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WIELKI PROGRAM

HUMORU i SENSACJI
FLIP, FLAP

RICHARD
ARLEN
JACK HOLT, FAY WRAY
Dla MŁODZiEŻy ceny zniżone

JZ'£SS.

Kancelarja przyjmuje zapisy codz. w godz. 9—2 pp
Egzaminy trwają. Lekcje rozpoczną sic dn. 3 wr*eSnia.
Czynne są klasy wstępne i podwstępne.

no HiMiMGNJA

6
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W celu uniknięcia pomyłek przy przesyłaniu
gotówki pocztą lub przez tP. K. O. upraszamy o
łaskawe wyszczególnienie, na jaki cel wysłana
gotówka jest przeznaczona (ogłoszenia, prenume
rata, jakiego pisma, ofiary, książki i t. p.)
Prosimy również o podanie dokładnego adre
su i nazwiska.

,Tio

Ulubieniec dorosłych i młodzieży

BBB8EBS3BSMM

LUPE VELEZ

JACKIE COOGAN

4 ki. wzorowa szkoła

PRZYGODY nu
^edhjg^powieśeiii

C Kapłana i Ch.Kornfelda
•zawiadamia Sz. Rodiziców, że zajijisv na noiwy rok szkolny odbywała
sic codziennie w kancelarii szkoły od sradz, 9 —3 i 4—6 w.
l) Po ukończeniu naszej szkoły dzieci mai? zapewniony wstęp do
3-ei klasy Gimnazjum lub do „Tachkemoni".
2) Do przedszkola przyjmowane sa dzieci od lat 6.
Lokal tako lny zosta! gruotowmie odrestaurowany i odnowiony —
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Ostatni dzleft
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Ni-Swlttt

pełna humoru farsa z cykl u

KOMPLET WYCH0WAH5A PRZEDSZKOLNEGO ^czaS

MARJI BEZNAZWISKÓWNY

U E S Z N O 73, m. 25.
Zajęcia rozpoczynają sie 2-®o września.
Czynny lest również
kompie-t po obiedzie dla na.irnlodiszyOh.
Zaipisv od 1-ko września
asom

Smolna30 61 Zł 9—
Teł. 297-77

Zapisy

5—8 wiccz

miesięcznie

UWADZE PAN11I
SALON

„

we Ó D

S T E P H A N I E
Złota Nr. 4® m. 25, tel. 778-71

POLECA

NA

SEZON BIEŻĄCY

KAPELUSZE PODŁUG

OSTATNICH M00EII PARYSKICH

-
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majestic

n o w y świ

Dżuma w HiszpanjL
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TELEFON 273-91
\ WYKONYWA NADAL

WSZELKIE CZYNNOŚCI

FRYZJERSKIE - CZESANIE. ONDULACJE, FAR

zdrowymi mieszkańcami Barcelony
ciągle wisi groźba, że 1 oni padną
ofiarami strasznej choroby. Wszyst
kie kina i teatry są zamknięte,
a
w kawiarniach i restauracjach jest
zupełnie pusto. Na ulicach jest taki
mały ruch, że tramwaj*
przestały
kursować, z powodu braku pasaże
rów.

Ceny od 1 zł.

CBBESOSBS&ISS
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Y Marszaik. Tri
Pocz. o g. 6.

Nowe wielkie arc dzieło
reż. CECIL » . DE MILLE'A p.t.

JRflADAfyiE
Passa-part. i'- bil ulg, nieważne

MARLENA DIETRICH
„X-27"

święci

triumfy W arcyfilmie

W„APOLLO"

pocz. o godz. 4
passe-partouts i bil. ulg. nieważne

„ESTERA"
9, m. 1

ISO wypadków.

Epidemia dżumy w Barcelonie, mi
mo loddzielcnia zarażonej dzielnicy,
rozszerza się Z niezwykłą siłą. Obec
Uwagai Dla młodz. ceny bil zniżone.
nie jest już 150 chorych, z których
40 zmarło. W mieście panuje tem
jWno „UCIECHA" r." "I wiesza panika, że nikogo nie wy
] BŁĘKITNY EKSPRESS| puszczają poza 'miasto, a medycyna
dotychczas nie zaa skutecznych środ
oraz komedja Czechowa
„Małżeństwo z rozsądku"
ków uniknięcia dżumy, tak, że nad

Marszałkowska 106

MISTRZYNI CECHU FRYZJERSKIEGO

GDZIE WSCHOD-WSCHODEN
MAŁŻEŃSTWO

odpowiada wszelkim wymogom Kieieniczinym.

UWAGA: Dzieci z dalszych okolic są sprowadzane i odprowadzane
do domu pod specjalna opieka.

Thamey

PALACE
Wierzbowa 7, p. 6,8,10

trikowa 1 (róg Grzybowskiej)

PREMJCRA2

BUST E'RKEA T C' N

w najnowszym filmie dźw. p.n.

(dla dzieci ze sfer religljno-narodowych)

——mBBmammmmeaa&imm

00 ADMINISTRACJI.

CASINO

„CHAWACELES

REDAKTORZY
przyjmują codziennie oprócz soból
i niedziel od g, 6 do 7 wiccz.

DŹWIĘKOWE KINO

„ T Ę C Z A "
Przejazd 9

Pocz. 5.30

KUDJER
CARSKI

BOWANIE WŁOSÓW „HENN A" NA WSZYST

I W roi. gł. ulubieniec Publiczności

KIE KOLORY itp. MANICURE. MYCIE GŁOWY.

IIWAN M0Z2UCHIN
(2 serje 20 aktów) *
Całość.

Ostrzeżenie Stan&w Zjednoczonych

pod adresem Europy.

Nowy York. PAT. Ukazał
'się biuletyn
„National City
Batik" zawierający ostrzeże
nie dla wiicrzycidslkfilclh naro
dów europejskich, aby wie da
ły one płynąć czasowi mie czy
•niąic niie dla podniesienia finan
sowego i żoby zaczęły działać
przed 1-ym lipca 1932 r., gjdyż
w przeciwinym razie istniejące

Wiórkowania i mycia podłóg unika g

kto stale
używa

«£ ŁjT
^

JOHNSON'A

Podłogi sa zawsze iasne i pięknie
błyszczące: oszczędność kosztów
I pracy.
Centrala 'iia Polskc:
„TECHNORIENT". Warszawa.
Królewska 41.
Telefon 615-16.

7-lo
kl.

trudności jaszcze się powięikszą".

ARESZTOWANIE ŻYDÓW
POLSKICH W POLfWjl.
Nowy Jork. ŻAT. Z BoJiwji
donoszą, że aresztowano (a:n
pewną liczbę żyiłów, których
tamitSjisi emiLffranoi białoruscy
oskarżają, o uprawianie agitacji
•konKUiijistycznej. Władze boli
wijskie nakazały aresztowa
nym żydicm opuścić kraj w c.ią
gu o dni Jalk się ŻAT-ic&na do
w i ad uje, wszyscy aresztowani
wQiifcmhvyiP omfwMP amtwipy

OBNIŻENIE STOPY DYSKON
TOWEJ W BANKU RZESZY.

BERLIN (ATE.) 1.9. Bank Rzeszy
obniżył dziś stopę dyskontową z 10
na S proc. i stopę lombardową z 12
na 10 proc. Zniżka obowiązuje od
jutra.

Szkoła prywatni powszerhna

CZYTAJCIE

S . H E F E ^ A
Nalewki 17 (Zamenhofa 14)
Zapisy od godz. 10—2 p.p.

mm
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Udział ludności żydowskiej w pogrze
bie ś. p. Tadeusza* Hołówki.
Pogrzeb ś. p. Tadelusza Hołówki, który się odbył wczoraj
o godlzinie 3-tiej z przed Dwor
ca Glówngo zamienił się w ol
brzymią manifestację w której
wjzięfy udział, poza czynnika
mi oficjalni emi, wielotysięczne
tfumy publiczności.
Kało godziny 3-cietf
przed
Dworcem Głównym, na który
przywieziono ze Lwowa zwło
ki ś. p. posła Hołówlki, poczęły
groanadziić się Liczne rzesze piw
bliczności. W pierwszym rzę
dzie przed dworcem ustawiły
się organizacje społeczne, po
czty sztandarowe, ' oddzi'al'y
przysposobienia
woij&lkowiego
oraz kompanja honorowa piie choity. Pogrzeb ś.'p. Tadeusza
Hołówlki ja<ko kawalera Virtuti.
MMitari odbył się bowiem z ho
norami wojskowemu. Na pero
nie przed tarniną ks. sotperimten
dent Skierski odjprawił modły
poczem wygłosił podniosłe ka,
zanie. Koło
truimny zabrała
miejsce
najbliższa
rodizinai
zmarłego, przedistiawicie'I P.
Preizydenta Rzeczypospolite!}
•pfk. Głogowski, rząd in co'rpore z premierem Prystorem na
czele, marszałkowie Sejmu i.
Senatu, członkowie
korpusu
dyplomatycznego, członkowie
Izb ustawodawczych,
wśród
któ«rych m. in. obecni byli poseł;
Stanisław Stroństki, ppseł Stahl
poseł Michałikiewiicz, poseł Ku;
Hsiewjcz, poseł Arciszewski i
pioseł Zieimęcki, Generalicjfa z
wiceministrem gen. Falbrycym
szefem sztabu gen. Pilsko,rem,
na czele, szeireg wybitnych,
członków kolCnji emigrantów z
Gruzji, Azerbejdżanu,
górali,
kaukaskich, delegaci tatarów,
pofetóch i z zagranicy wielki
mufti i chazan karaimski, dele
gaci ludności z Nowogrodczyz,
ny, Wołynia, Polesia oraiz !i czny zastęp. przyijiaicioi zmarłe
go.
Po przemówieniu (kts. siutperin
tend en ta Skierskieigo naUbłiżsi,
przyjaciele i wispół|pracowni.cy.
zmarłego znieśli trumnę na karalwian przed dworzec, skąd ru
szył kondukt na cmentarz.
Kondukt otwierała kompahja
piechoty oraz oddział Strzelca.,
Nastęfpnie szły poczty sztanda
rowe, szeregu organizacji spo
łecznych. Za poczt,ami niels-io-no
kikaseit wieńców:
od Pana
Prezydenta Rzplitei, MarSizał ka Piłsudskiego' o barwach
wstęgi Viirtuti Militari, od mar
szałków Sedrnu i Senatu, klubu;
Bezpartyjnego Bloklu, od mini stra Zaleskiego i Ministerstwa
Spraw Zagranicznych, od mini
stra Piarackiego i Ministerlstwa
Spraw Wewnętrznych, od mi a
sta Wilna o 20-tu wstęgach, od.
Kralk'owa i szeregu mi'ast..Posatem
nieisiono kilkadziesiąt
wiieńców o barwach ukraiń
skich, wieńfce od komitetów na
rodowych Azerbejdżanu, Gru
zji, górali kaukaskich, komitetu
rosyjskiego, wieńce od organi
zacji społecznych z Nowogródczyzny, Wołynia i Polesia, od
wiłościan poleskich z pnwi,aitów
nadgrauiteznych,
od Związku
Legionistów, orgainiza:ci'!i reiclfona'lnych Bezpartyjnego Bloku
oraz całego szeregu organ i za- cji społecznych
i organizacji
młodzwiży.
Za wieńcami niesiono ordery
zmarłego, poczem postępowało
duchowieństwo: księża (k'oflcioła. e'wiangieiicko - reformowane
go. oraz księża kościoła ewan
gelicko - au&sburskieigo. Zatrumną szła najbliższa rodzina
zmarłego. Wdowę po ś. p. Ta-

deinszu Hołówce prowadził' mi
nister. Schaetzcl oraz redaktor
W. Stpiczynski. Za rodziną po
stępował przedstawiciel Pana
Prezydenta, rząd, marszałlko wie Seślmu i Senatu, kk>r|pus dy
plomatyczny i partije. Pochód
zamykała obywatelska straż
ponządlkowa, poczem następo wały liczne delegacje oraiz pu
bliczność.
Pochód nuszył mlicami: Mar
szałkowską, Króleiwiską, Pil. Pił
sudskiegOi, Wierzbową, Pil. Te
atralnym, Bielańską przeiz Tlo
mackie i Leszno na cmentarz
ewangelicki przy uilfcv Mły
narskiej, dokąd przybył o god z
17.25.
Na cmentarz weszły poczty
sztandarowe, organizacje spo -

łcczne, P. W. i defekacje z
wieńcami. Trumnę nieśli na
barkach najbliżsi przyjaciele
zmarłego. Po modłach i prze
mówieniu ks.
Skierskiego
pierwszy zabrał głos nad gro
bem imieniem całego obiiziu
Marszałka Piłsudskiego prezes
pik. Sławek. Po przemówieniu
płk. Sławka imieniem rządu za
brał głos płk. Beck. Zktollei prze
mawiali imieniem ukraińskiej
elmigracji politycznej i komite
tu ukraińskiego p. Miikcłaó Ko
walski imieniem ludności ukra
ińskiej Wołynia poseł Pewnyj,
przedstawiciel narodów kauka
skicli i p. Zapasieiwiicz — ko mendant Legionu Młodych.
Na grób ś. p. Tadełulsza Hołówki zatzęto składać wieńce.

(f). W orszaku żałobnym ja
ko przedstawiciele 'ludności ży
dowskiej znajdowali się m. in.
pp.: prof. Schorr, rabin Chaim
Posncr, dr. Gplllieb, prezes sek
c j'j żydowskiej syndykatu dzień
nite'rzy warszawskich, pos. ra
bin Lewin wiceprezes Zarządu
warszawskiej gminy żydow
skiej Mojżesz Lerner, prezes
rady gminy p. J. Trokeu'heim.
prezes Zarządu Gminy p. E.
Mazur, członkowie rady Gmi
ny Cygielman, rad. Lkeiitnan :
Z. Frydman, Pinchos Lewin i
Ryba
Centrala Związku Kupców
•była
reprezentowana przez
pp. prezesa pos. Wiślickiego otiaz członków Zarz?/lu dir. Silbersteina, Rot.istajna i Zundelewicza.
Centralny
Związek
rze
mieślników' żydów (Nalewki
2a) był reprezentowany przez

Otwarcie 63-ej sesji Rady tipi Nartttvr.
Obrady Komitety Paneuropejskiego.

Genewa. (ATE.) 1.9. Dziś o
Genewa, PAT. Dzisiaj praco
godz. 11-ej przed południem wała podkomisja koordynacyj
rozpoczęły się obrady 64 sesji na komisji europejskiej.
Rady Ligi Narodów. Posiedze
Przyjęto bez więlkiszetj dysku
nie było krótkie i trwało za sji raporty komitetów zbożowe
ledwie oół godziny. Odczytano go, kredytowego oraz eksper sprawozdanie kilku raportów tów gospodarczych. Proieikty
dotyczących prac Ligi Naro te zostaną przekazane do ko dów od czasu ostatniej
sesji misji
redakcyjnej, która ma
Rady Ligi. Następne posiedze opracować jutro ogólny raport
nie Rady odbędzie się w pią o koordynacji wysiłków koimi tek. Początkowo wyznaczono tie tów IkomiiS'jii euiropejiskiej. Ratermin następnego posiedzenia port ten będzie tematem więk
na środę. Termin ten jednak zo szej .debaty na pierwiszem postał przesunięty,, ponieważ pod siedzeniu komisji europejskiej,
czas jutrzejszego dnia odbyć które odbędzie się w dn. 3-go
się majią obrady komitsji koior- -września. Również podkomisja
dynacyjneij, w czw?) tek zaś od , koordynacyijina
II
zajmowała się
bedziie się posiedzenie 4-ej se-1 dziiś sprawą przedlożionych ko
sji fcomiJtetu Paneuropejskiego. misji.Huropejskiej układów han

wlększem uprzywilejowaniu.
dlowydh niemiecko - rumuń skiego z 27 czerwca i niemiec
ko - węgierskiego z 18 lipca rb.
Przedstawiciel
'Sowietów
podkreślił, że jest
przeciwny
wszellkiim układem, epartym o
system preferencyjny. Przed
stawicicl czeskosłowacki rów
nież złożył zatrzeżenie i oświad
czył, że kraj jego za-strzeiga so
bie obronę swoich praw. Z żad
nej innej strony zastrzeżenia co,
do tych konwencji handlowych
nie było. W ten sposób usankcjonowane zostały układy handlcwe o charakterze preferencyjnym, a temsamem zrobiono
pierwszy wyłoni w doktrynie
poszanowania klauzuli o naS -

Austrja ma wyrzrt; się unji celnej z Niemcami.
Berlin, ATE. W dyploma spnaiwą.
WĄł 1. 9. Wobec brzmietycznych kołach
berlińskich GĘjąw
kursuje wiadomoiść, iż z po raia poiifn
śród 15 sędziów Trybunału (1/Jś nadeszły iz Wiednia, .należy się
Haskiego — 8 sędziów, wypo coraz poważnie] Uczyć z tem, że
wiedziało się przeciwko tezie Austria ziezygiujje dobrowolnie z
niemieckiej o unji
celnej z wykonania ui»H celne] anschhissoAustrlją. W ten sposób
cała we!, fenibardziej, że w ciągu ostat
sprawa została przesądzona w niego tygodnia Bank Angielski był
sensie negatywnym. Ogłoszę - zmuszony wypowiedzieć udzielone
nie oficjalne wyroku Trybuna swego .czasu Kreditaustaltowi kr&dy
łu Haskiego oczekiwane jest w ty w wysokości 150 milionów szylin
końcu tygodnia. Dr. Gurtius na gów, a ibez wyrzeczenia się unii cel
posiedzeniu komitetu Paneuro ne] nie może Austrja nawet marzyć
pejskiego złożyć ma oświadczę o :nawiqzaniu jakiegokolwiek praknie, iż Niemcy zamierzają roz tyczmego kontaktu z bankami iranszerzyć projekt unji ceiiinej z cusfcicmK
Auistrją na inne państwa z któ*- Równocześnie coraz bardziej kry
:rami prowadzą
rokowania. stalizują sic w Genewi wiadomości
Oświadczienic dr. Guntiusa bę o rozstrzygnięciu Trybunału Haskie
go ,(avis cosultatii) w sprawie unji
dzie wstępom do formalnego
zamknięcia dyskusji nad całą celnej austro-niemieckiej. Wiadomo

angażował w kierunku uznania praw
Polski do Pomorza, czego Polska napewno u Sowietów domagać się nie
będzie, ponieważ sprawa ta nie na
leży do paktu polsko • sowieckiego.
Prasie zagranicznej podsuwana jest
także sugestia, iż Niemcy nigdy hle
zgodzą się na podpisanie i^fładu o
Locarnie wschodnim, z którym
to

projektem Polska również nie wystę
puje. Wojownicze nastawienie polity
ki niemieckiej wołiec Polski staje się
coraz bardziej widoczne i nie może
być osłabione przez te miarodajne
czynniki niemieckie, które nie wy
rzekły się myśli bezpośredniego po
rozumienia z Polską;

Konferencja ministra Zaleskiego w Genewie
G e n e w a . 1.9..— Minister Za
leski odbył dziś rano dłuższą kon
ferencję z wojewodą śląskim
dr.
GiEżynskim.
Należy przypuszczać, że na konfe
rencji tej omówiono stanowisko dele.

KONDOLENCJA W IMIENIU
LUDNOŚCI ORTODOKSYJ
NEJ.
•(f) P. ralbin Lewin z Rzeszowa
przesłał na ręce prezesa Klubu
B. B. W. R. pułk. Sławka pi
smo kondolencyjne.
*

*

*

!

KONDOLENCJA ŻYD.
RADY GOSPODARCZEJ.
(f). Przewodniczący żydow
skiej rady gospodarczej pos.
Wiślicki wysłał na ręce preze
sa Klubu B. B. W. R.
pułk.
Stawka deneszę kondolencyjny
treści nastepuracej:
„Żydowska Rada Gospodar
cza łączy się w żalu z całern
społeczeństwem i wyraża głebokie współczucie wskutek tra
gicznej śtmierci nieodżałowanej
oamieci pos. Tadeusza Hołówko, rzecznika! spraw mniejszo
ści narodowych".

I osialii Mi.

NIEUCZCIWY POCZTYLJON.
Kierownik Urzędu Pocztowego przy
ul. Muranowskiej 7 zameldował, że
ści te również przyczyniły się
w pocztyljon tego urzędu zabrał 870 zł.
znacznym stopniu do gestu rezygna- do wypłacenia
1
zbiegł.
Policja
cyjr.ego Austrji.
wszczęła poszukiwania.
»
* •
Podobno Międzynarodowy Trybu
nał Sprawiedliwości w Hadze wydał ZAJŚCIE ULICZNE Z ARESZTOWA
orzeczenie, ie jakkolwiek Niemcy
NYM.
miały prawo do podpisania
takiej
Icchok Rudnicki z Wiłna (Ignatowumowy x Austrja, to jednak
rzad ska 10) zatrzymany został za uslłowa
austriacki był zwiqzany protokułem nie kradzieży bielizny ze strychu w
genewskim z 1922 r„ na podstawie domu przy ul. Miłej 25. Sprowadzono
którego udzielono Austrii międzyna- go do Sądu Grodzkiego, przyczem
ro>dowej pomocy iinansowe], wobec miał zostać zwolniony do sprawy za
czego inie miała z punktu widzenia kaucją 300 zł. Pod eskortą Rudnicki
prawa międzynarodowego do 'podpi odprowadzony został do aresztu po
sywania takie] umowy z Niemcami.
licji. Na rogu Muranowskiej I Po
Wiadomości powyższe nie zrttpdu- kornej R. wyrwał się i zaczął ucie
la dotychczas w Genewie miarodaj kać. Policjant puścił się w pogoń.
nego potwierdzenia. Sprawa ta Waj W tym samym czasie szedł ulicą
dzie w jdnlach najbliższych pod obr.i wywiadowca policji, który usiłował
dy Rady Ligi Narodów.
(Iskra)
zatrzymać zbiega. Ten ostatni ude

Niemcy a pakt polsko-sowiecki.
BERLIN (ATE.) 1.9. Bezskutecz
ność oporu niemieckiego przeciwko
polsko - sowieckim rokowaniom o za
warciu paktu o nieagresji
staje się
coraz bardziej widoczną. Obecnie w
związku z zapowiedziani) na sobotę
konferencja pomiędzy ministrem Za
leskim i Litwinowem, która może po
pchnąć naprzód sprawę paktu polskosowieckiego pewne koła w Berlinie
usiłują inspirować prasę zagraniczną
a zwłaszcza francuską, że Niemcy
nie
mają
nic
przeciwko
dojś
ciu do skutku paktu polsko - sowiec
kiego, jednakże w dalszym ciągu są
przeciwne
ewentualnemu uznaniu
przez Sowiety obecnego terytorialne
go status quo w Polsce.
Innymi słowy oznacza to, że Niem
cy będą w dalszym ciągu wywierały
presję na rząd sowiecki, aby się nie

iliozne delegacje z prezesem
ra,d. Raisnerem na czele.
W imieniu egzekutywy i C.
K. związku rzemieślników nie
siono olbrzymi wieniec z napi
sem w językach polskim i ży
dowskim.
Oprócz tego kroczyły w or'
szaku delegacje żydowskich ce
chów 'rzemieślniczych ze sztaa
darami, Koło żydowskie
w
warszawskiej izbie rzemieślni
czej.
Z wiązek Drobiny ii Kupców
żydowskich (Zamenhofa 5) był
reprezentowany delegacja
z
kilkunastu osób z prezesem
czele.
D e'1 egaicja
Stowamzys zenia
bezpartyjnych żydów współ
pracy z rządem kroczyła zs
szitandarem i wieńcem.

gacji polskiej wobec nowej niesły
chanej skargi Volskbundu.
Pozatem przyjął minister
Zaleski
przedstawiciela
żydów amerykań
skich p. Waktraana.
(Iskra).

rzył wywiadowcę, wówczas wywia
dowca wyjął rewolwer i strzelił. R.
stanął i oddał się w ręce policjanta.
CÓRKA MARNOTRAWNA.
17-Ietnia Estera Nuss (Waliców 5)
zgłosiła się do policji 1 zameldowała,
że skradła u rodziców rozmaite rze
czy, i uciekła. Obecnie żałuje swych
czynów i sama oddaje się w ręce po
licji.
• *

»

ZATRUCIE 2-GA DZIECI JAGODA
MI.
Przy ul. Przebieg 1 zam. rodzina
Blensztok. W dniu wczorajszym 2-]e
dzieci Biensztoków: 11 -letni Bencjan
1 9 letni Perec kupili na ulicy placek
jagodowy, który zjedli. Wieczorem
chłopcy dostali bólów żołądka. We
zwany lekarz stwierdził zatrucie jago
dami. Bencjona przewieziono w stanie
ciężkim do szpitala Karola i Marji
Pereca pozostawiono w domu.

MASZ PRZEGLĄD Warszawa, śfroda 2 września 1931 r.

POSTERUNKU.

1 nidepsi
UGODA SPOŁECZNA.
od
kryminalnych? dniarzem, Napełniającym prze
Narzekamy zwylkle na brak Kończy
się
zaś
ar stępstwo dla zysku. ' Prawda,
w Pai'&ce
jednomy'lnosici, ale tykuł w tym sensie, że więź że niekiedy trudno rozróżnić
nie jest widać tak źle. Pod jed niowie polityczni
nie zostali pomiędzy ideą a interesem, ale
nym względem zaipanowala o- ; zgoła zdegradowani pod wzglę tu powinna obowiązywać ogól
że lepiej
pmja jednomyśllna.
Pod tym dem pra wdo wi-ęźniów krymi na zasada prawna,
wtgzlędem, że rząid koalicyjny, nalnych, lecz stało się odwrot złagodzić ircgime więzienny dia
pialityczinych „geczyli rząd jednomyślności" na nie: ikrytminiialni zostali zaawan- dziesięciu
do poziomu szefcianzy" railż zaostrzyć go
rodowej nie ie'st u nas możl wy. ! sowani prawnie
dla Jednego ideowca.
Okazało s.ie bowiem, że i>rze- więźniów politycznych.
Artykuł pnganu sanacyjnego
Na szczęście saim autor arty
ipnoiwadzaiia
przez inicjatora
koalicji analogja miedzy Pol zaczyna się od polamiki z tymi, kułu nie kładzie widać naciska
Ceres 100°/o czysty tłuszcz
ską a A-ngiiją była bardzo płyt którzy powołali1 się na to. że na pierwszą część swej argu
ka. Taim koalicja ma pized ! nawet carait przyznał przywi mentacji. Powiada bowiem o
kokosowy jest wyrabiany pod
sobą dwa -ceic dość neutralne: leje więźniom politycznym, Au •niej „mniejsza z tern" i po
ścisłym nadzorem rytualnym
s'tabili<zatcię waluty i otrzv ma tor zaznacza, że dawnych dzia- chodzi d'o jurnego argumentu,
będące w mowie
nie więikszej pożycŁki. U nas ł aczó'w,- rewolucyjnych nie moż analizując
p. Rabina Simche Fraenkla
zaś walufta stoi znalkoimicie (o- na porównać
z dzisiejszymi. .przywileje:
— Na czemźe te przywileje
statnoi dolar znowu spad?), a Tamci waSczyili „w imię nigdy,
ze Skawiny. Ceres może być
pożyczkę allbo otrzymamy J tak nieprzedawinionych praw swe polegają? Chodzi o- swobodę
albo nie otrzymamy jeij i przy go ikraóiU do niepodległości", a w paleniu papierosów, częstsze
zatem bez obawy używany
rządzie koalicyjnym.
Walka ci są „elementem występnym, t. zw. widzenia z odwiedzają
do potraw świątecznych
zaś z kryzysem wymaca pro- stcljącym nierzadko na usługach cymi, dwugodzinny spacer co
gramiu, ai o ten przylkoaHdjr par a nawet na żołdzie obcego pań dzienny, większa s wielb oda w
przez przestrzegających prze
tylnej truidiniej niż przy ikoaUicji stwa". Argument ten byłby ,zli-- korzystaniu z p-;sm i książek
warstwowej, jaką ,jeist sanacja, pełinie słuszny, gdybv re\yg}%-v >'t. p.
pisy rytualne.
na której 'Oipiera się Rząd pol ojonistom przedwo ennym przy
I otóż .zda- cim autora, now
,, ,
znawało
uligi sp ' czeiistw¥> iffrzeptey Ibynaijmni'ej nie nakłaski.
Zamia&t IkoaHi-cji
wysunięto poi'Jskie, lub choćby rosyjskif.iMialą na więźniów wielkiego rywięc inne hasto: bezinteresow Ale wszaik przywileje te przy- ' gonu, ani też nie przekreślają
ną ugodę społeczną. Jlestto ha z,nawał im carat, dla którego jakichkolwiek swobód w życiu
sło dość niewyraźne. Ugodę socjaliści, republikanie i palrjo-4.'"ięz-ien nem. Przeciwnie, nowy
«tpołeiezną w gjiuiiiicie rzeczy ma ci byli również elementem wy- 1 regulamin jest pono ,.nadzwymy. Żadną, klasa społeczna nie stępnym. To też w stosunku dp ! czaj liberalny, przewiduje or:
jest w zasadniczej opozycji do rewolucjonistów
nie można nawet t. zw;. komitety wlęzeinrządu. Sanacja liczy w swojem wchodzić w meriitulm ich Ideo-., ne, jako ongana społeczne, trogronie zarówno przemysłow logjl, bo gdyby ta ostatnia b. - szcząc się o onganiźowanie oców jak i rcJbolnkiów, którzy ła sympatyczna
dla dat ego światy, bilblljoitelk i wychowania
ność, wstrzns następuje za wstrznS I E D E M N A S T OL E C I E
wrirawdzie uprawiają wenąirz rządu, ten nie uznawałby jej fizycznego-w .murach więziensem. Szkoła, wychowanie, zasady
NIENORMALNOŚCI.
walllkę klas (a raczej waDkę in za zbrodniczą, a jej wyznaw- j.nyoh".
Z kated- i kazanie zwracano się racjonalne] pedagogiki — wszystko
teresów) ale taili łagodną i u- ców za przestępców
cnoćby ; Inwemi słowy, według autora wczoraj do młodzieży szkolne]. Roz
.przeymą, że nie przeszkadza to politycznych. Pjzartem w gro- nie więźniowie polityczni zosta i począł się nowy rok szkolny, dano to znajduje się wstanie tymczasowo
ści, gdzieś na marginesie socjalnych,
koiinipromiisowi, zawartemu po nie przestępców politycznych li upośledzeni, liecz więźniowie i ucznk>m fe
^ podręciI)ików
polltyczjiych I gospodarczych proble
między przedstawicieli am i odno wiońmy
ostatoiio
n.etyiko krymm1:w
zostali obdarzeni |1> oczywMcie , radość iskrzyla się w
mów. Od siedemnastu lat potrzeba
śnych warstw', .luib .podyktowa-1 ekstremistów, lecz i opozycjo- nowemi pralwami. Przeciwko1, młodych cczach że
}eszczc
szkoły, jej słuszne prawo do naiważ
nemu przez czynnik mitygują- j nastów umiarkowanych. N:c te- takiej zasadzie me moena miec. c)ł , nie bę<teł można popróżnować ,
niejszego miejsca w hierarchii insty
cy. Jelżeli zaś wszystko nie po- I dy nre przemawia za tem.. aby n.ic do zarziuceinia.
, . podzielić się wrażeniami z lata, tucji — nie Jest pierwszą potrzeba,
maga, to tyllko dlatego, że Rząd j ziłamac uświęconą od dziesiątTrzeba tylko kompetentnie i pójść do parku
obiadem a
najwyższem prawem. Od 1914 roku
V\ rtisA r\ £\
.rurrtv
NURTR
, .
'
nie ma dość dobrego programu | ków ,lat we wszystkich krajach bezstronnieA rj|zibadać,
ozy Hnowy
obiedzie jsaciągać starych na bilet nad szkołą przepływają wojny, prze
zaradzaijąjcego kryzysowi, po- j zasadę, ,że człowiek wailczący regulamin jest awansem
dla do kina, bo -nic przecież nie zadano ł wroty, okresy głodu, nędzy pow
miiimo
pojedtiawczości ufają o' jakąlkowiek ideę (iboda'j na;- kry>n:ńnai!inych, ozy też .degra- nawet nie wszyscy nauczyciele wró
szechnej, lęku przed jutrem, , Kata
cych mu warstw. O jakiej więc ; głojpszą i najchilmeryczniejszą) dacją dla politycznych. -i-.v
cili 'z ferjl. A z katedr i kazalnic strof gospodarczych, wstrząsów po
ugodzie społecznej można tu nie może być zrównany ze zbro
SjjH.ii.płynęły słowa o zadaniach bieżące litycznych.
daiej marzyć? Ozy chodzi o to, I
go iroku, o tem,
Jak
postępo-:
Trzecie Już pokolenie mio&ieży
aiby opozycja przestała Ikryty-1
wa<5, jak się uczyć, Jak spełniać wchodzi do szkół nieskończonej jeeekować? Jestto i niemożliwe i 1
przykazania wychowawców i rodzi cze e?»kl nienormalności. I to trze
byłoby mało skuteczne. Partje
ców. I zapewne nikt nie zwrócił u- cie nie wie nawet, że owa „nienor
polskie,
określonych warstw
wagl, że tó teraz rocznica, smutna malność" tworzy już fragment htetonie reprezentują. lich cała siła'
siedemnasta .rocznica nienormalności I rjl nowoozesnej, że odczuwa na so- polega głównie na optoycji, a
Na początku roku szkolnego 1931. ; bie skutki łych zdarzeń,
których
opozycję tę żywi to, że rząd
IDEA ś. p. HOŁÓWKI.
300 m&jcuiuw.
Poraź siedemnasty zaczyna się rok chronologii trzeba się uczyć.
nie umie uiporać się z kryzy
„iKmrjer Poiraiury", pisząc w zw:;iBudżet nasz
jest poważniej ' szkolny ciężko, kulawo, bez jasnych
ISa siedemnastej rocznicy nie kort
sem. Niech tyllko sytuacja się zlku z fa'kitem za.mio.rdiowa.niia T. Hochory, niż się pewmy.m sferom perspektyw,
śród
szaiejącej na czy się, niestety,
nlenormakiość
1
poprawi dziięki zapobiegliwości lówikii o sprawie itkiraiń&klej, honldiiwyid.aóe. Ody wydatto: t&go,inoz świecie wichury, w obliczu donios- współczesnego życia szkolnego. Do
władzy, a wszystkie warstwy, duje:
ne w porównaniu z rokiiem ubie łych ssinian, pod uciskiem nlepewito- domu rodzicielskiego uczniowie prsy
które są w sanacji repnezentio-1
Mi.mio ty.'iu pcdipateń,
mori^tym, spadły — jaik wyżej po-: ści jutru.
r.oszą zo szkoły nową, ciężką troswane częściowo, iprzejidą do
iderf.'jw, oszczerstw poteka ra«a
wlca'ziano — tyfflko o 2,4 p-roc.. j Siedomiiaście lat temu rozgrywał kę matarjalną, nowe nakazy płatni
niej całkowicie.
istarini naka.zu.je pracę w duchu ś.
co dochody w tymi ^arfniim c^a-' się pierwszy akt wojny światowi], i cze: spis podręczników i pomocy
Opozycja tedy nietylko nic
ip. Hotówiki. Wymaga ona led•sie wykoizują spadek o... 16' proc Zaczęły się „nienormalne stosunki''. , szkolnych, które trzeba kupić.
szkodzi, lecz przynosi poniekąd
Nasz budżet po stronie wydat I od tego czasu trwa ta nlenormal- i
.najk z.e sónojry Państwa poJskiePierrot
pożytek, bo budzi sfery rządzą
Ików cierpi na nadmieiwą j>ty©o jedm'ei zasadmlozej popraiwkr.
ce do czynu. Na. zbylt ostrą kry
©kitteczniejiSizoj oipit.k.i rządu poJllość. Utył w latach 1927—S 1
zaufam i a w przyszłe ksztaiifto wa
iprężności narodu pollsklegio,
tylkę Rząd również
narzekać
skieijso na.d ludż.mi dobrej 'woi'j z
'193—9, cizyJi w okresie „rados
rnie siię wewiiĘtreiie stosuirków
pr.zyczj'51
sztrkać należy nie
nie może, zwlaiszcza, że wszel
led'nej i dtruistiiej strony, którsy
nej twórczości!". iKimracja okJ^Imi
PoiWycznych i gosijodarczych,
©dizlein.dziel, jak właśnie w braku
ką wybujałość łagod-zii.. cenzu
praoirją nad ariOKuimten.tem sią odzaijąca jest pmz.yikra, bolesina i—
powtarzamy pod ad.rcsemi obopowszechności pewjiych uczufi i
ra; Ugoda społeczna wiec już
fciu hratn.icih narodów. Z krw,i bo
tjaik -doitąd — iviebairdzo skutecz•7Ai
rządowego: czas naiiwyższy
.sanke'i mo.raibiycii.
istnieje, i niema poco Jej stwa
•wiem naszej bratmiej nie urośnie
łia.
odejść i przeijść w stan likwida.Mord truskawieckii jest Jotiaini mifość biraonia, am'i szczęście
rzać.
PRZECIW UGODZIE SPOŁECZNEJ
aji".
myirr z tych faktów, wobec któm/asze. Kaimiowa z.brodnta siioje
DEGRADACJA CZY AWANS.
Oldpowiiadając na a.pe} „Dnia Pol
POTĘPIENIE ZBRODNI.
irycli ca'1'C społeczeństwo zajmie
®fo i spnstoszou'-e.
Pofeka :iic
Na artykuły prasy warszaw
jeduoKte stanowisko, baz w.zgl<ęimioże być AiMe.m. a.le pnzieoiwnii-e skiego" o zaniecha.nlc waJk pa.r.tyi- i iDiztenmik A. B. C. z powodu mor
skiej (pollskiej i żydów,skieij) w
d.u na ocenę działalności polity©!
musi Ka(ina depnowadzić dio opa- n.y.cli, endecki „Kuirjer Poiztiańiski" o- du, którego ofiarą padł ś. p. Hołówsprawie
nowego regulaminu,
ko, pisze:
•tie j z am o r do1w an e«o''.
miętninia się! W imteresie dobra ś|w!iaidlc:za:
mocą którego więźniom poli
Z
tem
'wszystkiiem
niieima
kom
„Powszechność
pewnych
uPRASA
WOBEC ZATARGU TEA
iwszyistlkich obyiwart.eli Państwa
tycznym odelbrano przywilejie
. ipriomiisu. Je«.t iinny, i to jedyny
azuć. opanla na wspólnych sankTRALNEGO.
połlskijego
mwsi
się
to
stać
jakprzed kryminalnymi, odpowia
. iwn'iose'k pod adresem obozu sizą
Ojacli morailiaych,, nie ma nic | „Robotnik" omawiając sprawę mwa jsz ybci ej.,
jaikn a.śtouiteaanio J,
da „Gazeta Polska" artykułem
. .d'oiweigo: ctasyć tego! rod'a wa
•wspóJnejso z klea.lem t. aw. zga- j targu teatralnego, chairaikteryzulfc
bez oien.ia jednak sady.Bmiu!
pod wymownym nagłówkiem:
sza skończona!
dy politycznie). Mogą na fron stawowńsiko zajęile przez praisę:
iNiowtnniie
pnzellaina
tonąw
TawNiesłuisziny alarm". Sarno na
Gzy
a.pel
ten
wyipływa
z
chę
Obok ludzń tiś wiadomio n yCłi
tach wew.nęrtiriz.nych rozgirywać
.deiuisiza HolówJii wyipisaita nam
stąpienie odpowiedzi, inspiro
ci uzyskania przez opozyaję saozy z|ain.teresowanych. są jednak
się wajizaolętsze waHki i spory,
•'ten
nalka.z
na
ziemi
Małopolski!
wanej zapewne przez minister
Itiyisfaikcji? Nie, Jeżeli przynaj
•bytle w tej grze naiuięitności potii wini, zasadniczo post.ęipowl i
'Nieali ludiziie doŁrej woj i z obu
stwo sprawiedliwości, nailioży
mniej o Stroininfatwo Narodo'we
Ikuiilturalni, którzy jedinak w ;yw
tycżnydh nie zostały naruszone
atnoiił
wez:mą
się
d.o
c.mor'.c;i.cznepowitać jalko fakt liczenia się z
. dioidizi, to moiCitny
sitwiierdzići
'.wyipaidiku zalimują dziwaczme W
ipodstaiwy bytu moirałii.ego naro®o wykcurainiia śinmiifiniineigió ieao
opi'n'ją piulbliczną.
że z pu.inkitii widizeiiłśa Stroiwicidiu.
ich ustach stanowisko, zwracają
wieSkiiego
ze
w®głęiu
na
Interes
Co zaś do wywodów, to na
iliwa ja'ko tafciego nam się nie
ce się przeciw pracownikom sc»
Njestoty, shviierdzlc nalaży,
Państwa
i
.dobro
je®o
olbywateii
stręczają one pewine uwagi kry
śpieszy. Im dalej to, co dzisiaj
że w dąsu ostatnich lat żyliśmy n y.
(testaimenitu.
tyczne. Początek odpowiedzi
.jest, rozwijać si.ę b<?diz';e i s.t.aSą to pizewairsie tyjpowii
często
pod zmaikiem świadomej
CHORY BUDŻET.
nie jest w zupełnej zigodzie !o-'
•cizać, tem dla Stron,tiaciwa Naro
ftteenicl, przyzwyczajeni do oh*afflrmacji
zła
pnzc,z
pewną
cz.;Sć
gicznei z końcem i nawet osła „Gazeta Warszawska" uważa, że
dowego lepiej, a toni gorzej dla
dzenia Juzem, lubiący iimpoi*.
opiniji poitek.iej. Jeżeli częstobia ddbrte wrażenie końca. Ar p!o,!s'kii budżet państwowy jest cho
,,'sanaioji". Ale Spieszy się '>ańwać jaskrawym jakoby rrady#^ik,roć z przerażeniem konstatujetykuł zaczyna się od twiedze- ry:
.stw.u, śpieisizy się jegio s^kairbawi
.diualizimem i paradoteataeim 'ijfimy spustoszenie, jakie ostataie
Krótko m<5w.Iajc, zamiast równia. że politycznym więźniom
i jaso żychi g>osporiia/rcze.mu. I
cieni sprawy. Liudizie ej za.aivf(lata wyrządiziiły w naszam życju
iniowa®i,
ginaai
n.aim
w
raku
obec
dzisiejszym
nie
należą się
idilatego w interesie 'narodu i pań
czaj nie rozumieją istoty ruohófli
publiczinem, jeżeli obsenwujemy
nyra deficylt, w wy®:>kości o-kolo.
żadne
przywileje,
bo
są
spoleozjiycb.
stiwa, w interesie wskrzeszenia
zjmni.ej'szente się siły społecznej i

$

Między wierszami.

W młynie opinii.

m

NASZ PT?ZBG lĄD, Warsz^\va

Środa 2 września 1931 r.

Kongres

Pod znakiem zabójstwa Holówki.

Drugi dzień kongresu rozpo sieckf z Rumunji opisał w barw sjanin), zwróciwszy
mu dy
czął się w nader pod^5econej nych słowach estates godziny skretnie
uwagę, że sprawa
atmosferze. Wiadomość o stra kroła Karola I, ktć;y chwyta „r/Wziej Ukrainy" nie podlega
szliwym mordzie, dokonanym jąc się za serce w agcnjl przed kompetencji kongresu mniejW księdze zbiorowej, po wierżchownie. Zostały wymie
na działaczu politycznym, zna śmiertnej
święcono również k&i<maście nione ograniczenia
carskie w
miał powiedzieć: szóści.
nym ze swych porozumiewaw „gdybyśmy posiadali
a boku
Cieii wielkie,; i „niepodziel-j Tronic gżeniu Żydów w Pol liczbie jedenastu, przyczem za
czych tendencji
w dziedzinie państwo ukraińskie, to Rumun- nej" Rosji, walczący z cieniem! see. Nie :r
aby znaczono, że „od wiosny roku
mniejszościowej
wywo*ak ja inac-aij wyszłaby z wielkiej zjednoczonej Ukrainy przy cd-1 autor fogo sprawozdania
dał 1919'* posłowie żydowscy da
wstrząsając© wrażenie i stała wojny". W tym miejscu prze , głosach strzałów skrytobój- J dowód umiejętr^io opanowa- remnie usiłują przeprowadzić
się oczywiście jedynym przed- ry/cł irówcy zastępca przewód czych w Galicfji Wschodniej—i nia materjałów. Opis wypadł w Sejir'3 uchylenie tych ogra
miotem Bcznych rozmów w ku mczacego prof. Kurczyński (ro-1 ponury to zaiste obraz !...
(
i blado, miejscami
bardzo po- niczeń.
luarach kongresu. Jakkolwiek
W sprawozdaniu uzupełniają
nie były leszcze znane żadne
cym, zredagowanym tuż przed
szczegóły, nikt nie powątpie
zwołaniem Kongresu wspom
wał, że mamy tu do czynienia
niano
o ekscesach „w Ło
z aktem terorystycznym. Emi
dzi'^?) i Radomiu, nie wyjaś
sariusz ukraiński dr. Panejko
niwszy,
ich
charakteru.
wyraził
przypuszczenie, że
Sekretarz
Ammende
tłu
mord został dokonany przez ko
maczył
się,
że
nie
o*
munistów celem zaostrzenia sto
trzymał
z
Polski
żadnych
da
Genewa. 30.8 (ŻAT.) Otwie reprezentowaną .nic siłę mater-1 ner zaznacza przytem, że narosuaków
polsko - ukraińskich. rając obrady XII 'kongresu
jalną, 'lecz wiefka. potęgę moral- dowy charakter żydostwa zo nych uzupełniających w spra
Tu i owdzie padało jednak po mniejszości narodowych, prze
ną- Porusza on zagadnienie 'so [ stał uznany przez Ligę Naro- wie żydowskiej, musiał więc
dejrzenie na t. zw. U. O. W., wodniczący kougrecu dr. Wil- lidarności, którą ożywiona jest
odpowiedzialność
dów przez to, że mandat pale na własną
kierowane przez
Konowalca, fan wyrazi! ubalew~iie, że ip.
działalność 'kongresów i która styński gwarantuje Żydom od zamieścić jakiś szczegół, który
przyczem nie wykluczano moż Leo Motzkin, 'który od pierw
łączyć tria mniejszości zarówno budowę Żydowskiej Siedziby zapamiętał z gazet.
iiwości współudziału bolszewic szego komgrtsu reprezentuje
Z tego więc powodu nie po
w dobrych -jak i złych czasach. Narodowej w Palestynie. Dr.
kich „agents provocateurs''.
mniejszości żydowskie, nie był Dr. Ebner zaznacza, iż przerna- Ebner daje wyraz niezłomnej dano w „Nachtargu" doniosłe
Dość przykrą była koincyden w 'stanie z powodu choroby j wia on w imieniu pierwszego
woli mniejszości żydowskiej w go faktu zniesienia ograniczeń
cja wydarzeń, albowiem akt te przybyć na obecny kongres do żydowskiego klubu pari am enRumunji do ścisłej współpracy carskich.
rorystyczny został dokonany Genewy. Życzy on p. Motzkimo'
Błąd ten został naprawiony
tarnego niedawno założonego z przekonaniem i energją wraz
tęgo samego wieczora, kiedy wi, który dopiero niedawno by}
\vszcichrumuńskiego . stronni- ze wszystfkiemi innetmi repre- przez d-ra Ebnera, który wy
na Kongresie wystąpiła posłań tak bardzo czynny r.a kongre
c l'w a ż y J o w s kiego.
zentowanemi w kongresie mniej głosił programowe przemówie
ka Rudnicka z ciężklemi zarzu sie sjonistycznym, rychłego wy
Olbrzymia większość Żydów szościami, mając na celu osta nie o postulatach narodowo p»wodu t. zw. pacyfika zdrowieinia, tak aby w przytej okazji
rumuńskich 'stoi na stanowisku teczne
rozwiązanie kwestii żydowskich i przy
szlym roku mógł brać udział w reprezentowali eim przez nieg-o mniejszościowej w duchu wol nadmienił (wskutek zwróconej
W zbiorowej „księdze pła pracach kongresu mniejszościo
mu uwagi przez niżej podpisa
i jego przyjaciół, że Żydzi sta ności i sprawiedliwości.
czu", wydane! z polecenia Kon wegoograniczeń
nowią spólnotę narodową, nie
Wśród obserwatorów- na kon nego), że1 sprawa
gresu przez sekretarza general
została
w
'
Polsce
zlikwidowana,
I>r. Meir Ebner, który do zaś wyznaniową, wobec czego gresie mniejszości narodowych
nego d-ra Ammendego zostały tychczas nie brał udział w kon
słusznie należą im się prawa, znajduje się również znany pi co Żydzi publicznie stwierdza
opisane
najdrastyczniejsze gresach mniejszości narodo
których żądają wzsystkie inne sarz żydowski z Niemiec dr. ją, albowiem zawsze dbają o to,
szczegóły, dotyczące akcji „pa wych, w gorących słowach wi
aby nietyłko ujemne zjawisko,
mniejszości etniczne. Dr. Łib- Holitscher.
cyfikacyjnej." Wedle statutów ta kongres, w '.którym widzi on
lecz również pozytywne czyny
Kongresów należy
unikać w
„większościowe'* znalazły nale
KEM
. t, wystąpieniach kongresowych
żyte oświetlenie na Kongresie.
poruszania
KONKRETNYCH
Również dr. Ammende prosi
spraw, związanych z sytuacją
oficjalnie z trybuny, aby grzeo
mnieSszości narodowych w po
czenie to nie zostało zapisane
szczególnych krajach. Dzięki
na karb jego złej woli.
opublikowaniu zbioru sprawo
Tak więc dzięki przypadko
zdań po raz pierwszy zapełnio
wemu błędowi Kongres dotwieno lukę, spowodowaną chęcią
dział się a fakcie, który nie był
uniknięcia porachunków' potnię
prawie znany niektórym najbar
Konoresu Mniejszości Narodowych.
dzy poszczególnemi ugrupowa
dziei „miarodajnym" ooMtykom
niami
narodowościowemi na
Genewa 30.8. (ŻAT) General-| dzane mniejszościom żydów-1 ustaw o przymusowem odpo- mniejszościowym...
plenum kongresowym. Lecz ta ny sekretarz kongresu mniej-1 slkim /naskutelc obowiązujących I czynku niedzielnym.
Genewa, 30-go sierpnia.
pierwsza próba wywołała już; szóści narodowych dr. Aanonde
poważne wątpliwości, którym' ogłosił książkę objętości odał wyraz prezes Wilfan, który j koło 600 stron, zawierającą
dał do zrozumienia, że nie wie, sprawozdania o sytuacji wszy
czy Kongres wytrzyma tę „pró stkich mniejszości, które są re
bę ogniową
prezentowane na kongresieGenewa. PiAT. Agencja lia- łowo rozpatrywane przez Li gospodarczych i kulturalnych
Istotnie, skoro opublikowano Księga zawiera przeglądy sy vasa donosi: odbywający się
gę Narodów. Rezolucja doty w stosunku do mniejszości na
relacie z „terenów'4, to musiano tuacji 40 mnieijszości, (należą
tu kongres mniejszościowy za cząca jstoiejące^o raportu wią rodowych i zwraca się do Ligi
utworzyć chociażby nieśmiałe cych do 14 narodów i zamiesz
kończył swe obrady uchwala że kwestię rozbrojenia z roz Narodów, by w łonie Ligi roz
wrota dla wystąpień „uzupełnia kujących w 14 krajach. Księga jąc rezolucję dotyczącą ochro
wiązaniem zagadnienia mniej patrzona została sprawa co do
iących" na Kongresie. Posłan ziawiera również sprawozdania
ny mniejszości, zwracając jed szościowego, bez czego pokój możliwości wprowadzenia po
ka
Rudnicka
przemawiała 0 sytuacji mniejszości żydow
nocześnie uwagę Ligi Naro nie może być ugruntowanym. dobnych zarządzeń w innych
„przez pryzmat swego tempe skich w Polsce, Rumunji, Esto 1 dów na ten temat i wyrażając W końcu, kongres zwraca uwa krajach posiadających mniej
ramentu" — jak trafnie wyraził nji, Czechosłowacji, na Łotwie nadzieję, że na przys-z.fość pety
gę na zinakomite wyniki stoso szości narodowe.
się delegat żydowski dr. Ebner 1 Litwie. Wyczerpujące są in
cje mniejszości będą szczegó wanych w Estonjii systemów
— naraziwszy się na konflikt z formacje o sytuacji Żydów w
przewodniczącym, który zmu Polsce i Rumunji.
Sprawo
szony był przerwać posiedze zdawca zaznacza, że w krajach
nie, aby statutowi stało się za tych prowadzona jest polityka
dość. Wyłom został jednak do ekonomiczna i fiskalna, .która
Lwów, PAT. W dzisiejszym nacjonaino - demokratyczne I H ołówki — ogół prasy polkonany, jakkolwiek przysięgli wypiera 'ludność żydowską z
optymiści zapewniali, że wo handlu i rzemiosł. Polityka po „Diile" ogłoszony został współ „Otojoduanie" zawszę przeciw- j ski ej zigóry i bez żadnej pod
bec osobliwego charakteru spra datkowa, monopolowa i kon ny komunikat „Undo" i prezy stawiało się z zasadniczych stawy przypisuje ją ukraińwy nie należy w nim upatry cesyjna oraz system kredyto dium ukraińskich reprezenta- względów metodom osobiste skiim czynnikom zakonspirowa
cyij parlamentarnych w spra go, czy masowego terroru, ja nym, przyczem niektóre orga
wać precedensu. Linia rozwojo wy podkopują egzystencję mas
wie zamordowania ś. p. posła ko środków walki politycznej; ny prasy przerzucają odpowie
wa ruchu kongresowego rozwi- ż yd owsik ich.
Sp ra w o z dan i e Tadeusza ttołówlki. Komunikat dlatego i w danym wypadku
ja się
wbrew wszystkiemu ponusza również
zagadnienie ten brzmi następująco : Egizeku egzekutywa i prezydjum ukra dzialność za to na społeczeń
stwo ukraińskie. Egzekutywa
— w kierunku ściśle mniejszoś obywatelskie mniejszości ży
tywa ukraińskiego nacjomalno- ińskich reprezentacyj oarla- „Uindo" i prezydjum ukraiń
ciowym.
Maksymalistyczne dowskich, zwłaszcza w Rumu
demokra!yczaiego .Objednania' meuitarnych bezwarunkowo i skich reprezentacyj parlamen
tendecje coraz bardziej zanika nji.
Wszystkie sprawozdania l prezydium ukraińskich rerore stanowczo potępiają akt zitarnych stanowęizo zastrzegają
ją, a siłą rzeczy dyskusja spro zawierają informacje o sytua
zenitacvj parlamentarnych, ze mordowainia ś. p. posła Ho- s i e p r z e c i w t a k i e m u n i e b y w a 
wadza się do granic, zakreślo cji szkolnictwa żydowskiego.
brane na wspólnem posiedzeniu łówki bez względu na to, kito łemu uprzedzaniu wyniku donych w traktatach ochronnych. Prawie we wszystkich sprawo
dinfia .31 sierpnia 1931 r., rozpa był jego sprawcą. 2) Nie ba chodzeń i przec.iw przerzuc.iJeśli
posłanka
Rudnicka zdaniach zaznaczone jest, że trzywszy sprawę zamachiu na cząc ua to, że dochodzenia zawspomniała jeszcze o zobowią rządy niedostatecznie zaspaka- ś. p. poisła T. Hołówki w Tru- i rządzone przez wdadze, mie da- niw na cale społeczeństwo cd powiedziałności za czyny jejzaniach z roku 1923-go, to spłaijają potrzeby kulturalne mniej- skawcu, tudzież stanowisko j }y dotychczas dowodów,
kto | nostek
ciła nielako daninę tradycji pari szóści żydowskich. Podkreślo- prasy polskiej wobec tego fak- jest rzeczywistym sprawcą rra
tyjnej. Natomiast senator Zało- ne są również szkody, wyirzą- tu stwierdza : 1) Ukraińskie I giezned śmierci ś. p. posła T.

Sprostowanie żydowskie.

ch w G^siawigo

Sytuacja mniejszości żydowskich

w oświetleniu księgi sprawozdawczej

Zakończenie Kongresu,

„Undo" przeciwko metodom terorystycznym.

NASZ PRZEGLĄD, Warszawa środa Z września 1931 r.

Z życia żydowskiego.

SPADEK LICZBY PRZESTĘPCÓW WŚRÓD ŻYDÓW AME I ków, na' których „kleryk ai na
zigraja'" wcalie uwaigi nie zwra
RYKAŃSKICH.
ca. Karmpainłja antyreiltgitfiia pro,
NOWY >ORK. ŻAT. Jak wy-1 nem wiezijenSu Simg-Siing - wadzona jest szczególnie ospa
tiika ze statystyki, ogłoszonej j 10.6 proc. W więzieniu dla ko- le ipo wioskach. Pisma komuni
ostatnio w czasopiśmie nowo- biet znajduje się zaledwie 7 ży styczne alarmują, że jeśli kamjorskiem Outlook", ziaiznaczył dówek na oigójną liczbę 511 Od panja będzie prowadzona nadal
się znaczmy spadek liczby Ży siadujących kary kobiet.
w doitychczasoweim tempie, na
Liczba dzieci żydowskich, leży się Obaiwiać, że „zacofane
dów w więzieniach amerykań
skich. Podczas gdy Żydzi sta których sprawy 'kryminalne by elementy" świętować będą jaik
nowiła 27.4 proc. ogólnej ludno ty rozpatrywane przez, sądv i w zeszłym
rOku uroczyste
ści w Nowym Jorku, liczba1 Ży dla nieletnich, w r. ub. sięgała dlni Rosz - Haszana i Jam - Kidów w więzieniach nowojor 12.1 proc., 'gdy natomiast przed pur.
skich wynosi zaledwie 8 proc. kilku jeszcze łaty odsetek tea
Charakterystyczne sa nastę sięgał aż 33 proc.
Autor artykułu statystyczne PODRÓŻ PROF. EINSTEINA
pujące liczby. iPirzed 17 'laty
liczba chłopców żydowskich w' go w „Outlook" sadzi, że spa
DO AMERYKI.
domu poprawczym dla nielet dek przestępczości wśród Ży
Nowy York !(Żat.) Pisma arne
nich w Nowym Jorku sięgała* dów wogóle, zaś wśród dzieci1
rykańskie
donoszą, że w paź
aż 58 -proc. ogółu młodocia żydowsklich w szczególności
nych przes/tęipców. Obecnie.licz jest 'rezultatem działalności, u- dzierniku r. b. prof. Einstein w
ba ta wynosi zalledwlie nie dużo :prawiainej wśród ludności ży towarzystwie swej żony udai
ponad1 3 proc. Wśród więźniów dowskiej przez żydowskie in się do Ameryki calem komtynu
nauko
w wiezieniu Elmira liczba Ży- stytucje społeczno - filantropij owania 'swych badań
wych
w obserwatorium Mt.
dóiw wynosi 6.7 proc., w słyn- ne.
U
Wilsoln ł>rzy Passadenie.
U

EPIDEMJA SAMOBÓJSTW ŻYDOWSKICH
NIOWCACH.

W

'tCiZER-

ian
LIKWIDACJA DOMU SIEROT
ekonomiczna. Ostatnim z f3-ch
ŻYDOWSKICH.
samobójców był właściciel re
stauracji,
75-letni Jehoszua
MIEDZYRZBC. ŻAT. Tutej
Weissmann, który popełnił sa szy komitet Domu Sierot ży
mobójstwo przez powieszenie. dowskich zwołał w ty oh dniach
konferencję, poświęconą spra
tej instytucji.
ORGAN URZĘDU KOLONJAL NEGO POTĘPIA POLITYKĘ wie likwidacji
Wszystkie aipelFe komitetu do
i
EGZEKUTYWY
ARABSKIEJ.
magistratu, województwa i spo
LONDYN.
(ŻAT.)
„Near tym roku usiłowali przeprowa łeczeństwa pozostały bezsku
East and Lndiai Magazine", u- dzić, miały charakter rrietylko teczne, wobec czego pozostało
ważany .za pó-urzędowy organ an tysjonis tyczny, lecz wybit - jedyne wyjście z niemożliwej
angielskiego urzędu kolonialne nie wrogi w stosunku do rządu. już do zniesienia sytuacji finan
go, omawia w artykule wstęp Jest to burzycielska polityka. •sOwej — likwidacja przytułku
.... i.,. ..•
nym politykę egzekutywy arab Manifest egzekutywy arabskiej sierot.
sikieij, którą poddaje ostrej kry który odrzuci plan rozwoju Pa
tyce.
lestyny i twierdzi, że opieczęto
Sprawa araibska, twierdzi wane skrzynie z bronią w kolo SKREŚLENIA W BUDŻECIE
autor artykułu, ucierpi jedynie njach żydowskioh 'zmuszają A- R. MIEJSKIEJ W PIŃSKU.
'z powodu nieuczciwych i wy :rabów do uzbrojenia się, jest
PlNS'K. ŻAT. Władze nadzór
krętnych posunięć oraz pogró nłetylko dziecinnem gadul
cze
skreśliły z budżetu riady
żek stosowanych przez egzeku stwem, które nikogo nie wpro
tywę arabska. Wszystkie de wadzi w błąd, lecz równfież lek miejskiej 'Pińska 'następujące po
zyicje, przezniaiczione na cele ży
monstracje, które Arabowie w komyśllną. 'głupotą.
dowskie: dla nauczycieli ży
NIEPOWODZENIE ŻYDOWSKIEJ KAMPANJI ANTYRELI- dowskich szkół
zwia
zek akademików.; ŻyKf. Instytut
GIJNEJ W ZWIĄZK U RADZIECKIM.
Naukowy, szkóła rzemieślni . Moskwa (Żait.) Jak wynika z przez poszczególne
oddziały cza, Linas-Hacedek,
Ktropla
wiadomości, nadchodzących z związku bezbożników z. okazji Mleka. Toz, Jeasv 'związek in 
/rośnych miast
i miasteczek, zlbliżających się świąt żydow walidów i bezprocentowa) kasai
ludność żydowska odnosi się skich. Żydowskie pisma koimui- pożyczkowa.
ozięble i obojętnie do Ikamlpa'itH nistyczne uskarżają się na zlbyt.
opieszałą ikampalriję bezibożniaintyreftigiijn ej, ip rowadzon ej.
A SZ.

Przedruk wzbroniony.

I

WARUNKI WYGAŚNIĘCIA M ANDATU LIGI NA^iÓÓW.
Genewa (Żat.) Zgodnie ze spe nia samorządu w ciężlkfch wa
cja'lnem poleceniem Rady 'Litgi runkach współczeisnegjo świata.
Narodów komisja mandatową Powtóre koniecznem 'jest, alby
na ostatniej swej sesji
delfinie zwalniany z mandatu Ikrao w
tywnie ustalliła warunki, w j>a- chwili wygaśnięcia mandatu ukich wygasa termin ważności dzielił Lidze Narodów gwaran
mandatu, co za sobą paciąigiga cji, doltyczących w pierwszym
oipuiszczeuie terytorjum manda rzędzie ochrony mnieószości na
i
rełiigi-jtowego przez pahstiwo, kitóre-' •rod., językowych
mu mandat został powierzony. nych. Co się tyczy zasady rów
Komisja doszła do wniasku, iż' ności
ekonomiczniej, komisja
prze de wszys tikiem koniecznem mandatowa uważa za potżądałjest, alby na. danern terytorium ne, oiby nowo .picwstatiące pań
zaistniał taki stan
faktyczny, stwo .Łpbowłązało się do trak
który usprawiedliwiałby grzy- 'towania1 przez
pewien czas
I>yszczenie, że daine terytorjum wszystkich członków Ligi Naosiągnęło stadljum rozwoju, w i!0!dów według zasady
'„naj
którem zamieszkujący ije naród większego uprzywiletowamia'^
byłby już zdolny do sprawowa

112 chylił głowę na ramię, jak czy cej, — i

MOSKWA.
Kiedy tak walił dolkoła sie
bie naośJep, paczka skarpetok
rozwiązała się i potoczyła do
jego nóg.
Jak spragniony, który widzi
wiadro wódy, zapomniał na.igle Miirlkin o wszys.tk.iem, się
gnął ,pó paczkę skarpetek i za
wołał jak obłąkany: •
— I ia brałem udział w „paź
dzlierniku"! Na dachu Tieatru
Wielkiego! Chcę mtieć za to
przynajmniej parę skarpetek!
I uciekł.
Pomocinicy staruchy chcieli
biec z.a nim, ale pani ich, praignąc uniknąć zfoieigowliiska, powstrzjimała ich ruchem ręki:
— Na pewno jeden z tych:,
k'torym zanekwirowaino kasę.
Pozwólcie biedakowi uciec!
Mirkin, totóry pędziił jak opę
tamy przez tłum, zatrzymał się
•wreszcie 'zmęczony, zlany po
tem ,i wydobył cenny skarb,
który ztowił w zamęcie. Ale
zamiast ' doibrych skarpetek
trzymał w ręku podaritą poń czoclię damską. Zawstydzony
} ogarnięty skruchą rzucił ją
precz.
„Zdaje się, że jestem rzieczy-

KONGREŚ DLA BADAŃ NARODOWOŚCIOWYCH
V•
W RZYMIE.
,
RZYM. ŻAT. W dniach od 7 przedstawiciel
Żydowskiego
do 10 września odbędzie się tu Instytutu Naukowego, p. Jakób
pod przewodnictwem ucżónego 'Leszczyński (Berlin), który wy
włoskiego prof.
Gairado Jim głosi na kongresie dwa refera
międzynarodowy kongres dla ty o żydowskich zagadnieniach
badań narodowościowych z u- narodlowościowycih. Prof. L.
dzialłem znanych uczonych, w Hersch '(Genewa) wygłosi refe •
tej liczbie kilku Żydów. Po raz :rat
o emigr&ęji żydowskiej.
pierwszy w dziejtaich międzyna Nadto o zagadnieniach żydow
rodowych kongresów na kon skich wygłoszą referaty prof.
gres badań narodowościowych 'Roberto Ba«i (Rzym) i dr. Ste
został
oficjalnie zaproszony fana Samogui.
UCZENI ŻYDOWSCY NA KONGRESIE ORJENTALISTÓW.
LONDYN. ŻAT. W 18kongre wid Jelin (Jerozolima), prof. M.
sie orjembailistów, którego obra Schorr (Warszawa), prof. I.
dy rozpoczną sie w dniu 7-go Birnbaum (Hamburg), dr. Her
września w Lejdzie, wezmą u- bert Lowe (Oxford), dr/ Daidział następujący uczeni żydów sche {Wiedeń), prof. Zeitlin
scy: prof. Gottheil (New York), (Filadelfia), dr. Kohut (New
praf. Margules
(New York), York) i prof. Speiser (Jerozo
prof. Littmann (Niemcy), prof. lima).
Sflvain Levy (Paryż), dr. DaUDZIAL UCZONYCH ŻYDO WSKICH W UROCZYSTOŚCIACH FARAD AYOWSKICH.
Londyn (Ż^t.)
W wielkich żydowscy, m. in. pirof. Charles
uroczystościach, które się odibe Meyers, dr. Robert Mornd, rek
dą w wrześniu rb. z okazji 10U- tor uniwersytetu w Utrechcie
lecia odkrycia indukcji elektro i członek kuratorium uniwersy
magnetycznej przez wielkiego tetu hebrajskiego prof. L. Ornfiizykia angielskiego Michała Er. stein, prof. Abraham (Paryż),
raday'a, wezmą udział liczni prof. Simonsen (Kopenhaga),
uczeni z całego świata. W uro prof Schlesinger (New York)
czystościach Eanadayowskicli i pro4. Richard Selrgman (Bo
wezmą również udział uczeni ston).

CZERNIOWCE. (ŻAT). W
ciągu ostatnich 10 dni popełni
ło tu samobójstwo trzech kup
ców żydowskich. We wszy
stkich trzech wypadkach powo
dem samobójstwa była niedola

SZALOM

Udział Żydów w naukowych
kongresach miądzynarodowych

wiście, chory", pomyślał i skie
rował się tam, dokąd wiódł go
instynkt: do jedynego człowie
ka, jakiego posiadał teraz —
do swego ojca-, mieszkającego
w małym pokoiku hotelowym.
ŁASKA MIŁOŚCI OJCOW
SKIEJ.
Na widok syna siary Mirkin
przeraził się śmiertelnie. Za
chary drżał na całem ciele. Okropna, ziemlista bladość po
wlekła jago twarz; rysy, o ska
mieniałym uśmiechu, Ibyły stę
żałe jak u maski. 'Na śmiertel
nie biadern czole wmdniały cięż
kie krop'lle potu.
— Co tdbie? Jesteś chory?
— zapytał ojciec zalękniony.
— Nic mi- nie jest! — krzy
knął Zachary.
— Jak ty wygilądasz?! Je
steś chory! Idź do domu i po
łóż sie do łóżka!
—• Nie jestem chory! Nie
jestem chory! Czuję się tak
dobrze, jak ni/gdy jielszczie.!
Ale zanim Zachary skończył
ostatnie słowa, padł na kolana,
jakby ktoś nalgle wyciągnął z
pod niego krzesło; z dziwnie
zwierzęcą bezradnością prze

natychmiast oczy
przymlknęły imu się zinowu.
Stary . Mirkin zapalił małą
maszynkę naitową. postawił na
niej imbryk i szybko podbiegł
znowu do ZacharegO', który
tymczasem zupełnie zamknął
oczy.
— Nie śpij! To ci teraz tylko
szkadzii.
Przed ews z ystk i em
musisz wypić coś gorącego, żle
by się wypocić — a jutro bę
dziesz zdrów.
i
— Tak, tak, — wypocić się,
a jutro będę zdrów, — powtó rzył Zachary, i powieki opadły
mu znowu.
— Na Boga, co robić? Muszę
sprowadzić lelkarza! — zawołał
starzec w (bezradnej rozpaczy.
— Nie, nie — ja nie śpfiię —
to zaraz przejdzie, — wybelko
tał Zachary z wysiłkiem, stara
ją: się za wszelką cenę opano
wać senność.
Ojciiac polbiagł znowu do ma
szynki.
Kiedy powrócił do łóżka ze
szklanką 'gorącej herbaty, która
spływała po jago drżących rę
kach, syn leżał z zanikniętemi
oczyma jak stężały. Zachary
nie spał. Widać to 'było po jego
ciężkim oddechu. Sprawiał wra
żenie, jakby go dręczyły ko
szmarne sny.
Ojciec postawił szybko fili
żankę a stole, podniósł koł
drę, uniósł koszulę Zaeharago I

ni każde chore stworzenie bo
że.
— Co tobie? — krzyknął oj
ciec; jednym młodzieńczym
skokiem stanął za Żacnarym,
podniósł go, objął ramieniem,
poprowadził ido łóżka ii pasa dzif na niam.
Zdjął synowi przemokły ko
żuszek i z wysiłkiem ściąignął
mu na'w1pół przegniłe buty,
przylepione rtliemal do nóg. Gdy
Ujrzał zdarttą bieliznę na ciele
Zacliarego, przeraził się:
— Na Boga, jak ty wyiglą dasz?! Jak ty jesteś ulbrany!
Przyniósł z szaify ostatnią
flaszeczkę
wody kofloński.ej
którą chował na wszelki wy
padek, zwilżył ręcznik ii począł
nacierać sillnie chłopięce ciało
Zacha'nego.
— Dlaczego mi nie powie działeś, że nie masz koszuli na
zmianę? Mam przeciiielż jeszcze
troche bielizny!
Zachary nie odpowiedział.
Był okropnie senny, zamknął
oczy.
Ojciec wyszukał czystą ko
szulę, włożył ją synowi i uło
żył go w łóżku.
• . — Nie zasypiaj, nie zasypiaj
— za/gotuję ci. berki ty! Przczię
bilteś się. Trochę gorączki, nic
wiece i.
Zacharv z wyyółkkm uniósł
powieki. Powtórzył:
— Trochę gorączki, nic 'wię

I

uważnie przyjrzał się jego cia
łu.
— Tylko nie to! Miły Boże,
tylko nie to! — mruczał pod
nosem.
Na ciele syna nie ujrzał czer
wonych plam.
— Dzięki Bogu, to nic ty
fus! — szepnął z radością. —
Prawdopodobnie przeziębił się
tyttko. W każdym razie muszę
przy nim czuwać w nocy!
Teraz dopiero zauważył sta
ry Mirkin, jak wychudzone by
ło chłopięce., .szczuipłe ciało Za»charego: zdawało się, że skła
da się tylko ze skóry, i kości.
Żebra wystawały jak nąpięte
struny, brzuch był pustym wor
kłem, nogi jak patyki, ręce o padały bezsilnie. Całe ciało le
żało teraz na łóżku, jak po
chłoście i torturach, zwierzęco
bezradne, Ibłagająoe o litość.
— Boże, co otni mu zroibill?
Ozy go (torturowali? Nie m*
przecież funta ciała! Zachary,
mój biedny chłopcze, >co się %
tobą działo?
Siwa. wilgotna broda ojcu
pochyliła się nad naigiem cia
łem syna.
Z ojcowską czułością nattaifl
jeszcze raz pierś ZacharegO
zmoczonym ręcznikiem, owiną*
go starannie w kołdrę i włas
ne fuit'ro, usiadł na kra'węd»:
łóżka i obudził go lekkim dot*
knięciem.

(D. c. n.).
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powietrznej wpłynęła w osob
liwy sposób ma opad „Zepipeł;na" nad „Małyginem". Jiak wia
domo siła wzhijtenia się sterów
ca równa się wadze ma6 po
wietrznych,
jakie wypiera.
Przy zmniejszonej1 temperatuirze powietrza zy^iększa sie wa
W STRATOSFERZE.
ga powietrza -a> z nią również i
Trzy tak+e instrumenty osiąg siła wzbijania sie okrętu powis
i P/i artykule Artura Koestlera, stwierdzono, że ta ntgła polar większej części we mgle. Ku nety
wysokość unniejwięcej trznego. Kied'v okręt ton i
Mansującytn wyniki wypratwy na n.ie -osiaga wieksizej wyso ogólnemu żalowi nie udało się 16.000 do 17.000 mertirów w stra warstw od sześciu do siedmiu
polarnej „Zeppelina", artykule kości nad 200 do 250 metrów i nam odnałeźć wyspy Kame- tosferze. U wejścia do strato- stopni
Celsjusza
wtargnąć
drukowanym iprzez mas przód kil ie stosunkowo dość duże po new, jak też niemożliwe było s<ery temperatura wynosiła o- chciał w warstwy od dwóch do
kunastu dniami, ogłaszamy tera: wierzchnie tych wysp zupełnie nawiązanie komunikacji radio koło mimus 50 stopni Celsjusza-. trzech stopni Celsjusza, okręt
batonis ipióra prof. Molozanoiwa, Wolinę są od tej mgły. Mniej- wej z Uszakowem 1 z Onwafl- Otiróoz wzlotu w górne war odbijał sie, jak balon, 'Od; zimktóry byt jednym z wspótpraicow więcej w odległości 150 do 200 cewem.
Wszystkie pakunki, stwy atmosfery przedsięwzię niejiszych warstw.
tóków arfetycznej wypraiwy' ste kilometrów ,odi Ziemi Firancisz- przygotowane z taką troskliwo liśmy również badanie dolnych
Okazało się., że przy odporowca „Zeppelin".
kia Józefa mgła rzedniała: izwol- ścią i miłością przez .żony ich, warstw powietrznych, a to we wiedniem, meteorologicznie do
Naukowe 'zadania 'pierwszej ina, iai w ipobliżu tych wysp znik dane nam dla zsjucetnia, musie dle metody prof. Weiokmana. brze instruowanen kierowni
wyprawy (polarnej ,,Zeppelina"' nęła zupełnie, Widok Ziemi liśmy przywieźć .z powrotem Metoda ta> polega ma tem. że ctwie !3'eronautvka w obszar po
polegał v przedewszystkiem na Franciszka Józefa był nieza do Leningradu.
meteograf
stosowany w zlo- lawny stanowczo nie jest 'nie
geog raf ican-e m p r zom i er zen i u. pomnianie piękny. Dzikie wierz
W meteorologach
budziła tacih powietrznych, zawieszono bezpieczna, ale stanowi cudów
zarysów Ziemi Franciszka Jó chołki skał górskich, sterczą Ziemia Północna szczególne za na drucie stalowym i opuszczo ną podróż połączoną z przyjem
zefa, a szczególnie Ziemi Pół cych szpiczasto z wody, po ciekawienie z powodu jej swoi no za pokład siterawca ku do nościami. Ponadto stwierdzono
nocnej. zakładając fotopoimiary dobne sa krajobrazowi księży stych zjawisk mgły. Poczyni łowi, Jakby osobliwy ptak po- że sterowca uży wać m0'żna bar
ftych obszarów. Druga om zada cowemu1. Niebo było zabarwio łem szereg izdjeć, kilka z ni eh latywał przyrząd pod nami na dzo diobrze w -celu geograficz
niom było przeprowadzenie róż ne kolorem intensywnie błękit- pokazuje nieznane foranv tego przód. Musieliśmy pamiętać nych, aeroiogicznych i innych
nych pomiarów aero-meteoro'lo ino-zielonym i przeglądało się w twioru mgły. Kiedyśmy przela- wciąż o tem, by instrument nie badań. Program nasz /przepro
gicznych i matematycznych.
wadziliśmy pnawie w zupełno
gładkiej powierzchni wody w itywali nad wyspami Taiimyr. uderzał wciąż o góry.
Ja:k wiadomo, obydwa zada zatoce. Góiry lodowe na tem •mogliśmy 'Zauważyć liczne re
Dzięki fv.m wzlotom i spa ści. Ale jest rzeczą pewn^ żc
nia spełniono miemal w zupeł niebiesko - z i klonem polu1 wy nifery, jak wystraszone turko dom stwierdzono, że warstwy po itej wyprawie możemy te
ności. Ale jeszcze w czasie prize glądały flak błyszczące płatki tem motorów sterowca, rozbie powietrzne nad obszarem polar raz program nasz kształtować
lotu nad Jez.i'oreim Parents nie śniegu. Cześć tveh gór lodo gały się we wszystkie kierunki. nym są stosunkowo ciepłe. O w sposób o wiele rozlegleiszy
było rzec aa pewna, czy uda wych, będących o#d 'wodą, po
W 'pośrodku tego półwyspu koliczwość ta tłumaczy się w i obszerniejszy. Taki cud nie
nam Się prze prowadzić spo łyskiwała izieloną barwaodkryto łańcuch górski o -wyso ten sposób, że masy powietrz mieckiej techniki jak „Zeppe
strzeżenia dotyczące ksżitałtu
kości mniejwięcej 1500 metrów. ne znajdują się tam pod trwa lin" imusi być w sttfpnju o wide
wysp. W dniu 27 lipca lecieliś- RENDEZVOUS Z „MAŁY- Na wybrzeżach wytsp Taimyr łym wpływam słońca polarne silniejszvim wyzyskany, jaku
anv przez cały czas w silnej
stwierdzono tak zwaną, „gleb? go. Pozatem dość silny wpływ środek badania.
OINEM".
mgle, zakrytwiaijacej nam pra
Jest jednym z najważniej
strukturalna" jaka powstaje wywierają ra nie masy po
Z dalleka już 'zauważyliśmy przeiz regularne zamarzanie i wietrzne w szerokości średniej. szych zadań świata kulturalne
wie zupełnie ipowierizahnię 'zie
mi. Przypominam sobie, że łamacz sowiecki „Małygin". tajanie.
Co do zawartości pyłu w po go. szczególnie Niemiec, by
mnieiwiecej około godziny 14 •Każdy z nas posiadał własny
W czasie -naszego lotu uda larnych masach powietrzu yen sterowca tego nie używać tyl
•prof, Samojłowicz .powiedział apariat fotograficzny, a 'przy o- wały n®m się również wiz,loty stwierdzono, że jest ona bar ko w celach podiróży dla przy
zrozpaczony: „Widzi pan, leci knie stale .pracował szereg fo i opady samoczynnego sprzętu dzo niewii-ełika Łdo 1.000 ziare jemności. ale by 'Stawić go do
my 'tak prędko .naprzód, ale cóż •tografów. Łamacz lodów „Ma mierzenia napięcia elektryczne nek pyłu na 1 metr -sześcienny). dyspozycji badaniu naukowe
możemy zrobić! Wciąż tylko łygin" pozdrowił .nas długiem go -w powietrzu. Dla wzlotów
Dolne warstwy polarnych mu. Doskonałe kierownictwo
mgla!". Wiadoma 'było już rze wołaniem syreny. Okręt pow.ie w wyższe 'warstwy atmosfery mas powietrznych znajdują sie sterowca przez d-ra Eckenera.
czy na podstawie dawniejszy,cli trznv zatoczył krąg .nad Cichą użyto proponowanych przeze- jednak pod chłodzącym wpły jaik również doskonała
praca
obserwacji stacji meieoroloibicz Zatoka, zastanowił motory i minie przyrządów. Wszystkie wem stosunkowo zimnej po załogi pozwala uważać nauko
nyićh w Obszarze polarnym, że począł izwolna opadać. Widok te instrumenty pracowały ku wierzchni wodv. Wpływ ten we podróże „Zeppelina" we
artejHdę okryWa w lecie zawsze opadającego Olbrzyma powietrz zupełnemu -zadowoleniu. czego wywołuje, jak powiedzieliśmy, •wszystkie obszary naszej zie
prawie mgła. Powstawanie ta nego, oświetlonego słońcem po- właściwie jiie Oczekiwałem, po tworzeniie się cienkiej -warstwy mi — za bezpieczne, zupełnie
kiej .mgły ipoznaje się już przed łarnem musiał być wspaniały. nieważ dla wzlotów musiano •mgły. Wskutek tego tworzenia 'pewne i skuteczne.
tem 'po spadaniu-..temperatury. Ludzie przyglądający sie z po na starowcu przedsięwziąć bar sie mgłv, ocieplenie powierz
Cieplłe masy powietrza nadcho kładu „Małyglna" byli tak oicza dzo skompilowane nastawie chni wody w 'lecie jest stosun
dzace tz szerokości średnicy o- .rowami, że zapomnieli zna®u zu nie aparatów. Instrument nie kowo bardzo drobne mimo bez
Puszczają sie przy zetknięciu pełnie, że manewru tego. nie mógł przedewszystkiem w y ustannego wpływu słońca pć- Obstrukcja. 2nakoimi<ii lftkarz-e cho
sie z zimrsemi wodaimi obszaru przedsięwziętiśmy dJa ich przy twarzać przelotu iskier ku okre larnego. Niskie warstwy po rób tnlad'ka pnSwiadata'la, że u-zvcie
polarnego. Ale jak wysoklo się j-emmości, ale celem wymiany towi powietrznemu. Bv tego wietrza obszaru polarnego two naturalnej wodv gorzkiej ..Fraacisz- ,
- .Ińzela" lest nrawdz.iwiem dołnnga tai mgła, było dlla mas rze poczty. Trasę od Ziemi Franci uniknąć włączony miał być rzą w pewnej 'mierze izimny wil ka
dziciistweni dla Drz&wMu ookarnW)^
czą nieznana. Dzięki wyprawie szka Józefa aż po Ziemie Pół prąd elektryczny wyłamanie po gotny 'podkład atmosfery. Obec weso .pfzela/dlwamćeo
i w»polarnej sterowca „Zeppelin" i nocną. przelecieliśmy po naj ziai siterowce-m. W tyim ceiu uży mość takiej zimnej warstwy prtjami.

mnie Arktydy.

wano szczególnie malogO' wywŃ*zytwacza. Jakikolwiek nie
mieliśmy możności decydujące
go wypróbowania i-nstrumentów przted naszym lotem, pra
cowały one wszystkie wyśmie
nicie.

Lot ponad pustynią lodów.

JÓZEF KESSEL.

(Powieść)
Chcąc sobre zdać sprrawę, mi wargami o swoj bezgranicz
ozy odpowiednia chwilla nadesz nej mitłości? Cizy starzec przyła, Wasia lekko uchylił powie naimnied wiedział, że syn rozu
ki, ate wtedy ziobaczył z tajem- miał jogo fałszywą wesołość i
Jiean przerrażaniem, że już pora że sizajiował ją, aby oszczędzić
miiinęła, bo spotkał spojrzenie gorszych cierpień? Czy wie
peifeie mtrtości, rozpaczy i cze dział, że jogo delikatność., żad
goś jeszcze głębiej przeómują- na z oznak pieczołowitości
cego, nlewyippwiedziiahego..." śmiesznych i wzruszających
Jeidno z tych spojrzeń, jakich nie zginęła? Ach, dać mu to do
nie irrożna art pnzyj-ąć aiiiii o- zrozumienia bez słów, uścis
deprzeć, gdyż są zbyt piękne kiem ręki, aby go nie spłoszyć
woib.ee człowieczego ubóstwa. ale jasno, aby podziękowanie
Aby go uniknąć, aby 'uwol było odczute...
nić sie od widoku starca, które
Zawierało się w tem zbyt
go cała 'iistoba wyrażała się w wiele wizruszień dia wątłego or
ipromiicniit miłości, tryskającym garfiizmu. Nie mógł zwieść unie
z jego zniszczonych oczu, jak z sienia tak żywego, przytłacza
bolesnego źródła, Wasia kon- jącego. Nagie ręce Wasi zaczę
wuilsyjnie zacisnął powieki. Jod ły drapać kołdrę, uozyn/ił wysi
nak nawet w ten sposób jego łek, aby sie podmieść, a tym
zbyt wysubteilnlonte nerwy od czasem pot przerażenia spły
czuwały ojcowskie spojrzenie. wał mu
wzdłuż
zapadłych
Dotykało go ono, niby fala og skroni.
nista., przeniikałio go całą swą
R'uchem in/styinktownie szyb
żaitiwością, całym siwym smut kimi Aleksy Dimitryciz podniósł
kftom. 1 chore serce chłopca chłopca, oparł o poduszki, roz
przyspieszało tętno.
piął koszulę u szyi,, szeroko oJak odwdzięczyć się tza po •tworzył okno. Potiem szprycką,
dobny dar? Jalk powiedzieć te która była zawsze przygodowa
mu człowiekowi o twarzy zni na, zastrzykuął miu kamforę.
szczonej — prawic śmiesznej z
Ody Wasia pzyszedł cło sie
•tym wielktai nosom i wyda&ie- bie, Aleksy Dniiitryoz gwałtów

nie obrócił się do spirySusowej tetj nowej niewygodzie?. Spotmaszynki, na kirórej już sie go kaiwszy ją, szybko- wyszepta!:
— Mój syn jest niieco cierpią
towała woda. MŃielo kitka
chwil, co pozwoliło jednemu i cy, wiec zaniosę mu zupę i mię
drugiemu
przybrać zwykły so. Mnie zaś nic nie trzeba. Pawyraz twarzy. Młodzie.nie\ ni wie, rano jem tak niewi'ele...
Ależ Melanja może..
czując nareszcie, że głos jego
— Nie, nie — przerwał Alek
Odzyskał siłę, zdecydował się
sy Dnritrv.cz, który pod koniec
przemówić.
—• Późno zasnąłem, ojcze — każdego miesiąca martwił się.
rzekł — i wyruszyłem się. Sen.. że jeeo napiwki były tak ską
pe — oma ma dużo zajęcia i
Z tobą... Bardizo pieikiny...
— Tem 'lep^^ —- powiedział sam prędzej to zrobię.
Koło piątej Aleksy DmWryoz
Aleksy Dmi'trycz, całując go i
nie olkazując wzruszoraia — Mo musiał udać sie do redakcji.
Była to jego kolei na napisanie
że to wywoła apeityt.
— Ty tytko myślisz o poży wstępnego artykułu i trzeba
było wziąć wskazówki w re
wieniu !
I Wasia uśmiechnął się, sta dakcji małego codziencngo ro
rając się wyrazić w tym u- syjskiego pi-semika. Przed wyj
śmiechu uczucia, jakie przepeł ściem powiedział Wasi:
niały jego serce.
— Wypoczniij, Wasiiu. Wiesz,
Zjadł jalk zwykle z obrzy że jesteśmy przez Aszkelianiedzeni em, aile nie dał n'ic poznać go zaproszeni na obiad sylwe
po sobie. Rzekł:
strowy. Bodą tam doktór, Na
— Co za świetlny kucharz z tasza i Helena Borysowmy.
ciebie, mói ojcze. To tWcvfe pra •Ody chłopiec pozostał sam,
wdziwe powołanie.
zamknął oczy, powtarzając
— Szkoda, że nie wiedziałem wielokrotnie jakby dla prostej
o tem na początku mojej karje- przyjemności usłyszenia tych
ry — wesoło odpowiedział A- dźwięków: Helena Borys-owleksy DimHrycz — to pewniej ua, Helena Borysowna, Helena
szy zawód -niż pisanina. Nara Borys owna...
zić pójdę nadół przynieść śnia
Aleksy Dmitrycz szybko po
danie. Niie czuję najmnlejszetj o- wrócił; lęk, jaki w nim wzbu
c'hOtv, aby schodzić do jadalni. dził Wasia, sprawił, żc
był
Nasz poikóij jest weselszy, a ty zbyt niespokojny, aby mógł
zbyt lubisz łóżiko, aby zaraz pracować zdała od niego.
wstać.
W małej uliczce spotkał się
iDopiero na pierwszem pięt z świeżo ogolonym, eleganCkrze zawahał się. Panna Mes-u- ubranym Maksymom Szu wal.>
reux tyile już dla niiogo uczyni wem.
ła. Co po;w^e, gdy dowie się o
— Dziwfi się pan — rzekł

śmiejąc się Szuwałow — wi
dząc mnie ubranego nie w li
berie. bo pan mgdy nie wraca
w porze mojego odpoczynku,
kiedy zażywam ipaceru
po
bulwarach. 1 to w dodatku pteszo. Niema dJa mięśni nic lep
szego. Człowiek obija się przez
cała .noc na tem przekletem
•krzesełku szoferskiem.
Aleksy Dmitrycz l/ubił roz
mawiać z Szuwalcwem. Roz
mowa z tym nigdy nie skarżą
cym się na lo,s człowiekiem, by
la zbawienna. Można było rzec
że wyczekiwanie na Montmartrze PO całych nocach na klijen
tów urabiało jego skryta am
bicję i, że b.vłio naituralnem uwieńczeuiiem trudnych i dłu
gich usiłowań.
Ale tego
wieczoru stary
dziennikarz mógł myśleć tylko
o jednem.
— Doktorze, niech mi pan
powie -- zapytał •— czy napewno wróci pan do domu ko
ło dziewiątej ?
— Ależ tak. przecież mamy
wspól n ego Syl west ra.
— Więc niech pan będziie !as
kaw przed obiadem wstąpić dft
nas.
— Czy syn czuje się nie
dobrze?
Oczywiście pytanie Szuwałowa wyrażało jego troskli
wość o Wasię, ale także krył
się w nie-m odcień dziwnego
zadowolenia: lubił swój zyiwód
lekarski, który musiał w bra'tu
francuski ego- dyplomu zamieniić na szoferski.

ft
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załatwienia zatargu
Kryzys i krew na ulicy żydowskiej. Możliwość
z pracownikami miejskimi

Tragiczny epilog licytacji-za długi.

Zamiast 4 lata ciężkiego więzienia
—• uniewinnienie.

ee pokojowej.

•Delegacja pracowniików miej
<skiich reprezentująca związek
urzędniczy przyjęta
była w
dniu wczorajszym przez min.
Korsaka o godzinie 2-ąj. Postu
laty pracowników dobrze są
znane wiceministrowi.. Odpo
wiedź przedstawicieli) władzy
nadzorczej na postulaity
pra
cowników miejskich ogranicza
się db ogólnych uwaig. W każ
dym razie zaznaczyć trzeba, i/ż
w ciąigu dnia wczorajszego w
kołaoh pracowniczych dał się
zaobserwować
spokojniejszy
stosunek do całej sprawy. Wy

płata pensji, zarządzona
w
dniu wczorajszym, uchwała ma
gistratu w sprawie reszty 13-tej
pensji, następnie fakt iż magi
strat dołożył wszelkich starań
•by sytuację naprawić i znaleźć
środki. ra zaspokojenie potrzeb
pracowniczych znalazły żywy
oddźwięk w kołach zatrudnio
nych. Wszelkie próby agitacji
demagogicznej, obliczonej na
jj&wne efekty tygu partyjnego
zawiodły. Coraz silniej zaryso
wuje się możliwość załatwie
nia zatargu w drodze pokojo
wej.

(h. n.) Na wokandzie
Sądu ono stałe kalectwo
w postaci
Po króitkietj naradzie zapadł
Apelacyjnego 'znalazła się wczo głuchoty jednego ucha.
wyrok, który na sali sadowej
, rag sprawa o iktdreS pisaliśmy
Pejsach Frydman nie przy- wywołał niezwykłe wrażenie.
dbszemic jprzed kilkoma miesią znalwał się do w/irny, lecz Sąd, Pejscah Frydman został unie
•cami, gdy prroces toczył' się w opierając sie
winniony.
na zeznaniach
Sąjdzie 1-ej instancji.'
świadków wydafł wyrok skazu
Matika jego po ogłoszeniu te
Sprawa jest smutnym, ponu jacy go na 4 łata ciężkiego wlę go wyroku dostała spazmów i
zienia.
zemdlała.
rym znakiem czasu.
W dniu wczorajszymi odby
Stra&zEwiy kryzys
pociąga
Publiczność dtago nie opusz
czała gmachu, komentując *.yza sobą wciąż nowe Oiiary — ła się rozprawa apelacyjna.
Tłumy wypełniły salę sądo - wo przebieg rozprawy apela samobójstwa, zbrodnie...
To przyjaciele cyjnej.
>N;a ulicy .żydowskiej zbyt wie wą j kuluary.
jedneii i drugiej strony.
lć przelewa się krwi.
Są zdenerwowani j podnie
Trzeba dzwonić na alarm.
Przypominamy
szczegóły ceni.
Obronę oskarżonych wnoszą
sprawy.
13 czerwca. 1929 r. właściciel adwokaci: Miecz.'GoUdsztejln i
firmy „Safbeng" — Gęsia 6 Wilhelm Hofmoikl - Ostrowski.
Obrona domagała się unie
wydelegował swojego przedsta
wicieila Albraana Ostrowidza dla winnienia oskarżongeo, twi?rasystowania przy licytacji w dząc, iż wina jego nie została
mieszkaniu dłużnika Pejsacha udowodniona, w* sposób ^ie^b: Sezon zimowy na rynku łódz rowca bawełnianego. Oczywi z powodu braku środków obro
Frydmana przy ul. Nalewiki 37. ty i udowodnioną być nie mo kim w branży wełnianej i, ba sta, ceny tkanin nie będą mog tówych, wydatnie zmniejszył
Po przybyciu na
miejsce gła.
wełnianej już się rozpoczął, ły ulec tak wydatnej redukcji, swą produkcję.
To zamieszanie, które towa
Ostrowicz zaistał tam Pejsaicha
Inaczej przedstawia się kal tranzakcje jednak obracają się jak się teg ospodziawają kupcy
Frydmana, teścia jego ZyDbe - rzyszyło tragicznemu wydarzę w rozmiarach tak nikłych
i prowincjonalni. W produkcji •kulaęia w wełnie, gdzie ceny
na ustalenie
rynga,, 'kóimornilka, diwuicih licy niu nic pozwala
pozostaw w tyle nawe' poza towarów bawełnianych, zwła wykaziują tendencję dość moc
sprawcy.
•tantów i ojca Frydmana.
obrotami
katastrofalnego sezo szcza lepszych gatunków, suro ną, zwłaszcza, jeżeli chodzi o
Obrona dosadnie odmalowa
Tylko 200 złotych
nu zimowego w r. 1930.
W wiec stanowi pozycję stosunko przędzę czesankową. Na nie
Pejsach Frydman zwrócił się ła, ów nastrój wzburzenia, 'któ
wo nieznaczną i dlatego nawet które numery szczególnie po
branży
bawełnianej
przyczyną
do Ositrowiidza z żądaniem u - re ipanuije na ulicy żydowskiej
poważny
spadek cen bawełny szukiwane, jak np. 66'2, ceny
tego jesit oczekiwanie odbior
igodowe.go załatwienia sprawy. tej zrujnowanej, wycieńczonej,
nie
może
odbić się w sposób są nietyillko utrzymane, ale na
na której ców na zniżkę cen towarów w widoczny na kalkulacji ceny wet wzmocnione. Analogicznie
Cały dług wynosił tylko 200 upośledzonej ulicy,
,:.wiąizlku
ze
spadkiem
cen
suzjawia się wiudykator...
złotych.
gotowego towaru.
kształtuje się syituacja w bran
Frydman prosił o zredukowa
W przędzalnictwie bawełnia ży gotowych towarów wełnia
nie dłuigu do poiłowy,
resztę
nem przy niektórych
gatun - nych, gdzie przebieg sezonu
KTO MA PŁACIĆ ZA INFORMACJE BIURA ADRESOWE kach kosztv produkcji wyno
zaś miał zaraz wlpłaicić.
oczekiwany jest z pewnym op
GO?
Ostirowidz pragnąc zllikwido
szą prawie tyle, co surowiec. tymizmem Poważniejszy zjazd
wać sipór i uwzględnić Jaknaj - SPÓR MAGISTRATU z MIN. SPRAW
dopiero
w
WOJSKOWYCH. Zapasy towarów bawełnia kupców nastąpi
dalej prośbę Frydmana zgodził
nych w fabrykach są również pierwszych dniach września.
(r. n.). W wydziale cywil biura adresowego.
się zredukować dł ! ug, lecz do
niewielkie, ponieważ przemysł
Sąd jednak stanął na tonem
110 złotych •oraz skreślić kosz nym Sądu Okręgowego zna
lazła się wczoraj sprawa, wy stanowisku i żądaną sume za.ty.
m. sądził.
Jednakie Frydman i na tę toczona przez .Magistrat'
Miin.
propozycję
agodizić się
nie Warszawy przeciwko
Spraw Wojskowych o uregulo
mógł.
W międzyczasie komornik wanie. należności m informacja
Artykuł 1 rozporządzenia, „Chałupnikami... są pracujący
sądząc, że sprawia skończy się udzielone Ministerstwu przez
Prezydenta R.zpliiitej z dn. 7.6 u siebie w domu. lub w innym
ugod^wlo, -o/puścił mieszkanie Biuro Adresowe Magistratu,
Warszawa, ul. Nowolipki 23 1927 r. o prawie przemysło- lokalu pracy, wyłącznie i prze
dłużnika.
W pewnej chwili. .Ministers two bowiem Stało na
wem brzmi: „Za przemysł w ważnie dla jednego lub włęcea
Ostrowidz, zamierzając juiż o- stanowisku, że nie ma ono obo pozpooząl lekcje gry rozumieniu niniejszego rozpo przedsiębiorców, dia pośredni
fortepianowej.
dejść zamienił z jednym z obec wiązku płacić za informacje
rządzenia uważa się wszelkie ka, majsitra lub kupca, choćby
nych killka słówi, odiwrajcając
zatirudnienie zaroblkowe lub używali własnych surowców i
się
jednocześnie od Pejsach a
przedsiębiorstwo, wykonywa na rządzi pracv i zatrudniali
Frydmana.
ne samois.tnie i zawodowo, bez członków rodziny lub obcych
CIOS
względu na to, czy jest ono pracowników, jeżeli ta praca
Nagle otrzymał w tył głowy
wytwarzające, przetwarzają - stanowi główna podstawę ich
gwałtowne uderzenie
jakimś
uitzyimania".
W sądzie apelacyjnym w go, podejrzanego o akcję wy ce, handlowe lub usługowe".
twardym przedmiotem. Uderze kamcełarjii wydziału IV cywil wrotową.
Jedna z organizacyj rzemiieśi
Ministerstwo przemysłu
ł
nie to było 'talk silne, ie Ostro nego zjawi! się prokurator do
Jtest to już zatem drugi wy niczych prosiła, mmisiterstwo handlu dało następujące wyjaś
widz runął na .podłogę, brocząc spraw politycznych wraiz z po- padek wykrycia wywrotow przemysłu i handlu o wyjaśnię niemie : Chałupnicy nie podle
krwią.
licją i dokonał szczegółowej ców w sadzie, bo przed paro nie, czy chałupnicy podlegają gają przepisom rozporządzenia
Natychimiast zajęto się ratun rewizji. Jak się olkazało, are- s ma miesiącami podobnego are przepisom rozporządzenia
o o prawie przemystowem wo
kiem ciężko rannego, węizwano sztowano na mieście urzędnika sztowania dokonano w Sądzie prawie orzemysłowem, przy- bec braku wipracy chałupniczej
pogotowie, które
przewiozło tego wydziału sadu apelacyj Najwyższym.
czem. organizacja ta powołała tych wszystkich znamion, któ
się na art. 7 ustawy o Ob Owi ą z re w rC'Zuimioiiiu art. 1 powyż
Ost.row.idza do szlpita'1#. Tu o- nego, Stanisława Fijaiłlkowskiekowem ubezpieczeniu na wypa szego rozporządzenia, składa
k&zało się .że Os.trowidz doznał
de'k choroby, który brzmi: ją się na definicję przemyślu.
złamania podstawy
czasziki,
wskutek cziego stiracił na dłuż
CZY BEDZIE PRZYMUS PRO WADZENIA KSIĄG HANDLO
szy czas przytomność. Po kilku
WYCH?
.miesięcznej Ikuracji Ostrowiidz
Karowa 18
odzyskał zdrowie i opuścił szipi
Do
niedawna
w*
miniiste^stwit
| wych wikutdk wliczania
do
i
•i lin
skarbu panował
pogląd, że ogólnej sumy szacunlku wszytal.
Pozostał jednak kaleką
na
Związek Artystów Scen Żydowskich w Polsce
wszelikie przedsiębiorstwa han stkich, Czysto powtarzających
całe życie, gdyż wskutek pora
dlowe muszą prowadzić pra-jsię zapisów wlksięgach hurtożenią nerwów słuchowych owiidłnwo_ i formalnie uznana | wnika, w księgach kolejowych
Kier. artystyczny: Dr. Ml o tlał Welcherl
barczony został głuchotą jedne
buichalterję.
O ile wydawane transportowych i t. d. Bywały
go ucha.
były olkólnilki, przyznające jed' wypadki, iż jednak pożycia do
tfr piątek 4 września
Narzędzie przestępstwa.
punkt. 9 wiecz.
nopfocentowy podatek obroto-. tycząca .tego samego
zakupu
•Dochodzenie ustaliło, iż ude
wy tym firmom, które
ksiąg I obliczana była 12 razy stawia
rzenie zadane zostało grubą de
nie prowadzą, a mogą udowod jąc płatnika w sytuacji, bez wyf
ską 'krawiecką do' prasowania
nić hurtowy charakter przed- ścia.
i że sprawcą ,tego zbrodniczego
siębiorstiwa
w inny sposób, I Obecnie zaczyna ziwycięiżaĆ
Dragiat w 3 aktach (4 Obra Zach) SZALOM A ASZA.
napadu był Pejsatóh Frydman.
działo się to na skmtek specjał-!w Ministerstwie Skarbu pogląd
Urząd Prokuratorski sJporzą OSOBY:
nych interwencji, ponawinnych ' odmienny, mianowicie polegadził akit oskarżenia i sprawa' o
Dr. Salomon Stllber
—
Abraham Morewski
• i'i?-i
rok rocznie. Zwykle delegacje jący na tem, że nie można znut
—
Klara Segałowlcz
Klara Silber
ten niesłychany napaid znalaz
kupieckie
wykazywały,
że sić firm hurtowych do prn.wa*r
Re-beika Sitber
—
Rachel Holcor
ła się wczoraj
na wokandzie
wprowadzanie ksiąg haindlo - dzen-ia ksiąg.
Przedcwiszy"
Mr. Riuibiriisztej n
—
Dawid Blrnbaum
'
'
wych jest w wielu wypadkach stkiem odgrywają tu rolę p®->
Sąidu Okręgowego,
któremu
—
Załmen Hirszfeld
Mr. Fulks
Mr. Ziuldbćng
—
Jakrih Kurlender
przewodniczył sędzia Poseim niemożliwe. System fiskaliisty- wne względy oszczędnościowi
—
Diana Blumenfeld
Mrs. Albmari
czny stosowany przez władze albowiem nie zawsze kupiec,
kiewicz.
Mlrs. Seligfeld
—
Miriam Rożen
Bardzo ciężlkie uszkodzenie cia
skarbowe lokalne w stosunku ozy też wytwórca mają moż »
Dekoracje; W. WEINTRAUB.
Rtó.: Dr. M. WElCHERT.
do deitailiicznych odbiorców do ność zaangażowania buchał te •'
ła.
Muzy.ka; H. KON. TnSipic. Sz. KRANC.
Kier. aidim. H. HA'RT.
prowadził
do tego, że odbiorcy ra.
Bietgły lekarz Dr. Humel za
Bileity w cenię od 75 groszy do 5 zt. wcześniej do naibycla w restau
ci niechętnie kupowali towary
opiniował 1 , iż Ostrowtdzowi za
racji Spółdzielczej (daiw. Bair Met,ro pol) Ttoimackic 13 a od 6 w.
w Kasie Teatnu.
od firim. prowadzących książki
dane zostało bardzo cięiżfóe _uobawiając się szykan podatkoszkodzenie ciała i pozostawiło

Wiadomości gospodarcze.
Czy towary bawełniane stanieją?

M. KIPNIS

Aresztowanie urzędnika Sądu Apelacyjnego
za komunizm

rL.

Teatr „ELIZEUM

Teatr Dramatyczny
inaugurac. premjera

RABI Dr. SILBER

Chałupnicy nie podlegają prze
pisom prawa przemysłowego;
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NOWINY Mik
PODATEK OD LOKALI.

Stan pogody.

Din. 14 hm. upływa ulgowy termin
płahnośai raty poda,km od lokali za
3 kwamtal rib. Pio tym termiimie po
datek będzie ścdągamy przez ma« : strat wraz z o disc tikami i karaimi za
ZiW :łokę oraiz kosztami cgzekucyjmemi.
Popr.zeidtniia rata pod-.titfkiu prizes łan a
jest do eigaekucj'i.

Przewidywany przebieg pogody.
Pomorze, Wielkopolska: dość pogcKtoie, ran!kie<m miejscami ohimwrno
luib mglisto. Temp. około 20. Slalbe
wialtry miejscowe.
Śląsk, wyż. Małopolska, Podhale,
Tatry: naogól ohmiurno, miejscami
d r <y^o n e deszcze,, irankiem mglisto.
Temp. do 22. Słabe wiatiry .miejscowe.
Polska środkowa, Wileńskie, Pole
si* Małopolska Wschodnia, Podole i
Wtiyń: dość pogodnie lulb pogodnie.
Rankiem chimur.no, miejscami mgła lulb
opary. Po chłodnej nocy temip. w cią
gu dnia od 20 ido 24. Słabe wiatry po1 im I* u « wo - wschodnie.
•

PIEKARNIE WARSZAWSKIE
DEJMUJĄ WYPIEK CHLEBA
KOWEGO.

PO
SIT

Jak się dowiadujemy, Komisariat
Ri::ądm wyiazil zgodę na przemielanie
w młynach warszawskich żyta na mą
kę sitkową oraz na wypiek
chleba
sitkowego w piekarniach
stoilecznych.
Woibec powyższego jiuż w dniach
•najbliższych chleb sitkowy ukaże się
w sprzedaży., co należy powitać z
uznaniem, gdyż chleb ten jest bardzo
pożywny a cena jego będzie o 10
gir. na kilosraitnie niższa od
ceniy
ichleba żytnio-pyllowego.
Wpłynie
to niezawodnie na złagodzenie poiożenia szerokich warstw ludności sto
licy.

: : — —

WRZESIEŃ
POD ZNAKIEM POGODY.

MajibSżsBe dni przyniosą Police
raocn.ą pogodę. Rainlki piooh:mvr
ne, ehłodne, tu 1 ówdzie dżdżyste. Po
tom jedmaik następować będzie stop
niowe xiozdizieramie powłoki chmur
nej' i przeblys'k stolica. Okoiio połud
nia rrożMwe będzie całkowite wyoogodizcin'e, które pod wiieczńr znów ulegfi będzie napływowi chmur.
OBNIŻKI PŁAC W
PRZEMYŚLE
••<•••••••2
PIEKARSKIM NIE
BĘDZIE.
ROZPOCZĘCIE ROKU
W izwiązku z wymówieniem umo
SZKOLNEGO.
wy zbiorowej w przemyśle piekar
Wczoraj diziialtwa szikoJna rozpoczę skim w Warszawie
dowiadujemy
la i»wy ro'k pracy, uidlatjąc się z nau- •się, ®e zainteresowane
organizacje
czycieflsliweim do świątyń na nabożeń właścicieli piekarń nic mają zamia
stwa, pocizem w szkołach odbyło się ru obniżania plac w
piekarniach.
j.sprąiwdzen/le Hoziby uczniów w każ Tern samem rozsiewane pogłoski o
dej kiaśe, .podyikitowamie stpisu no- zamierzonym strajku w tej
gałęzi
wydh podręcizn:,ków i t. p.
przemysłu są zupełnie bezpodstaw
Jiuitro praca szlkojma potoczy się ne.
aonmainym torem.
ZMIANA CEN MAKI I CHLEBA.
LIKWIDACJA
40
PRZEDSIĘ
Komisariat Rządu za zgodą mini
BIORSTW HANDLOWYCH W SIER
sterstwa spraw wewnętrznych
na
PNIU.
podstawie oipinji komisji do badania
Do wydziału pnzemysławego magi cen zarządził podwyższenie z dniem
stratu wiplynęily, na mocy
ustawy dzisiejszym ceny mąki żytniej pyt
'przemysłowej, zawiadomienia o lik lowej z 36 gr. do 38 gir. za 1 Wg. owidacji w ciągu tn. sierpnia w War raz ceny ch'loba żytnio-pytlowego z
szawie 40 przedsiębiorstw handlo 43 gir. do 45 gr. iza 1 klg. w detalu.
wych ( w liipou 49).
Zlikwidowane
.Zwyżka ta usprawiedliwiona jeist
iprizedsiętoiorstwa rakrutuiją się z róż wiz.rostem cen żyta z 18 zl. do 23 zl.
nyoh gałęzi handlu i stanowią więk za 100 klg.
sze, średnie i mniejsze warsztaty pra
W odnośnem zarządzeniu Komisa
cy, .położone w
różnych
dzielni riat iRiządu zaznacza, że żądanie lub
cach.
pobieiramie cen wyższych będzie ka
rane
w trybie postępowania karno
KTO PROWADZIĆ BĘDZIE TEATR
administracyjnego
grzywną
do
LETNI.
10.000 zi. i aresztem do fi-tygo.dni
Dowiadujemy się„ że oprócz
OREJESTRACJA ROCZNIKA 1913.
pery, Z. A. S. P. będzie pretendował
ma prowadzenie we własnym zakre
Dlziiś stawić siię mają do Wydizialu
sie Teatru Letniego i złoży
miaro wojskowego magistratu przy ul. Flor
dajnym azy.nniikom miejskim konkret jańiskiiej 10, w/raz z poitrzeburemi dnne propozycje w 'tej mierze.
kumenitanni osoby urodzone w roku
PODWYŻKI TARYFY SAMOCHO 1913, zamieszkałe na terenie ii ko
misariatu P. P.
DOWEJ NIE BĘDZIE.
Jutro w czwartek 3 bm. stawić się
Na ośtatniem wainem zgromaidiz-.;mają zamieszkaii na terenie II toominiiu członków związiku właścicieili do sarjatiu, których nazwiska zaczyMają
rożek samochodowych zarząd zwiąssię od litery A, B, C, D, E, F, G,
ku wystąpił z projek'tem podwyższe H, 1, J, K, Niezigołszenśe się w ;jrnia taryfy samochodowej z 1 zł. do miraiie powoduje kary admititst^acyjł zł. 20 sr. za pierwszy kilometr z ne i stratę prawa do korzystania z
pozostawieniem dalszej opia,ty
bez szeregu ulg wojskowych.
zmiany. W'zaimian za to zarząd zwiąiz
kill zaproponował podwyższenie ce STAN ZACHOROWAŃ WYKAZLJE
POLEPSZENIE.
ny piaooinej przez członków za ben
O ile poprzedni tydizień sprawo
zynę, nabywaną w spółdzielni z wir,z
ku. Nadwyżika byłaby użyta na spła zdawczy w dziedzinie chorób zakaź
canie rat podatku z tytułu państwo nych wykazywał znaczne wzmoże
nie się liczby chiorych, o tytle tyldiziień
wego fundluszu drogowego.
oistaitini
j'est o wiele lepszy. Tak w'ęc
Walne zgnomadizemie odrzuciło jed
nak ten w.nioselk, wychoidiząc z zało lioziba zachorowań na dur brzuszny
żenia, że podwyżka taryfy odbiłaby wyikaiziłje spadek o 6, notując 50 wy
się ujemnie na datezeim kształtowaniu .podatków zachorowań W Warszawie i
się frekwencji pasażerów, która
i 5 wypadków zamiejiscowyicli. Czer
tak jest już obecnie niewielka. Po wonka notoje się w ilości 1 wypad
nieważ właściciele taksówek,
jak ku, czyli o 7 mniej, płonica — lł jastwierdzono na zebraniu, nie są w koteż 6 zamiejsicoiwyioh,, azyiii o 2
Natomiast dyfteryt
stanie opłacać podatikiu w obecnej wypadki mniej.
wyikazuie
wzrost
licziby
zachorowań
wysokości, sprawa ta musi być iza
łatwiona w ramacih obowiązująicej o 7 wyipaldków, mianowicie 16 miej
scowych i. 3 za.miitjsoowe. Koklusz
taryfy.
W piątek odbędzie się posiedzenie wykazuje o 48 \-|ypadków mniej niż
zarządu Zwiiąizkiu dla wybraniia dele w poprzednim tyigodińki, mi anow i cle
gacji, która uda si.ę we wtorek do ! 35 zachoirowań.
p. ministra robót pulbliczinych
prKedistawienia mu sytuacji.
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WYŻSZE UCZELNIE.
Poiinimo ciężkiijch czasów omawia-

TEATft

„nowości

99

BIELAŃSKA S.
pad dyr. Bolesława Nowaka.

INAUGURACYJNE
OTWARCIE SEZONU!
Jutro w czwartek, dn. 3 września
o godz. 8.10 wiecz

operet. w 3 akt. Rob. JLatschera.
W rolach głównych: J. Kul
czycka. St. Oirska. St. Rylska K.
Dembowski, B. Hors;ki, B. Kamiń] ski, J. Redo. L. Sempoliński. Wl.
Szczawiński i M. Tatrzański.
I Reżyser W. Julicz.
Kapelmistrz M. Kochanowski
Baietmistrz .1. Wolcleszko
[Dekoracje J. Galewski.
NAJTAŃSZY TEATR STOLICY!

Zatwierdzenie nowycii
władz Gminy Żyd, w War
szawę.
(f). Do Gminy przybył WCZJ
raj komisarz wviborczv P- Ko
byliński. Przyjęty został przez
•pp. prezesów Mazura i I roken'heima, oraz wicc-prczes.i
ip. M. Lernera.
P. Komisarz wyborczy wrę
czył p. .prez. Feldsteiimowi
oficialne pismo, zatwierdzające

wyibór no'wesro Zarządu i Radv
Gminv oraz prezydium.

Uciiwailono, że we wtorek,
dn. 15 b. m. o ff. 5 po poł. dotychczasawv Zarzad zda wła
dze nowemu Zarzadowi. Najzajutrz, t. j. d. 16 b. <m. mowy' Aarzad rozpocznie urzędowaoiic.

TELEFONEM Z ŁODZI

JAK ZOSTANĄ UREGULOWANE NALEŻNOŚCI WIERZY
TELNOŚCI BANKU HANDLOWEGO.

Zrzeszenie wierzycieli poi-; Iowo nie została zrealizowana,
skiich Banlkiu tinudlowieiffo
w I przeto zrzeszome wierzycieli
Lodzi otrzy:ma'lo zatwiadom'ie- zwołało specjalne zebranie onie, że w pioroz-ur.icnhi z atejo j gdhie. na którenn powiztięte zoI n a rju'S zmm i
za,Rra.iiiczinv'm'i | stan^ uchwały domagające s •ę
Bilety już do nabycia w kasie Tea
jtnu od godz. 11—2 i od 5 pp. o- ! Banku akcjonariusze gotowi są | przyspieszenia śledztwa i pcraz w Orbisie ul. Marszałkowska I zapłacić wszystkw należność: I ciągnięcia do odpowiedzta'tao98 cały dzień bez pr.e.rwy
! wierzycie!.', w 100 proc. zięh- ści .karnej winnych spowodowa
WfH ;
iszonych pretca;ji, przycz/.m | n:a upadłości Bartku. Najprawny jest w kołach rządowych ono i cki ' wiierzvciele titn'djsi (do 5 tys.! dorodobuiej sprawa należności
w go - i załatwiona zostanie pomyślnie,
istwonzeniia w Polsce 2 nowych wyz zł.) zostaną zapłaceni
Banlkiu ureszych uczelni o typie szkół techin i".z tówce icdnoraz'cwo., w<:ęiksi zjś ; ponieważ Zarząd
wjsulujc pretensje wierzycieli,
nych. Tak więc pnzedew.s'zys.ii'im (nowyżej 5 tys. ził.) ratsmi
mów,i się o ubwarzeniu Politechniki lerminie do 1 rcikrj. Zrzeszeń e by uniknąć skandalu i procesu
w Katowicach, Punkt len uważamy wierzycieli zasadin.iczio zgcdiz;- karnego.
jest za najibairdzi'.oj odpowiedni, albo ło sie na tę propozycje. Ponie
wiem rozwinięty przemysł hutotczy waż jednak nroipoizycja ta chwi

iOil miejsc od 1 do 5 il.
00 niielsc od 6 do 9 il.

i górniczy ułatwiłyby praktyczne za
znajamianie się akademików z prze
mysłem.
Po.zatem wysunięty jest projekt utworizenia w Łodzi wiiżsźej szkoły
tkactwa.
Takie szkoły istnieją w wielu punk
tadh zagranicą.
Wykwalifikowani
tkacze z tytułem inżyniera posiada
jący wyższe przeszkolenie doskona
le przyazyn.aią się w kie runka pod
niesienia gatunku wyrabianycn arty
kułów włókienniczych. Dla Łodzi po
siadałoby to pierwszorzędne znacze
nie.
UPORZĄDKOWANIE DROGI
DO WILANOWA.

WICE-PREZYDENT DR. WIE LIŃSKI NA LAWIE
ŻONYCH.

OSKAR

Wczoraj na wokandzie sądu adw. Kobyliński przedłożył są
grodzkiego w Lodzi zmailp.afa dowj dekument Urzędu or c »k li
się sprawa ławnika Kuka orze raterskiego, stwierdzający, tż
ci wko wice-prazydentewii dr. i prowadzone jest dochodzenie
Wiejskiemu o zniesławienie. Jnrzeciwiko ławnikowi Kulkowi
Dr. Wiieliński na posiedzeniu i Izdebskiemu o pobieranie łaRady Miejskiej zarzuci! ławni- ! pówek — dlatego obrona prokowi Kukowi, że ten zaprep - : sita o odroczenie sprawy aż do
nował mu łaipówkę w w\i;;;ik'0- ! C Z asu załatwienia sprawv lear
śoi 72 tys. zł. za pośred.nrdjwo J n e .j przez Urząd prokuratorski,
i wyrażenie zgody na kiupvno j Sąd postanowił sprawę odroprzez magistral: domu rd Po- , e.zyć i dołączyć do protokułu
znańsk.ich przy Alei Kościuszki • wyn'k dochodzenia Urzędu pro
4. Obrońca d-ra Wielińiskiiego, kuratorskiego.

W naijibl'ższy,m czasie mają się rcz
STRAJK W PRZEMYŚLE POŃCZOSZNICZYM.
począć roboty brukarskie na t. z w.
Na
tle
obniżenia płac robotni; porzuciło pracę. W
najbJiżKirófewskiej Drodize, prowadzącej od
ikcon
o
25
proc.
wybuchł
wiew
.
szych
dniach
straOk
ma
objąć
końca alei Sobieskiego do Wilanowa
raj w 3 fabrykach pończoszni- iuvjwi<,-kirze zakłady przemysłu
środkowy rząd dfizew będlzie wyc:ę
czych sitrajik. 5C0 robci.nilków •' pończoszniczego.
ty. W te.ii sposób uzyska się 2 tne•tiry pod rozszerzenie wąskiej drogi.
Narazie droga ta wyibaakowana będrzie kanłieiiiem polinyni. ułożonym
płasko bez wiz^dęcia. Po roku, kuc iv
wskutek michu kOłoweso droga się
ARESZTOWANIE UCZNIÓW PCiD ZARZUTEM UPRAWIA
w należyty sposób ubije kamień pol
NIA AGITACJI KO MUNISTYCZNEJ.
ny posłuży za .podkład .pod a,si'a'.t.
Zazinaozyć natęży, że wycięcie rćiPoJioja poliltyęzn,a v aireszto- czenki i Al.ickiewócza. Na korni
rycli drzew nie napotyka IM żad ie wała w Dr: hvibyczu ^ o;ób zlsarjat sdrowadz no 5 mtodvcii
obiekcje ze stmoiiy miłośników og.-od jipośród młodzieży' szkól śred -1 dziewcząt oraz trzech uczniów
niotwa, albowiem dinzewa te nie na!e nich. n;.d zarzutem agiiacji !o absolwentów .gimmaz-jów. Miężą do zibyt starych, a liczą najwy muniistycznej.
Aresztowanie d'zv areszt owanyin 1 ' znajduje
żej po 50 do 60 lat. Uporządtowa- nastąpiło w chw -.'iV,. roz rzucani a się syn znanego adwokata w
mie Drogii Królewskiej przyozvmii się ulotek przy zbiegu ulic Szew- Drohc.byczu,
w znacznym stopniu do zeuiropoizoSTRASZNE MORDERSTWO ŻYD. MŁODZIEŃCA W MIĘDZYRZECZU.
waiiia całej trasy od Warszawy do
W ublegty poniedziałek miało miej czem kula utkwiła w gardle. Rozenletnisk
podmiejskich, Konstancina,
sce w Międzyrzeczu tragiczne zajś wald mimo to zdołał również jeszcze
Skolimowa i ChjHiic.
cie, zakończone śmiercią młodzieńca wyciągnąć rewolwer, ale nim zdążył
PRZED
OTWARCIEM
GIEŁDY
żydowskiego
Izraela Rozcnwalda. wystrzelić
Oszust
wystrzelił
MIĘSNEJ W WARSZAWIE
Tło zajścia bytu następujące:
poraź drugi, raniąc R. w bok. Ciężko
Organizacja giełdy mięsnej w WiatrOkoło godz. S-eJ pp. zajechał na ranny Rozenwald zdołał oddalić sie
szawie jest już całkowicie zakończo rynek autobus z Białej Podlaskiej. Z na klika kroków i padł martwy.
na, giełda opracowała niezbędne ma autobusu wysiadł m. In. Izrael RoZabójca
oddał sie niezwłocznie
teriały techniczne, a więc .regulami zenwald. Właściciel autobusu nazwi sam w ręce policji. Został on zatrzy
ny, instrukcje, nomenklaturę,
wizó.r skiem Oszust zażądał od Rozcnwal many I osadzony w więzieniu.
cc.duly, w której początkowo uwzglę da uiszczenia zapłaty za bilet. R. jed
dniono wyłącznie mięso w hurcie, da nak odmówił, oświadczając, że nig
lej ka.rty umów, raporty maklerów i dy nie płaci za przejazd, co rzeczy NIEOCZEKIWANA POMOC W GOSPODARSTWIE.
t. p. Działająca przy giełdzie komisja wiście odpowiadało prawdzie, gdyż
Trudne ma zadanie w dzisiejszych
kiwalifikacyj.ua
rozpatrzyła
zgórą R. korzystał z przywilejów z racji
300 deklaracyj kandydatów na człon swych zażyłych stosunków z właś ciężkich czasach każda gospodyni,
aby sprostać 'wszystkim wydatkom
ków giełdy, a dalsze deklaracje na cicielami autobusu oraz z innych też i potrzebom gospodarstwa, 'przy co
pływają masowo, dzięki przychylne względów. Tym razem jednak Oszust raz to więcej uszcuuplaijącym się bu
mu stosunkowi od giełdy
wszyst domagał sie stanowczo zapłaty przy- dżecie daniowym'. To też prawdiziw-i
kich orgainizacyj zawodowych.
W czem doszło do ostrego zatargu. Ro- radofoia dla srroskatiei goisooidyMi.
iest wttttomiKĆ. ;><•. niezb.dne w każzwiązku 'i. tern należy
oczekiwać zenwald udzerzył Oszusta flaszką po diem
gospodarstw.!e' mydło Jeleń
rychłego już unuckoftiicoia te*
in głowie, wówczas ten ostatni wyciąg- | Schiclit. worhec rtidukciihceiiy fabrycz
u
stytucji.
• .
nął rewolwer i strzelił do R., przy- i
snrzedaży detalioznei iest
uiaczmae tansjse.

Wieści z kraju.
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NASZ PRZEGLĄD, Warszawa

śiroda 2 września 1931 r.

Groźny pożar na Nalewkach. Kronika żydowska-

Wczoraj o gaclz. 13, przy ul. wielce utrudniona
z powodu
Nalewki 32, w 3 podwórzu w gryzącego dymu. Wskutek te
parterowym budytniku lewelj o go zaczadział. pracownik Rajfircyny wynitkl pożar, prawdo cherta 24-1 etoi Zefnraiń Zeńderpodobnie wskutek nieostrożne main (Zamenhofa 24). Lekarz Po
go obchodzenia s-ię z ogniem w gotowi a doprowadź'l zaczadzi)
akiadizie lin., konopi, pakuł i tra nego do przytomności. Zazna
wy morskiej Szyi Wlcdawera. czyć nalaży, iiż Z. zajęty był ra
Wkrótce ogień przeniósł się na fiowaniam towaru, wyrzucając
sąsiedni' buriynieik w poprzecz go z I' piętra na podwórze.
nej oficynie, mieszczący na par Skład Włodawera1 spalił się czę
terze i. I pietoze pracownię try śeiowo, fabryka Rajcherta rów
kotaży i palt gumowych Jank'a nieiż uległa częściowemu znisz
R'ailcherta. Na miejsce przybył czeniu, oraz zalaniu wodą. Stra
nalewkowski oddział straży og . żacy zerwalli część dachu nad
nioweij, który energilczinie zajął | fabryką. Akcja raitunkowa trwa
. .
się akcją ratunkową. Była oiri iła do godź, 18-tej.

W Y P A D K I .
CHŁOPIEC POD

TRAMWAJEM.

wej sprzedaży owioców i wa.rzyw,
oraz wilaiściciel do.miu. Na jęki Ż.
wpadOi do kantoru: córka, 25-letiiaa
Krystyna i ekspedient 35-tetiiiii Sta
nisław Nowakowski Zaczęli oni ra
tować chorego, piizyczeni wskutek
przejęcia się dostali ataku nerwowe
go. Wkrótce przybył lelkariz Pogo
towia, który stwierdtoit już śmierć
ŻyiahiOiW'Oza, poczerń udzielił pomocy
Nowakowskiemu i Żychowiicizównie,
stosuiiąc krople waiter jama i bfom.
SAMOBÓJSTWO W ŁAZIENKACH.
Wczioraj o godz. 14 w Łazienkach
Królewskich, w pobliżu Ponw^a.r
mi, straci! przytomność siedzący na
ławce jakiś mężczyizna, lat około 45.
Lekairz Pogotowia stwierdzi:! zatai
cie strychniną i przewiózł desperata
nieprzytomnego i w stanie ciężkim
d:o szpitala D'z. Jezus, gdzie wrkótce
zmarł.
OMAL NIE TRAGICZNY WYPADEK
Trucizna zamiast wina.
Do mieszkania P. Jakubowskiego
(Puławska 31) tramwajarza, przysz
ła wczoraj w odwiedziny siostra je
go, Maria Sobczak owa (Wspólna 65)
przynosząc w podarunku butefllkę wi
na zbożowego, własnego wyrobu, za
lecając je szczególnie
dzieciom.
Wkirótce po wyjściu gościa, inaUka na
iafa wina na łyżeczkę od herbaty i
dała spj-óhoiwać lO-miesięcznemu syn
kowi, Jaimtszkowi. Dziecko wypiło,
poczerni zaczęło się krztusić, wyklu
wać, straciło przytomność' i zaczęło
dusić się. Przerażeni rodzice, nie mo
gąc pojąć co się stailio, przewieźli sy
na dio ainibullatoirjum pogotowia jrywalmego. Tam lekainz widząc stan
groźmy, zastosował odpowiednie ś.rod
ki, dzięki czemu dziecko, które już
zaczędo sinieć, uratowano od nie
chybnej śmierci. Po zibadaniiu przy
niesionej butelki, na której była kar
tka z napisem: „Wino zbożowe", okazało się, iż zawiera ona kwas sol
ny. Ponieważ Sobczakorwa, podlezas
bytności u brata, wspomniała, iż wy
biera się do rodziny w Brw.ilnowie z
takim . samyim upominkiem, przeto
Jakubowski, udał się natychmiast do
siostry,'chcąć, ią ostrzec, lecz nie za
stał jej już w domu.

P.nzed domem Grójecka 68 pod elelctnowóz linii „8" dosital się WCJOl-aj w południe ll-letnii WótoSd Kru
pa, uczeń (Chłodna 5). Lekarz Pogo
towia stwierdził zmiażdżenie fewej
stopy i prawego podudzia. Nieiszczęś
liwego chłopca, po qpatrzeniiu pnze,z
Pogotowie, prz0wiezio.no dci szipitaia
Dz. Jeiziuis.
WYPADKI SAMOCHODOWE.
7n!etniia Sala Pasamowiicizówina (No
wy Świat 56) dostała się pod samo
chód na rogu ul. Tarniki i Koip&rnika.
Lekarz Pogotowia stwierdził u dziec
ka potłuczenie kolan i twarzy.
— 62-ietnia Tauba Hersztapfowna,
handlarka (Walie ów 12), dostała s'ę
pod samochód na rogiu ul. Grzybow
skiej i Cieplej. Lekarz Pogotowia
stwierdzi! u staruszki rany tłuczone
głowy i rąk.
ŻYWA POCHODNIA.
Pirzy ul. Mtocińsikiej 3 na terenie
polskiego tow. handlu i przemysłu
f.utriza'n.ego sp. aikc. „Futro", prakty
kant miejscowy 174etni Michał Goliszewski, zajęty był wybieraniem
popiołu w kotłowni. Nagle z niewia
domej przyczyny zapallila się stoj.ica
w pobliżu bańka ze smarem. Chło
piec chciał ugasić płomienie, leoz w
jednej chwili zapaliło się na nim iubrainie. Na krzyk nieszcizę^iwego
nadbiegli inni robotnicy, którzy uęasili i zerwa® płonące ubranie.
Lekainz Pogotowia stwierdził poparze
nie I i II stopnia, rąk i nóg, szyi
i
twarzy. Po opatrunku G. w stanie
oięiżkiim przewieziono do szip.italla na
Czystem.
10-LETNI CHŁOPIEC POD
TAK
SÓWKANa rogu Cieplej i Twardej lO-letni Chil Zajdenweber, syn
furmana
(Pańska 5(1), czerpiąc się tyłnyoh re
sorów dorożki, nagle zeskoczył
i
doisitail się pod kola taksówki. Nr.
1175. Kierowca, J-uljan Korsak (Kru
cza 46) auto zahamowali, lecz niestety
było j.uiż za .późno. W jednej chwili
zebrał soę tłum przechodniów, któ
rzy .przybywszy groźnąj ipostaiwę,
.usiłował dokonać samosądu nad kie
rowcą oraz wybił szyby w aucie.
Wkrótce nadbiegło 2-ch policjan
tów, którzy obronili kierowcę i tlium
rozproszyli.
Szanowny Panie Redaktorze!
•Lekarz Pogotowia stwierdził
u
W związku z Ksicm umieszczosiym
chioipca 2 rany itłuczone głowy i le i Drz'siz1 p. I. lzaksoma w „Naszym
wego .ucha. oraz wstrząs mózgu.
Przeglądzie" z dnia 30 bm. Zarząd
TRAGICZNA ŚMIERĆ UCZNIA.
Funduszu .Wzajemnej Pomocy na wy
9-il'etn; Wacław Jeszak (uczeń) syr. padeik śmierci pr.zy Tow. „Ostatnia
iaiudUowca (Chmielna -19) udat się ze Posługa" poczuwa się do obowiązku
;\vyim kolegą .na spacer .W Al. Je ^ zwrócić uwagę swoich .pp. Członków,
rozolimskich wpriost ul. Emiji Pla i iż nic wspólnego z powyżej w z," rpan
ter Jeszalk wszedł na dlrabiinę słu 'i kowanym liftem p. Izaksohna nie ma,
żącą do obcvnainia gałęzi. Będą; na j Fundusz Wzajemnej Pomocy na wy
wysokości I pięst.ra chłopiec bh ci al i padeik śmierci dniała auipeilmie swioprzejść z jednej części na dirugą, I istnie.
stracił równowagę i sipadl na chod i Dziękując uiprzejmiie za wydruko
nik. Lakarz Pogotowia stwierdził wanie tych kilku słów, łączymy wy
złamanie czasziki, kręgosłupa i ab ij- razy szacunku i poważania
czyika. Nieszczęśliwego nieprzytom
Puzewedniczący
nego i w stanie cięiżfciin przewieziono
B. Freilich. ,
do szpitala przy ul. Kopernika, gdzie
wkrótce życie zakończył.
ZAGADKOWY ZGON
FAPU'CHY
PRZEMYSŁOWCA.
PŁAS7C7E LFKARSKiE
Wczoraj w południe w kantorze
K0JW-BINE70NY
własnym przy ul. Krochmalnej 6 za
UBRANIA ROBOTNICZE
słabł nagle 60-łet'jii Apolinary ŻyehiM. QOLDSZAJN
wiioz, właściciel frontowo - komiso
MU/?ANOWSKA 30. M. 32.

List do redakcji.

20ELUL

Teatr Kamińttkiego,Oboźna 13 tel. 748-TB
Dziś 9 wiecz. dalsze występy znakomitych artystów

ANNY LERNER i Dawida ZAJDERMANA
w sztuce w 3 aktach
S A J D I w u KR I C H S T U

UROCZYSTE NABOŻEŃSTWO ŻA
ŁOBNE ZA DUSZĘ Ś. P. MINISTRA
Ceny miejsc od 50 gr. do 2 zl
W. R. I O. P. SŁAWOMIRA CZER
Bilety do nabycia w barze „Central" Lestztio 2 i w Kasie Teałtru.
WIŃSKIEGO W SYNAGODZE NA
TŁOMACKIEM.
W pinjtek, dnia 4 winześ.nia r. b. o
godiz. 1 O-ej rano odbędzie się
w
"'ieilikiej Synagodze na Ttomackiem
uroczyste nabożeństwo żałobne za
duszę ś. p. Ministra W. R. i O. P.
We środę dnia 26 sierpniu :b. w ni przyję® z aplauzem, oświadcaeSławomira Czerwińskiego z udzia ilokaki Cent-iH Związku Kupców, Se niem, że głęboko wierzy, iż porusizołem młodzieży szkolnej .i nauczy na.to.rska 22, odbyto się pod spręiżyts- ne tu kwestie bęidą przez przyszły
cieli.
tem przeiwodnictweim p. mgir. B. Oto Za.raąid woieltone w życie.
Okolicznościowe przemówienie wy imuckiego, wicedyrektora C. Z. KP. Kosman składa sprawozdanie z
głosi Prof. Dr. M. Schorr.
Wyborcze Zebramie Kuipców — Kon- przebiegu rokowań, iprowadzonytch
ZW. ZAW. WYCH. PRYWATNYCH iekojoorarów.
w sprawiie sktadlki. Oświadcza, że
ZAKŁADÓW
OPIEKUŃCZYCH I , Pnzy sto'Pe prozydjalnym zasiedli w tej sprawie osiągnięto porazumiePRZEDSZKOLI
jalko areisorzy p. p. Kejliim, Klajier, Sc iiwe, mocą którego ozlonkowiie Sek
zawiadamia pracowników kolomji let gal i Wiener, jako sekretarz p. Lit- cji, słabsi ekoiiomiczitiie, opłaicać bę
nich o mającem się odbyć izetoraniu w •mamowioz.
dą składkę w Canitrali. według najniż
lokalu Zw. przy ul. Pańskiej 15 w dm.
Na porządku dziennymi znajdowa szej kategorii
3.9 o godz. 8-aj wiecz.
ły się następujące sprawy: sprawo
P. Ałiuszawicz składa stpraiwoizdaPracownicy kolcnji stawcie się licz- zdanie
kojnisi.i porozumiewawczej: nie z dotychczasowej daiałalności Za
Z WZAJEMNEJ POMOCY STUDKN i sprawozdani iistętpującego Zajządsi nządiu. Gdy przed dwoma laty wybra
TÓW ŻYDÓW UNIWERSYTETU | oraz wybory.
no obecny Zarząd zapal i entuzjazm
WARSZAWSKIEGO.
| Pirzed porządkiem dziennym p. byl raemniiejiszy, nóż dizisiaj, i wówZarząd Stowarzyszenia .podaje do I mgr. B. Ołoinucki wygłasza progra ozas, mając za sobą zwartą masę
wiadomości kolegów (żamek), że od mowe przemówienie. Mówca stwier kupców, Zarząd zabrał si-ę do inłełidnia 1 września rb. Sekirełarjait czyn dza, ża obecne zebranie jest wyra- sywnej pracy.
ny będzie coldiziennie prócz sobót i | z cm dążeń i zabiegów organlizacyjPierwszeim jego dziełem byitp rozświą.t od giodz. 7—9 wieciz.
I nyali, jakie przejawiają się wśród pisamie ankiety do cakmków Sekcji.
Zairząd Stowarzyszenia podaje do ! 'kiaipców żydowiskich w teraźniej Ankieta obejmowaiła całokfezitalt py
wiadomości ogółu Koleków i Koleża szych czasach ciężkiego kryizysu go tań, wchodzących w,zakres brainży.
nek, że zgodnie z pismem J. M. Pana spoidaTCzego. Jest to objaw zefosprize- Niestety, na tę arikfteftę nie otmzyma
Rektora U. W. legitymacje aztaików cizniie diodatni, lecz sama praca orga no odpo'wiieidzi; w dodatku nieaposób
Stowarzyszenia mają być zaopatrzo nizacyjna nie powinna się kończyć bytlio zwołać cziłoników na zebranie
ne w fotografće.
na naikreśllan.i.u planu działania i ii- sekcyjne, wskutek czego, nde mając
Zamząd Storawirzyszenia podaóe do clrwailaniiu rezolucji, lecz musi być żyiwszeao kontaktu z kupcami, Za
wiadomośoi niow.owstopujących, żc koratyroiowna dalej, gdyż trwałość rząd mogił pracować w rozumanoh
zapisy na Uniw. Warsz. trwać będą przyijętydh uchwal zależna jest od oigramiczionych.
od 1—15 'września; do poidaniia nale tego, czy wytrzymają próbę życia i
Po ożywionej dysJousjii, w której
ży złożyć: i) metrykę urodzenia, 2) czy zoisianą nzeozywiście wykonane zaibierali głos pp. Kosman, Aftafoaster
świadectwo dojrzałości, 3) życiorys i
•Uilaitego .na tem zebraniu musi być Keniigsgeilb i Segalt, zebrani wyirazifi
4) cztery totografje podpisane przez wy.tiomiiioiny taki Zarząd, który mógł usitęipuijąceimu Zarządowi voitum zau
petenta. Na wydziałach fekairskim : by sprostać zadaniom. Bowieim w fania
farmaceutycznym odbędą się egzami najiblfiaszej przjiszifości znaleźć muszą
W wyniku wyborów tajnych został
na wstępne około 20 września.
roziwiiąjzamiie następujące sprawy: za wybrany następujący Zarząd: p. p.
OTWARCIE TEATRU DRAMATY niechanie nieuczciwej konkurencji; Sołowiej, Barkenisitean, Kosman, KoCZNEGO W WARSZAWIE.
ustamowiaime staiłych cem; współdzia sak. Giesiser, Arauszewicz, Atobasier,
Jest zasługą Zwiąiziku Apt. Scen łanie puzy wymiairze podatków; oraiz Seigał i Lewi oraz nasitępujący zaŻydowskich w Polsce, że n.ie bacząc wiele imnycli spiraiw.
stęip.-y: p. p. Rotholc, Klajeir, Mairkus
na ciężki kryzys ekonoimaczmy przy
P. mgr. B. Ołorauokj kończy swe i Wiener.
, ^ -i:
stąpił do otwarcia Dram. Teaitni w godziinitiie przemówienie, kttóre zebra
Warszawie. Najwybitniejsze siły ar
isn
tystyczna bę,dq współpracowały w
nowym teatrze.
Z C. Z. K.
sowana eksportem do Wiednia.
Osoba kierownika airtypityciznego p.
Centrala Związku Kupców otrzy
Bliższych informacji zainteresowa
Dr. Mtohafa Weicherita jest najlepszą
mała z Izby Przemysłowo - Handlo nym udziela Kancelaria ZiwiąjzJcu, Se
gwarancją, że przedstawienia będą
wej w Łodzi szereg informacji, do natorska 22, w godzinach biuroiwycSi
stały na wysokim poziomie atrysty• • e
tyczących ' możliwości handlu z za
czmym.
Centrali a Związku Kupców komuni
granicą, a mianowicie:
Reipeptiiiar obeijimuie n ałceln i ejts.z«
Firma agenturowa holenderska po kuje zainteresowanym, iż XXIII Mię
utwory, autorów żydowskich i euro
szukuje przedstawicielstwa fabryk dzynarodowy Targ w Praidae Cze
pejskich. Już wybór 1-s-zej swnki
pończoch, skarpetek, rękawiczek, skiej odbędzie się w czasie cud 6—13
zasługuje na specjalną uwagę puoliwyr. dzianych i włókienniczych glad września r. b.
czności. „Rabi Dr. Silber" jest naj
Zaznacza się iprzytem, iż Zarząd
kich i drukowanych,
nowszym utworem Szaloma Asza,
j firma grecka obejmie wyłądzną re Centrali Związku Kupców otrzymał
który w mistrzowski siposób ujął naj
prezentację fabryki wyrobów baweł zaproszenie na otwarcie wymienio
boteśniejiszy i najzawdJszy problem
nianych,
wełnianych i sztuczno - nego Targu.
dziisiejszego Ozitowieka. Specjalne de
koraoje i meble, projekt, art. mai. jedwabnych,
finma
francuska pragnie objąć
Wit. Weirrtrauba. Muzyka H. Kona.
przedstawicielstwo fabryki skanpetek,
Z KORPORACJI AKADEMICKIEJ
firma grecka .pragnie -importować
„HASZACHAR".
•przędzę wełnianą, póŁwetniauą i ba
Convent elekcyjny Akademickiej
wełnianą do wyrobu pończoch, ma Choroby wewnętrzne i dzieci
Korporacji Sjonistycznej „Haszaichar'
teriały meblowe i tapicerskie, papę- ul. Dzielna 21, tel. 209-49
w Łodzi wybrał Seniorat na sem.
Iiiny, wyroby pluszowe, .podszewki,
IV w składzie nast.:
satyny, serwety stołowe, dywany i
stud. rned. Salomon Galewski —
WALKA O MIEJSCA
matenjaly 'wełniane i półiwefniane
Senior,
W SZKOŁACH.
•męiskie i daimskie,
stud. kur. Mojżesz Prochownik —
Rada szkolna m. sit. Warszawy,
fiirrna algiersika pragnie importo
Cosejiior,
prowadząca akcję zapisów dizieci do
wać .matetóały włókiennicze baweł
cand. inż. Solomon Flatto—Fmchisszkół powsizechinyoh w Warszawie
niane, drukowane oraz flanele ba
majior,
wszystkim oipiokunem wysłała zaiwia
wełniane, |
• stmd. fil, Salomon Zdrójew.i'cz
domienia o przyjęciu dzieci do szko
firma grecka .poszukuje praedstaScriptor.
ły. Jednakże część zapisanych ,l:ie
wicietetwa polskich fatoiryk wyrobów
ci
nie otrzymała przydziałów. Wyni
Z WLF.NSKIEGO ZWU^KU AiKA- wohiianycli i ipółwelnianych, szewio
DEA1ICKIEGO „EREC—UDROR"
ka to z braku miejsc w lokalach
tów, ipoipelmy i materiałów odzieżo
Wileński Akademicki Związek Sjoszkolnych, pozatem z braku fundu
nistyczny dla Pracującej Palestyny wych męskich i damskich,
szów na budowę nowych gmachów
..Free—UdTOir". który gromadzi do ! firma palestyńska .pragnie nawrąkoła siebie -wszystkich akademików, j zać kontakt z firmami polskiemi, szkolnych. Rodzice i opiekunowie
zwolenników Pracującej Palestyny i ' trudniącemi się dkspontom towarów upośledzonych w ten sposób Jmeci
Kultury Hebrajskiej, oraz prowadzi
zgłaszają się masowo rd kijku dmi
szeroką pracę ideowo - kmiiiu.ralną i j włókienniczych.
do biura Rady szkolnej, domagając
firma wiedeńska pragnie wejść w
organizacyjna wśród Wileńskiej żyd.
młodzieży akad©mickre.i. — zwraca ; porozumienie iz fabryką wyrobów się o miejsce dla każdego dziecka.
się ta dirogą do wszystkich ideowo 'włókienniczych, która jest zaintere Ponieważ przjTdzialów nie.ma wyni
blfcHjh akadenvkoiw i aibitwrjcntów
kają awantury, dochodzi do nieprzy
w Polsce, wstęiowincych na U. S. B.
jeinnych scysji. Wałka o naiukę .iest
w Wilnie z apelem o nawiązanie kon
taktu 7. „Erec — Udror" i wstąpienie stroiiuicfiwaniii Prac. Palest, i orga- bezwątpienia objawem dobrym, 1owiod®ącym, że potrzeba pobierania
do iego szerp.gów.
.nizacja.mi młodzieży chalucowej.
Informacji udziela sekretariat: A- nauki zaputścila głębokie korzenie w
Związek ..Free—.Ud.ror" jest integ.raliną częścią ..L'igi Pracującej Pale ! kadiennicki Związek Sjonistyczny dla spoełczeństwie.
styny" i pozostaje w ciągłym i ścis l Pnąc. Pa'l. „Erec — Udror", Wilno,
..
łym kontakcie z org. „Tairbut", ze Ludwisarska 4.

Walne zebranie kupców—konfekcjonerćw
branży męskiej, damskiej i dziecinnej

Ł J. UZLANER
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NASZ PJRZEGLr%D Warszawa, Środa 2 września 1931 r.

Repertuar.

dyst. 1:100 tn.. o nagr. 1800 zł. prowa
dził Łom i(40), którego na począitlcu
giłównej, trybuny minął Jątwo Mąn.tevideo, st. Bartoszówki, i wygir. o 3
TEATR ADWENTOWICZA W ATE dl. od Łoma (40),; Minervy (35), Irish
NEUM (Czerwonego Krzyża 20).
Baby (53), Ikarifea '(71) 'i" Balamiirta
Dziś sztuka Fajiki p. i. „Człowiek z (334)..Czas 1J8 i pół dl. Tot, aw. 36
iteką"'
f.r. IS i h> zł.
Po prizelaiinaniiu i wypędzeniu Dy
TEATR „NOWY ANANAS"
buka, stary {j&rpakl i«;:.J,zi be,z pmcMarszałkowska 114.
granej wp-'avvdzie, ale za to dowcip
R owija „Raj hoz mężczyizn".
nie. Taka, Osoba
z Inteligenci,
ZRZESZENIE ARTYSTÓW „MOR naprzykiad, w mb. tywodnau szła oistat
SKIEGO OKA", I WESOŁEGO WIE- nia 'za Clierie, Fatailiite i... Azaifi; mia
ła też pra/wo bicgaić w. czwairtej gi.vj'
CZORU". - - pie, ale przegrana ta dosUitecznie. wi
Dotychczasowy dyrektor
tea/tru dać, zdyskredytowała Osobę," więc
„WasoJy Wiecizór" Zygmunt Wójcie jjajechata w nagrodzie .pozaginmpowej.
chowski, me. widząc w ojbecnyoh wa W_ dodatku biedny .Roi Barde nie
•raiinkaah mo-ż'liwośęi dalszego prowa mógił przy wmiarkowanem tempie,
prowadzić. Osoba z Inteligencji wydzenia sceny row jawed arzeikł . się glr'a'Ia piąt- gon. 1 wcentrze od GIILISZkierownictwa teatru
i zrezygnował ca (21). Roi Barda (£-). Czas 1.800 JTI.
z sali, którą miał zakontraktowani) 1.56 s. Tot. zw. 44 zł.
Sizóstą gon. o nagr. 2500 zł.
na
.na dwa lata, alby pieniędzmi z-wródyst. 2'S00 m. wygir. łatwo, z miejsca
cowemi mu pT?ez gospodarza uregiulo i do miejsca,
Grzela, B. Sziwejoera,
od lrdiana (26, Bankarata (43) i Roxa
wać zaległe należności.
Artyści połączonych zespołów re ny (64) Cza,s 3.11 i pół s. o 3 dl. Tot.
zw. 7i2 fr. 23 i 17.
wio wych „Morskiego Oka" i ,jWe
Przedostatnią gon., o nagr. 1600 zł.
sołego Wieczoimi" nawią;zaJi z gospo na dyst. 1600 m. wygr., ,po \va«Ye Jo
darzeni tok atu ,-pertraktacje,
które wisz sit. Lubicz, od Lstti's d'Oia (22,),
Bmaniego .(71), Dzikiej («) i De Ko
już zostały sfinaJiizowaine.
bry (93). Czas 1.4.-JJ pól s. o szylję.
Zespól roizipoczyma tHaedsitawienia Tot z w . 33 f r . 15 i 13 Zt. „
w so'bort-e 5 września.
Ostatnią gon., o nagr.. 1800 zł.- na
Do zespołu tego należą Bodo, Wall dyst. 2100 m. wygir. pewnie, z miei.ca
ter. Rentgen,. Olsza, Skonieczny, Żab do miejsca. Derkacz. M. Bęrsona, od
Irónji (44), Fidelji (57), Douceii'r
de
czyński, 'Nowicka, Stanisława, Nieimi Vivre (^8) j Nila (195). Czas 2.17 i
rzamka, Bukoj emska,'Gaibrjellia Krak pół s. o pół dł. Toit. zw. 28 fr 17, 20.
Program dzisiejszego dnia wyści
szewska, Żelichowska, Żabczyńska,
gów konnych zaipowiada 8 gon
Ałitoszówma', Neyowte, iHamisz, Siei ań
Zapisy poniżej:
siki, Macherski, Ohorjan, RoJainti, Kli
Gon. 1. Nagr. ZżOD zt. Dyst. 850 m.
maszewski oraz kajpelmistirze Naw Ortel 1 p. UL Fiawnina st. Naitaim.
Gon. 2. Nagr. 1800 zł. Dyst. 1800 m.
rot i WieMer.
Hekate st. Alba, Colombina st, Bairto•Artyści wystąipią pooziąittawo
w szówka.
•swoiim reipentuarze, poczerń dopiero
Gon. 3. Nagr. 1800 zł. Dyst. 1 ICO m.
za 2—3 'tygodnie odbędzie się wiła- i Tubgroiza st. Bairitoszówika. Izobair st
soiwa pretnjeira inauguracyjna
re Lubicz, Jataika st. Natalin, Karabela
Tuftskiego, Karainibol Ilesśena. Dynwii.
giuis Olszewskiego, Idaho DydyńskieKomtrakt na salę podpisano na prize go, Bithner II Świecickiegi .
Gon. 4. Naigr. 1800 zl. Dyst. 1100 m.
ciss. rota.;.
W zespole taralc nazwisk Pogorzel Frencz Bersona, Osi bag Święcickie
go, Kompas st. Natalin. JVlag 11 1 p.
skiej, Krukowskiego, Halamy i Par U-ł„ Gorzałka Komarowiśkiego i Wę
nella.
żyka, K!aibo;rat St. Ktery Szcpieiti'iw,
Marat - On Grzybowskiego, Pandar
TEATR NOWOŚCI
Chmielewskiego.
otwiera sezon w czwartek dnia 3-go
Gon 5. Nagr. 2500 zł. Dyst. 1600 m.
wffleiśma melodyjną operetka Rober Tout en Mailt Geszajta, Vali'bal Dyta Kflitscher a „Błętótay express", któ dyńskiego, N-uIrmi Butkiewicza, For
ra w tryumfalnym ptochodzae przesz don Szwejcera, Aigryppa st. Alba.
Gon. 6. Nagr. 1600 zl. Dyst. 1300 m.
li praez wszystkie soemy europejskie
Erba Bersona, B'lue Boy st. BartoLftrętto świetnetj spółki Karola Far- szówka, A'bbaizia K. O. P., Diane de
kasa i Frttea Orymibauma sitarzy się Poitiers Źelaski, Korry.na Grzybow
hanwmn i dowcipem w diostoomałym skiego, Parthian Mamiiries st. Łochów.
przetóadizde Wincentego Rapackiego. Coutra Olszewskiego, Dzika II Rako/wera, Puck Rógą.
„Blętoftny express" w bogaitej opra
Gon 7. Naigr. 310Ó zł. Dyst. 2il00 m.
w9e scenicznej Józefa Galewskiego i Jasienczyk Belrsona, Mara,ton Róga,
pomysłowej reiyisarji dy<r. Wacława Chapeau Bas Ol szewski euro, Amaran
Micza, ufkaże się w mocnej 0'b sar tina Stn'eminskiego. As Coeir EndeJÓW , Cyd 6it. Lubicz, Łancelos st.
dzie z pp.: J. KuSozyńską, St. Orską, Alba.
St. Rylską, K. Demfoowsłoim, B. Mor
Gon. 8. Nagr. 1600 zł. Dyst. 1300 m.
skim, B. Kamińsfcim, J. Reda, L. Sam Dyama śt. Bantoszówka. Bon Ton Ró
ga; A Toi Krzyżanowski.t^o, Jiu-no Ka
poiińskim, Wł. Szczawińskim i M. Ta
mionka,, Czarcz^_noiK]cikiego, Czart
trzańskim na czele.
1 p. Uł. Japonia IC-«owera, Jokohama
Zespół baletowy pod wodzą balei- st. Alba, Azais Sohwejce.ra, Epikur
misitinza J. Wojcieszki — sitaoHrpVsto- Babiokich.
Gon 9. Naigir. 1600 zł. Dyst. 2100 m.
wany z naipiiekniejiszyoh tancerek ba Cyklon
II Berso,na, Mag Bartoszówka,
le.tów warszawskich — zapowiada Chłosta bair. Kronen^erga. Mairy Loiu
się niezwykle in.leire<s>uaąioo.
Źelaski, Laturka Grzybowskiego, Cza
Plnzy pulpicie kaipetaiistraowskim pla Olsizewsikiego!, Peau de Balie Sto
karskiego Werun Bndnęjro.
dyr. Mieczysław Kochanowski.
Poczateik o godz. 3 pn>
Teaitr „Nowości" będzie najtań
NASI FAWORYCI.
szym teatrem StoUicy, dostępnym 1. Fianimina.
2. CołombJna.
dla szerokich mas publiczności,
3. Dygiis, Karabella II, Izobar.
1300 miiefcc od 1 zł. d,o 5 zł.
4. Marat - On. Pandar, Kompas.
300 miejsc od 6 zł. do 9 zł.
5 Fordon, Tout en Ilaut.
6. Erba, Blue Boy, Contra.
7. Maraton* Amarantlna, Cyd.
8. Jokohama, Juno, Czarta, Dyana.
9. Cyklon II, Mag, Werdun.

Wyścig! konne

Znajdujący się ziuipetnife bez formy
starter :p. Kozicki, ipuiścił z l'5-o miniu
towem opóźnieniem sitairt w pierwseei)
gon. z lekką .prizewagą Hela, M. Rótsa^
który w rezultacie wysrał laikwo wyiś
cig w rekordowym czasie, od Ingody
(17), Lirnika ('51)_ i Ilbarry (276). Czais
1.100 m. 7.7 s. o"l dl. Tot. zw. 29 fir.
11 i 11 zł.
iNastęipną gon. dla dwiuiatków o
nagr. 1800 zł. na dyst. 1100 m. wy
grał iz miejsca do miejsca łaiwo
Dźems, st. Barto,szówika o 2 dl cd
Genovy (16). łribiita (57) i Iwboira (217).
Czas 1.7 i ćwierć s. Tot. ziw. 3,1 fr.
12 i 11 ził.
Nag.r pionowo - sprzedażną 3000
zł. ną dyst. 2400 m. wygir. z irpiejisea
do miejsca b. iła,two Intrygant L. Riudigera o 5 dl. od Fiijołka (20), P ,rQmycizka (31), Gracza (91). Groźnego
(1.19), Cudnej (432) i Berszady (166).
Cizas 2.46 s. Tot. z w. 124 fr. 20, 1,3 i
14 zł
Ocenionego na 1800 zł.
nabyła
zwycięizcę na licytacji st. Nata'lin za
2800 :zł.
Gon. czwairtą dla" dwulatków na

Po 100 doi. — 250S12, 946682
361402 699091 832265 713450
653683 1180722 1385592 660478
361085 1007288 491106 965023
244584 491619 797694 76103
724431 220139 100863 1378674
6/6&03 1116275 869519 1243994
136594 1176680 947990 1435609
301139 660964 361492 731934
690324 1322250 746433 564756
915350 82277.6 19618 63616.'.'
210442 840726 867767 1499265
461304 737831 1219132 444958
871678 338840 273749 471098
1138865 1151124 1028393 878265
1299064 712306 523833 306188
696237 407241 328080 155564;
306534 45465 1155648 41266:
922988 1469997 302381 129»1774
981257 599830 526813 514271
1239369 848022.
LEKARZ -DENTySTA

L. EPSTEIN
ul. Zamenhofa
tei. 733-86

Icchok 1 Temkin

B. P.

CRybaki 12)

po długich i ciężkich ciciipieniaich zmarł, P r z e ż y w s z y lat 64-Wpro
wadzanie drogich nam zwłok odbędzie się dziś, we srodS,
września o godz. 1 m. z domu przed pogrzebowego przy ul. uęsiej,
o czem zawiadamiała iz rozpaczen i
ŻONA, CÓRiKl, SYN, SYNOWA, ZIĘCIOWIE. WNUKI i RODZlNAy

DZłŚ. w środc. dn. 2 września o srodz. 1-ei oo. w
bolesną rocznice śmierci aiiezaipomnianego naszego SYNA. BKA1A
1 SZWAGRA b. o.

Salomona m TYSZLERA

odbedzie się na anentarzn przy ul. Gesiei odstomiecie twiminWta
i nabożeństwo .żałobne, na które zapraszaj a krewnych, przyjaciół
i znajomych
RODZICE. SIOSTRY. BRA1>1 SZWAGIER.

JUTRO, dn. 3 b. m..
iako w. pierwsza bolesna rocznice
Śmierci drogiego i nigdy 'niezapomnianego MĘŻA i OJCA naszego

B.

p.

«Jos©fa H^izenszfacita

odbedzie sie nabożeństwo żałobne na cmentarzu żydowskim
0 godz. 1-ei i oól pp.. na które zapraszają krewnych, orzyiacińl
1 życzliwych
Ż O N A
i S Y N .

Przemyt towarów
podlegających opłacie

celne].

A. 8CRASCOWSKI
Starszy felczer. Muranowska Nr. 14.
Tel. 784-46
P O W R Ó C I Ł .

Dr. Natalia ORZECH

Współwł. zakł.
ADIFIfA"
Zdaje się, że przechodzi do uprawnionego domniemania po akusz. ginek. }|UrlhilH
hdsiorji dotychczasowa prakty pełnienia tego przestępstwa, o C h m i e l n a 3 5 , P O W R Ó C I Ł A .
ka władz celmych, która wywo .ile sąd nie ustali przytem uczeływaia słuszne niezadowolenie jstnictwa (art. 6 u. k. s.), b ądź ^Wł.BEZBERG
ze strony handlujących towar a świadomego działania spraw
AKUSZER-GI.Ml. KOLOG
mi zagranicznemi, jaikoże b yia cy".
powróci!.
Sąd Najwyższy wyszedł
z
dla nich wysoce krzywdząca a
nieraz wprost rujnująca. Marny założenia, że ustawa karna skar
na myśli dokicnywanie kontro bowa nie zawiera zasady ogól Or.J. KREN1CKI akuszerja
przeprowadził się na ul.
li cekiej w przedisiębiorstwach nej, według której istniałoby
Marszałkowską
127, tei. 627 -57
domniemanie,
że
posiadacz
to
handlowych: wystairczył brak
dowodu 'cehego, albo niedakład waru 'zagranicznego dopuścił
ność dowodu dla jakiejś sztuki się uszczuplenia należności cel Dr. med. Marceli DOBRZYŃSKI
lub partii towaru, a towar by nej, jeżeli nie wykazał się z jej ul. Foksal 15. teł. 690-93. Choroby
skórne, niemoc Dłcioiwa.
wał zatrzymywany aż do zli uiszczenia, — zasady, przerzu weneryczne,
Analizy. Przyjmuje od 9—2 i 5—x.
cającej
na
niego
ciężar
dowodu
kwidowania sprawy karnej o
przewóz towaru bez cła. A że w przedmiocie nieistnienia jego Dr. Z . B O R E L
med.
dochodzenie administracyjne w winy.
CHOROBY WEWNETRZNE.
(is.)
takiej sprawie, połączone z ba
yggnwamae Orla 7. Teł. 715-52 POWRÓCIŁ.
daniem świadków w różnych LECI£•
O T W O C K
miejscowościach Rzeczypospo
KICA
ft
m.
Kokoszko
litej, trwało nieraz kilkanaście
med.
WIODÓWA 7. Telefon 637-35
choroby dzieci b. ordynator kliniki
miesięcy, poczem dopiero cały
(
Frzi j'£ii lelcrzy specjalista,
dziecięcej w Moskwie.
materjał administracyjny by
GODZIT;. Al. Kościuszki 8, tel. 182.
V, CHOROBACH.
wał przekazywany prokurato Skóry i v.ensr» cznych, 1 2 - 2 pp.
LECZENIE Ż Y L A K Ó W
rowi, — sprawa talka trwała la
U—1
D.-ri ci
tia cafe, w ciągu których towar
r icy""
Wewnętrznych, s e r c j
1-3
i przemiany matsrji
Ulegał zniszczeniu w składach u
Itikodowa 7, tei. 6S7«S5
1—2
Oczu
rzędów celnychD r . Leopold L U B L I N B R
2—5
Sąd Najwyższy wydal p.osta / kii."-7erji i kobiecych
ordynator szpitala na Czystem
2—3",
Chirurgii
nowienie, które tej
praktyce
wznowił orzvlecla chorych.
2
—
i
Gardła,
uszu,
nos^
winno raz na .zawsze położyć
Z G O D A 9.
Nerwowych i sfery płcio
kres.
3-4
wej (niemocy)
Sąd Najwyższy w 'komplecie
med. FREYMAN0WA
4—7
Dentysty/ia
7-miu sędziów rozpatrywał na
Analizy. Gabinet Rentgenowski
Marszałkowska 108.
poAródło
stępujące pytanie prawne: czy
Elektryzacja. Leczenie iylakd.v
saimo posiadanie towaru zagra
Porady dla chorych na ętłkraycę
SANATCRJUM
i otyłych. • . ' ; 7"
.nioznego bez wykazania przez
PORADA 4 Złote.
posiadacza uiszczenia należ
„Ded. PRZYGODY
nych opłiat celnych wyczerpu
je znamiona przestępstwa uw OTWOCKU.
CENY ŻNIŻONE.
szcztrplenia należności celnych Kobiecych cEioró&j
czy też posiadaczowi należy uBr.
diowodnić, że albo był uczestni
i akjszsrjś
,kiem przamyl'u, albo, jakkol
wiek bez uprzedniego porozu i LEKARZ - SPECJALISTA! S I E N N A 5 ( Z i e l n a 1 5 ) , t e l . 2 5 6 - 6 5
mienia się z uczestnikiem prze [ przyjm. od 9-10, od 2-3 od 4-5 j
powrócił.
stępstwa, świadomie udzielał
mu pomocy, by go uchronić od
Choroby wewnętrzne
kary, czy też przedmiot pocho
KTO WYGRAŁ
WiSssaisa 43, tel. 8.61.96
4'zący z przemytu świadomie
P O W R Ó C I Ł
40 TYSIĘCY DOLARÓW?
nabywa, pozbywa, przechowu
je,
transportuje,
czy
w
iuTiiy
Wczoraj ©dibylo 'Się cićisnieKliniki Uniwers.
n'ie koilcj'iic dolarówki. Większe sposób ciągnie zysk z przestęp
Chor. Skórnych i Wenerycznych
wygrane 'Padfv >ria numery ma- stwa? '
POWRÓCIŁ. Królewska SI.
Pytanie to Sąd Najwyższy
stępujace:
rozstrzygnął
w
.następujący
I
i
Dr. med. Ł KOM ST k H T V NER
40.000 doi. — 262703.
sposób: „Sam fakt posiadania
ANALIZY LEKARSKIE
8.000 do!. — 90661.
Karmelicka 6. tel. 707-69. nowróclfa.
Po 3.000 doi. — 538589 towaru zagranicznego w razie,
.gdy oskarżony nie może udo
289987, 543485.
Dr. mid. ^Sóża
Po 1.000 doi. — 405270, wodnić uiszczenia .należnych oCHOROBY DZIECI
,pfat
celnych
za
ten
towar,
nie
1365131,
356621,
1268993,
Nowolioie 18.
Tel. 34<*-<5
wyczerpuje znamion przestęp
.983709.
POWRÓCIŁA.
Po 590 doi.—1188096, 1212357, stwa z art. 45, 46 oraz art. 7 uAna 5zy, Lumpa kwarcowa.
1027333,
105137,
177646, stawy karnej skarbowej (prze
Dr. FOTO
Rentgen. Dentystyka.
1401387,
769315,
115129, stępstwo, któreśmy wyżej w
Nerwowe i wewnetrzne POWRÓOsł..
Tel. 73«-S5.
.pytaniu opisali) i nie stanowi
Wielka 18. Tel. 206-31.
1230701, 1487722.

Ciągnieni

dolarówki.

SAMATO

W

W LECZMY
CENTRALNEJ

Dr. EEMIL LA^DAU

Dr. ku

LECZNICA

INałewki
42
|Wszelkie specjalnos'dj

jSANATO'

inASZ PRZfcULĄD Warszawa, środa £ września 1931 r.

dnie 14,50—15,, Otręby żytnie 13,50—
.14,00,
Rzepak zimowy
29-.30,—
tirach Victoria 26—30.
Obroty małe, nusposotoieinie spokoj
ne.
Ceny rozumieć należy za 100 kilo
Na wczoraiszam aebrainiiu gieldo- gramów pairytet wagon
Warszawa,
wem zaznaczyła się dla
papierów w handlu hurtowym, w ładunkach wa
państwowych tendeniaja utrzymana, gonowych.
dla iprywatnych słaba, dla aikicji
utrzymana, obroty minimalne. Dział
akc.ii zaniedbamy, zanotowany jodynie
Banik Polski, który utrzyma! kuris z
dnia poprzedniego 112.
IW dziale paipierów państwowych
ŚRODA.
mocniejsza 6 proc. poż.
dolarowa,
ktfóra podaiosłą się
z 6850 do 69.—
11.40 Przegląd Prasy Kraj. PAT.
Utrzymały niezmienioine
notowania 11.58 Syginał czasiu.
deitydiazasowe, 5 proc. poż. kotvwenv
12.05 Odczytanie progr. na dzień
syjina 44,50, 10 .proc. ipaż. kolejowa bieżący.
107^-40650, 8 proc. Obligacje B. &
12.10 Muizyika z płyt gramofon.
Kr. 93—8 i 7 proc 'Listy Zastawne i
13.10 Urzęd. kom. BŁM.
Obligacje Bartku Gospodarstwa Kra
13.20 Przerwa.
jowego W 4. '83,25. 8 i 7 proc. L: Z.
14.50 Kom. goispodaTciz-y.
Państwowego BalSj Rolnego
94 i
15.10 Przerwa.
83,25.
15.215 „Wśród Iksiąiżek1' — PrzeW dziale prywatnych papierów lo
najinow,szych wydawn. — omó
kaicyjnycłi mocniejsze jedynie 8 proc. wi prof. Heturyk Mościcki.
L. Z. Tow. Kred. Przemysłu Polskie
15.45 Kom. harcerski — wygi. pod
go, które ipodnisiy Się z 7,1 do 72, slab harcmistrz p. Wierusz - Kowalski.
szt natomiast: 8 pro_c. L. Z. Tow.
16.00 „Zagadki i szairady" — pody
Kred. m. Warszawy 69,50—6875—160, ktuje p. Henrylk Ładosz.
B proc. L: Z. Tow. Kred., in. Piotrko
16.15 Opowiadanie Miecz. Jarosław
wa z 60,75 do 60,50, 10 proc. L. Z. skiego p. t. „Polowanie na krokodyle
TCw. Kred. m. Lublina z 77,50 do 77, i żyrafy".
10 proc. L. Z. Tow Kred. m. Siedlec
16.30 Muzyka z ptyt gramofon.
z 71 do 70,75—7050, JLltrzyimaine: 8
16.45 Kcrni. Centr. Biura Hydir. dla
proc. ObJigaoje Pol. Banku Komunal żeglugi i rybaków
nego 3 i 4 emisja
93,— 8 proc. O16.50 Radjokironika — wygł. dr.
bligacje Polskiego Banku Komunalne Mar jam Śtępowski.
go II ęm. 81,50, 5 proc. L, Z. Tow.
17.10 Przerwa.
Kred. ni. Wamszawy 52,50,
8 proc.
17.15 PJyty gramofonowe.
L Z. Tow. Kred. im,
Częstochowy
17.35 Audycja poświęcona współcz.
59,50, 10 proc. L. Z. Tpw. Kred. m. malarstwu japońskiemu w związku z
wystawą p. S. Kirgaya.
Radomia 70,75.
W godzinach pozagietdowych za
18.00 Koncert o;rk. P. R. pod dyr.
wierano tranizakcje; Doiarówika siłalba J. Ozimińskiego w Wans®.
(jaik zwykle po ciągnieniu) — 46—
19.C0 Rozmaitości.
3 proc. poi. premiowa
budowlana
19.20 Komunikat Tow. do Zachęity
32,50, 4 proc. poż. premiowa inwesty Hodowli koni w Polsce.
cyjna zwykła 83,—serjowa 90
w
19.25 Płyty gramofon.
.płaceniu 4 i pól proc. L. Z.
TCKW.
19740 Skrzynka poczt. roln. — koKred. ziemskiego 49,50, 4 i PÓJ proc. :resp.' bież. omówi toż. Wacław Tar
L. Z. Tow. Kred. m. Wa'rsza'wy 49,— kowski. Giełda rolnicza.
8 proc. L. Z. Tow. Kred m. Łoidzi
19.55 Urzęd. kom. P1M.
64j25, 6 proc. ob ligacie m. Warszawy
20.00 Prasowy Dzień. Radiowy.
8—9 em. 42,50, Warsz. Cukier 20.5A
20.10 Kom. sportowy I-szy.
Węigiel 18,—Lilpop 14,25. Modrzejów
20.15 Muzyka lekka w wyk. ze
4,25. Chiciano ołacić za: Ostrowieckie społu „Revelilersów Polskich"
20.45 Kwadrans Literacki: „Zapis"—
33— Staracnowice 7.
Na zebraniu
walutowo - dewizo- humoreska Macieija Wierzbińskiego.
wem tendencja przeważnie mocniej
21.00 Reip. Warsz. T. Miejsk.
sza Holaindja z
35,995 do 3,60. —
21.05 Recitali skrzypcowy Stefana
•Londyn z 43391 ćwierć do 43,40, No Frenkla.
wy Jork z 89,21 do 89+23, Kalbel
iz
22.25 Odczytanie progr. na dzień
Wanda
89*25 do 89,27, .Paryż z 35 do 35,01, wspomnień" .— wygł. p.
Szwajcaria z 173,72 do 173,83, Wie Siemaszkowa.
deń 125,48 do 12,55 Utrzymane Doia(Transmisja ze Lwową).
iry St. Zjedn. 8,92 i pól, Belgja 12450,
22.15 Dodatek do Prasowego Dzień.
P.raga 26,43 i pól, Wiochy 46,71, kurs Raidj owego.
,urzę>dowy 1 grama czystego
złota
22.20 Kom.: Meteor. Gt. Wojisk. St.
592,44. W obrotach pozagiełdowych Meteoir. dla koni. lotn., siport. Il»gi
.płacono za dolar 8,93—8,92 i
trzy i policyjny.
2 2.25 Ddcizytanie proigr. na dzień
czwarte, rubel złęyty 4,76 i pół;—4,76 i
.trzy czwarte, rubel srebrny 1,48, bi następny.
212.303 Muzyka tameczny z restaura
lon 0,72, czerwiec 3,38. (0,38 doi.)
CZWARTEK.
WALUTY.
I.1.40. Przegląd Prasy.
D«l»ry St. Zjein. 8,92V2 (sp. 8.94'/2
II.58, Sygnail oza&u. Hejnał.
kup. 8.99'/,
12.05. Odcizytanie progr. na dzień
DEWIZY.
bieiżący.
Belgja 124,50 (sp. 124,81 h. 124,19
12.10. Muzyka z płyt.
'Helandja 360,00 (sp. 360,90 k. 359.39
13.10. Utrzędowy kom. PIM.
Londyn 43,40 sp. 43.51 k. 43,29
13.20. Przenwa.
Nowy Jork 8,923 (sp. 8.943 k. 8,903
14-50. Komun'ikait gosp.
Kabel 8.927 (sp. 8.947 k. 8.907),
15.10 Przerwa.
Paryż 35,01 sp. 35,10 k 34.92
15.25. Odczyt p. it. „J3.jeta w wiekiu
Praga 26,43' /2 (sp. 26.50 kup. 26.37
starszym".
Szwajcarja 173.83 sp. 174.26 k. 173.40
15.45. Koimuiniikalt IjOPP.
Włochy 46.71 sp. 46.83 kup. 46.59
16.00. Mwzlylka -z ptyt.
Wiedeń 125.50 (sprz. 125.81 k. 125.19
16.45. Kommiiikat dla 'żeglugi i ry
baków.
PAPIERY PROCENTOWE
1650. Odczyt p. t. ..Psychologii a
5 proc. konwersyjna 44,50
szkoły —tragiczne konflikty" wygł.
6 proc. poż. dolarowa 69,00 (w proc.)
dr. Józef Reiss.
10 proc poż. kolejowa 107,00—106.50
17.10. Przerwa.
(w proc.)
17.15. Płyty gramofonowe.
8 proc. L. Z. Banku gosp krajowe?*
17,35 Odpzyit.
94.00 (.1616$)
18.00. Koncert popołudniowy.
S proc. oblig. Banku gosp. krajowegj
19.00.. Rozmaitości.
94.00 (161.68)
19.20. Kcmiimiikat Tow. do Zachę
7 proc, L.Z. Banku j«sp. kraj
ty Hodowli koni w Polsce.
. 83.2; (w proc.)
19.25 Płyty graimofonowe.
7 proc. Oblig. Banku gosp. krajowej*
19.40. Giełda rolnicza.
83.25 (w pros.
19.50 Urzędowy iKomanikait Państw.
8 proc. Im Z. Banku rolns^a 31. JJ
I rusty tui tu Meleorologicznego.
(zł. 161.68)
19.l55. Komunikat Państw.
Urz.
7 proc. L. Z. Banku rolnego 83.25
iWychow. Filz. i Państw Zw. Sipoiritow proc. wego.
8 proc L.Z. budowlane Banku gosp.
20,00 Prasowy ^Dziennik Raidjowy.
kraj. 93.00 w proc.
20.10. KomiuinikaiT sportowy 1-szy.
8 proc. L. Z Tow. kred. przem. pol.
20.15. Muzyka leikika.
72,00—
2,1.30. Słuchowisko.
5 proc L. Z. m. Warsz. 52,50—
•32.00 Fe'ljeton i>. t. tDusi;a żołnie
8 proc. L. Z. m. Warszawy 09.50
68,75—69.03— rza".
22.15. Dodatek
do
Praisowego
10 proc, L. Z. Lublina 77,00—
Dziennika Radiowego.
8 proc L. Z. m. Piotrkov.u 60.50
22.20 Komunikaty:
10 proc. L Z. m. Siedlec 70.75—70,50
22.25. Odczytanie
programu
na
10 proc. m. Radomia 70,75—
daień następny.
8 proc. L Z. Częstochowy 59.50,
22.30. Koncert z Katowic.
8 proc. oblig. pol. Banku komun.
23.00 Muzyika taneczna
z
ptyt
111 em. 93.00 (w proc
gramof-oinowych.
AKCJE
Bank Polski 112,00

Z Giełdy.

RADJ0.

BIUROWOŚCI ROCZSiY KURS WIECZORNY
łjromadzenla Kupców m. st. Warszawy

Przedmioty: buchalterja, korespondencja, stenograTja i pisanie na maszynie.

Oplata roczna 300.— zł. płatne ratami miesięczneml.

POCZĄTEK WYKŁADÓW 9-go WRZEŚNIA.

Instytncje państwowe 1 miejskie zwracają wpisowe całkowicie inb częściowo.

INSTYTUT PRAKTYCZNEJ WIEDZY HANDLOWE! im. sen. S. G. BRUNA
Warszawa, ul.

WILCZA 41, tel. 8.62.90 w godz. 18

PREMJERA w „ANANASIE".
Teatr rowojwy „Ananas" jes.t v
tern iszczęśliwem ipołożeniu, że jako
współdzielnia nie cienpi z powodu
kryzysu teatralnego, jaki obecnie wy
buchnął na .gruncie zatargu ipomiędzy pracodawcami a pracownikami.
Dyrekcja „Anainasa" mogiła tedy obeoniie ze spokojiną gfową oibinyślić
dobry prograim, gwdny niotyłc końc..
sezonu letniego, ile początku sezo.n i
zimowego. Stairania te uwieńczył /
się pomyślnym skiutkiem. Tern bar
dziej, że przyczynia s.tę do tego nietylko treść literacka, lecz d dobór
sil. Pozyskano szereg 'no\vycih akto
rów i aktorek.

JĘZYKI
PRZENIESIONA DO
WŁASNEGO LOKALU

Zarząd Gminy wzywa przeto wszystkich płatników składki gminnej,
ahy do tego terminu w,płacili składkę gminna za 1931 rok wprost do kasy
Zarządu Gminy (Grzybowska 26/28) celem uniknięcia dotkliwych kosztów
egzekiucyjnyoh.

KURSY HANDLOWE
im. I6N. SEKUŁ0WICZA
Warszawa, Żórawia 42, telefon 289-24.

Informacje.

Zapisy.

\
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Kancelarja czynna caty dzień.

Pienwsze rniej,sce śród nich zaj •
lnuiie p. Tadeusz Faliszewski, aktor
wybitny i utailentowany, który zbie
rał już sute laury na innych scenach
W „Aaiainasle" przyjęty zastał entuz
jastycznie, w szczególności zaś sil
nie oklaskiwano jego .piosenkę cha
sydzką, trzymaną w tonie Wiktora
Chenkina. Również korzystnie wy •
.padł debiut p. lny .Benity i ip. Sowiń
skiego. Nieodżałowanej pa.miivpi Kor
czyńską zastąpiła godnie p. A. Masa'lska ze swym ipartnerem ,p. Rossiijano. Na scenie jak w ustroju monarohistycziiiym olwwiąznie hasło „La
reine e9t morte, vive la reine", więc
nowa królowa... tańca obdarzona zo
stała uznaniem i hołdami jak tragicz •
•mie zmarła królowa pojirzedniai Pa.i.
Halina Rapacka, gwiazda opereitki,
jak widać utrwaliła się już w „Ana
nasie", i dzielnie się popisała aiietylko jako aktorka, lecz i jako autorka
Jej ostaitnii skecz pełen jest humoru
iście francuskiego. Pani Gilewska ce
lowała jako aktorka i conierencierko.
Reszta zespołu
speffnila również
dzielnie swe zadainie.
(h)

szkoła „LINGUAE"
(dawniej

—

9
£

(róg
Brackiej)

Żórawia 2 .

NIE MARTW SIE, GDY
PODRZE SIĘ GARDEROBA, BIELIZNA
W MIEJSCU NAJBARDZIEJ REPREZEMTACYJNEM. PĘKNIE POŃCZOSZKA, ZRO
BI SIĘ D Z I U R A W S K A R P E T C E , A

BY NABYĆ NOWĄ RZECZ, ALBOWIEM

MECHANICZNA C ERO W

O

A"

NIA

WSZYSTKO ZACERUJE MISTERNIE,
BEZ ŚLADU WIDOCZNEGO

Warszawa, Leszno 60 in. 4.

Łat" fłl f lakierowane, pokój
l»nC.ERl_t s yp ialn y zł- 650.—
a "«•a#'Baka panieński „ 340.—
Przedpokoje nowoczesne (kolorowe
zł. 120.—. Wielki wybór oryjr. urzą
dzeń kuchennych. Wytw. Wronia 23»

~NAUK#1

(WYCHOV^Mie

LUCYA WEINLESOWA
wznowiła
lekcjp gry fontenianowpi przygotonwi
ie do Konserwatorium. Królewska 20.
telefon 765-69.
858U
INŻ - OWA Elilza Werszwowska'
przyjmuje zapisy do wzorowych kom
pletów fireblowsiko - przygotowaw
czych godz. 9-—12, 5—7. Mość miejsc
ściśle ograniczona. Zajęcia 3 wtiześnia Żelazna 47—4, firont II piętro.

STUDENT IV kunsu,
ruityntowany
nauczyciel, udziela lekcji i korepe
tycji w zakresie gimnaizijium. Specjal
ność: reieinieoki, łacina, polski. Wia
domość: Te!. 744-36, godz. 12—7.
POLSKO - francuskie przedszkole.
Przygotowanie wzorowe do szkól.
Rytmika. Woibec kryzysu tanie popo
łudniowe komplety. Lwowska 1-4.
Od dwunastej.
104n
NAUCZYCIEL ję>zytka
łacińskiego
pelnenr
kwalifikacjami długoletnią
wybitna praktyką obejmie posadę w
gimnazjum Warszawie ew. więfcszJm
mieście na prowtacii. Oferty: B. Am
kier, Warszawa NowoiHpkii 21 - 33
dli-a profesora.
INTELIGENTNA

pamiroa

iwszukuje

9 SMOLNA 30) kondycji pói—.lub całodiniowej. Skro-

l OKAL DLŻY, WIDNY I CIEPŁY,
ZAOPATRZONY W SPRZĘTY
SPECJALNIE DLA DOROSŁYCH — KRZESŁA I WYGODNE PULPITY
WYCZFRPUJACYCH, A NIEOBOWIAZUJACYCH INFORMACJI UPRZEJ
MIE UDZIELAMY CODZIENNIE MIĘDZY GODZ. 10—1 pp. I 4—9 WSECZ.
ZAPISY ROZPOCZĘTE.
UWAGA. Prof. Deb .oświadcza, że nic wspólnego nie ma z kursami świeżo
otwierającymi się przy ulicy Simohiej 30, na Lego wyrobionej pla
cówce naukowej i ogłaszającymi się anonimowo ,w prasie.

. „A

Żądajcie prospektów.

Zamie'scowi listownie.

IZABRAKNIE Cl PIENIĘDZY,

Z GIEŁDY ZBOŻOWEJ.
Żyto 6,93 gl. 118 Sr. Hol. 22—23,—
Pszenica 7,42 gl.
Ł26 f. H. 24-25,
Owies jednolity nowy 4,50 g. 1. 75 f.
H. 21—32,—'Owies ablerany
nowy
19—20—, Jęczmień na kaseę 649 gil.
I.14 f. H. 21—33,— Mąika pszenna luk
susowa 47—57, M"'"1 Mzeinna 4 zera
42—47,—Mąka żytnia podług
typu
przepisowego 38—40,— 0'trętby ipszen ,
ne szale 15—16, Ctrgby ftszenne śrgj,

wlecz.

Zar.ząd Gnwny Wyznaniowej Żydowlskiej w Warszawie podaje do
pibl'oznej wiadomości, że z dniem 10 września b. r. Sekcja Egzekucyjna
Magistratu ni st. Warszawy przystąpi do egzekwowania składki gminnej.
pt..biera.jąc od ipłatników zwwlkszoire koszta egzekucyjne w wysokości
10 proc. suimy egzekwowanej.

tfiUAWlA
tUJlHWW

Żdirawia 2

21

OBWIESZCZENIE;

Z ruchu krajoznawczego
i turystycznego.
ŻYD. TOW. KRAJOZNAWCZE
(Ogrodowa 8a). Tel. 342-55.
W ipiątek, dln. 4 września T. b. o
•godiz. 8 w.iecz. ŻTK. organizuje wy
cieczkę dio: Studja j Amplifrkaitorni
Polskiego Radja (Zielna 25) itwdczas
nadawania audycji Liczba uczestni
ków ściśle ograniczona. Pragnący
brać udział w powyższej wycieczce
winni wcześnie zapisać się w sekre
tariacie T-wa.
W sobotę, dn. 5 września t. b. o
godiz. 10.45 rano odbędzie się wy
cieczka do TOZ'u (Tow. Ochrony
Zdroiwia Żydów). Informacje i zapisy
w sekretariacie T-wa.
W niedzielę, dn. 6 września r. u.
•o godiz. 1.45 odbędzie się wycieczka,
do: Gmachu Prasy Polskiej (Marszał
kowska 3, 5, 7).
iNiez.wierntie. interesojitica ta wy
cieczka przyciągnie .niewątpliwie naj
szersze warstwy .zainteresowanych
noiwoczesnemi urządzeniami wielkiej
iprasy.
WYCIECZKA DO LWOWA,
NA TARGI WSCHODNIE.
W dniach 1, 12, 13 września r. b.
ŻTK. przeprowadza w związku z
przypadającemu na ten okres Targa
mi Wychodniami 3-d'niową wycieczkę
dio Lwowa.
Informacje i .zapisy w sekretaria
cie T-wa, w godz. 18—22.

do

Telefon 733-45.

Po większe partje garderoby wysyłamy specjąlncgo gońca.

rrane wymagamia. Tel. 723-39 godz.
11—2.
Ó13N
ABSOLWENTKA państwowego pe
dagogium przyjmie posadę w szikole
telefon 704-46 p. Heła
1071fN
ABSOLWENTKA wydiziaiu ipr.zyrodniczo - mateinaityczneso
prażanie
lekcje w (zakresie ośmiu kla«. SrłecjaJ
•ność matematyka, fiizyka, łacina' telełon 223-S9.
1070N
STUDENTKA ostatniego Ik.ursu ipn/,y{|
mie lekcje z hebrajskim
(ohiądy),
mieszkanie, kondycję
kilkugodzin
ną 4—7 761-86.
- 10621N
LEKCJE języków obcycli rozpoczy
nają się. Informacje 5—9. Leszno 27
m. 61. Jochwedowa.
1047N
MAGISTER farmaaji,
absołwenitka
Uniwersytetu Warszawskiego, przy
gotowuje do eg.za.ntinów wstęipinyth
na falr.niację Tel. 617-31.
1Q3&N
STUDENT IV torsu
filo;zofj.i przyj
mie kondycję, lub lekicje
z hebraj
skim.
Pierwszorzędne
referencje
Daw o nić 10-06-31.—
1OT70IN

FELICJI
WOLPOWEJ tomiptet
pray goto wa w o/, y. Dzielna 27—6 front
Tdlefon b72-S6.
1091IN
MUZYKI udziela dyiplounowana pia
nistka. absclweutka Konserwatoniuim
Warszawskiego. Przyjmuję akoinpaaiiaaiienl. Telefon 431 -.59.
1077IN
DEMI place von 10—3
uhir,
von
j juiiKer
sympatischer
Absolveirtm
I Toechterpensionate gesucht Angetoote iioter ,.Turnerin" . .
—•

ł

NASZ PRZEGLĄD Warszawa środa 2 września 1931 r.
CHCESZ zostać dobrym
buchalte
rem? Uczęszcza) na wykłady Maski
teisona. Leszno 8.
915n
STENOORAFJI polskiej niemieckiej
.udziefla rutynowana
nauczycielka.
Tel.: 213-85 'godz. 4—6.
1078N

INTELIGENTNA
panina poszukuje l
.kon-dyojj bez spania. Referencje doib- |
re. Telefon 734-74.
U25Pp ;
STENOTVPISTKA ze znajomością 1
buchaCiterji po^uteuje posady. Skrom ;
ne wymagania. lei. 7i.-3-39, godziny i
614pp
BUCHALTERJI nauczycielka Henry 11—2.
kowa Finncfotiman po .powrocie wizno 500 izłotych za wyroibionie
posady
wiła lekcje. .Marszałkowska 140 m. 'buchaltera - korespondenta motelkoTelefon 769-566.
1CS7N nietniecfciego. Oferty ^Posrfect" r<idr(; :
I
1052/Rji
NIEMIECKIEGO, angielskiego, portu ci a.
gałskiego udzieila -nauczyciel. .Tłuma MŁODA inteligenitna osoba pierwszo
I
czenia. Nowy Świat S6 <m. 3,1.
nzęidr "mi -referencjami, ńwiadeolwa- ;
mi zagramicfrnemi i kiraijcwemi posziu10B0N
STUDENT 5 iroku Uniwersytetu pa kuije posady do dziewcsyrA-i powy I
ryskiego udziela Jekicyj. Św :ftfn a kon żej 7 'lat od 3—8 (wył-ącanie niuniecI
wensacja. Telefon 764-77.
109PN ki) N. Pr.z. sub: „Genewa".
105i4Pp
i
STUDENTKI ostatniego Soursiu udzie
PANNA
z
ośmioklasowem
wykształ
lają lekcyij. Specjalność: polonistyka,
ceniem, zdolna i .iinite>l:kciiitna iposzuk-u
maiematyk&, fiizyka. Tellef. 2®5-i33.
je jakiejkolwiek pracy za skram-nom
1084N
•wynagrodzeniem. Oferty skiladać do
WYCHOWAWCZYNI poszukuje kon N. P. „Praca".
33OTp
dycji dzieci Tel. 405i26 godz. 3—.7.
DOBRA g"~"|łodyn! -«na się na toucliini
10971N
posznkjc -odpowiedniego
miejsca
1049>Pp
FLORA NIRENBERŻAiNTKA zawia Elektoralna 14 m. 62.
damia, iż wizorem
lat
ulbiegilycih
! POLEC\M
samodzielną
uczciwa
wzna-wia
komplety
freblowsko
! słiużąicą i młodą dziewczynę do poprzygotowawcze z dniem 15 wrzeiś- i
1095N ' mocy pa'ii. Miuranowiska .29 jji. 77.
niia. Tel. 778-71.
ANGLIK
udiziela
angiesiskiego
wszechstronnie pocziąltk.uja:cyffl» izaw anso wan ym osiem złotych miesiecz
nie; tłumaczy, koresiponduje
1.2—8.
Złota 36—33.
1-104N
UCZENICA profesora
Smidowicra
udziela -ęry fortepianowej pod
kie
runkiem profeisoira. Telefon 438-iG3
11.03N
STUDENT IV kursu
przygotowuje
perfect eksternów do matury, kondy
cija. Telef. 10—>14—18.
lOfflN
STUDENTKA, wykwalifikowana na
uczycielka poszukuje iekcyj, ewentaahiie -za obiady. Dzwonić od 8—18-ej
tel. 747-96.
l.llSN
FRANCUSKJEGO,
kionwersaciii
udzieja dzieciom i doroislym dyplomowaina '(Aflia-nce Firanięaise) nauczyciel
ka. Tel. 935-35 godz.
9—11; 3—^5.
1110N
'

WYCHOWAWCZYNI wykavalifikowa
ma inteligentna dobrami .refeirenojami
przyjmie kondycję. Telefon 259-74 od
godz. 10.
1IIO61N

KURSY GIMNAZJALNE Koedukacyj
ne Dr. Sailingera, zorganizowane
w
porozumieniu z Magistratem m. st.
Wairazawy, Aleja 3 Maja
18 (lokal
V gimnazjum miejskiego). Ulgi przy
zdawam.iu egzaminów państwowych.
Ustrój semestralny. Opłata 25
zł.
miesi-ęczmiie. Za<p£y /w
godz.
6—8
wiecz.

WIELKI wybór dizieł nauko w yah znaj
dtzie&z w czytelni „Glob", Bielańska
21, telefon 437-10.
202IN

POSADY
zaofiarowane
KOSMETYCZNE kursy, Warszawa
Przejazd 1—10, Telefon 753-13. Nauka
trwa cztery miesiące. Świadectwo da
je prawo otwarcia gabinetu, wykony
wania zabiegów kosmetycznych. Wy
kładają lekairze. Tooirja, praktyka w
ditźym zakresie. Zapasy na tars
winześniowy ti-wają. Początek wykła
dów 21 września. Informacje na miej
scu, lurb pocztą. Instruktorka Kursów:
Celina Sandler.
10637pz
POTRZEBNA panna
podręczna do
fantazlji i piór Karmelicka 6 m. 30.
1130PK
MASZYNISTKA wykwalifikowaną zo
staniesz -ukończywszy naukę pisania
na maszynach przy ul. Przeiaad 4
m. 4.
1126P.Z
MAJĄC osamset złotych można za
robić li50 miesięcznie. Oferty
„Zaraz".
10.37PIZ
POTRZEBNA wyahowawiazy.nl
do
2-ch -chłopców 3 .i 7 letniego
Mie
dzianej4m. 83.
1053iPz
POTRZEBNA dziewczynika 11a prak
tykę Lilii a Marszałkowska 133.
z
ljil9Plz

PO/ADY

30 ZŁOTYCH
miesięcznie załatwia
ihU'Ohaltenj.ę, korespondencję ipolsiką,
niemiecką, francuską siła
poważna,
Telefon 734-45 od 2—4.
INTELIGENTNA" panina >z dtohfemi
świadeętwamii poszukuje kondycji od
zaraiz. Ted. 275-2,9.
8/p.p

POKÓI niekrępujacy słoneczny
umablniwamv wszelkiemi iwv,trudami
2 wSK'
206Lz
boin. Pańska 69 — 8.
p 0 KÓJ. wszelkiami wygodami, telef oniCim oraz pomieszczenie odinaj'iiic.
Solina 4 — 16.
211 L-z

<• POKOJÓW komfortowych ,słonecz KUPIE pianino w -dobrym stanic. One, okna. balkon do Saskiego ogrodu, Sterty z podaniem ostatecznej ceny on
•tanio, zaraz odstaiPie.
raz marki fabrycznej złożyć w autni— Graniczna 10—|
'~
M; 12—2; 4—6
1073Liz lustracji ,N. P." pod .pianino".
FRONTOWY pokói. osobne wejście, j
drugie piętro; wszelkiemi wygodam-.
Nowolipki 31 — 6.
1065Lz ;

LETNISKA

ŚRÓDBORÓW ..Dom w Lesie" Za
2 POKOJE z k-uohnia. wygodami. sio W ŁADNYM lokalu pokój do odnayę-!
kład naukowo - wychowawczy Wiinecizue. balkonem, odistapie.
Solna cia, wvwody nowoczesne. Lesaiio 13,!
_
1093L-;! czyńskiej i Winawerowe-j prizyjrrauie
4 — 16.
210L/. 308-01; 3 — 5.
dzieci, młodzież lia krótszy, dłuższy
ODNAjMC pokój słoneczny, fronto- SKLEP za komorne w ruchliwym pciby-t. Ceny zniżone. Informacje ooc/
wy. iedmemu, dwóm solidnym wy- -punkcie, ewentualnie kupie. Telefon ta. Telefon Otwock 169.
15071 Lt
1094Lz
ipłacalnyim panom. Wygody nowocze 308-01; 3 — 5.
sne. Śródmieście. Tel. 2197-64. Dzwo- POKÓJ frontowy, jedno- dwuosobo
"'ić: 1 — 2; 7 — 9.
llllLz wy, licwoczosne wygody, tcieion.!
l(J90Lz j
POKÓJ niakrepuiący dwuokienny, Sienna 30 — 10.
domo we, smaczne i hicieteltio.n, łazienka. Okolica: Sienna — POKÓJ,
-niekrępuiiacem we iś ciem, OBIADY
telefonem n ' C Z J ł e P° fena.ch reklamowych z 3
Miedziana. Dzwonić: 683-96.
U13Lz wszelkiemi
wygoda-mi.
Elektoralna & d ń . z niec-zywem zł. 1.10; z 4 dan
F 'łUÓJ. wszelkiemi wygodami
od- 1 — 2 pan oni odinaimft
i z pieczywem zł. 1.40. W sobotę te
d.jielneni wejściem, telefon, pianino. 2.1 m.. ,16
,
,
— | same ceny. 'Dzielna 21 — 35.
Dzielna >2 — 3.
1107Lz POKÓJ, oddzieliłam wejściem, wygo-1
W CHŁODNE wieczory na letnisku
N5i";iJMEBLOWANY duży słoneczny da/mi do wynajęcia. Pańska 47 m. 3.!; czy w mieście potrzebna
cieplejsza
t-.ontowy pckó : .
oddzieiinem wej 108SLz
! DONŻURKA którą możjia nabyć w
ściem inteligentnym pracującym poza DO pokoju frontowego z wygodami f-mie Sz. I<?appel, Nowolipki 19. Tel.
domem do -wynajęcia. Oglądać 2—6. poszukiwany inteCigentny wspólloka- 705-68.
1Q339K
Ta-miże mniejszy mieblowany pokój. tor. Mar&zalilkowtSka 140 - 5. TeleKOSMETYCZNE
KURSY
Dr.
Zamen
Żelazna 55 m. 22, "ciście Łucka.
fo-n 759-66.
lOSGLz
hofa. daicce prav/o praktyki oraz ot
i'12Lz_
UA1EBLOWANY pokóii dla .poiedyli warcia gabinetu kosmetycznego. Za
CZTERY pokoje, kuchnia, wszelkie czę i osoby, telefon. Piękna 35 m. 6. jęcia praktyczne oraz rozległa wszecb
<•»',V(
£fi.v
WA«.>.iy, druigie pii&tro do odstac.ieaua. 10o5Lz
stronna praktyka ze wszystkich dzia
W<\
p.
Wierz-bowa. 747-08.
1114Lz
łów nowoczesnej kosmetyki. Począ
•f
POKÓJ frontowy, dwuokienny. osob tek wykładów we wrześniu. Zapisy
i .OiS'i'OWY
pokói umeblowany, ne wejście, wv.naijmc .zaraz. Karnieiniormaeie. programy: Dr. Zamenhof
u- '«ie ipictro wynaiinie. lilektoral.na iioka 25 — 5.
1079Lz Scnatorsk a 36. god z i 11 v: 12—2.
3 m. 3.
lM5Lz
POKÓJ oiiekrepuiacy, oddzielne wei- KAPELUSZE męskie stare przera
DWA oddzielne, względnie łączne LLEOANCKO umeblowany frontowy ście dla kawalera. Tcloion
Żelazn:-; biam na nowe. Fasony ostatnie. Lipokoje uniebkiwane, pierwsze piętro, ; ;;u6i. doirn komiortowv. winda, !a~ 'i2 — 1.
lUCSLz mor-.ad, Nowolipki 6.
10893r
froiiit, słonecznie, leweiuuahiie używal xi-'uka. cześciowie utrzymanie wv
",/YGODNE
luomieszczcuiie
dla
ucz- MALUJEMY sufity nie brudząc tapel
nością kuchni na mieszkań,ie lub biu me. Hipoteczna 3 — 8.
IIIOLj
stud en u .'trzymaniem lub be/, Odświeżamy tapety pomadka. Telef
ro odd,a-m. Telefon 760-95.
949Lz
ŁADNY froistowv. dwuokienn.y
u- krosta 18 — 39; godz. 2—4.
1067L'. 261-18.
niekirepujiace.il
POKÓJ oduajimie inteligentna rodzina meblowany poik&i.
1 cD.EN. dwa pokoiie.
komfortowem PODŁOGI wiórkuję i pięknie frotestiidentce - uczenicy z atrzy .nłvi:i.c:ii wuj-'ciem odinaijiine. Pawia 1 — 8.
mieszikaniu, front, pierwsze piętro, tnuje bez zaprawy Mila 67—8.
8JOs
Targowa 53—16.
61SLz ; i. 1 L-z
odpowiednie dla lekarza do wynaię- i'
Niniejszejn
podaje
się
do
wiadomo
POKÓJ niekreouiacy dwuokieiiiiy, H>KóJ ładnie umoblawany, oddiziel- cia. Telefon 648-14.
l063Lz i
:.i wejściem zaraz. Ciepła 14 m. 7.
ści, że w lokalu upa-dłej firmy Rii-frontowy, pienwsze piętro, wygi.d.Mhi
OiDDAJE duży pokói. kuchnia, przed- dolia Wallera p,r.zy ul. Miodowej Nr.
odnajms.
Może być utrzymanym. i 1.3Lz
Chmiioltia 67 — 5.
13'jlz WSPÓLNY pokói dla pana przy kul pokój, balkon, l^sxe piętro. Dzwonić: 23 w okresie od 2 do 16 wuiześtiią 1.
^94-51.
llOOLz b. sprzedawane będą w wielkim wyDO wspólnego pokoju poszukuje sic turalnej .rodizinie. Nowolipie 5 — 10.
POiKÓ.i osoteniv dla iednego lub 2-ch toorze -pana damskie jesienne i izjino
panny. W.i.oJ imość: Żelazna Nr. 37 ln75Lz
m. 16 od 5 do 8 w.
Lz POKOJE, utrzymanie, obiady donio • kawalerów .przy rodzinie, przystępnie
do wy.naiecia. Elektoralna 31 m. 37 futrzane od 5 do 12 złotych.
1064Li: d o l O n l u b 2 — 4 .
ŁADNY p'Olkixj pr.zy imiSeligentn'sj. spo we. Leszno 4 m. 25.
214Lz TAPETOWANIE 90 groszy od rolki
kojmej ituszinfe od najmę z utrzyuua- POKÓJ dla ucznia przy inteligentnej
SKLEP z -duża wystawa do odstwnie- malowanie sufitów nie brudząc tape*
nicm iuili bez. WszefiK-le wysody. 'i 0- rodzinie, imoże być z utrzvmajiicm.
iiia. Okolica: Nalewki — Nowolipk' ;roboto solidna.
Oubińs.ki
-telefon
lefon. Ooskonały punkt Al. Jdroto1066R
; Elektoralna 45 m. 4. tel. 777-89.
Dzielna 9 — 53.
llOlLz j 9-21-89.
iiimsik e rug Mansiz-uiikowskiej. Wiado
. .. :3Lz
j
i
rozpinanie
3 —
mość. tell. 7159-01.
(gr
POKÓJ do wynaiecia. frant, Ill-e! FIRANKI pranie
rozpinanie 1.65 Nowolipki 6 m. 26.
POKÓJ dwuosobowy elegancko
piętro.
Pawia
4
m.
5.
Tel.
329-94.
POKÓJ komfortowy, słoneczny, teL137R
,
lefon .'nowoczesne wygody. Leszn 5 meblowany przy intelLgontnei samot I09.SLZ
nej. Ogrodowa 29—59.
536Lz
545Lz
52 — 10.
POMIESZCZENIE dla ucznia, utrzv- TRYKOTAŻE 1 swetry świetnie ceDUŻY umeblowany niekrepujący po •tnaniem Lub bez. Pianino. Ogrodowa parujemy. Keller, Marszałkowska LI8
DWA trzy komfortowe pokoje trżykój dla studentek, biuralistek, łazien 18 — 12.
1102Lz Nowy Świat 37. Twarda 24. Nalewki
wałność 'kuchni odnajmę Chłodna 35
ko, telei'Qiiiem 328-37.
1058L'i
. '
. ,
: :
. . " 1 15, Zamenhofa 12.
,10ŚM9r
m. 1.1.
l,139Lz
POKÓJ przy iinteligentnei rodzenie, i —POKÓJ
słoneczny,
niekrepujacem
ewmtualnie"'z
utrzymaniem.
Ckfodna
MODELKI
do
ondulacji
,potrzebne
OD ZARAZ do wynajęcia
sile,lepy i
5.
Muramowska 33 _ 55
200Lz betzipłatnie od 10—2. Karmelicka
euteryiny. Wiadomość telefon 42.3-i?f7. wejściem, odmaijinij.
J?6gina".
1122R
42 — 31.
057Lz
aiSLz
WYGODNE pomieszczenie dla
paPOKÓJ, oddizielnem iwejśoiem
dla cienki przy małej rodzinie. Marjań-1 INSTRUKTORKA manicuru ,JJysa
POKÓJ łącznie diwa frontowe mobfia kawalerów łub panny. Muranowska s ^ a . u
u,
205Lz 1 (dawnieij Leszno) obecnie Granicaia
mi bez telefon przy maitej Łnite:lugen-t- 44
49.
1056Lz
13 m. 46 wyucza wykwintne mantoure
nej -rodziny 777-56.
X142Lz
za 35 złotych
POKÓJ, wszelkiemi wygodami, od
ODNAJMĘ pokój słoneczmy, fronto dzieliłam wiejściem. centra-lnem ogrze.
MANICURE wyuczam gruntownie ea
wy, niekrępującem wejściem. Zaimwi- -waiiiem dla jednei łub dwóch pań.
25 złotych. Graniczna 3 m. 46 „Nysa"
<dawnie.i Leszno)
1Q74R
.hofa 35 m. 6.
1143Lz Ul. Próżna, teł. 234-33.
1039Lz •
PÓ/ZUKIWANE
ODNAJMĘ panu ( ew. 3 paniom a 2 ł.ACZNE .pokoje, wykwijirtne utrzyODŚWIEŻAM
kuirtki
skónrane
orąc
1
utrzymaniem) pokóij (niekirujpuijący. wy manie, zaraz. Królewska 31 m. 2, tel.
, farbuję na różne kolory. Franci&zkałi
gody. Warecka 9 m. 74.
11383SL.C 657-39.
1038L; PANNA poszukuje pokoju, może być 1 ska nr. 21 111. 63.
10P6R
wspólny. Okolice: Sienna — Złota. PREZERWATYWY idealnie cienkie,
NA dogodnych wariu-nkaoh składy i DO wspólnego pokoju z utrzymaniem
1159Lv>
absolutnie pewne, bez żadnych
za
biuro ido odstąpienia Wiadomość ci do poszukuje młodego .mężczyzny. „Ta Tel. 778-71.
najtaniej
zorcy Oraniczina 9.
1.141Lz nio", Otwock. Andriollego 17.
STUDENT poszukuje pokoju
osob- wodów w użyciu ipoleca
20ftR
Inein wejściem telefonem. Zgłoszenia •Bater. Marszałkowiska 95.
BARDZO -wygodne
pomieszczenie 1034Lz
- 1 Administracja sub „Wygodny"
PRECZ z tandetą w koszach.
Kra
dla solidnego kawalera lub panny Za
POSIADAM sklep na Solnej ii 10.000 ni7!L,p
wat, o śle jest w dobrym gatunku, a
menhofa 44 BU. 41.
1140,'Lz gotówką. Oczekuje propozycji. Ofer(jest nawet najbardziej
znkstzczony
POKÓJ umeblowany jednoosobowy tyj_ „Solna" Nasz Prz&glad.
1044L.: NAUCZYCIELKA posz.iik.ujc pokoju
Qiaaiina -czy poplamiony, lepiej się opła-ci outniiek-nęraują-cy, wygody, telefon,
od- POKÓJ słoneczny, komfortowy od '"f dr ® k I'^ 0 używalnością
995Lp •dać d.o nicowania lufo pnzęrobienia do
inalj;me Świętojerśka 2i8 m. 416.
zaraz dla 1 osoiby.. Telefon 436-53.
I tel - - zaikladu Kellera, niż kupić nowy w
lli2'9Lz
wiązaniach
1045Lz
1 POKOJU okolicy Jasnej, dobrze u- koszu, który po dwóch
POKÓJ frontowy umeblowany nie DO wynajęcia miejsce do spania dla meblowanego, niekrępuiiącego (ró\v- kwalifikuje się do wyinz.ucenia. Klra1drogo inteligantaemu paaiiii odnajmę 1 pana. Zamenhofa 14—48.
105lLz nież do,łazienki), telefonem poszukuję wat przerobiony u Kellera zachwyci
iNowolipie 21 a m. 4.
,1127iLz — , - '
—7
6Ó2-79 tylko 10—12 -rano.
203L,p 1 wszystkich/ Keller. Marsza-łkowska
POKÓJ duży, słoneczny, niiekrepuia11®. Nowy Świat 37, Twarda 24, Na.1
...!
:
• f\/lt'l\ri n.'Vn IIn
¥/ A T
^ 1« M .....
M n n . . < n f ,^illl. n i
t fVl
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•
.r,r-*
1 lub 2 pokoje niekrępujące front te cy;_ drugi
imnieiszy;
odświeżane, IIu ! 1LOKAL
parterowy
powierzchni 100
lewki 15, Zaanenhofa 12.
217|R
lefon łazienka tanio oid-najmę Złota meblowane, ewentualnie -bez. Sena- do 150 mtr. poszukiwany na skład,
34 m. 8.
iH36Lz torska 22 — 45.
LATO ucieka, więc trzeba czemprę1059Lz ,biuro dizwonić 37.2-01.
113.3Lp
dzej przejrzeć ganderabę
jesienną,,
UMEBLOWANY pokój używalnością POKÓJ frontowy, umeblowany, od
.kiitclrni 'małżeństwo
niewykhuczotie dzielne wejście, używalnością kapie- POKÓJ niekirępujące wejście okolica płaszcze, pulowery, swetry i jeśli eą
Złota, Chmielna (poszukiwany. Oferty j uważy się jakikolwiek defekt, podana
Senatorska dzwonić 732-27.
1135Lz lowego. Sienna 22—32.
1060Lz admiiiiisntrcja „Wyplacalni"
773Lip cle lub zniszczenie •— należy czernPOKÓJ słoneczny z utnzymaniem hi(b
| prędzej oddać do sztu-crnej cerowni
POKÓJ,
wszelkiemi
wygodiami
dla
ibez soliidinym odnajmę Orla 6 m. 9a.
Kellera. Przy minimalnych kosztach
-małżeństwa.
Pawiia
54—73.
1061Lz
1I1'24Hjzgarderoba wybitnie zyska na warto
ści Keller. Marszałkowska 118, NoPOMfESZCZENIE idila młodego czło- POŻYCZKA 4 — 5 tys. zł. -oddam po
\ wy Świat 37. Twarda 24, Nalewki 15.
Wiśeka z oddzielnym wejiścieim do wy kój za komorne. Złota 16 — 35. Nie
dziela 3 — 8 godz._
666Lz
: Zamenhofa 1
216R
najęcia Królews-ka nr. 27 m. 39.
lub
1 lMLz
DO wynaiecia 2 pokoje .rażeni
OSY ATM t: deszcze sprawiają niema
LOKAL 'l-'pokojowy wszelkiemi wy- poiedviiczio, niekrepuiacean weiściein, LUSTRO duże z s/ifkn dwinnmn ! , e s/k '- d V kapeluszom męskim, defaflront, 1-sze piętro, wszelkiemi wygo
soii.uć.ae je i uniejnożJiwiaiąc
dalsze
nia. Telefon 424-05.
godami, meblami lub beiz do ods.tąpie- dami. Dzwonić 286-53.
: r,™
wri,'s '
5
3
^
^
^

ŁOIU

waste

%•*

LOKALE

A

KUPNO
/PBZE&&Ź

POKÓJ umobilowamv. oddzieliłem we.i POMIESZCZENIE
śclern 'dwóm osobom odnajmę. Twar mole bvć utrzv inaniein.
1076Lz KUPUJE meble, pianina,
dywany,
da 20 — 42.
207 L z 7 — 5.
' ——- i garderobę, futira. iBerser.
Climiellna
ODSTĄPIĘ 2 lub 3 pokoje, kuchnią, POKÓJ do wynaiecia przy spokojnej [7,6. Sosnowa 4 111. 1. Telefon 342-59.
1105Lz 10S34K
tanio. Gęsia 25 — 3.
1048Lz rodzinie. Złota 40 m. 59.

peluszy powstają nowe, śliczne, do
pozazdroszczenia. Keller. Marszalków
ską 118, Nowy Świat 37. Twarda 24,
Nalewki 15. Zamenhofa 12.
316IR

CENY OGŁOSZEŃ: Za 1 w. milim: Przed (ekstern 80 gr., za tekstem 60 gr. komitalk. i nadesłane 90 gr„ dlap. P. lekarzy 60 gr w tekście (specjalne) zi. i.jii, a t kroIogi do 50 wlep
*zy ~ 40 gr., wyżej — 50 gr., radjo we zł. I
drobne za wyraz 25 gr.. (najmniejsze drobne ogł. 2.50). poszukiwanie piacy (bezpośr. w adm, do godz. 2-ej popoł.) 10 gr. M special*
<iych komunik., nadesl. I lek. przez 2 !<ib więcej szpalt o 25 proc. drożej Oglo^.enia w numerach sobotnich i świątecznych (żyd.) (oprócz kin. i teatrów) o 25 proc. drożej. Gwarain
aa tytułowej str. zł. 1.— Fantazyjne, cyfrowe, bilansowe oraz umieszane « 3 ród drobnych o 50 proc. drożej, Szerokość kolumny obejmuje 5 szpalt. Za terminowy drulł oploszeń i o'ial
•drabi, nie odpowiada. Od cen powyższych żadnych opustów się nie udziela. Ogłoszenia w „Naszym Przeglądzie Ilustrowanym": zł. 1.— za wiersz milim. (szerokość kolumn; obej
muje 3 szpalty. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
PRENUMERATA MIEJSCOWA wraz odnoszeniem do domn miesiecznie Zł. 6.50 bez odnoszenia do domu Zi. 5.70 ZAMIEJSCOWA mies. Zł. 6.00 Z AGRANICZNA miesięcznie Zł. lft
Prenumerato przyjmuje się
tylko 1-go I lS-go każdego mleslaca Rękopisów nadesłanych nie zwraca sle. Konto czekowe P. K. O. Nr. 6391. Skrzynka pocztowa 230.

Redaktor odpowiedzialny; Daniel Rozencwejg,

FOi ukarnia Spółdzielni Wydawniczej „Unja". Nowolipki Nr. 9.
iWydawca: Spółdzielnia Wydawnicza ..Uuja",
-

