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przyimula codziennie oprón »Mt 
1 niedziel od c. 1.30 do 2.30 po im>Ł 

KINO 

Jasna 5 
Początek o 4-ej. 

IKI 
Pierwszy film francusko-polski 

I 

Potężna ilustracja muzycz
na orkiestry symfonicznej 
pod batutą J. Korobkowa 
Przy wielkich organach fil-
harmonji warszawskiej prof. 

Antoni Kamaszewskl. 
O godz. 8 i 10 koncert 

utworów Szopena. 
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na|pieKnie|S*a symfonja f fęąknoly na t|» walk powstańczych 1831 r. 
Realizacja; H^NRY fOOŚSIĘl.. Scenarjusz: M. DUPUY - Mnzu*l' 

MiM1„ Plarre Blanohor jako FRYDERYK SZOPEN i Ul iEofla Zajączkowska jako DELFIN POTOCKA 
s i OSOBY* Mary Bell jako NIARJA WODZIASKA II Czackl jako ANTONI hp, WOPZJftSKI 

Germaine Laugier ,io GEORGE SAND |1 

Arystokcaęja polska i francuska, 
powstańcy, jołnierze rosyjscy etc. 

Wytwómfa: jocliti des Flms Hlstorlquas. 
Eksploatacja: MUZA-WENGEROFF Warszawa 
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Po 
gruntownym 

remoncie CLARIDGE CC Al. Jerozolimskie 18 
O T W A R T Y  

POD NOWYM ZARZĄDEM 

PIĘKNE ATRAKCJE 
:: ARTySTyCZNE :: 

NA SZKLANYM DANCINGU 
O GODZ. 12-e! W NOCY. 

Kino C O LO S S E U M SHttJM 
Dzli I codziennie cieszący się wielkiem powodzeniem 

ROMANS 
P A N N Y  O P O L S K I E J  

. w/g KazImierzą Tetmalnra 

Świetna gra artystów scen warszawskich. Piękne pejzaże Wiednia i Szwajcarji. 
Wspaniałe toalety. . i 

PAI Arc Chmielna 9. 
"M&.MLE Pocz. o g. 5 

Marsza! k.iof. 
Pocz, o g. 3'pp, 

Najnowszy film wytwórni „SFINKS" 

-TAJEMNICA 
CC 

W roli głównej > 

J A D W I G A  S M 0 S A R S K A .  

ZGUBIONO 
teczkę 'z bezwairtościowemi notatka
mi. Zwróęić za nagrodą 80 złotych 

do admin, „Maszęeo Rrzeglądu. 

POSZUKUJĘ 
od zaraz sklepu do wydzierżawienia 
(wynajęcia) Marszałkowska' od Kró
lewskiej do Dworca iub przecznica 
Zgłoszenia Tei. 116-89, 3—4. 

POSZUKIWANA 
korespondentka polsko- mieonieoka pi
sząca biegle na maszynie. Oferty- pić 
miernie do administracji pod ,,F. F," 

„STYLOWY" »,ROCOCO" 
Pocz. o g. 5-ej \S# Pocz. o g. 4.30 

1 9  B U R Z A "  
potężny dramat w iu-ciu akt. 

jCamiliaJjwnNol^ 

C A S I N O  
Nowy-Świat 50. 

Pocz. o g. 4,6,8,10 
Wstęp na salę tyl 
ko przed rozpo
częciem seansów. 
Bilety ulgowe i pa-
sejwtouOyeważn^ 

ANIOŁ ULICY 
natchnione arcydzieło rężyserj: twórcy ..Siódmego 

Nieba" Franka Borzage'a 
w roil gt [Janet Gaynor i Charles Farellj 

Cnkńl" ..MIŁOSTKI" w roli głównej, Evalln Holt I Vivian 
„•lUliUl Gibson. Najlepsza kreacja króla humoru i sensacji 
Marszałk. 69. Lloyda Harolda WRdG KOBIET?!.;.. 

liriCrilA I GEORGE O'BRIEN w dramacie I oraz występy 

Hs!r!%1 Sekretaika mola boksu I ™i 
KWIACIARNIA „LILJA" Leszno 31 KWIACIARNIA „LILJA" Leszno 31 

poleca kwiaty doniczkowe, cięte wiązanki, Ślubne etc. 
Oeny nlzkie. 

NASZ PRZEGLĄD, WARSZAWA 
Nowolipki Nr. 7. 



555-51 

Czekolada Czekoladki 

'J 

Marsz. 111 
Pocz. o 2 pp. Światowid 

BEBE DANIELS 
! „Córka Zorry" 

Przerwanie rokowań handlowych między 
Polską a Niemcami. 

Urzędowe komunikaty Agsncji Wolfa I P. A. T-itzneJ. 

Nad program: Pobyt Marszałka Pi; 
sudskiego w Rumunji. Zawody „Strzel

ca" z udz. Haliny Konopackiej. 

WUMETE „NOWOŚCI" 
Bielańska 5 

N. -Świat 43 
J Pocz. 5.30 o. 10.15. 

Potężne arcydzieło 
Wytw. 

iCecila B. de Miiie'a 

„ZAKAZANA 
K0B8ETA" 

|W rol.gl. JETTA GOUDAt! 
JÓZEF SCHILDKRAUTI 

WIKTOR VARKONYI [ 

S P L E N D I D  
Senatorska 23. Pocz. o 6-ej. 

Nieodwołalnie 
ostatnie <®«® 12311 

po cenach zniżonych 

piękny film w 12 aktach 
\Vrol.gf. Ricardo Cortex 

'• Louisa Lagrange, 
Xenla Desnj 

NA SCENIE 
Wielki varlete program 

10 airakc. Nk We 
oraz 12 OJ-ra Giris. 

Pocz. 6, 8 i 10 w. Ceny 1.50, 2 i 3 zł. 

Dla młodzieży dozwolone. 

Jata Woia łoi'" 
Wł. b. „Universal,,' 
NADPROGRAM 

P A N—CAPITOL 
Nowy-Swiat 40 Marszark. 'J25 

Pocz. 4. Hviit Pć/cz^^.Sfl 
E. A. Cuponta 

Wrol al. Olga CZECHOWA 

BERLIN. (Tel. wł.). Dziś wydany 
został komunikat półurzędowy w 

sprawie przesilenia w rokowaniach 
handlowych, treści następującej: 

„W związku z wczorajszą decyzja 
gabinetu Rzeszy w sprawie roko
wań handlowych polsko -• niemiec
kich, otrzymała delegacja niemiecka 
polecenie powrotu do Berlina przy-
czem zresztą zostało wyraźnie pod
kreślone, że krok ten nie jest uważa 
ny przez Niemcy jako zerwanie, 
lecz tylko jako zawieszenie roko
wań, mające na celu dalsze wyjaśnię 
nie kwestjl, będących przedmiotem 
dyskusji. Gabinet Rzeszy w najbliż
szym czasie będzie się ponownie zaj
mował sprawą rokowań, i gdy wów
czas przewodniczący delegacji spo
tkają się ponownie, to od Polski za
leżeć będzie, czy i w jaki sposób dal 
sze prowadzciiie rokowań będzie 
możliwe Jeżeli strona polska przed
stawia obecnie sprawę w ten spo
sób, jakgdyby wina za powstałe trud 
ności spadała na Niemcy, to należy 
podkreślić zdecydowanie, że rząd 

6 proc. poż. dolarowa 85.50 
(zł. 760.95); 

10 proc. poż. kolejowa 103.00; 
(zł. 177.16 

5 proc. poż. kol. konwersyjna 61.00; 
4 państw, pożyczka inwescyjna 118.75 

—118.50—119.00 
7 proc. stabilizacyjna 92.00— 

(w proc.) 
8 proa L. Z. Banku gosp. krajów. 

94.00 (zł. 161.68); 
8 proc, L. Z. Banku rolnego 94.00 

(zl. 161.68); 
4 i pół proc. L. Z. ziemskie 48.00— 

47.25 
5 proc. L. Z. Warszawy 54.00—53,75 
8 proc. L. Z. Warszawy 67.75—67.00— 
8 proc. L. Z. Łodzi 64.75 
8 proc. oblig. komun. Banku gosp.— 
kraj. 94.00 (zł. 161.68 

AKCJE. 
Bank dyskontowy 134.50 
Bank handlowy 120.00 
Bank. Polski 175.50 — 
Bank Zachodni 32.50; 
Banlt Zw. sp. zar. 80.00— 
Gosławice 52.00 
Warsz Tow. fabr. cukru 53.00 — 
Węgiel 100.00— 
Cegielski 44.00 
Lilpop 37.50— 
Modrzejów 36.00— 
Norblin 215.00 
Ostrowiec, serja. B: 114.00—112.00 
11 em. 107.00—105.00 
Rudzki 39.00 
Zawiercie 21.25— 

* * » 

niemiecki ukazywał ustępliwość, idą
cą aż do ostateczności, podczas gdy 
ze strony polskiej nie można stwier
dzić najmniejszego nawet ustępstwa 
wzajemnego. 

Podstawą dotychczasowych roko
wań była umowa berlińska między 
ministrem Stresemannem a dyrekto
rem Jackowskim, w której Niemcy 
przyznały Polsce kontyngent rocz
ny 200.000 centnarów metrycznych 
mięsa wieprzowego dla labryk wę
dlin I 200.000 kontyngent miesięcz
ny węgla, pod warunkiem, że otrzy
mają wzamlan odpowiednie koncesje 
ze strony Polski. O koncesję tę toczy 
la się walka w ciągu całych rokowań 
które wypełniły okres dotychczaso
wy Do końca Jednak nie można było 
stwierdzić najmniejszego nawet u-
stępstwa Polski, tak, że delegaci nie
mieccy musieli wkońcu poprostu prze 
zwyciężyć się, by w dalszym ciągu 
brać udżial w tego rodzaju roko
waniach: wyglądających na iarsę. towi Rzeszy o ostatniej fazie roko-

nie przyznała Każdemu krajowi a„(0ii 

nomję w kwestjach weteryncryinych. 
Interesującą pozatem rzeczą jcy' 

że Polska kllkakr vaK w toku roko! 
wad wysuwała ni.'zwynia żądania 
ogłoszenia dotychczasowej wymiany 
not. Niemcy nie p>.c>c<um obawUĄ 
się jawności, ie>t jednak rzeczą jas 
ną, że publikach takl.5 nio pr/yolo. 
słyby pożytku dla rokowań. tak trud 
nycb, jak rokowani! o traktat han. 
dlowy i do te?;o z Polskq. 1 e zadana 
Polski tembardziej potęgują w Kulach 

niemieckich wrażenie, it poza sta. 
nowisklem Polski tkwią nlctylko 
względy gospodarcze, handlowe i po. 
lityczne, lecz także wzgMy ogólno, 
polityczne." 

k * ft 

Polska Agencja Telegraliczna ogła
sza następulący komunikat: 

Dzisiejszy komunikat Wolffa, wy. 
dany w związku ze sprawozdaniem, 
iakie złożył n. dr. Hermes gabine-

Polska, przeciwnie, coraz bardziej 
zwiększała swoje żądania w toku ro
kowań i w nocie z dnia 15 paździer
nika zażądała Warszawa przyznania 
nieograniczonego importu mięsa, go
towego do przerobu, pozatem rocz
nego kontyngentu 600,000 sztuk ży
wych świń i 50.000 wołów oraz mie
sięcznego kontygentu 500.000 ton wę
gla. 
Pomimo poważnych wątpliwości dele 
gacja niemiecka oświadczyła goto
wość do rokowania o podwyższenie 
kontyngentu, przewidzianego w urno 
wie między ministrem Stresemannem 

waii handlowych połsko - niemiec
kich, stara się wykazać, iż przerwa 
w pracach komisji pows'ał:i na sku
tek stanowiska, zajętego przez stronę 
polską. Nieścisłe to twierdzenie na
leży odpowiednio sprostować. Obaj 
pełnomocnicy przy wznawianiu roko 
wań dn. 10 września b. r. postanowili 
zawarcie szerokiego porozumienia 
gospodarczego, a nie modus vivendi, 
przewidzianego w protokule berliń
skim z listopada 1927 r. Do takiego 
modus vivendi bowiem odnosiły się 
wyłącznie zawarte w tym protokule 
oferty niemieckie w dziedzinie impor 

dyrektorem Jackowskim. Polacy i tu polskich produktów handlowych. 

POfZUKUJg 
spólmka <łr> powiększenia Damskie-
jifc Salonu fryzjerskiego „Lania" fa
chowca z suma 5.000 zt. niefachowca j 
y, 10.000 z!. Posiadani własny lokai 

Bielańskiej i dużą klijentelę. Te!. 
2*2-57. 2053—1 I 

W ogłoszeniach pism.-wczorajszych 
Sekcji: maczno- spożywczej, śledzi 1 
soli przy C. Z. K. przez pomyłkę o-
puszczono sekcję KOLONJALNA. 

NaszPrzegląd 
' , Nowolipki 7. 
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. Wczorajszy rynek zaznaczył się 
tendencją naogół słabszą 
•'Na zebraniu giełdowem panował 
tóch .niewielki przy usposobieniu 
Mabszeni; Wskutek realizacji zysków 
tó»rsy większości akcji uległy mniej 
Ijjb więcej zniżce. Najwięcej straciły 
na kursie Spiess i Norblin — po 5 
w Ostrowieckie II em. 7 zł., I em. 
2. zl. Węgiel — 1.50. Bank Polski, 
Batik Zarobkowy i Gosławice stra
ciły po I zł„ Lilpop i Modrzejów po 
"•75, Rudzki ,i Zawiercie po 0.50. U-
trzymaly notowania z dnia poprzed
niego: Bank Dyskontowy, Bank Hand 
towy, Bank. Zachodni, Warsz. Cu
kier, Cegielski. 

Z pożyczek państwowych słabsze 
obie premiowe, mocniejsza 5 proc. 
konwersyjna kolejowa. 

W dziale listów zastawnych ten
dencja naogół słabsza. 
v" Drobne tranzakejc nie kwalifikują-

'W notowania: Siła i Światło 
J30.—, Nobel 28.—, Rohn 13.50, Sta-
fachowjce 47.—, 47.25 Zieleniewski 
H7,— Syndykat Rolniczy 1Q.—Bor 
lyowski 16.50, Jabłkowscy .2.80 Ha-
berbusch 220.-. Poza giełdą Zyrar-
itkjwem po 14.25. Zaraz na pogiel-
uziu płaflcrrto. za 4 i pół proc. ziem

skie 47.—-, 10 proc. ill. Siedlec 70.50 
w płaceniu: 6 proc. oblig m. Wairsza 
wy 57 w żądaniu, Kijewski 96 w 
płaceniu. 

Wieczorem płacono .za 4 proc. poż. 
inwestycyjną 11$.—, Dolarówka 99.50. 

,Na. zebraniu dewizowem popyt na 
dewizy większy. Całe zapotrzebowa 

•nie'pokryto. W-obrotach międzyban
kowych dęwiza na Berlin 212.42, 
Gdańsk 172.88: Wypłaty telegraficz
ne na Nowy .lerk 891.90 kabei, za 
100 dolarów. Kurs urzędowy 1 gra
ma czystego złota .5.92.44. 

WALUTY I DEWIZY. 
Dolary Stanów Zjedn. 8.88V2 sprzed. 
8.90' j kupno 8.86' 2 

Londyn 43.241 
s  —43,24'/, sp. 43.35 

kup. 43.137s 
Nowy Jork 8.90 sp. 8.92 kup. 8.88); 
Paryż 34.84 sp. 34.93 kup. 34.75 
Praga 26.42 sp. 26.48 kup. 26.36); 
Szwajcarja 171.60 sp. 172.03 

kup. 171.17 
Wiedeń 125.25 sp. 125.56 kup. 124.94) 

Papiery procentowe. 
5 proc. pań. poż. prem. dolarowa--

100,50-99.75 
5 proc. konwersyjna 67.00; 

jednak poszli w końcu tak daleko, że 
zażądali wogóle nieograniczonego im 
portu, operując baslcm wolnego han
dlu, Oparłem na uchwało genewskiej. 
Że w tym wypadku chodziło tylko 
0 hasło, to wynika najwyraźniej z 
tego, że Niemcy były pierwszym kra 
jem, który oświadczy! gotowość znle 
sienią wszelkich zakazów przywozu, 
1 że tylko dlatego utrzymały one za
kazy. przywozu w stosunku do Pol
ski, ponieważ Polska w tej sprawie 
poczyniła zastrzeżenia. Niemcy mają 
w Istocie tylko jeden jedyny zakaz 

oraz węgla. Strona polska wysunęła 
w toku rozmów zasadę wolnego obro 
tu towarowego między "bu krajami 
przez zniesienie obopolnych zakazów 
przywozu w myśl wytycznych anty-
reglamentacyjnej konwencji genew-
skiej. Strona niemiecka na te propo. 
życie oświadczyła, Iż import węgla 
polskiego do Niemiec będzie przez 
Rzeszę nadal kontyngentowany, i że 
co do eksportu produktów handlo
wych z Polski do Niemiec stosowany 
będzie ogólny zakaz odnośnie do mię 
sa wieprzowego, wolowego, trzody 

przywozu, gdy natomiast po stronie chlewnej oraz bydła. Jedyny wyiatek 
. łt..^7io nłfl 

Notowania pozaglełdawa 
Oolary St. Zjedn. 8,88 i pół 
Dolar złoty 9.03 
Polar srebrny *.43 
Funt an">. 43.25 
Rubel złoty 4-65 
Rubel srsbrny 2,95 
Bilon 1.35 
Marka niem. 2.12 
Cserwonise 21,50 

WARTOŚĆ KUPONU BIEŻĄ* 
CEGO NA DZIEŃ DZISIEJSZY 
10 pros poż. ko'.ejo wa 2.19 

5 proc. .poi, konwersyn* 1.51 
6  p r o p o ż .  d o i .  1 9 1 3 / 2 0  0 . 3 1  
5 pros. Dolartf'.vka 0.054 
8 proc, Banku Gjs> (raja* 2.44 
8 proc. B. Rolnego 2.42 
8 proc. Oblig. Kom. B.Gosp Kraj 0.42 
4 i pól proc. Ziemrkia 1.47 
4 proc. Ziemskie 1.31 
8 proc. Ziernskio 2.62 
8 proc. Miejskie 2.42 
5 proc. Miejsk.1.51 
4 i pól prac. Miejskie 1.36 

Z GIEŁDY ZBOŻOWEJ. 
Żyto 36—37, Pszenica 44—45, Jęcz 

mień browarny 36.50— 37 Jęczmień 
na kaszę 34—34.50, Owies jednolity 
36—136.50, Otręby żytnie 26—27. O-
tręby pszenne 27—28, Mąka pszenna •— 
4 zera A. 7S—80, 4 zera 65 prócz 70 starczalności gospodarczej, wywoła-
—72, Mąka żytnia 65 proc. 49—49.50. jy odtówl^k ze strony urzędowej Jed 

Obroty małe, tendencja rynku, u- . —. 
trzymana. 

NOTOWANIA ZŁOTEGO. 
. Londyn Cza 1 ft. st.) 43:25, 43.25. 
Berlin (za 100 zł.) wypłaty na War r— 

szawę 46.95, 47.15, na Katowice 46.95, stwa narodowego przez ,,LIge 
47.15, na Poznań 46.975 47.175. 

Gdańsk (za 100 zł.) 57.79, 57.94. te 
legraficzne wypłaty na Warszawę 
57.77. 57.91. 

Praga (za 100 zl.) 378.38. 
Wiedeń (za 100 zł.) czeki 79.61, 

79.89. 
Zurych (za 100 zl.) godz. 9 58.25, 

godz. 12 58.25, 

polskiej istnieje przeszło 80 zakazów 
przywozu, dotyczących najważniej
szych i największych dziedzin pro
dukcji niemieckiej, Jak np.: farby, że 
laza, stall, materiałów włókienni
czych, automobili rowerów lokomo
tyw, mebli, wyrobów gumowych, 
szklarskich i skórzanych. Wo Łp c  ta
kiego stanowiska Polski, nie pozosta
wało rządowi niemieckiemu nic inne
go, jak wyciągnąć konsekwencje z 
tego ustępu polskiej noty, który mó
wił, że, zdaniem strony eolskiej, pra
ce komisji są narazić bezprzedmioto
we. Jak wielka była ustępliwość nie
miecka wynika z tego, że import by
dła polskiego do Niemiec, wobec 
bardzo silnego występowania zara
zy u bydła polskiego, musiał potias-
nać za sobą poważi;o niebezpieczeń
stwo. Jeżeli strona niemiecka wska
zywała na to nlebezplicztństwo to 
postępowała w tym wypadku całko
wicie zgodnie ze stanowiskiem kon
wencji weterynaryjnej, która wyraź-

ECHA DEMONSTRACJI ULICZNYCH POD HASŁEM SAMOWYSTAR

CZALNOŚCI. 

od tego zakazu czyniony będzie dla 
ściśle określonego kontyngentu mięsa 
wieprzowego, przeznaczonego nie do 
wolnego obrotu, lecz dla pewnych 
fabryk przetworów mięsnych. Odpo
wiedź ta zachwiała, izecz prosta, 
możliwość porozumienia, gdyż * 
tym stanie rzeczy niemożliwe było 
znalezienie odpowiedniej kompensa
ty dla Polski, wzamlan za dopuszczę 
nie na rynek polski importu produk
tów przemysłu niemieckiego. Musia
ło się to odbić w pierwszej linii 
zwłaszcza w komisji celnej, które! 
specjalnem zadaniem jest szukanie 
dróg do wyrównania przyszłego obu 
stronnego bilansu handlowego. l o
giczną konsekwencją tego stanu rze
czy jest, że prace komisji, oparte na 
wyrównaniu wzajemnych koncesji, 
musiały silą rzeczy ulec zawieszeniu 
do czasu, gdy rząd niemiecki zajnisc 
ostateczne w tej sprawie stanowi

sko. 

Ostatnie manifestacje młodzieży 
zorganizowane pod hasłem samowy' 

nego 7, mocarstw zachodnich. 
W związku z ekscesami ukazać się 

ma apel do społeczeństwa, by w a-
kcji podietej w Interesie gospodar-

Sa-

POSIEDZENIE KOMITETU EKONOMICZNEGO. 

Dala 19 b. u. w godzinach wio- dzenlu tem P- minister Przemyka' 
czornych odbyło s!e pod przewód- i Haudl. słoiył sprawozdanie z sytu 
nlctwera p. przesa Rady Ministrów- bilansu handlowego za ostatni mi * 
prof. Bartla posiedzenie Komitetu E- j śląc. Pozatem załatwiono s*ert* 

mowystarczalności Gospodarczej" 
przekraczano sytuacji, przykrych ' 
wcale niepożądanych. Akcja nie po
winna przybierać formy ekscesów 

gdyż taka forma przeprowadzenia ha 
seł samowystarczalności przynieść 
może więcej szkody prestiżowi pań
stwa niż korzyści. 

| konomlcznego Ministrów* Na poslc- j spraw bieżących. 
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Sytuacja strajkowa w Łodzi. 
Część robotników wraca do pracy. 

Wczoraj po powrocie delegatów z 
Warszawy z Konferencji w Minister 
stwie Pracy, na której do porozu
mienia nie doszło, odbyły się zebra
na delegatów fabrycznych we 
wszystkich '/w. zawodowych. Na 
zebraniach tych po burzliwej dysku
sji uchwalono akcję strajkową w dal 
szym ciągu prowadzić oraz ponow
nie zaostrzyć strajk robotników w 
innych zawodach. 

* * ' * 

Klasowy Zw. Włókniarzy otrzymał 
wczoraj list od międzynarodowego 

włókniarzy, w którym biuro 
międzynarodówki prosi o zakomuni
kowanie jak się przedstawia obecna 
sytuacja strajkowa oraz wdraża go
towość przysłania delegata do Ło. 
drl celem podjęcia kroków w kierun 
ku przyjścia * pomocą strajkującym 
w|ijkpiw«m. 
IÓDŻ. PAT. Strajk powszechny w 

Łsdtf wożoa «ważaó za wygasił. 
W <|niit wczorajszym wieczorem 

pracowników Użyteczności 
puWieirnej powziął uchwałę, koń
czącą strajk w zakładach uźytecz-
mści publicznej. 

Wcwt-aj już pracowały tramwaje 
i rjiinin. na zagadnie powyższej u. 
clłw^ty podjęto także prace w blu. 
r*eh magistrackich, (Strajk włókien-

niczy trwa nadal, jednak w dniu dzi 
slejszyni pośród fabryk wielkiego 
przemysłu ruszyły zakłady towarzy 
stwa akcyjnego „Krusche I Ender" 
w Pabjanlcach, częściowo fabryka 
Towarzystwa Akcyjnego „Kindiera" 
w Pabjanlcach oraz również częścio 
wo fabryki towarzystwa „Allarta i 
Ettingona". W przemyśle małym I 
średnim w Pabjanlcach pracują 
wszystkie fabryki, a w Lodzi pracuje 
szereg małych fabryk puszczonych 
dziś \V tuch. 

ŁÓDŹ. PAT. W ciągu dnia dzl-
>tejszer.a, a zwłas-.cza popołudniu, 
sytuacja rozwinęła się w ten sposób 
że już można mówić o chaotycznej 
likwidacji strajku. Po wczorajszej 
konferencji w Warszawie miały się 
odbyć dziś w związkach robotni, 
czych zebrania delegatów fabrycz
nych, na których uczestnicy wczo
rajszej konferencji mieli zdać sprawę 
z je? przebiegu, ppczem miały nastą
pić uchwały co do dalszej akcji. 
Tymczasem niektórzy z delegatów 
na konferencję wogóle do lodzi nie 
wrócili, w związku „Praca" wywie
szono na drzwiach zawiadomienie, 
że zebranie delegatów nie odbędzie 
się, a przybyłych odsyła sję de 
związku klasowego PO informacje i 

rady. Związek JPraca" I związek 
Ch. D. zupełnie wyraźnie zajęły sta
nowisko przeciw związkowi klasowe 
mu i jawnie oświadczają, że związek 
ten, jako Inicjator strajku, powinien 
obecną sytuację doprowadzić do 
końca. W związku klasowym odby
to islę krótkie zebranie, na którem 
postanowiono trwać przy strajku, po 
czem jednak zebrani się rozeszli. Sy 
tdacja wśród irobotnlków jest taka, 
że corafc' liczniejsze grupiy samorzut 
nie powracają do pracy. Oprócz wy 
mienlon^ch w rannych depeszach 
fabryk, w których powrócili do pra
cy, obecnie zgłosiła się większa 
część robotników do zakładów 
Gayera, >do Widzewskiej (Manufaktu
ry i do innych fabryk. Prawiei wszy
stkie fabryki przygotowują się do 
uruchomienia 6wfych warsztatów n 
dniu jutrzejszym. Wszędzie urucho
miono kotłownie, tak, że fabryki są 
już po.i jjf ij. Na m. 'licie panuje cał
kowity sroko] l'*nie było incydentów 
z komunistami, co do których po
ważnie sią liczono, gdyż spodziewa
no się, że, na. wypadek chaotyczne] 
likwidacji strajku komuniści zechcą 
spowodować różne awantury Jak 
dotąd, żadnych podobnych wypad
ków nie było. 

Ikscesy antysemickie w Budapeszcie. 

Pod hasłem Zjednoczenia! 

WIEDEŃ (AW.) Z Budapesz 
tu ejonosjją o nowych rozfu-
ejiaęb antysemickich, iakla od-
ljjely aię wieczorem na u-
lloaeh mielnicy żydowskiej; Po 
ohćd kilkuset demonstrantów, 
przeważnie studentów zdepolo 
wal księgarnię socjalistyczna 
„Nopsową". a następnie ru. 
s$ył pod redakcją dziennika 
ilf.fPri Z. redakcji padło kil
ki) strzałów rewolwerowych, 
którę szczęście nikogo nie 
żfiiłyt Rosnący wciąż tłum 
delWłistrsntów udał się nastę

pnie do dzielnicy żydowskiej, 
Kdzlę poturbowano wielu ży
dów* Wśród żydów powstał 
nieby wały popłoch; kupcy za
mykali pospiesznie sklepy, prze 
chodnie żydowscy chronili sl<J 
do mieszkań. Grupa studentów 
nacjonalistycznych wtargnęła 
do wypełnione) modlącymi się 
synagogi. Wywiązała sie wal* 
k« na Pięści, która zlikwidowa 
ła interwencja policji' Rozmia
rów rozruchów, fak również 
ilości rannych nie zdołano do
tychczas stwierdzić. Podłożem 

rozruchów jest zatarg między 
uniwersytetem budapeszteń
skim a ministrem oświaty. Ko-
legjum profesorów uniwersyte 
tu odmówiło wielu żydowskim 
maturzystom, którzy zdali e-
gzamin wstępny Jak najlepiej, 
wstępu na uniwersytet. W od
powiedzi na interwencie mini
stra oświaty 6tudenci siła wy
rzucili wszystkich żydowskich 
studenów z gmachu uniwersy
tetu. poczem utworzywszy po
chód ruszyli na uUce miasta. 

Robotnik przysypany pod szyję pod 
i gruzami 7 piętrowego domu. 

VINCENNES. PAT. Siedmloplętro-
tjr *maeh, który się zwalił przed* 
stawia obecnie stos gruzów wysoko. 
&I1 mtr. Na miejscu katastrofy roz-
frywają się okropne eceny. Jednego 
i roftotnlbów włoskich odnaleziono 
* pierwszych godzinach nocy w po
zycji stojącej, przycęem górna poło. 

ciałą miał wolną, do pasa zaś 
M|y«ilecl0By był ciężkie®! belkami. 
Pomimo, że starano się podtrzymać 

siły, W chwili, gdy « gadz. 3-ej 
4 nosy uwolniono go. umarł, Drugi 
rotptclk jest dotychczas przygoleclo 
*¥ gnuami, z pod których słychać 
oszustamnlei jego jęki. Z pod mrozów 

głowę 1 ramię nieszczęśliwego, 
tyclee i brat lego znajdują się na 
njiejsću katastrofy. 

VINCENNE8. PAT. W chwili pbecnej 
ęala akcja ratunkowa przy zwalo
nym gmachu ogranicza się do niesie
nia pomocy robotnikowi włoskiemu, 
przygniecionemu przez gruzy, które
go krzyki słychać było przez całą 
noe, Robotnik ten pozostaje ciągłe w 
tem samem położeniu z rekami skrzy 
żowauerol, przygnieciony przez ol
brzymi stos gruzów, 1 wzywa porno, 
ey. Wzruszenie osób, prowadzących 
akcje ratunkowa, nie da sie opisać. 

* * * 
PARYŻ. (ATE.). Ludność paryska 

fllnie poruszona jest losem Wiocha 
NteelU, zasypanego pod gruzami do
mu w Vlncennes. Po 27 godzinach 
pracy późnym wieczorem udało się 

wreszcie uwolnić nieszczęśliwego z 
pod gruzów i przewieźć do szpitala. 
Już rano odsłonięto jego głowę i 
piersi. Dalsze prace były jednakże 
bardzo utrudnione, ponieważ za każ
dym śmielszem poruszeniem się ra
towników obawiano się, aby zwały 
kamienne nie runęły mu na głowę. 
Popołudniu zdołano odsłonić go do 
biódr. Zasypany przechodził niesły
chane męki. Stan jego Jest bardzo po 
ważny. 

Naogół wydobyto !uż teraz U zabi
tych i 5 rannych. Przypuszczają, że 
pod gruzami leży leszcze 8-mlu ro
botników. 

^-4)00— 

vr' Dokoła rozłamu w P. P. S. 

Na konferencji, w Łodzi u-
gruntowane zostały podstawy 
zjednoczenia obozu narodowo-
sjoiiiistyczmego. Byt to etap 
pierwszy na drodze do całko
witej unifikacji. Etap drugi — 
to konferencja we Lwowie, któ 
rej obrady rozpoczynają się w 
dniu jutrzejszym-

Na konferencji łódzkiej usta
lono zasady współdziałania w 
zakresie spraw organizacyj
nych. Pominięto narazić „punkt 
niebezpieczny", problem draż
liwy t. zw. „polityki krajowej". 

Ale bez rozstrzygnięcia tej 
kwestj] nie może być mowy o 
istotnej unifikacji. Sprzeczne 
dążenia rozsadzają naszą re
prezentację parlamentarną. 
Rozsadzają większość Koła Ży 
dowskjtego, t. j. -grupę posłów i 
senatorów sjonfstycznych. Na 
płaszczyźnie „polityki krajo
wej" dzielą obóz sjonistyczny 
grarrice różnych ..mentalności" 
W trzech ośrodkach, Warsza
wie, Krakowie i Lwowie ist
nieją odrębne, nieopisane, nie-
sfonnulowane programy'' i zia 
sady taktyczne, w istoeic bę
dące emanaeją indywidualno 
ści 3ch przywódców. 

Próbowano już różnych spo
sobów uzgodnienia tych indy
widualności i pojęć. Wszystkie 
próby unifikacyjne, oparte na 
kombinacjach zgody personal
nej — spełzły na niczem. Pró
bowano też sprawę sporną — 
przemilczeć. Ale jest to sprawa 
bytu powszedniego i nie moż
na przejść nad nią do porządku 
dziennego. Zrobiono taki ekspe 
ryment „przemilczenia" na kon 
ferencji łódzkiej. Wkrótce wy
buchły niesnaski w Kole Ży-
dowskiem. Jiaic sefsmograf re
prezentacja parlamentarna od-
razu sygnafizowaŁa ognisko 
wstrząśnień,, , 
* Wreszcie 'i dojrzała świado; 
mość, że niezależnie od zjedno 
czentiai organizacyjnego- od 
skonsolidowania działalności 
propalestyńskiej — musi być 
ustalony jeden program poltty-
kl żydowskiej, nad którego wy 
konaniem czuwać winna instan 
cja naczelna, wybrana przez 

przedstawicieli wszystkich 
daielnic. Takiego programu jed 
nolitego nic mamy dotąd- Istnie 
ją tylko koncepcje Rady Naro
dowej, sformułowane w memor 
jatłach, uchwały dzielnicowych 
zjazdów sjonistycznych, rezo
lucje, dostosowane do zagad
nień aktualnych. Wszystko to 
nie tworzy jeszcze jednego 
programu, który byłby w jedna 
kowej mierze obowiązujący 
dla wszystkich przedstawicieli 
sjonistycznych. 

I oto zasady tego programu 
opracowane być mają jutro — 
mia konferencji lwowskiej. 

Na tę konferencję Tymczaso 
woj Rady Naczelnej Organiza
cji Sjonistycznych w Polsce — 
zaproszono również wszyst
kich posłów 'i senatorów sjoni
stycznych w charakterze rzc-
czoznawcqw Będą oni mieli spo 
sobność zobrazowania przed 
Radą Naczelną fatalnych skut
ków nieujednostajnienia pro
gramu politycznego. Należy 
też wyrazić przypuszczenie, że 
w 'ich opinji kompetentnej prze 
waży pogląd, iż konstruowanie 
jedności politycznej żydostwa 
polskiego rozpocząć należy od 
podstaw programatycznych — 
nie zaś od rozwiązywania ła
migłówki względów personal
nych. 

Myśl unifikacyjna zwycięży 
'fa dziś we wszystkich środo
wiskach narodowo - sjanistycz 
nych. Nikt już nie śmie prze
ciwstawiać się hasłu zjednocze 
nia. Nawet opozycja wypisała 
hasło unifikacji na swym sztan 
darze. Ten postulat opinji za
waży ,z pewnością na obra* 
diach lwowskich-

Prócz tej kwestii — konfe-
renqja lwowska ma przed sobą 
cały szereg ważnych zadań. 

Na porządku dziennym jest 
m. in. sprawa utworzenia ko
mitetu „Pro - Palestina" oraz 
wyboru przedstawicieli żydo
stwa polskiego do „Jewish A-
gency". Realizacja tych spraw 
doniosłych zależna jest całko-
wicie od unifikacji całego ru* 
chu. 'J. A. 

Zjazd kupców polskich 
i niemieckich w Wrocławiu. 

. W wywiadzie dziennikarskim przy 
w(^jM „Frakcji Rewol.", pos. Jawo-
jfowskl oświadczył m. In. 
; „Pomawianie o wpływ sanacji na 
Przebieg ośtataieb wypadków w PPS 

zwykła demagogja lub manewrem 
P^IUyunym". 

W kołach politycznych oświadcze
nie p. Jaworowskiego wywołało du-
ił .wesołość. 

' j .  »  *  0 
'W tym samym wywiadzie pos. 

Jaworowski powiada: 
* ,Warszawska organizacja nie trak 
'uje obecnego kryzysu w partji jako 
ręzłąmu, lecz jako wewnętrzną re-
wdltę przeciwko C. K. W.". 

Jeżeli niema to l|yć tylko — gra 
słów, tó chyba pos. Jaworowski 

.chce powiedzieć, że jego grupa „pił-
sudczyków" spodziewa się, Iż opa
nuje szeregi P. P, A 

;• ' i : ' J 

Jest to naturalne robienie nastro. 
lu- : 

Zresztą niema co kłócić się o wy
razy, gdy fakty Są dość wymowne, 
jakkolwlekby się je nazwała -

» » » 
Mimo „braku kontaktu", o którym 

zapewniają rozłamowcy, prasa sana-' 
cyjna ma najszczegółowsze. informa
cje o tem, co się dzieje u rozłamow
ców. U,, 

1 podkreśla m. In., że cl, którzy się 
„nie rozłamali, lecz zbuntowali" — 
nie wezmą udziału w kongresie PPS 
lecz zwołają własną radę naczelną 
I oddzielny kongres. 

Według obiiczeii kół sanacyjnych, 
rozłamowcy, poza Warszawą mogą 

| liczyć przede wszy stkiem na okręg 
lubelski i łódzki, a na terenie parła* 
mentarnym na pOs. pos. JaworawT 

sklego, Żlemięckiego, Prassowa, Do-

wnarowicza, (Niskiego, Szczypior
skiego, Malinowskiego, Bobrowskie
go, Smólikowsklego, Oardecklego, 
Pączka, pąulelewlcza I kilku dotąd 
„neutralnych". 

Oczywiście jest w tem wiele opty 
miżmu, podyktowanego przez — ży
czenia. 

Już zresztą wiadomo, że umie
szczony w powyższej liście pos. 
Zlemlęckl wypowiedział się przeciw 
rozłamowcom, a z okręgu lubelskie
go, na który „Frakcja" bardzo liczy
ła (jest to okręg pos. Malinowskie
go) nadeszły wczoraj do władz PPS 
ostre protesty przeciwko robocie 
twórców „Frakcji". 

W kotach, zbliżonych do C. K. W. 
PPS, przewidują, że z posłów za 
rozłamowcami pójdzie tylko 7—8, 
przyczęm wymieniają nazwiska, ;któ-
re podaliśmy już wczoraj. 

WROCLAW PAT. Dziś w połud
nic otwarty został zjazd kupiectwa 
polskiego i śląskiego, zainicjowany w 
styczniu roku bieżącego przez pre
zesa wrocławskiej Izby przemysło
wo . handlowej d-ra Grunda pod
czas zjazdu kupiectwa polskiego 1 
niemieckiego w Warszawie. Delega
cji polskiej przewodniczy p. Kazi
mierz Otmlanowskl, wiceprezes na
czelnej rady zrzeszeń kupiectwa pol
skiego. Na zjazd przybyło ogółem 3e 
przedstawicieli kupiectwa polskiego 
m. In. poseł Wiślicki, p. senator Ro-
tenstrelch. 

Narady, w których ze strony nie
mieckiej brało udział około 120 przed 
stawiciell kupiectwa śląskiego, za
gaił prezes Wrocławskiej Izby Prze
mysłowej I Handlowej dr. Grund. 
dziękując przybyłym gościom pol
skim za ich przybycie do Wrocła
wia. Wyraził on nadzieję, że ostatni 
zwrot w rokowaniach polsko . nie
mieckich nie wpłynie ujemnie na na 
rady kupiectwa. powołanego do two 
rżenia pomostu miedzy państwami. 
Zaznaczając znaczenie bezpośrednie
go zetknięcia sie sler kupieckich, pre 
zes Grund zwrócił się przeciwko pro 
tekcyjnei polityce, dążącej do odcię
cia gospodarczego państw i pod
kreślił konieczność zastosowania się 
do uchwał genewskiej światowej kon 
iereticjl gospodarcze] z 1927 r. 

W odpowiedzi swej przewodniczą
cy delegacji polskiej p, Otmianow-

ski podkreślił życzenie kupiectwa pol 
sklego dojścia do porozumienia ze 
sferami Niemiec i do nawiązania geo 
graficznie uzasadnionych bliższych 
stosunków ze Śląskiem. h 

Po ustaleniu porządku dziennego 
narad i po utworzeniu dwuch komi
sji, komunikacyjnej oraz gięldowcj, 
nastąpiło wspólne śniadanie, na ktir-
rem pierwszy syndyk wrocławskiej 
Izby Przemysłowo - HanJiowej dr. 
Freymark wygłosił szczegółowy re
ferat o stosunkach gospodarczych 
między Śląskiem a Polską. 

W odpowiedzi swej dyrektor Si
korski zaznaczył, że właściwym ce
lem zjazdu obecnego jest konieczność 
wzajemnego poznania się, nabyeła 
zaufania do siebie i wytworzenia i-
tmosfery przychylnej dla dalszycjh 
rokowań. 

Omawiając całokształt zagadnleii 
gospodarczych, mówca zaznaczył, że 
Polska nie dąży bynajmniej do her
metycznego zamknięcia swoich gra
nic. W miarę uzdrowienia własnej go 
spodark; powiększy się wwóz do 
Polski, który nie powinien być ha
mowany żadnemi przepisami ograni-
czającemi. 

St. fclczer Szpitala na Czystam 

H. MiMefi 
Giiepla 8 tel-182-5$ . " 

•;  < :  
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Przez rozłam do uzdrowienia. 
Przed wojną stosunek mię

dzy burżuażją a socjalizmem 
był. jasny. Socjalizm organizo
wał klasę robotniczą, jako wro 
?a klasy burżuaz-yjnej oraz pań 
stwa kapitalistycznego. Rządy 
burżuazyjue należycie na to re
agowały. bądź zakazując ruchu 
socjalistyczn., bądź traktując 
jego zwolenników, jako silnych 
przeciwników, którycli z ko-

• Wieczności trzeba tolerować. 
Wojna dokonała przewrotu w 
tym stosunku. Przekonano się, 
że djabeł socjalistyczny nie jest 
tak straszny, jak go malują-
Członkowie internacjonałów 
nictylko gwrizdiięli na między-

"• narodowość i wzajemnie się 
mordowali, ale wzbudzali po
dziw, wśród generałów, spręży
stością swej prganizacji, jak-
gdyby specjalnie stworzonej 
dla celów wojennych. Z drugiej 
strony i socjaliści widzieli., że 
podczas wojny socjalizacja po
stępuje rychło naprzód, i poczę
li przemyśliwać nad tern. jakby 
ją utrzymać i w czasie pokoju. 

W ten sposób między socja
lizmem a kapitalizmem . staną? 
po wojnie cichy układ. Socjak' 
ści porzucili swą rcwolucyj-
ność i zgodzili się na stopniowe 
realizowanie swego, programu 
uczestnicząc w rządzie burżu-
azyjnym.jawnie lub pod mas
ką. Burżuazja zaśpacżęła pro
tegować socjalistów, wygry-

.wiając dcli przeciw komunistom, 
którzy nie tylko trzymali się 
nieprzejednanej taktyki przed-, 
wojennej,; lecz jeszcze wzmo
cnili swą rewolucyjność zapo-
rtiocą głoszenia i urzeczywist
nienia dyktatury proletariatu 
w-drodze wojny cywilnej i! 
gwałtów. 
-- Na zachodzie jednak kontrakt 
między burżuażją a socjaliz
mem odbywa..się cicho, skry
cie, według. ::ńa'jsubtelniejszych 

.zasad tajnej dyplomacji. W jed 
iiym kraju socjaliści w rządzie 
jawne wcale nie biorą udziału, 
posyłając doń tylko swych >,ur-

,topników".. (Np. Paul Boncour 
we Francji). W drugim kraju 
socjaliści uczestniczą tylko w 
r.żąclzie postępowo - demokra: 
licznym, odsuwającym nacjo
nalistyczną reakcję (np w Niem 
czech)- Protekcja udzielana 

-socjalistom ' przez burżuazję'1 

także jest ukryta i subtelna, bo 
Ogranicza się tylko de czynie-
riLą wstrętów ich przeciwni
kom - komunistom, lecz bez 
stosowania do nich jawnych 
zakazów, w obawie, by to nie 
podniosło ich popularności śród 
mas wyborczych. 

;3, U nas w Polsce ten stosunek 
jjiiiędzy burżuażją a socjaliz
mem odbywał się dotychczas 
#łyt przejrzyście i brutalnie, 

^zamian za zakazanie komu-

tąd te dwa odłamy stale ze so-
bą się ścierały. 

Lewica nic mogła widocznie 
zrozumieć, co to jest za socja
lizm, który drukuje swój organ 
w drukarni rządowej, najprzód 
zagarniętej, potem wydzierża
wionej za półdarmo, co to jest 
za socjalizm, któremu burżua
zja! pozwala-mieć bojówkę, któ
ry urządza Jabłonnę. Ale na 
niezadowolonych był łatwy 
sposób. Gdy ząbardzo buń
czucznie się zachowywali, u-
sutiięto ich z partji, :Uznając za 
„komunistów", czyli wydając 
na łup represji. Z tych malkon
tentów zwolna powstała Nieza
leżna -Partią Socjalistyczna, 
którą PPS. piętnował jako >,ko-
munizującą". pomimo, że hoł
dowała oiią demokracji, potę
piając osiąganie dyktatury 
przez, gwałt. Partją ta wierna 
przedwojennym z'astiidom socja 
lizmu i ogniskująca w sobie 
wszystkie narodowości w Pol
sce; zrywając z szowinistycz
ną praktyką PPS- wiodła jed
nak żywot such.otfjiezy, wobec 
swej pozycji półlegalnej"; •' A 
PPS. ..kwitnęła" dalej,. 

- Z biegiem czasu jednak w ko 
lach PPS. spostrzeżono się, że 
taki ,-,rozkwit" z łaski burżua-
żji nfoże ją zawieźć jiad skraj' 
przepaści. Z jednej strony kon
takt 7. socjalistami' innych kra
jów, którzy widzieli, co się w 
Polsce dzieje. Z. drugiej strony 
fakt. że podczas wyborów 
wpływ PPS. stale - się zmniej
sza ha korzyść komunistów—-
wszystko to sprawiło, że w ło
nie PPS- lewica poczęła brać 
górę. Zarazem przyszedł prze 
wrót majowy,- który wywołał 
chaos w całej ideologji pepe-
sowskiej. PPS. popierała ten 
przełom zwrócony przeciwko 
reakcyjnemu, ale bądźcobądź 
parlamentarnemu -rządowi, urą
gając swemu głównemu haślu 
dzielącemu ja; od'komunistów— 
spokojnej wltóW'- parlamentar
nej, rewolucji w obliczu pra
wa.. : 

Cóż czynić dalej? Prawica 
PPS- sądzi,, ze. 'kto powiedz:®! 

niego rząd, zwłaszcza, że nie 
jest. on wybitnie antyrobotni-

•czy- dalej: uspołecznia przedsię
biorstwa pryevame nie odbiera 
robotnikom praw, słowem jest 
ideałem tego, co można osiąg
nąć w państwie, gdzie więk
szość jest burżuazyjno-drobno-
mieszczańska, gdzie zatem tyl
ko dyktatura może zapewnić 
robotnikom względny postęp. 
Lewica zaś chce powrócić m 
drogę demokratyzmu. już to nie 
kontentując się „postępowo
ścią" sanacji, już to lękając się 
prowodyrów fl Międzynaro
dówki, wobec której przedsta
wiono sanację polską, jako fa
szystowską. Do teorii przyłą
czyła się praktyka, którą po
głębiła przepaść miedzy pra
wicą a lewicą. 

Socjalizm znajdujący się na 
usługach burżuazji ulega łatwo 
domorahz&cji pod względem e-
tyczńyrn. Socjaliśęi. będący na 
Ciepłych posadkach państwo
wych i komunalnych, są poda 
tiiym materiałem dla korupcji. 
Nie dziwota, że na takie urzę
dy pchają się karierowicze, kto 
rzy zbyt brutalnie schlobiają 
szowinizmowi i reakcji, dopro-

Z życia żydowskiego. 
OŚWIADCZENIE SIRA JOHNA CHANCELLORA WOBEC 

DELEGACJI S.JONI STÓW ANGIELSKICH 
LONDYN (Ż. A. T.). Nowo -|ności administracji oraz Ia 

mianowany Wysoki Komisarz wish Agency" w Palestvnip «• 
Palestyny Sir John Chancellor1 John Chancellor oświadczył rT 
przyjął delegacje federacji sjo- • legacji^e administrować ' h7 
nistów angielskich w osobach dzie krajem zgodnie z duchami 
t*!)nirt!i ItaIHKIii*tio i-nUixn Dnxl. * • > **' I 

wadzając układ z nią do kary- wiecu tym- na którym przc-

rąbiita Goldbluma, rabina Perl-1 dosłownem brzmieniem manri 
zweiga, p. Goodmana oraz p, j tu. Sir John Chancellor wvra 
Pawkinsa. Delegacja gratulo-iził nadzieję, że w działalność 
wała Wysokiemu Komisarze- którą powierzono mu w Pale-
wi w związku z objęciem przez' stynie dopomoże „Jewish Aeen 
niego tak odpowiedzialnego cy" do zrealizowania wielkieeo 
stanowiska i równocześnie za ideału, który przyświeca sioni-
poznała Wysokiego Komisarza, stom. Wysoki Kom. przyrzekł 
ze stosunkiem sjonistów angiel rozpatrzeć przychylnie spra-
skich do szeregu ważnych za- j wy poruszone przez delegacie 
gadnień dotyczących działał-^ sjonistów angielskich. 

Wielki wiec protestacyjny w najenergiczniejsżego śledztwa 
Berlinie z udziałem niemieckich w wypadkach podobnych wy-
mężów stanu przeciwko bez-; kroczeń oraz do surowego u-
czeszczeniu cmentarzy żydów karania winnych. Zabierali rów 

skich. nież głos mówcy żydowscy 
' Berlin (Z. A. T.). W gmachu | jak przewodniczący gminy ży-

sejmu pruskiego odbył się wiel dowskiej w Berlinie, radca han 
ki wiec protestacyjny, zwoła
ny staraniem „Zentral - Verei-
nu obywateli niemieckich wy
znania mojżeszowego" prze
ciwko znrieważanru svnagog i 
cmentarzy żydowskich. Na 

katury. Do nadużyć prowadzi 
także system bojówkowy, któ
ry -polega na tem. że podczas 

\vodn5czyl radca prawny Brod 
nitz wystąpił szereg niewiec-
kich mężów stanu- Przywód-

gdy'jednyin socjalistom nie wol; ca demokratów niemieckich, o-
no nawet egzystować, drugim bectty minister • stprawiedliwo-
wohio się zbroić, t zbrojnie ma- śai Koch, marszałek sejmu prus 
nifestować, do czego nie ma kiego oraz przywódca socjali-
prawa nawet najlojalniejszy o-
bywatcl- Te rzekome czy, istot
ne nadużycia na urzędach i po-.! 
czas demonstracji. 1 maja, któ
ra zamieniła, się na krwawą 
łaźnię, dały lewicy temat do 
wystąpień brószurowyćh, prze
ciw' prawicy ćó jeszcze, bar
dziej pogorszyła wzajemne sto
sunki. . ... * .. . ,. '_. ; 

Obecnie rozlani jest faktem! 
dokonanym. Trzeba przytemj prezydent policji' berlińskiej 
przyznać, że prawica idzie,]Dr. Weiss podkreślił, że zniewa 
wfeśoiwie mówiąc, ipq dotych-! żenie świętości Żydów niemiec 

styczny Bartels jakoteż sekre 
:tarz stanu Heltscher w przemó 
wienlach, wygłoszonych na 
zgrotnadzeniu w ostrej formie 
dali wyraz oburzeniu rządu nie 
mieckiogo i pruskiego z powo
du barbarzyńskiego bezczesz
czenia synagog i cmentarzy ży 
do.wsloich \y Niemczech. Mów
cy traktowali te wykroczenia 
jako objawy zdziczenia. Wice 

A musi po\viedzi.e.ć ;B.. Skoro 
się wywołało' przewrót..trzeba 
dalej popierać wyłoniony z 

czasowej drodze PPS-. lewica 
zaś chcę zerwać z.dwuznaczną 
rclą. jaką PPS. dotąd odgrywa 
ła i stać się prawdziwą partją 
socjalistyczną przynajmniej na 

kich., są hańbiącą plamą na kul
turze niemieckiej. Organy rzą
dowe wezwane zostały do jak-

dlowy Gerson Simon, Bruno 
Weil. Dr. Julius Back i profe
sor BlumenthaK W końcu u-
chwalona została jednomyślnie 
rezolucja, która zwraca się z a 
pclem do sumienia narodu nie
mieckiego, domaga1 się spotę
gowania poczucia prawnego 
wśród ludności oraz przeciw
stawienia się objawom zdzicae 
nia, które plamią kulturę nie
miecką. • " • 
Nowy przekład niemiecki biblii 

Berlin (ŻAT.) Na ostatoiem 
posiedzeniu Rady «m-iny żydów 
rfkiej 'W Berlinie członek Rady 
Goldschmidt w odpowiedzi na 
interpelację w sprawce postępu 
prac nad niemieckim, ptzekła-
dem Biiblji, który ma być wyda 
tiv przez gminę berlińską, o-
świadcizył, że pierwsze. 4 księgi 
pięaioksśęgu Mojżesza., .jksięga 
Josuego, Królów i Jeremiasza 
są ijuż przełożone- P,;pf. Lówe 
wyjaśnił przytem,. ...żć. prace 
przekładowe posuwają się w 
wolnym tempie, ponieważ no
wy przekład Biblji powinien od 
powiadać najnowszym wyma
ganiom naukowej krytyki. 

wzór zachoduf. 
S. łf. 

"0. 

;ńizmu żądano od socjalistów 

W młynie opinji.  
. ROZŁAM W P. P. Ś. 

ZiSadnieze iperypetie decydującycti 
•wypadków, które •rozegrały si* w 
ciągu ioistaitflich dalw. P., P. S. są .już 
znane naszym cz^'tetallkom. 

Należy .jednak <U.a . uzupełnienia! . o-
brazit iirzytoczj'e .tóika usitępóiw. o-
dozwy, oglciszonoj' w' ..Roboit'.niku", 
który dotąd istpfrawrtię przemilczait toz 
teTki w łoniie -jj>art/i, ale teraiz — wa-

i , i ,  . ,  -  .  i  b e c  j a w n e g o ,  j u ż -  r o i z t a ' t n u  —  o c z j w i -u ęgłeści wobec każdego, rządu śeie, d!użej  Jnfeć móś,;  

Uurzuazyjnęgo, pozwalając im 
>j|ajwyżej bawić się w pozorną 
opozycję.' W ten sposób urosła 
ao, niebywałej potęgi PPS., któ-

>ra przed wojną była w Króle
stwie tylko częścią ruchu socja-

,J|stycznego. i rozbita była na 
Owa odłamy: międzynarodową 
lewicę i patrjotyćzną (czytaj 
nacjonalistyczną) frakcję, przy 
C^ęm przewagę, w nowej PPS. 
zdobyła nacjonalistyczna pra
wica, która przed wojną była 
•w znikomej mniejszości. 
t Ale wobec tej niewygodnej 
pod kątem socjalistycznym roli, 
Zaraz na pierwszym kongresie,' 

ktorym Partie z b. Królest-

Galici? -.Się zpartJ'a- z b-
S„ujaw" y się Pierwiastki 
J 5 L)tworzyły Się dwa 

DrScr sSCzem '.licowy 
cowmu Morac«SŁSraOd-

Odezwa przyponiina • nai wstępjo 
Enaną sipirawę utwoirzónej przez -.„ja-
worowszćzyków" „Wair&zawskiej Ra 
dy Związków . Zaiwodowyclt" i zwra
ca uwa.tcę : ; ; . 

„W tym sąiiiym; pza&it. ukazał 
się „Przedświt" jaiko- diziemiik 

•rzekoiino spójaHIstyczify. Prasa 
burimzy#Tx'.zw^zalii jego 'po-
wstatiie z .'iiaizwiskiein Rapmuitdai 
JaiW0TOW«kite2O', czto'nika C. K.' 
W. i prezesa W, O. K. R. Ccii-
tr.atny Koinutąt Wykonawczy za-
żądaf od siiego izaiprieczeni'a1 pu-

tieziiitego'. tyur poigtesik'Otn, W 'od-
potwipdzi oia ipoiwyższe: decyzje, 

. . ęzłtMlcowie. paa'tjf, uozestnóczący 
iw „Radzi®" żaiwodoiwej, ogłosili 
w „Przedświicte" odezwę iprzeciw 
ko Komisjf CMUt.ralmej klasowych 
.awiązików 'zaiwodowych. Rajmund 
Jawoirawski ;zaś odnjówił spro
stowania wiaidoJTiości o jego z-wi'<i 
'ziku ' z wydaw.nśs!tiwem „Prźed-
świit". 

„W, tych -waruaikach. — czy
tamy dattej -w 'Oideziwie — Cen-
tratay Kornitfst Wvkoivawczy -wi
dział się zmuszonym m. posie 

dzenim z dii. 17 [października roz-
' wiązat Warsza/wski Okręgowy 
' Komitet Robotniczy, jako odpo
wiedzialny za stosunlki .tia terenie 
Warszawy, ipodponządkować so
bie bezipośredfiifo organizacje 

. dzTefaicowie i' zawtissić w funk 
cjach wewniotrzmo - partyjnych 
oztomków Pairtji'. 'kitórzy rae wy-
konatli' jego uchwał w sprawie 

•stosumku do „Przedświtu" i prób 
irozbjtjąrfa klasowego ruchu za
wodowego". 

Uchwał-tych'jednak nie ogłoszono. 
Dlaczego? Odezwa tak to t łom acz y; 

. „Postanowienia ostatnie zosta" 
• ły odroczoaie tii.a preeciąs dwóęh 

dni, celem umóżKtwieiwa' zaidtere-
.'śowanjyin czfoiiikotm Partii roż-
ważańia właisnej róJT; póstario-
w.iemle, dotyczące .- rozwiązania 
W. O. K- iR. C >K.vW, traktewał, 
jako.: zarzadzeiH'e wcwnetr'zno-ar 
Kahjizaćyjnie; dlatego 7Ąc zgłosi 

•liśmy go we wczofaaśzyiii nuiiie 
rże „Rnhotnika^c;'-'•:v-' - •;* 

; Wyjaśnienie to nic brzmi, 'bardzo 
przekonywująco; Uchwała taka jak 
rozwiązanie W. O. K. R. jest dość 
ważna, aby <poi.ntformoiwać o niej 
wszystkich człoiików partji. -Mitozę-
nie :„Rabovn.ilka" trudno tłumaczyć so 
bie, inaczej, jak tem, it — pewna 
część -przynaiwiitfej, „centrowa", C. 
K. W. dtciala jeszcze, w- (tej ostatniej 
godzinie, podjąć -próbę ,^'lajstrawa -
ms". 

Ale nastąpiły znane, -wypadki. 
„Warszawski Okręgowy Ko-

liiitet Robotniczy — pisze „Ro-
botniik" — ndpowiedztół odezwą 
nrczłamową" w Przediwicw', 

„i Centr. Konnit. Wykon, przed 
łoży Kfluwrcsowi Pairtji szczegó 
łowe spraiwoizdanie -o siwoint wy 
sfłku, który zmierzał do 'usunię
cia wszeilMch trudności organd.za 
cyjriych i osobistych w Warsza
wie. Uczyniliśmy absolutnie 
wszystko. Spoliliialiśmy się ze sto 
sunikiein zupełme odwrotnym". 

Odcziwa ikończy 'się wezwaniem 
do obrony Partji przed rozłamowca
mi, w którem czytamy m. in.: 

„Nasi .byli towarzysze podno
sząc: r^kę na całość Polskfoj Par 
tji Saćjalistyazne.i... usiłują — o-
bojptne, ozy świadoimje — zadać 
cios w plecy Masie robotniczej 

• w trudnym okiresbe jej walk} o 
•samo -prawo do życia, demokra
cji w jaj waięe /przeciw reaikcyj 
niej Mi, Polsce Niepodległej — 
wreszcie — w jej położeniu mię-
dzynarodowem, gospodarczcm i 
'POfftycanem, kłore wymaga wy 

• jakowej -wręcz zwartości obozu 
•socjalizmu nxilski'ego. 

... Kto targa dzisiaj... wieżami 
ongairózacji partyjnej, ten., służy, 
rr'abojetne, czy rozmyśilinic — 
takim czy im«.iym intrygom „sa-

, -nacji"; ten- oddaje usługę nieoczc 
kiawaną reakcji z jednej, kom-uniz 
niowi z -drugiej strony". 

•ZasMiacżyć należy, że nit jest to 
joszeże odezwa C. K. W. w spra
wie rozłamu, której- spodziewać się 
fiaieży dopiero po inaóbliźszcm posie 
rżeniu G. K. W. Pcid tem, co ogłasza 
„Robótni-k'.',' nikt nile jest podpisany, 
ale jest tam w końcowym ustępie 
mowa o poiieceiiiu C. K. W., którego 
pogłady wyraża wiec „Robotnik". 

rozłamowi i specjalnie oddaw-na — 
interesujący się robotą -rozłamową 
w P. P. S. „Głos Prawdy" z jednej 
strony przytacza głos pewnego tcz 
łamoiwca, wypierającego się wszel -
kiego ikcrotatktu -z sanacją, a z drugiej 
przynosi -takie informacje-. 

„Dowiadujemy się, że czynio
ne są •stair-ania, aby na czele daw 
nej frakcji stanął Jędrzej MOra
czewski . Organem oricjalnym P. 
P. S. (datwna Frakcja Rqwclucyj 
na) isostaóe „Prizedświt". 

Dalej „Głos" Prafwdty-" . wystaje, 
jajkgd-yby w imi'emiu ,.Frakcji"z ro
dzajem ,',ultimatum", - oświadczając, 
że — rozłam może iszczę być zażc 
gnany, jeże® — partfa: psdda się ideo 
łogji „Frakcji". 

A na 'inmem miejscu daje głos „wply 
wowemu" rozłamowcowi,;'" -który m. 
in. tłumaczy „rewotttę.Y —- .„nierzeczo 
wjim stosu-nkiem do rządu obe«nreh 
kierowników partji;. . określających 
swoje s-tancwJsko pod kątem widze
nia osobistej nienawiści do .Marszał
ka Piłsudskiego", a poza tem oświad 
cza, że 

.jest jeszcze pcaxna. grupa pra -
wiicowa, usi.tująca podjąć Się me 
•djato-rstwa w kierunku ipcczynic 
nia 'przez C. K. W. ustępstw na 
r.zecz warszawskiego f). K. R-

A ustępstwa te' miałyby być nic 
byle jakie p.rzodcfwszystjticm porzucę 

-lie opozycji wobec rządu. 
Oczywiście, gdy-rzeczy tak dale

ko już zclszły, -szanse owej akcji' mc 
Na 'obWoze i kiiltey nowopowstałej diatorskiej są beznadziejne. Ciekawe 

„Frakcji" -rzucają dodatkowe świat
łe, nie przynosząc zresztą nic takie
go, o*czembyśmy zslsadniczo nie wie 
dzieli, złosy pism sanacyjnych z 
wielkim aplauzmem, witających rozła 
mówców. 

Najwięcej ,poświęcający miejsca 

jest natomiast, co po- jej niepowodze
nia uczynią — mediatorzy; , 

Ouis. 
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Wyszkolenie konsulów. 
Wywiad a dyrektora Departamentu Konsularnego Minister

stwa Spraw Zagranicznych, % p. Wacława Babińskiego-

Ministerstwo Spraw Zagra
nicznych. pragnąc współdzia
łać z zamierzeniami nzą-dlu w 
kierunku akttywfizacji naszego 
bilansu handlowego, główny -na 
cisk położyło olbecniie ma odlpo-
wtedrf'e przy,gotowania ikoras/u-
tów. wyjeżdżających sia pla
cówki zagrawtene. Z uwagii na 
doniosłe .znaczenie tej aloQfi, 
zwróciliśmy ste 'do dyrektora 
departamentu Konsularnego Mi 
rtteterstiwa; Spra/w Zaigramicz-
,nych. p- Wacława Baibińslkiiega, 
z prośbą o Mfiższe wyjaśnierfia. 

— Przy tworzdniu nowycih 
placówek ikorssuflarinych — za
czął dyr. Balbińsiki — zwraca 
s;ę uwagę na (dwie dziedziny 
pracy konsulów: 1) ma opidkę 
nad emigrantami1 i wagóle pola
kami zagrarl/cą: 2) na pracę 
nakf rozwojem stosunlklów ho
spodar ozy c^h Polska z zagranica 
z-myślą o przyczynieniu-się do 
osiągniędiia czynnego biiląnisu 
handlowego i płatniczego. Aby 
te cde osiągnąć, -u!rzęidnicy. 
fctórzy jadą na ftecówikt muszą 
być adpowiedtiro przygotowa
ni i dlatego przed' wyjazdem 
j*rzez pewien czas pracują w 
odpowiednich 'referatach za
równo w Min- Spraw Zagra-
tfcznyoh, jak * w M!in. Skarbu, 
Przemyślu i Hairudllu, a nadto 
odbywają ipraiktylkę- i zapozna
ją się z agendami Państwowe
go Instytiuitu Efapotrtowego o-
raz Urzędlu Emigracyjnego. 

• Gzy tylko nowomianawa-
tił?kbnsulowie przechodzą takie 
przeszkolenie ? 

— Nie- W nńarę możności 
•równicę i .konsuiowfle, przyjeż
dżający z placówek do kraju na 
urlopy; mają zalecone, by sko
rzystali z czasu urflopu w calu 
zaznajomienia się z rpr.aicą urzę
dów centralnych i" wchodzili z 
niemi w kontakt- Wogóle-panu
je 'tendencja, aby każdy konsul 
rflttał za sdbą praktytoęt w Cen
trali M. S. Z- w Wairszawue o-
raz w tydh poszezegićlSnyah re
feratach miinilstersitwa t 'Urzę
dów. z ktićreimi w swej dzia
łalności 'na ipttacówce ma, lub 
może 'mieć sityczmaść. 
. -— W jakich dlziałach odby
wają praktykę ikoósirlowie? 

— KonsułowWe zapoznają się 

z dzrafami. z fotóremi mogą 
ąiili.eć do czy niema na, .płlacówce 
z purtikitu wMzanli'a (interesów 
Polski z danym 
krajem. W Ministerstwie 
Skarbu przechodzą działy 
poltyki finansowej, a nadto 
odbywają prakrtyikę w Departa 
mencie RrczydijtaOnym, ikltóry 
ogirtcśkuje w soifci'e wszystkie 
zagadnienia; w Instytucie Eks
portowym badają możliwości i 
najdogodniejsze drogi'; eksportu 
poszczególnych artykułów, w 
Mim- Przemysłu i Handlu zaś 

dziedziny prodiikcjiL mogące li
czyć na zbyt w •krajni, w któ
rym ofcepmuśa placówkę. Prak
tyka itrwa zazwyczaj .kilka mte 
sięcy- . 

— Od jalk dawna prowadzi1 

Ministerstwo Spraw Zajgra-
mcznych fce alkwję? 

— Akcja rta w odraestoiiPu do 
konsulów stosowana była zaw
sze. a od roku, wskutek dodat
nich wytoilków jej, stosowana 
jest w sposób 'bardziej inten
sywny-

Angielski Merz M Churchill 
ZAPISAŁ STE DO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO MURARZY 

i! 
w Pradze. 

Pogrzeb ofiar straszliwej ka prócz olbrzymich mas robotni 
•tastrofy budowlanej, podczas j ków. wzięli udział przedstawi-
której w gruzach walącego się j ciele władz i rozmaitych insty-
betonowego olbrzyma znalazto tucji oficjalnych, jako też dełe-
śmierć 43 robotników budowla gaci komitetów part# socjali-
riych, odbył się dopiero w ty- stycznych. Cała Praga okazała 
dzień .po okropnem tem nie- pamięci zmarłych tragicznie 
szczęściu. Stwierdzanie iden
tyczności zmasakrowanych do 
nlepoznania ofiar wymagało 
bowiem bardzo wiele czasu, a 
ponadto niewiadomo było, czy 
pod gruzami nie 'leżą jeszcze 
c|ała dalszych ofiar katastrofy. 
Również sama organizacja po
grzebu, który w sposób bardzo 
uroczysty postanowiło ' urzą
dzić miasto Praga, wymagała 
sporo czasu. Tak więc się sta
ło, że wyprowadzeni'.; 
tragicznie zmarłych 

robotników niezwykły pietyzm 
a dlatego właśnie tem przyk
rzejsze wrażenie wywołały nie 
odpowiedzialne ekscesy komu
nistów. którzy pogrzeb ofrar 
katastrofy budowlanej wyko
rzystać usiłowali dla swych ce
lów politycznych. Komuniści 
przybyli na pogrzeb z czerwo-
nemi plakatami, na których wy 
pisane były hasła polityczne 
bolszewików. Żałobną ciszęja 

zwłok ka na ulicach miąsta panowała 
robotni- w czasie pogrzebu, przerywali 

agitatorzy komunistyczni nie-

Od kilku dni p. Winston 
Church®, angielski karclerz, 
skarbu i potomek arystokra
tycznej rodziny _książąt 
Marilboroutgh należy do związ
ku zawodowego murarzy. 

Od niejakiego czasu kanclerz 
skarbu budujesobie willę w oko 
Key Londynu, przyczem sam 
zajmuje się robotą murarską- W 
rzemiośle murarskiem uczynił 
już takie postępy, że jak to o-
świadczył reporterom, umoco
wanie jednej cegły -trwa u nie
go akurat minutę. Sekretarz 
związku ">wodowego murarzy 
uważał więc za swój obowią
zek wystosować list do kancle
rza z prośbą o przystąpienie 
do tego szanownego syndyka
tu i płacenie składki w wysoko 
ści dziewięciu pensów tygod
niowo. co w razie strajku da p. 
Churchillowi prawo do pobiera 
nia odszkodowania w wy sok oś 
ci funta szterlinga na tydzień i 

do otrzymania pomocy w razie, 
gdyby pozostał bez pracy. 

Churchill odpisał, że nie są
dzi, by miał już dostateczną 
wprawę i. był dobrym mura
rzem, lecz sekretarz związku 
zauważył,, że to nie przeszba-' 
dza, by się zapisał do związku 
jako uczeń kursów technicz
nych. 

Kanclerz uległ namowom f 
posłał niależną od siebie skład
kę. na co otrzymał zwykłą le
gitymację z następującym na
pisem: J 

„Winston Churchill - Wester 
ham (Kent). Zajęcie: murarz". 

W ten sposób „Winnie" jak 
nazywają kanclerza w kole 
znajomych, jeden z najczyn-
niejszych przywódców partji 
konserwatywnej i zacięty anty 
socjalista stał się członkiem 
związku zawodowego mura
rzy. należącego do Labour Par 
ty. 

SŁOWNIK FRANCUSKO - POLSKI 
t POLSKO - FRANCUSKI 

prof. PAWŁA KALINY. 

ków na wieczny spoczynek od 
było się dopiero we wtorek. 
dnia 16 października. 

Dzień ten był w Pradze 
dniem powszechnej żałoby- Na wywołał wśród 

pra 
skrch przerwano pracę, a ro - j Dziwne wrażenie wywierał 
botnicy budowlani z całego miaj widok posuwającegó ^i^WUJi1 

sta udali się na plac Karola: mf konduktu pogrzebowego: po 

odpowiedniemi okrzykami 
śpiewaniem .-międzynarodów
ki". Tatki braiśi taktu i pietyzmu 

„ publiczności 
;wszystkich budowlach pra-[ zrozumiałe oburzenie 

przed gmach Powszechnego 
szpitala, miejskiego, skąd v/yru 
szyć miał kondukt żałobny. Ca 
łe prawie miasto wylęgło na u-
ljce, któremi przechodzić miał 
kondukt pogrzebowy, sklepy 
pozamykano, pozapalano latar
nie uliczne. W pogrzebie o-

Aozkohviek ukaraf sie dopiero 
pierwsry zeszyt, zawierający wyra-
zv od A do Cartcucheric. można już 
przecież orzec, iż jest to- praca zaKro-
jona na szeroka ?kalę. [ t:ic dziwne
go: autor bowiem przystąpił do tej 
pracy jeszcz; przed wojną świato
wą. tniat więc dość czasu, aby ją 
pogłębić i stale rozszerzać. Pnzej-
Tzawszy uważnie wydany zeszyt, 
dostrzegamy bogactwo cien.iowań 
znacaeń, trajiry dobór przykładów, 
branych z żvcia i ugrupowanych w 
porządku alfabetycznym, wreszcie 
uwzględnianie w szerokich ramach 

•wsrefkich dziedzin nauki i techniki 
współczesnej, oraz gruntowne opra
cowanie terminologii handiowei. ban 
kowej i przemysłowej. Autor bowiem, 
fcędąc wytrawnym JcoTc-spondcittefm 
handlowym, miał możwość oPTacować 
iachwo i wyczerpująco ten dział 
mający szczególne znaczenie w dzi
siejszych stosunkach -polsko-francu
skich. 

Nalróy także zwaócić uwagę na 
doskonało opracowan-jc wyrazów, 
technicznych, lekarskich. wojsko
wych radiotechnicznych, sportowych 
etc. oraz, na wielką obfitość tieolo-
'giilHńW i wyrazów gwarowych, od 

których się roi w literaturze francu
skiej najświeższej doby. Nie wątpi, 
my więc, iż Słownik prof. Kaiiny 
wypełnił lukę w piśmiennictwie Dol
skiem która tak dotkliwie dawała 
się we znaki wszystkim miłośnikom 
języka francuskiego. 

Wymieniona w waefówku praca 
zyskała zaszczytnie polecenie od ta-

| kiego znakomitego znawcy prized-
i miotu, jakim jest profesor Uniwersy-
: tetu Warszawskiego, p. Karol Aj»pel. 
j Zaznacza on w przedmowie, it 
1 ..Słownik f-rancusko-pofsfci i polsko -
! francuski p. Kaiiny bogactwem lek-
• sycznego materiału, umiejetaetn i 
| wyczerpująoetn opracowaniem tssoż, 
; znacznie przewyższa dotychcza
sowe słowniki, nasze i zazrankazne. 
które posiadamy. Jestto praca ttiao-
ceniona i niezastąpiona". 

I o 

chód otwferał oddział połieji 
konnej, tuż za policjantami kro
czyli komuniści ze swemi czer 
wonemi plakatami, za nimi or-1 
kiestra policji, dalej szło trzech : 
księży, za nimi karawany z 
tntmnami. następnie przedsta
wiciele władz i korporacji, wre

szcie tłumy publiczności, wśród 
których znów widniały czerwo 
ne plakaty komunistów. Dziw
ny i niecodzienny, zaiste, był 
widok smutnego tego konduk
tu. 

„HIS MASTER'S VOICC 

P A k L O F O P  
oraz PtYTY w największym wyboru 

poleca na dogodnych warunkach 

d Jul. FEIGENBAUiMI 
Bielańska 1, tel. 50-94, 

lUTHIfl" Marszałkowska 86 filia teł. 182-95 

TRON FAOLINO ZAGROŹO= 
NY-

'Miistrz bokserski Europy, Uz-
sudnn- Paolino bawi w Amery
ce, gdzie usilnie trenuje, by 
móc w końcu stanąć w ;s.zere -
gach walczących o prymat w 
boksie światowym. Tymcza
sem w Europie nieobecność 
PaOlina. wyzyskują jego groźni 
rywale. Mianowicie misfcfz Nie 
miec, Hayman- spotka się 11 li
stopada z Włochem Bertazzolo, 
aby zadecydować, kto stamae w 

•ringu do walki o tyM mistrza 
•Europy. W ra zile, ?di'by Padlino 
nie przybył w terminie bronić 
swego zagrożonego tronu, zwy 
cfężca wzmiankowanego^ me-'-
ężu stanie do wali z Belgiem 
Pierre Chanlesem. • Wal' 
ka ta ma się 
odbyć według .nakazu Międz. 

•Z\v. Boks- 11 grudnia. 
. NADAL MISTRZEM. 

W Filadelfii! odbył się oczeki 
wiany odawn^ mecz bokserski 
o mistr'z. świata w wadze pół 
ciężkiej między Tommy tough 
rantem a Jacket Grossem-. Wal 
ka miała przebieg niezwykle 
pstry. 

Praez c^y. czas zaznajozyła 

siię przewasa Loughrana to też 
nic dziwnego, iż po 10 rundach 
komisja sędziowska uznała g^ 
zwyriężcą, a tym samjim i mi
strzem świata. 

TRYUMFY AUSTRJI. 
K'laisia footballu wiiedeńskiisgo 

mocno zachwfena została w b. 
sezonie - w optoji) sportowej 
świata. Austriacy ponosil'i Męs 
ki, które mimo „domowych" o-
świetileń nie zmienimy faktycż 
nego stanu rzeczy. W tveh wa 
rundach każdy suikęes witany 
był entuzjastycznie. 

To też formaline święto zapa 
nowało w Wiedniu na włeść p 
trzech zwycięstwach odniesio -
nych nad starymi rywalami — 
Węgrami. I. tak w meczu- mię
dzypaństwowym o piuhar mię-
d'zynarodowy zwyciężyli; Au
s t r i a c y  b e z a p e l a c y j n i e  . 5 : 1  
me,cz międzymiastowy zakon -
czył się wygraną Więdnia 8;2, 
a team amatorski Austrji poko
nał taidż zespól węgierski ,^:1-
Jędnego dnSla.3 sukcesy ii stosu 
nek bramek 16:4. Nje dziwmy 
się, żie prasa.^wiedeńska dotąd 
jeszcze Pisze i ipiszę o tym hi
storycznym dnw .. . i • i 

CZYŻBY NOWA REWOLTA? 
Jeden »e znanych pływac

kich klubów niemieckich w Ko 
lonji .,Koe\hiipr Schwimmklub 
1906" na ostatnfenr . swem ze
braniu postanowił wystąpić z 
Niem. Zw. Pływ. Dotąd jeszcze 
nie otrzymaliśmy, dokładnych 
wiadomość i. o -przyczyn ach ce-
go nagłego, a iednakle sensa
cyjnego • <kiroBi']J- Ma
my wrażenie, że 
chaos, jaki zapanował w piłkar 
stwie niemieckim rzucił swa za 
razię i na pływa.ctwo> Wr^z z 
wystąpieniem „Koelner Schw.'Ł 

kcOporiowane są pogłoski o no 
wych sepairacrach ze związ

kiem. Zanosi sie widać na coś-
poważniejstziego. 
NIE WIE LEWICA. CO ROBI 

j. PRAWICA. 
''Niejednokrotnie na tem miej

scu piis3;iiśmy o niebywałym 
chąosie, jaki panuje obecnie 
w piłkarskim świecie Niemiec-
Przyczyną tego rozgardiaszu 
jest stanowisko Związku, któ
ry od wielu lat, mimo zbioro
wych sprzeciwów klubów, za
brania spotykać się w zawo
dach z profesjonalistami,. Tym
czasem akcja na rzecz współ
życia 'z zawodowcami zatacza 
w Rzeszy coraz szersze kręgi, 
rezultatem czego pertraktacje 
Jiilku klubów • niemieckich z są-

! siadami z Budapesztu i Wied
nia. .Projektowany jest przy-

; jazd Admiry (Wiedcii) i Hun-
jgarji (Budapeszt). Dotąd Zwią 

j zek Niemiecki milczy, jakgdy-
by pocichu aprobował stano
wisko klubów. Krążą jednak 
pogłoski, że jest to nagła cisza 
przed burzą, bądź też zrozu
mienie własnego interesu, któ
ry napewno zadecyduje o zmia 

•nie „orjentac.fi". 
i NIEPRAWDOPODOBNA H«S 
TOR.JA O PEWNYM AREJ 

zaaplikował zwycięstwo... zwy 
ciężonym.. Gdy wieść o tem 
dotarła do „Moliny", klub gorą 
co zaprotestował- Przeprowa
dzono dokładne śledztwo, w 
którcm sarówno klub przeciw 
ny t. j. ..Alol" jak i sędzia 
twierdzili stanowczo o ' swej 
prawdomówności. Związek zna 
lazł się w niebyłe jakim/kłopo
cie, tem nic mniej jedną®: dał 
on zupełną wiarę swemu sę
dziemu i mecz zweryfikowano 
na korzyść pokonanych.,'Rozpo 

TRZE, KTÓRY ZAPOMNIAŁ ! ,cfęfa się walka między obu 
O WYN*KU ZAWODÓW- j' klubami na łamach prasy. Wre-

W newnem miastrrH™ mV- szcie dwaj" gracze z „Mollu" 

stał mecz piłkarski między dwo \ t \4 
M ,i a.< 1 Nowc^śłedz-

ma klubami: .-Moll Sport" .1 fa{a ' 
. H. C. Molina, Zawodami kie- two' n 

rował sędzia p. Zoll- Mecz za-1 e ^ a1lj (od 

kończył się zwycięstwem J*«|^ aplyllę,0 6 
•lina" w stos. 2:0 i sędzia, siiać 
zadowolony z wyniku, gratulo 
wał w szatni zwycięzcom. Po 
przyjściu do domu p. Zoll w bło 
gim nastroju raaiadł do wypeł 
nlienia protokułu sędziowskie
go- gdy ols. ręfca mu drgnęła 
przy wypisywaniu rubryki: 
wynik zawodów. Pan Zoll w 
żaden sposób nie mógł sobie 
dokładnie uprzytomnić, któ
ra z drużyn zwyciężyła i w 
końcu mocno zdenerwowany, 

miesięcy), które daleko od
biegały od pierwotnych.- Prze
słuchany poraź wtóry sędzia 
znów twierdził, iż nie omylił 
się w protokole. Związek, mą-
jąc jednak dane o nieprawdzi
wości tego twierdzenia, zwe
ryfikował mecz na korzyść 
„Moliny"- Pan Zoll nadal u-
trzymuje, że „przecież 1 dokład 
nie pamięta".... 

— o — 

7, L. 
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W obliczu sprawiedliwości. 
MORDERCY KURATORA SOBIESKIEGO STANA PONOW 

ME PRZED SĄD EM PRZYSIĘGŁYCH. 
Wczoraj przed Sądteim Naj

wyższym znalazła się ,sprawa 
stazanych na karę śmie/rei: 
przez sąd przysięgłych we 
Lwowie Aitamanczulka i Wer-
liiekiego- Sąd' Najwyższy wy
rok śmierci: utóhylił i przeka

zał siprawe dla ponownego roz 
poznania sądowi przysęgłycii 
we Lwowie w wowyim skła
dzie sędziów. 

Wyrok ten zapadił po cało
dziennej rozprawie o g. II-ej 
wieczorem-

ZAWODNOŚĆ USŁUG GRA FOLOGJI SĄDOWEJ DLA 
WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI. 

Na progu celi więziennej. 
(n) Przed Sądem Okręgo- Niewątpliwie Pessa byłby 

wym w Płocku na sesji wyjaz- skazany na podstawie tej opinii 
dowej w Sierpcu toczyła się gdyby nie przypadek, który u-
ostatnio sprawa, która w spo- chronił go przed więzieniem, 
sób nader dobitny wykazała 
zawodność grafologji sądowej 
dla wymiaru sprawiedliwości 
ii niemożność absolutnego za
wierzenia wynikom grafologicz 
nej ekspertyzy. 

Jest to sprawa Jankla Icka 
Pessy i Szyji Dawida Buchal
tera oskarżonych o uprawianie 
agitacji komunistycznej. 

Akt oskarżenia powiada, że 
w grudniu 1927 roku w Bieżu
niu na stronie wewnętrznej 
wrót domu Nowakowskiego 
nalepiono —"z okazji zbliżają
cych się wyborów do Sejmu 
— odezwę komunistyczną pisa
ną odręcznie :ia kawałka pa
pieru. 

Odezwa zredagowana była 
niegramątycznie. jej ortografia 
zaś była poprostu straszna. 

W toku śledztwa podejrzenie 
padło na ni'ejakiego Jankla Icka 
Pessę, który też niebawem zo
stał pociągnięty do okowie-
dzialności karnej. 

Miejscowy ekspert grafolog 
dokonał porównawczej próby 
pisma oskarżonego i stwierdził, 
że pismo Pessy jest podobne 
do pisma, jakie widnieje na o-
wej odezwie, jednak biegły wy 
raził jednocześnie wątpliwości, 
gdyż podsądny pisze popraw
nie i inteligentnie, cały zaś u-
kład, styl i pisownia odezwy 
są wręcz analfabetyczne-

Wobec tego rod ziaj u opinji 
odpowiednie materjały przesła
no do sędziego śledczego w 
Wars zawile i tutaj ekspertyzy 
dokonał warszawski grafolog 
sądowy. 

Ekspert stwierdzi! z całą ka-
tegorycznością, iż odezwa by
ła pisana przez Pessę. że żad
nych wątpliwości w tej mierze 
mleć nie można. 

Oto ojciec oskarżonego Lejb 
Pessa wydostał deseczkę z au
tentycznym charakterem pismia 
niejakiego Szyji Dawida Buchał 
tera i oświadczył przed wła
dzami, że odezwę pisał właśnie 
ów Buchalter, który też sam 
naklejał odezwę, wziąwszy w 
tym celu klej od sąsiada Jankla 
Kaca. 

Buchalter przyznał się do wi 
ny, Jęcz może uczynił tak, aby 

•uchronić Pessę? — może eks
pertyza jest niewzruszona.? 

Otóż tak jednak nie jest. 
Nowia ekspertyza teraz usta

liła. że charakter pisma Buchal
tera jest taki sam, jakim wypi
sana jest treść broszury, ów 
Kac potwierdził, że w czasie, 
gdy broszura była naklejana 
przychodził do niego Buchal
ter po klej i — co więcej! — 
Buchalter nie tylko nie starał 
się zasłonić Pessę, lecz twier
dził, że lubo odezwę pisał sam. 
to jednak uczynił to ...pod dyk
tando samego Pessy-

To perfidne tłomaczenie Bu
chaltera, które w niczem nie 
znalazło potwierdzenia zostało 
obalone wywodami obrońcy 
Pessy, adw. HonigwiHa, który 
domagał się całkowitego unie
winnienia podsądinego., , 

Sąd okręgowy po krótkiej na 
radzie wydał wyrok, którego 
mocą Jankiel Pessa, który o 
mało nie padł ofiarą grafologji 
sądowej został całkowicie unie
winniony* 

Szyję Buchaltera natomiast 
skazał Sąd na jeden rok cięż
kiego więzienia. 

W kołach sądowych proces 
ten wywołał duże zaintereso
wanie i zawodność usług gra
fologji była żywo omawiana. 

OJCIEC RAFAŁA L1CHTENSZTEJ NA NIE OTRZYMA EKWIWALEN

TU UTRACONYCH KORZYŚCI. 

Wczoraj zapadł wyrok w sprawie 
St. Czecha, ucznia 6-ej klasy gim-
nazjurit- — przypadkowego zabójcy 
18-łetnfego Rafafa Lichtensztejna. 

Sąd . Apelacyjny po wysłuchaniu 
głosów prokuratora i obrońcy apl. 
Bornstejna skazał Czecha na jeden 
miesiąc więzienia za zabójstwo nie
ostrożne. 

Powództwo cywilne, wniesione 

NIE JESTEM KOMUNISTA, LECZ 

OSKARŻONY PRZED 

(n). W styczniu b. roku policja a-
resztowała w lokalu jednego ze 
związków zawodowych przy ulicy 
Leszno około 30 osób pod zarzutem 
odbywania tam zebrania komuni
stycznego. 

Po pewnym czasie aresztowanych 
zwolniono, za wyjątkiem dwóch bar 
dziej obciążonych, a mianowicie: 
Ant. Trzectieckiego i Borucha Brand-
wejna. 

Znaleziono przy nich rozliczne dni 
ki komunistyczne zaś Brandwejn po
siadał nadto przy sobie koresponden 
cję z poselstwem sowieckiem w spra 
wie wyjazdu do Rosji. 

przez ojca zabitego zostało przyzna
ne w wysokości odpowiadającej ko
sztom leczenia i pogrzebu, nie zosta 
lo natomiast przyznane w tej części, 
która miała być ekwiwalentem utra
conych przez ojca korzyści wskutek 
śmierci syna — jedynaka. 

Tak więc zakończyła się ta smu
tna sprawa, o której pisaliśmy wczo 
raj na tem miejscu. 

SYNDYKALISTA.... — TWIERDZI 

SADEM OKRĘGOWYM. 

Wczoraj obaj stanęli przed Sądem 
jako oskarżeni o przynależność do 
P. P. K. Obaj nie przyznawali się 
do winy.. 

Trzeciecki oświadczył, że nie jest 
komunistą, lecz syndykalistą, zna
lazł s!ę na owym wiecu, gdyż wogó-
le interesuje się zagadnieniami związ 
kowemi. 

Sąd jednak uznał, iż oskarżenie 
jest całkowicie uzasadnione i skazał 
go na 3 lata więzienia. 

W obronie Brandwejna stawał 
adw. Berenson, który wskazując na 
kruchość podstaw oskarżenia prosił 
o zupełne uniewinnienie podsądnego. 

Sąd Brandwajna uniewinnił. 

Targi w Pradze Czeskiej. 

-:o:-

I. 
Z 'zawrotną szyfofkaśoią mknie 

spóźniony pociąg,, wiozący nas 
z Dręzna do Pragi. Nawet lek
ka zresztą choroba imorska, kto 
ra w pociągu pospiesznym te
go i owego niewiedza, nie mo-
»e rozproszyć sfiodikrch wspom
nień z grodłit nad Ellibą, w któ
rym po wygnaniu ostatniego 
W ety na, nieszczęsnego męża 
romantycznej a nienasycone] 
part? Toselli niepodziełftiie już 
torólluue malarz z Uribimu, który 
w cłiwfiifó najwiefezego może 
swego -natchnienia począł na 
płótnie Madonnę Sykistyńslką. 

Mijamy Saską Szwaacarję— 
Przekraczamy granicę cz.esk.o-
słowiaclką. 

Z olkien wagon u wadzimy mo 
ono SiMdowainą irównlnę, o-
bramowaną na peryferjach 
wi"ęk:szemi wzigórzaimii- Złota je 
sień usłała dźrogę anemicznymi 
płatkami liścli- Równolegle z 
manili 'biegnie wstęga górskich 
rzek. w któryrih ipodwodme aSsl1 

miłośnie się tlullą do omszałych 
starczych kamieni. 

W całun fiolletowy otulla zio-
mTę zmierzch- Rodfea się mary 
na tej może najbardziej w 
świedie nawiedzonej przez pla
gę dawnych woiian ziemi. 

Wspomnienie wyczarowuje 
błędnego 'rycerza ikróla Jana 
Lux ennibu)risfcli ego, irtaipozór wo
jaka, w ©ruimd'e rzoczy wcale 
dobrego dyipfiomiatę, ikitóry uzy
skał od KazEmtórza Wielkiego 
zwierzchnictwo raid Śląskiem. 
Fakt ten był 

•brzemienny w skut
ki: przy Śląsku zrf.emcz.onym 
nie ultrzymal', 'siięi ani poflacy a-
n.i czesi, cii czesi, którzy za Ka
rola 1-go ini.ellii w swoim posia
daniu Brandeburgję z Berli
nem-

Z migły wyłania się u(pićr ka
znodziei męczęnnilka Husa i ge-
njallnego wodza Żyżki". 

MimowoH lUsmfechaimv się 
przy wspomnieniu, jak Włady
sław Jaigiełlończyłlc król czepki 
i brat 'jego Zygmunt I król poi-
sM'i ,zawa.iUi 'na początku XVI 
stiull'ecia traJk'tałt wliedleńsM. w 
którego .myśl w wypadku wy
marcia rocki Jaig/ieffionów, któ
ry miał jednego i w dodatku 
choTowftego iprze ds ta wi cfela, 
Czechy i Węgry oltTzyiiiTUiją 
Halbsbiuiflgowiiie i odwrotnie (hi
storia nie 'była taisfeawą!). Mi-
mowol: przypominam sobie 
błędy mocarstwowej polityki 
pofeikiej. jalk to ofiarowanej nut 
korony czeslld'ej (dwukrotnie!) 
nie przyjął Władysław Jagieł
ło w cibawiie JieirczĄ; hiusyc-
kiej"-

Z ziiemi lidlzie ctepła woń opa
rów- 'Zaipaob =v/atłifW ur*«P się 

syconym powietrzu- Wic 
czuć już krwi itait dawno prze
lanej na tej ziiami i o tę z-iemCę 
w wojnie trzydziestoletniej, roz 
poczętej przez cesarza Mateu
sza w myśli genjaHmyclh pltanów 
Kardynała Khiieista, nawiasem 
*snówi'ąc ochrzczonego żyda a 
•f/rowadzoncij ze zamiennym 
szczęściem przez werbownika 
rablustiów WalensMna, Tllego 
i Gustawa Adolfa. Wojny,- któ-
roj 'tragiczne dzieje może leępi-ej 
od innych (pokdeń dame byHo 
zrozumieć i odczuć naszemu 
pokoleniu. 

Powołany wolą Wllteona: d'o 
odegrania nowej roli dziejowej 
naród czeski imiał to rzadkie 

•d:zii'ś ma 'kufli z.i'emus:kL;ievi szczęście 
do wielkich, prawdtóiwe wileli-
kich ludai, którzy niby słup og-
nMy przewodziiii rairodowi w 
jego męczeńskilm pochodaie kiu 
wolności- WicWim był inietylko 
Hus i Żyiż^ka. albowiem nairód1 

czeski wyidał iteż w ,przeszłoś
ci KomenSky'ego. czeskiego Je
remiasza a podczas wojny był 

jreprezentowamy <godnfe przez 
I bezsprzecznie cziovXeika wicl-
' kiego 'kaTitoru Maisaryka, które-
jmu sekundował wyibttiny mąiż 
•stanu Benesz. Oibań ci działacze 
uStworzyft zakonspirowane or
ganizacje ni.'epcidiieg'liosciiowe. 

Kiedty się ikrew na frontaicJi 
eiiTopejs'kiCh łałr Masaryk i 
Benesz amlbasadoirowali. zagra
nicą a dzfałacze itypu Kramarza 
i RaszCna, 'kicrownnicy mtodlo-
czeclrów, Dwszeik i Haljek, "rea
liści, Klofacz inarodowy socja
lista, córka Masaryka, Alicja, 

'pracowali w kraju, i d'eraz bydi 
więzieni i katowanfi, szczcfful-
rniej w epoce itiwotrzer.la 5egjo-
nów. na których czele stanął 
zmarły ma sku.telk uipadiku z a-
eroplanu nr,'lody słowalk. astro
nom a .później generał Stefamk-

Wy'kroijouc z mapy dzisiej
sze państwo Czecho - Słowac
kie przypomina, jeże?.': je uzu
pełnimy dwóiema nitkami rzeki 
Dunaju, konia w tacgu, pr.zy>-
czem głowę tągo konia tworzą 
właściwe Czechy, szyję Mora
wy, część 'gjrzbietu Śląsk, 

•brzuch Słowacja, zaś ogon Ruś 
Podkarpacka. Czecho - Słowa
cy mają według urzędowej s/ta-
tystylkl wynosić 65,53 proc. o-
gółu 'ludności nie przenoszącej 
13-374-364 głów- (Żydów „naro
dowych" naliczono w 'tej licz
bie 180.855 a „religijnych" 
354.000- Chara|k!terystyc.znem 
jest jednak, że na R'usi Podikar-
packl'ej, połaioi kraju o charak
terze „Mutertlandu" żydzi two
rzą 13-33 iproc. Iludlnoścf). 

Czechów charakteryzuje wy 
jątkowa prężność, 'której entu
zjastą był Jutż wiele lat przed 
wojną Lerov - Bcanlieu- Odro
dzenie (przedwojeinne) Czech 
i Japonji sitanaw?/ło, zdaniem te
go badacza, „niigdy niespoty
kane w historii przykłady bo
haterskiej zbiorowej encrg.fi na
rodu, który w ciągu dwuch po-
koleń zrobił to, na co. normal
nie biiorąc, pcitrzebnc są całe 
wieki". 

Te słowa może niejednego z 
nas żydów natchną twórczym 
optymizmem aSbowiem clhoć w 
cięższych, znaczu'ie cięższych 
warunkach żyjemy, niż czesi 
podolhni jesteśmy w pewnej 

milerze do nich. afibowiem i my 
musiiiiiy wykrzesać z siebie Ol
brzymi wysiłek, podobny d0 

wysiłku nar odm czeskiego, któ
ry 'się ostał, talk ja;k my, pomii-
mo utira'ty całej prawic inteli
gencji pod W.afłą Górą i izniiein-
czeniia sziachty. Czechów od
rodziły niziiny narodiu, jego mie-
szczańistiwo i wtościaństwo, 
prowadzone ostatnUo przez 
człowieka czysltej ręlkls, żelaztnej 
woł!'i i jaisinej idei- Masaryk. któ
rego portret widzi się u cze-
dhów nawot w prywatnych mie 
szlkaniaCh n,ic jest, ja|k> wiadomo 
c z łowi ek,i om' ipow oiienn yon-

Świlctny krytyk, i komentator 
Marxa dowiódł on, że istotą 
marksizmu nie jestt teorjja re
wolucji, lecz teorja ewolucji so-
cjałneij- Był rzccziniiki&m nowej 
wyższej moralności nowego, 
na sprawfediliwych podstawach 
opartego społeczeństwa. Mimo 
zacieraóąccmu wszystko banal
nemu kosmopolityzmowi gło
sił. że owa wyższa moralność 
jest tem silni:eijisza, im głębiej 
pirzenika tradycję narodową-
Teorje głoszone przez tego me 
ża sięgają nalturalnie korzenia
mi do nauki Hiutsa i btracii' czes
kich są zwiasumem nowejj etyfki 
kitórei wytycznemi są toleran
cja. sprawiedliwość, altruizm. 
W dziele swoim .,Nowa Euro
pa" jasno wyłożył Masaryk 
swój stosunek do polityki rów
nouprawnienia wszystkich na
rodów. Jest on naturalnie prze-
ciwnilccm wybujałego nacjona 
tizrnu i boiszewJzmu. Szczęście 
Czecho - Słowac.h 'leży nii'e 
gdzieindziej, ale właśnie na 
drodze, utorowanej przez swe
go wielkiego przewodnika- Czy 
dominirący w republce Cze
cho - Słowackiej naród cze
cho - słowacki pójd'zie <tą drogą 
— przyszłość pokarże. 

Poclląg zwolimiił biegu. Okrzyłk 
konduktora „Praha" przerwał 
wątek myśli- Wys'ad-aimiy- Ro
mantyczna melodljo historji 
precz! Jedziemy na targi- Wład 
czyni, codziennego życlia — 
proa'e musi ustąpić miejsca po-
ezija. 

A. Czerniaków. 
Praga-Czeska 2- 10. 1928. 

Hasło Jedności sjonistvcznej na obra
dach wiedeAskich. 

Na> konferencji oigólnej sjowstów, 
I która: odbyła się we Wiedniu dn. 
I 14 października 1928 r. byli obecni 

liczni przedstawiciele z Polski. Kon
gresówkę reprezentował radny M. 
Hirnxjes z Warszawy, Galicję Wschód 

; nią — poseł Dr. L. Reich oraz Dr. 
i A. Rotfeld ze Lwowa, wreszcie Ga-
j licie Zachodnią — Dr. Zimmermann 

z Krakowa. 
Przyjęte pr.zez konforencję jed-no-

głośflilc reizolncje wskazują na ko
nieczność współpracy między orga
nizacjami Europy Środkowe.i oraz 
proklamują z .naciskiem hasło jedno
ści organizacyjnej, opartej na dys
cyplinie, karności partyjnej i posza-
sc.wnniii dla "uchwal (Większości1 i 
obranych przez nią instancji. Gorące 
przemówienia w obronie tych haseł 
wygłosili przedstawiciele z Polski 
oraz zwolennicy wszystkich odła
mów ideowych Tuchu sjonistycznego 
a Austrji: dr. FinkieJstein. (sjooiista 
większościowy), dr. Gelber, dr. Loe-
we-nhertz i dr. Goldhamimetr (sjo-
naści radykaJni) oraz dr. Tartakower 
(Hitaolvdut), jak również przedsta

wiciele Gzecho-Słowacji j innych 
krajów. 

W poniedziałek d. 15 października 
1928 r., odibyt się w saii „Ołynrpia" 
tłumny wiec żydostwa wiedeiłskie-
go, na którym pizewodmCzyf- prezy
dent Organizacji Sjonistycznej w 
Austrji dr. Goldliammer. Z proemó-
wieniami wystąp li poseł dr. Reich i 

radny M. Hindes. Ustępy przemó
wień, dotyczące jedności i karności 

! partyjnej, były przyjmowane z en-
Ituzjazmem!. Przyjęto również rezo-
| łucję protestu pnzeciwko zajściom 

przy „Ścianie Płaczu" w Jerozoli-
: mie. 
| Tegoż wieczoru odbył się na rzecz 
! przedstawicieli 7 Polski wroczyty 
. bankiet, który uptynął w niezwi'kle 
| serdecznym nastroju i przeciągną! 
• się do rana. Gorące przemówienia 
i przywitalne wygłosili przewodniczą• 
cy bankietu dr. Fiukielsteint, profe
sor dr. Roth, vice - prezydent giminy 
wiedeńskiej dr. Loowenhertz, prezy
dent Organizacji Sjonistycznej dr. 
Gordliaminer, znai.y historyk dr. 
Gelber, dr. Tartakower i inni. We 
wszystkich przemówieniach przewa
żały tendencje skupienia i konsolido
wania sił sjonistycznyeh wokoło le
galnych organów partyjnych. Ser
decznie przywitał również gości dr. 
Izrael Waldmawa Z odpowiedzią na 
prze.nówńenia wystąpili clr. Rothleld, 
radny Hindes oraz poseł Reich. 
Obrady wiedeńskie wpftózafy, że 
wokoło -zasad jediroołiitej, sprężyste/ 

i karnej Organiizaeji, uznającej po
trzebę dyskusji ideowych, ieoz opie
rającej się akcjom separystycznjłn i 
rozłamowym, połączyli się wybitni 
przedstawiciele prawie wszystkich 
odłamów sjonistycznyeh w Europie 
Środkowej. 
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KWALIFIKACJE DO NAUCZANIA RELIGJI MOJŻESZO
WEJ. 

Wczoiraj zostało ogłoszone wierna dostaitecznej 
(„Dzennik Ustaw" Nr- 88) roz-
porządzenie mfiimlstrai Wyz. 
Rei i Oś w. Piulb'1- w sprawie 
uzupełnienia 'rozporządzenia: z 

16 listopada 1926 r- o kwa
lifikacjach zawodowych do 
uiauczania reWgii mojżeszowej 
w sokołach średnii:h ogólno- . .._ ... 

•tezii'afcą'cycih i seminarjach na |'mojżeszowej 
uczycieltekliidh. 

Wspomniane rozporządzenie , 
z d!n- 16 ifetapada 19i36 uzupeł-: Program i re 
nia się w (paragrafie 1 uatę- 'unormuje osobne 

_ Itoby 'k an 
dydatów, posiadających (prze
pisane rozporządzeniem ikwa'i-
fikaoje, uzy sikać można wyrna 
gane "kwalUikaqie, zdając 
przed komisją, wskazaną w 
tym celiu przez ministra Wyzn. 
Rei- i Ośw- Pubi, egzamin spe 
cjaihy na nauczyciela religi' 

w isz| .loteli sred 
nich ogólnokształcących i se-

mmai^ae h nawe zyck ffis'k ich-
n egzaminu 

zanządize-

strony uli. Daniłcfw/liczowBkiaj, gdzie 
będzie wniesiony główny dzierwięcio 

MONTE GARLO" PRZY UL- SZCZ7GLEJ 
Zastępca kferownCOca 10-go 

piętrowy pawilon w którymi znajdą --------
pon.lieszczenie wydzteły magistratu, i171/ P' P-' aspilraijlt Stelian Woy-magistratu, 
rozrzucono obecnie po mieścrc. 

Omach ten oddalony znacznie od 
pi. Teatralnego, zasłonięty będzie o-
bccnemi zabudowaniami: 

czyiMci, przed Miku dniami o 
trzymał poufną wiadomość, że 
w jedhiynn z domów przy u'-
"zczygloj, w wytwornym apar 

nie ipem, w myśl którego dopóki; 

POBYT CUDZOZIEMCÓW NA NIEKTÓRYCH OBSZA
RACH RZECZYPOSPOLITEJ 

becnemf zabt^ow»i^.. j tamc:ncic na 1-szym p:ętr.ze u-
APARAT ZAPISUJĄCY ROZMO |tZadzony jest potajemny I do-

W Nr. 88 Dziennika Ustaw' jCzyipospoSffcąJ, zastrzeżone 
ty.hczas Wcljewodcm ogłoszono rozporządzenie mi

nistra Spraw Wewn., przekazu 
jace starostom powiatowym^,,,,, 
oraz star osuń grodzkim decy 1927 r- o pobyc-e 'cudzoziem-
zje o pclbycie cudzoziemców |ców na niektórych obszarach 
na niie-których obszarach Rze-i Rzeczypospolitej). 

ządzomy jest potajemny i do
brze zakonspirowany dom gry, 
do kltórego wstęp mają tylko o-
soby wtajemniczone. Niezwło
cznie wszczęto energiczne do
chodzenie. 

Ul- Szczygilą wzięto w krzy
żowy og'ien spojrzeń, specjalnie 
wybranych do tego celu (i mnie 
jętnie rozmieszczonych na cza-

'którc iak dotąd wv. | fach przez asp. Woyczyńs-kfcgo 
dobrze. Kilku wyz-1 f^cticnaouiszów poSicy&nych, 

k-fnr7\r 

TELEFONICZNE. 
Jest wypróbowany w „Paście". 
Jedna z fllnm 'zagranicznych z/wró

ciła się ido .zarządu Pasty z (propozy
cją przeprowadzenia prób z apara
tem, .który włączony między dwie 
stacje telefoniczne z:|pusuje rozmowy 
abonentów i nitrwala cały .przebieg 
rozmowy na sipocjaihiych płytach. Od 
dłuższego czaisu odbywają się w Pa
ście próby 
padły bardizo 
szYch państwowych 

którzy w ciągu ki'.lkit ostatnich 
do sensacyjnych fi iszycn urzędników pansuwowycn , ,,, do- , . . . ... . . . :, nocv doszlF. 1 do 0 stwierdaić, ze aparat działa r ., . 

4 roz)Dor7Hrl7.p'niia n0 j,"r" - .i- ibcz za/rzutu i rozmowy ich utrwalo-1 ^ \iVj..'0W' . , , 'y^puiz.ąuzenia Kady Mml- . , . . , . , i Wówczas powiadomiono 
Strow z dinia 10 ,'~1 "c za icl1 'zcizwolomem na płytach 1 - ̂  t.- , , . i ne za ich liwiw^yiuvi.. 

. iStcpa&a mci;;ą w każ^daj chwili reprodu-

Nowiny dnia.  
Stan pogody. 

Temperatura najwyższa 1 wynosiła 
wczoraj w Warszawie 12, iiajfiiż. 4. 

P. p. p. w dniu dzisiejszym-
ważnie pocJimurno1, deszcze, dalsze c 
ciepicnie, potem na zachodzie Polski 
chwilowe polepszenie sie stanu ' pó-
gody. Umiarkowane wiatry połud-
niowei potam silniejsze południowo -
zacnod'H'ie. 

I lie grupę czwartą, piątą( szóstą i 
siódmą .zdawać można obecnie do
piero :po uzyskaniu .absolutorium, 
podczas gdy dawniej g-rupę czwar
tą, przedstawiającą ogromnie obszer
ny materjał, zdawać można by To. 
już w końcu piątego kursu. 

kowEAic "wobec świ'aidkó'w aparatem 
podobnym do gramofouiu. Aparat mo
że dzśialać też samodzielnie w ten 
sposób, że dyktuje s/ę na płytę całe 
ustępy ja następnie cdtiwaTza się je. 
Ma to zcbtosoiwanic w sekretaria
tach widlfkięh 'biur, gdzie zamiast 
bezpośrednio na rnaiszynę, dyktuje 
się najpierw na płytę, a nasitęipniic 
maszynistki z płyt przepisują dyspo
zycje na papier. Ap-.irat rejestrujący 
rozmoiwy telefoniczne kosztuje około 
3 tys. zł., jednak na.ra)zie nie można 
?o nabyć w handlu. 

O 
tem 'urząd śledczy j. po wspól
nym opracowaniu 'p'anu działa
nia, przystąpiono do likwfd'acji 
c!cmu gry- — Nocy wczorajszej 
zastępca naczelnika urzędu śled 
czego kom- 'Gafczymki wraz z 
3 "•*). Woyczyńskun i funkcjonar 
juszanr: służby śled:.zej oraz 
nMfr.dlirowej., wkroczyli o godz-

j24-e,i do 'damn nr. 5 przy ul-
I Szczyglioj. — Według zelrra-
|nych Onfoir.macci, dom. gry mieś 
cić sic .miał ;ia 1-cm piętrze w 
xi'.al'n Nr. 5. należącym do Ste-

• fana Chmielewskiego, agrono-
jma bez pc^c:!y- Ho zabezpiecze 
niu k'a'.ki s. bodowej - kuchen-WartO' dodać,, że aiparait rejestrują | 

ZEBRANIA KONTROLNE. |cy rozmowy telefoniczne i utrwafc-1 ̂  j-^l^ k lku policjantów, re 

Dziś, w kolejnym ditiu .zebrań kon- wc„.iC '"a ^ ,V 0 fr nie fT0.szta z k".m Gafczvi'iskim i' arp. . nr \T.f.»*i^rror»h -rrwlf* wn s;wiacrlcil i , x r 

JAK (UCZCI MIASTO 10-LECiE 
NIEPOLEGŁOŚCI? 

IHcomstytucwała się komilsja obcho 
dn 10-leci'a Niepodległości Polski. Ko 
misja złożona jest z 13 radnych i 5 
członlków magistratu. Komisji prze
wodniczy prezydenit miasta inż. Z. 
Słomiński. Komisja1 zastanawia się 
nad .«admem uozczeniem roczni
cy w postaK-i utworzenia fundacji .o-
rate naid ud,ziale.m miasita w oroczy 
atościach listopadowych. 

REFORMA STUDJÓW MEDYCZ
NYCH. 

W b. r. akademickim weszło w 
życie nowe rozporządzenie p. min. 
W. R. i O. R. w sprawie studjów 
?akarskich na uniwersytetach pań
stwowych. Rozporządzenie wpro
wadzające szereg zmian w dotych
czasowym systemie studjów doty
czy przedewszystki'em sposobu zda
wania egzaminów, regulaminu spe

cjalnych egzaminów doktorskich o-
raz samego systemu studjów w 
sensfe dodarfcnim jedmycłi, a skreśle
nia drugich egzaminów. 
j Cały punkt ciężkości nowego roz-
perządzienia prócz drugiej . zasadni
czej sprawy doktoratów położony 
został na sposób zdawania egzami
nów. 

Regulamin egzaminów .postał dla 
wszystkich wogófc kursów b. obo
strzony, a okres czasu w jakim 
można 'zdawać dane .grupy egzami
nów, skrócony do minimum. kon
sekwencje niezdarna egzaminu po
prawczego są obecnie daleko -groź
niejsze niż dawniej. Terminy egza
minów zarówno na pierwszym: ia«c 
: drugim roku wyznacza' obecnie 
komisja egzaminacyjna bez poro
zumienia ze zdającym. Ęgiżaminy 
po drugim roku zdawać należy 
wszystkie bez wyjątku przed waka
cjami. Egzaminów tych jest pięć 
są one b. poważne >z przedmiotów 
b obszernych. Dotąd przedmioty te 
podzieione -były ita dwie grupy 
tak, że przed wakacjami zdawano 

• tylko jedną uzyskując więcej cza
su do przygotowania się do następ
nej. 

Tak zw.: trzecią grupę egzaminów 
(iarmakólogja, • bakteriologia, pa
tologia ogólna) fsrzesunDęte z . -kpń-
ca roku trzeciego na koniec roku 
czwartego powodując tak niepożą
daną przerwę między wysłucha
niem danych przedmiotów, a ich 
zdaniem. r '• 

Pozostałe egzaminy, a mianowi-

trolnych szeregowych rezerwy i po
spolitego ruszemia w Waiszia/wie, 
wimnii sitawić się: 

1) przynależni ewidencyjnie do P. 
K. U. Nr. 1: (1 kcimisairjct), »r. w r. 
1903, nazwlliska których -rozpoczyna
ją się od P do W — w komisji kom- Jborców, Biuro 
troilnej Nr. 1, mieszczącej się w Cy- \ m.anrrych pray 

w Niemczech ToJę waiżncgo świadka 
sądowego w rozprawit 'kaj-noj. 
ECHA NADUŻYĆ W INSPEKCJI 

HANDLOWEJ MAGISTRATU. 
Na skutek złożonych przez fnspek 

cję handową •zarżaleri n'a) swych po-
dochodzeń dyscjiili-

PTezydeincie miasta 
fadeii, budyneik mr. 25, (2 kom.), ur.! postawiło ,w siwojm czasie wniosek 

•w r. 1903 (od S do Z) - w komisji I o usunięcic ze służby miejskiej po-
, Nr. 2 (Cytadela, bud. Nr. 63) i (3' borców Kobylińskiego, Juljana i Ig-
| kom.), ur. w r. 1900 (od N do P) j naoego Kozłowskich, Aiwingcra, 

w komisji Nr. 3 (Cytadela, bud. i Brizyw czego i Węglowa ki ego- oraa 
Nr. 142), ! udzielenia surowej nagany .•poborcom 

2) przjTiaeżsi ewidencyjnie do P. Tuszyńskiemu i Saczuikoiwi, oskarżo 

WoyczyfJkim udała się na 1-e 
piętro rd /rontu- Kom- Gałczyń 
ski zadzwonił. Wówczas ktoś 
przek-qctwiszy klucz w zaimlkn, 
a następnie n',e otwierając z łań 
cucha, drzwi ni eco uchylił- Zo
baczywszy policję, pobiegł z a-
larme.m do mieszl'f'ania- — Da
la sic słyszeć bieganina i hatas. 
A'zcibv n.e depuiścić do zatar
cia ftfldów przez graczy^ poli-

K. U. Nr. 2: (9 kom), ur. w r. 1888 
(od N do Z) — komisji! Nr 1 (ko
szary 1 p. szwoleżerów, ul. Ułańska 
16, bud. Nr. 79)1(11 kom.), UT W r. 
19Ó0 (od Ł do R) — w Remisji NT. 2 
(koszary 1 DAK., ul. 29 Listopada 
Nr. 1, bud. Nr. 68), , 

2) przynaieżni ewidencyjnie do P. 
K. U Nr, 3: (15 kom.), ur. w r. 1903 
(od A do E) — w komisji w kosza
rach 1 szwadronu taborów, uf. 11 
Listopada Nr. 13-a oraz 

4) przynalieżmii ewidencyjnie den P. 
K. U. mr. 4: (6 kom.), ur w r. 1903 

nym o popełniartie nadużyć przy po 
borze opłat ra rzecz miasta na ro
gatkach i na targowiskach. 

Kcctfisja dyscyplinainia, rozipatlru -
jąc tę sprawę, wyłączyła sprawą A; 
wliiigora, natomiast wszystkim pozo 
stałym udzieliła tylko nagany za 
„niedostateczną uwagę w odnosze
niu się do pienirędzy miejskich". Ko-
msja dyscyplinarna doszła do wnio
sku, że domniiemćtie nadużycia oskar 
żonych poborców były raczej wyni
kłem pewnego niewłaściwego syste 
mu pracy, istniejącego w inspekcji IV. u. n»r. ui w - t 

(od N do Z) - w komisji Nr 1 (ko- handlowej, który od roku zosta! już 

cjanci ramionami podparii 
drzwii i wyłamał jte. W komfor 
towo urządzonym lokato pod'-
c,ja zastała towarzystwo złeżo-
ne z ikiLkunastiui mężczyzn i ko
biet. Na stole znaleziono rufew-
kę, rozmaite sztony 'na suimę 3 
tys. zł. i część pieniędzy, któr. 
gracze npie zdążyli pochować. 
Przeprowadzona rewizja w mic 
szkaniu ujawniła jeszicze dwa 
zaipasowe komplety ru(letc(k, 'kil 
ka taili i karl. prasę do prasowa-
lria kar,t. tk:ości do gry. ibączek, 
oraz rewolwer ii, duibekówkę, 
na którą ito broń Wlaśdciei 'to-
kalu nie posiadał pozwolenia. 
Nadto policja ddkonafa osolbfls-
tej rewizji przy graczach^ któ
rymi;. okazali się: Ignacy Trat 
(Nowowiejska 4) posiadał przy 
sobie 810 zł- i 75 doUarów, Leo
pold Chmieliński (Dlcktorahia 
13) — 128 zł., Aleksander Ła-
szewskf (Oteińska 7) — 1-445 
zł-, Jan Morawski. (WidcCc 14) 
— przegrał 400 zł., Aleksander 
Wysocki (Chłodna 10) — prze 
grał 500 zł., Bogdan hr. Roni-
kier (Wido»k 6) — ico»'adał przy 
sobie 35 dolarów r 2.700 zł-, Zyg 
munt Mailew-sik? (Eieflotorahia 23) 
— 2 dolary i 2.850 zł-, Zyg
munt Chmic'ewski (Szczygła 
12) — 70 zł-, Józef Kleiniewski 
(Wspólna 33) — 75 zł., Ireneusz 
Kamiński (Marszałkowska 
81 a) przegnał 40 zł- 'W grze 
brała również udział art. dram. 
t:atrów społecznych p. Z. N.— 
Na miejscu zaistano również 
brict obfiCe zaopatrzony w 
narodpowiedinLcjsze zakąski i 
napoje. Zaznaczyć należy, że 
gracze w popłochu zaczęli 
z.byt częisto odwiedzać dyslkiret 
ną ubikację, lecz każdemu z 
nich towarzyszył pol ciiant- — 
Wszystkich graczy wiraż z do 
wodami rzeczowemi i wspom
nianą gotówką, przesiano do u-
rzędu śledczego. 

—o— 

szairy Blocha w Al. 3 Maja nr, 9), 
(7 kom.), ur. w r.. 1903 (nazwilska 
in:a S) — w komisji Nr. 2 (koszary 1 
p. 'lotniczego w Mokotowie., bud. nr. 

usunięty. 
EMIGRACJA ,Z WARSZAWY. 

Według dafflych państwowego' u-
rzędu pośrednictwa pracy w War-

AFERA W URZĘDZIE IMPORTU I EKSPORTU. 
W tych dniach zostały prze-1 importerzy byli zaopatrzeni w 

prowadzone w szeregu więlk-1 fałszywe zezwollenia. GtJiównie 
szych firm warszawskich bar- ( korzystano z fałszywych świa-
dzo szczegółowe rewizje Wjd-ectw w branżach żelaznąi i 
związku z nową wielką aferą j zegarków. 

Większych rewizji dokonano 
w firmach: „Tomikiewicz", .,Lu 
rie" oiraz w sklepie zegarków 
Go'diberga-

Jako główny ,»macher" zo
stał aresztowany miejaiki Le-
wensztam, Iktóry brał po 10 tys 
zł- za zezwolenie. Aresztowano 
go w c'hwilli, gdy przygotowy
wał się do wyjazdu do Beri: -
na. 

Ogółem zatrzumiano dotych
czas około 18-u osób-

Śledztwem 

5) oraz (8 kom.) ur. w r 1900 (od szawie w okresie tygodtucwym od 
F do I) — komisji mr. 3 (koszary BIo 8 do 13 października włącznie wy-
cha ,w Al. 3 Mada nr. 9). i da,no 22 zaświadozania1 dla otrzyma 

SPIS ROCZNIKA 1908. nia bezpłatnych paszportów zagrani 
Dziś, w koleijnym dniu spisu poboro I cznych przez osoby wyjeżdżające 

wych irocz.nilka 1908, winni stawić [w celach zatrobkowych: 8 do Belgji, 
7—do Francji, po 2 - do Persji, Ju 
goslawji i Czechosłowacji oraz 1 — 
do Austrji. 
BUDOWA NOWEJ ELEKTROWNI. 

Wobec tego, że grunty pod War
szawą otrzymują różne przeznaczę 
nie, inspekcja elektryczna wydzia
łu technicznego magistratu podnios
ła sprawę zarezerwowania placu 
pod budowę nowej elektrowni do
tychczasowa bowiam okazałaby się 
w .przyszłości niewystarczająca wo 
bec stale 'wzrastającej konsumeji prą 
dii elektrycznego. 

Sprawa ta badana jest obecnie 
przez dział regulncji. Omawiany 

płac musi być położony w pobliżu 
lub nad W.jsłą, blisko kolei ze wzglę 
du na dowóz węgla na gruncie sta-

się w >sekcji wojskowej magistratu 
.(Stna.tOTska 6) zainteresowani, za-
miesmkalfi w 7 kom., nazwSIska któ
rych rozpoczynają silę od L do ,R. 

REJESTRACJA 
PRZEDSIĘBIORSTW HANDLO-

WYCH. 
' Podczas odbywającej się obeotvie 
w dziate handlowym wydziału prze
mysłowego magistratu (Bediiarska 4) 
w godz. od 9 ramo do 9 wiecz. 'bez 
przerwy rojesifracji iprzedsiębiorstw 
hand.lowych, 20 i 22 października win 

«U' stawić się posiadacze (przedsię
biorstw handlowych w obrębie 2 ko 
misarajfu. 

9 - PIĘTROWY BUDYNEK 
NA DZIEDZIŃCU RATUSZA. 

Sprawa przebudowy Ratusza wej I 
dzie ina porządek dzienny w rokni'lyni. nie nasypowym o przestrzeni od 
przyszłym. Do tego jednak ozaisu 8 do 10 henktarów. Z tych powodów 

wykrytą, podohno, przez wła
dze w Urzędzie elilsportu ii im
portu przy Ministerstwie Han-
d3u i Przemysłu. 

Szczegóły afery trzymane są 
narazie przez kierowników 
ś'ed'z;'wa w ścisłej tajemnicy-

NarazJie można ujawnić, że 
wład-ze otrzymały poufne wiar 
domości. iż pewne firmy, trud
niące się ilmpoirtem towarów 
zagranicznych, otrzymały ze-
zwo>!ent'e na wwóz towarów w 
znacznie większej clości, niż to 
jest dozwolone. Wobec tego śledczy d!o spraw szczególne! 
przeprowadzono uiezwłoczinie j wagi Lukisenburg. 

śledztwo, które wykazało, że I — 

kieruje 'sedda 

ZAMKNIĘCIE SZALETU. waniu 10 proc. a na maśle z beczki 
Władze miejskie wymówiły Tow. | lub dużej bryły —- 15 proc. 

eksploatującemu szalety na 2 mie
siące naprzód, 'eksploatację szaletu 
położonego . naprzeciwko dworca j pr_ EDWAIITO BMCHIS 

musi być usunięta z dziedzińca na.* 
.tuszowego straż ogniowa oraz za
budowania gospodarcze. Roboty roz 
poczną się na tylach podwórza od 

wyznaczenie jego nie jest zbyt łatwe 
Brany- jest .przytem pod mwatgę lewy 
brzeg Wisły (Stolce lub tereny za 
Cytadelą). 

Główn?go, Termin ten upływa w po i med. 
niedziałek, 22 bm. Od dnia tego Chor. skórne, wener. WJ lącznie ko-
wspomnijny -szalet będzie skasowa Jjiety i dzieci. POWRÓCIŁA. Nowy-

ny. albowiem trasa budowanego o-|świat 22' od Telefo"' 240'2d 

becnie tunelu koleją we go przecho- 11 
dzi przezeń. Zarządzenie powyższe 
nastąpiło n'a •skutek żądania dyrek
cji przebudowy warszawskiego wę
zła kolejowego. 

CENY MASŁA. 
Na posiedzeniu . przedstawicieli 

związków handlujących nabiałem 
zdecydowano odtąd notować ceny 
hurtowe masła, a nic detaliczne. W 
ten sposób nstaiotio następujące ce
ny masła: wyborowego — 7 zł. 75 
gr., deserowego — 7 zł., osełkowego 
— 6 zł. 25 gr. i mleczarnianego — 6 
zl. 50 gr. 

Zgodnie z przyjętą od szeregu Tat 
, zasadą zarobek detalisty nie powi
nien przekraczać pa maśle w opako-

Dr. 
choroby żołądka 

p o w r ó c i ł .  
Królewska 27. Tei. 156-46. 

IJ.Hupwioz 
powrócił. Tłomackie 2, tel. 117-64. 

Dr. 
med.L 

Choroby skórne i weneryczne 
Al. jerozolimskie.7. 

P O W R Ó C I Ł . .  
Przyjmuje do 9 r., 3—5 i pól pp 

i 8—9 w. 

i J.MERENLENDER 

NaszPrzegląd 
Nowolipki 7. 
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Wypadki i kradzieże. 
ZUCHWAŁA KRADZIEŻ W ŚRÓD-
| MIEŚCIŁ). 

Niezwykle zuchwałej kradzieży do 
konano wczoraj w godzinach .przed
południowych w domu nr. 9 przy 
ul. Czackiego. We wspomnianym do 
mu 7-pokojowy lokal na 4-tyrn pię
trze zajmuje rodzina airfhasadora Pol 
ski w Pairyżu, Chłapowskiego: Gu
staw Chłapowski, urzędnik Banku 
Polskiego, — wraz z liczną rodziną. 
Wczoraj około godz. 10-ej kucharka 
i i zw. -młodsza" wyszły na miasto, 
pozostawiając lokal bez dozoru. Oko 
io południa, gdy kucharka powróci
ła1, stwierdziła z przerażeniem, że 
frontowe 5 kuchenne drzwi były o-
twaTte, przyczem przy pierwszych 
drzwiach został wyfimany zatrzask. 
Zaalarmowani domownicy stwierdzi
li, że zuchwali włamywacze plądro
wali niemal w każdym pokoju, po-
szu&ając zapewne biżuterii i go
tówki. Narazie stwierdzono -kradzież 
platerowanych nakryć stołowych na 
18 osób oraz kilku sztuk biżiuterji. 

Na miesce przestępstwa przybyli 
przedstawiciele brygady kradzieżo
wej; uraedu śledczego oraz d'aktylo-
skap, fttiSry dokouał zdjęć odcisków 
pajfca ma kredensie i innych meblach. 
Włamywacze porzucili duży lom. 
K'osw.to'wrre Sutra1 i inna cenna gairde-

•roiBa oraz biel fena*—-ocal a ły. 
Badany dozorca miejscowy Hiero

nim- Kołakowski, zezmał, że w go
dzinach przedpołudniowych do wspc 
mmianescr d'omu przyszło 2-ch nie
znanych-mężczyz®, którzy dopytywa
li* srięr o lbkatora — szewca na 5-yrn 
piętrze. <23^'zaś z.iawiil się u niegc, 
poszukiwali' irźekutrao firmę ^Zabo-
krzycki":. IDbzonca wdział również 
wychodzących. mężczyzn, lecz nie 
wynosili oni; żadtoej. paczki. Ogólna 
wartość5 i' iłbśc- stóra teionych rzeczy 
narazie nieustalona. 

WVPM»HK &W*ttl»CHODOWY. 
Bhzy zrtjiegu; uii Nait'aiwek i Franci-

ezHaifekrej' samochódl pnzcdechał 60-

letnią SuTę Gulejzerową. Doznała ona 
•złomairaa przedraimiemfa. Szofer 

ROZBICIE KASY. 
W wansz. Tcrw. współdziełozom, 

którego ibinra mieszoza się przy ul. 
Kirocbmatoej mr. 52, mocy wczoraj
szej .okradziono kasę ogntofcrwa.łą. 
złoczyńców stały się weksle i papie-
biurowego iprzeiz .sufit, iktóry przebilli 
dostawszy się uprzedinto na strych. 
W ka'siie pieniędzy anie było i łupem 
złoczyńców stały sę weksle j (papery 
ry wartościowe. 

KRADZIEŻ PRZEZ OKNO. 
Przy ul. Chtodmej Nr. 60, aa porno 

cą wybicia szyby w składzie aptecz 
.nyiii Mordki Lekaichmachera skra
dziono z wystawy peirfumy, .mydła .1 
iirane kosmetyki ogólnej wantości 
500 izłotyoh. 

KOSZTOWNA PODRÓŻ KOLEJĄ. 
Nuta Fajwel Ejzesbar.g, kupiec 

(Grzybowska 14) powracał .pocią
giem z Dębina do Warszawy. W 
drodze Ejzambarg zdrzemnął się Po 
przebiKlzeiniu się stwierdził ore, że z 
kieszeind inairynairki niewykryty 
sprawca skradł mu portfel zaiwtaa-
jący 5000 zł. gotówką, iist przewozo 
wy na wagon jaj oraiz różne doku
menty. 

WYPADEK TRAMWAJOWY. 
Przy zbiegu ul. Smoczej i Gęsiej z 

tramwaju faji „0" wypadła 13-letuia 
Cyrlą Gryżakówna {Smocza 55) 
przy rodzicach. Lekarz Pogotowia 
stwierdził potłuczenie głowy. Po opa 
trunku, dziewczynkę przewieziono 
do domu. 
BEZ DOLARÓW I BEZ NARZECZO 

NEOO. 
Jojne Szteijnberg wyłudził od 

Chai Szustówiny (Dzika 44) swe,} sa 
rzeczionej — 45 dolarów, rzekomo 
ita wydatki przedślubne. Otrzymaw
szy dolary Sztejnbeig znikł jak kam 
fara. 

— o — 

Kronika żydowska. 
6 8NESZWAK SB89 

P5JSnE05TETWE ZWJAZKU SIEROT. 
Mn t fetopaidh: 'C fo. aosta/So zwo-

fene do, Wajrsaawy iposiedzeaite pde-
marne związku cerafcraii opieki nad 
sierotami W Polsce. Na porządku 
dateaniym# zmajdiuijap. s.ię sprawy na
stępujące: Smrawazdarte o .dzia-
falmaiSei związkne za 5 iait egzystencji. 

Nowe metody dzietelności związ
ku raai rak: 1929.. Buidfet na rok 
1929. Wybory mwego prezydium i 
egzekutywy. 

PtięcioietoB juttleusz egzystencji 
związku, (f) 

TOW. PRZYJACIÓŁ SZTUKI. 
Zarząd Tow. Przyjaciół Sztuki zwo 

luje ogólne zebranie. Porządek dzień 
ny 1) Sprawozdanie 2) Reorganiza
cja 3) Wolne wnioski. 

Zebranie odbędzie się w niedzielę 
dn. 28 b. m. w mieszkaniu p. p. Kra>-
suckich (Nowowiejska 14 m. 15) Ze
branie odbędzie się w pierwszym ter 
minie o. godz. 5-ej, w drugim o 6-ej 
popoł. tegoż dnia, niezależnie od iio-
ści członków. 
ZJV1.S. PRZY A.O.S. „JARDENJA". 

Dziś odbędzie siei 1) o godz. 6-ej 
pp. wieczór dyskusyjny. 2) o godz. 
7-ej wiecz. zebranie plenarne w spra
wie akcji na rzecz K. K. L. 

ZARZAD KOLA PRAWNIKÓW, 
.podaje do wiadomości, iż dziś został 
utworzony, jako referat komisji 
skryptów i kiążek. sklep, w którym 
koledzy mogą nabywać książki po 
cemaoh znacznie niższych od rynko
wych. 
Z WZ. POMOCY STUD. ŻYDÓW UN. 

WARSZAWSKIEGO. 
Zairząd Stow, wzorem roku ubiegłe

go ufundował stypendja po 20 zł. na 
komorne dla mieszkańców Żyd. Domu 
Akademickiego, członków. Stowarzy
szenia. Podania przyjmuje sekretariat 
W godzinach urzędowych. 

ZE ZW. RZEMIEŚLNIKÓW. 
Centr. Zw. Rzemieślników komuni

kuje'. W związku z otwarciem przez 
„Szul-kult" 1-ej żydowskiej freblówki 
dla dzieci w wieku od 4—6 lat pod 
kierownictwem słynnej ireblanki p. 
Estery Rabinowicz, komunikujemy, 
że członkowie naszego Związku przy 
zapisywaniu swoich dzieci korzysta
ją z 50 proc. ulgi. 

Zapisy odbywają się w lokalu Cen
tralnego Związku Rzemieślników Ży 
dów w Polsce, Nalewki 2a (pokój 3) 
od 1**h3> po poł. 

Jednocześnie komunikujemy, ł© 
Kursy Gimnazjalne, nrzv ul. DłueicJ 

Nr. 27 przeznaczyły dla członków na 
szych 20 miejsc ulgowych. 
Z AKADEMICKIEGO KOLA SJONI-
STÓW REWIZJONISTÓW IM. WL. 

TIOMK1NA. 
Zarząd AKSR. zawiadal.nia wszyst

kich członków Akad. Kota Sjowistow-
Rewizjon. im. Wł. 1 iomkina iż w nie
dzielę dn. 21 bm. o godz. 8-ej wiecz. 
odbędzie się Walne Zebranie człon-
ików Kola w lok atu Z^M.S.I^. „Masa-
da" ul. S-to Jenska n.r. 22 II piętro, 
front Na porządku dziennym sprawy 
bardzo ważne, stawcie się. więc 
wszyscy! 

ZWIĄZEK GRAFICZNY 
(przy Centr. Zw. Rzem. Żyd.) 

podaje do wiadomości swoich człon
ków, że w niedzieię dmia 21 om. o 
godzinie 7 wieczorem w lokalu Centr. 
Związku Rzemieślników Nalewki /a 
odbędzie się nadzwyczajne _ ogolne 
zebranie w sprawie żądań zmiany wa 

•runków płacy, podjętych przez^Zawo
dowy Związek pracowoikow drukar
skich. 
KONKURS NA STANOWISKO U-
RZEDNIKA W SEKRETARJAC1E C. 
K W ŻYD. AKAD. STOWARZY
SZEŃ W POLSCE W WARSZAWIE 

C. K. W. ogfcisza 'za pośrednictwem 
Akad. Bwra Pośr. Pracy Centrali kon, 
kurs na stanowiiislko urzędn-ika w Sek 
retarjacie. Reflektować mogą wszys
cy aikademicy — ki członkowie Zyd 
Stow. Akad. Sr od. Wisirsz. Wym.aga-
na ziniaijcimość języków hebrajskiego 
i żydowskiego. 

Waronki: 2 gadziny pracy z płacą 
zł. 100 miiesięczaiie. 

Oferty należy składać w Akad. 13. 
P. P. Centrali w igodztaach urzędo
wych (Noiwy Swii:lt 21) 
Z, M. S. przy A. O. S. „JADENJA 

Zarząd Związku zawiadamia, że 
w sobotę, 20 bm. odbędzie się wy
cieczka do situdja „Polskiego Radja". 
Wycieazka: jetst dostępna dla wszy
stkich . , t 

Bilety do nabycia w 1'okatu Zwią
zku (Leszmo 27 m. 23) i( w sobotę na 
miejscu zbiórkf. Zbiórka o godz. 10 
rano punktualnie przed domem Lesz
no 27. • • ' . • 

Z C. Z. (K. 
W sprawiź zmiany tairyfy towaro

wej. 
CenitraTa1 Związku Kupców otrzy

mała z Ministerstwa Komun.Jkaoji pro 
jekt tairyfy, mającej izasitąpić część II 
i Ifl dotychczasowej Taryfy towaro 
wei Polskich Kolei Państwowych. 

Firmy mogące służyć danemi' w 
sprawie zmian dotyohcizasowej tary
fy towarowej — zechcą Złożyć odpo 
wiednłe wniloski do Karaeelarji Zwią
zku (Senatorska 22) -w godzinach u-
rzędcnwych (10—4 p. p.) 

WIECZORNICA TANECZNA 
ŻYD. STOW. MEDYKÓW. 

Dużo śmiechu i zabawy* 
Oczekiiwana z wielkiem zain

teresowaniem wieczornica ta
neczna Żyd. Stow. Medyków 
odbędzie się dziś, o godz. 9 min. 
30 we wspaniałej sali kolumno
wej domu Akademickiego przy 
ul. Namiestnikowskiej. Zarząd 
Stowarzyszenia dołożył wiele 
starań, aby ta tradycyjna zaba 
wa wypad/ła .imponująco. Dosko 
nały zespół orkiestrowy napew 
no nie zawiedzie pokładanych 
nadztei. Dobór wesołego towa
rzystwa medyków zape\$?ni.a 
powodzeniu, jedynej w swoim 
rodzaju, zabawie- Zaproszenia 
dla kol. Medyków i gości moż
na otrzymywać przy wejściu. 
Odczyt I. Deutschera w Ż. S. A. 

Dzfś, o .godiz. S-ej w- w 1'0-
ka'lu Żyd. Strzechy Akadem-, 
Oufbędzte się, sitairaniem A. K-
..Poahod'nla", odczyt I. 
tschera n. t. zasadnicze zagad
nienia literatury proletariackiej. 
ZE SPOŁ. AKAD. BIURA POŚR. 
PRACY CENTRALI ŻYD. AKAD. 
STOW. SAMOP. ŚROD. WARSZ. 

„Ż. S. A." 
Kferowiiiictwo Społ. Akad. B. P. P. 

wzywa wszystkich członków Biura 
do ponownego zarejestrowania się na 
bieżący 192S-—29 rok akad. Koledzy 
(żaraki) —1 czfonkowOie Biura iiiiezare-
jestrowainj dci dm. 15 listopad a r. b. 

•strćicą swój inumer ikolejniy i będą 
Sikireśleimi z listy członków B. P. P. 

Rejestracja odbywa się codziennie 
w wyjątktiem sobót i świiąt od 2 m. 
15 do 3 un. 30 pjp. w sekre tar jacie 
B. P. P. (Nowy Swilat 21). 

Przy rejestrowaniu się należy 
p.rzedsta.wi:ić opłaconą .legiftymeaję 
Stawarz. (Wzajemnej Pomocy). 
UNIWERSYTET LUDOWY KULTUR 

LIGI. 
Dziś dn. 20 b. m. o 8 i pół wlecz, 

odbędzie się w lokalu przy ul. Kroch 
ma'nej 36 wykład p. S. Mcndelsona 
na tematy „Nocą na starym rynku" 
I. L. Pereca. 

Uniwersytet Ludowy Kultur - Li
gi sprzedaje bilety ulgowe na przed
stawienia „Przedmieście", które się 
odbędą dn. 24-go i 30-g> b. m. w te 
atrrze Polskim, na , Andrzejek", któ 
re się odbędzie dn. 27 b. in. w tea
trze „Ateneum" i na wszystkie przed 
stawienia Trupy Wileńskiej. 

Bilety do nabycia codziennie mię 

Teatr SCALA 
Dzielna 1, tel.293-53. 

Kier. Art. Rudolf Zasławski, adm. A. Sztokfeder. 
Dziś 4 pp. „Gebrochene Hercer". 8 30 w. Der 
Goldener Szydech z R. Zasław. wrol. gi. 

I TRUPA W5LEN5KA 
Elłzeum Karowa 18. kier. M. Mazo 

Dziś 4 i 8.30 w. poraź 11. 
„W nocy na starym rynku" 
I. L. Pereca insc. i reż D Hermana 

W roi. gl. A. Samberg i I Weisllc, L 
TEATR „PLACÓWKA". 

Dziś wieczór pieśni ludowych i ob
rządki Andrzejek z akompaniamentem 
kwartetu. 

CYRK (Ordynacka) 
Dziś powtónzenje sensacyjnej pre

miery. 

WYSTAWA FOTOGRAFICZNA W 
KRAKOWIE. 

Żydowskie Akademickie Koło Mi
łośników Krajoznawstwa w Krako
wie urządza w drugiej połowie Ji-
stopadai b. a', iwy stawę fotcigraiticzjią, 
połąozo.uą z toiikursem iia najpięk
niejsze izdjęcie. 

Wystawa tego rodzaju ma, prócz 
wartości dydaktycznej, wieikie znai-
czenie agitacyjne. Przyczyn® się ona 
do nagiroiniaidzonia w zbiorach Ko
ła licznych wartościowych zdjęć fo-
tosrraficzinych, a tern samom materia
łu naukowego do eweiiitualnych prac 

Impreza tego irodzaju wymaga o-
czywiście współpracy it poparcia o-
gółu; dlatego też Zarząd Kola zwra
ca się tą drogą do życzliwych i za-
inteiresoiwamiyeli ,z wezwaniem do 
wzięcia udziału w wystawie i kon
kursie. Szczegółowe darne wymienio
ne będą w następnych komunika
tach, narazie itylko .podać można, że 
udział w wystawie mogą wziąć 
wszyscy, w konkursie — tylko człon 
kawie Kół Krajoznawczych War
szawy, Wilna, Lw:iwa i Krakowa. 
Nadsyktiie zdjęć przez fotografów 
zawodowych — wykluczone, dopu
szczeni są jedynie amatorzy. Tema
tem zdjęć mogą być krajobrazy, ob
iekty etooigraficzne, zabytki kuttury 
i sztuki*, życie i ruch krajoznawczy. 

1 Przewidziane są n.ć&rody pienięż
ne oraz w positacii książek, klisz, fil
mów, papierów i t. p. Pierwsza na
groda może przj-paść w udziale tyl
ko członkowi Koła Krajoznawczego. 

Termin nadsyłania p/rau upływa' z 
dnliem 1 listopada. Adres dla przesy
łek i korespondencji: Biluro Wysta
wy Fotograficznej, Kraków, ul. Se
bastiana 20 (Dartheiimcr). N 

Listy do redakcji. 
Sz. P. Redaktorzo! 

Uprzejmie proszę o łaskawe umie
szczenie następującego wyjaśnienia: 

W mrtieszon.ej w „Naszym Przc-

OTTeatr im. kaminskiego" 
Oboźna 1-3, te!. 148-07, 

Kier. art. H. Fenigstein 
Impres. M. Winder. 

DziS 3.30 pp. wielka premjera 
„Narzeczona na sprzedaż" 
W roli gł. Jochwet Zylberg. 

8,30 wiecz. 

f „Źona i kochanka" 
z udz. DORY WAJSMAN. 

JEDYNY w WARSZAWIE ~ 
T E A T R  d l a  D Z I E C I  

w „CAPfTOLU" Marszałk. 125. 
JUTRO o godz. 12-ej minut 15 w poł. 
premiera pięknej baśni fantastycznej 
ze śpiewami i tańcami ..Duszek-Baj-
dtiszek. Pan Bocian i Skowronek" 
(Czarodziejska lekcja) znanej autorki 
Ewy Szelburg. Nadto pantomina, ko
medyjka, śpiew, orkiestra i upominki. 

Musisz sięl 
ze mnąf f I 
ożenić • * 

i- '* 

dzy 11—2 w Kultur - Ligi, Leszno 40 siądzie' z dnia 17 b. m. notatce o 
—i l, między 5—7 na U. L., Kroch- ' 
malna 36 i między 7—11 w Gospo
dzie Robotniczej, Przejazd 9. 

0 

Repertuar. 
TEATR WIELKI. 

Dziś „Poławiacze pereł" Bizeta. 
TEA fR NARODOWY 

W przyszłym tygodniu wchodzi na 
repertuar dramat St. Wyspiańskiego 
„Lelewel" w inscenizacji dyr. Chaber
skiego. 

TRUPA WILEŃSKA 
Dziś misterium Pereca 

„W nocy na staTym rynku" — reż. 
Dawida Hermana. 

TEATR LETNI 
Dziś i codziennie krotochwila Ja

strzębca Zalewskiego p. t. ..Premio
wania piękność. 

W niedzielę popohidniu pierwszy 
raz po zniżonych cenach „Wesele 
Fonsia" z A. Fertnerem. 

TEATR POLSKL 
Dziś powtórzenie sensacyjnej sztuki 

Langera „Przedmieście", granej swe
go czasu z powodzeniem przez Tru
pę Wileńską. 

TEATR MAŁY. 
Dziś premjera wesołej komcdji Hop 

vooda p. t. „Słomiani wdowcy". 
TEATR QUI PRO QUO. 

Dziś przedstawienie rewjl P. t. „Czy 
Anna jest panina?" 

TEATR MORSKIE OKO. 
. Dziś powtórzenie entuzjastycznie 
przyjętej premiery p. t. „Klejnoty War 
szawy". 

CZERWONY AS. 
Dziś przedst. aktualnego wodewi

lu w trzech aktach T. Wołowskiego 
p. t. „Przeszkolenie wojskowe". 

Z TEATRU KAMItfSKIEGO 
Dziś „Żona i kochanka" z udzia

łem p. Dory Wajsman. 
1EATR SCALA. 

Dziś powtórzenie komedii „Goldener 
Szydech" z niepospolitym artystą i 
reżyserem Rudolfem Zasłayiskim W 
*oli tytułowej. 

OSTATNI DZIEŃ 
KAWALERA 

w niezrównanej obsadzie 
Paramount'!!  

CLARA 

B O W  
CHARLES 

R O G E R S  
RAYMOND 

GRIFFITH 
następnym bezkonkurencyjnym 

programie kinoteatru 

kazaniu ,p. profesora Schorra., mylnie 
było podane że zostało ono' wygło
szone w osUitnią sobotę, zamiast w 
świięta „Srniiiiy-Acerct": również 
co do treści było nieściśle podane, 
że jakoby p. profesor Schorr miał 
mówić o podatkach, fimduszach pań
stwowych t t. p. 

W kazantin swem p. profesor 
Schorr zatrzymał się jedynie nad 
sytuacją gospodarczą Żydów w War
szawie, zajznaczając, że Komitet Ran 
tunkowy wiele zdziałał dla polep-
szema Ach bytu, przyczem nawoły
wał p. profesor do wspierania tej 
ważnej placówki dobroczraio-spo-
fó»zniej. 

Z .poważaniem 
Szymon Szenbrun 

Prezes Egzekutywy Centr. 
Komitetu Pomocy Żydom 

o o o 
Sz. P. Redaktorze! 

Mamy zaszczyt prosić najuprzej
miej Szanowną Redakcję o łaskawe 
pomieszczenie w Jej Wielce poczyt-
nem piśmie wzmianki w postaci 1P-
stu dziękczynnego następującej 
treści: 

„Zarządy. . instytucji dobroczyn-! 
nych: 1) Dom Starców (Grzybowska 1 

9)( 2) Dom Sierot (Krochmama 92), i 

3) Tomchaj Anyitn (Mylna 9), 4) Bajs 
Lechem (Elektoralna. 14), 5) Zakład 
Położniczy (Pańska 74), 6) Ostatnia 
Posługa (Grzybowska 19), 7) Tom
chaj AsurLm", 8) Dom Sierot (Tar
gowa). 9) Tow. „Marpe", 10) Tal
mud Tora. „Abel Mosze", 11) Kuch
nia dla Żołnierzy Żydów, 12) „Tal
mud Tora de Szar Habarzel" wyra
żają niniejszem Szanownej Firmie 
„Dobrolin" gorące podziękowanie za 
udzielone subsydja w sumie ogólnej 
Zł. 600.— (po zł. 50.— każdej insty-

W imieniu wymienionych instytu
cji Prezes Tow. „Talmud ToTa de 
Szar Habarsel' (Grzybowska 14). 

J. Laski. 
Sekreatrz J. H. Biaufeld. 

P. S. Firma „Dobrolin" wspo
mniane subsydja wypłaca 2 razy 
rocznic, t. j. na święta Wielkanocne 
i święta Jesieniłe. Pozatem f. „Dobro-
lht" wypłaca wsparcia podupadłym 
żydom na sumę Zł. 800.—r roeznie. 
Ogółem więc J. „Dobrolin" przezna
cza na żydowskie cele dcbroczyn-
ne zł. 2,000 rocznie. Warto zazna
czyć, iż właścicielami tej firmy są 
chrześcijanie", 

•  I  I T B A  w  F i l h a r m o n i i  
Wll I IlUodg. 3-ej pp. 

Festival muzyki 
$| symfonicznej] 
— W programie — 

i -ta symfonia 

iBeethovena 
-ta symfonia jCzaJKovsRiesi 
patetyczna! 

D Y R Y G U J E ;  

OSKAR FRIED 
I Orkiestra iwlekszonal 

Bilety od 2 zł. w Filharmonii. 

PETRI 
Światowe] sławy planista 

gra tylko jeden raz 
w Konserwatorium 

we wtorek 23.X 
Bilety w filji kasy T. Miejskich, Mar
szałkowska 98 róg Al. Jer. tel. 316-99. 

^rVDIf (Ordynacka)* 
n LInE\ Dziś 8 m. 15 

Wielki program otwarcia 
z atrakcjami o wszechświatowej 

sławie oraz sensacja 

Walka człowieka z lwi 
Wielki sukces. 

Czysty 
lśniące ząby daje to ufsaijaiko pentosan 
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B. P. 

zmarł śmiercią tragiczną w Berlinie u progu swego 
brata Szymona. 

Niech Mu ziemia lekką będzie! 
A. Niemipski z rodziną 
Jósef 9Coet*ner z rodzina, 

B. P. 

Heniusia Grossmanówna 
zgasła w dniu 19 października 1928, przeżywszy lat 12. 
Wyprowadzenie zwłok na cmentarz żydowski odbędzie się w 

niedzielę dnia 21 b. m. o godz. 12-ej w poł. 
O bolesnej tej stracie zawiadamiają zrozpaczeni 

Rodzice, siostry, brat, szwagrowia I rodzina. 

Wszystkim, którzy oddali ostatnią posługę ukochanej i nie
odżałowanej córce i siostrze naszej b. p. 

Alfredzie Sadskierskiej 
zmarłej dnia 16 b. m. wyrażają tą drogą serdeczne „Bóg zapłać" 

Stroskani rodzice i rodzeństwo 

S P O R T ,  
;WARTA (Poznań) — 

WARSZAWIANKA. 
W niedzielę o godz. 2.30 od- J 

będzie się na boisku ..Legji" i 
(emocjonujące spotkanie piłkar
skie o mistrzostwo Ligi między 
poznańską Wartą d stołeczną 
Warszawianką. 

* • $ 

RUCH — MAKABI. 
Trzeci z kolei mecz o puhar 

Maindla między „Makabj" aj 
„ R u c h e m "  o d b ę d z i e  s i ę  d z i ś  n a '  
boisku „Legji" o godz- 2.30 p.p.. 
Będzie to zarazem ostatni mecz J 
>,Makabi" w sezonie, sądzić, 
więc należy, iż białoniebiescy, j 
którzy znów wystąpią w kom
plecie. osiągną dobry wynik-
0 godz. 12 przedmecz. 

$ * 

Boisko „Skry" dziś o godz. 
2.45 p. p. będzie widownią nie
zwykle ciekawego meczu o 
mistrz- kl. B między mistrzami 
dwu grup: Gwiazdą i Sokolęta-| 
mi. Robotniczy zespół wystąpi; 
w pełnym składzie z Górką II, 
braćmi Lerneriami. Krzypowem 
1 Wałachem na czele. 

HAKOAH — 1 BAON ADM. 
Na boisku A.Z.S. rozegrany 

zostanie dziś o godz. 2 30 mecz 
towarzyski, między silną druży 
tią wojskową a Hakoahem. W 
1 Baonie wystąpią znani gracze 
ligowi Łiaińko, Martyna, Cebu-
lak i t. d. 

o * • 

Pięciobój lekkoatletyczny 
Dziś o godz. 10 rano odbędzie 

się w AgricoM lekkoatletyczny 
pięciobój wewnętrzny pań i pa
nów „Makabi". . . . ł 

• • • 

Wieczornica kolarzy. 
Na zakończenie sezonu kolar 

skiego. urządza ..Maikabi" dziś 
o godz- 10 wiecz. we własnym 
lokalu niezwykle urozmaiconą 
wieczornicę, uzupełnioną wy
stępami znanych artystów. W 
programie rozdawnictwo na
gród zwycięskim kolarzom. 

* <s • 

GIMNASTYKA w ZASS. 
Cirupy gimnastyczne Żyd. • Akadem. 

Stow. Sportowego rozpoczyna ćwi
czenia w drugiej połowie bież. mie
siąca. Ćwiczenia prawadizone będą 
pod 'kierunkiem olimpijczyka ,p. Sze
lc s to wsik i ego przy asystencji instruk
torów — członków ŻASS. 

N',ezależriie od - gimnastyki prowa
dzona będzie zaprawa zimowa dla 
lekkoatletów (tek), pływaków (czek) 
oraz iutbolistów. Wszystko na włas
nej sa'li sportowej w Zyd. Domu 
Aksd 

Zapisy przyjmuje Sekretariat 
ZASS-u, Tłomackie 11 w pcm. wto.r-
ki, czwartki, godz. 8 i ==» 
wieca. 

Or.ineii.Schoenman 
ul. Hortensji s, tsf. 35 -77. 
(Okolica Głównej Poczty) 

Specjalność1 Niemoc płciowa, we
neryczne. Analizy krwi. Od 9—2 

5—-8. Niezamożni uwzględniani 

Dr.L.LEWINwif 
TŁOMACKIE 2. Wener. niemoc ptc. 
skórne, analizy. vd 8—12, 2—9 w. 
W niedz. 9—2. Niez. ceny łącznicowe 

Dr. B. SUCHÓriŃ" 
Franciszkańska 10, telaf. 416-17, 

P  O  W  R Ó C I t .  

8. KU Mlii 
LESZNO 24. TEL. 274-56. 

powróciła. 
Przyjmuje od 12—2 i 4—7 pp. 

Dr. J. ROZENBLAT 
chirurg, powrócił. 

Rymarska 18, telefon 226-14. 

LEKARZ - DENTYSTA 

I .  G R U N W A L D  i 
Franciszkańska 30, m. 12. Powrócił.! 

Starzy członkowie (inie). pragnący i 
uzyskać przydział do właścicwycli 
grup, winni się zarejestrować 'W bie-1 
żącym tygodniu1. 

Wyścigi konne. 
Dzisiaj w 40-ym dniu wyścigów 

konnych na polu Mokotowskiem zo
staną rozegrane następujące gonitwy:; 

(jonitwa 1. Nagroda 1600 zł. Dyst. | 
1100 m. Already, Astvid, Cyklon II, 
For-den, Gargairow, Scarlet, Pimperel. 

Gonitwa 2. Nagroda 1000 zł. Dyst. I 
2400 m. Alfa III, Byle Jaka, Dema
gog, Dumny, Fortuna, Igor, Rosenfels. 

Gonitwa 3. Nagroda 1100 zł. Dyst. 
m Ascóld Dametra. Gruna, Mera U> 
Hołubiec. Huropa, Kinczor, Łucznik. 

Gonitwa 4. Nagroda 1000 zł. Dyst. 
3100 m. Dimple, Faszada, Kaprys, 
Murman, Rc.ine Seule, Rista. 

Gonitwa 5. Nagroda 1100 zł. Dyst. 
lj00 m. Gargaron, Jagienka, Jutrzen
ka, Lady Agnes. Lassie Narzeczona, 
Promyczek, Sumatra. 

Gonitwa 6. Nagroda 1100 zł. Dyst. 
1600 m. Aino II. Ave, Belladona, Flos, j 
Juljjusz, Leśkowa, Ma Jalousie, u- • 

'3 Gonitwa 7. Nagroda 1300 zł. Dyst. 
1100 uli. Centaur, Hermes, Hołubiec 
Malta. Monte Carlo, Promyczek, Va-

i lbGonitwa 8. Nagroda 1300 zf. D^-st. 
2100 m. Bakarat, Eldorado, Epilog, 
Fan-tomas, Hermosa, Leśkowa, Par
nas, Zygfryd. ,nnr» nt i 

Gonitwa 9. Nagroda 1000 zł. pj^j-
2100 m. Dukat Gasparone, Jazzband, 
Lawa, Mecenas, Ugly 1 rmce. Vedette. 

Początek o godz. 1 PP-
NASI FAWORYCI. 

1. Cvklon II. Fordon. 
•» Byle Jaki. Demagog, Alia III. 
3 Hurysa, Hołubiec. Grima. 
4 Dimple. Murman. Reine Seule. 

Lass e. Gargaron. Sumatra. 
s' Leśkowa Ma Jalouse. Ave. 
7* Vallbal. Mon'e Carlo. Centaur. 
« parnas, Eldorado. Bakarat. 
9. Vedette, Dukat, Gasparon. 

W dniu 19 b. m. zmarł w Badenie pod Wiedniem 
B. P. 

© Bernord 
0 czem zawiadamiają pogrążeni w głĘboktm żallu 

i RODZIMA. 
0 dniu pogrzebu nastąpią oddzśalsie zawiadomienia. 

JUTRO, W niedzielę, dnia 21 października r. b. o godz. 1 pp., w p q 
leśną rocznicę śmierci ukochanego niRźa i ojca naszego b. p. 

Abrahama Jakóba ZeligfeSda 
odbędzie się nabożeństwo żałobne oraz odsłonięcie pomnika, na które krewnych i 
życzliwych pamięci Zmarłego zapraszają 

ffiHIMBBnBBBIBBHBWBMWBMgHMEBBjBjSjg 

l™ f e n M f i*JSJYR!0, W niedzielę; dnia SI października r. b. o godz. 1 i p6ł PP* jaM w  czwartą 
bolesny rocznicę śmierci męża i ojca naszego b. p. 

Abrama Bieżunera 
młodszego syna. 

odbędzie się nad grobem nabożeństwo żałobne, o czem zawiadamiają 

Żona, syn, synowa becności 

P. B. 

D A W I D  B U C H M A N  
NAUCZYCIEL 

zmarł DO długich i ciężkich cierpieniach dnia 19 b. m., przeżywszy lat 67. 
Wyprowadzenie drogich nam zwłok z donu przedpogrzebowago przy cmentarzu żydowskim od-

będzie się w niedzielą dnia 21 b. m. o godz. 1 pp., o czem zawiadamiają zrozpaczeni 
córka, zlęd, wnuczek, brat i rodzina w nieob. syna, synowej Mwnuka^ 

o czem zawiadamiają 

Jutro dnia 21 b. m., t. j. w niedzielą w pierwszą bolesną rocznicę śmierci b. p. 

MARKUSA OŁTUSKIEGO 
odbędzie się na cmentarzu miejscowym w OTWOCKU o godz. 2 pp. nabożeństwo żałobne i odsłonicie 
pomnika, na które krewnych i znajomych zapraszają _ _ s -

zona i dziGCia 
Odjazd z Dworca Gdańskiego : 11.35; 12.55 

Jutro w niedziele dnia 21 b. m. odbędzie się o godz. 2 pp. na cmentarzu odsłonięcie 
pomnika nieodżałowanej żony i matki naszej b. p. 

ZELDY iniiiui KUPFERSTEIN, 
mąż i syn. 

™RO W niedzielę dnia 21 b. m., jako w pierwszą bolesną rocznicę śmierci nieodżałowanego 
męża i ojca naszego b. p. 

S I H 0 N A  F R I E D M A N A  
odbędzie się o godz. 1 pp. na cmentarni nabożeństwo żałobne i odsłonięcie pomnika, o czem zaw.ada-

miają łona i dzieci. 

Pj krótkich i ciężkich cierpieniach zmarł dn. 16 października r. b. w Będzinie 
i tamże został pochowany 

były obywatel m. Lublina 

*p SALOMON CEDERBAUM 
żył lat 65. 

O czem zawiadamiają pozostali w nieutulonym żalu 

Żona, synowie, synowe i wnuki. 

jutro w niedzielą dn. 21 października, jako w pierwszą bolesną rocznicę 
śmierci nieodżałowanej Żony i matki naszej b. p. 

DWOM z Płocickich KWEKSILBER 
odbędzie się o godz. 12 i pół. po pol. na cmentarzu przy ul. Gęsiej naboienstwo żałobne, o czem 

zawiadamiają ^ ̂  ^ SjMffl. M j Ml » ""gT l SjllÓW, SYDOW^ttl j WlMl. 
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)niżenie kosztów 
transportu wydajnie zwiększa 

dochodowość przedsiębiorstwa 

ROZWÓJ i dochodowość każdego 
przedsiębiorstwa przemysłowo-

handlowego uzależnione są przedew-
szystkiem od umiejętnego reduko
wania kosztów produkcji i transportu 
surowca lub gotowego produktu. 

Szybka i ekonomiczna dostawa w 
tym wypadku bezwzględnie roztrzyga 
o powodzeniu. 

Ciężarowy samochód Chevrolet) 
jako najbardziej współczesny ze 
wszystkich środków transportowych, 
bezkonkurencyjnie współzawodniczy 
z każdym innym ciężarowym wozem 
w tej samej cenie. 

Chevrolet, zawsze niezawodny, 
rozwijający pełną szybkość przy 
całkowitem załadowaniu po najgor
szych drogach, dzięki sprawności 
swego nadzwyczaj oszczędnego sil
nika wyklucza wszelkie niespodzianki. 

Zalety te rzucają się w oczy przy 
jednej chociażby próbie tego samo
chodu w porozumieniu z najbliższem 
zastępstwem General Motors. Wy* 
rób General Motors. 

Upowstźnbn* Zastępstwo 
*EL!BOR«, SP. AKC. HANDLOWO. 

PRZEMYSŁOWA. »Ł. J, BORKO\VSI<[«, 
Warszawa. Dział Samochodowy, Pl»c Napole* 

ona I, tel. 422-22 i 123-60. 

SĄMOCHOD CIĘŻAROWY CHEVROLET 
G E N E R A L  M O T O R S  W  P O L S C E ,  W A R S Z A W A  

uuaijj 

RADJO. 
SOBOTA 

12,00 T-r 12,10 Sygnał czasu. 
12,10 — 15,00 Transmisja z „Colos

seum" konkursu orkiestr wojsko w. 
15,00 — 15.20 Komunikaty; meteor, 

$ospod8«SW i nadprogram, 
15,20 15,45 Przerwa, 
15,45 <— 16,00 Nadproeram i fcotnuni 

kąty. 
.16,00 — 16,55 Koncert z płyt gra

mofonowych, 
16,55 — 17,10 Przerwa. 
17,10 rr~ 17,35 Odczyt p. t. , Środki 

poiinoankze przy naucziaiP'Ht geogra-
iji" wygi, nacz. 'MłołiaJ Shv.ą,k. 

17,35 — 18,00 „Z dziejów przeżyć 
narodu" wygi. pro-f. tteroryk Mościcki 

18,00 v- 19,00 Program d-ląi dzieed. 
19,00 19,20 Rozmaitości, 

Komunikat Tow^ Zach. do Hodowli 
Koni w Polsce. 

19,30 W 30 PrzeTw-a, 
19,30 — 19,55 „Radjokrowikai" wygi. 

dr. Marjan Stępkowski, 
19,55 r— 20,05 Sygnał czasu i komu

nikat rowwzy, 
30,05 20,30 Odęzyt p, t, „2 diit 

wśród trędowatych ma Amaaonką". 
wygł. dr. AJeksaiwfep Fr-eyd 

20,30. — 22.00 Koncert wieczorny. 
Operetka. „Bohaterowie" Stransst. 

22,00 —: 22,05 Komunikat lotniczo-
meteor. ••• > -- • 

22,05 — 32,30 KornuWkaty PAT. 
23,|Q 33,30 Komunikaty: policyj

ny. spor.tawjf, ora? nadprogram, 
22,30 — 23.30 Transmisja muzyki 

tanecznej z dancingu „Oaza" 
NIEDZIELA. 

10,15 — 11,45 Transmisja nabożeń
stwa z Katedry Poznańskiej. 

11,50 — 12,10 Sygnał czasu. 
12,10 — 14,00 Poranek symfoniczny 

z Flihanmanii Warszawskiej. 
14,00 — 14.20 Odczyt p, t, „Jak ży

wić kirowy przy tegorocznym braku 
paszy. wygi. tnż. M. Kwasieborski. 

14,20 — 14,40 Odczyt p. t. „Przeclio 
wywanie owoców prze? zimę" wygi. 
p, Stan. Schenfeld. 

14,40 — 15,00 Odczyt p. t. „Najważ
niejsze wiadomości i wskazania rol
nicze" wygi. Dyir. Szczepan Mędrzec 
ki. 

15,00 — 15,15 Komunikat meteor, 
15,15 — 17.20 Koncert symfoniczny 

Z Fijha.rmonji Wansz. 
17,20 — 17,45 Odczyt p. t. .vZ wfó. 

częgi myśliwskieij wygi. p. St. Dzików 

17,45 — 18,00 „Chwilka lotnicza", 
wygi. red. Jerzy Osiński. 

18,00 — 19,00 Koncert popularny. 
19,00 — 19 20 Rozmaitości. 
19,20 — 19,43 Odczyt p, t. „Boczna 

Antena" wygi. p. Bruno Winawer. 
20,00 — 20,25 Rb®rywki umysłowe. 

Odczyt wygi. p. Karol Jioffmain. 
20,30 Koncert wieczorny-
22,00 — 22,05. Komunikat lotnjczo-

meteorologiczny. 
23,05 — 22 20 Komunikaty PAT. 
22,20 — 22,30 Komunikaty: policyj

ny, sportowy i nadprogram. 
22,30 — 23,30 Transmisja muzyki ta 

necznej z dancingu „Oaza", 
TRANSMISJA STACJI P.C.J.J, PHI
LIPSA W EINDHOVEN NA FALI 31,4 

Dziś o 8,40 wieczorem Stacja Krót
kofalowa P.C.J.J. Philipsa w Eindho
ven. (Holandia) transmitować będzie 

"ma fali 31,4 .metrów koncert g sali kon 
ęertowej w Amsterdamie. Program 
obejmie rzeczy następujące- , Mąrche 
Militaire" — Szuberta, Uwerturę do 
Egmonta — Beethoven a1, Pantajzja. i 
opery „Manon" — /Vlassanet'a, „Sou-
varnir de Chopin" — Bekke.rt'a, Uwer 
turę do;opery „Tannhauscr" Wag
nera, ,Les ennuyes" — Masseneta. _ • 

W koncercie tvm bierze udział chór 
Głównej Synagogi w Amsterdamie 
.pod batutą znanego dyrygenta pana 
S. H. England era. Chóir ten występo
wał przed paru dniami z dużem po
wodzeniem. »W; Anglii. 

-—00Q 

REORGANIZACJA I POWIĘKSZĘ-
NIE ŻYD, CHORU LUD. 

POD DYR. M. SZNEURA. 
W piedzielę dn. 7 bm. olbylo się 

v/ łokaftu Zwiiązku Nauczyoieflii (Sol-
na 1) izebraiiiie w sprawie przyszłej 
pracy ciióru w bieżącym sezonie zi
mowym. |ło wygłoszonych refera
tach pp.: dyr. M. Szneuera, M. Ok-
senhcTtdlera i • Mojżesza Dancyger-
koniia wywiązała się dyskusja, po któ 
roj wybrany izęstat nowy Zainząd, 
składający się z następujących osóib: 
Mojżesz Dainicygerk;roin, Mojżesz Ok-
seiahe.ndkir, .!, Obern"'. n, Lola Folman 
Dawid Ffi'int, Ida Zaiwłodaiwer, O. 
L&mbergęr — Do Komisji Rewizyjne; 
weszli: Bstor Agman, 0. Waudel j 
Dan,)e| Baiłet. 

Zarząd ukonstytuował się w oasitę 
pujący sposób: przewodniczący — 
M. Dauęigerkorn, wię>e przęw. — M. 
C J KR en he«iid/5 e r, kasjer — Pawllcj Flint, 
kierownik — G. Lemborger i J. O-
berrnan r- sekiretarz. 

Jedne,m z azotowych zadań Zarżą 
du będzie reorganizacja chóru oraiz 
przyjęcie nowych ozłouków; ęhór 
składać s.ię będzie z 250-ciu osób. 

Czynione będą taikże przygotciwa-
nia celem wykonanvia przez w/w chó 
rii 9-ei symf:«iiii ipo żydowsku. O-
próoz tego 'zadaniem Zairzadu będzfe 
prowadzenie działalności kulturalnej 
wśród ozłouków chóru w diziedz'inie 
muzyki, a mlliinowJcfe: wy.B!|a»zaiii.ic 
referatów o muzyce, niauceanie człon 
kó-.v śpipwaimia iz nut 1 >t. d. 

Próby odbywają się .regułamie co 
tydzień: w soboty o gadz. 3.30 min. 
w pmiicdzjailiki i środy punktuailnie o 
god z b.30 wioęz. 

Sekretariat czynny jest w soboty 
od 2—5 ppol. w .pomttedzfeiłkr f środy 
od tv—10 .wieczór. Przyjmowanie no 
wych członków odbywa się w sobo
ty od godz. 2—3,30 pipoł. oraz we 
środy i.d 8—8,30 wieczór. 

S Z L A M  
Ł U G 
BOROWINA CIECHOCIASKIE 

Najlepsze kTajowe lecznicze środki kąpielowe umożliwiają prze
prowadzanie skutecznych kuracji domowych chorym na: wadliwą 
przemianę materii, choroby układu nerwowego, artretyzm. reu
matyzm. Świetne w leczeniu przewlekłych I zapalnych chorób ko. 
blecych. 

Uwaga. Najskuteczniejsze są tylko kąpiele prtzyrządzone równocześ
nie ze szlamu i z ługu. 

•Najprzyjemniejsza dietetyczna radioczynna gazowana ciechociń
ska woda do picia Nr. 8. 

Do nabycia we wszystkich aptekach i składach aptecznych. 
Wyłączna reprezentacja: 

Towarzystwo Handlowo - Przemysłowe „REAL". Warszawa. Wi
dok 24. Tel. 85-30 i 513-05. 7089 

O S T R Z E Ż E N I E .  
Podajemy do wiadomości ogolu pracowniczego, iż w firmie B-cia GAR-

BAR, Nalewki 14 trwa sfrejk całego personelu, wynikły na tle nieuwzglę
dnienia żądań ekonomicznych. Oporne i brutalne zachowanie się wlaś, cieli 
firmy powoduje dalsze trwanie strejku. 

Ostrzegamy przed obejmowaniem posad w powyższej firmie pozostającej 
pod bojkotem oraz wzywamy do omijania sklepu firmy B-cia Garbar. 

Zw. Zaw. Prac. Biur i Han dl. m. st. W-wy, Senatorska 36. 

II z ładnym charakterem pisma umiejąca pisać na ma
szynie potrzebna do biura próśb, 

Tłomackie 15. Zgłaszać się od 10—1 2  pp. 

I Celina Sandler! 
i prof. I.'universite de beaute Paris 

'"nar* O-ia Zra&Bliola 
POWRÓCIŁA 
i wznowiła przyjęcia. 

PRZEJAZD 1. Tel. 153-13. 

&ęHI=!l!iL.I skromr>ych, uy— 
•WB msSf Ben B kwintnych wielki 

Okazyjnie pokoje stołowe. wybór. 
' p i a l n i e  
leksander Bortman. Marszałk.lOŚ 

sypialnie, gabinety. Warunki dogodne, 
Al 

MEBLI sfołówk 
wielki wybór 

stołówki, sypialki i 
pojedyncze sztuki. Warunki dogodne 
Tenenbaum, Graniczna 17 l piętro 

GRUNTOWNA nauka pisania na ma
szynach 5 zloty miesięcznie Marsza! 
kowska 143. 12705 

K u  ś n i e t * z  
mocieSisftet 

przyjmuje obstalunki, przeróbki podłuę 
najnowszych fasonów najsłynniej

szych Akpdemji Zagranicznych na 
rok 1929. 

Przeróbki 40 .proc. taniej. 
Najdogodniejsze warunki spłaty. „SO
BOL" Dzielna 5 m- 34, telefon 245-31, 

F U T K  A  
najtaniej i na najdogodniejszych 

warunkach poleca firma 

„HERMINE" K.-Sfiii 48. 
tel. 422-8S I 299-03. 

UWAGA! Najnowsza modele. ______ 
najtaniej i na najdogodniejszych 

warunkach poleca firma 

G. WAGMAN, Złela 59. 
tel. 299-03. 

UWABAI Najnowsza modele 

ZIMOWE MIESZKANIE 
W SRÓDBOROWBA 

do wynajęciat elektr,, wanna., kanał., 
pociągi Dw. Wsch. 35 minut, telefon 

Dzwonić 184-39. 

Meble: Szumacher 
Dzika 12. lei. 232-75. 

WIECZÓR KONCERTOWO-TANECZ 
NY W JHAKA8I. 

Dziś dnia 20 b. 111. odbędzie się w 
„Makabi" wielki wieczór koncertowo 
taneczny z okazji rozdania nafiród 
izwyclgżcom biegu kolarskiego „Ma
kabi". 

Dn bogatej części koncertowej uda 
lo się pozyskać słynnego hypnotyze-

•ra i telepatę, grafologa p. Szyllera-
Szkolnika który oprócz szeregu fas
cynujących i emocjonujący cli nume
rów, zadziwi słuchaczy audycją mu
zyczną odegraną w ekstazie w sta
nic halucynacji, pr zycze 111 odtworzy 
szereg airji i romansów. Orkiestra 
„Makabi" wykona szereg pierwszo
rzędnych utworów pod batutą długo
letniego dyrygenta p. Dobrzyńca. Za
proszenia imienne otrzj mywać moż
na w sekrctairjacie „Maikabi" u sekre
tarza sekcji Kolarskiej p. J. Hajnsdjr 
fa. Gospodarzami balu są: Herman 
Rogowoj p. Inż. H. Rosen i p. Lejze-
rowicz. 

STUDENTKA udziela lekcji. Języki. 
Matematyka. Również uczy doro-
słycb. Ceny przystępne. Teł. 230-06. 
HUCHALTERjl, korespondencji udzis 

1 la absolwent Akademji Handlowej. Sa 
I inodzielność gwarantowana, św.iadec 
jtwa. Dzielna 43—39. 1716n 
! FRANCUSKIEJ korepetycji kon-
• wersacji i .literatury udziala rutyno-
j wana nauczycielka_Tei. 287-36. 1745n» 
TAŃCÓW: ostanie kreacje sezonu, 
wyuczam, prywatnie i u siebie. No
wolipie 09—2. Zapisy 4—9. Dobór 
towarzystwa. 836r 
FORTEPIANU lekcję wznowiła Ma-
r.ia Fryszberg-Prussakowa, b. ucz. 
konserwatorium Jipskiep-o i prof. 
Mclcera. Polna 64, m. 30. Tel. 244-91 

J683i» 
TAŃCÓW kreacje Paryża!! Edward 
Nainsletói kompiety towarzyskie, lek
cje oddzielne u sie.bie i prywatnie, 
Gwarancja wyuczania Informacje: 
Nowolipki 23—9. front, telefon 232-61 
KARAKUŁOWE palto sprzedam oka
zy inie. Zielna 26, mieszkanie 1. 
7207 ks __ 
PODWÓJNA kierownica — na samo
chodach szkolnych Kursów H. Pryliń 
ski ego, Warszawa, Jerozolimska 27. 
POSADĘ otrzymawszy opłacacie 
ratami Szkołę Samochodową mży. 
mera Froina. Hoża 35. 
OTWARTY cały rok luksusowy pen
sjonat „Sródborowiamka" w Śródbo-
rowie (stacja klimatyczna 1 przysta
nek za Otwockiem) zawiadamia, iż 
na miesiące październik i listopad 
ceny zostały zniżone. Centralne o-
grzewanie. Nowoczesny komfort. Te
lefon bezpośredni z Warszawą. Kuch 
nia wykwintna (z działem djetetycz 
nym). Chorych gruźliczych Zakład 
niie przyjmuje. Wiadomość w Warsza 
wie tei. 45-09, lub na miejscu, Pod
miejska I Śródborów. 
2 POKOJE z urządzeniei.ry biurowym 
front I piętro uj. Graniczna Nr. II tel. 
50-69, zgłaszać się w godz. rannych. 
ŚRÓDBORÓW. Domek o 3-cli lub 
4-cli pokojach, z wszeflkiemi nowo-
czesnemi wyg-odami: elektryczność, 
wanna i t. d. do wynajęcia od zaraz 
do 1-go maia 1929 r. ewentualnie na 
cały rok Tel. 308-69. 1890Lt 
POKÓJ dwuokienny umeblowany dia 
dwóch panica. Szczęśliwa 11 m. 23. 

1724Lz 
SKLEP iz wystawą w okolicy S-to 
Krzyskiej — Chłodnej —•- Klektoral-
ixj poszukiwany. OfeTty: Marszał
kowska 111 Biuro •pre.zpisywań. 

250Lp 

SKLEP komfortowy z wystawą po
kojem, ty lnem wejściem w ruchliwym 
punkcie na Senatorskiej w pobliżu 
Pi. Teatralnego 1z powodu zatargu z 
wspólnikami do odstąpienia. Oferty 
„Komfort" Nasz Przegląd, Nowolip
ki Nr. 7. 25łLz 
KORESPONDENTKA polsko - nie
miecka obeznana buchalterją poszu
kuje posady. Ogólne wykształcę nie 
— matura gimnazjum państwowego. 
Tel. 267-83, l848Pp 

CĘNY OGŁOSZEŃ: Za l w. mlllm. : Przed'tekstem 70 gr. za tekstem 5? gr., Komunik. I nadesłane 75 gr., dla p.p. lekarzy 50 gr., specjalne MO zł., nekrologi 40 gr Drobne z« 
wyraz 20 gr., (najmniejsze drobne ogł. 2 zł.), poszuk. pracy (bezpośr. w adm, do godz. 2-ej po pol.) 10 gr., W, specjalnych, komunik., nadesl. I lek, przez 2 lub więcej szpalt o 25 pr. 
dróiei. Ogłoszenia w numerach sobotnich I świątecznych (pnfcz kin I t^ątrów o 25,pr. drożej. Gwarant, na tytułowej str. zl. 1. Fantazyjne, cyfrowe, bilansowe oraz umieszczane 
wśród drobn. o 80 pr. drożej. Radjowe 1 zl. Szer, kol. obejmuje 5 szpalt. Za termin, druk. ogloszeii I ollar admin. nie odpowiada. Od cen powyższych żadnych opustów się nie 
Udziela. CENY OGŁOSZEŃ w „Naszym Przeglądzie Hustrow.": • Cala strona 500 zl„ p6! str. 250 zł., ćwierć str. 125 zl., Jedna ósma 65 zł. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. 

PRENUMERATA MIEJSCOWA wrnz z odnoszeniem do domu mlesiecunle Zl. .6.80, bez odnoszenia d0 domu Zl. 5.70. ZAMIEJSCOWA mleslecznle Zl 6 (K\ 7AGRANICŹ NA mles Zl IQ 
j__ Prenumeratę przyjmuje się tylko 1-go I 15-go każdego mlesinca. Rękopisów nadesłanych nie zwraca się. Konto czekowe P.K.O. Nr. 6391, Skr^nka poczt, J30, 

ICoinitet Redakcyjny: J. Appeńszlalk, N- Szwalibe i S. Wagrr»an 
WjcdftWfia' SpMMelm WwJąwnic?ą JJnia", 

Redaktor odpowiedzialny: Daniel Rozencwo^. 
Drukarnia Spółdzielni Wydawniczej „Unia", NWvolipki Nr. 9. 


