworzył 
im diroge do sławy, dając pole 
do popisu. Obecnie James Mur
ray i Eleonora Boardman stali 
się sławnymi dziięki filmowi 
„Człowiek z tłumu", który po-
izwolii im stworzyć kreacje cie 
kawe i 'piękne. Ciężko napraco-
wj.i sH? oni naci tym fillmeim. 
Sześć miesięcy zdijęć w atelier, 
dwa miesiące p'enerow, to 
dość długi czas, by mieć prawo 
do odpoczynku. 

Wytwórnia Metro Goldwyn 
Mayer wysłała ich na Miami, 
gdzie pod gorącymi promienia
mi słonecznymi wspominają 
oni dni harowaniiai. ja zaś przy
stąpiłem do eksperymentu na
kręcania komedji na „poważ
no". „ ..... 

Buster Kea'jon śmieszy wi-
.dlzów poważną grą człowieka 

bez śmiechu, ja zaś realizuję 
„poważne" komedie z .poważ
ną" iub też, jeśli wolicie, draina 
tyczną aktorką — Marion Da-
vies. 

I dopiero podczas nakręcania' 
tych komedyjek odpoczywani, 
by uzyskać nieco sił do nowe
go fiiLmił. 

ZKq filmów żołądka. 
Skazani na śmierć poddawani zabiegom doświadczalnym. 

Wypadki wykonania ekspe-ob'ektvw apcirai'iu, który roWł 
rynientow nau.Jowych na ska- zdjęcia w miarę, jak się obra
żanych nia śmierć zbrodnia- cal w żołądku. 
rzach mnożą siię w ostatnich Jak Wiadomo, w żołądku pa- catv u- a •> , Ł i , „ ,T , _ 
czasach. inują m.taprzenXanione ciemmości,: s»vin-hv film' n * v obiegn.e śoi 'kozaka Łukaszka (John Oil 

W tych dniach w Moskwie Idlateigo wi?c poyrzebna była kmnannr wpJiw ''' zac.y.»,^y" ku kozaczce Marjannie 
iidfii"7Tr]fn.iicntr\ , r,™ 'nr»r Kotiaiiy wedfug powicsoi hr. (Renee Adjree), wyczarowana 

X MUZA ŚWIĘCI JUBILEUSZ STULECIA URODZIN LWA 
TOŁSTOJA. 

zastrzyknięto skaizanemj na przy apanaicie lampka ikwarco- , i t,o,Hc(,L^Ud P°.Y"eś 

powieszenie bakcyle dżumy, lwa. ! sam źnJfS n JT - ̂  "aPu 
aby wypróbować na nim nowo i Po dokonaniu zdijęć aparacik j nr7PiV(< otLb.lstych 
wynalezione serum. Skazaniec'wraz z larrrika kwarcowa wy i podczas jego 
miał być wolny, jeżeli wytrzy- dobyto z żołądka delinkwenta i iorI0rS/J iem

T,w 

ma ciperac'ę. Ta jednak nie u- obdtarzomo go wolnością. • ' 1 y lo54 55 r na Ka 
dała się gdyż delink went zmarł Yard czuje się najlepiej i co 
na dlżumę, a serum ctezało się dzll'wnliejsze, zaofiarował leka-
nlewysraTcziającym lekiem. I rzem swe usługi na przyszłość 

7e szcaęśliwFt.iym wynikiem [już , ziupełnie bezinteresownie". 
dokonano próby ze skazanym 1 Same zdjęcia filmowe 

subcelną dłonią genjailnego 
znawcy duszy ludzkiej 

Koszt wykonania tego filmu 
przekroczył 2 miljony złotych, 

— . j w scenach masowych udział 
ukazie z plemionami górskirmi' biorą autentyczni kozacy pod 
o władzę imad tą piękną krainą.' 

U stóp Kazbeku nad brzega
mi górskiej rzeki Tereku, 
wśród stanic terskich koza-

dowódatwem generała Łody-
żeńskiego 

Dążeniem wytwórni było 
uczczenie rocznicy urodzin ^ Ławo,iC , ..w .—.ne zajęcia rumowe wnę- , ,y "r —V" i 'u^^u 

grać pod kierowniacwem reży-!na krzesło elektryczne L. Yar-:'t"za żołądka wypadły — po- 1 w auf,aictl Sforali toczy sflę j wielkiego pilarza 
<l>tlńw rJ...l. : imnrrlłr^rr».a 1I/1W11 z-ic-./iK ' HrhKr- 1 1 ' ' nftfnainirVC3?n.a ifVnnw/i.PCp miłr\ 
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, - . ... w. w », ,.,wu r» Will I V- L, y ~ | • • ,7 | 
senow, ik1trórvch im-etodV diobrze i  'mordferoą ik.iiliku osób w dobno bardzo udatniie. 
znam. Najlepiej lubię pracować Nowym Jorku. 
pod kierunkiem Seastrcma, 
gdyż łączą nas węzły pr.i.jyjaź-
ni oraz mamy jednakowe poglą 
dy na sposoby realizacji. 

Partnerzy moi — to moja 
chluba. Muszę przyznać, że wy 
twórnia niezwykle mnie roz-
I>:eszcna, dając najlepszych par 
tnerów. Naiuiluibieńszy partner, 
to John Gilbert. Bardzo lubię 
grać z Lars Hainsonem, gdyż 
na/iepiej wyczuwa on swą rolę 
i najłatwiej z nim się porozu
miewać, gdyż również jest 
Szwedem. Ostatnio wytwórnia 
Gara mi nowego partnera w TO 
staci Conrada Nagła. Utaiło si> 
Przekonanie wśród moich wM 
oicirti oraz licz,nych i^esz wi-

Od Yarda zażądano, by połk 
nął mlinliatiurowy aparat foogra 
ficz.ny o ro,zmiarach 3 cm. wraz 
z takąż -miniaturową lampą 
kwarcową o sile kilku tysięcy 
świec. 

Zabieg nniiaił na oe/hi sfotogra 
fowanie, a właściwie sfiimowa 
nie wnętrza żołądka skn iańca, 
który ma tydzień przed wyro
kiem przeszedł ciężką operacię 
żołądka. Lekarze obiecują so
bie wiele po tym zaibrnu któ
ry ja'? nodijije prasa amierykań-
ska. udał się znakomicie. 

Dio anaraciku dołączono dłu
gą cienką iwke gumową, a gdy 
Yard go połknął, zapomocą tej 

•rtanki otwierano j zamykano 

FOTOGRAF PRASOWY 

Ch. BO JM 
Waismi, Bfiliwsli Di i. 31. 

Telefon 171-26. 

Przyjmuje wszelkie roboty w 
zakres fotografjl wchodzące, ji-
ko fos Zd-ęcia poza obrębem 
zakładu. Instytucje,  szkoły,  zjaz

dy i  fabrvki.  
P o r  t  r  f  t  vi Kredkowe, paste

lowe i ol  jne.  
Uwagag Dla p.  airatordw speo-

j  jalria ciemnia.  
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romantyczna opowieść o miło-1 

Humor filmowy. 
Wiliam Haines wszedł do Ha Szwecji, który po roiimowie 

ateJjęr, kiedy nakręcano scenę z nim wyszedł na małą prze-
m.iosną. Widząc Uretę Garbo ehadlzkę po parku miejskim, 
całującą s;ę z Conradem Nag- Kiedy przechadzał'; się a' '.jarni 
lem. jej partnerem, William słyszeii jak ludzie s3? zanrzvuia. 
names był tak oczarowany, iż ii j  pytaM jeden drugiago:  — 
wykrzyknął do reiżysera Freda" Kto jest ten wysoki pan, który 
Nibfo: — Niech pan nie pozwa
la Grecie całować Nagła. Qiy 
pan wie, ze jeślZby Grcita drze
wo całowała, to wybuchliby 
leśny pożar. 

POPULARNOŚĆ. 
Popularny Lars Hannon, 

podczas pobytu w Europie od
wiedził swoją oczyzria Szwe-
cię. Został przyjęty niezwyikle 
łaskawie ©rzea J, K. Mość, kró 

id) ve z Lars liansonem? 
WSPÓŁCZESNA BAJECZKA. 
(Opowiadana w Hollywood)-

Czerwony Kapturek szedł 
przez 'las, spotikał tro zlv w5'k i 
zapytał: — Dokąd idziesz 
Czerwony Kapturku? — Wów 
czas odwrócił się Czerwony 
Kapturek i odpowiedzią!: — 
Do baboi, panie Lon Chaney. 
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Wystawa Przeciwgruźlicza. 
(—-cz.) Poiski Związek Przeciw, 

gruźliczy zorganizował w Państwo-
w.ej Szkole Higjeny przy ul. Chocimu 
skiej wystawę przeciwgruźliczą, ma
jąca na cetu pouczenie szerokich 
wairstw ludności o tem co to jest gruź 
lica i-ak należy wystirziagać się za
pobiegać szeinz&rau się jej, oraz 
jakie są sposoiby waikii społecznej z 
gruźlicą i ma<zultaty tej walki. 

Wystawa jast podzielona na dzia
ły, które ułatwiają zwiedzającym o-
Tjentowanie się. — Dział. Opieki mad 
Greckiem posiada mapę Polski z o-
inaczeniern ilości kolontji letnich na 
terenie Rzplitej, wykresy wykazują, 
co stosunek śmiertelności na gruź
lice u dzieci w stosunku do śmiertel
ności na inne choroby, oraz przesz
ło sto fotografji na szkle, przedsta
wiających koionj.3 i pólkolonje dla 
dzieci. Dział oipeki nad dzieckiem 
łączy się z działom Propagandy Prze 
ciwgruźliczej przez plakaty propa
gandowe poświęcona specjalnie dla 
dzieci. Ciekawe pod wizględem pe
dagogicznym są rysunki w liczbie 
kilkudziesiijciu ilustrująoe kokjroo: 1) 
jakie są objawy zachorowania na 
gruźlicę, 2) w jaki sposób się zara
żamy, 3) jak się naieży zachowywać, 
by przebywając w otoczeniu ludzi 
chorych nie zarazić się, i 4) jak nale 
ży leczyć się na gruźlicę. Łączą się 
ons ideowo z działem: Szkolenia 
Personelu, który jes-t wyobrażiony w 
ciekawych mapkach i rysunkach. — 
Następny dział obrazuje Organizacje 
i Pracę Związku Przeciwgruźliczego 
Zaw'era on1 niezmiernie przejrzysty 
i ciekawy wykres, ilustrujący akcję 
przeciwgruźlicą w Polsce i ognisko
wanie się tej akcji w Związku Prze
ciwgruźliczym. Do działu tego należy 
najpiękniejszy eksponat wystawy. 
Wielka ma'pa plastyczna ilustrująca 
za pomocą kolorowych punktów 
świetlnych stopniowy wzrost towa
rzystw przeciwgruźliczych poradni, 
oraz ilość łóżiak w sanatoriach i szpi
talach dla gruźlików. 

Oprócz tych czterech działów bo
gato się przedstawia dział Wadki z 
Gruźlicą, Magistratu m. st. Warsza
wy największą jednak atrakcję ca
łej wystawy stanowią modele ośrod
ków zdrowia. Są to małe domki u-
mebk'wane malutkiemu mebelkami o- . 
żywione drobniutkim personelem 1 

lekarzy i pieręgni&irek z gipsu i oś
wiecone elektrycznością. Do don-
ku takiego można zaglądać przez 
okienka podpatrując pracę, jaka tam 
wre: a więc iekarz bada chorego, 
pielęgniarka naświetla innego lampą 
kwarcową. W dziate cpóeki nad dziec 
kiem wydają dzieciom' n>'eko i t. d. 
można też domek odmyk 'j i i z góry 
patrzeć na całość urztvd/iiiia we
wnętrznego Ośrodek Zdrowia jest to 
centrum zapobiegania zarażaniu i 
szerzeniu się chorób zakaźnych, w 
którym mieszczą się przeróżne po
radnie, mające wszystkie wspólną 
administrację i biuro rejestracyjne. 

Ośrodek zdrowia posiada poradnia: 
prz eci w gruźllczą, przeci w ja gl i czą. 
przeciwweneryczną, przeciwalkoho-

Iiczną, przeciwmaiairyczną., gabinet 
dentystyczny oraz biuro sanitarne, do 
którego należy walka z ostremi cho. 
robami zakaźnemi ma terenie miasta. 

Oddzielna znaczna część budynku 
ośrodka zdrowia jest zazwyczaj zare 
zerwowana dla opieki nad matką i 

dzieckiem. Wystawę uzupełniają cie
kawie pnapoiraty amatomo - patolo
giczne, wykonane w Zakładzie Ana. 
to.mjd Patologicznej Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz wMiejskim In
stytucie Higjeny. Preparaty przedsta 
wiają najważniejsze zmiany gruźlicze 
oirganów. 

Wystawa zorganizowana w1 oe-
lach propagandowych daje możność 
zaznajomienia się z akcją przeciw* 

gruźliczą w Polsce. 
Byłoby pożądane, by odwiedziły 

ją jaknajliczniejsze rzesz® ludności 
stolicy. Wystawa bowiem daje moż
ność nietylko ipownauia strasznych 
skutków gruźlicy, lecz daje również 
wskazówki, jak należy walczyć z 
tym wrogiem t jak należy postępo
wać, by wyplenić z Polski chorobę, 
która zabiera corocznie tak wielką 
ilość ofiar. 

Podpisanie weksla na 
zwiskiem Innej osoby. 

RADA LEKARZA. 
Zima jest zazwyczaj najniebezpie

czniejszą porą roku dla człowieka 
Surowa pogoda, przejmujący chłód I 
śnieżyce czyhają na organizm, aby 
mimo najstaranniejszego zabezpiecze
nia się uczvnic go pastwa długotrwa
łych i kroźnych dla. zdrowia cier
pień. Jest rzeczą wskazaną, aby przy 
pierwszych objawach złego samopo
czucia zbadać ciiępłotę ciała czułym 
termometrem Kramera, idealnie rea-
gujacvm na najdrobniejsze odcnvie-
nia od normalnego stanu temperatury 
Zbadanie  zawczasu ie . i  stanu zapon -
gn^e -Mednet fałszvwe.l diagnozie 
I um'i'/Mwl znstosowan'e na samvm 
pncrMku trafnych środków przeefw-
dzialającycn. Dr. L. 
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W życiu hanidCowam czysto 
alę zdarita,' że właściciel p.ized-

j siębioratwiai bącUto z powodu 
| nieobecności swojej w miejscu, 
| gdzie Jest faktycznie weksel 
1 wystawiony (przykład: kupiec 
wysłał sweigo ?vna db innego 
miasta po zakup towarów; 
' przedawca odmawia) niespo-
A.ianie otwartego Jkredyitu .i żą 
da we'AlJ.'i, nabywca upoważnia 
syna to efoniozinie do podlpysa-
nia wekulu jego, nabywcy, i-
mier.ftm i' nazwiskiem), bądźto 
z powodu bir.yd.ciego charakte 
ru p'isrna — uipowŁtżiróa ustnie 
inna. osobę do pocipósania wek
slu jego imienkim i naizwiiskiem 

Dwie kwestje nasuwają się 
z okaz# toWieigo pirzypadikn : 
i) czy podpisujący weksel cu-
dVem imieniem i nazwiskiem z 
ustnego przyzwolenia ctsoby, 
imię i ns.lwisko -nor;,z,ącleó, do
puszcza się sfateowawia pod-
pitsu? i 2)—czy weksel, podpi
sany imieniem i nazwiskiem 
pewnej osoby, ale ręftą iwnej o-
soby. która ten podlpis położy
ła z przyzwolenia osoby, któ
rej imienicim i. nazwiskiem wek 
sel został podipi'sany, Jest obli-
giem wekslowym w stosunku 

•db osoby, której iimię i nazwi
sko widnieją na wekslu w 
miejscu, gclve zazwycaaij pod
pisuje wystawca (wzgt aikceip-
tarit, jeśli chodzi o weksel ciąg
niony) ? -

1. O przestępstwie fałszu nie 
może być w dlanym wypadku 
mowy. Fałszowanie zobow'iaza 
nia zachodzi tylko w tym przy 
padkiu, o ile został sfałaowany 
wyraz woli osolby z dian ego 
dr.lkntmen flu zob o wiązań ej. 
Gdtz-ie niema sfałszowania wy
razu woli, riiiama fałszu. Kto 
podiplsuije zobowiązanie natwi-
sMeim innej osoby z upoważ
nieni!® tej osoby nie zamierza 
wyrządzić osłatniei szkody, 
zaś be.z szkody lut) możliwości 
silkod'y, wzigl-ediie .zamiaru 
szikod'zicm'ia — niema przestęp
stwa fałszu (por. orzeczenie 
Sądu Naiw. Zbiór, 1921 
Nr. 228). 

2. Drugą kwestią zajmowała 
<=ie w dn. 19 maja 1928 r. Izba 
111 Sądu Najwyższego w peł-

1 nym swialm składzie i3 doszła do 
następujących wniosków. 

Pogląd prawny pierwszej i 
drugiej instaincji, że strona mo
że odpowiadać wckslowo, 
choćby ją kto inny na wekslu 

I podpisał, że iź;atom własmoręcz 
,ny poct^^is nie jesit wymogiem 
I zobowiązania wekslowego jest 
zasadniczo sprzecizny z obo-

i  wiiązująocm obecnie prawem 
: weksilowem. Zobowiązanie 
! wekslowe jest wytMnie pisem-
nem zobowi'jązEi:fiem; bez pis
ma niema wekslu. Podpiils, któ
rego wymaiga prawo wekslo
we nie oznacza obcego imienia 
ii nazwis;k'a, lecz nazwisko oso
by poipisuijąaeij. Jeżeli k'oś 

! podpisuje weksel w cudzem 
imieniu, to nie może umie
szczać bez dodatku imienia i 
nazwiska zastąpionej osoby, 

; ale musi umieścić swój własny 
j podpis z dodatkiem, iż podpisu 
i je jako pełnomocnik danej oso-
; by, (Orzecznictwo S. P. 1928, 
poz. 419). 

Zaznaczyć wypadai, . że ta
kież stanowisko zajmuóe ko-
menta/tor naszego prawa weks 

;lowego prof, (jórski (Prawo 
wck:?/owe i czelkowe, str. 67). 

Jakikolwiek mie możemy się 
z tym poglądem zgod łić uwa-

!żaimiy za swój olbowiązek o-
, strzec przed podpisywaniem 
jweksfli bez w-zmianki' o pełno-
mocnicitwie cndlzerri imieniem 

|i nazwiskiem na skutek uistne-
go upowaiżinlJenia, jak równiJeż 
przed iP'vzy.'mowaniem taikiiich 

I weksli1 aż do chwili, kiedy w 
! tej ma jcrji wypowie się od-
miiennile Izba I SądU Najwyż
szego, względnie Ogólne jego 
Zgromadzenie. 

Dr. E. Is. 
Obstrukcja pęknięcia błony śluzo

wej w kiszce odchodowei, źle funkcjo 
nujace trawienie, rozkład i grtioie w 
kiszkach, nadkwaśność soku żołądko
wego, stan zapalny błony śluzowej 
języka, nieczysta cera na twarzy i 
plecach, czyraki, przemijają prędko 
przez u żyd e naturalnej wody gorz-
kfej Franciszka Józefa. Liczni leka
rze i profesorzy już od dziesiątków 
lat stosują z jaknailepszym skutkiem 
wodę Franciszka Józefa u dorosłych 
i dzJieci. Żąd. w aptekach i drogeriach, i Qi'ieu. w 5g47t 

RACJONALIZACJA RZEMIOSŁA ŻYDOWSKIEGO. 
D-ra M. Zylberfarba zabrał głos p 

Dnia 16-go b. m. odbyło się pierw
sze posiedzenie , fRady . Techniczino-
Ooispodarczej", utworzonej obecnie 
przy T-Wie „Ort". 

Rada bę>dzie mi.aita za zadanie ba
danie zagadnOeń żydowskiego życia 
gospodarczego, które wóodzą w 
zakres działalności T-wa „Ort". 

Głównie zaś zajmie się Rada sipra-
wtmmi rs'a'Joma'lizaioji ,rę!rodziiotaiiotwa 
żydowskiego i sprawami przystoso
wania sizeroikich rzesz ludności ży
dowskiej do pracy w wielkim prze
myje a to Pizez odiporwiedmre wysz
kolenie zaiwodnwe i t. p. 

W posiedzeniu wzięło udział 16 o-
sób, międizy któremli znallcż-l! 

J. Jaszunski, który w obszernym re 
fe-raoie umotywował potrzebę zało
żenia Rady i nakreślił plam jej dzia

łalności. . 
W dyskusji, która się rozwfnęła 

po referacie wypowiedzieli się 
wszyscy obecni zatwierdzając w 
zasatdizie naszkicowany plan działal

ności Rady. 
Wybrano również komisję, która 

w ciąęu dwóch tygcdn* opracuje 
szczegółwą mstrrulccję diła daSszej 
działataości Rady. W skład komisu 
weszli PP- Di . J. Adler, Lnż. L. Bucli-
weitz, Tnż. H. Heller, Int. L. H«r> 
berg, Sędzia Pt Cohn, I. Jaszuńskf, SOD, m.ręoi/.y intviv/,... »•» . _ ,, -...u., 

przedstawiciele T-wa .,Ort", delega- ] Dr. Sz. SKjjnw'* ' Dr. M. Zylb--
ci Związku Inżynierów m. Warm- I farb.. .Presesem Rndy zoatri obrany 

wy i zaproszeni fachowcy. |P- Wi« - Pre«s Rady .t Wtr-
Po zagaienru posiedzenia vrzw 9-19Ławy Mwxel. 

s Z A c H Y. 
ZADANIA. 

G* .)• Nletveit An twerp ja. 
Białe: Ka2, Dg3, Wh3, Gfl i 

gl Sc3, pb4, b6, e4 i 12. 
Czarne: Kd4, Dh2, Sg6, pa6, 

d5 i f5. 
Mat w 2 posunięciach. 

* « * 

W- Kalina, Kijów. 
Białe: Kg3, Ddl, Wh5, Gc4 i 

n6, Sf3-
Czarne: Ke4, Wa3, Qc7, Sb4 

i c2, pd4 i e5. 
Mat w 2 posunięciach. « * * 

PART JE-
Turniej w Brnie. 
Walter — Kmoch 

l' Sg8—f6 
?' ^ e'—e6 
3- Cuci—g5 c7—c5 
4. e2—e4 Dd8—b6 
5- Sbl d2 c5xd4 
6. e4 e5 Sf6—d5 
7- Sd2—c4 Dbó—b4f 
8. Sf3—d2„ b7—b5! 
9- ia2—a3 Db4—a4 

10. b2—b3? . . . 
należało grać Sd6"f" i partja 
wówczas przedstawia by duże 
truidinośoi czarnym, które, jed
nakże, przy uważnej grze win
ny byfy otrzymać przewagę, 
po odparoiwiairtiu ataku 

!?' / 'tiiy Da4—a6 
11. Sc4—tós .• '• Sb8—c6 
12- Sb2—d3 Da6—b6 
13. Ddl—g4 Gc8—b7 

14. Gfl—e2 Db6—c7 
15. Sd2—f3 Sd5—c3 
16- Gg5—h4 Sc3xe2 
17. Kel—e2 b5—b4! 
18- a3—a4 Gb7—a6 
19. Dg4—e4 d7—d5 
20- e5xd6 Gf8xd6 
21. Wal—cl e6—e5 
22- Wal—el 0—0 

czarne osiągnęły znaczną prze
wagę pc/zycyjną: para gońców, 
materjąlna przewaga pionowa 
i sdlny atak (grozi f7—f5) 

23. Sf3—g5 g7—g6 
24- De4—f3 h7—h6 
25. Sg5—e4 f7—f5 
26- Df3—g3 Kg8—h7 
27. Se4—f6 . Wf8xf6 
28- Gh4xf6 e5—e4 
29. Dg3—h4 Gd6—f4 
30- Wcl—dl e4xd3 
31. c2xd3 g6—g5 
32- Dh4—h5 Wa8—f8 

33• g2—g3 Wf8xf6 
34> g3xf4 Dc7xf4 
35. Ke2—fl Df4—g4 
36- Dh5—e8 f5—f4 
37. De8—e4f Dg4—f5 
38- De4xf5t Wf6xf5 
39. Wel—e6 WI5—c5 
40- Kfl—e2 Gab—c8 
41. We6—A6 Gc8—g4+ 
42- f2—f3 Wc5—c2+ 
43. Wdl—d2 Wc2xd2f 
44- Ke2xd2 Gg4xf3 
45. Kd2—el Kh7—g7 
46- Kel—f2 g5—g4 
47. h2—h3 h6—h5 
48- h3—h4 Kg7—f7 
49. Wd6—h6 Sc6—e5 
50- Wh6—d6 g4—g3f 
51. Kf2—fl Gf3—c6 
52- Kfl—e2 f4—f3+ 
53. Ke2—fl Se5—g4 

i bialle poddały się-' 
KRONIKA SZACHOWA. 

Berlin-
W powrotnej drodze z Poiski 

champi/:tn świata dr. Alechiri 
rozegrał w Berlinie seans grv 
jednoczesnej z wynikiem: +24, 
—6. 
Wiedeń. L . 

Rozgrywany jest obecnie 
match z 10 partii Spielmann — 
Honllnger. 
Londyn. 

Doroczny m?łch telegraficz
ny Londyn — Washington za
kończył sle zwycięstwem dru
żyny angielskiej (3 i pół — 2 i 
pół) w składzie: Jates- Mitchell. 

__ 13 

Buerger, Winter, Sergeant i) 
Goldstein-
Paryż. 

W turnieju o milstrzostwo Pa
ryża uczestniczą: Crepeau, Zno 
sko-Borowski, Szwarcmann 
(Warszawianin), Barrasz, Rai
ner j inn-

* * • 

Finlandja. 
Mistrzostwo na 1928/29 r- zdo 

był ponownie Crepurnsu. 
Brazylja-

Chamipionat zdobył dr. Sou^ 
za Mendes-
Urugwaj. 

Championat zdobył maj- Hek
tor Anaya Oger. 
MBB 

BAL ZRZESZENIA LEKARZY 
odbędzie się 20 stycznia, w tiiedzietę 
w Saionach Klubu Urzędników Pań
stwowych Nowy . Świat 67. Bilety 
u PP. Gospodyń i Gospodarzy. Biiety 
na balu wydawane nie będą. Gzloiv 
kowie Zrzeszenia otrzymać mogą dla 
siebie bilety ulgowe w lokalu Zrze
szenia. tal 85-71, Bielańska 18. co
dziennie od 8—10 wiecz. a w dzień 
balu od 6—8 wiecz. 

TRADYCYJNY BAL „UBOGICH 
MATEK". 

W.zorem lat ubiegłych Towarzyst
wo Pomocy Ubogim Matkom (Ce
glana 17) urządza diiia 16-go lutego 
w pięknie odnowionych salach -Klu
bu Urzędników Państwowych (No
wy Zjazd 67) wielki tradycyjny bai. 

Ze względu na dobór towarzystwa 
oraz czjT.ny udziiał większego grona 
pań zajmujący się organizowaniem 
balu, należy spodziewać się, że bal 
„Ubogich Matek" jak zrwykle zgro
madził elitę naszego społeczeństwa 
i zapewni jedirtoaześniie dallszą egzy
stencję tej nader pożytecznej placów 
et dobroczynnej. 

Wyłącznie imlenme zaproszeni?, 
wydają panie gospodynie balu. 

WIELKI BAL w SALONACH 
RADY MIEJSKIEJ. 

W sobotę dn. 9-go lutego r. b. od
będzie się w Salonach Rady Miej
skiej Wielki Bal na rzecz Sanatorium 
iin. Wł. Medema w Miedzeszynie 
przy Stow. „Santorjum Dziecka". 

Specjalna komisja, złożona z wy
bitnych artystów-imalarzy przygoto
wał je niezwykle pomysłowe atrakcje. 

BAL LEKARZY . DENTYSTÓW. 
Dnia 26 b. m. t. j. w sobotę Od

dział Warszawski Zw. Lekarzy-den-
tystów (Wiaika 17) urządza swój Da 
Toczny Bal w salonach Kasyna U-
rzędników Państwowych (Nowy -
Świat 69). Do tańca przygrywać bę
dzie zwiększony zespół z Małej Zie-

j jr.ianskiej pod dyrekcją p. Henryka 
Golda. Wstęp tylko za zaproszeniami 

WIELKI BAL MASKOWY. 
Dnia 2-go lutego o godz. 12-ej w 

nocy odbędzie się w salach kina 
„Słońce" Bielańska 5 wielki bal mas
kowy. Bilety już do nabycia w, leka
łu związku hand!., Mylna 7 od ęodz. 
10 ej do l-<ej i od 6—10 w. 
TEATR DLA DZIECI w „CAPITOLU* 

W niedziźlę dn. 20 bm. o godz. 12 
m 15 w południe odbędzie••s'e w 
„Capitoliu" ul. MarszałkowskaL,i2§ — 
prze o Sita wiernie dla dzieci o nadts^ u-
ro'zmaicon'/i prp®ramiev. Na program 
złożą się: wesoła baśń fantastyczna 
ze śpiewami i Dańcami „Król Migdało
wy i pazik Ananas" Wł. Taworsjtic. 
gc. peina humoru komedyjka „Milka 
musi iść do szkoły", oraz bciłata) 
część tonoairtawia z wysłępem • ulu
bienic: Mffiki Lazarówny, ^cei Mir-
skiej, oraz 5 letniej Lucymlki w.( bra
wurowym tańcu Coogana. 
PRZEDSTAWIENIA ..CUDOWNEGO 

PIERŚCIENIA". 
Wobec wielkiego zainteresowaniu, 

jakie wzbudziły przedstawienia u-
rcczrgo widowiska dJa dzieci ,i mlo-
dziaży p. t. „Cudowny pierścień" oraz 
wobec licznych zgłoszeń telefonicz
nych i pisemnych. Dyrekcja Teatrj 
Polskiego komunikuje, że ze wzgie-
dów technicznych bajka ta będzójc mo 
gla być grana jedynie w soboty po
południu i w niedziele przed połud
niem. 
JASEŁKA KUKIEŁKOWE W KON-

SEKWAIOKJUM. 
Na skutek licznych, dalszych zgło

szeń odbędą się w sali Konserwator
ium jeszcze trzy przedstawienia e-
fektownych kukiełek jasełkowych: w 
sobotę o godz. 4 p. p. i w niedriele o 
łodzinie 12 w poł. i 4 po południu 
przy współudziale zespołu artystycz
nego Działu Dziecięcego Polskiego 
Radia i zesipolu tanecznego. Pozatem 
dyrekcja przygotowała podarki dla 
ws'zystkich dzi«cl oiraz łoterję ce®-
niejszych fantów. Filet'" snrzedaje 
Kasa Konssrwatorjuin, Okóinik i. od 
sadz. 10 rano. 
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Jako w pierwszą bolesną rocznicę zgonu naszego 
niezapomnianego Ojca, Dziadka i Pradziadka b. p. 

LEJZORA BRILA 
odbędzie się t3ziś, dn. 20 stycznia, o godz. 12 w 
odsłonięcie pomnika na Jego grobie, o czem zawiada
miają pozostali w głębokim żalu 

Syn, córki, synowa, zięciowie, 
wnuki i prawnuki. 

Głęboko dotknięci zgonem b. p. 

Halżesza 
I 

BiliKU UbtiWtN L.hISbribLKUA KALtW KI13TEL2bB-1,iro/tiUZIKAy 

B. P. SZYJA TWORKOW 

naszego zacnego szefa, człowieka nader szlachetnego, łączymy się w serdecznym bólu z Jego Rodziną i 
składamy jej tą drogą wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia ŻesrsSe, synowi, P-Stwu 
Zalcberg, Dr-stwu dochweds 
Przedstawiciele Hurtowni Perfusmyjnc-Aptecznej M. CHUOAK 

S. ZylMrati o. S. 5. ton. I Smeiflar kolegów 'Ram. Im. Lnrie. 
WWMMP BB—UMU li MiiW—B—l—MB 

Oasiśw niedzielę dnia JEO b. m. o godz. 1-ej pp. zostaną na 
cmentarzu żydowskim przy ul. Gęsiej pochowane drogie nam zwłoki 

zmarł po krótkich lecz ciężkich cierpieniach, przeżywszy lat 60. 
Wyprowadzenie drogich nam zwłok z mieszkania przy ulicy 

Nalewki 13, nastąpi tósseiś, w raiedxaelcj, dn. 20 sty
cznia, o godz. 1 pp., o czem zawiadamiają zrozpaczeni 

Żona, córki, syn, synowa, zfęć, siostra, 
szwagrowie, wnuk, wnuczki i rodzina. 

B. P. R E G I N A  6 I S S E R  zam. 
Nalewki 37 

zgasła po krótkich lecz ciężkich cierpieniach w kwiecie wieku, prze-
żywszy lat 23. Wyprowadzenie drogich nam zwłok z domu przed' 
pogrzebowego przy ul. Gęsiej nastąpi dziś w niedzielę dn. 20 sty-
cznia o g. 2 pp., o czem zawiadamiają stroskani 

Matka, siostry, bracia, wujek i rodzina w nieobecności brata 

Z a r z ą d  Zw. Zaw. fidministraJorów i Rządców Bonifrater
ska 4, wzywa wszystkich członków do wzięcia udziału w odprowa
dzeniu na miejsce wiecznego spoczynku b. p. 

. M I C H Ę  LA ZYLBERBERGA n/Związku 
Pogrzeb odbędzie się się cSsesŚ w raŚecSssielsj o g. 12 w p. 

z mieszkania nrzv ul. Sapieżyńskiej Nr. 19. 

Panu L'tfiafcsowi Siaierowl oraz Rodzinie z powodu |  
zgonu matki . Ich b. p. 

B A J I  I - D  W 0 J R Y  
wyrazy szczerego współczucia składają 

Jakóbostwo Szlengel. 

CHOROBY 

N E R W O W E  
i UMYSŁOWE 

w lecznicy „SANATO", 
Miodowa 7. 

PRZyjĘCIA w GODZ. 3—4. 

Leczenie zaburzeń sfery 
płciowe] (niemocy) 

Sarnio 8*1 urn 
D-ra PRZYGODY 

w Otwocku. 
Cena dzienna od 25 zł. 

. wr"z z opieka lekarska. 

CHOROBY WEWNĘTRZNE 
przeprowadził sią na ul. 

Ż e l a z o ^  0 4  1 4 0 - 4 6 .  

Tow. „KROPLA MLEKA"" 
NaśwJetlanią lampą kwarcowa 

1) Graniczna Nr. 17. 
2) Ogród Krasińskich (Pawilon). 
3) Praga - Jagiellońska 28. 

LEKARZ - DENTYSTA 

S. FEINTUCH0WA 
Tłomackie 3. Telefon 113-69. 

Wszystiii specjału. LAMPA KiMM 

Lecz. ż Yl a k ó w  

KOSMET YKA i Ma 
Cborófoy W Ł O S <5 W 

usUwianie zbytecznych włosów 
Lecz. ©Ś^łraści Or*. Kaoew 

ZŁOTA 14. Przyjm. 11—2 i 4—7. 

St. fel:zer Szpitala na Czyste m 

1 

Ciiepła 8 tel. 182-58-
M Kin n. 15 Tra M m 0 C 2 U '  krwi, piwo 
iOl alllinlac 'nyi kału, treści 

żołądka, żółci itd. 

D-nTmed, A. LAPIDUSA 
Nowolipki 6 m. 13, tel. 112-59. 

Or. l i  LEWIN starszy 
MlECfltft 12. Wenar. i niemoc pfc. 
skórne, analizy. Od 8—12, 3—9 w. 
W niedz. 9—2. Niez. ceny lecznicowe 

i  L I N D E N S Z A T  
Marszałkowska 111 Choroby: wener. 
skórne, płciowe. 8-2 i 4-8 Niedz. do 6. 

Sje,Józef Wajsman 
Nowolipki 27, tel. 243-77. 

JĄKANIE 
oraz wszelkie inne zboczenia mowy 

radykalnie usuwa 
Zakt. Leczn. dia jąkałów 

S. Żyikiewicza Warszawa Chłodna 22 
Prospekty bezpl.jwkauc. od 4—5 pp. 

Or. Fajocyn Leszno 36 
chor. WENERYCZNE, niemoc płc. Dia-

termja. Przyjm. od 9 r. — 8 wiecz. 

FELICJI KON 
zmarłej dnia 11 czerwca 1925 r. w Paryżu. 

Maż, oSctec \ rodzeitetwo. 

ES. P. 

TEOFILI  R0DE 
po długich i ciężkich cierpieniach zmarła dn. 17 stycznia 1929 r., przeżywszy lat 68. 

Wyprowadzenie drogich nam zwłok nastąpi dzIS w rsledzrelę dn. 20 stycznia 
1929 r. o godz. 12-ei w pot. z mieszkania przy ul. Nowolipie 58. 

Na smutny ten obrzęd zapraszają krewnych, przyjaciół i znajomych pozostali w nieutulonym żalu 

Mąż, córka, syn, brat, zięć, synowa, wnuczki i wnuki 
w nieobecności córki z zięciem i wnukami z Rostowa n/D. 

Wszystkim, którzy wzięli udział w odprowadzeniu na miejsce wiecznego spoczynku drogiego nasze-

h. Wata SterSinga 
S okazali nam tyle współczucia składamy z głębi serca serdeczne „Bóg zapłać" 

Żona, dzieci, rodzeństwo i rodzina. 
" '"i-1;. '  ,?"• 

I — .,UC> I A i ht/A PUbŁUtjH' Utf/YBUWSKA Z'l 

Ii. łai Ałapin obok M ^irszatk. 
Chor. weneryczne, niemoc ptc. skórne 
Analizy krwi 9 r.—8 w. Niedz. do 2 p.p 

Cierpiący na kamienie żółciowa, 
wąfrobę, żółtaczkę, otrzymują bezpłat
nie broszurę codz. 4—8 w. u St. Felcze
ra 1. Singera, Warszawa, Ś-to Jerska 34 

LECZENIE a.YILA«;<!SW 

Wnk"* (SANATO' 
MMiasJowa 7, tel. 27-35. 

WENERYCZNE Elektroleczenie 
TłOBTsac&sie 25 róg Bir<ia/isklai 
Dl .  IL-J  LEW i  od 8  r .  do  9  w 
Kiadz. 9—2. Niez. ceny Heczrcicowe 

Br. 
LEtZEMiE 

K « Z  
ŻYLAKó M. 

Of. REGELMAN rT^ 
Choroby weneryczne, płciowe, skóry 

i włosów. 
Od 8—10 r. 13—9 w. Niedz. od 4—6 p p 

SPROSTOWANIE. 
DyircikCja Gazowni! Mietekitej 

m. st. Warszawy przysłała 
Inaim, w ipowofeiniu się na dek
ret Prezydenta Rtzeczypospo-

I Hitea o prasie, następujące spro 
i stowage. 
I Z powodu nołaitlk} p. t „Wy-
jbuch gaizu pr/zy ul. Dzi'kiej" 
(Nasz Ppzegląd Nr. 17—1779 z 
dnia 17 stycznia 1929 r.) — Dy 
rekcja Gazowni wyjaśnia, co 
następuje: 

Nieprawdą jest, jakoby „wy 
bnch gazu" spowodował pra
cownik Gazowni Wacław Kra 
iowski, rzekomo pracujący 
prz,v rurach gazowych ze świe 
cą. 

Naltomiast prawdlą jetsrti, że 
monter/y Gazowni: Site fan 
Mlodziieijewsik,} (Ogrodowa 27) 
i Wacław RajewskJ (Grochów 
ska 34) pracowailj pnzy napra
wie przewodu Razowego w pi
wnicy domu Nr. 26 przy ul. 
Dzilkiej, zachowując zwykłą w 
takich razach ostrożność, t. j. 
posiłkując się, celem oświetle
nia, przenośną laimplka ele'kitry 
azną1, — voailiemie i Jaś gazu 
spowodowano zostało w razu-
rze. znajdującej się bezpośred
nio nad piwiTiicą — przez zbyt 
wielki otwór od przewodów-

Dyrekcja Gazowni Miej 
skiej m. st. Warszawy. 

Panu B. LACHOWSKIEMU z powodu przedwczesnego 
zgonu zacnej Małżonki Jego b. p. Mkiwim 
wyrażają swe najserdeczniejsze współczucie 

C. Lachowska i Jakubostwo Rubinstejn. 

Członkowi Zarządu, Kuratorowi Sanatorium Tow. „Brijus-Zdro* 
wie" AESRA1VIOWI Ą. PF1YWESOWI z powodu zgonu 

MMKl Jego 
składają wyrazy współczucia 

Lekarze i pielęgniarki potaM. 

Prezesowi Zarządu Domu Sierot Dr. Ksawerze Mulier 
Członkowi Zarządu Adwokarowi Mullerowi i całej rodzinie z 
powodu śmierci Ich Matki 

szczere współczucie wyraża 
Zarząd Domu Sierot Żydowskich w Radomiu. 

Państwu Maurycosiwu Salcberg i rodzinie z po
wodu zgonu b. p. 

O J C A  E c ł l  '  
wyraiy szczerego współczucia składają 

Leonostwo MlerersJein 
n jjy;1; 

1 n 
i  
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Prowizorium drzewna między 
Poiską a Niemcami zostało 

wczoraj zawarte. 
(s) .,Nasz Przesad" byl je-

dynom i>.srnoin, kióre w dniu 
wczorajszym ijirI jIo szczc^ólj 
we inionmaeje lyczćjce się luko-
wau o zawarciu prowizorium 
drzewnego miedzy Polsku a 
Niemcami. 

Zgodnie z naszeirii wiadomo 
ściumi i przewidywaniami, w 
dn-i  u wczorajszym o godzinie 
13-ej  w południe w gmueiiuj 
Min. Spraw Zagranicznych od
było się podpisanie przez p. 
min- Zaleskiego i posta Rau- j 
scliera polsko - niemieckiego 
prowizorycznego układu drzew 
nego. 

Ppowfzorńrm zostało zawar
te do końca r. b. z tern. że o ile 
na miesiąc przed wygaśnięciem 
terniuru nie ziostanie wymówio
ne, niw jego przedłużona zo
staje na rok następny. 

Prowizorium zawarte zosta
ło na warunkach, jaki.e obowią
zywały w roku ubiegłym a 
mianowicie: Polska zezwala na 
wywóz surowica, niie wstuiwia-
Jąc zacnych ogranicz, wywozo 
wych, Niemcy zaś wpuszczają! 
milion dwieście tysięcy mir. j 
kubicznych drzewa tartego*! 
przyczom staiwki celne wywo-
zowe i przywozowe zthstaly 
bez zmiany. 

Olszyna i papierówka nie zo
stały objęte układem i co do 
tycii artykułów rząd polski za 
chował sobie wolną rękę. 

Jednocześnie ziuistół zawarty, 
tak jaik w roku ubiegłym, układ 
kolujowy, przewidujący, że 
w czasie trwania prowizorium, 
taryfy kolejowe na drzewo nie 
mogą być podwyższane, chy
ba, gdyby nastąp.ła generalna 
rew.zja i zmiana taryiy. 

Sfory gospodarcze zarówno 
polskie, jak i niemieckie przyję 
Jy z zadowoleniem wiadomość 
o zawarciu prowizorium drzew 
nogo, gdyż pozwoli ono obu 
krajom na kontynuowanie 
swoich długoletnich stosunków 
handlowych w obrocie drzew 
nym. 

Jak wiadomo, pertraktacje o 
prowizorjuin trwa'ly dość dłu
go j obfitowały w cały szereg 
niezmiernie ciekawych momen 
tów i posunięć zakulisowych— 

o czom napiszemy w jednym z 
najbliższych numerów. 

W każdym razie można 
stwierdzić, że gdyby nie nieu
stępliwe stanowisko p. ministra 
Hermesa, który pragnął zawar
cie prowizorium (ir z own ego 
uzależnić od podpisania trakta
tu handlowego — układ drzew
ny byłby zawarty już dwa tnie 
siące tumu i stery gospodarcze 
obu Państw nie byłyby narażo
ne na poważne straty, spowodo 
wane utrata dwu miesięcy naj
droższego czasu w okresie kam 
panji drzewnej. 

•  m m  

(PAT). W dniu wczorajszym 
podpisana została między mini-
strum Spraw Zagranicznych p. 
ZaJeskim a posłem niemieckim 
p- Kauscherom umowa regulują 
ca prowizorycznie obrót drzew 
ny polsiko - niemiecki. Nowa u-
mowa obowiązuje do dnia 31 
grudnia 1V29 roku z możnością 
przedłużenia na dalszy rok. Po 
stanowienia umowy pokrywają 
się zasadniczo z treścią wyga
słego w d- 4 grudnia 1928 r- po
przedniego prowizorium drzew 
nogo polsko - niemieckiego- Do
tyczy to zairówno wysokosci 
kontyngentu drzewa tartego dla 
Polski, wynoszącego na jeden 
rok 1.250.000 mtr. sześć, przy 
związaniu stawek, tak niemiec
kich na przywóz drzewa tarte
go. jakioteż polskiej stawki wy
wozowej dla drzewa okrągłe
go- Równocześnie rząd polski 
zgodził się na> udzielenie pew
nych możliwości importowych 
dla artykułów wytwórczości 
niemieckiej w postaci kontygen. 
tów przywozowych. Pozatem 
oba rządy, w dnodze wzajem
nej wymiany not stwierdziły 
jednomyślność co do chęci uło
żenia w możliwie krótkim cza
sie swych wzajemnych stosun
ków gospodarczych przez za
warcie trakaitatu handlowego 
oraz zapewniły sobie wzajem
nie. że w celu stworzenia odpo 
wiedniego 'odprężenia, nie bę
dą obostrzały istniejących wa
runków w dziedzinie obrotu to 
warowego polsko - niemieckie
go. 

szersze kręgi. 
Okazało się oto. że Rafało-

wicz przystąpił czy też wciąg
nięty został do dobrze zorgani
zowanej bandy fałszerzy dzia
łającej w Otwocku. 

Rafałowicz. wykonał pewne 
..zamówienie", jednak fałszerze 
nie „zakwalifikowali" roboty i 
odmówili zapłaty. 

Wówczas Rafałowicz zagro
ził i fałsizcrze, lęikając silę jego 

i zemsty, mieli go zamordować i 
następnie samochodem prze-

j wieźć na Pragę. 
j Szoferzy, którzy prowadzili 
I samochód, jednak n.ie mogli na-
I stęp trie poznać tych, którzy 
; byli ich pasażerami. 
I Oskarżonych szoferzy ci nie 
poznawali, podsądni zaś wszy: 
scy bez wyjątku nie przyznają 
się do winy. 

Jest w sprawie tej cały sze
reg poszlak, śladów, ca'ły sze
reg niejasnych okoliczności, któ 
re niewątpliwie znajdą na prze

wodzie swe właściwe oświetle
nie-

Rozprawie przewodniczy sę 
dlna Kosakowski, przy udaiaie 
sędziów: Herma.no wskiego i 
Posemkiewicza. 

Oskarża prokurator Grabow
ski. 

Bronią adwokaci: Śmiarow-
ski. Paschalski, Brokman, Ster
ling, Rundo, Wielikowskii, Mar-
golis. Miecz. Goldstejn, Ruff, 
Giiimam i G. Lewin. 

I Rodzina zmarłego zgłosiła 
|  powództwo domagając się od
szkodowania za straty moralne 

! i  materialne. 
|  Powództwo wnoszą adwoka 

l ci:  Skoczyński i Gelernter. 
Do sprawy wezwano 204 

świadków, proces więc potrwa 
około dwuch tygodni. 

Wezwano nadto eksperta 
prof- Wachholca, którego, opin-
ja będzie miała dla sprawy 

i pierwszorzędne znaczenie. 

W  

RADA MIEJSKA W BYDGOSZCZY JESZCZE „BADA" 

SPRAWĘ ZAPISU LENY COHEN. 

Rada Miejska w Bydgoszczy. szczy na gospodarcze i. politycz 
debatowała w dn. 18 bm- nad 
zrewidowaniem sławetnej u-
chwały w sprawie amerykań
skiego zapisu Leny Cohen. 

Jak się okazuje zapis ten, 
przeznaczony dla niezamoż
nych żydów m. Bydgoszczy, 
przedstawiaj wartość 150 tysię
cy dolarów, a nie 100 tysięcy, 
jak wpierw podawano. 

• Konsul jeneralny w Wa
szyngtonie zwróci] się do M. 
S. 'Z. z prośbą o interwencję, 
podkreśliwszy iż uchwała magi 
stratu bydgoskiego wywołała 
w Stanach Zjednoczonych obu
rzenie przeciwko Polsce. 

ne komplikacje, które mogą po 
wstać wskutek nieprzyjęcia za
pisu. Jednocześnie interwenjo-j 
wał p. wojewoda), który dotna- !  

gaf się w osobnem piśmie zre
widowania uchwały z roku 
1923. 

Nie bacząc na tak „wymow
ne" argumenty Rada Miejska 
odrzuciła wniosek o natychmia 
stówą rewizję i  wbrew głosom 
radnych niemieckich postano
wiła przekazać całą sprawę ko 
misji prawniczej do „zbadania". 

Naileży się jednak spodzie
wać. że pod naciskiem z góry 
endecka większość Rady u-
chwalt w najbliższej przyszlo-

M- S. Z- zwróciło wówczas I śc,i przyjęcie zapisu, 
uwagę „ojców miasta" Bydgo-1 

Wiadomości gospodarcze 
NIE BĘDZIE ODROCZENIA ZALICZKI PODATKU OBRO

TOWEGO. 

W cbllczu sprawiedliwości. 
TAJEMNICA TRUPA WMUROWANEGO DO WNĘKI DO

MU NA PRADZE PRZED SĄDEM OKRĘGOW \ M 

TRAGICZNA ŚMIERĆ DRUKARZA SZLAMY RAFAŁOWI-

CZA. 

Zagadka krymin ahia .  

(n.) Rozpoczyna się jutro 
przed Sądem Okręgowym je
den 7 najbardziej zagadku-wycn 
i zawiłAh procesów U.yiumal 
nych osu.-T.ch czasów 

Jest to sprawa, o której od 
dłuższego już czasu mówi się w 
kuluarach sądowych, nazywa
jąc ją sprawą Szpkalewicza. 
Nie jest to jednak tylko proces 
Szpitalewicza, lecz ponadto 
Rozenfelda. Goldfingera, Gru
bera. Szajnimana, Zymberber-
ga, Rozenwailda i. wreszcie Gut 
nera. _ , 

Jedni z nich oskarżeni są o; 
stworzenie wielkej bandy fa-: 
brykującej w Otwocku fałszy- (  

we banknoty, inni nadto iOi udu
szenie drukarza Szlamy f?afa-, 
łowicza, który miał grozić fał
szerzom, iż odda ich w ręce po
licji. . i 

Oto kilka szczegółów tej 
sprawy, której wszystkie oko-; 
licziiości będą mogły być ujaw; 
nione dopiero po odczytaniu na1 

rozprawie aktu oskarżenia za
wierającego kilkadziesiąt arku
szy druku maszynowego-

» » • 
I 7-go marca 1926 roku zosta
ły znalezione na Pradze we 
wnęce domu przy ul. Jasińskie-

j go zwłoki nieznanego mężczy-
j zny. 

Przeprowadzone dochodze-
• nie ustaliło, iż zmarłym był dru 
i karz z zawodlu Szlama Rafało
wicz. Zwłoki jego były rozpo
znane przez żonę i braita.. 

Ekspertyza lekarska ustaliła 
następnie, iż śmierć Rafołowi-
cza nastąpiła wskutek udusze
nia-

Sprawców zbrodni długi czas 
nie udało się wykryć, sprawę 
całą nawet umorzono, lecz 
wkrótce potem Sąd Apelacyj
ny, przychylając się do sk..rgi 
rodziny zamordowanego naka
zał wznowienie postępowania. 

Śledztwo potoczyło się w dal 
szym ciągu, zataczając coraz 

Pomimo zapewnienia mini
stra Czechowicza, że pójdzie 
sferom płatników na rękę i od
roczy termin płatności zaliczki 
na podatek obrotowy, który 
przypadł 15 bm. departament 
podatków nie zamierza wcale 
takiego rozporządzenia ogła
szać. W danym wypadku wiel

ki wpływ na pana ministra 
miał, jak zwykle zresztą, p. Mi
chalski. który jest zasadniczym 
przeciwnikiem wszelkich ulg, 
dyktowanych przez życie samo 
i uważa, że fiskalizm jest waż
niejszy od kwestii życia go

spodarczego. 

ELEWATORYZACJA ZBOŻA. 

Dalsza karapanja rządu. 

Prezes Międzyministerialnego Ko
mitetu do spra-w rezerw zbożowych 
p. Szwałbe wyjechał do Poznania ce 
lem wydania na miejscu właściwych 
zarządzeń zgodnych z uchwałami o 

KIFF" * 
REJESTRACJA PRZEDSIĘ
BIORSTW HANDLOWYCH. 

Dotąd .pozostało jeszcze do zare
jestrowania w wydziale przemysło
wym magistratu, na ogólną ilość o-
koło 30.000 przeszło 6.000 przedsię
biorstw handlowych. Opóżnfieni mo
gą zgłaszać się do wydziału od 9 
do 13 g., a w soboty od 9 do 11 I pół 
Wieczorne godziny przyjęć -zostały 
skasowane. W najbliższym czasie 
kary za opóźnienie będą podwyż
szone. 

• » • 

UTWORZENIE W WILNIE ODDZIA
ŁU STOWARZYSZENIA PRZEDSTA

WICIELI HANDLOWYCH. 
W ceflu Sikutecziłej obrony intere

sów zawodowych, grono przedstawi-
cisli handlowych, dz ;ałających na te
rmie im. WLJna zainicjowało utwo
rzenie w te.m mieście oddziału Sto-
•WKTzyszenia Przedstawicieli Handlo
wych w Warszaw};. 

W dniu 6 b. m. odbyło się zebranie 
organizacyjne w obecności delegata 
Stowarzyszenia Przedstawicieli Hand 

M 1 0 i  

statnlego posiedzenia Komitetu Eko
nomicznego Rady Ministrów w zakre 
sie rezerw zbożowych. Jednocześnie 
p. S zwadbe odbędzie naradę z miej-
scowemi kołami rolniczemi. 

• o ^ 

lowych w Warszawie p. Mieczysła
wa Kolta. 

Po ożywionej dyskusji -uchwalono 
przystąpić w charakterze oddziału 
wileńskiego do organizacji centralnej 
w Warszawie i wybrano zarząd tego 
oddziału w składzie: prez. K. A. Szej 
roiuk, wiceprezes L. Rudeński, sekre
tarz M. Szapiro, slkarbraik I. Kowner 
członkowie zanządu pp. Salomon Ar-
luk, Szymon Dudak, Hirsz Jaszuński, 
Zelig Kazaski, Michał Zandberg. 

Siedziba Stowarzyszenia Przedsta
wicieli Handlowych, Oddział w Wil
nie mieści się przy ul. Niemieckiej 35. 

Z C. Z. K. 
Sekcja Wytwórców branży <kon.fe)k_ 

cyłnej przy Centrali Związku Kupców 
pod-ajj do wiadomości swoich człon
ków, iż dziś. dnia ?0-s?n s. fv ,"Ti :a 
r. ib. o gKxtain'e 6-ej p. p. odbc-dzie 
się Ogólne Zabranie członków Sekcji. 

Na porządku dziennym są ważna 
fachowe sprawy. Uprasza się człon
ków o fican-e i pwnflcbualmie przybycie. 

BALSAM 
BENGALSKI 

KARPIŃSKIEGO 
ZN!ECZU!.AJA,Cy 
SPRAWIA NATYCHMIASTOWĄ 

ULGĘ W BOLACH 
REUMATYCZNYCH 
ARTR ETYCZNYCH 
NEWRALCiCZNyCHit. 

ZAMIECIE ŚNIEŻNE W CAŁEJ 
POLSCE. 

Komunikacja kolejowa utrudniona. 
Kataslroia kolejowa z powodu śnie

życy. 
Śnieżna zamieć, która rozszaflała 

sie ostatniej nocy nad zachodnią czę 
ścią Polski, przysporzyła wiele trud
ności kolejom, zwłaszcza w dyrek
cji kolejowej katowickiej oraz w 
krakowskiej, poznańskiej t gdańskiej. 

W dyr. katowickiej zajtor utworzo
ny z kilku tysięcy wagonów z węg
lem eksportowym, warósł dziś do 
10.000 wagonów. Władze kolejowe u-
ruchomiły kilka tysięcy robotników 
i wszystkie dyrekicyjne pługi śnież
ne, poza tem zaś kierują część po
ciągów węglowych przez dyr. war
szawską, ale i tu śniegi uniemożli
wiają przyjęcie i przewóz nadpro
gramowych pociągów węglowych. 

Również i w krakowskiej dyrekcji 
sytuacja pogorszyła się. Na sformo
wanie pociągu, co trwa normalnie 
40 mm. ozasu traci się obecnie do 3 
godzin. 

NiapomySlne wieści madeiszły rów
nież z poznańskiej dyrekcji. Na linii 
Leszno — Rawicz śnieg leży na i l 
pól rneitra wysoiko. Ruch chwilowo 
wstrzymany. 

W gdańskiej dyrekcji 'wstrzymano 
ruch na linjacn Wsjberowo — Za-
mosty i Puck — Krokowo. Po wszy
stkich innych Lunach krążą pługi od
śnieżne. 

Częściowe zakłócenie ruchu kole
jowego daje się również zauważyć 
w dyrekcjach stanisławowskiej i ra
domskiej. Najlepiej przedstawia sie 
sytuacja w dyr. kol- wileńskiej. 

W dniu wczorajszym pociąg po
spieszny krjłowsk; przybył dc 
I wowa z warszawski z 40-minu-
towern opóźnieiroifi, i.inc 100 — 150 
miituitowem opóźuienien . Na liniach 
lokalnych, gdzie wczoiaj wieczorem 
przywrócono • ucl. uorr.ialay, dziś 
znów na-tąplły U7erwy. 

W wir-zawj \;n. okręgu trudności 
spowod waine śnk*g:em są również 
doJć ji.aczne. Foc:ą?i przychodzą 
z opóźnieniem, do.i^dzącem do 3 
godzin. 

W odległości -ck*iło V(i0 mo>tr. od 
staoS Ba'by- w po w. piotrkowskim, 
pociąg osobowy r.r. 1& najęchat z 
tyłu na pociąg towarowy nr. 275. 
Wskutek starcia dwa wagony po
ciągu towarowego wyko'eity się, je
den wagon jest rozbity. W pociągu 
osobowym uszkodzony jest parowóz. 
Do spowodowania katastrofy przy
czyniła sie zawieja śnieżna, wskutek 
której maszynista pociągu osobowe
go za późno spostrzegł idący po tym 
samym torze pociąg towarowy. 

Wypadku z ludźmi nie było. Ka» 
tastrofa spowodowała wstrzymanie 

ruchu m przeciąg 6-iu godzin. 
DROGI PROWADZĄCE DO STOLI

CY ZASYPANE ŚNIEGIEM. 
Zadymka śnieżna zasypała niemal 

wszystkie gościńce i szosy prowadzą 
oe do Warszawy. Na drodze wiodą
cej do Raszyna oraz na drodze do 
Otwocka utworzyły się tak wielkie 
zaspy śnieżne, że przejazd w te 
strony io9t zupełnie niemożliwy. 

Poszczególne zwierzchności gmin
ne zarządziły oczyszczenie szos, by 
ułatwić normalną komunikację z 

Warszawą. Na drogi wystano robot-
ników> którzy zajęci są usunięciem 
Śniegu, • ~ " 
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Sprawy wojskowe. 
OPŁATY 00 PODAŃ DO WŁADZ 
WOJSKOWYCH W SPRAWIE ZE
ZWOLENIA MA WYJAZD ZAGRA. 

NICE. 
Ministerstwo Spraw Wojskowych 

w porozumieniu z Ministerstwem 
Skarbu udzieliło wyjaśnień podleg
łym władzom wojskowym w spra
wie opkit stemplowych od podań 
wnoszonych do władz wojskowych 
o wydanie zezwoleń na otrzymanie 
paszportu zagranicznego. 

Zgodnie z tc-mi wyjaśnieniami od 
opłat tajkich walne są : 

1) Podania wnoszone do władz 
wojskowych przez szeregowych re
zerwy, poborowych przed poborem, 
uznanych za zdolnych do służby woj
skowej a nie wcielonych jesz-cze, 
korzystających z odroczeń i t. p. wy
szczególnionych w par. 553 pkt. c, 
d, e, f, g, i, j rozporządzenia wyko
nawczego do ustawy o służbie woj
skowej. 

2) Pozatem nie (podlegają opłacie 

rówmież zaświadczenia i zezwoleń!* 
na wyifcyzd zagranicę wydane na sku
tek złożonego podania pracz osoby 
powyższej kategorii. Wolne sa też 
podania od osób wyjeżdżających do 
Stanów Zjednoczonych o wydanie 
im poświadczania o stosunku do stuż 
by wojskowej, jakateż zaświadcze
ni ai ma podstawie takioh podań wy
stawiane. 

Zwolnienia od opłat stemplowych, 
o których wyżej mowa, dotyczą 
wszystkich wypadków wyjazdu za
granicę,  bez względu na ceł tego 
wyjazdu. 

POBÓR. 
We wtorek, 22 b. m. w lokalu 

przy ul. Dobrej 72, odbędzie się do
datkowa komisja dla poborowych, 
zamieszkanych w lt 2, 3, 4, 5, 12 i 26 
kamisarjatach, podlegających PKU. 

Nr. 1. Na komisję tę winni stawić 
się wszyscy ci poborowi, którzy do
tąd obowiązku tego z jaMclikolwiek 
powodów nie dopełnili. 

Eowmy dnia.  
Stan pogody. 

Prawdopodobny przebieg pogody 
na d. 20 bm. 

Na południu i ma wschodzie Je
szcze pochmurno, śnieg, lekki mróz, 
wiatry "południowo - zachodnie. Na 
zachodzie i w środku kraju zachmu
rzenie zmienne z lekkiemi gdzienie
gdzie oipadami. W ciągu dnia odwilż 
przy porywistych wriatrach zachod
nich i północno - zachodnich. 

* -

0 PODWYŻKĘ TARYFY SAMO
CHODOWEJ. 

Sprawa podwyżki taryfy saimicho 
dowej uległa zwłoce, albowiem wmio 
sek magiisbraitu, przestamy do rady 
meijskiej, nie może być obecnie roz
ważany iprzez komisję finams<>wo-b'i
dź eto wą rady, która w przyśpieszo-
nem tempie kończy debaity mad bud
żetem miasta na r. 1929 - 30. 

Delegacja związku wluśc. dorożek 
samochodowych udaje się w przysz
łym 'tygodniu do prezydjum rady 
miejskiej, nie może być obecnie roz-
nieczności przyśpieszenia załatwie
nia tej sprawy. 
PRAWO FELCZERÓW DO NABY. 
WANIA PREPARATÓW LECZNI

CZYCH. 
Ministerstwo Spraw Wewnętrz

nych zezwoliło aptekom na sprzedaż 
większych ilości pewnych artyku
łów aptekarskich, jak eter i +. ip. fel
czerom. Dotąd praw nabywania hur
towego artykułów narkotycznych dla 
celów leczniczych dozwolone było 
tylko lekarzom. (PID.) 
BUDOWA WIELKIEJ FABRYKI W 

WARSZAWIE. 
Do wydziału przemysłowego • ma

gistratu wpłynął projekt budowy 
wraz z planaimi wzniesienia w War
szawie nowej wielkiej fabryki mydła 
1 przetworów tłuszczowych. Budo
wę sfinansuje kapiital angielski 
(,,SunIajt'1). Będzie to jedna z naj
większych fabryk tego Todzaju w 
całej Polsce. Stanic otia ma Pelco-
wliźnie. Budowa jej rozpocznie się 
na wiosnę. Projektowane jest rów
nież wybudowanie domów mieszkal
nych dla robotników, których fabry
ka zaitrudni w pierwszym okrasie 
około 150. 
GDZIE MA STANĄĆ NOWY MOST. 

W mim. robót publicznych odbyła 
się konferencja z udiziailem przedsta
wicieli M. S. Woósk. oraz magiistra-

. tai w sprawie miejsca budowy no-
; wego mostu w Warszawie, projek

towanego przez zarząd miasta pr<;y 
' ul. Karowej. 

W wyniku stwierdzono, że obrane 
przez magistrat miejsce nie sprzeci
wia się zadaniom min. robót pu
blicznych i M. S. Wojsk., wobec 
czcgo osiągnięto całkowite porozu
mienie, ustalające 'teren /nowego mo
stu przy ul. Karowej. 
UKOŃCZENIE PRZEBUDOWY KA

NAŁU W AL. JEROZOLIMSKIEJ. 
Ukończmo robety, uwiązane z 

przebudową 'kanału drugiej klasy 
mniejszych rozmiarów na duży ka
nał burzowy w Al. Jerozolimskiej 
na odcinku od Nowego Świata do 
Poznańskiej. Przobudawę kanału 
podjęto w związku z budową tunelu 
kolejowego. Pozostała jeszcze tylko 
przerwa przy zbiegu Marszałkow
skiej i Al. JerozolEmskiej, w ktÓTom 
to miejscu zbudowany będzie prze
lew burzowy, podobny do zbudowa
nego przy zbiegu Nowego Śwlatai z 
Al. 3 Maja. 

Wobec mrozów chodniki nie mogą 
być z powrotem ułożone na prze
strzeni od Kruczej do Poznańskiej. 
Nastąpi to niezwłocznie po odmarz-
rtięcl.u ziemi. 

ILU ABONENTÓW LICZY ELEK
TROWNIA? 

Elektrownia warszawska Wczyta 
I stycznia 1929 r. 114,500 abonentów, 
gdy 1 stycznia 1928 f. miała Ich 
99,650; wzrost odbiorców energ.fl 
elaktryczmej wyniósł zatem w cią
gu 1928 r. o około 15 proc., przy-
czem w grudniu zaznaczył się naj
większy uaiplyw nowych abonentów 
(2,730). 

JożelH zważyć, że Wairszaiwa li
czy, według danych Komitetu rozbu
dowy, 243,034 mieszkań, widzimy, że 
prawie potowa zaopatrzoma jest w 
elektryczność. Pozostają mieszkania 
małe lub położone na przedmieściach 
których lokatorzy nie mogą ze 
względów ekonomicznych zapewnić 
sobie nowoczesnego oświetlenia. 

W r. 1927 ogólna produkcja wy
niosła 79 mł!jonów kilowatogodzki, 
z czego zużyto około 69, a w roku 
1928 przeszło 90 miljonów, z czego 
zużyto około 79. Najwyższe obciąże
nie elektrowni wyniosło w r. 1927— 

129,500 kilowatów, a w r. 1928 — 
I 32.S0Q. 

ZOON WICEPREZYDENTOWEJ 
MIASTA BOGUCKIEJ. 

W dniu wczorajszym mad ranem 
zmarła po ciężkiej i długotrwałej 
chorobie żona wiceprezydenta mia
sta Aleksandra Bogucka. 

j Zmarła bvła przewodniczącą f 
czynną działaczką wielu organizacji 

i społecznych, związanych bezpośred
nio z życiem stolicy. 

Stan chorego na zapalenie płuc jej 
męża, wiceprezydenta m. sit. War
szawy dr. Boguckiego, jest w dal
szym ciągu bardzo ciężki.. Pozostaje 
w stanie nieprzytomności i nawet nie 
wie nic o śmierci swej małżonki. 

WIECZÓR * KLUBOWY W AKAD. 
KOLE ESPERANTYSTÓW. 

W niedzielę, dn. 20 stycznia od
będzie się wieczór klubowy, na któ
rym p. dr. Leon Zamenhof wygłosi 
interesujący referat w jezvku MID-
ra'nto n. t. „Czy można się odmłft-
dzK'?" Początek o gndz. 9 rnto. 30 
POWS7. ZW ZAW. PRAC. HANDL. 
i BIUROWYCH Mylna 7. teł. 422.01 

Dziś o cmdz. 6 wiecz. odihywa sic 
w lokalu Zw. Mvina 7 nadzwvczai-
tie Zebranie członków Zwtarku. 5-
becnoiść członków jest konieczna. 

ZARZAD. 

Kronika żydowska. 
9 SZWAT 5689 

ORTODOKSI CHCĄ WYWRZEĆ 
PRESJĘ NA ZARZĄD GMINY ZY-

DOWSKIEJ. 
Chodzi lm o wyrugowanie tow. spor
towego „Bar - Kociłby" z domu 

gminnego. 
(f) Ostatnio prawie codziennie 

gmina oblegana jest przez delegacje 
„dbywateli praskich", którzy żąda
ją od zarządu, by usunął z lokalu 
gminnego przy ul. Jagielloński ej tow. 
„Bar - Kocliba". Deflegacje (e opo
wiadają przytom o członkach i 
członkiniach „Bair - Kocliby" nie
stworzone rzeczy i plotki. Wobec te 
go prezydjum zarządu gminy wez-

; wało do siebie prezesa „Bar-Koch-
j by" p. Rybę, który kategorycznie 
| zaprzeczył kursującym plotkom, ko-
! munikując jednocześnie, że ortodok-
j si z Pragi naisylają t. zw. ^delegacje" 
'złożone w rzeczywistości z ich lu
dzi. Wairtio zaznaczyć, że na posie
dzeniu komisji budżetowo - łinawso-
wej przy radzie gminy, ortodoksi 
postawili wniosek, aby gmina wyeks 
miłowała ze swego gmachu tow. 
„Bar - Kocliba". Dotychczas ten nie
słychany wniosek jeszcze niie był 
nazpaitrywainy pnzez plenum łady 
gminy. 

Fa/naitycy prascy widzą, że przez 
radę gminy nie uda im się przepro
wadzić swe ataki przeciwko „Bar-
Kocbbie", czynią więc obicitlc pró
by, by wpłynąć na zarząd gminy, 
nasyłając ad hoc organizowane de
legacje obywaiteJi. 
POSIEDZENIE RADY GMINY ŻYD. 

(f) Dziś, w niedzielę, o godz. 7-ej 
wiecz. odbędzie się posiedź unie ple
narne rady gminy. Na porządku 
dziennym sprawy następujące: bud
żety wydziałów sanitarnego, gospo
darczego, prezydialnego i rady o-
raz magle wnioski. 
0 PLAC POD BUDOWĘ SYNAGO
GI KU CZCI X.LECIA NIEPODLE

GŁOŚCI. 
(f) Na posiedzeniu komisji regu

lacyjnej przy magistracie uchwalono 
oddać gminie żydowskiej ogródek 
przy uL Ogrodowej nr. 12 na budo
wę syna/gogi. Wobec tego, że pose
sja ta, która graniczy r budynkami 
przy ii. Leszno 53, gdzie obecnie 
znajdują się pepesowskie związki za
wodowe, naileży do rządu, magistrat 
1 gmina żydowska ma/Ją wystąpić do 
rządu o oddanie tego placu na bu
dowę synagogi dla uczczenia 10-cio-
lecla Nic podl eg łoś ol. 

2 RABINATU. 
(f) Odbyło sio posiedzenie plenar

ne rabinatu. Między imieml uchwato-
no wystarać się u odnośnych wlaidz 
o pozwolicinie na ekshumację zwłok 
Aleksandra Hirszenfelda z Filadelfii, 
który na krótko przed śmiercią 
przeszedł na judailzm a cmemtanza 
katolickiego na Walii w celu pocho
wania ich na cmentarzu żydowskim. 

Jak czytelnicy nasi przypominają 
sobie, nieboszczyk pochowamy zo
stał przez najbliższą rodzinę na 
cmentarzu katolickimi. Prawdopo
dobnie w przyszłym tygiodniu nastą
pi ekshumacja zwłok. 

Na tamże posiedzeniu opracowano 
regulamin dla członków „Agudas Ha 
sofirim" — izwląziku piszących ro-
dały. W regulaminie tym przewi
dziane jest, kto posiada kwaillfikacje 
na t,sojifera". 
NARADA W SPRAWIE UNIFIKACJI 

RUCHU SJON1STYCZNEGO W 
POLSCE. 

(f) Dziś o g.odz. 10 rano rozpocz-
i nie się w Warszawie w lokalu C. K. 
Org. Sjonisrtycznej posiedzenie pre
zydjum rady naczelnej orgamtzacji 
sjonistycznych w Polsce. Z egzeku
tywy sjomistyczmej na Małopolskę 
zachodnią przybywa na posiedzenia 
dr. Szwarpbard z K*akowa, z egze
kutywy sjonistycznej na Małopolskę 

i wschodnią wydelegowany został 
I specjalny przedstawiciel z Lwowa, 
! gdyż pos. dr. Reich prawdopodobnie 
; w tVm dniu będzie zajęty we Lwo
wie. Na porządku dziennym: sprawa 

1 unifikacji ruchu sjcmistycznego w 
kraju. 

W tymże dniu dr. Szwarcbard od
będzie konferencję z przedstawicie-

Wypadki i kradzieże. 
SAMOCHÓD W ZAKŁADZIE PO. 

URZEBOWYAt. 
Wczoraj wczesnym rankiem No

wym Światom w kierunku Al. Jero
zolimskiej, pędziita taksówka nr. 
22602 (1193). Nieliczni wówczas 
przechodnie zauważyli, że samochód 
prowadzony niepewną ręką kierow
cy, wyczynia na pustej jezdni różne 
zygzaki i półkóla. Przy zbiegu ul. 
Foksal, kierowca chcąc najwidocz
niej wjechać w tę ulicę, skręcił tak 
gwaltofwtnie, że samochód wpadł na 
chodnik, a następnie przodem ude
rzył w wystawę zakładu pogrzebo
wego „B. Kamiński" przy ul. Poksał 
21, rozbijając dużą szybę wystawo
wą z jednoczesnem uszkodzeniem 
raimy okiennej. Niedość na tem, tak
sówka odbiwszy się od wystawy 
wypadła na jezdnię i zderzyła się z 
przejeżdżającą wówczas dorożką 
konną, łamiąc w niej dyszle. Witedy 
dopiero przybyli na miejsce wypad
ku policjanci stwierdzili, że kierow
ca, Tadeusz Kronoki (Koszykowa 35) 
był pijany, przeto przeprowadzili go 
do 10-ego komisariatu. Zakład po
grzebowy oblicza swe straty na su
mę 1000 zł. 

TRAGICZNY WYPADEK. 
W dioiiiu nr. 49 przy ul. Królew

skiej przeprowadzany jest gruntow
ny remont sufiitów i podłóg w 'loka
lach prawej 4-ro piętrowej oficyny. 
Wozoraj w południe wydarzył się 
tam tragiczny wypadek. Zamieszku
jący na lll-iem piotrze szewc 4U-Jetni 
Idei Skarbnik, chcąc nabrać wody z 
kranu, znajdującego Się w kuchni, 
przochodzi! przez jej szerokość po 
beJce do pokoju, stracił w pewnym 
pietra. Ody po napełnieniu wodą 
wiadra, Skarbnik wracał również po 

•belce do pokoju, straci! w pwonym 
momencie równowagę i runął w 
przepaść do .kuchni na Il-girn piętrze 
lokailu zajmowanego przez handlow
ca Moszka Kruczka, padając na sto
sy desek i gruzu. Wezwany lekarz 
Pogotowia stwiierdził u Skarbnika 
siamamie piersiowej części kręgosłu
pa i zamroczenie. Po opaitrunku — 
przewiózł poszwankowainego do 
szpitala Żydowskiego na Czystem. 
stem. 

TRAGEDJA NA DANCINGU. 
18-łetraa Irena S., rodem z Krako

wa, tancerka na dancingu w restaura 
cji hotelu „Saskiego", w przystępie 
silnego rozstroju nerwowego, spo
wodowanego zawodem miłosnym po 
stanowiła popełnić samobójstwo. W 
tym celu desperacka wdała się do 
kuchni zakładu prosząc o buteleczkę 
z jodyna, gdyż jakoby wskutek upad
ku 'potłukła się kolano. Otrzymawszy 
buteleczkę z trucizną, Irena S. wy
lata Jodynę do szklaneczki, poczem 
błyskawilcznym ruchem truciznę wy 
piła. Liczni świadkowie tego wy
padku pospieszyli do młodocianej 
desperaitskii, wytrącając jej z rąk 
szklaneozkę z resztkami jodyny. Na-
stępnfe pracownicy kuchni przynie

śli mleko, wlewając je desperatce. 
przemocą do ust. 
Ponieważ S. w dalszym ciągu narze
kała, że jodyną paili jej wnętrzności, 
przeto desperaitkę przewieziono do 
ambulatorium Pogotowia, gtlziie le
karz dyżurny, przepłukawszy solid
nie żołądek, iisunął grożące niebez
pieczeństwo. 
ZUCHWALE RABUNEK I UJECIE 

SPRAWCY. 
30-letni Aleksander Rogalski, rt»-

nik (wieś Sechrankr, gm. Łyse, zie
mia Łomżyńska) przyjechał do War
szawy, mając na sprzedaż 2 sztuki 

| plótina lnianego własnej roboty — 
j po 45 łokci. Do przechodzącego ul. 
I Browa/rmą Rogaokiego zbliżyło się 

trzech mężczyzn, rzekomo w cela 
kupna płótna. Zażądali oni okazania 
płótna. Mając go już w ręku, wszy
scy trzej rzucili się do ucieczki. 

Kmiotek pogonił zai rabusiami i 
jedną sztukę zdołał wyrwać, z dru
gą zaś — wartości 50 zt. drugi ra« 
buś wpadł do domu nir. 12, gdzie u-
kryl się. Rozpytując się zgromadzo
nych ciekawych lokatorów, ograbio
ny kmiotek dowiedziiał się, że rabu
siem tym był niejaki Zygmumciak. 
Poszkodowaniy udał się do 1-go ko
misariatu, gdzie zameldował o swej 
przygodzie. Patio ja, po przeprowa
dzeniu dochodzenia, wkrótce wpad
ła na trop Władysława Zygmunciaka 
lat 43 (Lipowa 8), którego areszto
wała, lecz płótna przy nim, jak rów
nież i w mieszkaniu jego nie znale 
ziono. W wydzfaJe rejestracyjno -
rozpoznawczym urzędu śledczego u-
sta/iomo, że Zygmunciak byt już 19 
razy rejestrowany za napady rabun
kowa, kradzieże, zgwałcenie, fotogra 
fowany jest jako bandyta, a kairany 
był 3 razy, .przesiedziawszy w wię
zieniu trzy lata i dwa miesiące. De
cyzja sędziego śledczego Zygmunda 
ka osadzono w wiezieniu przy ul. 
Dzielnej. 

SKUTKI PRZYGODNEJ ZNAJO
MOŚCI. 

W bramie domu 65 przy ul. Lesz
no Mojżeszowi Gwajbaumo-
wi (Grzybowska 20) przygod
na znajoma je<go Wailerja Bauszówna 
(Krochmalna 11), w czasie pożegna
nia, zapinając Cwajbaumowi pallto, 
żeby się nie przeziębił, skradła 
z kieszeni portfel, zawierający 2400 
zł. g>otówką, weksle na sumę 2.300 
zł. i 2 czeki na 1000 zł. Banku Zie
miańskiego oraz dokumenty. 

DOPILNOWAŁ. 
Na dworcu Głównym A-

bram Sztrozberg, kupiec z Kielc, za
warł znajomość z jakimś mężczyzna 
rzekomo również oczekującym na 
pociąg. Sztrozberg, mając zaufanie 
do przygodnego znajomego, poprosił 
go o chwilowe dopilnowanie baga
żu, a sam udał się do kasy po bilet 
Ody po killku minutach kupiec po
wrócił, stwierdził kradzież walizki, 
zawierającej koitekcję cygarniczek z 
masy wart. 200 zł. 

lami organlizacji młodzieży sjoni-
styazmej ceflem zjednoczenia ruchu 
młodzieiży sjonistycznej w Polsce. 

DRUGI OGÓLNOKRAJOWY KON. 
GRES ŻYDOWSKICH ZW. RZE

MIEŚLNICZYCH. 
(f) Drugi ogólnokrajowy kongres 

żydowskich związków rzemieślni
czych, należących do centrali, Na
lewki 2 a, odbędzie się w Warsza
wie dn. 12 i 13 lutego rb. z .następu
jącym porządkiem dziennym: Izby 
rzemiośilnicze, Spółdzielnie rzemieśl
nicze, Rrzedstawlcielaiiwo rzeroieśl-
milków żydowskich w ciałach usta
wodawczych, mechanizacja piekarń 

i warsztaitów szewckiich, rozporzą
dzenia wykonawcze dla zakładów 
fryzjerskich, wybory nowego C. K. 
i egzekutywy. 
P. DAWID SCHWEITZER W WAR-

SZAWIE. 
(f) W piątek przyjechał z Berlina 

do Warszawy dyrektor skarbowy J. 
D. C. dfl,s Europy p. Dawid Schwei
tzer, który miedzy Innoml zaznajomi 
się 'tu z działalnością dyrektorjatu 
związku żydowskich towarzystw 
spółdzielczych w Polsce oraz z 

Bankiem dla Spółdzielni. We wtorek 
ran .p. Schweitzer udaje się do 
Moskwy na kilkutygodniowy pobyt 
celem skontrolowania działalności J. 
D. Cż w Rosji. 
ZERUBAWEL JEDZIE DO STANÓW 

ZJEDNOCZONYCH. 
(f) Wódz „Poalcj Sjon (lewica) 

w Pcisce p. Zerubawel udaje się w 
przyszłym tygodniu do Stanów Zjed 
noczonych Północnej Ameryki, gdde 
zabawi przeszło trzy miesiące w 
spraiwach żydowskiego szkolnictwa 
świeckiego w Polsce. 
ZE ZW. ŻYD. TOW. SPÓŁDZIEL

CZYCH. 
(f) Druga sesja dyrektorjatu z w. 

żydowskich towarzystw spółdziel
czych w Polsce rozpoczęła się w 
Warszawie pod przewodnictwem dr. 
Siłberschcrna. Na porządku dzien
nym sprawy związku oraz wybo
ry nowej rady Banku dla Spółdziel
ni. 

iDflr „„„!„<-< ie 
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płynny niezawodny Środek od potu 
tapawnl Cl powodzenie. 
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SAMOBÓJSTWO NAD GROBEM 
CÓRKI. 

Wczoraj około godz. 4-ej popot. 
gra-barze pracujący na starym c-men 
tarz-u katolickim iprzy ul. Cmentarnej 
zaalarmowani zostali hukiem wy
strzału rewolwerowego. Idąc za od-
glosern wystrzału zauważyli przy 
jednym z grabów mężczyznę, leżące 
go w kałuży krwi. Pogotowie Ratuin 
kowe sitwierdzilo śmierć samobójcy. 
Policja zaś znalazła w ubraniu sarno 
bójcy list, z którego wynikaj iż sa
mobójca jest 40->Ic>tni Stamisfcw Szu-
ta., właściciel magazynu obuwia 
przy uli. Piotrkowskiej i że iprzyczy 
na tragitazmego kroku były kłopoty 
rmiterjaline 'spowodowane okrada
niem Szuty przez pracowników. Znaj-
lazłszy się w krytycznej sytuacji Szu 
ta postanowi! skończyć śmiercią sa

mobójczą ma grobie swej 9-mieslęcz-
nej córeczki zimarlej przez 10 laty. 

ZABÓJSTWO ŻYDA. 
Na drodze, wiodącej do wsi Alek

sandra ipow. kaliskiego znal&zloino 
zwłoki niejakiego Szymona Klajna, 
który prawdopodobnie zamordowa
ny został w celu rabunkowym. Poli
cja zatrzymała Mka podejrzanych o 
sób. 

NAPAD BANDYCKI. 
Na szosie, wiodącej z Łodzi do 

Brzezin, zamaskowani i uzbrojeni 
w rewolwery bandyci dokonali napa 

i du .na dwuch hamidilairzy końmi, nieja-
! kiego Abrama Goldberga li jego 
I wspólnika. Ograbieni i poturbowani 
I lia/ndlorze ipowiadomili o wypadku 
| policję^ której pościg za .bandytami 
nie dat rezultatu. 

usuwa bezwzględnla w szelkle 
plamy I brud z pfnapoconych 

kołnierzy. 5177—T 

RADJO. 

Poradnik prawny. 
2781. Stały Czytelnik z Pragi. Jeś

li lokator uczynił to bez zgody Właś
ciciela domu, w raizie wyprowadzenia 
się lokatora głównego traci Pan pra
wa do lokalu. 

2782. Stały Czytelnik z Nowego 
Światu. Bez dowodu, że jest Pan za-
p snny do 'ksiąjg ludności stałej jakiej
kolwiek gminy na terenie Rzeczypo
spolitej nie może Pan uzyskać stwiar 
dzenia obywatelstwa polskiego. W 
braku ksiąg danej gminy (wywiezie
nie, spalenie) może fakt zaipisamiia do 
ksiąg ludności s>talej potwierdzić gimi-
tia. 

2783. Abonent, Korek. Za świaide-
ctwam 3 /kategorii motże Pan sprze
dawać tytko konsumentom, raiij zaś 
odspnzedawcom. Podamie o iprzyzna-
Jiic. ulgi nie imałyby .powodzemia. po
nieważ jest to artykuł zagraniczny (S 
to niemiecki). NaL-żaiłciby zamienić 
świadectwo, jeśli się Pan nie chce 
narazić na karę pieniężną z powodu 
wykupienia świadectwa (niewłaści
wego. 

2784. M. B. Jest Pan ipraioowmikiem 
tirmy i prawdopodobnie otrzymuje 
Pan 'z tego tytułu płacę 'lub utrzyma
nie Zresztą Gmina może opodatlloo-
wać właiściciela firmy, Iktóry posiada 
zakład zarobkowy na tensnie gmiiircy. 
— Można wii?c kwestionować tytko 
wysrikość stóadiki (podainie do za
rządu). 

2785. Pracownik biurowy. Żądanie 
podwyżki nie jest sa/mo 'przez się wy 
powiedzeniem urnowy o naj?m pracy, 
o ile nie jest postawione pod rygorem 
zaprzestania pracy w wypadku nieo
trzymania podwyżki. W ostatnim 
przypadku j;st Tzeczywiście wypo
wiedzeniem umowy i wii.nno w myśl 
ustawy nastąipć na tr.zy miesiące 
wcześniej. 

2786. M. L. Kal'sz. Przedsiębior
stwa skiupiu surowców (krajowych, 
produktów ;ro'lniictwa i .ieśniotwa oraz 
zwierząt domowych i drobiu, lftóre 
wykupiły świadectwo I Ikategorji, rao 
gą posiadać oddzielne składy w nieo
graniczonej ilości na obszarze całej 
Rzeczypospolitej, nabywając dlla każ. 
dego tytko kartę rejestracyjną. 

2787. Dr. M. K. Z punktu widzenia 
prawnego ma Pan .słuszność. Kasa 
Skarbowa lub Urząd Skarbowy, siko
ro otwiera rachunek w P. K. O. u-
pcważTuia podatnika do 'płacenia należ 
ności -na •ts'n rachunek. O He Pan to 
uczyniit d posiada dowód uiścił się 
Pan i długu. — Alle sikoro naczelnik 
jest -imago zdania i .będzie prowadził 
egzekucję, ma Pan tylko skargę do 
władzy przełożonej — iizł>y skarbo
wej (fecz nie ma Pan drogi sądowej 

Dr. E. Is. 

IpMtl?. 
TEATR WIELKI. 

Dziś o K. 3 rm. balet „Pan Twar
dowski" Różyckiego. 

Wieczorem grane będzie arcy
dzieło romantyczne Wagnera .,Tan-
hauser" z p. Dygasem w roli tytu
łowej. 

T7IATR NAPODOWY. 
Dziś i jutro znakomita komedja Wil-

de'a ..Brat Marnotrawny". 
Dziś pp „Pan Jowialski". . . 

TRUPA WILEŃSKA. 
Dziś świetnie inscenizowany ,.Bóg 

Zemsty" Sz. Asza. 

TEATR NOWY. 
(Sale Redutoy/e) 

Dziś i dni następnych entuzja
stycznie przez publiczność przyjęta 
komedja J. Szaniawskiego p. 4. „Ad. 
'.vokat i róże". 

TEATR LETNI 
1 >/iś po poł. o godz. 4 „Polka w 

Ameryce1 ' .  
lViś i jutro „Kokoty z towarzy

stwa1 ' .  _ • 
We wtorek premiera aktuailmej ko

medii Krzywoszowiskiego ..Panienka 
z dancingu". 

TEATR POI sra 
Dziś i dni następnych entuzjastycz

nie przyjęta sztuka 'jrzvmaiy- Sied-
iixkiegj p. t. „Włamanie". 

i >v ś o godz. 12-ai w pot. dla 
młod-zieży i dzieci „Cudowny pier
ścień". 

Dziś o g. 4 pp. ..Ostatnia nowość . 

TEATR MAŁY. 
Codziennie sz'aki Słonimskiego 

„Murzyn Warszawski". 
Dziś o g. 4 pp. „Pociąg Widmo". 

ATENEUM — PLACÓWKA, 
(ul. Czerwonego Krzyża 20>. 

Dziś o godz. 12 i 3.30 pp. „Choin-
ka'1 prze dat wienie dla dzieci. 

Wieczorem pełna humoru komedja 
„Złamana drabina". 

Z „QUI PRO OUO" 
„M. S. Z. czyli pamiętaj o mnie", 

oto 'tyitmł rewji. P. P. Hanka Or
donówna, Zimińska, Halina Ra
packa Jarossy, Dymsza, Lawiński, 
Tom, Al. Rapacki na cz«''e cailego ze
społu występują w wiełce sensacyj
nych numerach. 

TEATR „MORSKIE OKO" 
Jeszcze kilka dni tylko olśniewa

jąca rewja p. t. „KlejJioty Warsza-
wy". 

W tych dniach ipremjera wielkiej 
rewji p. t. „1000 pięknych dziew
cząt". 

TEATR SCALA. 
Dziś i dni nastepn. sztuka ..Gecwun 

g?ne libe" reż. Rudolfa Zasla/wskiego. 
Udział biorą najlepsze siły arty

styczne z Rudolfem Zaslawsklm na 
czele. 

TEATR K A MIŃSKIEGO 
Na ogólne żądanie publiczności je

szcze tylko kilka dni .Zajn Idysz 
mejdl" z ulubienicą Warszawy Dorą 
Wajsman. 

CYRK. 
Codziennie świetny program ro-zma 

itości. walki zapaśnicze. 

Z ITLHARMONJI. 
Dziś, w niedzidlę, na poranku mu

zycznym poświęconym Waignerowi 
śpiewać będzie artystka opery 'P. 
Wanda Warmińska - Różańska. Dy
ryguje p. Ozimiński. 

Dzisiejszym niedzielnym koncer
tem popołudniowym symfonicznym 
dyrygować będzie <p. Marjan OliPsKl. 
Program zawiera lalko nowość „Sin
foniettę" Tamzmama. Pozatem usły
szymy koncert skrzypcowy Brahm
sa w wykonaniu doskonałe! skrzy
paczki Mnrji Marco (uczenica Szew 
czyka i PI'escha), preludium . Mwma 
Liza" Różyckiego i „PiteśTlteraa Nie-
widomego''' Glińskiego według szki
ców Ll/sała. ... ——1_ -—i 

NIEDZIELA. 
10.15 — 11.45. Trancmisja nabożeń

stwa z Katedry Poznańskiej, 
11.56 —- 12.10. Sygnał czasu z 

Warsz. Obserw. As broni, hejnalł z 
Wieży MarjaCklei w Krakowi©, komu-
nikait lo tni czo-m eiticoroiogiic zny. 

12.10 — 14.00. Transmisja poranku 
symfonicznego z FHhannonjS Wiair-
szawskiej, org. prize z Wyda. Osw. i 
Kultury Magistratu m. st. Wares, we
spół z Dyrekcją Koncertów Symfon. 
W programie utwory Ry&zard-a Wa
gnera. 

14.00 — 14.20. Odozyt z WSłna pL 
' „Zaikładaiwiie inspektów" — wygi. p. 
i Seweryn Monkiewicz. 

14.20 — 14.40. Odczyt z Wlbia pt 
„Czy opłaca się uprawiać len", wy
głosi inż. Leon Ragulski. 

14.40 — 15.00. Odczyt z Warsza
wy p. t. „Najważniejsze wiadomości 
ii wskarzamiia rolnicze" — wygłosi p. 
dyr. Szczepan Mędrzeclci. 

15.00 — 15.15. Komumilkat meteoro
logiczny. nadprogram. 

15.15 — 17.30. Transmisja Jooncertu 
symfonicznego z Filharmonii War
szawskiej. 

Wykonawcy: Orkiestra fflha/rm. pod 
dyr. Mateusza Glińslkiego i Marja 
Marco (Skrzypce). 

17.30 — 17.55. Odczyt p. t. „Towia-
nłzm we Włoszech" — wygi. dr. 
Zotja Gąsiorawska - Szmidtowa, 

17.55 — 18.20. „Boozria an tema" — 
o najnowszych zdarzeniach w n-uce I 
te hnlce" — wygi. p. Bruno Wlna-
wer. 

18.20 — 19.00. Koncert popołudnio
wy, popularny. 

Wykonawcy: Janfna Orłowska (so
pran), Helena Ostrzyńska (fort.), prof. 
Ludwik Ursteim (akomp.) 

19.00 — 19.20. Rozmaitości wygło
si p. Władysław Walter. 

19.20 — 19.45. Odczyt z cyklu „W 
krainach półksiężyca, sfinksów 1 
piramid" p. t. „Noc na morzu" — 
wygłosi prof. Bogdan Rlichtar. 

19.45 — 19.55. Nadprogram 1 komu
nikaty. 

19.56 — 20.00. Sygnał czasu z War 
szaws-ldego Obserw. Astr. 

22.00 — 22.25. „Rozrywki umysło
we" — wygł. por. Cyprjian Jabło
nowski. 

20.30. Recital1 skrzypcowy 
Stefana Frenkla. Na fortepiami"' towa
rzyszy prof. L. Ursteim. 

21.15. Kwadrans literacki. 
Fragment z „Bezgirzesiznych lait" Ma
kuszyńskiego p. t. „Ctójcy żywot"— 
odc;zyta p. Tadeusz Bocheński. 

21.30. . Koncert orkiestry 
P. R. pod dyr. Józefa Ozimlństóego. 
1. J. Offenbacha: Initermcztzo 1 bar-

Opowiu-ści Hoffmana". 

G^IEW PIĘKNOŚCI SZKODZI. 
Zwierciadło nie tylko że jest naj-

ttiieabędniejszym toaletowym sprzę-
lom^ ilecz posiada jeszcze prócz tego 
znamienną własność, do której kobie
ty prawdziwie inteligentne i kultu
ralne przywiązują wielką waigę: ni
gdy nie oszukuje, nigdy nie zawodzi, 
f zawsze mówi prawdę. Kiedy naj-
ltapsza osrzyjacińłka zawoła w za
chwycie: „Jeszcze ci w żadnym ka
peluszu trie było tak, jak w tym, do 
twarzy" — to doświadczona parni j-est 
pewną, że ją ten kapelusz o lat dzie
sięć... postarza. Kiedy zaś wyczyta 
w spojrzeniach mężczyzn, że wyglą
da uroczo — to wie dokładnie że 
urok ten przypisać należy „oatości" 
jaj osoiby, i że podziwiający ją pano
wie nie ZEiuważyli napewno owej nie
szczęsnej fatdk.i na kostjumie, którą 

Kobietom nawet zupełnie nile próż--
nym zależy jednak na tem, ażeby, 
dobrze wyglądać, .powabnie się pre-, 
zentować i oczywiście... podobać. 

Dzięki 'lustrzanym ulepszeniom pa
ni widzi swój najwierniejszy obraz 
powtarzany trzy, a nawet pięciokrot
nie w misternych, składanych i rucho 
mych ilustrach swej ubieralni, kiedy 
po ukończonej toalecie czyni ostateca 
ny przeglląd swej osóbki, czoło jej 
często się .zachmurza, doznaje ona 
bowiem ujemnego wrażenia wywoła 
nego swym własnym wyglądem. Wy 
chodzi z domu w najgorszym humo
rze, wszystko ją drażni, irytuje: fry
zura a la garconne nizręczma,, fryzjer 
zawiódł, kapeilsz nie ma szy-
ku: kostjum choć świeżuchny, prosto 
z igiełki od krawca, wygląda jak 

ona często widzi w zwierciadle ku j zeszłoroczny, pantofelki nie dosyć 
wielkiemu swemu utrapieniu. Zwier-| obciskają stopy, (,trwale" przyciem-
ciadto... ostrzega. Kobieta, która przy Iniione brwi wyglądają zbyt jasno, pu-
gląda się rzetelnie — bez żadnych j der nie ,,trzyma się" ani na nosie, 
ogródek i zastrzeżeń, czyni nieraz i ani na poiiczkach, worki i obrzmienia 
przed zwierciadłem poważnie studja 
i odikrycfat. Rozumie doskonale mo
wę tego najbezstronniejszego dorad
cy i przyjaciela swej zewnętrznej in
dywidualności, i do niej się stosuje. 
Tylko dobrze się zrtająca, dokładnie 
się orientująca kobieta, może mieć 
właściwy sobie szyk, właściwą sobie 
grację i uwydatnić przytem caty 
przepych swojoj urody. 

Kobietą która wyrzekła się gustu 
osobistego 1 daje się ubierać dziś 
przelz jedną, jutro — przez drugą 
kraiwcową (nie pomna na to, Iż kraw 
cową jak lekarza należy jaknajrza-
dziej zrrtieniiać!) będzfe zawsze wyglą 
dać banaflmie, gdyż brakować jej bę
dzie indywidualnego uroku, osobiste
go wdzięku, to co paryżanki naizywa-
ją .caohet personel". 

pod oczami wyglądają fatalnie i po-
starzelą co najmniej o 20 lat, zmar
szczki na czole i gęsie łapki na skro. 
ni'ach rzucają się w oczy, wargi za
miast purpury i szkarłatu, przypomi
nają brudny pomidor — jednym sło
wem parni uznaje się za szkaradną i 
zrozpaczona wstępuje do modnej ka
wiarni, rzuca przelotnie okiem w lu-
strzaną szybę — i o dziwo! raptem 
spostrzega, że wygląda prześlteznie... 
To zaipewne ten gniew tak ją pod
niecił i ożywił... a teraiz... wszystko 
już jest dobrze .świat jest piękny, f 
ona sama już też piękna I uśmiech
nięta... To zwierciadło ją nauczyło, a 
raczej przypomniało, że: „gniew pięk 
ności szkodzi". 

Upadek sztucznie tworzonych 
miast 

Przeludnienie wielkich sioli'c,' -cie, wracał wieczorem <ło Bue* 
specyficzne warunki czasu woj nos Ayres, sklepy albo wcala 
ny, oraz inne czynniki spowo- j nie znajdowały amatorów, alf 
dowaty w wielu krajach żarów j bo, -po krótokiem wegetowandu, 
no Europy, jak Ameryki i Au-1 zostały pozamykane, chodniki 
straiji wznoszenie na wielką ! porasuały trawą 1 obecnie rezul 
skaJę miaist, k'iórym prz^epo-' tat jest taki, że kiedy Buenos 

Ayres liczy trzy miliony mięsa 
kańców, w La Placie liczba teh 
dochodzi zaledwie do stu ty się 
cy. 

A Gretna w Szkocji? Miasto, 
zaludnione przez sześć tysięcy 
robotników, odrazai podczas i z 

wildaio icllbrzymr rozwój a 
któie, wprost przeciwnie, chy-

karola z op. 
22.00 — 22.05. Komunikat lotmiozo-

meteorologiczny. ' la sie obecnie w coraz szyb-
A 

22'°5 — ,22.20. Komuwkaity Polskiej szem [dmpje <j0 zupełnego upad 
S.-!S.Ł-at: policy, ku. Federacja Australijska 

ny, sportowy i nadprogram. naprzykład d:< n/Jedawma jeisz-
22.30 — 23.30. Transmisja muzyki L/c c(umna była Z nowej SWO" - ••, w 

%^tra o£S^£^ kter.!iej stolicy. Canberry, której powodu wojny, rozbudowa o 
W Roszkowskiego. i wzniesienie w ciągu ostatniego się gwałtownie, wzniesiono tu 

PONIEDZIAŁEK. ' dziesięciolecia kostzowab prze wysokie domy z cegieł, kością 
11.56 — 12.10. Sygnał czasu z War. sz,}o mi]|on dolarów. Miasto, po ły, gmachy widowiskowe, te-

MZavT' 2£v tmn lo!^ krywaiące kwadrat cztercix.lo-j.reny spon.owe i t. p. Już jedna.c 
SSSSkSw | metrowy, zabudowane zostało 'w noku 1919 spadla llcztai lu* 

12.10 — 13.00. Koncert z płyt gra-1 w siposó:b, alby móc wygód- ności do polowy, a w 1921 o-
mcfonowych. I n:ie pomieścić sto tysięcy miesz pustoszało miasto zupełnie. Ą 

u'S Z liio KXjStyZ:ymetoo-1 kańców. Tymczasem, pomimo HeOgeradamm? — Zbudowane 
irologi'czniy, gwcdarczy i nadprog. że wszystkie nieomal budynki przed 1914 rokiem 'przez b°i?a-

15.10 — 15.35. Przetrwa. S!( iU£ ukończone, liczy Canber te konsorcjum spekulantów K0-
15.35 — 15.50. Tygodniowy prze- dotychczas zialedwie osiem sztem wielu dziesiątków miljo* 

glad tysięcy ludności. Zrozumiałym nów, które miały stworzyć z 
pras. Min, Kom. p ;  Tadeusz bteetet-1 teffQ albrzymi defl- miasta tego „stolicę. wybrzeża 

15.50 — 16.45. Roncort z płyt era-; cyt, jaki wykaziuje gospoda,rika Bałtyckiego", dzls. aj liczy /.a 
mofoniowych. miejska: nar. 1927 — pięćdzie- ledwie... dwie setki mieszkań* 

16.45 _ i i„.t, ciot mf.tninAw rln.lnrAw • ców, prawie wyłącznie ubo-
1700 _1n°25P0d«yt P. t. „Jak' siąfm^onów dolarów. 

• Nie iest to wszakze rekordem gich rybaków... obliczyć stosunek utrzymania samo
chodu do zysku w zawodzie — wy- iluzorycznych nadziei świiene 
Klesi kpt. Olgerd Witrot. gQ T,d2W0jU sztucznie tworzo-
s two we "Muzeum Zoologiczne'w'War nych miast. Argemtyna w pew 
'zawle" (z cyklu odczytów, org. praez ny.m momencie ziaipragnęła o;a-1 
Min. W. R. i O. P.) — wygi. dr. Ta- ^ cjążyć in,admternie pirzeludnjor 
deusz Jaozewskl. 

17.55 

Z ŻYCIA TOWARZYSKIEGO. 

dniu 5-ym b. m. odbył się ma 
Kapitolu w Rzymie, zaś nazajutrz, w 

tym ceiu, cł,rr*n!a w Wiolkiei Synazo-- 18.50. Trainismisja muzylki ne B"UenOS^ Ay_rCS^i W ty™ ̂ e
6 stycznia w Wiotkiej Synago 

lekkiej z kawiarni „Oaistronomja". Or W odległości 50 k lometnow oa ^ Rzymskiej ślub rodaka naszego, 
klestra pod kier. Lcwaikaj Mutizmana. stolicy, wzniosła jej ftlję nieja- ju}jana Schoenmama z panmą Ro-

! | - f S r ' S . ' » S ! C l , t S l o M e  t o e i e W i S -  «  ̂  t ó ' k '  
, ml'M« gmachy adminlstracyi-

' m6w z naieleEaintszemi mlesz-1 szaw. Obsorw. Astronom. w 
20 00 — 20.30. Przerwa. ! . \ : „i,|„nn i aipartaimemtach Albergo dl Russia w 
20 30 — 22.00. Transmisja koncertu kaniami prywatnemi 1 Sklepa nodniiosta uroczystość we. 

mkdzynarodowiago z Pragi do War- mi< Specjalny przepis prawny R7tme 1JJ3:. n ' 
szawy, Berlina i Wiednia. i zmuszat urzędników pańSiWO- Mlnia- 0brzęd za® lub''n ™ ,C)del  pa" 

~ ̂ ^^r^WAT^Tel. wych do zamieszkania W no- ry zaszczycita oprócz najbliższej ro-
2 20 - §2 30. Ki™ pbilc'yjny, wej Sto'iCV. Wszystko to i od- Juty, li«na kotania egipska w 

sport, i nadprogram. , nak niewiele pomogjo. Wspania z konsulem i wicekoiwulem 
22.30 - 23.30. Traittsmisja muzyki {e hoteje sta}y pustkami, kto,™ czele-

ta.necanej z Sali .Malmowcj hotelu , ,, oq z,ałatwieniu W . . i 
Bristol. Oiflttestaa pod kier. Artura , tyikO INOGL, po DI! 
Oolda i Jemaeso Petesburskiego. |'Cla'2U dtlia interesów W La Pla 

i 
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NASZ PRZEGLĄD Warszawa 20 stycznia 1929 r. 

zKomiu Doktorostwu JOCHWEDS oraz Rodzinie z powodu 

m. CHODAKA 
wyrażają współczucie 

KIEROWNIK. ORDYNATORZY I PIELĘGNIARKI. 
:i:!ni Tuw. ..Liniiis - Zdrowie". 

\ p W PONIEDZIAŁEK 21 STYCZNIA ROZPOCZYMA SIĘ ęx 

Pierwsza poinwentarzowa wyprzedaż i 
wm» 5 K3 gr* 'W OHk łT* IHSi 

u. P. 

D O R O T A  z Galdmanów 
i voo  K inczKinoua  11 v i ta  C l iozynoso  

po -długich leicz ciężkich cierpieniach umarta w Lodzi, dnia 18-20 
stycznia 1929 r. 'przeżywszy lat 67 i tamże pochowaną /.osiata. 

O powyższcm zawiadamiają krewnych i przyjaciół i pozostali 
w głębokim smutku ^ ̂  S,0 S T R Z E N I C A  , WNUCZKA 

TrykoSaży i 
Ceiiy zniżona oi 2O°|0 — SO°[0 

Tylko W 3rnastępujących f irmach:  

DOM POŃCZOSZNICZY D9M POŃCZOSZNICZY „ŚWIAT POŃCZOCH" 
„APOLLO" I TR ¥KOTAŻY Wierzbowa 5 

Marszałkowska 1~36 Nowy Świat 70. vw-a-*,s Teatru Narodowego. 

6107 

D. P. 

ARON GLEICHMAN 
zmarł po krótkich cierpieniach, przeżywszy tat 55. 

Po-grzeb odbędzie się dziś o godz. 2 pp. z mieszkania przy 
uL Dzielnej 21, o czerni zawiadamiają pozastaii w nieutulonym żaJu 

im sjfaaa.s. tit i. syaawa. mum l uliiia. 

Z  G I E Ł D Y .  

Akaid. Kole Esperantystów przy Ż. j 
j Ż. S. A. dostępne dla wszystkich są 
| przyjmowane w Sekretarjaoie Kola . 

(i>trz>t>olia Akad. ul. Nawy Świat 2i) j 
w niedziele i ezwairtki godz. 8—10 w. | 
Ur«»..iiz*/w.«e są kursy dla doros- | 
lvch i młodzieży szkoln e i. 
WYSTAWA PRZECIWGRUŹLICZĄ, j 

Poi^iu /.Wiązui\ i-r,zci_nv.g.'UŁiiozy i 
podaje do wiadomości, że ze wzgilę- j 
du na ogromną trekweinoję. Wystawai, 
Przeciwgruźlicza zositaje przedłużo
na do dmiia 25 stycznia r. b. .włącznie. 

I Wystawa się tnieści w gmachu Pań-
Istwowej Szkoły Higjeniy (Chocimska 

24. tel. 77*58). 
WYCIECZKA DO ZAKOPANEGO 
na Międzynarodowe Zawody Nar

ciarskie. 
Żydowskie Towarzystwo Krajo

znawcze (Ogrodowa 8a) organizuje 
v, dniach l lutego — 10 lutego r. b. (  

•wyoucżke do Zakopanego na Między j 
ma rodowe Zawody Naiciainskiie pod 

PANTOFLE ATŁASOWE 
CZARNE I KOLOROWE 

CZYŚCI i ODŚWIEŻA 
„SKINOL DO JEDWABI". 

Ż Ą D A Ć  W S Z Ę D Z I E !  6102 

Wozorajszy rynek zaznaczył się ten ' 84.00; Słpiess 340.00; Siła i Światło ETsuTOWicza.^Oplatia' wynosi 132 ^ zL 
de.ncją n :ejedinolitą. Na zebraniu Kiel- IliW; Warsz. Iow. Fabr. Cukru K cz(o,n,k6w "Ł j K j 150 ZI. — dia 
dowem panowało usposobieniie uitnzy- .6.00; iFiirley 5o.00, Wegien 99.50, | g0ści (prz-ejazd, 'noclegi i cał'k«owile 
niitn-e przy bruku ziainbeiresowania dla strowicckre serja A. 93.00, d. 9J.U0- utrzymami-c). Liczba uczes-trhików ści

śle ograniczona. Zajpdsy i iniiorrnacje 

lU'W'JiII pil'IlU W Ct.l'U U31/UWUttlIUC will •£/J - 'J 1'I I1-J w.w , w-
,nartę przy braku zainteresowania dla strowieckie serja A. 93.00; B. 91.00— 
większości akcji najpopularniejszych. 90.50; Starachowice 39.00 — 38.75. 
Kursy akcji Banku Pojskiego Bati-ku ' rQ C Jl/a^, a p JZ 1 JlcI/J J iV 
Małopolskiego, Baraku Zw. Spółek Za- t  

r  J  

robkowycli, Spiessa Warsz Sukiru, ! Ootary St. Zi^H. 8,33.5 
Firleja, Węgla utrzymały niezmierna. | Do'ap zl->'y 9.J) 
tie notowania. Nieco słabszy byl Bank | P o  ar srebn? 3,ł) 
Zachodni o 1 zł. Ostrowieckie A. rów. Fuit an\ 43 2» 
nież słiubsze 6 1 zł., mo miejsize nato- ! r ubel z o ty ->.62 
jniast Siła i Światło o 1 zł. i bitaracho- Rubsl sr^jrw 3,02 
wioe o 0,25. 

Z pożyczek państwowych mocniej
sze obie premjówki. Dia listów zastaw 
cych tendencja niejednolita: mocniej
sze 4 i pól proc. ziemskie, 8 proc. m. 
Lodzi. 8 proc. Tow. Kred. Przem Pol. 
sfciogo, 10 proc. in. Radomia, słabsze: 
g proc. Tow. krad. m. Warszawy i 10 
proc. m. Siedlec. Utrzymane 5 proc. i 
< ; pół m. Warszawy. 

W godzinach pogodowych i wie. 
czoiraycii zawierano oranzakcje: 4 
•proc. ziemskie 42,5U—43, Zgierz 23, 
Ciechanów 21,50, Nobel 23—24,50 Lil
pop 37,50, Nor blin 210. Pocisk 5.75, 
Rudzki 44, Borkowski 15—15,25, Tow. 
Pożyczkowe 160—153, Nitrat 0,25, Pru 
sz-Ków 0,45 Konopie 1,55, KauiOcuk 6, 
Korek U,45. Chciano płacić: 8 proc. 
zwnwkie 76, 6 piroc. oblig. m. Warsza
wy o a. Corata 33. Uruij7.i,sk 3H Puis 
6,75, Chodorów 235, Czersk 3, Miciia. 
'Iow 2,75, Lazv 7,25 Cepielski 43.50, 
Zawiurcie 15,50, Żyrairdów 12,50, 
Jabłkowscy 2,80, Syndyikat Romiczy 
7,50. 

Na zebraniu dewizowem popyt na 
dewizy maty. Stabsz>e Kuirsy dewiiz na 
Wiedeń o 19 gr., Zurych o 4 i pol gr„ 
Londyn o ćwierć Kir., Pragę o pól sr., 
niniejsza dewiza na Wł chy o 1 gr. 
\\ obrotach rniędzybanko-wych dewi. 
za na: Berlin 212,08, Gdańsk 1/2.90, 
Wpłaty telegraficzne na Nowy Jork 
892,00 za 1UU do>.ujów kabel. 

M urs uinzędowy 1 grama czystego 
5,92,44. dewizYi  

Holanidja 357.62 (sprz. 358.52)  kup
no 356.72); Londyn 43.25 i ćwierć 
(sprz. 43.36, kupno 43.14 i pół): No
wy Jork 8-W (sprz. 8.92, kupno 8.88): 
Paryż 34.87 (sprz. 34.96, kupno 34.78) 
Praga 26.39 (sprz. 26.45, kupno 26.33) 
Szwajoajrja 171.49 (spr.z. 171.92, kup
no 171.06); Włochy 46.68 (sprz. 46.80 
kupno 46.56): Wiedeń 125.28 (sprz. 
125.59, 'kupno 124.97). 

PAPIERY PROCENTOWE. 
4 proc. poż. inwestycyjna 112.50: 

5 proc. państw, poż. premjowa do-
laroiwa 103.25; 5 proc. konwersyjna 
67.00: 10 proc. poż. kolejowa 102.50 
(zł. 176.30); 5 proc. poż. 'kolejowa 
kon.worsyjTiia 60.00: 8 proc. L. Z. Ban 
ku Gosp. Krajowego 94.00 (zł. 161.68) 
8 proc. L. Z. Banku Rotero 94.00 
(w proc.1): 7 proc. L. Z. Banku Gosp. 
Kraj. 83.00 (w iproic.); 7 proc. obi. 
Bsinku Gosp. Kraj. 83.00 (w proc. 

1 ilon 1.13 
h ar.<a ni "n. 9.1"? 
Cz-rwjniia 17,90 

WARTOŚĆ KUPONU PIEJĄ
CEGO NA DZIEŃ DZ1SIFJSZ1 
10 pna o-ii. ko!si9»a 4.60 

5 rr^c. .pot, Inn -irwu 0.233 
6 pro . pol. dal. 111 > 2) 1.81 
5 rrO".Dolaró v'<i 0.1173 
t proc. Baniu >•«!»* 0.44 
? pro:, rt. Roli^ji j0.422 
f  proc. Obli^. i<o -n. i, jmj Kr^l 242 
4 i pół pro- 7iensi«i, 0.35 
4 proc. Ziemsltis 0 311 
8 proc. Ziem^ku 0.622 
8 pro:. Ml js.<is 0.422 
5 pro:. Miejsk. 02,63 

4 i pót pros. Mi ismo 0.237 
NOTOWANIA ZŁOTEGO. 

Londyn za I f.t. st. 43,27. 
Paryż za 100 zł. 287. 
Berlin za 100 zł. noty więiksze 46,90 

Ol'. J • » • - • — — . — 

przyjmuje SekreCairjat Ż. T. K. co-
dziemue od g. 8 w. — 10 w. 

L ZVD. STOW. MOJYKÓW. 
Pod^e się do wiadouności kol. kol., 

że doroczne walne zebranie Z. S. M. 
odbędzie się dn. 27 styczr.da r. b. o g. 
4 pp. Przypomina się, że prawo głosu 
bodą mieli ci kol. kol., którzy mają 
opłacone składki członkowskie do d,n. 
1 Irpca 1928 r. Koledzy chcący wnieść 
poprąwiki do statutu winni odpowied
nie wnioski ztożyć w sckretarjacie 
Z. S. M. nie później niż 6 dni przed 
walnem zebraniem t. zn. do dn. 21-go 
stycznia r. b. 

Kasa Chorych m. Warszawy 
- . m . _ ? _ t A^O m m« Atu ml'v An n A 7f\ ł zawiadamia, że od składek za Grudzień 1928 r nieopłaconych do 30,1 

1929 t., będą pobierane procenty zwłoki (par. 76 statutu Kasy Chorych 
ni. W.) oraz, że po tym terminie zaiegie składki będą śc ągane w drodze 
egzekucii wraz z procentami awłoki i 'koalami e®zękucyjHemi. 

WPŁACAĆ MOŻNA W NASTĘPUJĄCYCH MIEJSCACH: 
w Kasie Głównej K. Ch. m. Warszawy, bolw 93. w godz. 8 — 13 pór— 
w soboty 8 — 12 w P. K. O.. Jas ia 9. w godzinach 8 - 20; we 
wszvsi4ci>ch urzędach pocz-towych na rachunek Kasy Citorycn 'n. War-

sza wy w P. K. O. Nr 50006 — w godz. 8—15. 
UWAGA: na blankietach P. K. O. należy zawsze wypsać dokładnie I 

wyraźnie nazwę I adres FIRMY, wzjtlednle na/wisko 1 mie 
oraz adres PRACODAWCY. 5 8 7 8*w  

DLA DZIECI ÓD 8—12 LAT 
Pensfonaf w Berlinie 

w inteligentnej rodzinie żydowskie) z Moskwy, pod kierownictwem do
świadczonej pedagogiczki. Dzieci uczęszczają do szkół niemieckich. Na 
żądanie — muzyka, języki: żydowsisi, hebrajski i europejskie. Najpięk
niejsze miejsce w Berlinie. Fri. E. E^seKohn. Berlin — Zehiendon West, 

Farststir. 21. Tel. Zehlendorf 42-52. 

BAL ZRZE. REPREZENTACYJNY 
SZENIA LEJiAPZY. 

t3ai odbędzie się w Salonach KIu-
'bii "Urzędników Puństwowych Nowy 
Świat 67 w niedzielę do 20 stycznia. 

Lista P. p. gospodyń i gospodarzy: 
Dr. Dr.: Abramowic>zowie L., A-

bramowiczowit M., Alifddowie M., 
Amsbiirdamski J„ Bezberg, Bieleńki-
nowie A.. Blayowie J., Brandwaipo-
wie H., Bregmanowie L.. Brochisów- j nistiracji 
ni., Busselowie M., Bychowscy G.,' 
Bychowscy Z. z córką Martą, Cho 

Inżynier-handJowiec 
fachowiec maszynowy i metailista z wieloietn. praktyką łiandil.-przerrjysL, 
włada językami, biegły korespond., eiwrgiczny i sam'odz. pracownik z 
bogat. inicjatywą najlepsze referencje — wsik. zmień. konj. gospod, poszu
kuje odpow. stanowiska w przem. lub handlu — p. s'K.roirvn. wymuga-
niach. Lask. oferty sub; „A. D. 17" do Tow. Reki. Miijdiz. ]. r. Rudolf Mossa 

Marszałkowska 124. 5843zw 

Rutynowany korespondent 
polsko - niemiecko - francusko . angielki (perfxit) samodzielny buchalter. 
Dilansista zj.nieni posad-ę. Oferty doq „iJoważue przedsiębiorstwo do Admi-

5819zw 

„. z 
rążyccy B. z córką Aniielą Cytryni 

i.,, nu.j „kowie D., Dwoipeckj, J., Dworecka W., 
—47 30. wyp'laty na Warszawę 47,1)75 Er.deimanowie L., Essigmanowie N., 
—47,275. 

Gdańsk za 100 zł. 57,79—57,94, te. 
legraiiczne wypłaty na Warszawę 

57,7fj—57,91. 
Praga za 100 zł. wypłaty na War

szawę 377,82 i pół. 
Wiedeń zia 100 zl. czeki 79,64—79,92. 
Zuiycli za 100 zl. 58,20. 

J.. 

Instytucja społeczna 
poszu'<u e solidrtyci rodzin, branży herbacianej oraz kolonlalno. 

ttórp 7Pohciałvhv wziąć na wvcho- czekoiadowel doskonale wprowadzo. 
Flanitzowie L., Flidei bu>utnowie j., warnie dzieci oo lat <:—i za oupowieu. *"""1""*'~ k 
Floksztrumpfowie M., Frankowie S., ,, ia  p |a(;?  miesięczną. Szczegółowe o- znaiacy również b. Kongrcsó vke. O' . nplT'Jf1l7!l 

Z TOWARZYSTW. 
UNIWERSYTET LUD. KULTUR 

LIGI. 
Dziś o goda. 8 i pół wtecz. odbędzie 

się w lokalu pnzy ul. Now\ lipki 68 wy 
klad p. D. B. M.alkina z cyklu: „Współ 
czesna liiciratura żydowska" — Waj 
senbetrg. 
Z UN1W. LUD. PRZY .MERKAZIE" 

(Królewska 43) 
Dziś o g. 8 i pól wyg/losi p. Elcha 

fiszowie J. Gleichacwicinowic 
Goldfilaim S.. Gol'djsteinowve P., HeTtzo 
wi.' M., Higiarowie H. z córką Alicją, 
11 irszboir.iowic D.. Hurwiczowie M., 
Jabłońscy L., Judtowiie J., Karbow
scy B., Ketrmerowic H., Knaster, Koe-
nisitiinowie M., Koliński, Kohanowie 
D. Kon J., Koraowie Stan., Kon N„ 
Kreniccy J., Kruikowa, Lejzerowiczo-
wiie L.. Lewinowńe G.. Lewinowie H., 
Lewfrssohnowie Sz., Lindenezatowie 
J., Lichtembergowic I., Lichienstein, 
Mackiewiczowie J., Mayznerowie N., 

vspoi 1 Małachowicz, Mwentonderowie J.. 
Waj- i Messingowa Milejkov/scy A.. Milej-

kowski l., Miszurscy E., Mutcrmil-
chowie J.. Neudingowa. Orlińscy M„ 
Orzecho'wic M„ Plońskicr. Przsdbors 

p. Elcha- cy J., Róbinowie W.. Saidman, Sim-
non"Cej :tlin odczVt n."C"„Zwierciadło chowiczowie T., Szpilmanowie J. K., 
duszy żydowskiej" (humor i satyra w j Sołowe czykowie A., SzitajnkalAOwie 
twórczości Mende.lt i Sz-alom-A-lejche-1 Z. z cónkiamii lr-?n^ i J-aminą btueck-
ma). Wejście z uS. Zidneg 51. goldowie B., Syrkin - B.nstcinowa, 
I1ERZL, ACH AD-HA AM 1 ŻABOTYfl. Szejnbengowie J., Szcnkorow-ie U.. 

| Szenik-^rowie N., S^wa^ocnoiv/ae J. t  

Na temat powyższy wyg'osi irefeirat! T emersonowie H., Tenciiibaum, Tonen 
kot Sz Wcliczkier dziś o god-z. 8,30 bergowic L.. Turszowi,? D, Ukiratnczy . 

1 w w lokalu Org. „Menicirah" Dzika 17. kowa. Wienwówna. Wilenczykowie 
Z AKAD. KOLA SJON.-REW1ZION. A.. Za.ktnowie A.. Zaimonhofowae A. 

lanitzi 
Łokszuifiupiuwic m.. 1 o., i Pja piacę miesięczną, szczegoiowe «- —*-•. — 7" , 

Fredowie J., Fryszbcrgowie B.. :  o { e r t v  z  podamem zajęcia, warunków organizator. Dos/ukuk zastiepst . 
Fryszmanowie A., Gabayowa, Gelb- | mie-szkaniowych i rodzinnych do D"br® r^cr^n.® ie* „Hm^nTstracii 

'  F.. Biura Ogłoszeń A. Gibiański. Kar- E. R. B. do ąd»u n '^ r4c» 
melicka 6. sub. „Doktór X". 3677zw Naszego Przeglądu. 830»w, 

BUCHALTER 
Na liści-e gospodarzy i gospodyń ba.1 |>iiamsista z dłuższą praktyką, obznaj-

lu lekarzy opuszczono przez omy'kę miony z biurowością poszukiwany, 
nazwiska pp. d-rów Przygodów, Rez- i Oferty do ad mit, i strać li Naszego Prze 
ników, Regeknanów i Janostwa Roz?rt glądu 1)1x1 

biatów. 

O P U T  —  
STEBIPLEWYCH 

od rachunków I pokwitowań 

wyciel kwity komorolaoe 
oraz wszelkie roboty w zakres 
drukarstwa wchodząc -! po cenac.i 

przystępny c.i poleca 

Heima 1. mm 
Dzielna 20, tel. 113-49. 

IM. WL. TIOMklNA. 
Sekretariat koła podaje do wiado

mości zainteresowanych, iż dziś o g. 
jt52MKu uosp. iviraj. oj.uv vw i^urw, 6 pp. (pujiikt.ualnic) odbędzie się posie-
7 proc L. Z. Baraku Rdinogo 83.00 (w dżemie plenum Z..rządu w miis/iKamiu 
proc):' R proc. L. Z. Tow. Kred. Kol. Strykowskiego. Obecność obo-
Przem. Pdl. 90.00 (zł. 3S92.95 za 100 wiąizknwa. t i impI nnnłI  

f.): 8 proc. L. Z. Ziemskie do-'ar. | 7 PPITH - TWMPP! DORU. 
95.50 (zł. S49.951: 4 i pół proc. L. Z. i Dziś w niedzielę .dn 20 stycznia od- J-go zeszytu 
Ziemskie 49.10 — 49.15: 5 proc. L. Z. odbędzie się w lokalu ti.ai.HKuw. tu. Cif'atza. Cz' 
Warszawy 53.50 : 4 i pół proc. L. Z. Rynkowa 1 zbiórka I gdudu gmaizda 
Warszawy 49.50 — 49.75 ; 8 proc. LJ wisirszaiwskieuro w związku iz wstą-
Z. Warszawy 69.50: 8 proc. L. Z. Ło pieniem b. gdudu , Habciine - Hacair ' 
dzi 64.50 — 65.00: 10 proc. m. Rai- :  do gnirizda Warsz. „Brith - Truim-
dorrnia 75.25; 8 proc. ohlig. komun, ipeildor'u". 
Bfinku Gosip. Krai. 94.00 "(w proc.); 
10 proc. Siedlec 71.50. 

AKCJE. 
B. Małopolski 27.00; B. Polski 

191.00 — 190.75 — 191.00: B. Zachód 
Di 96.00; B. Zw. Sp. ZaT. 83-75 -a 

O godz. 9.30 w. odibodzie się bam-
kiet urządzony na czaść powyższe
go przy współudziale ożilonków Ko
mendy Okreeowej. 

KURSY ESPERANTA. 
• Zapisy na 'kursy «apera»ta, orzy 

WIELKIE PREMJUM DLA CZYTELNIKÓW „NASZEGO 
PRZEGLĄDU". 

Historja Żydów prof. Dr. H. GRAETZA. 
Już jest na ukończeniu druk które codziennie ukazują sie w 

Historji Żydów „Naszym Przeglądzie" — każ
dy czytelnik ma prawo, po
cząwszy od czAvartku dn. 17 
b. m. nabyć I-szy zeszyt Histo-

Gratza. Czytelnicy „Naszego 
Przeglądu" mają niebywałą o-
kazję nabycia tego cennego 
dzieła, płacąc za zeszyt 95 gro
szy. 

Po przedstawieniu w admi
nistracji pisma 5-ciu kuponów, 

rji Żydów Griitza. 
Wsnaniale to dzieło winno 

znajdować się w każdym do
mu żydowskim. 

CfrWlP.' so: 

A G E N T  
dobrze wprowadzony w sWadaefi 
aptecznych i mydlarniach do sprzeda. 
ty po\yszechnie używanego artykułu 
poszukiwany. Ofenty z r-'farencjaml 
sub , A. B." do Biura Ogłoszeń _ A. 
Gibiański, Karmelicka 6. 5905z_w 

AGENTÓW 
wprowadzonych do fabryk 
we wszystkich ośrodkach przemy
słowych poszukuje poważna organi
zacja sprzedaży olejów mineralnych. 
Przewidziane składy konsygnacyjne. 
Wyczorpujące zgłoszenia z re^'re,n.* 
cjami sub: „1929" do Tow. Ivekl-
Mic?dz. j. r. Rudo.f Mosse, Warsza

wa, Marszałkowska 124. 
583lzw 

PENSJONAT „ANASTAZJA" 
ul. Zamojskiego, telefon 44. 

Cony b. przystępne. Kocnfort. \M | | a  

murowana. Łazienka. Centrum. 
586oznv 

cr jncDncDłicDBCDncDtfcnrfO^ 

HaszPnagląd 
Nowolipki 7, 



Hmaawum 

NASZ PRZEGLĄD Warszawa 20 stvcmln 1929 r 

MA WET NAJWYBREDNIEJSZY RADJO - AMATOR 
PRZEKONAŁ Slk, ZE H$kB*J© .  GDB10KNIK 

„0 MEG A" 
js  zbudowany na częściach PhiSIpsja sianowi clou 

seaEonua USE® roku. 

Czysty, selektywny, pięknie wykonany, «•— 
2AKŁADY KAQJOTSCHNICZNE 

K^MIEMIECSCI 
WARSZAWA, ^arszaJkowsfca 81 s. 

Baia!.  msmkb Warunki sprzed.iźy najdogodniejsze-

enmrnwmmi 
RSFO IRW6 ACKtE 

pigułki Zakonnik! 
cn»no od isfl? ro,tu 

Rrfuluff  HofądeU, chronią, oil  
reł(Wi«tył5mw, eferpIsA wątrób? 
nadmiernej otyłtócl,  artrotyc* 
mu, udurzeń krwi do gtowy, 
udmłcr«oJq hemoroidy, ozyea- i 
czą krew i p r z y  skłonnościach j  
do obstrukcji  H / J  łagodnym I 
środkiem przeosyaaczaj^cym. 

Użicle I ó n  2 riguUU na noc I 
Cena pud. I I .  1 .35 wyr.  aptek J  i  

Karczowski - Tuszyński [ 
WaiBZiawp, Trębacko 4. 

Żądać 

AnfysepSycxnie: spreparowana 

Pnincaos 
PREZERWATYWY i 

o 

Jedyna mari\a uosurczana wprost z fabryki.  Prezerwatywy „Prlmeros" 
wyprobowane są przez Urząd Zdrowia Publicznego w Wiedniu. 

Hygieniczne i najniezawodniejsza. 
Wszyscy, którzy dbają o swoje zdrowie, używają tylko „Primeros" 

Ostrzegamy przed bezwartościowami naśladownigtwami 

j i n m n i t r .  

NA RATY 
od złotych s tyi. 
WYŹyMACZKI oryginał, ameryk. Na
czynia kuchenne. SzKto — porcalsna 
Platery firmowa oraz Ł Ó Ż K A 

metalowe 

P leca M. CUNG Twarti 13. 
telefon 222-07 7128 

suw^ 

,00M ŁOSIM 
i i"  

I  K I L I M Y  

» Ossolińskich 1. 
Katel Europejski. 

w wielkim wyborze 
od 35 zł. za metr kwadr. 

o 
<> 

| | j  Przy poważniejszych zakupach przyjmuje się firmowe wehsle.  

; L.nSSgBBBgBWBM——•! 
aM BBK33 5SS3TC3 ggjggB fffiggn BEKKV KKZfttS Jggffil MSKgBB i|gjfgBI WW fefW 

i 3-io kl. Gimnazjum koedukacyjne 
E O i i M 1 ul- Orla 11. 

. r. O II 1% i tel. 115-16. 
I Zapisy nowowstępujących do kl. wstępnej, I, II, III i IV 

codziennie od g. 10 do 2 pp. 
|  Do kl. podwstępnej przyjmuje się chłopców i dziewczęta 

od lat 7-iy. 

G O L I Ć  

urządzenia biurowe (Pabjanickie j  fabryki  mebli biurowych) po cenach naj
tańszych. Warunki  dogodne. 

P. FELCSZTUN. ZiELNA 26, Telef. 233-24. 
Się IdealnieI ^#oHaaoiTo0OBOBoaafeó#oiottOaoiiałaa 

można ty ko 
szwedzkimi najlepszymi nożykami 

s ICANDIA" » v <  
Cena 30 groszy, 

ptec Żądać w składach aptecznych, optycz
nych I wyrobów stalowych. 

H u r t «  „ H A G  

4922 
Nowy *wlat 42, 

"  Sp. z o, 
tel.  141-82. 

lUmzrCKI PttHOTtUlTT 
W BLOKACH PO 2 '/< KG 

BEZ KORY.PRZETO EKONOMICZNY w UŻYCIU 
IMACZNYi ZOROWY. ŻĄDAĆ WIEDZIE .  
IB/H N.FEU, WARi^AWA TWAROA 4.  

C Z Y T E L N I A  W S P Ó Ł C Z E S N A  
ZieBai^irsa, Brama N?, 2 

poleca książki w różnych językjjch dla dorosłych I młodzieży 

najtaniej  i  na najdogodnipjszvch 
warunkach poleca firma 

6. WASMAH, ZiOfJ 50. 
tel.  239-33. 

UWA0AI Najnowsza modile 

F U ¥ R A 
najtaniej  i  na najdogodniejszych 

warunkach pcleqj fir  na 

„KERMINE" 1,-SLLLL T 
tel.  422-85 I 339.03. 

L'WAG/H Kainowsze modele. 

LEPSZf KUCHENNE L73' 
wiafzakl, panieńskie pokoje 

Pawia SO, Kronfeld, Dogodne warunki 
iMija — Deka «e, s»Up. 

i 

> ' -TU>-

wnwoMrji' mr 

.JfASZLtl 
I i CHRYPKI 

P,K0WALiKI"wflf;i !  »*a 

LEPSZE KUCHENME T' 
wieszaki,  panieńskie pokoje Muranów 
ka 16 Cranatsxtajn. Dog. warunki, 

m 

I® 
lH 

•ti l  

BEZPŁATNIE 
UTWORY 

EUGENJUSZA SUE 
W ciągu przyszłego miesiąca ukaże się nasze notwe wy danie dziel Eugeniusza Sue. Naszyim celem jest jak największe rozpowszechnienie 

dzieł tego wielkiego powieściopisarza w najszerszych kołach społeczeństwa. Postanowiliśmy zatem oddać dużą część tych utworów bezpłat
nie- Każdy Czytelnik niniejszego pisma, który w ciągu 10 dni nadeśle do naszego hJura aiiżej dołączony kupon, otrzyma bezpłatnie kompletne wy 
damie 

DZIEŁ EUSENJUSZA SUE w 24 tomach zaw erającyclł około 4.000 stron t'rufcu. 
Eugeniusz Sue jest jednym z największych pijarzy europejskich, jest trzeźwym realistą nie przesądzającym złych stron życila ,f z całera 

poczuciem prawdy wykazujący zło i dobro w ludzkich charakterach. Dzieła jego winny się znaleźć w każdym domu i towarzyszyć każdemu, jako 
wierny przyjac:el- Książki te ukażą się {a/dnie wydane, w tłumaczeniu bez zarzutu, w zwykłym formacie książkowym- Wysyłkę uskutecznia się 
w  k o l e j n o ś c i  n a d c h o d z ą c y c h  z a m ó w i e ń .  J a k o  z w r o t  k o s z t ó w  o p a k o w a n i a  i  o g ł o s z e ń ,£a>damy po Ś£s groszy za tom 

Następujące dzieła będą rozdawanie bezpłatnie: 

Tajemnica Paryża, Żyd Wieczny Tułacz, Siedem Grzechów Głównych, Dzieci Miło
ści, Awanturnik, Marcin Podrzutek, Komandor Maltański, Pałac Lambert i t. d. 

Niniejsze ogłoszenie ma moc tylko dla kuponów, otrzymanych w ciągu 10 dni. 
Prosimy NIE załączać pieniędz y wzgl. znaczków pocztowych. 

B i B L J O T E t C A  

R O D Z I N N A  

Warszawa, 

Mazowiecka 12. 

$ 

KUIPON Nr. 1. 20.1.29. 

Podpisany prosi o bezpłatne nadesłanie dzieł Eugenjusza Sue. 

j Imię i nazwisko: Ulica: 

I Zawód: Miejscowość (poczta);, 
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Sslniejące Ilaft 30 

roczne i półroczne, dzienne, popołudniowe i wieczo m 

H E N R Y K A  C H A N K O  W S K I E G O  
w Warszawie, ul. Królewska 35 (róg Marszałk.) tel. 72-11, 

D Z C I E  Z D R O W I  f f p  
- 1 V W A. J C •* E T V L K O >V| 
KSMN^MSMMB^p 

FAJCTG,lJ PATEfITOWAfiŁ GILZY z FILTR EM z WATY I 

•om 
90' 

„DZWON"! 
WARSZAWA, GROCHOWSKA I, t .  41-09'IS 

przyjmują zapisy. 

/ 
£3> 

"Sk 

Oa 

WMAIIP© 

STAROŚĆ NADCHODZI, 
a jednak żadne ze związanych z 
wiekiem niedomagań nie doku
cza i nie zagraża także w przy
szłości. Cud ten, który jest jak-
gdyby przedłużeniem młodości, 
daje się urzeczywistnić przez 
systematyczne stosowanie 

'Y 

Ten skoncentrowany preparat, 
zawierający wszystkie wartoś
ciowe substancje odżywcze mle
ka, jaj, słodu i kakao, jest nad
zwyczaj łatwostrawny i dlatego 
też stanowi znakomitą odżywkę 
dla organizmu, którego spraw
ność z wiekiem słabnie. 

W s p r z e d a ż y  w e  w s z y s t k i c h  
aptekach i składach aptecznych. 

Dr. A. WANDER, T. A„ BERN 
,(Szweicarja) 

Próby na żądanie wysyła gra
tis przedstawiciel na Polskę: 

L  F A V R E ,  W A R S Z A W A  
RymarsKa 16. 

z 
0 
Ęj Marszałkowska 
1 ran 

ŻYRANDOLE 
LAMPY 

AMPLE 
LATARNIE 

PIECE 
KUCHENKI 

ŻELAZKA 

5380 
oraz wszelkie częSci do artykułów oświetleniowych. 

zm 
It" 

35 
IS" rn r> 
" N 
VIZ 
21" 
»" 
< 
Hffl 
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MN 
2? 
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Program bezpiain!( 

OD KASZLU 
spróbujcie 

P a s t i l l e s  
VALDA, 
sprze d a wanych 

wyfac nie 
w pudełkach 

z nazwą 

VALDA 
Sprzedaż we wszystkich 

a tekach 
i składach aptecznych. 

MfctiLi sxsXJS: 
wybór. Ckazyjris pokoje stołowe, 

fy ialnie, gabinety. Warunki dogodie, 
L let.sand jr B jrtmai, > .a sz it ;.i ia 

STUDENT medycyny udziela lekct, 
korepetycji. iakres szkoły średniej. 

lllalcilial.y Ku, IdWllu, oilC 
mja. Dzwonić 511-05. _ _ 84u5n 
WVCHOWAWCZYN1 kilkuletnią prak 
tyką aobremii reiereucjaini poszukuje 
kondycji, tel. <;3j-y4. i>ooun 
S1UDENTKI poszukują korepetycji 
w zaKiesiie 8 klas względnie kondycji. 
Dzwonie 3oo-6^ oa i<:—i i 4—/. 

8409n 
MUZYKI udziela wykwalifikowana 
nauczycielka. Doskunaie początki. 
Przygotowuje do konserwatorium. A-
kompanjuje. Telefon 159-87. 8504n 
POLSKIEGO dorosłym udziela specja 
lista. Poprawiia szybko wymowę, styl 
Pisania Dzielna 4—18 Tel. 163-19 

'8502n 

FRANCUSKA 
cji, iHUi-aiiUi y, 
iii'U'uZavai lO—6l 

B 
„C. A. P." udziela lek. 
JVLHcopujiUvacji. i\u,»u 

' toofl 
& i  ul/ l in  i  jka  wykwalifikowana yc-
uasut'^iiva UUZt^ia Icn^j.. ^uiues o. 
SUUuiLiaauWy. UuiuSiyni uicluuc< przy. 
5i>iCd40ll4. A cl. OUj-y/ Ó—U. 
5iUOi-i\l uazicld lekcji w zakresie 
ó-IlliU łUd.S. L-liiuUlld 0 10 &UUZ, <£ $ 
6-rj /n 
biUAJENT udziela lekcyj, korepety. 
cyj. z-aiweS gAilliaZJailiy. i cl. 100-/4. 

STUDENT prawa przyjmuje korepe
tycje. &pct3)diutA>c: poajiu, taenia nie-
lllJjCM. Uz»WulliC Uu o—o 

&*08n 
, STUDENCI poszukują lekcji. Specjał 
•STUDENTKA przyjmie lekcje, kore- j noaw: u nuruaius^iid, ć> onauniaiy. 

petycje, tanio ew. kondycję poobied-1 K<t, lizyna uut; lUwOiajSAi iNunouud 
i iwą. Tied. 330131. 8491n i 19—1/ iuO o—/ teiel. 4(-09. 
: LCZLMCA konserwatorium udziela STLDtiSCl! przygotowuje do w^zel-

lekcji /rmizyki (ioruepian). Dzwonić: Kica eiSSamanow. Umieszczając w szko 
<^4&-o«3 do 4-ej. óioyn la^ii puao.iwuwycu. i^uiuoi^uii 
RUTYNOWANA "nauczycielka-wycho mcin P^ysP^szonym 
wawczyn.., irancusfo pertfect (.Konwer 

j sama teorja) korepetuje, p.zyigatO' 
wuje uo sziioiy uaiicuskiej. 
178-16 

5 ziulycli mie
sięcznie, gwarancja NowoLyw 3—13, 

83sin 
! DOROSŁYCH, młodzież uczy wykwa 

8499n | łinkowana nauczycielka, tel. 19i-^4. 
! NIEMIECKIEGO konwersacji perfect, Z- JU~L 7_y" 844&n 
I literatury, korespondencji udzkla ab- , INTELIGENTNA wychowawczyni do 

'  1  - - -  b e r l i ń s k i e g o ,  b r e m i )  r e i e r e n c j a m a  a t u g o i e t n i ą  p r a k -
8552n tyką poszukuje kondycji od zaraz tel 

170-43. 

solwent Uniwersytetu 
Dzwonić 254-73 

ł^PPI I różnych, wialni wybir 
I IkilUftal stołdw.^i, sypialni i 
rcjedyńrzs eztuki. \. lrunii oojjoJne 
Tmentaum, Graniczna 17 i piętro 

H. Szumacher 
IzUiŁ tel. Uli 

I MUZYKI (fortepian) udziela doświad- 8374a 

Mebla 
D O M Y  

v/ olbTzymSm wyborze polecam oka. 
zyjnie 1) pałac najpiękniejszy w War
szawie na pow'erzehni 12,000 łokci, 
może być 70 kilka sal reprezentacyj
nych wolnych na warunkach bajecz
nie dogodnych (licząc plac po cenie 
rynkowej, cały woliny pałac pozosta. 
je darmoO drugi zaś na powierzchni 
6,000 z wolnym 9-poko'jowym aparta-
uci.tero za 600.000 przy wpłacie 
200.000 trzeci w Alejach Ujazdow-
sirch z 28 pokojami womeimi za 
101'OOG dolarów, kilka domów doch... 
dnwych na 8—12 proc. od 80.000 ;:t. 
pc'rę dnmków pałacowych z wiezvc;:-
knmi w okolicy Poczty Pacek Noam-
groazka 23 Telef. 79-04. *5235 

Mzgazyn Jubilerski 

Leon Gertner 
(i™, i. Z2GRZE) 

Bielzńska 9,,'s'S 
polsce. na|tanlaj: 

zegary i zegarki firmowe 
— oraz — 

wszelki) BIŻUTERję. 

KUPUJE BRYLANTY 
płaci pełną wartość. 

czona nauczycielka b. uczenica prof.! ABSOLWENT Hochsctalc fiir Leibes-
Michałowskiego. Warunki przyst-pne ubungen bertim u^ieia ir.kcji boiisu 
Żabia 3—19, tel. 230-90. 8515n gAntiastyki a masażu paniuui i paliom 
BUCIiALTERjl, korespondencji uaz:e Telefonować 290-14 godz. 1U—R 
la absolwent Akademji Handlowej.! 8371n 
Samodzielność gwarantowana. Świa- ANGLIK udziela angielskiego. Ceny 

przystępne Paiiska 4o m. 1. _83Uln 
STUDENT matem, zna języki przyj
mie lekcje za obiady lub pieniądze, 
tel. 213-85. 8349a 
SlUDLNT wyższych semestrów me
dycyny rutynowany pedagog przyj-
milu lekcje. Dzwonić 263-95 od 10—2 
pp. prosić Szejnberga. 8313n 
LEKCJI muzykii na fortepianie udzle-

dectwa. Dzielna 43—39. 85_8n 
NIEMIECKO . francusko - angielsko -
polski korespondent-inaszyni5ta tirm 
piei wszorzędnych (języki perfect, ste 
łiog-rafja) ma godziny wolne. Telef. 
1-42. 8-iu/n 
«t.A pragnących nauki francuskiego 
profesor Twarda 25—10. Lekcja zlo
ty. 8468n 
FRANCUSKIEGO udzielam wszech- la rutynowana nauczycielka w krót-
stronmio, praktyczrai'e po dłuższej prak 
tvee zagranicą. Konwersacja. Teleton 
175-57. 8472n 

kim czasie. Postępy 2 zł. godzina, tel. 
271-44 do 11 rano. 8277n 

UCZNIOWI klasy wyższej Student 
Politechniki udziela kw&petycji z cna 
tematyki i fizyki. Tel. 116-bU. 

8536n 
JEŻYKI obce dla początkujących za
awansowanych 6 zl. miesięcznie Lesz
no 27—26, 5—9. 8541'n 

KALIGRAFISTKA wyucza prędko i 
ładnie p^sać Pańska 29 m. 6 front. 
Godz: 10—2, 6—10. 8094n 
PRZEWRÓT w nauczaniu języków 
obcyth Każdy może sam u siebie 
w domu. niezależnie od czasu i miej
sca, z łatwością nauczyć się języka 
obcego Dotychczasowe trudności usu 

STUDENTKA, rutynowana nauczyciel wa radykalne nasz jedynie pewny 
ka przyjmie lekcje (za obiady), demi- system fonotechnSczny, wprowadzony 
place. Specjalność: matematyka, ła- do Polski przez oddział londyńskiego 
ciroa, hebrajski. Tetef. 224-76, 3—5. Linsuaphone Institute w Warszawie, 

i 8549n ul. Trębacka 11, bel. 329-0S. Zadajcie 
GRY fortepianowej udzieia b.uczenica bezp^tne\nH^t^p%'n?atne ̂ ^ekcje^po Melcera przygotowuje do konserwa- naszej metodz«! ^zplatne lekckpo 

i torjum. Dorosłym metodą skróconą, kazowis od 7 } pol do p 
. tanio Marjańska 11, 2-5. 8526n w pomedziałkf i środy. 5801? 
1 GIMNAZJUM raęskie z prawami' pań- ^^^^Vnw^n^rzveotowaw stwowych Włarfvsl."W3 obiednlego wzorouego p 
ski ego, Krochmalna 48, róg Żelaznej ^,z.e5.n,.Pr7->^ 7'^ a 5S28ti 

cprzsdaS mebli i pianin 
SOLNA 10—4, telefon 288-32. 

mmmmmm. 

Angielski, francuski Polyglotte 

Borkowski, Elektoralna 30—SO 

N A U K A  
(WYCHOWANIE 
NIEMIEC, nauczyciel gimnazjum u-
dziela konwersacji, korespondencji, 
literatury Złota 37—26, 4—6. 

8383n 
STUDENTKA poszukuje lekcji. Spe
cjalność: niemleckk, polski, łacina, 
hebrajski. Dzwonić 219-42, 4—7. Ceny 
przystępne. 8390n 
NAJSZYBCIEJ, najtaniej uczę gry 
na mandolinie. Pawia 6—24 tel. 270-24 

, 839In | 
SKRZYPIEC, fortepianu udziela ruty
nowana nauczycllelka-profesorka szko 
ty muzycznej. Krochmalna 58—15. 

8393n 
STUDENTKA poszukuje lekcyj, ko-
repetyevi Snecialni^: francusko, ła
cina, matematyka. Dzwonić 251-12. 

I 8429n 
MATFMATYKI. nipmip^kieffo udzie
la studient, specjalista. Tanio. Telefon 
327-60. 2—fi. — ' WOOn 

Egzamanv wstępne na II półrocze od Muzyka, Żórawia 32—6.— 
21 stycznia. Niezamożnym ulgi. 

| 883n 
STUDENCI snec.ialiści udzielaią lekcji 
niedrogo. Zakres ośmioklasowy. Ku-
piecka 3—2. 846n 
KOMPLET freblowski, Nauczanie, POSADĘ otrzymawszy, opłacacie 
RytmJka. Fortepian. Zabawy. Space- Szkolę Samochodową Inżyniera .Z! — j'. .! . jC m*. I-I n An OiC M nłi'o hp.7,n i 

PO/ADY 
ZAOFIAROWANA 

Fro« 
' ry. Sienna ośiemnaścde—piięć. 

_ 835 
, „BUCHALTERYJNE Współczesne 

Wykłady" Palliera gwarantują wielo 
j dziedzinową samodzielność. Nowo
grodzka 48. Zamiejscowi listownie. 
STUDENCI przygotowują do wszel
kich egzaminów Umieszczają w szko 
łach państwowych. Dorosłych sy
stemem przyspieszonym. 25 złotych 
miesięcznie. Gwairancja Nowolipie 3 
—13. Informacje 7—9 wiecz. S314n 

UDZIELAM niemieckiego, francuskie 
go muzyki korepetycje konwersacja. 
Referencje Dzielna 31—11, 4—8. 

ma, Hoża 35. Mieszkanie bezpłatne. 
DO prowadzenia fabryki kosmetycz
nej z oddziałem fanmaceuitycznym po
szukiwany młody chemik lub farma
ceuta (może być na ukończeniu) 
O'ier'ty z kwalifikacjami i „cuirncu. 
liiTO vitae" do Towarzystwa Rekla
my Międzynarodowej. Marszalków, 
ska 124 sub: „Kosmofarm". 
EKSPED.IENTKA zdolna potrzebna 
do sklepu galanterii MarszałkowsK 
71. Niessensohn. 577»p 
POTRZEBNY chłopak nr, posyłki do 
manufaktiury, Nowmiars'^a 20, m. U-
CHŁOPIEC praktykant d > radjomnn-

8266n tażu potrzebny zaraz. Berkowicz b-to 
POLONISTKA, nauczycielka gimnaz- Jerska 28 m- 40 godz- 8—9 W 8385p« 
jum, naucza dorosłych metodą uł-tt- . • 
wrioną. Tel. 501-56. 8379n POTRZEBNY wykwalifikowany Kroi 

czy do ubiorów męskich Elektoralna 
49 m 4. PIETNAŚCIE złotych miesięcznie wy 

uczam śpiewu gry skrzypcowej, man
doliny fcitary S-to Jerska 28—22. 

7899n 

83S9pz 
pnszukuie 'n 

domu 

NIEMrECKIEGÓ. francuskiego, atigiel 
sk :ego. udziela Słonimski, autor pod- .»,. 

, ręczwików. Dzielna 20, Koresponduje, letniej dz5ewczvnki B'lelanska l ' ' 
i . 7574n! 28 tel. 328-21, Wajriberg, 

TFCHNIK-dentvstvcznv 
teligentnego chłopca dobrego 
na praktykę Jurfest_ Żelazna 93. 
POTRZEBNA wychowawcrzvni do 3-
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PGSADY ZAOFIAROWANE. 
WYCHOWAWCZYNI imeljgeniina- do 
2 clliupcuw y i / lal lla .i-glo poiUllld 
potrzebna. Pierwszeństwo z hebraj-
skj.n. z-gtoszema od 5—7, Pawja 11 
m. 16 tel. 515-27. 8406pz 
POSZUKIWANA rutynowana wycho 
wuwczyni do dwojga dzieci lat 10 
na pól dnia, ze znajomością języka 
hebrajskiego, _ dzwonić 10—2, teleion 
252-72. J 8434pz 

POSZUKIWANY zdolny wojażer do 
wypożyczalni firnów. Pierwszeństwo 
branżysta ewentualnie przyjmę współ 

•nika powyższemi kwalifikacjami. O. 
ferty „Film". S439pz 

POSZUKUJE się wykwalifikowanego 
fotograństę do nowego zakładu w 
Lublinie w najlepszym punkcie, infor
macje Warszawa Twarda 27 m. 5. 
Fajgenbaum od 6 do 9 wiecz 

8412pz 

PRAKTYKANT biurowy do biura han 
dlowego potrzebny. Zgłaszać sir; Se
natorska 28 m. 25. 841 lpz 
POSZUKUJĘ wykwalifikowaną ekspe 
djentkę do magazynu konfekcji mę
skiej i damskiej. Wiadomość: Praga 
Zabkowska 2—21 tel. 246-52 od 12— 
8 wiecz. _ 8457pz 
POTRZEBNY praktykant biurowy. 
Zgłosić się Graniczna 10 m. 5. 

8366pz-
DO DWÓCH chłopców potrzebny e- 1  

nergiczny pedagog wychowawca 
(czyni) znajomością hebrajskiego pol. 
j muzyki. Wiadomość: teł. 210-95. ] 

8240pz ! 

POSZUKUJE kobiety w śiedinim wie. 
ku do pielęgnowania starszego pana. 
Pożądane referencje. Dzwonić 3 4 
telefon. 33-85. 5824pz 
POTRZEBNA naticzycielka-wycho-
wawczyn. do 8-letniej dziewczynki 
na godziny popołudniowe. Zgłosić s5ę 
między 10—11; 4r-5 Aleje Jerozolim
skie 25—1. 8464pz 
MANIKURZYSTKĘ wykwalifikowana 
oraz ondulatorki potrzeba© Muraniów 
ska 37 Wajntraub. __84uopz 
KRDJCZY specjalista od treg>?anów 
j burberry poszukiwany. Sienna 36 5 

5852pz 

POTRZEBNY inteligentny praktykant 
ładnym charakterom pisma do hur
towni papieru. Oferty sub: „Paoier'1  

do B ;u.ra Ogłoszeń Teofil Pietraszek 
Marszałkowska 115. 58./pz 
LEKARZ-dentystka poszukuje posady , 
w Warszawie. Telefon 251-06. 

8503pz 

URZĘDNIK biurowy potrzebny do 
tartaku Oferty szczegółowe z Doda
niem ostatecznych wymagań do N. 
P. pod „Drzewnik". 8490pz 

WYCHOWAWCZYNI sześcioletniem 
świadectwem poszukuje posady na 
stafi do dzieci od lat 3 do 6. Telefon 
117-82 między 4—6. _ 8498pz 
POTRZE3NE ręczne inereżkarki at-
łaśkarki fileciarki. Nowolipki 69 m. 30 

8492pz 
POSZUKUJĘ inteligentną plelegniar-
kę-wychowawczynię do dzieci 6—3 
i półtory lat. Oferty: Bzura, Gru
dziądz. 8500pz 

PANIENKI do kompletu poszukuje Gę
sia 35—11, 4—8. 8501 pz 
200 — 600. PENSJI płacimy poszuku
jemy .zdolnych panów, pań do lek
kiej akwizycji trzecia — siódma Mar
szałkowska 44—4. 8525pz 
AKWIZYTORZY ogłoszeniowi po
trzebni Zgłaszać sie Biuro wydawni
cze „Begol" Sienna 29 10 j pół— 12 
i 4 i pół — 6 i pół od poniedziafku. i 

5840pz j 
CHŁOPIEC do sklepu konfekcji męs
kiej potrzebny firma „Stanisław", 
Kr.rmel'cka 20 5886pz 
POSZUKIWANA skromna panna do , 
niemowlęcia. Referencje wymagane., 
wyjazdy wózkiem. Freta 25, m. 5 le- -
karz dentysta, 11—1. 8530pz 

TELEGRAM do pań pracujących w j 
biurach próśb Sto pięćdzies :ąt zło. j 
tych miesięcznie, pięć procent od 
obrotu, miesięczny urilop otrzyma sa-
modzietaa i soli dna biuralistka. Na 
zadanie kontrakt. Ofeirty anonimowe 
r.ie będą przyjęte. Łaskawe zgłosze
nia sub „Solidna 'biura'l!ist)ka"_. 8469pz . 

PO/ADY 
P O/ZU KIWANE 

BANKOWIEC, stenograf - maszynista 
poszukuje pracy w godzinach wieczo 
rowych. Oierty sub „Bankowiec" do 
M. p, 8557pp 

STOWARZYSZENIE Buchalterów Ży j 
dów Leszno 14 m. 19 .poteca bezinte
resownie doświadczonych buchalte -
rów — bilan.sistów korespondentów 
' :raz siły pomocnicze. Wszelkie zgło
szenia przyjmuje Kancelaria Stówa-, 
r/vs'/en.La 5—10 wieczorem. Telefon | 
4? l-?5. 6648/pp ;  

BUCH \I TFR~- bilanslsta zatrudnia. 
rv ,» a i e •• w *//) r 7. e d i v c li firmach obe. 
z"anr t» vva'wami p.'daikowenii ma 
^liiia icodssin wjlaiych, Teialon 506-38. 

P280P.P! 

?,U C łlA L T E R  długoletni, rutynowa- I KROJCZY ubiorów męskich wielolet- POKÓJ duży, umeblowany z wszel-
rlvo" t ) l l a n s i s t a  2  ^u^i>Pt>nQeii)Cją nie- naą praktyką poszaifkuje posady. Ofer_ kieiui wyguuaiii aid inyzczyzny do 

1  recKą poszukuje zajęuana pol Unia ty „Krojczy" Nasz Przegląd"'. 8510pp wynajęcia Okolica poczty, 1J.4-42 
lup n.a godziny. 1 eiei. 266-ób. 82oopp C T l l n c v,T  . ,. . . . , jjouz. U—4 8i4JLz 
— T  — — — . . .  -  S T U D E N T  z  a m g i i e t s k i m ,  r o s y j s k i m ,  •  =  

" b{)a n !j l s t a ' znawca ; niemii^ckim, masizy.ną, praktyką biuro- OBSZERNY pokój dwuokienny utneb 
praw podatkowych długoletni ruty-i w ą  poszukuje jakiejkolwiek posady 'owany, ewentuaime—p.uiuno ouiiaj-

nowany poszukuje posauy godzino- *• - 1  

wej tel. 153-4/. Elciiiorulna ói—o. 
Lipszyc, dla buchaltera. 
KU1YNOWANV pomocnik buchaite 

_ p.UIUUO 
biurowej w Warszawie, prowincji. ""«• Inteligencja. Gęsia oo. Dzwonie: 
Wymagania skromne. Ted. 295-05, 5— 3ja-y/. u—y. tHluLz 
7. _8506pp ELEGANCKI pokój dla 2 panów do 

. . .  P I E L Ę G N I A R K A  z  d ł u g o l e t n i ą  p r a k t y  w y n a j ę c i a  i i o u u r a t e i s K a  2 — o .  
ra, ewent. samodzielny, korespondent ką szpitalną i ambulatoryjną, pierw-! _ 8422Lz 
Kul-86 V  W  P U W a Z n e J83s/nn "rzędne .referencje poszukuje stałej POKÓJ z wszelkiemr Zdatni i pię 

-—1 6  838/pp posady lub prywatnugo pielęgniar- tro ł^awia 7/ u itosumiarza ssSulz 'cah^bt , , • — 
INTELIGENTNA panftenka, z ładnym s l w a  te,l- 327-59. 8529pp , n k... . ' < GAB1NEI poczekalnia, odnajmę. Wia« 
charakterem pisma, pisząca na maszy BUCHALTER hibwwiftfs I ^OKAL na kantor lub pracownię 3 j aoiuosc: teleiuu cuy-49. 4—9 wiecz. 

POMIESZCZENIE dla inteligentnego 
kawalera uzielna di—5i od i—/. 

bóliLz 
POKÓJ umeblowany z utrzymaniem, 
luo uez ounajinę kawalerowi Nowo
lipki i)—2 lei. 4u^-/^. booouz 
POKUJ umeblowany niekrępujący od 
llujnię r'izecuoaiiid b—li 

8531L? 
POKOJ wejście niekrępujące I piętro 
teleion ouiiujinę uć.h* io m, ó \iiml. 
zeiistwo w>Kiuczone;. Sojhlz 

u;i . | lit* tvaiiiui luu yiatuwmę 
nie, ze znajomością buchałterji, po- sumien.n.y "poszukuje zajęcia^ ReTeren- ; °k n d  l r o l U l J  'J 'z e j d z d  4  wynajmę. i 85»zLz 
szukuje odpowiednego zajęć,(a. Laska- oje pierwszorzędne. Dawonić 156-31, i POKÓJ słoneczny frontowy o dwóch 'JEDEN łub dwa pokoje słoneczne od-
wę oferty Nasz Przegląd sub: „Wy- 3—4 i pół. 
magama skroinne". 8386pp 

8516pp 
NAUCZYCIELKA kilkuletnią prakty
ką (pelnu 'kwalifikacje) przyjmie po-MLODY człowiek branży ratowej o. 

ocznany klijentelą poszukuje posady ; sadę w prywaitnej szkole powszech-
Oferty Nasz Przegląd „W. Ę.". |  n.ej Dzwonić: 316-53, 2—5^ 8545pp 

8 3 8 2 p p  METALOWIEC ustosunkowany Spe-
BUCHALTERKA rutynowana, piszą- cjalność fabrj^kacja łóżek w najszer-

oknacli z lUcKrępującetn wejściem j najmę utizyiiiaiuein lub bez, Wiado-
windą, teleionem ew. z poczekalnią ; m o s c  19/-97. btióiLz 
wprost sądu 
mość: teł «S7USTS2^ kawalerom od. 

844SLZ najmę pouueszczeme Nowuitarska 9 

POMIESZCZENIE dla jednej osoby. 
Złota 44 in. 28. 844yLz 

m. 18 8544LZ 

ca bieglie na maszynie, znająca nie- szym zakresie, odlewnictwo, prowa. NA BIURO 1 duży frontowy pokój u-
miecki, poszukuje posady. Oferty' dzenie b :u.ra amiemi posadę w miej- |  meblowany z oadzielnem wejściem, 
„R. M. N." Nasz Przegląd. 839ópp sou, prowincji. Najlepsze referencje 11 Piętro, teleion, wygody — odnajinę. 
INTELIGENTNY młodzficniec poszuku świadectwa. Oferty adniinistracją N. PI. Żelaznej Dramy 3. Tel. 4uy-B4. 
je posady w interesie lub biurze obe-, Przeglądu sub „Metalowiec". 8509pp 

POKOJ dla solidnych pań, panów, te. 
leionoin. Nowolipiu 4ua—13. 

8540LZ 

znany branżą samochodową. Wyma
gania skromne. Oierty „H. Śz." Nasz' 
Przegląd.^' 8397pp | 
PRACY jakiejkolwiek poszukuje stu-1 
dent. Referencje. Telefon 2^7-60 2—5. | _ 

JS4Clpp pokOJ nieumebiowany bez używał. 
ELEKTROTECHNIK poszukuje pracy ności kuchni poszukuje bezdzietne 
dzwonić tel. 114-96. Prawdziwa facho małżeństwo. Cena obojętna. Dzwonić 
wa siiła. 83yypp 213-07. 8567Lp 

LOKALE 
PO/ZUKIWANE 

84oiLz 

POKÓJ umeblowany z oddzielnym 
wejściem dla solidnego 
Poznańska 37—16. 
Głównym. 
POMIESZCZENIE dla solidnego pana, 
Mokotowska oi—ly wiauoniusc it,—2 

NA BIURO dwuokienny pokój do wy 
najęcia Uiekię.pujące wejście, oświetla 
nie teleion, ^mniema, uieity L«WO-
RZEC-

mężczyzny j ^OKÓJ umeblowany dwuokienny z 
przy Dworcu ,p o. n- U udzielne wejście ze 

8554Lz s^"^w 
—- m. 15. 

do wyuajęc.u. Wilcza 10 
5oObLz 

POSZUKUJĘ bezpłatnej praktyki biu 
rowej. Piszę na maszynie Zgłoszenia 
do administracji dla „PP"; 8403pp 
BANKOWIEC długoletni prokurent . 
zm.eni posad?. Oferty ,Z. B,". Nasz je pokoju z fortepianem t>rzy inteligen POMIESZCZENIE 

ODNAJMĘ pokój duży, oddzieinein 
wejściem, wszelkie wygody. Wiado
mość Leszno 84—7. 5769Lp 
UCZENICA Konserwatorium poszuku i 

POMIESZCZENIE dla kawalera przy 
inteligentnej rodzinie Nowolipie 26 m. 
b. B^.O/lz 

„ . SKROMNY pokoik do wynajęcva od 
84o6Lz z a r a z  dla kawalera. Wilcza 25—13. 

8533Lz 

Przegląd. Nowolipki 7. 
DO ZARZĄDU domem znajomością 
dobrej kuchni, zaopiekuję się dzfiećtni 
osoba itntetigentna. Może wyjechać. 
Teł. 161-70. Oferty „Wykwalifikowa
na'^ 8427pp 
MŁODY człowiek absolwewt Sorbony, 
posiadający znajomość angielskiego 
i francuskiego, znający dobrze Fran
cję, poszukuje posady handlowej. Ofer 
ty pod „S. S.". 8435pp 
RUTYNOWANA kasjerka-biuralistka 

8414PP mej r-idznie, tel. 

POMIESZCZENIE dla inteligentnego 
pana (studenta.) teleion 322-Ul. 

5809Lz 
dla jednej lub 

POKÓJ umeblowany i> pomieszczenie 
dla studentki. Wielka 23 m. is. 
— —_____ 8530Lz 
POA1IESZCZENIE wygodne dla inte
ligentnego pana. Nowolipki 29 m. 17. 

8495LŹ 
• i\j i J J dwóch intcl.gentnych pantien. Pańska I POKÓJ ładny, elegancko umeblowa-

17—18. 8095Lz i n y  d 0  odstąpienia Dzika 36 m 30. 
8994LZ 

POSZUKUJĘ pokoju w okolicy Na
lewek Oierty I ) adib-risifin.,; dl i POKÓJ do wynajęcia 2-ch osób bar- j 
. :i p  f-i 1 p I dzo wygodny. Grzybowska 17 m. 28. [ WYGODNE porriieszczenfe dla inteli. 

STUDENTKA poszukuj? pokofu z tele 
fonem w śródmieść,ot Dzwonić 421-61 

DWIE panienki poszukują pokoju z 
v.s c'1 emi w-ć xiain. w » u .K:« I 
Dzwonić 144-11 od 4—6.__ 
ZA ROK zgóry zapłaci bezdzietne 
n ałżeńsiwo za pokój z n i:śiępujjceii. 

z długoletnią praktyka, z niierwszorzę i wejściem Poniiadzialek 517-89. , , , , 
dnemi referendami poszukuje posady.: M L 0 D E  z a m o ż n e  b e z d z,ctne małżeń- tZiTlC," 
Wymagania skromne Oiwty suo. , Sfw o  poszukuje pokoju nieumeb! nv 
„Kasjerka" do Naszego Przeglądu. -

_ _ 5848Lz i sentnej panny.. Nowolipi 53 m 42. 
POKÓJ słoneczny 7.a nizką opłatę I ; ?496Lz 
miesięczną. Oierty sub: „Tanio ' N. I PęKÓJ umeblowany oddzitelrtem wej-
Przegiąd. 8462LZ \ ściem dla kawalera do wynajecia 
MALA inteligentna rodzina poszukuje Pa ń s k a  6 7  "i. 4. 
1—2 kawalerów do spania w dużym 
oddzicinyiu pokoju. Tel 216-43. 

.C, i 5815Lz 

85u5Lz 
POKÓJ niekrępującym wejściem, te
lefonem pojedyńczej osobie odnajme 
Leszno 54—16. 8497Lz 

. .. _ - ^ POKOI kuchnia wszelkiemi wygo-
gie piętro, wszelkie wygody okolica darni odstąpię lub zamienię 3 teiefoa 

~ ml i iii  ̂  •.. i i.HIV l . , H_ 206-29. — l-ranciszkańsmej uo ou^itiineii-ja. te
lefon 250-01. 5826LZ i tieeo, niekrępująccgo z wygodami O 

841SPP • fe r t y  w  administiracji sub: „Łbe". ,, . , , 

TECHNIK-dl;n<tystyczny(samodzielny) MIŁEGO pokuiku, centrum Telefon, odnajinę "^ota0^^ loa  W  C5838Lz 
obejm.e odpowjeunią posnuę na oni . »— -i- y  pol 
dnia. Teleion 298-92 godz. 3—5. 

8424pp 

BUCHALTERKA pisząca na maszy
nie skromnych wymagań poszukuje 
posady, tel. 159-66. . 8378pp 
TECHNIK dentystyczny samodzielny 
7. wiel letnią praktyka poszukuje po
sady. Oferty sub: „Samodzielny R. 

uu aua /iistracji Naszego Przeglą
du. 8375pp 
PANNA znająca korespondencję fran 
cusiko-angieiską, pisząca ma maszynie 
poszukuje posady. Dzwonić 5l^-i9. 

8368pp 

łazienka poszuk. inteligentna wypła-
calna. Referencje. Dzwonić niedziel. 
12—2 zwykle 8—9 tel. 148-89. 

. 8463Lp 

WYNAJMĘ pallom pokój lub pomie-
szczcn.e przy intel.gentnej malej ro
dzinie Sienna 81 mieszkanie 13. 

5841 Lz 
1—2 pokoje przy fabryoe poszukiwa- —-— , . 
ne za komornem. Oferty sub: „Ko- POJEDYNCZE pokoje z kuchniami 
niorne" Biuro Ogłoszeń Eisenberg przy Dzielr.ej 21 do wynajęcia od za-

5823LD raz. Wiadomość na miejscu ou —3. 
- 5860Lz 

Nalewki 13. 

POKÓJ do wynajęcte od zaraz. Od
dzielne wejście, tront. Tel. z33-21. 

58b2Lz 

POKÓJ odnajmę panu. Bagno 4 m. 4. 
5809Lz 

TECHNICZKA dent, poszukuje posa
dy, dzwonić tel. 289-49. 8359pp 
ZL. 500 za wynalezienie posady 
w składzie manuiakturowym. Oferty 
sub: „500". 8352pp 

BUCHALTER rutynowany podatko-
wiec, korespondent poszukuje posady 
lub godzvny. Oferty N. P. sub. „88". 

• 831lpp 
BUCHALTER wykwalifikowany przyj 
mie posadę popołudniową, tel. 44-16. 

8290pp 
KORESPONDENT i1  stenograf francu
ski oraz buchalter poszukuje zai^cia 
Trzy razy tygodniowo 60 złotych mie
sięczne Oierty „Francais" Nasz 
Przegląd 8332pp 
BANKOWIEC, buchalter-bilansista. 
ma wolne godziny od 5 pp Wiado
mość: 311-44 między 5 pp.—7. 

_ 8358pp 

WYCHOWAWCZYNI kiMctnią pra. 
ktyką dobremi referen.ojami poszukuje 
całod.zienne.j posady bzz spania. Tel. 
255-74. 8547pp 
POMOCNICA buchaltera, obzinajmio-
na poważniiejszą pra.cą biurową, bę
dąca na stanowisku zmieni posadę. 
Poważne referencja. Oferty sub „Pra-
oowita E. M." 8475pip 
A.) ENERGICZNY pedagog - student 
Polit. Specjalność matematyka ma 
je'szczeijl>dną w.oi.ną .godizinę. Zawiado
mić pocztą. Ogrodowa 8—19 Kaliszo
wi. 8479pp 
MŁODA inteligentna osoba z towa
rzystwa znająca się na gospodamstwie 
domowe/m (zajmie się również dzieć
mi) przyjmie posadę w inteligentnym 
domu. Najchętniej u wdowica. Oferty 
Nasz Przegląd „E. W." 8523pp 
MŁODA parna, ukończyła kursy bu-
chaiMeryjne |  pisania ma maszynach, 
poszilkuie posady biurowej, Wyortaga. 
ni a skromne. Wiadomość: ed 4—C p. 
p. Tel. 189-96, S521pp 

SKLEP na damską konfekcję w śród
mieściu potrzebny Telefon 287-72. 

8548Lp 

POSZUKUJĘ od zaraz niedrogiego 
niekrępujacego pokniu ewentualnie 
ze studentką biuralistką. Okolice Ziel-
nej, Siennej, Złotej. Dzwonić 143-c9. POKÓJ dla kawalera przy inteligen-
3—5. 8524Lp t n ej m a |ej rodz.uue przy ogr. Saskim. 
ŻONA lekarza praktykującego na pro tel. .493-75, 3—b. ^ 84/3Lz 
wi.ncj'i poszukuje pokoju na 1—2 dni poKÓJ umeblowany panom lub bez-
w tygodniu. Telef. 58-25. 8551 Lp dzielnemu małżeństwu. Zaraz. Mylna 

5—16. 84/bLz 

KOBIECA inteligentna rodziłia da po
mieszczenie- imteJigem.tnym paniitmkomv  

Karmelicka ou—i4. t>4 / oi-z 
DUŻY nIJekrępujący pokój umeblowa-

LOKALI 
ZAOFIAROWANE 

JEDEN lub dwa pokoje słoneczne, ła
zienka. odnajmę ewentualnie małżeń-
stwu_Niska 4—8. 8284Lz 
POKÓJ z utrzymani sm odnajmę — o-
kolica placu Zbawiciela. Teief. 42-17. 

826 lLz 

8488LZ 

J1ATRTH0NJALHI 
MATRYMONIALNE- pośrednictwo. 
No w os en a>t orska 10—6, te.ef. 506-63 
załatwia szybko, sumiennie wszelkie 
sprawy matrymonialne. Zgłoszenia o-
sobiste od 6—9 wiecz. Dyskrecja za
pewniona, Bein. 5580m 

INTELIGENTNA osoba 43 łat bezdzie
tna z 3000 dolarów poszukuje towa
rzysza życia wieku 50 lat bezwzglę
dnie Inteligentnego na dobrem stano
wisku. Ofrty nieanonimowe Nasz 
Przegląd „3000|| 8394m 
DLA ADWOKATA sizukam- posażnej 
pamny w celu matrymonialnym. Juwi-
ler Poste-restant. - : r  84U-m 
PROKURENT branży optycznej za
możny inteligentny lat 27 ? pozna 
młodą pannę z lepszej zam&żnej ro
dziny. Oferty Nasz Przegląd „Kupiec"' 
8445m 
LEKARZ-dentysta, kawaler łat 30. so-
1 dny, szatyn, urządzony na prow neji, 
pragnie poznać pannę intelig. posażną, 
koleżankę lub lekarkę z praktyka w 
celu matrymonialnym. Oferty, z Mo

ny do wynajęcia Śniadeckich 15 m. 8. g r af:ą  zwrot ręczę słoweniShonoru. 
POKÓJ dla dwóch osób utrzymaniem Skirzynka pocztowa 327. ' 8337m 
ewentualnie obiadami. Nowohpie^ló INTELIGENTNA panna na dobrem 

stanowisku (400 zł. miesięcznie) z m. 6. 8480LZ 

POKÓJ umeblowany, czysty, słonecz 
ny niekrępująoe wejście dla pracują
cych bliska 39—2 8336Lz 

POSZUKJC posady do rospodirstwa, 
szycie, znajor.tość kucluii. Rflerencje 

ODSTĄPIĘ 2 pokoje kuchnia z meb- własnem umeblowanem mfeszkaniem 
laini. Wiadomość niedz.ela do 4 p.p. pozna człowieka dobrze usytijowane-
Prosta 17 m 21. 8480Lz go lat 35—40 inteligentnego Cwdnwcy 
Di-kvrti nłr7vmanipm"oianino Mlo- bezdzietni nie wykluczeń i). Oferty tyl-POKOJ utrzymaniem, pianino mo ^ p o w a ż n e, szczegółowe, nieanonii-

^ i dowa 9 15. rnowe Nasz Przegląd „1168". 
POMIESZCZENIE daa panmy Leszno POMIESZCZENIE dla studentki (ta) | 3805m 

MATRYMONIALNE po«redn !ctwo. 
obracajacego się w sferach inteligen
tnych przyjmuje 'interesantów Twar. 
da 36—10 od 9—12, 6—9, tel. 215-14. 
Aron Landsztejn. Dyskrecja zapew
niona. 5S20m 

12—7. 
POKÓJ z utrzymaniem dla fnteligen- m. 22a. 
tnych osób do wynajęcia. Sfenna 8 
m. 7. 8170Lz 
GABINET umeblowany wszelkiemi 
wygodami, telefonem, oddzielnym 
wejściem z frontu 2-gie piętro. Waii-
ców 14 m. 26. 8426Lz 
FLEOANCKI nokói o trzech oknach 
dla dwóch initeligemtnych panów. Pia
nino Winda. S-to Jerska 11—7. 

8428Lz 

839jLZ p r z y  inteligentnej rodzinie Pawia 10 
8484LZ 

SŁONECZNY pokój, oddzielnem- wej
ściem do wynajęcia Żelazna 89 m. 
51 8485Lz 

POKÓJ dla 1 lub 2-ch panów Nowoli
pie 56 m. 8 . 8486Lz 

POMIESZCZENIE na dwie osoby w 
osobnym pokoju Nowtniiarska 9—5 

. 8433Lz 
POKÓJ dla jednego lub dwóch pa
nów Świętoierska 11—6. Jf^Lz 
POMIESZCZENIE dla dwóch inteli
gentnych młodzieńców Nowoliipie 20 
m. 18. 8423Lz 

so-

PANNA lat 28. przystojna, inteligen-
2 POKOJE umeblowane, telefon, ta- I .amoH^ina, mie-
zienka Cieśla 8 front 80. 8487Lz szkaniem-śródnueście. 1500 do,arów 

^ ^ pozna nana mt^Ijrpntnpjrn. KMU'i'-nin'*-
POKÓJ duży niekrępujący z wszel- :  g 0  stanowisku do lat czterdzieści, 
kiemt wygodami I piętro. Okolica i qc |  matrymonialny Oferty sub „Sa-
Miodowej poważnemu Panu odnajmę. mndzii°lna" b3uro ogłoszeń Raiznera 
Tel. 252-36. 8507Lz j T w a r d a  s_ 5839m 

DWA POKOJE z kuchnią wynajmę MATRYMONIALNE. Poszukiwany ku 
kawalerowi łekairzowa pierwsze piętro pye c. ]ub fachnwilec energiczny, pra-
Słoneczne. Elektoralna 53. Tel. 410-87 | c o witv. posiadaiacy dobre referencie, 

1  |  któryby pracował w przedsiębioT-
dwóch inteli- j stwie teścia. POMIESZCZENIE dla dwóch inteli- stwie teścia. Oferty n.ieanonimowe z 

gentnych Panów (Panienek) Siera- j nnHanieni telefonu sub „Przyszłość 
kowska 4—8. _ 8514Lz 8384" Nasz Przegląd. 83S4im 

nem ogrzewaniem kulturalnym panom ąo pracowity, surrt'ennv enere'emv i—- 30 8513LZ . . . c n , , v ' rncrx-uny, odnajmę. Telefon 526-39, 

dla 

dobr«. Naiswiki 35—48, 

jednej 

S-to Jtrika^lŚ m'.''VodWdiU^teT'do d w 6 c h  p a A  D z l k ł  8 5 1  l L l  

8413LzjP0KÓJ front 1 piętro na biuro do 
8474PU trzeciej, $418Lz odnajęcia, telefon 243-79, 8470Lz 

pozna itiMisreri.tiia parnę hib wdów. 
ke młodą wiek 28—3* sympatyczną 
posladajaeą posa* lub tet usyM-

owaną. Cel matrvmonialnv. Oferty 
sub: „Uczciwy" do Administracji. 

.. 5879nj 
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K U P N O  
i/PRZEDAŻ 

MASZYNY do pisania1  „Underwood" 
i.inne. taśmy, kalki, stoliki oiraz war
sztaty ropairacyjne poleca „Mapis", 
Złota _4. «. 252-29. 249k 
GRAMOFONY tubowe szafkowe, wa-
iAzkowe, najnowszej' konstrukcji. W 
sraniu nie ustępują najdroższym apa
ratom. Warunki kupna najdogodniej
sze. Odpowiedzialnym bez zaliczki. 
Duży wybór najnowszych płyt Ka
mi oni ecki. Marszałkowska 81-b róg 
Hożej. 5279k 
PLATERY, srebra: Fraigeit'a, Norbli-
na, Plewkiewicza tylko w najlep-

,szych gatunkach poleca po cenach 
ściśle fabrycznych Wa.insztok, Plac j 

Bankowy, róg Żabiej. Telefon 331-49, 
Solidnym klijcntom wygodne warun
ku 4996k_ | 
KUPUJĘ futra, oraz męską garderobę 
Telefon 40-20 Chmielna 48—14. 8222k 
A) GABINET machoniowy styl „Em- I 
ińre'* przyzlocony piękny, sypialny je
sionowy solidny, stołowy dębowy ład 
aiy stylowy bardzo tanio za gotówk-
I:ę. także garnitury klubowe, salony, 
kredensy, szafy, wybór otoman, le
żaków. Chmielna 41 róg Marszałkow
skiej .-Styl*' 5021k 
OKAZJA. Karakułowe palto najlep
szego gatunku sprzedam tanio. Na
lewki 39—48. '  8493k 
KARAKUŁOWE palto, prawie nowe, 
siprz^dain bardzo tanio. Zielna 26—1. 

589lk 
MEBLE, pianina, Kupno - sprzedaż 
J. Krzypow, Marszałkowska 111. Te
lefon 209-58. 5884k 
KUPUJĘ meble dywany, oraz różne 
stare platery Wortrajch. Teief. 505-93 
; •. _ 8519k 

KUPUJĘ, futra, dywany, meble, garde 
•robę, kwity lombardowe Nowy-Swiat 
59—51. Telefon 172-2a 588»k 
Z POWODU wyjazdlu karakułowe 
palto modne sprzedam Franciszkań
ska 22—48. 8542k 
KARAKUŁOWE, fokowe, piszczani-
kowe, paka najtaniej sprzedaje. Na
lewki 15—53 Amzel. , 8543k 
PLAC w Otwocku zaleśniony w po
bliżu parku Un sprzeda,Ilia. Wiado-
mość Nowogrodzka 31 <m. 33._ 8538k 
2. POWODU wyjazdu sprzedam 
akwonjiun Freta 5 ui. 21. 84_5k 
BiASZYNĘ do pisania Underwood o-
kazyjhic sprzedam, Gryuwaser Świę
tokrzyska 4G Telefon 282-69. 

8447k 
2 POWODU wyjazdu sprzedam ta
nio piękny stołowy i stylową sypial
nię. Graniczna 3—1, brama._ óSzzk 
MEBLE najtaniej gotówką. Rozległe 
raty. Sypialnie czeczotowe, dębowe 
1,2 sztuk 1.200 złotych. Komplet ku
chenny 6 sztuk 210 zł. Marszałkow
ska 125_(podwórzeX 582 lk 
KARAKUŁOWE palto pięknie modne 
za 1000 zł. oraz fokowe bardzo tanio 
sprzedam. Pańska o m. 3 brama I-e 
piętro. 5840k 
F1LETOWE: story> kapy, firanki, ser
wetki poleca „Bernard" Chmielna 44 
m. 3 róg Marszałkowskiej. 5853k 
FORTEPIAN zagraniczny, krzyżowy, 

»Jcróttóf okazyjnie sprzedam Leszno 18 
m. 12a, frontem. 5866k 
KUPIĘ pianino, fortepian. Pożądane 
zagraniczne Zależy na czasile. Teief. 
84-18. 5867k 
GRAMOFONY, parlofony najnow
szych konstrukcji od 85 złotych na 16 
rat, oraz Harmonje, Mandoliny, Gi
tary, Skrzypce. Gwarancja długolet
nia „Technomar" Zielna 31. 5S71k 
TRYKOTOWĄ 16 ręczną 80 szeroka 
Grossera sprzedam Solec 103 m. 40. 

5817k 

KUPUJĘ i sprzedaję meble, pilaniiia, 
dywany, futra, antyki i kwity lombar 
dowe. Łoś, Marszałkowska 131, tel. 
138-37. 5856k 

LETN1/KA, 
j O i W OeK. Pessjonat „Europejski" 
D-rowej Reglrer, ul. Sienkiewicza 9. 
Tol. 188-78 i 244-65. 2325Lt 
ŚRÓDBORÓW. Pensjonat „Sosnów
ka" S. Bfłochowej, 3 mfnuty od stacji 
poleca wolne pokoje. Tel. 228-57, 3—5 
pp. i 8—10 wlecz. 8442L 

ŚRÓDBORÓW. Pensjonat „Leśni
czówka" w pałacu Polakiewicza po
leca pokoje komfortowo urządzone 
Kuchrtla wykwintna. Ceny zintone. 
Wiadomość na miejscu, tel. Otwock 
34, lub w Warszawie od 12—7, tel. 
134-90. 5859L 
PENSJONAT dziecinny Marji Rubin-
stain do odstąpienia z powodu wy
jazdu. Wiadomość: Otwock, Konop
nickiej 17. Tel. 86. 5816L 
ZAKOPANE pensjonat Stochówka ul. 
Kasprosie 38. Zarząd Jadwigi Kwrlan. 
downy. Informacje_lł4-85 8477Lt 

ROZMAITE 
Obsady  

z 3-ch dań z pieczywem 
od 'S.50. 

Za mies. opł. udziel, większego 
rabatu. Nowolipki 12 m. 15. r  

BEZINTERESOWNIE! Napisz imię, 
nazwisko, miesiąc urodzenia, otrzy
masz darmo broszurę, określenie cha
rakteru. zdolności, przeznaczenia. Po 
znasz kim jesteś, kim być możesz. 
Adresuj: Warszawa. Redakcja „Wie
dza Tajemna", skrzynka pocztowa 
571. Załączyć znaczek pocztowy na 
przesyłkę. 4755r 
NA KARNAWAŁ wielka wyprzedaż 
futer po cenach o 50 proc. niższych 
od rynkowych. Ogromny wybór 
wszelkich skórek. Piękne paryskie 
modele palt karakułowych, fokowych, 
łapkowych, krecich, piszczanikowych 
i suslikowych. Palta karakułowe z 
całych skórek po 1800, fokowe z 
prawdziwych piżmowców po 2 200 
zł. W dziale okazyjnym palta kara
kułowe od 500 zł. i wielki wybór 
wszelkich futer po cenach bardzo 
przystępnych. Przyjmuję weksle na 
terminy dłuższe od rynkowych. Ziel
na 11 m. 16, parter, wprost bramy 
(dawniej Złota 16!. 5138r 
KOSMETYCZNE kursy D-ca Zamen
hofa, zatwierdzone przez Minister
stwo Spraw Wewnętrznych, dające 
prawo praktyki oraz otwarcia gabi
netu kosmetycznego. Na Kursach pro
wadzone są dodatkowe zajęcia z za
kresu najnowszych zdobyczy współ
czesnej kosmetyki paryskiej, amery
kańskiej: kialoplastyka, maquillage,' 
zabiegi upiększające, koloryzacja wło I 
sów. Zapisy na styczniową girupę. I 
Dr. Zamenhof, Senatorska 36, god'zi- j 
ny 11-ta — l-'sza. 

vi Y 
* 
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MAIŁOROILINNE 'SBmrWM 

•Szanownym Paniom Ooapodyulom 

podajemy uprzejmie do wiadomości.że wznowiliśmy * naszej 

fsbiyce produkcję powszechnie znanego masła roślinnego - t  

/margaryny/ 
" R I T A "  ;  

którą wyrabiać będziemy nadal w pierwszorzędnym gatunku. 

Produkowane przez nas masło roślinne "Rita" zasto

puje w zupełności masło naturalne i nadaje s1q doskonale ^ 

do gotowania,pieczenia 1 smażenia wszelkiego rodzaju po

traw jak również do pieczywa. Masło roślinne "Rita" nio 

ustępuje w smaku masiu aatural Demu., jest równie wydajne,a ^ 
j/k 

zarazem o połowę tańsze. •••Sr: 

Nazwa firmy Schlcbt gwarantuje za jakość towaru. '< 

Żądajcie zatem u swojego kupca wyłącznie masła .H 

roślinnego "Rita" i zwracajcie uwagę oe> opakowanie oraz 

napisy "Rita" I "Scblcbt" umioBzczone oa każdej oryginalnej 

paczce. , ff 

Masło roślinne "RitaT jest wyrabiane poo ścisłym 

nadzorem Rabina Simcht Fr§.nJcla ze Skawiny,może być tateD 

polecone wszystkim kuchniom ryDualnym. 

pTzemysł Tłuszczowy 

SCHJCHT _ Sp.Ako. 

i % 

<*. 

nin 

e  <7 ^ iii 

TAŃCÓW:. Ostatnie nowości wyu- GRACJA!!! Pasy elastyczne zastępu- , POSZUKUJĘ uczciwego, energfczfie-
czam. Nowolipie 69—2. Zapisy 4—9. jące masaże, brzemienne, poporodo- j  go kupca lub przemysłowca z nile-

8522r we, lecznicze. Prostotrzymacze, sta- i wtlelkim kapitałem lecz rozleglemi 
biustonosze. Warunki dogodne. I znajomościami w Europie 1 Ameryce, 

na długich fa- I Dzielna 9 7 front. 
|  ODBIORNIK nowy niezwykłej selek-. 
|  tywności odbierający 
Iłach podczas Warszawy Koemgwu- | KUŚNIERZ poleca palta fokowe 

ŚWIATŁO zgasło dzwoń 168-58 na- \ sterhausen, Moskwę, Leningrad od
stępuje z powodu wyjazdu. Oferty 
Kamiński Elektoralna 53. Tel. 410-87. 

8517r 

5884r i celem sfinansowania nienadającego 
l ( a~_ I się do opatentowania wynalazku. O-

tychimiast naprawia siły i światła, 
8173 

TAŃCÓW ostatnie nowości udziela 
dyplomowany nauczyciel tańców Hen 
ryk Orman. Wiadomość. Teł. 109-87. 

8228r 
AA* KROJU i szycia wyucza mistrzy 
ni .-echu Warszawskiego przy pra
cowni b. współpracowników Herse-
go. Dla pań pracujących — kurs wie 
cz-irny Chłodna 43 m. 5, I-e piętro 
iront. 5415. 

PODWÓJNA kierownica — na sa
mochodach szkolnych Kursów H. 
Pryiińskiego, Warszawa, Jerozolim
ska 27. Szkoła prowadzi osobne tor. p n c z y n a  n o w e  k o m p l e t y. Wyucza 

pięć modnych 

ZGUBIONO w dn. 17.1 w kinie „Splen j 
did" dowód osobisty Ewy Ajiiberg. |  rze parter. 
Uprasza się znalazcę o zwrot za wy
nagrodzeniem. Tel. 168-14. 8527r 
OSOBISTE. Helena Carkesówna 
(Warszawianka) otrzymata tytuł Le-
karza-Dentysty Państwowego Insty
tutu Dentystycznego. 8532r 

KROJU i szycia wyucza mistrzyni 
Cecliu Warszawskiego L. Fontana, Els 
która,Ina 47, m. 4 I-sze piętro froret. 
TAŃCÓW' prof. Ed. Namsieti 

rakułowe. krecie, gsjanterję futrzaną e  
(Y z  f°tos rąfją sub. „Partes pro-

oraz futra męskie. Przeróbki podług I Port'onales do Międzynarodo g 
ostatnich modeli. '— Kredyt dłngoter- R'ura_Ogłoszen, Gall;irja Luxembunga, 

, minowy. Farbiarnia futer systemem PSY. Szkota psów policyjnych i róż-
! lipskim. Jerozolimskie 21—2, podwó- ' nych nrzyjmuje do tresury Sprzedam 

5887r ratlerki 
I 3—22. 

czarny 6 tygodni. Ciepła 
5842r 

OBIADY 1,20 kolacje 80 wydaje mle-
czarnia ul. Twarda 52. 8350r i PRZEWRÓT w życiu gospodarczem 

roz-

sy motocyklowe. 
WYKWINTNE, tanie obiady inteli
gentnym Leszno 14—17 strona prawa 
pierwsza 3:eń II piętro. 8550r 

smxaeoMmmicggwBMm 

C Z E S A N I E  D A M  
i  O N D U L A C J A : ?  
W O D N A  

C ND3JLACJA 
Iharbawariis 

WŁOSÓW 
NA WSZySTKlE KOLORY 
Mycie grow 

Telefon 273-91. 

tańców W 12-tu lek* 
cjach zwykłych, lub 6-ciu solowych. 
Lekcje solowe od rana. Oab. prywat
ny Tel 232-61 Zapisy: Marszalkow-
ska 147—19 _od_ 7 w 5885r 

GARBARNIA!!! Hervorragender Cliro 
mobeniediirgerber, mit besten Drfolge 
ais Me'ister und Betriebslei'or im 111-
und Anslaude tatig gewesen em-
pfiehlt sijch zur Einfiirung und Vcr-
bcsserunK von Boxcalf, Rind _ und 
Rossbox in schwarz, far big und — 
phantasie. EUgene Verfahren! Perlect 
in Organisation und Reorganisation! 
Mitbetdżligung sowie Dauerpostenan-
nahme leicht mnglichl 
njihere Angebote, nur aus Lederin-
dustri'e - zentren erbctcn. Adressiejen 
OuRig, Warszawa, Pawia 30—23. Tc-

' lephonieren: 286-35. 

GOSPODYNIE! Wykwintne pranie fi
ranek 4 złote, rozpinanie 2 zł. Leszno 
61—6a. 8380r 

PIELĘGNIARKA dyplomowana dłuż
sza praktyka szp\talna przyjmie dy
żury, zastrzyki. Dzwonić 251-12. 

HENNA farbowanie włosów czternaś
cie złotych. Nowogrodzka czterdzieści 
osram miesizikania pięć, kuclnwą. 

8249r 

stanowi nowy mechaniczny system 
farbnwanllla obuwia, torebek, kurtek, 
portfeli i t p. na wszelkie kolory I 
odcienie. Na karnawał obuwie — na 
kolor złoty i srebrny. Mechaniczna 
farbiarnia obuwia i wyrobów skórza
nych Marszałkowska 104 „Jedyna"' 

S430r ' tel. 90-73. Ostrzegamy przed naśla-
——• i downictwami. 5843r 

JKASAŻYSTKA Prapion-Terterjan. pe 
dicurzystka, operuje odciski manicure 
Przyjmuje od 11-—8 wiecz. Złota 44 
m. 9, tel 269-67. 5S57r 

ZASTRZYKI podskórne i, insuliny ro- WSPÓLNIK fczka) z kapitałem 30 000 

Warszawskiego po' cenach nizkich u 
siebie i na inicścśc. Nowolipki 45 m. j 
18, telefon 83-71 godzina 12—7. 

5840r 
ODSTĄPIĘ zakład fryzjerski nowo
cześnie urządzoimy wraz z przyległym 

brze prosperującego i' ogólnie znane
go pensjonatu w Otwo'cku. Oferty 
sub „Pensjonat" Biuro Ogłoszeń Freil 
Rymarska 8. _£^. r  

7. FRYZJERKA „Regłna": Graniczna _ 
pokojeim i kuchnią. Wiad. Pańska 77 Specjalność: ondulacja, s_ r^^^e r '1? 
_ t-.~ Mm. i Artystyczne regulowanie, farbowani.-m. I2a. 
KONFEKC.IONISTĘ, fachowca, do | 
powiększenia prosperującego intere- |  

Zuschriften, su ratalnego, jako wspólnika poszu-' 
kuję. Zgłoszenia sub: „Przedsiębior- j 
czy" do Towarzystwa Reklamy Mię-I 
dzynarodowej, Marszałkowska 124. 

84l6r' ( 58l4r 

7820r ., 
brwi, rzęs. 

rarjie. 
5870r 

SKLEP materiałów pUir'ennvch do 
sprzedania. Plac Kazimiierza Wielkie-

4  'i 843nr 

d y plomfowana 
go 
MASAŻYSTKA 
je masaż leczniczy 
4—6 Wodzyńska. 

Tel. 
stos.i-

247-09 godz. 
58291' 

A MIEJSCOWA wraz 
Prenumeratę przyjmuje s 

. , j j . • „i. t <: =n hp7 nrinnszeula do domu Zt. 5.70. ZAMIEJSCOWA miesięcznie ZI. 6.(k\ ZAGRANIC!NA, niles. L\ z odnoszeniem do domu miesięcznie li. 6.50, Dez oanos>it,in<ł uo Ł 

się tylko i-go i 15-go każdego miesia ca. Kękop.sOw nadesłanych nie zwraca S.ę. Konto czekowe P.K.O. Nr. <391, .^-vnka poczt. 
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CENY OGŁOSZEŃ: Za 1 w. mllim: Przed tekstem 80 gr., za tekstem 60 gr._ komunik. i nadesłane 90 gr.(  dla p. p, 
szy 
nych komunik., nadesl. i lek. przez 2 lub więcej szpalt o 25 
na tytułowej str. zł. 1— Fantazyjne, cyfrowe, bilansowe oraż 
adinin. nie odpowiada. Od cen powyższych żadnych opustów się nie udziela. Ogłoszenia 

muje 3 szpalty. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada 

„ ... lekarzy <>0 gr., w tekście (specialne) zł. L30, nekrologii 

fż umieszczane wśród drobnych o 50 proc. drożej.Szerokość kolumny obejmuje 5 szpalt ;7 i tern-inowy druk og, as 
f .Innifud zieirOgłoszenia w „Naszym Przeglądzie i'ustrowanym": zł. 1.- za wiersz milim. (szerokosć fol, 

do 50 wler-
W special-

Gwarant. 
osreń i ofiar 

:-kolumuy obej-
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