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„Co widziałem i slyszałenrw Roili Sowieckiej

który miał się odbyć DZIŚ, w NIEDZIELĘ dn. 8 b.m. o g. 5-ej pp. w sali teatru „NOWOŚCI
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przyjmują codziennie oprócz soból
1 niedziel od godz. 6 do 7 wiecz.

Podajemy do łask. wia
domości P.T. Klijenteli, że z
dn. 5-go stycznia b.p. prze
nieśliśmy nasze biura z ul.
Fredry 10 do nowego loka
lu przy ul.

z przyczyn od organizatorów nlezalażnycłi

0 dniu odrzytu nastąp] odilsIaSni
zawiadomienia
if.
'•%

••

' Zwrot pieniędzy za wyku pione bilety życząćytti sobie tego odbywa się w kasie Zw
Liter, i Dzienn. żyd., Tiomackie 13.
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Traisp3rł3W Mięiz^narojow^ch

Tow.

„0MMIF£R" UH."570®
Co tydzień

odchodzą zbiorowa transporty

O

Ogłoszenia do wszystkich pism krajowych ł zagrań.
MOSKWA

•T O R O S I N »

N O R M A

TO

ł
Wagonowe wysyłki bagażu, mebli,
warsztatów, maszyn i towarów
Referencie; Izba Handlowa Polsko - Palestyńska, Fredry 10.

ASKO pierze wszystko. Centrala: 550-14.
KONCESJONOWANE przez Ministerstwo

KURSY

W. fl.

i O. P.

Z A W O D O W E

Dr. TERESY ALTEROWEJ ''"łl,'
zawiadamiają, iż w styczniu 1935 r. rozpoczynają s!ę kursy:
Kroju i szycia pyjam i szlalroków męskich, damskich i dziecięcych,
Krawieczyzny, Gorseciarstwa. Bieliżniarstwa, Modńiarstwa, Tkactwa,
Kroju i modelowania oraz Kurs kulinarny. -Ą:
Godziny przyjęć: 10—2. 5—8 oprócz sobót i niedziel.
— i M M n — b— •
— ii i nu i ii i mmi imiii i

jscom

i GIMNAZJUM MĘSKIE
Z PELNEMI PRAWAMI SZKOL PAŃSTWOWYCH KAT. A.

IOW.

ii

Tłomackic 11: Te!. 11-84-57.
Zapisy nowowstępujących przyjmuje
P-go stycznia 1935 r. w godz. 10 — 13.

kancelarja

od

dnia

ZATWIERDZONE PRZEZ MIN1ST. W. R. i O. P.

tSEL. M. GELBSTEINÓWAIY

PARTER
KINO

RYMARSKIEJ 16 m. 5
przyj'muje zapisy nn kurs: kroju 1 mo delowania
Krawieczyzny, Modniarstwa, Kontekcfl dziecięcej, Gorseciarstwa, Zdobnictwa,
Bieliżniarstwa, Rękawictnictwa, Piżam i Szlairoków,
Kancelarja czynna od godz. JO rano do 8 wiec z.
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Powtórzenie

PREMiERY

FILM POTĘGA!

IMITACJA
ŻYCIA
gl.
Claudelte COLBERT

o& - ffiwnrwwr noTono&iK Ł
»UAMM
- T O P r C H H "
„TORGSIN" posiada we wszystkich miastach ZSRR gęstą siec magazyn
ri^w, zaopatrzonych w najwyższe gatunki wszelkiego rodzaju towarów ekv
portowych i importowych. Z magazynów Torgs.nu może korzystać każdy odb'orca przekazu z zagranicy. Przekazy pieniężne na „Torgsin" dla krewnych
przyjaciół, zamieszkujących w ZSRR przyjmują: Bani: Gospndaistwa Krajov ego, Powszechny Bank Kredytowy S. A., Tow. „Hia 1 " i jego oddziały. Po
wszechny Bank Związkowy, Bank Zachodni uraz Oidzial Drezdeńskiego
Banku w Gdańsku. Firmy: ,.Biuro Posyłek" Nowogrodzka 39, Br. Pakulscy,
Kracka 22. Listy wartościowe — wszystkie urzędy nocztowe w Polsce. Ceny
w Torgsinle są niższe od zagranicznych. Informacji udziela Przedstawicielstwo
Handlowe ZSRR w Polsce, Warszawa, Koszykowa 4, tel. 9-58-33 oraz Tow,
„Hias" Warszawa, PI. Grzybowski 10, tel. 2-73-o3.
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mm crawfsrd:
CURK CABLE

ściągaią"codziennie
tłumy do kina

„EURiPA1
P

PRYWATNA SZKOŁA POWSZECHNA

"f

Tel. 5.18-72

SHEARiR

całe] Warszawy zapewniają liczne tilje
n a j w i ę k s z e j pralni A S K © 5 . A.

i

BIURO CGŁ0SZEŃ

A T L A N T I C
Pocz. 3-5-7-9
Godz. 12 i 2
P O R A N K I
POPULARNE

uruchomiło dział palestyński
pod klerown. J. Wolkowicza

DOSKONAŁĄ OBSŁUGĘ

L.

©9
BALKON

LARUM

12, 1.30, 3. 5, 7. 9

|® 1 2 I 1^0 p p poranki
Po cenach ulgowych

[DZIŚ o g. 12 i 1.30
PORANKI
Ostatr.l
ULGOWE
raz!

Wielka Parada
Mickey Mouse
Kino RIALTO Jasna 3
BO™uki°B
Ulgowadobilety
!ea'.rów
rewji i kin w Komisji Kulturalnej Aux.
Acad
Jud SENATORSKA 22—48,
tel. 256-22 od 10 r. — 9 wiecz. codz.

^
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POTEZNE
widowisko

SMfIKA
j*"'
WHM*™
hllKa

siiiBiim

dni

ATLANTIC

W
KINIE

P. B. P. „UNION LLOYD" sP. z o. o.
PRZEDSTAWICIELSTWO BIURA PODRÓŻY Z. S. R. R.

INTOURIST"

91

dawniej MAZOWIECKA 9.

ClUTli^liej 44,

mieści s!ę obscnle p-zy ul.
r6g Marszałkowskiej, tel. 622-24

Reprezentacje również innych zagranicznych biur podroży.
Inlormacie i zapisy na ta-.je wycieczki do Z. S. R. R. na miejscu.

NASZ PRZEGLĄD,

Warszawa, niedziela o stycznia ł r ,

MOSKWA NA WULKANIE.

Przed plebiscytem w Saarze

Od kilku tygodni oczy calcgo
SAARBRUCKEN, (Pat) Wobej za ulegto zniszczeniu. Księży i mnichów giosowan'a wypowie się przeciwko
kazu prowadzenia propagandy crzed pomordow ano'".
Niemcom, mniej więcej taka sam" li świata skierowane są na Mos
plebiscytowej przy pomocy plakatów
Zwolennicy powrotu Zagłębia Saa czba za Niemcami, zaś reszta zajmu- \ kwę. Zamordowanie Kirowa jed
i tp„ poszczcsdlne ugrupowania poll- ry do Rzeszy wydali pocztówkę ze 1 je stanowisko niezdecydowane.
Na nego z najbliższych współpra
tyczue skupiali swa agitację przsdis- • swastyka. Na pocztówce przedsla-j wypadek, gdyby plebiscyt wypadł nu cowników Stalina, poruszyło spo
krajów
I wlony jest robotnik z wyciągniętą rę, korzyść Nemieci należy się spodzie-1 łcczeństwa wszystkich
wszystklem w pras'e.
Organizacja Niemieckiego Frontu ką a IKHI nim napis, nawołujący do j wać, że do Franoli wyeuilgrule około j Europy i stanów Ameryki. Rewe
ogłosiła ostaimo ra. in. odezwę do wypowiadania się podczas plebiscytu 50.00,1 osób! lacje o Kamieniewie i Zinowiemas pracujących, wzywającą do wy na rzecz przyłączenia Zagłębia Saa
SAARBRUECKEN (PAT.) Komisja wie, którzy już kilkakrotnie byli
nowiadan'a się na rzecz powrotu Za ry do Rzeszyplebiscytowa ogłosić ma w <InJu iu - . uśmiercani przez pogłoski, inte
głębia Saary do Rzeszy. Odezwa i Zwolennicy utrzymania state quo trzelszym odezwę, w której przypo* i resują wszystkich. Jak jednak do
przypomina, że w dniu !t) bm. zam 1 natomiast ogłosili m. in. odezwę w minąć będzlo przepisy plebiscytu. Po- i noszą pisma, najgoręcej przed
knięte zostaną Ib ty nowych człon pranie lewicowej, nawołując do gło zatem w odezwie znajdować się be* [ stawia się sprawa w samej Mos
status > kwie. Panuje fant atmosfera wy
ków, wstępujących do rergan'zacjl za sowania za utrzymaniem istniejącego dzie następująca definicja
j stanu rzeczy i występującą z oskar 'tuo: Władza suwerenna na obszarze j bitnie niespokojna, podminowa
wodowych Niemieckiego Frnotu.
Wśród ludności krążą nadto liczne żeniami przeciwko; regime'owi naro Saary przekazana będzie na wnio. J na.
Moskwa na wulkanie.
nalepki antykomunistyczne, mówiące dowo - socjalistycznemu w Rzeszy sek Rady Ligi Zgromadzeniu Ligi j
To powiedzenie zdaje się być
o terorze w Rosji Sowieckiej i pod niemieckiej.
Narodów | Liga Narodów mleć bę-•
(Pal)
"W wywiadzie z dzie w przyszłości prawo dysponowa najodpowiedniejsze dla określe
czas rewolucji hiszpańskiej- Jedna z ' PARYŻ,
„Petit
Journal" nla ią suwerennością zgodnie z za- j nia nastrojów w Sowietach.
takich nalepek gfosi: „W ciągu lrt lat przedstawie'etem
Znalazł się pewien dziennikarz,
istnienia rosyjskiej czerezwyczajki przywódca Frontu Jedności Zagłębia Ieccniami traktatu i z zasadami, na
stracono 1.76(1.180 osób". Napis innej Saary Max Braun oświadczył, to w podstawie których suwerenność bę -1 który obecną sytuację w Sowie
tach porównał z sytuacją w Ro
brzmi: Czerwony terror w Hiszpanii. obfecnej chwili przewidywać można, dzie jej powierzona.
Rok 1932: SI kościołów i klasztorów iż 35—<0 procent uprawnionych do
METZ- (PAT.) Przybył tu wczoraj sji carskiej w roku 1016, podczas
szwadron zmotoryzowanych tansje. Wielkiej Wojny Światowej, z oskrytobójczych
mor
rów angielskich, udający się do Za-1 kresem
derstw, zabójstw... I wtedy mó
głębia Saary.

PRYW. ZAKŁADY NAUKOWE
90
nom. Op. 98
„.,N.7„,U >p>jcKtf

GIMNAZJUM ŻEŃSKIE
prawami szkół państwow.

E

P R Z E D S Z K O L E

I j KOEDUKACYJNA SZKOLĄ
z
I
P O W S Z E C H N A
I SENATORSKA 32, t-e piętro,
DŁUGA 55, tel. 11-32-91,
"
tel. 2-00-21.
Informacje i zapisy ao obydwóch szkol załatwiać będzie od wtorku
(8-go b. m.) Uancelarja przy ul. DŁUGIEJ 55 w godz. od 10 do 13.
~T~

wiło się, że Moskwa jest na wul
kanie. l jednej strony śmiałe po
sunięcia polityczne, które miały
wpłynąć na zmianę układu gra
RZESZoW 5.1.
Dziś W południe ' nic europejskich, z drugiej zaś
zmarł w tutejszym szpitalu osławiony strony — zabawy, orgie, użycie...
bandyta Władysław Maczuga.
Wspomniany dziennikarz wysu

Zqon Maczugi

Trzęsienie ziemi w Konstantynopolu

Rewelacyina ttomeciia polska

ŚLUBY UŁArtSKIE
Kino FiLHARWSONJA p. 5, 7, 9

TEflTD

MłflSWfli" ŻYD. STUDJO EKSPERYMENTALNE

BŁDGA i9 ifaL 12.24-70 Kier. art Michał BRANDT
dziś, w NIEDZIELĘ O GODZ. 0 WIECZ.

„ZYCIE WOŁA!"
Sztuka w i- aktach W. N. Bill-Bielocerkowskiesjo
Reiyserja: Jakó<i Rotbaum. Dekoracje: arch. Henryk Blum.
Bilety w kasfr teatru i w Stow. „Kultur Liga" Długa 50.

wa to śmiałe porównanie w związ
ku z wyświetlanym obecnie na
ekranach
europejskich gigan
tycznym tiimem o carskiej Rosji
p.t. „Moskiewskie noce", reżyserji Granowskiego, twórcy so
wieckiego teatru i kina. „Nigdy
dotąd — pisze len dziennikarz —
nie widziałem filmu, któryby w
lak realistyczny sposób przedsta
wiał życie w carskiej Rosji. Wi
dać, że reżyser tchnął w reali
zację „Moskiewskich nocy" ca
łą swą duszę myślącą i czującą
po rosyjsku...". Role główni w
tym filmie odtwarzają: genjalny
artysta dramatyczny — Harry
Baur, — który stworzył nieby
wale mocną w wyrazie sylwetkę
muzyka rosyjskiego, oraz Annabella i P. Richard Wiilni. Muzyka
w wykonaniu słynnej kapeli cy
gańskiej Alfreda Rode'go.
Dla
bliższej informacji czytelników
podajemy, że do zrealizowania
filmu „Moskiewskie noce" wznie
siono w ateliers olbrzymie deko
racje. imitujące dawne, wspania
le gmachy moskiewskie. Między
innemi zosta! odtworzony w naj
drobniejszych szczegółach mos
kiewski „kabaret tysiąca zabaw i
uciech" — „Jar".

Wiedeń, (Ate)
Ze Stambułu w Tiracjl. Według dainych stacji ( wstrząsy się rrie pówtarżaja,
donoszą: Wczoraj po południu meteorologicznej ośrodek trze- bawia się powróć ic do swych
odczuto tu szereg wstrząsów pod .sienią ziemi znajduje tuę w Na 1 dzib
ziemnych. Siła trzęsienia była Icgłości 80... 120 .km. od Stambardzo wielka. Wiele domów za- bulu.
rysowało się, łudmoęć tych do-1 Wiedeń, ( Ate) Z Salonik do
A IN.G i N
mów została ewakuowana. W j maszą, że w miejscowościach Sc
CHOROBA Ml
teatrach, kinematografach i ras. j res Dedeagacz i Hanthi odczuto
PRZEZIĘBIENIA
tauracjaeh wybuchła wśród zgro dziś rano silne wstrząsy podzieni
CHRONIĄ P'VjrVIK*
madzonej publiczności
panika. ne, które jednak nie wyrządziły
Wstrząsy pod ziemnie były rów poważniejszych szkód. Ludno .ć
''li
nież odczulę w Ankarze, Brussie, ogarnięta paniką wybiegła na po
LAB- CMFM,- f'AO.rMAG. A. BUKOWSK JiLIKC WARSZAW,*
Simirnie, okolicach Dardanelli .i la i mimo że od czterech godzin

Uwaga! ARARAT

POWRÓT MIN. BECKA.
Wczoraj rano
powrócił do
Bielańska 5
Warszawy minister spraw za
Związek Literatów i Dzienni wa się w .kasie Zw. Litera
granicznych p. Józef Beckkarzy Żyd. (Tłomackic 13) ko tów i Dzień. Żyd.., Tlmmackie
C A Ł A SEI.1TA W A R S Z A W Y
| Min. Beck przyśpieszył swój munikuje, że odczyt red. S. Wag- 13.
spotyka się
powrót że względu na potiiedz'af , mana n„ t. „Co widziałem i słyunumnmmmmmnmmamK mammmm
kawą wizytę prezydenta senatu i szałem w Rosji Sowieckiej", któw środą, 9/1-35 r. o godz. 9 w,
r
gdań sktego, Greisera.
I ry miał się ocłbyć drfś o godz.
na śwletnem przedstawieniu „ARARATU".
KOZWl^ZANIE ZARZĄDU GM! 6-ej w sali teatru „Noiwoeci"
j NY ŻYDOWSKIEJ w BRZEŚCIU (Bielańska 5) z przyczyn od
I Brześć, (Żat) Naslouitek tarć w organizatorów niezależnych zo I Zi('/.paczonej matce donosimy:
: łonie zarządu gminy żydowskiej stał odwołany.
widziano PIOTRUSIA na granicy
! w Brześciu n. Bugiem, który roz
O dniu odczytu
nastąpi od 1 polsko - czeskiej. Dalsze poszuki
'począł
urzędowanie w maju dzielne zawiadomienie.
wania trwają
1933, władze nadzorcze rozwiąZwrot pieniędzy za wykupione
STRAŻ GRANICZNA.
I zaly zarząd i radę Gmiiny Żydow 'bilety życzącym sobie tego odby
Przedsprzedaż biletów w Komisji Auxil. Acad. Jud.
skiej, ustanawiając zarząd przy
Senatorska 22 m. 48 tel. 2-56-22.
musowy z 6 osób z d->rem J. t\aganom na czele. Osoby wchodzą
ce w skład mianowanego zarzą
du do tej pory stały zdała od ży
Mistrz świata
Będzin. (Isfara) W dniu dzi-, zilikwidowamia zatargu z właścicia publicznego.
siejiszym
starosta powiatowy p. icielem kopalni przez wyseikwe| W dotychczasowym zarządzie
w wielkim filmie sportowym p.t
gmimy żydowskiej większość sta Józef Boxa w godzinach przedpo stnawanie zaległych należności,
naw ii i ortodoksi. Opozycja skła łudniowych przyjął delegację, zło, P. starosta Boxa obiecał przydała się z sjorastów, Miziracni, żoną z 10-ciu robotników straj- j chylnie rozpatrzeć prośbę straj
kujących na kopalni ,,Baśce". Ro kujących górników.
Poalej-Sjon i rzemieślników.
botinicy przedstawili p. starości) W godzinach popołudniowych
(DRAMAT NA RINGU)
swoje
bolączki, prosili o wzięcie przeszło 40-tu górników, znajdu
wkrótce w WARSZAWIE.
ich w opiekę i dopomożenie do jących się w podziemiach kop'ii
p. 3, 5. 7, 9 o 12 i
ni od przeszło tygodnia wyszło
1.30 poranki zniik.
dla
Buster
CHRZEŚCIJANIE CHCĄ EA1I- na powierzchnię. W ten sposób
mlodz.
Wallace BEERY
GROWAĆ DO PALESTYNY
trajk został zlikwidowany.
Keaton

Odwołanie otirzytu red, S. Wi^mana.

Biełarfska 5

Całkowity dochód na rzecz
niezamożnych akademików

Zlikwidowanie strajku górników
na kopalni „Baśka"

CAR PENTIER

TOBOGGAN

majestic

GEORGE

to genjusz sceny i ekranu
GEORGE
otrzyma! za swą kreację
doi. 300.000.
GEORGE
odtwórca roli głównej
W EPOKOWEM ARCYDZIELE p.t.

Rotszyldów
Wkrótce w klnie ADRIA.
gir^ags

Dla młodzie

WYSPA
SKARBÓW

pocz.
ży
wszyst
12, 1.40, 3 kie miejsca
S, 7, 0
1.2S
n •¥ i Ć P°r- u'g°we

•JEAN

LI Ł I a o 12 i 1.40

HARLOW
•
STWORZONA STYLOWY
00 CAŁOWANIA P. 3-5-7-9

•ŻARNA PERŁA
RERI

DZIŚ o 11 w. Seans dodatkowy
DZIŚ o 12 I 2 poranki!

BOOO

lAPITOL

12. 1 JO. 3. $. 1. 9

E£» A M

rAll

DZIŚ

POftANKl I

^ 12.1.Z0 3.5.7.6

HAROLD LLOYD
K3CI PAZUR

Jackh COOPER
L. BARRYMORE

I£AS9N0 ?S1doZW
|f

Wlełkl Pol*ki Film

| CÓRKA GENERAŁA 5°
^^ i
PANKRATOWA
NOnA NEY
MARJA BOGDA
n. BRODNIEWICZ

i!"

p?

MRVKIi.JlUHUHJmi '.UHL

(i) W ubiegły piątek zwróciło
WIECZORNE NOTOWANIA
się do Centr. Wydz. Palest.. 8-iu
POZAGJEŁDOWE.
iniżynierów — chrześcijan z proś
W wieczornych notowaniach poza! bą o informacje w sprawie zaloIżania w Palestynie fabryki taili giełdowych plac >no za dolary 5,25,5.
posadzikowych, z kapitałem
20 Kurs kabla na N. lor'; 5,27,5. L)oJatys. funtów ang. W tym samym .ry złote 8,91,25. KuWe ; łote 4,58,75.
dniu zgłosiło się w Centr. wyk
Na rynku papierów procentowych i
Palest. 11 chłopców ukraińskich, akcyj tendencja utrzymana. Za 7 pruc.
iktórzy mają zamiar osiąść na ro- pożyczik? stahil ! zacyjną płacono
w
li w Palestynie,
Warszawie 68,25 w N. Jorku 115 3/R.

b. p. Ester3

f

India EJSEKBERG

NU

żona

K'WSA

ztnarla po długich 1 ciężkich cierpieniach, przeżywszy lat 59.
Wyprowadzenie

drogich

nam zwłok z mieszkania przy n)L
o czem
zuwladamiain pozostali w nieutulonym żalu

KUPIECKIEJ 9, odbędzie się DZIŚ, dn. 0 b.m. o godz. 12,

Mąż, córki, synowie, synowa, zięciowie^ wnuczka,
wnuk i rodzina, w nieobecności 3 synów.

NASZ PRZEGLĄD, Warszawa

3

nrłechfrela 6 sfyczrnia 1935 r.

PoBHyka żydowska

NA DOBIE
W cierpi
'ac/,
reumatycznych

ZASŁUŻONY.
Odwiedził mnie oryginalny iego •

en
mość.
Od przeszło dwudziestu lat,tową polityką polską, a „świato- I Sprzeczności taklre ujawniły
— Paule, czy nic mógłby pan ml
poliomraujemy z „Gazetą Wai-jwą" polityką żydowską,
się priiedewszystikiem
wskutek wskazać, gdzie mogę dostać grub;|
sraiwską", z dawnym, poważnym! Nikt
e przeczy, że skoro na j odśrodkowych tendencji, nurtu - nagrody za dobre uczynki, ktńre wy
orgainem Narodowej Demokracji t e r y t o r L u i n p a ń s t w a
podagrze, bólacK
p o l s k i e g o , j ą c y c h m n i e j s z o ś c i s ł o w i a n - świadczam żydom?
z akrosit ,, pr ze d jagieli oóskiego", żyją ojJirębne społeczności naro- s kle, z a tniesz kujące na 7 w a rstawów, bólach
— A cóż dobrego pan dla żydów
z
sławetną ,,Dwugros.zówką'', dowoś :iowe, żydowska, niemiee- • t y c h terytoriach, które to t-ery- uczynił? Czy staje pan w !ch obro
^n e r w o w y c h
którą .wypuścił p Roman Dmow ka, ukraińska i białoruska, skoro torja sąsiadują z p o k r e w n e - nie na trybunie, w prasie? Czy udz.iei głowy, grypie
ski po wyborze Jagiełły, wresz każda z tych mmiejisizości prowa m 1
narodowościowo republika- la pan ubogim żydom zapomóg> za
cie z ,miała" .Gazetą Warszaw dzi sw' oją własną politykę, to! mi s owiec krem i.
i pr zeziębieniu
Rawvzijonirn siłków, pożyczek? Czy popiera pan
ską", która „pochłonęła" bulwa inogą oczywiście powstać po-J niemiecki, chwilowo zawieszony żydów w ministerstwach, magistra rowe pisemko Sadzewicza. a w ważne
-rozbieżności pomiędzy I z przyczyn
dyplomatycznych, tach, w handlu 1 przemyśle ?
końcu powracamy do ponownie politykją każdej mniejszości na- j nieraz wywoływał jawne i ostre
— Nie- Wtaściwie to ia nawet ży
slosuie się
powiększonej i „usoiidnronej" rodow&j — niekoniecznie żydów- konflikty z polityką polską na te- dów zwalczam, napastuję, potępiam,
r A 6 l E T K I
gazety starego fonmatu i jeszcze skiej
a polityką większościo-j renie międzynarodowym.
ale to sq tylko nędzne pozory, które
starszego „stylu".
wo - polską.
Natomiast nie można stwier - ludza jedynie głupców. Pan zaś po
Temat
również stary, a'e
drić ani jednego faktu, któryby trafi chyba wejrzeć w tę sprawę głę
-m
wiecznie dla Endecji aktualny :
świadczył o istnieniu jakiejś za bio).
zmieniają się argumenty i akcesadniczej sprzeczności pomiędzy
— Czeni więc, u licha, pan iest ?
sorja, lecz wnioski zawsze są te
polityką narodowo • żydowska a — rzekłem już zniecierpliwiony, —
a w e w s z y s t k i c h opiekach
same.
polityką polską w zasięgu ..świa Gadaj pan bez zagadek I ogródefc.
Żydzi są odrębnym narodem,
towym".
— Jestem
współpracownikiem
w konsekwencji prowadzą od
Jeśli publicystę „Gazety War pism antysemickich z pnd znaku Fn- I
! dzi do was. by spróbować, czy ale
rębną politykę (z podkreśleniem
szawskiej" istotnie martwi jakaś d c c j j
wyirazu odrębności, której myś
trojona sprzeczność pod tym
I pan maa czelność ubiegania się ' ' e y t a m l a n ' c i ' lepiej.
— No, a wasze szkalowanie, miomy nigdy nic kwestionowali
.wględem,' to możemy go pocie - 0 premię u żydów.
13
0
posiadają własne organy, polity
szyć, że martwi się niepotrzeb — Hola. nie tak
gorąco- Pozory' "' oszczerstw?
— Te podnoszą war pod względem
kę tę prowadzące. A jeśli.tak jest,
mie, że wyprowadza zgoła absur zawsze myła. Wytłumaczę panu za
fo nie mogą oni żądać, „by : :!i
dalne wnioski z niedorzecznie raz moje zasługi. Ludzie maja po moralnym. Ody ..nasz" kradnie, za *
irwaiamo za naród wówczas, gdy
skonstruowanej tezy.
gardę dla słabych i szacunek dla siły. bija, oszu/ouje, przechodzi to bez żad
im to dogadza, by zaś odnoszonoN. S.
\ kto przedstawia żydów jako olbrzy . nego wrażenia. Idzio sobie taki lasię do nich jako do Polaków
m';t potęgę, jako mocarstwo a-. ( cet spokojnie do kozy jako pojedyń*
„•wyznania mojżeszowego", gdy
nanimowe? Kto codzlen przysięga na
osobnik, a cóż przy powszechna!
tego wymagają
ich interesy.
najświętsze świętości, że w waszych -oliżnie znaczy dziś w.ęziefiie, gdzie
Trzeba się było namyśleć i po •
rekach spoczywają wszystkie prądy,
wikt, dach, przyodziewek? Na*
rozumieć zawczasu, dziś kości
1 kierunki: reakcja i rewolucja, | a . ; tomJast, gdy najmniejsze wykroczęsą rzucone — uznajemy odręb
ęzyzm i komunizm, międzynarodów nie popełnia żyd mobilizuje sio prze
lopiuję
publiczną.
ność żydów (wyraz ten wydruka złota i czerwona? Kto zapewnia, ciw niemu całą
kowamy jest z małym „ż" wbrew
że rządzicie bankami, fabrykami, li Podkreśla się jego wyznanie, naro
dowość, rasę. Powiada się przez to,
wywodoim autora) i
istnienie
Przyjechał teratury, teatrem, kinem ?
Vi. Światowa Konferencja Un botników Brunem.
że człowiekowi należącemu do tak
odrębnej polityki żydowskiej".
—
To
cóż
z
tego?
Podnieca
pan
także
Abraliatr.
Stawski,
niewin
ji R e w i zijo11 i s t y cz. tfe j ' - O 'dl) v: I z i e się
W zupełności zgadzamy się z w Kra'kcmvie od '6-go .stycznia po na ofiara osławionego procesu.
przeciwko nam. żydom, zawiść, /,'tó- szlachetnego zespołu nic zdrożnego
czynić nie wolno. I naród żydowski,
twierdzeniem, że nie
można pr.zedzorla Konferencją Młodzie
ra wywołuie zem.stę.
Na 6-go stycznia w niedzielę
-Myli sic pan. Człowiek zazdrości' ««Uc się dzięki tiam solidnie od
zmieniać oblicza narodowo • po ży „Britli Trumpefdor". Jest to
litycznego w zależności od kon pierwszy wielki Międzynarodowy o godzinie 10-tej rano rozpocznie tylko r ównemu sobie, takiemu same powiedzialnym za każdą zbrodnicza
się Konferencja Bet ar u w naj
-pośród siebie jednostkę, wzbija się
iunktur i sytuacji wewnętrznej w Zjazd Sj oni'stycziny
na derenie piękniejszej sali Krakowa „Stary mu iak on nędzarzowi z przeciwka,
na najwyższy szczebel etyki. Do U*
państwie. Hołdujemy niewzru - Pots,ki
o
ile
ten
zarabia
o
dwa
grosze
więo Krakowa'przybył już Teatr" uroczystem posiedzeniem
kiego narodu należy przyszłość. Czy
szonym zasadom polityki naro Prezyder
t Unji Wl- ZabotyiTs'ki 1 j n a j^ó.-om Włodzimierz Źaibotyń- cj. Przed człowiekiem potężnym się nic wart jestem tedy wysok lei nagro
dowo - żydowskiej, która naka szere
ireg wybitnych przywódców jg^j wygłosi
programowe przc- klęka, a ieżeU go się nie czci. to się dy, orderu pour Ies merltes, a raczę]
zuje wyrzekanie się ewentual - z zagr
tagranScy. Ożywione, pirzygoto j mówienie na tam al
„Zadania żywi wobec niego strach. Czy wiecie pour Ies semites?
nych korzyści na/tury taktycznej w a;
ie nie byłoby iuż ani jedngo żyda,
ma
tr
A
'
a
j
ą
.
.
•
młodzieży
żydowskiej",
jzy żydowskiej' świato— Owszem ni a pan rację. Sporzą
czy też nawet merytorycznej, jagdyby nie my. antysmici, fctórzy ki-,
dzę o tem wszystkłenr
1
kie można byłoby osiągnąć po- j
Żydos wo Krakowa^ żyje w jwa Konferencja Betaru — drugi
(pierwszy żerny was się bać?
prześlę go Mędrcom Sjonu, celem
przez „wsiąkanie" do polskich' oczekiwć ni-u 11a doniosłe ztjajwi- I togo rodzaju Zjazd'
:
— No a bojkot, który głos cie?
.
.
stnorontetw 'politycznych. Zwal- sko jakie ubędzie na terenie mia- i odbył się w O dań siku w 1030 r.)
_ „Ciole" nie sa tak głupi, iak wy . przyłączenia go do tamtych 1mtotaimfe.rencja Świaitowa Un- j poświęcona- będzie problemom ich sobie wyobrażacie. Im głośnlel <ńw. Ale niestety mędrcy sa d*M w
czaliśmy politykę asymilatorską,
młodzieży, wrzeszczymy, by od was nic k u n o - , nędzy, a głupcy. cho£S maja pienił
prowadzona przez t. zw. Pola- j' Sjonis ów Rewizjonistów. Hę- | narodowego ruc.hu
ków wyznania mojżeszoweg>, dzie ( '° F ierwsza' wielka impreza | wychowania i przygotowania jej wać. tem publiczność bardziei nas | dze, na pańskich zasługach się
międzynarodowa, , do pracy w Palestynie. Konferen
czy też żydów - Polaków przez sjonrstycpna
podejrzewa, że to nasz geszeft, że, poznają.
NlCfC
małe „ż" i duże ,,P", dowodząc której 111 ejsce obrano na terenie cja Coiharu (S do 15 stycznia
chcemy ja oszukać i wyzyskać i pe* 1
meustanmie, że dla nas nie ist Polski, Konferencja zapoiwiada zajmie się problemami polityczne
WYCIECZKA IZBY HANDLOWEJ POLSKO • WĘGIERSKIE)
nieje rozwiązywanie sprawy ży się nieraw ykle tłumnie. Oczekiwa mi sjonizmu, a w szczególności
dowskiej dla poszczególnych jed ny jest Zjazd około 1.000 uczest- ruchem petycyjnym, sytuacją go
iiiostek „pochodzenia żydowskie- nfków (d elegatów i gości) z kra- spodarczą PaJestynyi, sprawami
ekonomicznej samoobrony,
a
go", nawet wówczas gdy cala i 1 1 i zagranicy.
oraz zwiedzanie Wiednia. Dn. 20./1 - 26/1 Cena od Zł. 123.-.
wreszcie
wewnętrzneini
sprawa
gnuipa tych jednostek jest przyj-j Sko.inpjiiiko'vvane, a szczegółomawana — do ipewnego czasu— ; W e przygotowania Konferencji są mi organizacyjnemi i finansowcz otwartemi ramionami przez ta- j u : ż , w pclnym tolcu, taik do Kon- mi,
wreszcie ustali nowy skład
PROGRAM WIZYTY PREZYDENTA SENATU W. M. GDAŃ
kie czy tone ,/rdzenne'; stronnict- ferencji Betaru (ruch młodzieży) naczelnych władz rewizjonizmu.
SKA G REI SERA W WARSZAWIE.
wo polskie.
Przewidywaliśmy K-tóra się rozpocznie 6-go stycz- Sprawozdanie
dotychczasowej
Ustalony został program of i- m. Gdańska p. Greisera przeiwłhotwrem, że w chwrfi zaostrzenia n i a > jak ,i.dtoKonferencji Coiharu B^kutyvvy'obe-jimiuje specjalnie
się konifliktow na tle narodowo-1 (Organizacji .politycznej), klóra wydana 'książka.
- - - O
" obecnym
'
*~
wizyty prezydenta senaitu duje urzędowe wizyty na Ziarnku
sta
ściowym, bądź o 'Charakterze po- r Q Z :p 0 czn e .uroczyste otwarcie
w. tn." Gdańska, p. Greisera w u P. Prezydenta tepliitej, w pre nie ii zamiarach ruchu poinformu
litycznym, bądź o zasięgu go- ! 8-gostyc znia 'Wieczorem.
zydjitm rady ministrów u p. 'pre
je prasę prez. Żabotyńsiki w naj Warszawie.
iopodarczo - socjalnym
drobna
Dn. 6-go b. m. wieczorem p. mii era L. Kozłowskiego i u miniDo Krakowa .przybył ju)ż Pre bliższych dniach na
specjalnej
ganstka wcielonej już jakoby w
prezydent Greiscr wraz z towa- stira spraw zagranicznych. Mkw
zydent U iji Sjonistów RawtizjoniKonferencji ,prasowej. W czasie rzyszącenii mu osobami wyjedzie j stor Beck podejimować będizie
polski organizm społeczny inte
stów, a 2 arazem
„Rosiz Betar" Konferencji wychodzić
będzie
ligencji zasymilowanej zos>tan:e
Włodzim ierz Źaboityńsiki z żoną osobny biuJetyn prasowy „Gaze wagonem salonowym z Gdańska pre'zydeiruta Greisera śniadaniem,
ponownie wrzucona cło „ghet-ta",
Na "granicy Tczewa po wita go a premjeir Kojl^wski — pbiiaidem.
i synem, Przybyli również członta Konferencyjna"
z którym zerwała ona z przyczyn
Dnwd'stawiciel ministerstwa spr. Przewidziane ; e.st tównież tprzykowie Epgizekutywy światowej
natury opo.rhinistyezniej. Nie odw Paryżu Dr. J. Hoffmann, Mer Przez cały czas trwania Konferen zatgi'anicz.nych, który będizie to- ięcie u prezydeinita tn. sit. Warc z l i warny żadnej
litości dla roz
lin, Dr.
Schecliitunan,
tudzież cji Światowej Botiaru i Coharu warzyszył prezydenvenvi Greise - ' sziawy, p. Starzyńskiego.
czarowanych asymilatoirów, prz?wychodzić będzie codziennie w rowi'w drodze do Warszawy. | Dn. 7-<™o b. m._ wieiczorem preczłonkowjie
światowej
Komendy
żywających niekiedy tragedię uKrakowie
gazeta Konferencyjna Pnzviaz.d do Warszawy nastąpi zyde.nt Greiser i towarzyszące
czii'ciowo - ideologiczną, ziwłasz- Betaru Propes Hamper in i Dr. Lu- w języku żydowskim w objętości
w dn. 7-ym b. m. w godzinach mu osoby wyjadą spowinoteim do
bocki.
Hotelu
Saskim,
opodal
cza gdy repreziantują oni wanst Gdańska.
8-miu
stron
i
zawierać
będzie
rannych.
wę średniego
mieszczaństwa, znanej sali Sas'kiej. w której to ; dokładny stenognam obirad Kon-o—oProgram pobytiu prezydenta wczyć
się
I
będą
obrady,
fumićcjokitAra zdradziła masy żydowski.'
ferencji, artykuły najwybi'tniejnuje
już
jfyjnozasowe
Biuro
Egze
tH.a poziomych celów klasowych
tu dzież *se- ' szych ipiublicystów
rewfz'jonii chciała sobie ułatwić partycy kutywy Światowej,
wreszcie ! styczinych, feljetony i raportaże
TARBUT" W WARSZAWIE.
ZJAZD ORG.
re tar a
o
it
ie
w
zdobyczach
kwitną
-!
^
'
j
Jj'K
n.foreincj,i
powa
Kwa;
er unik O'we i Oddfeiałl-" s a 'i obrad, z komisyj i kulu:
...i,...,
i
Biuro
Kwnlfpriimlkom
'Cego ongi ustroju kapi t aliS't y c 2Dziś o godz. 12 w południe na IŁka, wygłosi A. Lewinson. Po!
mego pod szczytnemi hasłami P r a S 0 l v v y. Zjeżdżają się delegacje arów oraz iluistracje. Razem wyj stąpi w Warszawie otwarcie pią rządeik dzienny obejmuje refera
10-11 tmtmerów
•postępu i cywilizacji".
, oczekiwane na dworcu przez dy- dzie około
tego krajowego zjazdu org. „Tar ty i 9prawozdamia pp. J. Lewi,
' Nie imożeiny wszakże pojąć w żurnych z Biura. Kwalentnkowe- Gazety Konferencyjnej. Abona but". 'Na konferencję przyibyło o- A. Lewirtsohna, dr. Brawera, dr.
jaki sposób , Gazda Warszaw - g°- Pierwsi przybyli deletgaci z ment za komplet wynosi zł. 4
koło 600 delegatów z przeszło AronsOhna, A. Einsteina, S. Roska" przeskakuje z pojęcia na-, B e , 8j'. polatam <są już na miej- Przedpłaty należy uiszczać •na 300 oddziałów w iRolsce Kongre s»mheka i B. Rabin.
szej odrębności ń ar odo -, ^ dfflegaei z Aostirji.
Czecho- kon.to P. K. O. Dr Abraham Ro- sowej i wojew&dzitw wschodnich
Zjazd odbędziie się w Żydow
Nf. 409.547.
sv« - politycznej do zaigadnienia Słowacji, Ritmumji; także część senman, Kraków
Akademickim na
Przemówienie Inauguracyjne, skim Domu
udziela poświęcone pamięci Ch. .N. Bia- Pradze, (Namiestnikowska Nr.7.
sprzeczności, która wedle delegacji palestyńskiej _ z przy- Wszelkich informacyi
jej nieuzasadnionego twtiend'zenia ^ódcą n.arodoweg 0 Związku ro- Biuro Konferencyj Światowych,
-o—om .u s i Istnieć pamtędzy ,^wia- I
o o

V*\H£S
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Przygotowania do VI konfe
rencji światowej Unji Rewizjo^
1 nSstów w Krakswie

Karnawał w BUDAPESZCIE

/

NASZ

PRZEGLĄD

Warszawa

n i e d z i e l a 6 &tycz>nia 1 9 3 5 r .

RZYHIE

PaXt w sprawia układu stosunków w Europie
Cesitralnej
Octe'tet F*©S$lci w ps
Rzym. Serdeczny nastrój, jaki sła austrjackiego Vol grubera
i
towarzyszył
wczorajszemu węgieiskiego Vilbani'ego, następ
przyjęciu min. Laval na dworcu nie zaś udał s ę do pałacu Wew stolicy, utrzymuje się również neckiego, dokąd przybył
róww dniu dzisiejszym.
Przed ho- nież francuski ambasador przy
i
telem „Excelsior", gdzie zamiesz Kwirinale de Chambrun.
kał L a v a l , z g r o m a d z i ł y s i ę w g o - j
Według każących pogłosek,
dżinach rannych olbrzymie tłu-' rokowania odbywają się noimalmy, które zgotowały ministrowi nie, ale dotychczas lie doprowa
udającemu się o godz. 9 m. 30 do dziły do ostatecznego załatwie- j
pałacu Weneckiego gorącą
o- , ma żadnej kwestji, będącej na
•
wację 2 Palazzo Venezia, gdzie porządku obrad.
o d b y ł a się dzis p i e r w s z a półtora<
W p o ł u d n i e m i n i s t e r L a v a l u^godzinna konferencja z Musso- j dał się do króla, który podejmoltni.m, w k t ó r e j u c z e s t n i c z y ł r ó w ! w a l ś n i a d a n i e m g o ś c i a f r a n c u nież sekretarz stanu Suvich, u- skiego oraz je^o współpracowni
dal się min. Laval o godz. 11 m. ków. W obiedzie wzięli ponad30 na audiencję do króla Ema- to ud-iał ambasador de Chamnuela. Po audjencji, która mia- , brun oraz wyżsi urzędnicy arnbala przebieg niezwykle serdeczny,! sady francuskie] przy Kwirynale. I
Laval uczestniczył w śniadaniu
RZYM. (PAT). Podczas galowego
wydanem na
jego cześć przez bankietu, wydanego przez Mussolr- j
królewską parę włoską.
, ^ego w pałacu weneckim na cześć
Dzienniki dzisiejsze
p o d k r e - ministra Lavala i delegatów francusślają i szczególnem zadowolę- kiich wygłoszono 2 toasty.
n i e m ż y w y udziatł l u d n o ś c i S t o l i Pierwiszy przemówitl Mussolini, k t ó
cy w powitaniu gościa francuz r y stwierdził, że wizyta min.
Ła
s k i e g o , w i d z ą c W t y m s p o t a n i c z - vala jest widomym znakiem zbliżenia
n y m o d r u c h u m i e s z k a ń c ó w R z y - francusko - włoskiego. W decyzjach,
m u z a p o w i e d ź t r w a ł o ś c i p o r o ż u - , dotyczących Europy środkowej nie
mienia francusko - włoskiego.
i wchodź' w rachubę wyrzeczenie się
P o d s e k r e t a r z s t a n u s p r a w z a - przyjaźni istniejących, a jedynie sharg r a n i c z n y c h S u v i c h p r z y j ą ł d z i ś m o n t o w a n i e w obszarze naddumaj p o m i ę d z y g o d z . 9 a 1 0 r a n o p o - i s k i m interesów i konieczności
ży.
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NIEBYWALE BOGATY PROGRAM.

Bilety do nabycia w kasie teatru „Nowości',
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ciowych każdego państwa z wymogą
mi natury ogólnej ceiem osiągnięcia
pacyfikacji europejskiej. U U bad y na
sze nie mogą
nie powinny
być
interpretowane,
jako ekskluzywne,
czy też spłizeczne w stosunku
do
innych państw, pragnących współpra.
cować w dziele, które my rozpoczy
namy.
W odpowiedzi na toast MussoUniego, przemówił min. Laval,
który
oświadczył:

Rodzina Rołszyldów—chluba żyćostwa.

Popularnym dowodem zasług dający się przeciwko współpra
Rołszyldów jest fakt, że ostatnio cy rządu z bankierem żydow
wyprodukowano w Ameryce wiel skim.
ki film h i s t o r y c z n y , o s n u t y n a t l e
Za pomoc udzieloną rządowi
dziejów tej słynnej rodźmy, bę angielskiemu, jego patryjotyzm i
dącej chlubą żydoslwa. Film ten zasługi dla Anglji, Natan Rot
wolny od wszelkiej tendencji, szyld zostaje baronem. Dotąd ży
p r z e d s t a w i a R o t s z y l d ó w w t e m i j e 4 0 p o t o m k ó w z p r o s t e j linji z a
samem świetle, w jakim przed i łożyciela dynastji bankierskiej w
stawiały inne filmy, inne wybit . Europie, Majera Rotszylda. Film
n e pos-tacie h i s t o r y c z n e . O t o ! o s n u t y n a t l e d z i e j ó w P o t s z y l Rotszyldowie są już ludźmi, któ I dów
wznowił zainteresowanie
rych dzieje powinny być znane ! świata
członkami tej dynastji,
każdemu tak samo,
jak dzieje którzy dziś już przeszli do hiswielkich wodzów i panujących. | torji i stanowią chlubę żydówW czasie, gdy Napoleon Bo | skiego społeczeństwa, nie dzięki
naparte rozpoczął swój zwycię l'swemu majątkowi lecz dzięki du
ski pochód po Europie, Natan ! thowi jaki nimi kierował i patryRotszyld, jako czołowy bankie- j Jotyzmowi.
w „City" londyńskiej, stoi blisko
George Arlis, głośny aktor see
rządu angielskiego. Wydaje on . ny i ekranu, odtwarza w pierwpojedynek Napoleonowi i usiłu I szej części filmu postać założyje straitegją
pieniądza odnieść j cielą bankierskiego domu, Majezwycięstwo nad strategją militar J ra Anzelma Rotszylda, w drugiej
ną N a p o l e o n a . N a t a n R o t s z y l d i c z ę ś c i z a ś p o s t a ć z a ł o ż y c i e l a a n 
obraca się w najwyższych sfe gielskiej gałęzi rodziny Rotszylrach arystokracji angielskiej i od i dów na tle wielkich
wydarzeń
bywa konferencję z przedstawi 1 politycznych w dobie glorji i poc i e l a m i r z ą d u , j e d n a k ż e w łonie , r a ż k i N a p o l e o n a . F : l m t e n z n a j gabinetu
walczą dwa kierunki: | dzle się napewno na liście filmów
jeden za pozyskaniem
pomocy j zakazanych w Niemczech hitlefinansowej Rotszylda w pojedyn j rowskich, lecz to nie zahamowa
k u A n g l j i z N a p o l e o n e m , d r u g i : ło j e g o s u k c e s u n a w s z y s t k i c h
ze względu na żydowskie pocho ekranach świata.
dzenie Rotszylda — wypowia
-o—o-

Chcemy nietylko załatwić własne
sprawy, ale również uzgodnić poglą
dy na główne zagadnienia polityki
ogólnej. Cały świat śledził nasze wy
siłki z najwyższem zainteresowaniem.
Wszyscy, którym drogi jest
Ideał
pokoju, kierują dziś swój wzrok do
Rzymu. Następnie zwracając się do
Mussoliniego, min. Laval oświadczył:
Jest pan szefem wielkiego państwa,
któremu umiał pan
dzięki
swemu
autorytetowi dać właściwe miejsce w
gronie narodów. Zapisał pan najpięk
niejszą kartę w historji Włoch współ
czesnych, dając swój urestiż na usłu
gi Europy daje pan niezfoę<łiuj po.
moc dła utrzymania pokoju. Pokój
wciąż jest chwiejny 1 wymaga starań
bardizo troskliwych. Narody nie chcą
dłużej czekać, żyją bowiem w nie
pewności, a często w nę*tey.
PARYŻ (PAT.) Havas donosi z Rzy ambasadora
polskiego min. Alfreda
W obliczu
starożytnego Rzynvu
złóżmif wspólnie przysięgę, że
nie mu, że wczoraj przedpołudniem włos- Wysockiego oraz posłów węgiersklepozwolimy ludzkości,
aby strącona k" podsekretarz stanu w ministerstwie go i austrjackiego.
_
została w odmęty ciemności z/nane spraw zagranicznych Suvich przyjął i
od wieków.

Konferencja min. Suvicha
z a mb. Wysockim.

Londyn (ATE.) Korespondent
dyplomatycznv „Daily Telegraphu" wyraża pogląd, że rozmo
wy pomiędzy Mussolinim a Lavalem będą posiadały
daleko
większy zasięg, aniżeli to było
pierwotnie przewidywane. Poza
paktem gwarantującym niepodle
głość Austrji również
sprawa
paktu wschodniego będzie poru
szona.
Kortapondcnt twierdzi,
że Mussolini, wysunął nowy pro
jekt paktu
z udziałem
Anglji
Projekt ten będzie omawiany na
najbliższej sesji Ligi Narodów.
Sprawa legalizacji zbrojeń nie
mieckich napotyka na doić znacz
ne trudności, ponieważ ze strony
francuskiej wysunięto żądanie
realnych
gwarancyi bezpieczeń
stwa.
LONDYN (PAT.) Agencja Reutera
i donosi z Rzymu, że rokowania rzym
skie w sprawie zawarcia paktu, doty
czącego układu stosunków w Europie
środkowej zostały zakończone 1 że układ ten został podany do wiadomo
ści rządowi niemieckiemu. Rząd nie
miecki nie został jeszcze zaproszony
do przystąpienia do paktu.
Tekst układu francusko • włoskiego
zawiera zalecenie, aby Polska I Rumunja zostały zaproszone do udziału
w pakcie.
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Jeśli chcesz, by dziecko Twoje miało
przez całe życie zdrowe uzębienie —
czyść mu zqbki od ukończenia drugiego roku życia specjalnq, smacznq pomarahczowq pastq do zębów dla dzieci
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Depesza min. Simona.
PARYŻ (PAT.) Agencja Havasa do
nosi z Rzymu: Sir John Simon prze
siał Lavalowi 1 Mussolinlemu serdecz
ne pozdrowienia, życząc obu mężom
s-lanu powodzenia w rokowaniach pro

wadzonych w Rzymie.
Pomyślny wynik tych rokowań był
by — brzmi telegram sir Simona —
zapowiedzią szerszego porozumienia
europejskiego.

Demarche Niemiec w Londynie.

iPARYż. (PA'1). „Information" do
nosi z Berlina, Iż rząd niemiecki uczy
nil jakoby w czwartek demarche dy
plomatyczną w Foreign Office
w
sprawie paktu gwarantującego nie
zależność Austrji. Ambasador Rzeszy
miał wyrazić żal,
iż rząd niemiecki
utrzymywany był zdała od rozmów
dyplomatycznych, które doprowadzi
ły do projektu tegu paktu. Pozatem
ambasador niemiecki zwrócił uwagę
Pakt przewiduje, iż sygnatariusze rządu angielskiego na trudną sytu
się Rzesza,
powstrzymają się wzajemnie od mie ację, w jakiej znajdzie
szania się do spraw wewnętrznych,
jak również wyrzekną się podejmo
wania jakichkolwiek aktów agresyw
nych oraz nie będą tolerować jakiejkol
wiek działalności terorysłycznej.
RZYM (PAT.) Wczoraj o ttodz. 9.15
P a r y ż ( A T E . ) „ E x c e l s i o r " z a poseł węgierski przy rządzie włoskim
mieszczą
oświadczenie
arcy
Vlllani został przyjęty przez Mussollb i s k u p a P a r y s a k a r d y n a ł a V e r - niego w Pałacu Weneckim. Następnie
dier w związlfu z wizytą, jaką
Villanl udał się do Pałacu Chlgl, gdzie
minister Laval złoży w Watyka
konferował z podsekretarzem
stanu
nie. Kardynał podkreśla, że po
Suvichem. Po powrocie do poselstwa
raz pierwszy cd 1871 roku czło
węgierskiego poseł Villanl odbył 2-gonek rządu francuskiego
będzie
dzlnną konferencję z ambasadorem
przyjęty przer Ojca
Świętego.
niemieckim przy Kwirynale von HassoWizyta ministra Lavala posiada
1
lem.
doniosłe znaczenie polityczne.
RZYM
(PAT.)
Tuteisze
kola
nie
Paryż ( A T E . ) Z kół z b l i ż o 
n y c h d o Q u a i d ' O r s a y d o n o s z ą , mieckie zdradzają bardzo żywe zalnteresowanle przebiegiem konferencji
że podróż premjera Flandin'a i
m i n . L a v a l a cio L o n d y n u n a s t ą p i Mussoliniego z Lavalem onz plpnaml
obllczonemi na umocnienie nlepodleg
prawdopodobnie 20 stycznia.
lośca Austrji. Wyrazem tego szczegół

gdy zostanie zaproszona do paktu
w chwili, gdy jego tekst będzie jui
w zupełności ustalony. W Berlinie
sądzą, że Niemcv są zainteresowane
w sprawie aush jackiej bardziej
ntt
pewne państwa bałkańskie, które bę
dą również zaproszone do podpiea«
nia lego
paktu.
W konsekwencji
rząd niemiecki uważa,
że powinien
być informowany o przedwstępnych
rozmowach, dotyczących tego pro
jektu.

Kontrakcja niemleckowąglerska.

nego zainteresowania jest dłuższa kon
lerencja, jaką ambasador
niemiecki
von Hassel odbył wczoraj w posełstwie węgierskiem z posłem węglersklm przy rządzie włoskim Villanim.
Ponieważ konlerencja ta odbyła się
podobno z inicjatywy ambasady nie
mieckiej, istnieją w kolach prasowych
przypuszczenia, że ze strony niemlec
kiej czynione są usiłowania, zmierzające do tego, aby w obliczu zaryso
wującego się porozumienia francuskowłoskiego oraz zbliżenia
pomiędzy
państwami naddunajskleml przedstawić rządowi budapeszteńskiemu korzy
śd, jakie dałaby Węgrom idsła współ
prnca z Rzeszą niemiecką.

NASZ PRZEGLĄD,

Warszawa, niedziela 6 stycznia 1935

JUBILEUSZ WIELKIEJ GAZETY

Zl^xemipckamem,

m

150 LAT ANGIELSKIEGO DZENNIKA „TIMES"

la(t 150, odkąd drukarz nych. Podczas wojny krymskiej | nitom należy dobrze płacić. Naj
londyński John Walter (1 stycz „Times" doszedł do nakładu 50 świetniejszym publicystą w dzieti
miku był Sterling, który pracował
nia 1785 r.) począł wydawać tysięcy egzemplarzy.
Walter II nic niie pisał i nie •tani około 30 lat i w końcu swej
niewielką gazetę (cztery strony)
Ale posiadał i karjery dostawał dwa tysiące t.
pod ciężkim tytułem „Codzienny kierował gazetą.
rejestr -powszechny". Po czterech rzadkie zdolności dobierania lu sar. rocznie, co było pensją amba
latach nadał on gazecie
nową dzi i założył .redakcję z świetnych sadora brytyjskiego. On jak i in
dziennikarzy. Sam on dążył do ni współpracownicy gazety nig
nazwę „Times" — ,,Czasy".
Ta pospolita nazwa stała się nadania gazecie jaknajwiększ ?j dy nie podpisywał swych arty
synonimem potęgi siódmego mo miformacyjmości oraz do polep - kułów, Zwyczaj ten, który daw
carstwa. Jej skromny założycie! szienia techniki druku. Już jego niej był powszechny w prasie an
dziś
nie marzył wcale o takiej potę ojciec posyłał na Lamanche spe gielskiej, zachował się po
dze, do jakiej doszło w przysz - cjalny okręcik, celem .kupowania dzień wyłącznie w „Times"; niietylko artykuły wstępne, lecz
i
gazet francuskich,
łości jego dzieło.
Pr a gin,ął on u rybaków
stworzyć gazetę wiezwUzaną z których przywóz był w Anglji wszystkie korespondencje uka
żadną określoną klasą, z żadnem zakazany. Syn zaprowadził włas zują się tam bez podpisu.
W ciągu swego długiego ist
stronnictwem polityczinem, gaze ną .regularną komunikację z kon
tę uczci'wą, przeznaczoną
dla tynentem, comiesięczne punktu - nienia „Times" nic odznaczał --ię
Szerokiego czytelnika. Nie ozna alne stosunki z lndjami dla otrzy stałym kierunkiem. Gazeta sprze
czało to podówczas dziennika lu mywania nowiin kolontjalnych, a ciwiała się wszystkim wielkim re
dowego. Gazeta perjodyczina by także własnych korespondentów , formom politycznym, Iccz stała
I się ich obrończynią, gdy okazały
ła wtedy towarem bardzo dro specjalnych.
gim, obliczonym tylko na wierz-] John Walter II pierwszy wpro ! się nieunkmionemi lub gdy wesz
chiołki społeczeństwa, i miała wadził motory parowe do druko ły w życie. Zazwyczaj wyobraża
zbyt bardzo nieznaczny, wyraża wania gazet. Redaktorem gazety my sobie ,,Times" jako gazetę
jący się w skromnych nakładach. od r. 1817 do samej swej śmier spokojną, stateczną. Ale tak na
stary współpracownik prawdę nie jest. Często dzienivk
John Walter pragnął tedy, aby ci był
jego gazeta wyrażała przeciętne „Times" Barness, który kierował ten był areną burzliwych wali:.
poglądy angiektó.ej 'klasy uprzy gazetą samowładnie. Pisał on do Sterlińga za jego zamiłowanie d i
wilejowanej. Rozpoczął on ią w skonale a najlepiej nad ranem, ostrych polemik przezwano „kachwili bardzo pomyślnej. Nowy mocno podpiwszy. Barness cał ; pitanem - orkanem". Barness tak
wiatr demo.kratycziny wiał
nad kowicie poświęcił się gazeci;, że lub ł polemizować, a samą ga
Europą, zbliżała się re/wolucja cieszył się niezłomną powagą w zetę, gdy panowali w niej powyż
'francuska, po ktćiraj n^rataipiło pa redakejs i posiadał .rzadki smak si d waj zapaśnicy, nazwano „niio
, nowamie Napoleona. Wydarzenia literacki. Redaktor i wvdawca u- taczką piorunów".
Barness zmarł w r. 1841. W
same przez się wywoływały wiol ważali, że dobrym wsipółpracowkie zainteresowanie a stanowisko
• wrogie, jakie zajęła Anglia wo-j
•bec nowego ustroju francuskiego,
; a .następnie wobec
Napoleona!
fembandzńej wzimocniło popyt na i
nowiny dziennikarskie.
Wf. 1803 John Waiter pnzeka j
tembardziej musimy uważać, ażeby kupiony
rał gazetę swemu synowi, także
produkt odpowiadał ce
Johnowi
i dynastia Walter'nv
lowi.
przeszło sto lat posiadała tę ga
Środkami do hiRjeny ja
zetę. Drugi John był prawdzi my uslnej ntezawodnemi
. wym założycielem mocarstwowe
i nieszkodliwcmi są: pa
sta do zębów i woda do
go „Times'a". Ujawnił rzadta taust z przepisu
.len/t administracyjny i wyjątko
D-ra Aled. Zapalowlcza
wy węch dziennikarski. W ciągu
%
„0SSAN"
czterdziestu lat jogo zarządzania
gazetą „Times" z małego czteroWyrób Laboratorjum
stronicowego świstka zamieniła
K. & A. Miki sz.wski
się w 20 wielkich stroin codzien
KRAKÓW.
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UWUSKRąTHYH DEUCIKIEH, CECHOWANE W DeKALUHEKACH.

charakterze jego zastępcy Wal
ter II wybrał 24-letniego Johna
Dilane, człowieka zupełnie obce
go dziennikarstwu. Walter
był
bliskim przyjacielem jego rodzi
ny, znał nietuzinkowe zdolności
tego młodego człowieka, ale wy
bór był mimo to ryzykownym.
Ale wanto było spróbować. Na
czele gazety stanął człowiek, któ
ry był gruntowinem przeoiwsta wiieniom Barnessa. Zamiast po
sępnego. zawsze nawpół pijane
go, starca, gabinet redaktorski
zajął młody gentleman, przycho
dząc do redakcjii najo^ściej pro
sto z klubu lub z teatru. Sam on
rtie pisywał, ale uważnie przegłą
dał i poprawiał cały materjał nu
meru i niebawem stał się praw
dziwym inspiratorem gazety. Dilone był bliższy konserwatystów
i przez cały czas jego redaktor stwa „Times" zdobył reputację
organu City. Ale naprawdę dzień
n.k zachował niezależność, co za
pewniło mu jedyną pozycję
w
świecie politycznym.
Dilane'go zastąpił stary współ
pracownik gazety Chanery a w
loku 1884 fotel redaktorski zairjł
.30-letni Buckie, który pozostał
redaktorem do 1912 roku, Dynastja Walterów kierowała gazetą
w osobie Waliera III i IV do -oku 1908. Ostatni z Walterów nie
odziedziczył talentu po swych
poprzednikach i w r. 1908 kupił
gazetę „Napoleon żółtej prasy"

49)

sfcko miało swój kurs, śmiesznie niski przy kursie do
lara, wynoszącym pięć .m.ljardów.
Powstały nowe procedery, nawe zawody: naga
niacze, żygo.laki, nagie tancerki. W salonach adwoka
tów i wyższy.-h .urzędników urządzano tajne kluby
karciane, wd-.wy po generałach wynajmowały swe
sypialnie na godziny, mieszczańskie pary małżeńskie
popisywały si r za oiplatą nocnomi stosuinkami miłosROZDZIAŁ SZESNASTY.
nomi, przed za możnymi widzami maiiki uczyły swe
1.
córki praktyk cielesnych.
Berlin tańczył.
Berlin k ę-cił się w tańcu — z pustką w głowie,
Miasdo me mogło zasnąć w oiągu owych tygodni, w nerwowean otępieniu.
w nocy zjawiać się lęk przed jiutrem, nikt nie chciał po
2.
zostawać san:, dom 'każdy zdawał się być naw'ied'zoRnzed portal marmurowy w Zoo zajeżdżały wciąż
nym przez dac.'iy, w każdern miesakanwu ukazywały się auta. Pul'.'cjaiv.i daremnie starali się Utrzymać porzą
upiorne cyfry i ceduły, inflacja, jaik trucizna, przeni dek, cala armja żebraków i inwalidów oblegała wozy
kała do krwi. 1 u (lizie byli wycieńczeni i jednocześni prosząc o .na.tiwak >za otwarcie drzwiczek. Tłoczyli
coś ich gnało naprzód, byli zmęcz eni i podnieceni, co |Się bezrabo,tni, dzieci wygłodniałe, policjanci, damy w
kolwiek brało rię do rę'ki, wyślizgiwało sie z palców, I drogocennych futrach,'młodzi i slarzy paskarze, ele
łzeczywiistość i złuda spiętrzyły się razem w jakiś kosz ganckie kokony i tanie prostytutki. Gwałtowny wicher
mar, .stosunki 1iKlzikie roziwiązywały się, życie rozpadło gnał w ulicę smugi lodowatego deszczu.
się na niezrozumiałe znalfci algebraiczne ii nikt nie miał
W szatni wyglądało, jak w przedsionku łaźni pa
sił, aby zastanawiać się nad ich znaczeniem.
rowej. Z fiutar i płaszczy wyłuskiwali się mężczyźni w
•Biegło się więc do wielkich sal, do barów i noc I pyjamach, półnagie dziewczęta ubrane tylko w krótkie
nych knajp. Odzień otwierano nowe spelunki. Nic mo I spodenki i biustonosze, baletnice, cowboye, apasze, ry
gły one pomieścić wciąż zwiększającej się masy gości. je erze, i mieszczki, młodzieńcy w kostiumach kąpieloPonieważ je r 'ri wyzbyli się wszystkiego, co posiada | wych. Pocili się niemniej, niż panowie w smokingach
ją inni zaś wymiemlaili dolary tylko na towar, zaczęła ' i panie w okazałyoh tualetach wieczorowych. Szminka
wielka wyprzedaż ludzi. Gdy dawniej kupowano roDplywała się na ich zgrzanych twarzach, zamglone
pracę, rorim, zdolności cielesne i duchowe, obec k'stra odrzucały grotesloowe zdeformowane odbicia.
nie nabywano ich ryczałtem, wraz z uczuciami i ma Ponad wszystkietm unosił się opar perfum, dymu ty
rzeniami, ze wspomnieniami i pragnieniami. Handlują tułowego i wyziewów ludzkich.
cy-.-w dzień niofiądzem lub brylantami, sprzedawali w r Estera stała zmieszana nieco w tej ciżbie. Miała na
rroey .kobiety
mężczyzn, miłość i rozpustę. Wszy- i sohk kostjaim orientalny, długie szarawary z czerwo
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Trapeba znów zacząć nanowc, myślał MendelWziął -w-orek ce starzyzną na plecy i rozipoczął wę
drówkę od domu do domu, po sci odach na górę i
wdół.
Oto htetorja żydowsfkiago b./gacza inflacyjne
go, Mojżosiza Mendla.
,

przy kupnie żorówki jest zdobyć dobry'
i ekonomiczny środek oświetlenie

lord Nortoliff. Zachował on daw
ny skład redakcji a charakter ga
zety, ale podczas jego wydaw nictwa w kierunku „Times'ów"
wzmocnił się prąd imperjalizmu.
Po wojnie i śmierci Nortcl.ffa „Ti
mes" został nabyty przez spe
cjalne towarzystwo, w liczbie
akcjonarjuszów, którego są także
przedstawiciele rodzony Walte
rów; żeby uchronić gazetę oj
przejścia w ręce jakiegokolwiek
finansisty, sprzedawać akcje wol
no tylko za zgodą komitetu nad
zorczego, do którego wchodu
lord sędzia główny, zarządzający
Barakiem Angielskim, przewód niczący towarzystwa królewskie
go oraz dziekan uniwersytetu
oksfordzkiego. Tak ochrania się
tylko majątek narodowy, a „Ti
mes" zasługuje na ta.ką ochronę.
W dniu swego jubileuszu „Ti mes" wydaje numer zawierający
30 stron i całkowicie poświęco
ny swej przeszłości. Jednocześ
nie wychodzi pierwszy z trzech
tomów historji „Times'a".

Chłap et
czy dziewczyna

I

Według doniesień zrozpaczonej I
matki PIOTRUŚ jest młodą dziew
czynką, 16-Ietnią, która uciekła w
przebraniu męskiem.

nego jedwabiłu i okrycie ze złotej lamy. Błyszcząca
ozerwień odbijała sie efektownie od jej bladej (twa
rzy, od dużych, ciemnych ocziu, lśniących i jakby za
szłych łzami. Biała, głęboko wycięta koszula uwydat
niała młode piersi i podkreślała matowy ton skóry o
barwie jasnego bursztynu. Przeglądając się w lustrze,
zapomniała, że oma sama jest tą młodą, tak baTdizo ko
biecą dizierwc7yną. Wydawła się sobie dziwnie obcą
i piękną. Nagle zauwazyła, że obserwuje ją klku krę
cących się w pobliżu mężczyzn; szybko odwróciła się
od lustra. Gdizie się pod7iały Gerda i Margot?
Lecz oto zjawiła się Gerda. CzerwonoJ'ca dziew:z}Tia przebrała się za małego clrtopca. Krótkie spo
denki jedwabne i jedwabna koszula. Wyglądała jak
aniołek z obrazu Ruibensa- Podziwiała się przed lu
strem, trzymając ręce w kieszeniach, wysunąiwsizy ko
kieteryjnie taczek spod czapecziki sportowej.
Margot nv była jaszcze gotowa. Przeciągała ołówkiem po wargach i pudrowała sobie twarz. Błysz
czące oczy krytycznie obserwowały to dzieło spod
pó'jprzymkniętyoh powiek.
Miała na sobie krótką
spódniczkę, taką, jakie noszą baletnice, górna część
ciała prawie obnażona, 'małe, nierozwimięte jeszcze
piersi, zakryte szeroką wstęgą jedwabną. W kostjurnie
tym wygjąda'a jak dziecko, przebrane za dorosłą
dziewczynę. Cienkie nogi i ramiona, wąitłe ciało, twa
rzyczka rozkapryszona, przekreślona liinją ust, chuda
szyja, jakby za słaba dla podtrzymania ciężaru rudej
masy włosów. Ale diziwnie niespokojne, ch'odne oczy,
rzucały spojrzenia doświadczonej kobiety. Wyglądam
na bardzo zepsutą, pomyślała Margot z uczuciem du
my. Mężczyźni na to lecą.
— Kiedyż to si? skańczy, Margot?
— Już idę, kochanie.
Jeszcze jedno spojrzenie do lustra i oto trzy przy
jaciółki idą ku sali tanecznej. Estera w środku, Mar
got i Gerda trzymają ją pod ręce.
Dziewczęta zwracały na s'abie uwagę. Zauważyły
to i starały ?'ę nepewność zamaskować glośnem pa
planiem i bezmyślnym śmiechem. W tej chwili były
trzema uczeńfc?mi. które rozmawiają podczas lekcji.
Wraz z rozipustną Margot
(D. ę. n.>; /
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ZA CZERWONYM KORDONEM
1b. letniej rezydencji Mikołaja II w Liwadji
II.

Moi ipnzewodnicy uprzejmie
Jnrfonmują innie:
— W tym gabinecie mieściła
się lamywaiJnia Mikołaja U. Na
ścianie wisiał obraz p. t. „HyJ/a
rewolucji". Jakaś ta ..rewolucja"
go prześladowała. PonadlJo w tej
umywalni wisiało 45 „ikon".
Raeczy te przeniesiono do muZIOÓW.

Gcfy moi cfcesronowie udzielali
mi wyjaśnień, przypomniała mi
się zabaiwwa his!tonj.a. Otóż, gdy
jeohałeim na Kiym, na jednej ze
stacji wsiadł starszy rabotn.Sk i
sajął miejsce w moim wagowic.
— Jeśfii pan w Liwaidiji —
zwrócił się d'o mnie ów robotnik
będzie oglądać b. pałac Miko
łaja U, miech >patn koniecznie zaijrzy do ustępu. Mikołajka zawie
sił tam obnaż Piotra Wielkiego.
W chwilach „samotności" czer
pał z 'tego obrazu „natchnienie".
Pytam lekarzy o tein obraz.
--- To prawda. Wisiał taki ohraz. Zabrano go też do muze
om. Właśnie w umywalni, oto, za
feimi nie/bicisikicmi szkiełkami w
toalecieJeden z tokarzy podszedł do
drzwi o nieibkskkh szkiełkach
oftiwonzył je.
— Właśnie tu się mieściła
toaleta Mikołaja II. Przeu-dbilismy ją na podręczną spiżarnię.
Wchodzimy do b. gabinetu
Mikołaja 11. 14 łóżek. Z chorych
uikogo niema w pokoju. Wszy
scy w iparku. Z 5 szerokich okiien
odsłania się wspaniały widok na
morze i góiry.
Krużganki dwoła pałacyków,
ma które patrzyliśmy wpierw z
dołu. 80 leżaku w 'd'o werandowa
nia.
-Na ipilaży 250 (specjalnych
Jebaków.
.Nastęjjwją 3 pokoje odpoczyn
kowe. Nie zimieniono ich chairaktsnu. Dawniej odpoczywał tu
MPkołaj II 'Z rodzimą, dziś,.
. — Koiła, napisałeś list do m-aj•stira? Obiecałoś, że iiapiis-zasiz, nie
badż świnia.

— Maru-sia, jak wrócę do pra
cy, woilę tę starą maszynę. Nowa
saę zacni,a, jak jąkała.
Ktoś ziawa, ktoś się przeciąga,
ktoś czyta książkę, ktoś wącha
kwiat.
Pokój stołowy Mikołaja II. Kre
dew; pozostał. Mieszczański kre
dens — niegustowny.
Mały salom damski: jedna rohatjnwa czyta gaz-etię, jedna czy
ści sobie ipazmogcie pjflnij«em,
jedna karminuje usta.
B, sypialnia carowej — 10 łćżak — dwie robotnice siedzą
przea lustrem. W ręku pudem ic?
ki. Na nocnych stolikach woda
Kotońska. DoKtór Chołodmyj po
kazuje mi w-ej.•ic z paiku po ma
kńkich schodach bezpośrednio
do pokoju.
Tędy przychodził do caro
wej Rasputin.
Poczerń zwraca się z uśmie
chem do dziewczyn:
— Do was w nocy nie przycho
dzi czasami tędy jakiś Rasputin.
Jedna z dziewczyn wzdycha.
— Niestety, rie!
W końcu pokoju przy oknie
siedzi starowina i zaiada jabłko
— 'Najstarsza nasza pacjentka
— wskazuje nr na nią dr. Chołoduyj — kołchoźnica Feodora
72 lata.
Zbliżamy się do niej.
— Jak Der a z zdrowie, babko?
— pyta ItikarzZawsze trzymała".]: się do•birzef Ja i tnie była płocha).
— Więc dlaczegościc tu przy
jechały? — zwracam się do niej.
— Bo ]a zasłużyłam, zasłuży
łam — o dip ow: ad a z dumą.
— Czerni zasłużyłyście?
— Mam trzech synów, czerwo
iiych partyzantów, Wszyiscy wal
czyli. A ja to taka, co władza
każe, wnet robię. Władza powie
działa: komuny potne, więc ia
agitowałam na wsi -za komuną
rotaą. Potem władza powiedziała: walno handlować z mia:steim,
wiec 'ja wszystkich agitowałam,
żeby handlowali z miastem. Po-

tain władza powiedziała: kołch:>
zy, więc ja wszystkich agitowa
łam iza kołchozem. Ja już tatka.
Co władza powie, ja pierwsza.
Więc synowie do mnie: „Maiteńko, iyś zasłużyła, aby pojechać
do carskiego pałacu". A ja
do
nich: — Syn<e«.akł moi (mili, skal
ja do palaou carskiego. Caile ży
cie spędziłam w błocie, w mo
czą'.; lach koło chaty i tu już
umirę". A synowie do mnie: —
„Nie, niattulEu, ty pojedź i zobacz,
gdzie Mikołajka spoczywał i sił
i nabierał, aby męczyć naród. Tys
zasłużyła), żeby pojechać do pa
łacu canskiego, więc i przyjecha
łam, bo zasłużyłam".
— Skąd wy, babciu?
— WieMkije Ługi, lenimgradtzkaja obłast, kołchoz „Plamja".
Oglądamy jeszcze kilka sal.
Wszystkie zreszilią prawie podob
nie do sieibk p~d względem sztu
katerii, fresków, pysznych sufi
tów i wspaniałych parkietów.
Kiorałjenny s*ę do b. paradnej
jadalni,.obecnie stołówki sanato
ryjnej. Poprzedza ją duża salaodpoczywalhiia j,oobiVb.aa. Lav ku marmurowe, niektóre surowe,
proste beiz ozdób, mieiktóre zaś ozdabiiome fantastycznymi, skrzydlatemi buldogami.
— Histoir-ja tych ławek car
skich jesft bard i o ciekawa — dr.
OhołocJnytj -s>t3'i.jl iprzy jednej ?
ozdobionych l.'ildogami ławek.
— Carowej te wy kie ławki ti"
podubały się. Wezwała do siebie
głównego
architekta
pałacu
Krasnowa i wyraziła mu swoje
niezadawokitiik. Krasnow
za
miast przyjąć do „uniżonej wia
domości" „światłe wskazówki
Jej Cesarskiej Mości" wdał się z
nią w fachową polemikę, broniąc
prostaty tych ławek. Rozmowa
skończyła się tam, że „zdenerwo
wana" carowa
spoliozkowała
KrasnowaPi zekomaiiy takim
„angumenitem"
,artystycznym
Krasnow umieścił na innych ław
kach te właśnie buldogi.

NAHUM SOKOŁÓW

NOWY ŻYD

u.
|W je|go zagadlkowem powiedze [Wzedmlocie, ,alk jakkałwiek wie
Pgimitiważ p.-.zostałem w tem niu „brak tam czegoś". Gdyż dla bardzo dużo i mówi bardzo mą
mieśoie jeszcze
piz-eizi pewien kh -umysłów iriczego nie brako drze to jednak oiptera się na wąt
czas, przeto miałem dosyć ak i'vj wało. Ponadto wydawało -iim się łej podstawie. Dobry uczeń, ale
aby śledzić rozwój zdarzeń /13- czasem, że uważa on ich za ludzi pełen ciemnych, źle sformułowa
łom osobiście wielu studentów i 0 podwzędnej
initeUgeiiicji, za nych teoryj, przyteni - mc skupia
pnafosorów, a każdy miał mi coś ziwykłe oikaizy -swego rodzaju- się na jednym edu, i me pasiada
do powiedizeniiia. Wyreikało z te Miał pleik'ielnie gryzący dowcip żadnej ipaisji, pnzeważai^zej in
go, że nad głoiwią Meira zibieraly 1 taki sposób wygłaszania swych ne. Zbacza z drogi ku ontod iksj:,
f-ię w'Sernin,arju.ili groźne cnmury. paglądów, że oponenci czuli się to znów czyni wycieczko w str 'fJJkt Wie umiał się oprzeć czaro przy nim mali.
n-ę 'demokracji, al1,bo też dąży c! i
wi młodzieńca, którego natura | Wybitny
profesor języków jakiegoś absurdalnego nkm vliobdarzyła
wyjątkową
urodą. wisćhodn/ieh, który wykładał w se wego do zinealiiz-owaniia ce! i. Mi
Nttał 'iijulJiąjąęe
maniery; był niinanjum, rzekł nw pewnego ra- mo wszystko wypow.ada f»u czr.
skramny, •wspaniałomyślny, pe zu „.Pańsiki ziomek to wyjątko sami bardzo cieikawe zdrn.vp i
łen marzeń i tęsknot młodości,, wy młodzieniec, zajechałby dale oryginalne myśli i poglądy, ? któ
dlatego też cieszył się ogólną ko jako uczony. Ale obecny stan rych chyba najsłuszn^jsiwni jest
syniipatją, aile j-ego idee denerwo jego umyislu jest wprosit niemoż ochota do czytania oryg,'na'ów
wały ludzi, którzy na początku liwy. To istny wizjoner. Jesit jed hobratjis'kich, zaim-i-ast korzystania
nie wierzyli w ich szczerość, i nym -z tych, którzy sabie łaitri:i z przekładów. Jego zdane. ?"
przyjmowali herezje
z naipoły gławy nad probłomami, zinierza- przekłady nie zadawala aj i. ics f
przy-ja-ciclksklm uśmóeche,m. Rńw- jąctimi
do zgłębienia samego słusiznie, ak ma on przy ;rr ,-k!">n
niocKiśnie ze szczerością, dostrze początku rzeczy, jakby to byłe 1 ności do uogólniania, bo przecież
i.ono również niebezpieczeństwo, wogóle możliwie. Biedacy, pr?\> •należy przymać( ż« mamy ptrwMłody człowiek -występował jakęi pomimatją mi dziewczynki, b^iwią tift ilość dobrych tk»<«acz&'i, -p*
ifiecznik M'el, która znajdcavala ce się lalk^fiji w msctkł". Profe-- rych musimy wźyvw»ć zę wsgle iu
się poza sferą i-oatimimfa : do- sor Talmudu -mówił o Meirze sk a,<t b;ak dastatę-oziniej znaitmi >>;<
ś'\virrtlozente tych ludzi. Paroljo- wami wznoszątenTi! się chwilam', hebrajskiego wś.nód studentów.
•wal on Juden,!uim. Nie umieli od- at do pochwały: „Jes( o/n praw- Da prplikmu judatemu podchodzi
cyfrowa-ć utajonej treści, ukrytej | diziwym
autorytetom w moi.u on z najiiiyimkiaciij mlodogi'! czło

Or. Chołodiiy; przysłonił ręko
ma łeb 'i «5zy ouidega,
— Niecił pan się przyjrzy uważnie. Do kogo jest teraz podob
ny ten buldog?
Przyglądam się. Odrazu «-z-uca
się w oczy podobieństwo.
— Do Mikołaja, jak dwie k r 0ple wody
wykrzyknąłem.
— To byia zemsta Krasncwa
za policzek.
W b. paradnej jadalni, obecnej
stołówce sanatoryjnej — małe
stoliki. Obrusy na stolikach, jak
zreszitą i poście! w sypialniach,
idealnie czyste.
Sala tonie w
kw i altach. Przy kominku włoskim
popiersie StalinaW weistib.utu — poczekalni wi
si na ścianie pian kalendarzowy
dla chorych na cały miesiąc.
Kmo, odczyty hterackic, gry
towarzyskie, tańce, wycieczk",
prelekcje poMuczne. Tyiuł ijedns
go z odczytów bnzmi: „Wojna
w przyszłości" Przy jednym z
konce; ł t'ów da-'sck „płatny".
— Dwa razy miesięcznie wy
jaśnia mi cłr. C'",ołodnyj — odby
wają się koncerty ołatne. Anga
żuje się specjakiie pierwszorzęd
ne siły.
— Koncerty płatne mają po
wodzenie?
— Ludzie zap kują
się j.uż
dwa tygodnie wcześniej. Odby
wają się fH'2oważnie w pałacyku
włosikim. zwi.jsacza kwartety
strunne harmonizują ze stylem
tego pałacyku D-ożów. Co mie
siąc odbywa się „wieczór spotka
nia" _. -wzajemni' poznanie s;ę
nowo przybyłych chorych z ca
łymi personelem lekarskim i po
mocniczym. Chodzi o wytworze
nie odraził z -mfeisca dobrego na
stroju i dobrych wzaijeminych sto
'sumków. Tak sarno raz iinesięcznic uroczyste pożegnanie wyjeżdżających. Grupa, która zwycię
żyła w „socja'i.vtyczneiii współz-aiwacfnictw-ie ' otrzymuje na dro
gę tort.
— O co „współzawodniczą"
chorzy?
— Właśnie o adrowie. O czystoiść, o iiiiepa'e nie papierosów,
0 nie.k.'tpanie się, gdy jest zabro
nione, o mży,nianie się reżymu sa
uartoryjnego, o przybranie przepi
sowdgo minimum 3—4 kito. „Udarnrcc" otrzymiią dodaitkowi:
prozienty: myu'ło, perfumy.
| Drugi pałac miwujVzy, Alek
sandra III oglądani tylko zze1 wnątrrz.
— Ten pałac jest z kamienia,

iiiłi-fuije drzewo. I o kopia- zamku
chanów Baciiczysaraju.
Tam
przeważnie —- inżynierowie, ucaeini. Robotinicy nie cihcą do le
go pałacu, wnzjscy pragną du
„MiKołajki".
Zbliżamy się ku wyjściu z par
ku_ Sanatarja w Liwadji to ca
łe miasteczko. Chorzy, -lekarze,
służba, ogrod,t.ey — razem 2 ty
siące osób. Mainy tu wilasną po
cztę. it-elefo-n, nafustwawą kasę
oszczędnościową i t. d.
Żegnani się z d-r&m Chołodnym, dziękując serdecznie za oprowadaenk, objaśnienie a infor
mowanie.
Dr. Qi'ofodnviJ na, poźgeinanie
wręcza mi... bile! autobusowy na
drogę powrotna do jalty.
_1 (Nasz łntużet, 3 m^onowy
rocznie, nie ucicrpi na tom.
Siedzę w autobusie. Doktór
staj" przy oknie:
— Odbywa się tcra'z, „socjali
styczne współzawodnictwo" m.p
dzy wszys-fki-emi sanar'.'apjamS
Związku Radz eckim na zajęcfft
pierwszego miejsca. Mam na
dzieję, że weźmiemy ijedn-o z
pierwszych miejsc.
— A nie pierwsze?
— Gdizk-Jfcaw pienwis®e. JM.I
Kaukazie '.są sanatoria nowe, wg.
oistiatmiego wyiazu tec-hniki i fiH1 dycy-ny. Przeciciż tmuij pnzystoso' waliśmy tylk t „sananJoryjnosC'*
do istniejących
gmachów, Jo
fsani-ejących warunków. Sanałr-.-ja nu Kaukazie są nawet zmaca
nie ładniejs/zc c«d tych pałaców—
pod w/ględeim cstotycunym. W
każdej sałi inn/ styl i inne drze
wo: orzechowe, dębowe, kaszta
nowe. Muble i ściany. W naszym
konkursie odgrywają rolę nktylko zewnętrzne walory 'S-amato;
•urn, lec,z irównież im-eitody Ieczfnia, rezultaty, (stosunek do cho
wali i t. p. Dlatego mam nadzie
ję, ze weźmiemy jedno z pierw
szych miejsc.
— Życzę panu uzyskania pi?: w
szego miejsca.
. — Dziięikuję. Niestety, wiem,
że tak uje będzie. Nie zaszy
liśmy ijuszcze na to. Muissmy się
jeszcze dobrze „podciągnąć",
aby pretendować do -pierwszego
miejsca.
1
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zawiadamia, że

Dr. Leon PRUSSAK
CHOROBY NERWOWE

przyjmuje w Lecznicy
w godz. 1—2 p. p.

wieka o niożwyikło.n po'^-iciu | wspólne instytucje polityczne, a
krzywdy i niepospolitej goryczy, j my nie jesteśmy takiem ciałem i
dlatego też sądom jego brak nic powinniśmy w^ale s.tarae się
perspektywy i proporcji. Jest on ' •rrieni zostać. Wszystkie nasze
w swoim rodzaju .marzycielem i ' instytucje, włączając i seminar
nk czyni ważenia, taktoy rozu ium rabiniczne, zostały stworzo
miał wielką mękę naszego życia, ne dla poditrzymania zas-aid emąn
mękę życia w Golusie współczes -•ypacji. Obywastelle niemieccy,
nym, tak samo jak nie rozumie, i::ó zy wyznają ,reHgję mojzeszoże kompromisy były czasem skła ; wą nie mają i nie mogą mkć
ulaniem się do mniejszego zła: 1 innego Sjonu, niż Berlin, Cały
zupełnej obojętności i niewiedzy ! :;uch Wielbicieli Sjonu był inspi
żydowskiej. Wydaje sądy o na- ] ro,wany przez antysemityzm, za
szem nieziwykłem położeniu, opie -Tchórzostwo, za haniebny pesy
rając się na pospolitych kiryter- i mizm, co do przyszłości żydojach. ale muszę przyznać, że to stwa-, za wybujały sentymemtaograniczenie się do jednostronno 'iem w sprawie zjednoczenia żyści nadstawienie umysłu ma dosko Uów -z różnych krajów, wreszcie
nałość, czyni jego poglądy do j za odgradzanie ®ię zarówno od
pewnego stopnia alrakcyjnemi I , ortodoksji jak od liberalizmu ży
pociągającemu Chociaż błędy dowskiego. To wszystko jest głu
j swe okupuje płomienną wiarą i I pic, niemoralne, islabe i wymyślo
I powagą, to jednak będzie mu- ne przez przeiiniteieklual.teowane
. rial złagodzić swój radykalizm, jednostki. Waesz Meir jest mło
'gdyż obawiam się, że w przeciw- dym człowiekiem o pewnej dozie
. nym razie będziemy -mieli z nim tak zw. genjuszu, oltóż inuisizę |W'kłopoty".
, •n,ti powiedzieć prawdę, że mam
! D3'rektor, człowiek bard'zo su- już po uszy tych wszystkich genrowy, dobiry organizator, był je juszów. Meilr last nieokiełzma.ny
szcze bardziej rozgniewany: „Po jak dziki koń, j jeżeli nie podda
daj-rzawem, że Meir jest jednym, się w ziapełnościi naszym przepi
z t. 2w, „Wielbicieli Sjonu i ma- s o m i c z a s a d e r n t o b ę d z i e m u 
rey o narodowości żyd oskiej, siał poiegnatf jię iz natrii'-.
i To są błędne i sZkodliiNw n^pira' cje. Narodowość, -tioi jest lud, któ(D. c. o.)
i ry zamieszkuje pawiem; wspólny ,
obszar ziiMti' •' (połg|Czoi5y jost we
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HEMARA, PROROKA i WŁASTA
Gościnne występy najlepszych tancerzy Europy

nego w Warszawie
Odznaczona 1-ą nagrodą im. Prezyd. Rzeczp. Polski

5 GEORG GROKE
T. A1ANK1EW1CZÓWNA, M. GABRIELI, J. KRASZEWSKA, I. FILOMÓWNA, M. KOŁPIKÓWNA, H. BIERNACKA, L. LAWIŃSKI,
CZ. SKONIECZNY, L. SEMPOLIŃSKI, Z. REGRO, J. WOYCIESZKO,
REVUE - GIRLS.
Początek: 7.15 i 9.15.
Ceny miejsc od 50 gr. do 3 zł.

Aresztowanie uchodźcy z Nie
miec za próbą demonstracji
przed ambasadą niemiecka.
łudniowych ErenreJch rzucB butelkę w
okno gmachu ambasady przy ulicy
Piusa XL wybijając szybę na parte
rze. W Biitelće znajdował się
list
zawierający opis ostatnich
przeżyć
Erenreicha, któ/y od 2S łat przebywal w Niemczech.

W nreszioie centralnym osadzony
eostał uchodźca z Niemiec
50Jetni
Samue' . Aron Erenreich, oskarżony
o usiłowanie urządzenia demonstracji
przed gmachem ambasady niemiec kiej w Warszaw1 e.
W dniu 4 b. m. w godzinach po-

AKcja protsstacflna przeciwko
odebraniu obywatelstwa
palestyńskiego Achi-Merowi.

Wczoraj odby'y się w Warszawie
demonstracje protestacyjne młodzieży
sjonsstyrznej przeciwko deportowaniu
z Palestyny Achi - Meira i Dra Jewina. Podczas demonstracji przed am
basadą angielską na Nowym Świe
cie aresztowano Gerszona Segała z
Falenicy.

Na pŁ Bartkowym odbyta się ma
sówka i kolportowano okolicznościo
we ulotki. Aresztowano tam Barba
rę Marchewkę ' Furmańskiego.
Masówkę na Nalewkach rozproszy
ła policja.
, „ •
•

J.jf.

(5) K. C. Org. Rewiz. w Polsce
swrócil się do prezesa Gminy Żyd.
w Warszawie p. Mazura z prośbą,
aby p. Mazur zainicjował
podjęcie
przez wszystkie gminy żydowskie w
Polsce akcji protestacyjnej przeciwko
odebraniu obywatelstwa palestyńskie
go działaczowi rewizjonistycznemu
Achi-Aleirowi.
P. prezes Mazur przvrzekl w spra
wie tej porozumieć się z Zarządem
Gminy.
...H, , „

Przejazdy grupowo i irJywiiiualns do
organizuje C. K. Organ. Sjonistycznej
OD 6G0 ZŁ.

Cena powyższa obejmuje paszport,
wizy, bilety okrętowe i bilet kolejowy
oraz utrzymanie na okręcie. Zgłosze
nia i informacje w C. K. Organ. Sjon.
PI. Grzybowski 10 oraz łódzkim od
dziale, Łódź, śródmiejska 29.

Dokoła sensacyjnej afery z lo

sem loteryjnym.

KTO NABYŁ SZCZĘŚLIWY NUMER?
(c) Donieśliśmy wczoraj o wszczę
ciu śledztwa w sprawie
losu
Nr.
171385, na który
padła
wygrana
1QO.OOO zł. Los ten został nabyty w
kolekturze II. Al. Ratupaporta przy
ul JVlnranowskiej 7—9 w pól godizi- j
ny po wylosowaniu tego numeru w
sali ciągnień
Gen.
Dyr.
Loterji
Państw, przy ul. Nalewki 2a, gdzie
ogłoszono wygraną.
• Ustalono, że tajemniczy nabywca
losu był w towarzystwie
drugiego
osobnika i podał nazwisko (niewia
domo czy zmyślone czy prawdziwe); ,
stwierdzono wszakże, że podany prze
żeń adres (Leszno 102) jest fikcyj

ny. Kolektor Rappaport sprawę swo
ją powierzył as^okatom: Gustawowi
WieEJkowsklemu i Henrykowi Nowo.
gródskiemu, ktwzy wczoraj interwen
iowali u prokuratora pana Pawlików
skiego.
Prokurator wydał Urządowi śled
czemu polecenie niezwłocznego prze
prowadzenia dochodzeń i wywiadu.
Zachodzi podejrzenie, z", w aferę tę
zamieszane są -nne jeszcze osoby, a
najprawdopodobniej
ktoś,
komu
szczególnie łatwo .było
kupującemu
udzielić odpowiednich informacyj.
Wczoraj przesłuchana była żona
Rappoporta, której wskazano album
przestępców. Warto zaznaczyć,
że

SCENA POLSKA

Teatr Mały. „Karaima"
komedia w 3 aikitach Saiumitii ersett a-iM a' -ghain a.
Różmiice marc-.lowych tempera
mentów nigdzie nie objawiają
się 'W foflmie tdk" wyraźniej., ja\k w
upodobaniach teatralnego wi
dza. Francuska 'publiczność korne
d'jow a konlsuituuje chęlmie madz.nj
kóniedji erotycznej, gdzie obok
aktoji, Ikitóra odgrywa naij'watziniiejBzą rolę. wymaga się przedewzyslkiii m d'aflcgu zręcznego, kikkiego, pikantne,g.\ ipodobnie jak
słynne smrllcohki kuchni francu
skiej. Anglicy natomiast przeba
czają dluzyzmy djalloga, byfcbv r
tylko szuuka komediowa porusza
ła jatk'K problem, mniej liub ba.diziei' doniosły, rzadko spoitykany kilb pospolity — kcz stano
wiący zawisize oś kom^edji. Bła
ha
komedyjka
SaunTiimeTse.ta

tego samego dna, gdy w kolekturze
Rappoporta sprzedano ten szczęśliwy
los — podobny wypadek miał rów
nież miejsce w kolekturze Weimkipera przy ul Krak. Przedmieście 63. ! Wzorem lat ubiegłych — UKAZAŁ
Tam również zgłoś# s m dwaj , SIĘ W DNIU 1 STYCZNIA 1935 Roku.
ROCZNIK - INFORMATOR'
osobnicy w tym czasie, $ly odby
„NASZEGO PRZEGLĄDU".
wało się ciągnienie, domagając
się
Tom, wydany obecnie,
obejmuje
i specjalnie o numer, na który padta
już pewna wygnana. Ponieważ za. oprócz rubryk dawnych, cały szereg
cliowati'e się kientów wydało się po nowych działów, skupiających boga.
ty i różnorodny materiał inlonnacy]
dejrzane losów nie sprzedano.
ny, na co wskazuje umieszczony po. j
Dalsze śledztwo — w toku.
niżej spis rzeczy:
i
Do P. T. Czytelników, kalendarz na
rok 1935- Święta w roku 1935.
spędzisz czas
Calendarium, Jakób
Appenszlak.
Niekoronowany król żydowski. Nałaa

00 REDAKCJI

Siwalbe. Nastroje
paryskie.
Saul
Wagman. Raut u prezydenta Z. S. R.
R.
Jotka. — Zmiany na rynku węglo
wym. Ci. co odeszli.
Rok ubiegły, Samuel
Hlrszhorn.
Przegląd gospodarczy 1931 roku. Kro
nika polityczna. Kronika
zdobyczy
technicznych- Kronika lekarska,
Informator prawny, nowe posło
wanie układowe 1 upadłościowie. Ul
gowe świadectwa przemysłowe.
Rzeczpospolita Polska, zarys ge.
ogr.-kraju. Kalendarz z dziejów waiki o niepodległą Polskę. Ludność w
Polsce. Polska wśród państw Euro
łl1
py. Miasta w Polsce. Większe mia.
NOWOLIPKI 37.
sta w Polsce. Wiadomości gospodar
Doborowe towarzystwo. Doskonała
PRZECIWKO
audycja muzyczna. Bufet. Naukę pro
cze. Górnictwo i przemysł.
Władze
C H R V P C E
wadzą wykwalifikowani instruktorzy państwowe. Podział administr. kraju.
studenci. Ślizgawka czynna od godz.
STOS UJCIE
Urzędy dypl. 1 kons. zagranica. Stoli
10 — 22.
ORYGINALNE
ca Polski — Warszawa.
PASTILLES
Naokoło świata, Oskar
Berman.
STRZELAŁ DO SWOJEJ
ŻONY,
Esperanto — Język współżycia lu
LECZ NIE CHCE JEJ DAĆ ROZ
dów. Państwa świata. Flagi niektó
oczyszczając? <5łos
WODU.
rych państw.
Waluty
większych
W Spriedd7y w dptpkdch
(c) PM roku temu odbył się pro
Składach aptecznych.
państw. Biro--13idżan i Jego możliwo
ces niejakiego Arona Zolberga, któ
ści kolonizacyjne. Krótka encyklope
ry ocTdal do swojej żony 6 strzałów
dia geograficzna.
z rewolweru. Zolberg został skazany
Palestyna, Paulina Appenszlakowa.
na 2 l pół roku więzienia. Ostatnio
Z cyklu reportaży p. t. JSoce pale
żona Zolberga Łwróciła się do rabi
WIELKA AFERA NA SZKODĘ styńskie". Wiadomości palestyńskie.
natu z prośbę a przeprowadzenie roz.
KILKUSET LUDZI.
Instytucie sjonistyczne. Instytucje sjo
wodu. Wczoraj zgłosił >ię w tym ce
ŻEROWANIE NA NAIWNOŚCI nistyczne w Warszawie.
lu do Zolberga w więzieniu urzęd
INWALIDÓW.
Świat Pani, Paulinette. Cały dzień
nik z rabinatu. |ednakże Z. katego
(c) Niejaki Marszalk wraz z żo modnej pani. Z notatnika
elegantki.
rycznie odmówił udzielenia rozwodu,
ną założyli fikcyjny Związek Inwali Jaką się widzieć pragniesz
1 Jaką
oświadczając, ze nawet w więzieniu
dów w Radzyminie. M. mianował sie Jesteś? Modne nakrycie stołu. Gimna
nie rezygnuje z przysługujących mu
bie prezesem, żonę zaś — generalną styka na codzień- Kiedy dziecko po
praw... mężowsKlch.
sekretarką i w ten sposób
oboje winno? Kalendarzyk kosmetyczny.
! stanowi" jedyne i wy toczne
władze
Filinia, dr. I.. Gleissner, Praca HU
Wobec znacznie zwiększonego za
'„związku". Z energją zabrali
mowa pod znakiem odrodzeniaA.
potrzebowania
na
znaną
SÓL
MORSZYŃSKĄ przeczyszczającą, Za „pracy" wśród chłopów którym się Baks. Film 1931-1935.
rząd Zdrojowiska Morszyn od 1-go ! należała renta inwalidzka łub którzy ;
Higjena życia codziennego,
cal.v
stycznia r. b. obniżył cenę na zł. 2.80 i mieli jakieś zawiłe sprawy sporne.
rók pod znakiem higieny.
ProL K.
ze flakon.
Alarszalk miał do pomocy dwuch Oppenheimer. Jak odżywiać się zi
j urzędników starostwa, którzy antyda- mą? Przyczyny i leczenie bezsenno
OLBRZYMI POŻAR W ŚRÓDBORO.
I towall spóźnione podania o rentę.. ści. Ziołolecznictwo. Higiena zębów.
WIE.
I KUjemci podpisywali zobowiązania Medycyna przyszłości.
14 przyka
(c) Nocy ubiegłej wybuchł groźny
że w razie pomyślnego
załatwienia zań higienisty. O leczeniu głodówką.
pożar w śródboruwie w parku miej sprawy — połowa renty pójdzie na
Szybka pomoc w wypadkach
na
skim w domu należącym do Tow. rzecz związku, w rzeazywistości zaś
głych- Izolacja po chorobach zakatu.
Miłośników Śródborowa, gdzie mieś szła do kieszeni M.
| Apteczka podróżna I podręczna. Co
ci się
kawiarnia Szulima FRnkiera.
Wreszcie
afera
wyszła na jaw. każdy o Ubezp- Społ. wiedzieć powi
Ogień przybrał
groźne
rozmiary. Poszkodowanych jest kilkaset osób.
nien? Urzędy sanitarne. Żyd. Tow.
Wkrótce wszystkie pokoje stanęły w „Związek" zlikwidowano. Marszałka,
: Lekarskie. O leczeniu kruszcowem w
płomieniach.
Wśród gości powstał jego żonę oraz
dwuch urzędników domu. Uzdrowiska polskie.
nieopisany popłoch. Służba rzuciła się starostwa postawiono w stan oskar
Gmina Żydowska w
Warszawie,
na ratunek.
Zdołano tylko drohną żenia.
Życie szkolne. P. L. Przeciążenie mło
część ruchomości ocalić. Akcja stra WYBICIE SZYBY W MAGAZYNIE
dzieży pracą domową. D. Rosenberg,
ży ogniowej trwała kilka godzin. Ca.
PRZY UL. MIODOWEJ.
Młodzież, a kluby
sportowe.
Dr.
ły budynek wrad z urządzeniem spło
SPRAWCA Z „MIECZYKIEM"
Joachim Freitkel. Gimnazjum
4-Ict«
nął doszczętnie.
ZATRZYMANY.
nie nowego typu. Informator szkol
Straty są znaczne.
(c) W magazynie okryć damskich nyWajmana przy ul. Miodowej 5 wybi Adresy Żyd. Tow. Dobr. 1 Inst, spoto kamieniem
szybę
wystawową. łecz. kultur, zawód. 1 artysL
Sprawcę ujęto. Okazał się nim Anto
Rozmaitości, taryfa pocztowa- Opła
ni Ługowski (Świętojerska 32). W ty stemplowe. Skala wekslowa. Tab!,
czasie rewizji osobistej przy Ł. zna porówn. skal temperatury. Przepisy
leziono
„mieczyk"
odznakę
b. dla pasażerów P. K. P. Kronika spor
„O. W. P.".
towaOFIARY ŚLIZGAWICY.
W ten sposób „Rocznik - IniormaKomfortowy pokój na plaży.
CZY TAK TRUDNO O PIA
tor" Jest obecnie iedynem, wszech*
Centralne ogrzewanie.
stronneni źródłem wiadomości, obel*
SEK?
Dobra kuchnia.
W ciągu dnia wczorajszego w Po mulących całokształt życia gospodar
Przystępne ceny.
gotowiu Ratunkowem
zanotowano czego we wszystkich dziedzinach i
przeszło 20 wypadków nieszczęśll . Jako taki, napewno znajdzie mlelsce
Hajarkonstr. 97
wych z powodu gołoledzi.
w każdem biurze, mieszkaniu 1 insty
tucji przemysłowo - handlowej.

I J

NAJPRZYJEMNEJ

AKADEMICKIEJ"

VALDA

PENSJONAT
KAETE DIN
T E L - A V I V

zna, nie przes?jkadza rozkwitowi
milośoi, lecz sprz-ccćwia się roz
wodowi. I oto, pewnego dnia, po
dziesięciu latach, Karolina otrzy
Maiuighana, 'ktćrą wystawił leatT muije wiadomość o ś-tnierci swe
Mały odlpoiw.iiada zatem doskona go męża. Nadeszła upragniona
le przlelci'ętn.emlt, giustowi widza chwila i jak s-^dzą przyjaciółki
angielskiego. Jak z^wylkle i nie- jej, 'w których upostaciowana się
odmiemiie w komedjaoh pew ! .n qpinja putoiicz'ia
nic nie stoi
gal typu., nzieicz dzieje się w sferze na przeszlko'dzie, aby finaff dlzieposiaidafącej na tyk •dluiże środki sięcioltottniej, czułej, nielegalnej
matetjiallńe, że moiże do'woili zaj miłości Karaliry został uwieńczo
mować się w zyciiu zaiwiłemi i ny ślubom. Cói się jednak olkaiziunieiis tiotmeim i
z agadin teni ami je? Karolina i jej kochanek w
siwych przeżyć i kaprysów. Karo ! prtaeciągu dziesięciiu lat poznali
lina, ktfbieita czterd'zies'tiollel'.nda i i wszystkie roa,;oisze nielegalnej
! piękna, ijeisit pt:;editniot.em zaizdro ! miłości: owe spotkania tajemne,
iści S'wych pirzyiaciółek, gdyż z-Jo za itnias'tam, posiłki spożywane
|by-a przywiązanie i imijo-ść S)"m- w małych retstauracyjka'ch, space
paiiycznego adwokaita. - Niebyłe ry z-datla od łudzi, noce kradfcione
jaka to miłość
skoro ciągnie opiniji
ipuibliczinq,
poca-hinilci,
się już od lat dziesięciu i jako zawsze niedoslatftCTne, jednem
ostateczny ęeJ, stawia sobie słoweim .szczęście niedosytu, ja
mailźeńistwo. Karolina ma męża, kie daje taka miłość. Małżeństwo
z któryim nie żj je od wiełu- lat — kobiety juiż ni'jmtodiej z mężczy
ten dalelki, w jounej z fcoJonji an- zną przyzwyczajonym do wygo
giefekoch CTiZieCywaijący mężczy dy życia ikawial^nskiogo, o.?r ; ac^a-

lóby w pierwszej linji sz«reg
scysji, nieodstępnych towarzyszy
życn codziieinncgo.
Oio na scen.ie widizimy małą
próbkę jednej z tych dlroibnych
niiazgód, które w iprzyszłocśi, za
pełnią każdą chwilię, pozostawia
jąc gorzki sniuk żaki... Opinja
puibikzna jedn.rk pożeniła tych
dwoje — mk wdaje się ona w
sulbielne rozlważamia ewolucyj
psychicznych, : akirn podikga mi
łość, trwająca dziesięć lat — lecz
żąda kategorycznie, aby pragnie
nie
zostało
zaspokojone, i
by koniec logiczny i natnirailny uwieikzyłidzieło Tomanityiczinej mi
eści. Karolilna ima dość pokaź
ne środki imatvjalne i dość dużo
arag'elisikiej siły woli, alby przei cilwtatawi-ć się cpinji. PrzyjacielIdkarz, jeden c tych ludzi, któ. ych cierpienia bliźnich nauczyły
wiele, wybawia ją z kłopotu, ośwLdczając, że wiadomoiść o
śmienci jej męża okazała się myl
ną. Maż Karoliny żyje, Karolina

Ijest zatem cudzą własnością... a.
jej towarzysz, który przed godzi|ną już snuJ snvi^ne obrazy raudy
1
pożycia małżeńskiego, zinów oganrięty porywem
pragnienia
|rzieczy niedoziwoiloinej, oudizeij
odra-z:ii ulega przemianie: kocha
| niezdobytą, nieosiągalną 'kobietę.
1
Komedija Saummersetha Maughana, jak w.idsc z treści, nie je^t
pozbawiona głębszej wartości
psyc lio 1 ogiczn ej,
szc z egol nie
gdy p. Ćwilldliniska, która kreuje
rollę Kairo'liiny z siłą przek on yw Jijącą usiłu/je ,na"z,ircić widzowi po
wagę swych przeżyć.
Oo nieco przewlekłej akcji duiżo życia i humoru wnosi p Bli
azy ii ska w roili jednej z przyja
ciółek Karoliny oraz p- Gella z
wtdzlękkim wyitypująca
w ro'i
współczującej zalotnicy. Różań
ski jest, jak zawisze, wyrtworny
i ftłeganoki, zaś Stanisławski w
roili lekarza wydaje się być wosobienicim mądrości życiowej.

Zastępca,

NASZ PRZEOLĄD, Warsza-wa rcfedzijeta

6 stycrnfa 1D35 r.

Ceislrslna Żydowska Kcsnisja Gospodarcza

TEATR im. KAMtŃSKIEGO,

rzcimieśłinitów
żydowskich ze
szczególnie kryzysem
dbtknięty-oli łcrajów, w których roboci
zna jest bardzo -tania (Przeprowa

w s,prawic .projektu Koiiii.iteiJu De- dzone przez nas badania dowio

legaćyj żydowskich utworzenia
Ceniaralwj Komisji Gospodarczej
w Paryżu or.az Rady Oosipodarczejj w Warszawie i w konkluzji
docbodizi do 'następującego wnio
sku.
Celem
Rady
Go
spodarczej w chwili
bieżącej
winno być przygotowanie
już
teiraz i wykonanie w przyszłości
iłas^ępafjących zadań:
a ) ragiulowanie i zwiększenie
enugracji .żyd-owskiej,
ib) organizowanie ekspoitu

dly, że z PoJs,ki np. można byloby e!icspoirr.'ovvać liczin.ie
taikie
wyroby, gdyby zaltożono odpowiedn.ią orgam,hzacj<? na miejscu
i orgamiizacje braitinie w krajach
importowych),
c ) wzimożenie i koordynowanie konstruktywnej pomocy po
saczeigófnycih orgain.izacyj,
d) znajdowanie i dopornaganie przy tworzeniu nowych dodat
kowych zajęć dla
ludności żydovvskiej. (I w tym zakresie badania nasze dowiodiły, że istnieją

•możliwości stworzeniia łych zajęć przyczem chotizi o surowce i
wyroby togo rodzaju, które zbogacają kraj i nie są przedmiotem
koinikiuirunicj.i, jalk nip. jedwabnietwo,
pszczelnictiwo, hodowla
dirobiu, królików « p . ) .
j
Niukonieczmie obstajemy przy
' tych żądaniach. Jest to sprawa,
lotórą przyszła komisja będzie
musiała rozważać. Główną cechą
tych zadań winno jednak być to,
aby zadania te nie miały c h j i a k teiru takiego, że ich obrona lub
realizaoja byłaby związana z wal
ką poMtyczną, która jest rzeczą
sił 'wewnętrznych, nie zaś zew
nętrznych.

OD LAT35 UJ/ŁUŻ3IE DZIECI'fl-PUDER BEBE SZOFMANA

ranni ———Mi iirirrrtBiiiinwniiiiifii -im nnnnwniiinnriTiirr im

m

m

m

m i włmtamtmatammmmmkmmm—m——m—————P^

Powództwo o milion złotych
na

wynosi
około zł.
(h. n.) Do Sądu Okręgowego nad milj'On zł. Tymczasem w rok wypadku
Wydz. II Handlowy w TTarszia- po ukończeniu robó 1 , Bank przy 33.000 Syndyk masy upadłości
wie wpłynęło powództwo o zł. chod . Z ; do wniosku, że budynek wnosił o przvznanie masie —
wait
więcej,
niż prawa ubogich.
1.000.000. Rzecz w tem, że r. nie jest
Sąd Okręgowy wniosek uwzględ
1926 p. B. R. powiei zył budowę 2.G00.000 zł.
nil i przyznał prawo ubogich do
swiego gmachu przy ul. Nowo
Ostatecznie firmie ogłoszono
grodzkiej w Warszawie,
f-mie upadłość i teraz Syndyk tymcza prowadzenia niniejszej sprawy.
budowlanej „Paweł Hole i S-ka". sowy masy upadłości f. I'a w e I
Koszt budowy gmachu, który Hole i Ska artw. Tadeusz Wi
w g . pierwotnvch planów miał niarski wystąpił z pozwem
do
być skromnym budynkiem, za Sądu,
domagając s ' ę od Banku
projektowano iia zł. jeden mil- zapłacenia należnych f-mie sum,
jon trzysta tysięcy. Jednakże w których ogólna cyfra wyraża się
trakcie
wykonywania
robót, jak to już zaznaczyliśmy liczbą
Zamieszczone wczoraj ogłoszenie
pierwotny projekt co do rozmia ponad 1 miljon, a wobec tego,
| o zaginionym chłopcu wywołało po
rów gmachu Banku uległ zmia że ta właśnie zaległość zrujnowa
wszechne zainteresowanie. Wszy
nom i w rezultacie — jak wiado ła f-m.f i masa upadłośęi nie ma
scy prowadzą poszukiwania za 16mo — stanął w Warszawie przy funduszów na opłacenie
wpisu
letnim PIOTRUSIEM.
ul. Nowogroczkiej monumental sądowego, ktary w konkretnym
ny gmach o p ęknych salach ko
lumnowych, wykładanych mar CHULIGAŃSKI
KUPCA ŻYDOWSKIEGO.
NAPAD NA
murem, luksusowo wykonany.
ZABÓJCA SKAZANY NA 8 LAT WIĘZIENIA.
Zmiany
wprowadzone
do
(h. n.) Ławę
oskarżonych padnięty i działał w obronie ko
pierwotnego projektu budowy w
trakcie trwania robót, w znacz przed Sądem Okręgowym zajął niecznej.
Obrona ta n ! e była skuteczna i
nym stopniu wpłynęły na kosz! wczo/aj 22-letni Jan Rzepa, któ
Sąd
skazał oskarżonego na 8 lat
ry
na
szosie
pod
Radzyminem
budowy, a niezależne od tego,
więzienia.
napadł
„dla
z-iOąwy"
na
spokoj
olbrzymia zwyżka na materia
łach budowlanych, sięgająca 100 nego kupca Moszka Cerklewicza.
— 2 0 0 proc. spowodowała zwięk Napadł ot tak sobie... Cerklewicz
szenie się kosztów w takim sto zaczął się bronić. T;) rozjuszyło
sunku, że firma Paweł Hole i Rzepę, wyjął nóż i przebił kup
śmierć
na
Ska, po wyczerpaniu wszystkich ca, k t ó r y poniósł
swych
zapasów finansowych, miiejscu.
Przed Sądem Rzepa zachowy słynny wirtuoz - pedagog da jedyny
które włożyła w budowę,
zna
recital fortepianowy w Konserwator
lazła się w trudnościach i oświad wał się zuchwale, usiłując prze ium w ŚRODĘ 9 b. m. Bilety
„lear" hotel Europ.
czyła Bankowi, iż w dalszym cią konać sędziów, że to on byl nagu budowy t;a pierwotnych wa
ruinkach prowadzić nie będzie w DRAMAT DWUCH BRACI, KTÓRZY STANĘII W OBRONIE
SIOSTRY.
stanie.
|
Pragnąc un knąć przerwy w
(li. n.) Smutną sprawę rozpo miętnościom.
Kobieta broniła
budowie, co '.araziloby niewąt
znawał wczoraj Sąd Okręgowy, się, lecz Stęp'eń nie ustępował.
pliwie Bank na olbrzymie stra
przed którym stanęli d w a j bracia Jęki siostry
usłyszeli
bracia.
ty, spowodowane zwłoką w ter
Roman i Kazimierz Księżykowie Wpadli do pokoju, rzucili
się
minie wykonania, koniecznością
pod zarzutem -abójstwa s z w a g  na szwiagra i straszliwie go ska
rozpisania nowego przetargu —
ra ich Wl. Stępnia.
towali.
Ba>nk zgodził się na zmianę umo
Stępień był alkoholikiem i ty
Stępień zmarł skopany i zbi
w y i zobowiązał się, że zapłaci
ranizował swą żone a siostrę ty p n e z obu braci.
f-mie należność za budowę nie
oskarżonych. Krytycznej nocy,
Sąd Okręgowy,
przyjmując
w g . cen pierwotnych lecz
po
mimo, że Stępieniowa dopiero wprawdzie, że oskarżeni działacenach rzeczywistych pod wa
powróciła ze szpitala, gdzie prze j li w stanie wyruszenia z uwagi
runkiem, że budowa będzie skoń
bywała wskutek przebytego po j jednak na bestjalstwo w ich poczona w terminie.
ronienia,
Stępień i,siłował ją [ stępowaniu wymierzył
Księży
Firma tedy dokładała starań
zmusić do poodania się jego na kom po 3 la"a więzienia.
aby dotrzymać tego warunku i
mimo strajku powszechnego, ja j
ki w międzyczasie wybuchł w
AHHSZTOWANIĘ OHYDNEGO ZBOCZEŃCA.
przemyśle buaowlianym, mimo
50-cio
letni
franciszel; Herberger z ziaipano Herbergera na schodach w
pożaru jaki miał miejsce na bu
dowie, budowę gmachu P. B. R. ul. Hrubieszowskiej zwabiał 8-mlo i chwili, gdy całował jakąś maleńką
z dziewczynkę, sprowadzoną z ulicy.
w terminie jej wyznaczonym — 10-cioletnie dziewczynki na jedną
klatek schodowych do domiu przy uL
Herbcrgera aresztowano. Będzie on
ukończyła.
Przyokopowej 41.
poddany badaniom psychjatrycznym,
Kiedy natomiast przyszło do
Obdarowywał dziewczynki łakocia ponieważ zdradza stan nienormalny.
rozrachunków, okazało się,
że
koszt budowy
wyniósł cztery ml i dopuszcza, się czynów lubież
miljony czterysta tys., na poczet nych...
CHOROBY NERWOWE.
których f-ma otrzymała w trakcie
Trwało to pewien ctras, aż wresz
budowy jedyr/e zł. trzy m i I j on y cie dowiedziały
się e tem
matki
dwieście pięćdziesiąt tys.,
tak, dziewczynek i wystąpiły ze skargą
Marszałkowska 131
że firmie po ukończeniu robót na do policji.
Przyjm. w ponledz., wtorki i czwartki
leżało się jeszcze od Banku po
Zarządzono obserwację 1 wczoraj
od 2 — 3.

Szukajmy
Piotrusia

LAZARE-im

sa. Rwi-pwsTKoWfl
Leczn ca C^ntrajni

TRUPA W;LEŃSKA ki M. MAZO
KIDUSZ HASZEM
ŻYDOWSKI TEATR DRAMATYCZNY IXX ROK ISTNIENIA.

ŻYDOWSCY DZIAŁACZE SPOŁECZNI O INICJATYWIE KO
MITETU DELEGACYJ ŻYDÓW SKICH. ANKIETA ŻYDOWSKIEJ
AGENCJI
TELEGRAFICZNEJ.
Dyrektor „Joinfiu" w -Polsce
p. Izaak (jiitormain <uicŁz.ie 1 ił oibszer
nej odpowiedzi na
ankietę Ży
dowskiej Aganicji Telegraficznej

Oisona 1-3, tel. 243-07
sr.

Dziś poraź ostatni

i

We WTOREK prenijera komedjl znanego humorysty TUNKELERA
„HYPOKRVCI" (GOTS-GANOWIA1).

Wiadomości z Łodzi

ZJAZD

RZEMIEŚLNIKÓW ŻY Okręgowy w Lodzi
rozpatrzy
DOWSKICH.
sensacyjną sprawę o unieważnie
T3z'"s odoędzie się w Łodzi, w nie testamentu, którym b. p. Mar
lokalu Cechu Piekarskiego, (Pił kus Karpi, b. sekretarz Gminy
sudskiego 5 ) zjazd wojewódzki Ż y d o w s k i e j zapisał Gminie cały
rzemieślników żyd.
swój majątek, obejmujący m. in.
Na zjazd przybyli z Warsza dom.
wy p. Leon h : iiikielstein i ad w.
O unieważnienie testamentu
Mandelberg.
wystąpił bratanek zmarłego, Lud
Na zjeździe będzie omówiona wik Karpf, który twierdzi,
tc
sprawa wydalenia 2 urzędników stryj jego, w czasie, gdy pisał
Żydów z Łódzkiej Izby Rzemieśl testament, byl chory umysłowo.
niczej.
FIRMA GOEPPERT POD NAD
Rozpatrzony ma też być pro
ZOREM.
jekt ewent. złożenia mandatów
Sąd handtowy ogłosił nadzór
przez radców żyodwskich w Iz znanej fabryce kapeluszy p. t.
bie Rzemieślniczej w razie nie j Karol Goepp^rt.
uwzględnienia ich postulatów.
DELEGACI NA ZJAZD REWI BILANS BANKU KUPIFCKO. KRE
DYTOWEGO W LODZI
ZJONISTÓW.
| Dorocznym awyczaiem Hank KuNa zjazd sjonistów-rewizjoni- p: e ck<J~K red ytofw v Sipótdzł<elczv w to
stów w Krakowie wyjechali
z dzii wvstaniM nicinvazv z oouWiBtoŁodzi, jako cclegaci rewizjoni wamrcm b1am,sai za rok IW4.
Jest to pierwsze spra-wozdamte ban
stów łódzkich, p. p. mg. Berhal,
knrwe. Wynikli sa zaidawalaiate. strau
inż. Elpern, Kochański, Tyller, ty .rolkni oosracyjmiago niewelMe. jdSz. Uberbaum ! radny Zajdę.
ipisv o.>eimujq wszelkie wątpliwe na_
! Ittfcrłoóci. Bolesnym j-erit że bank ztnu>NAPAD NA ULICY.
Na ul. Sienkiewicza został po stzr.ny byt spisać 'ł "zwiły swe w
Centralach SipółdzEeJj i\icń. pnzeciei
biły przez
dwu
nieznanych mie pri to były one stworzone, aby na
sprawców 24-letni NaftaJi Alter niioh ponosi<5 straty ale aby nieść pw
| moc bankom!
(Sienkiewicza 8 ) .
Wykapany zysik al. 26.880.47 staPobitego opatrzył lekarz po
I nowi reaiina wartośćgotowia.
i Cyfrv poirów.ngrwcze dkresu ubiegłe
STRASZNA ŚA1IERĆ W PLO so podame w Irlamsie są newelaoH
MIENIACH, PODCZAS POŻA w świetle utartych fomm sprawo®,
dań bantotwyoh i należy przvWa<mąć
RU OD PAPIEROSA.
tei tmnwacji. Bidains tdimi'e ivdem I
Jan Śliwiński (Franciszkańska
rozwoiem i ja(k mas z miairoda>nei?o
61), powróciwszy do domu pi źiódi'a rniVrrnruja "przewd^zrama iost
jany, zapalił papierosa i usnął. wylata cz-tomikoim l '.ywWonidiy w wyPapieros wypadł mu z ust i spo so.kośoi' «I 6 ód 7 proc.
()bv ta pierwsza raj;ł"C5tia jaskółka
wodował pożar. Śliwiński zginął
była dlowym poczatkóeim ipom.v^Jnych
w płomieniach.
wyniJkdw dalszych sprawozdań tocz.
SENSACYJNY PROCES O U- n.veh iirtnvoh firm i i/nstytiucM^
Bamk Kiupeako-Krediytowy Spół
NIEWAŻNIENIE ZAPISU
NA
RZECZ GMINY ŻYDOWSKIEJ. dzielczy przysparza jcłl oze jedną
chlubna kartę spótufeielozaii sprawno
W najbliższych dniach Sąd ści.
nciAd Zarzac*u. 2) uziraime gnTseołarstwa za rziimiosto (karty nzemieślnlcze). 3) sprawy zawodowe, 4) wybAr
• ZaTza-dtu. 5) wolne winfOiStó.
WIELKIE PRZEDSTAWIENIE
2 SZWAT EE95
„ARARATU" NA RZECZ
NIEZA.
MOŻNYCH AKADEMIKÓW.
WIEC RZEA1IEŚLNIKÓW ŻY !
W środg, dnia 9 b. m. o codz. 9 w.
DOWSKICH.
odbędzie sie w sali teatru
„Nowo
(I) Wczoraj w tokaai teatru .^ca ści", Bielańska 5 wielkie przedstawia
la" odbył się wec rzemieślniłiów żyd. nie znakomitego zespołu rew (owego
Obecnych było 000 osóU Jednogłoś „Ararat". Przedstawienie zostało wy
nie postanowiono
zwrócić
się do kupione przez Stowarzyszenie Wza
jemnej Pomocy Studentów
Żydów
władz o odroczenie rejestracji
rze U. Wmieślników na przeciąg jednego roku
Całkowity dochód z wieczora lesł
i obniżenie opłat za legalizację war przeznaczony na zapomogi na czesne
dla niezamożnych akademików ty'
sztatów.
dowskich Należy sie spodziewać, że
PRZYJMOWANIE POŁOŻNIC
społeczeństwo żydowskie w W»r»za
W SZPil ALU ŻYDOWSKIM.
wie poprze należycie ten doniosły ceł
Od lulra, dn. 7 bm„ wzmeiwia się przez masowy udział w środowem
„Z mir es
r>rzyjmowdine ix>lo®nte i chorych na przedstawieniu rewii o. łmit łokszem".
od'ział po.toiżniiczo-r:ineikio{«wvci:siy w
WIECZÓR ŻAŁOBNY.
Szi>itailu Żydowskim na Czystem- Od.
Komitet Synagogi im. Prywesów
dział ten znstał ostatnio zrenłontj- przy ul. Rynkowej Nr. 5 zawiadamia,
wany.
że dziś dnia 6.1 o godzinie 5 pp. od
ZAWIESZENIE STOW. „ŻYDOWSKA będzie się w Synagodze wieczór ża
łobny ku czci wielce zasłużonego b. p.
SCENA
ARTYSTYCZNA".
Józefa Handszera. Z przemówieniami
Decyzja władz administracyjnych wystąpią: Rabin z Mińska Mazowiec
zawieszone zostało stowarzyszenie kiego p. Jakób Ajzencwajg i p. Jehuda
„Żyiowska Scena Artystyczna" (Kar Karp.
. Wejście wolne również dla kobiet.
mel'cka 27)! Wszyscy proszeni są o punktualne
DOKOłA KONFERENCJI RE W 7JO. przybycie.
NISTYCZNEJ W KRAKOWIE.
KOMITET SYNAGOGI.
Un-Zwi Orvmberp! iprlosi ŻAT-ną
o stwierc'l onre. że nie weźimr.e udział,u
w mającej sie od)bvć w Kraikowie
szósteii światowej konifeircnaji rewizjo
NA ŻYDOWSKI DOM MŁODZIEŻY
n.istvcmej
ZEBRANIE WYTWÓRCÓW GOR Im. Teresy ROZENBAUM, Twarda 27
Samuelostwo Dworman skła
SETÓW.
Orni 6-tro stycznia br. o smdiz. 8 w. dają, z okazji zaślubin córki
w 1 -sz vm teminie i o
9 w. w L. Lipsztajnów, zamiast kwia
50.—
2.g''im teTrrxwe w llrikalsi Cemtr. Zw'.iz tów
kiij Rzemi Uników Ż\"dów w Police NA LINAS HACEDEK „CHIJUS",
Nowolipki 20.
(B : e'aAska 'Nr. 7) oidihedizle się w>a!n«
10.zebranie Seikcji Wytwórców Gorse W.
tów. z nastepujacym porządkiem NA DOM SIEROT, Krochmalna 92.
3.25
dmemnytm: 1) Sprawozdanie t. dziialal Marysia Komendantówna

IL,

Pr

NASZ PRZEGLĄD, Warszawa

Pni /wrócenie

dawne] trasy linji tram
wajowej Wg 15

miedziela 6 styczmia 1935 r.

Ela pp.

Jak wiadomo, dyrekcja trim- , (ponad 51 proc.) i w 15-a (po- i i lekarzy dentystów
wajów i autobusów zapoczątkj- i nad 54 proc.) wypowiedziała się
wata ankietowe badania nłektó j za przywróceniem poprzedniej
rych zagadnień komumkacjfi tram trasy przez Muranów, ul. Gęsią i
Księgi i kartoteki chorych
w aj owiej (ankieta
sre'vd pasaże | Żelazną na Wolę. Równocześnie'
rów i ankieta śróid szkół).
Ze jznaczna większość listów Zibioro
względów tcchnichnych i pew j wyoli poza arnik i etą wypowiedzią
Marszałkowska 120,
ny,cli wątpliwości oo do układu , ta się również za tym starym kie
tel. ttal-^2
niektórych linji, przeprowadzono runkiem.
amkietę tylko na lin.jach: 15, 15 -a
W związku 7. rezultatami an
25 i ,,M".
kiety i prośbami, zarząd miejski tnaikitowamiia klijentów pnsea ctasłunę
Chociaż opracowanie tnaierja- planuje przywrócić Nr. 15 i Nr. plaicówek hainidliowycih.
łu mię jest jeszcze 'ukończone, jed 15-a da winą tirasę (Wola) oraz | Deteuacd koiminilkioiwiaić będą swe
naik już obecnie można wyciąg po wi ęks z y ć (w z ami an obe c n ej ' spostrzeżenia, jeśSi cbadzii o ujemne
nąć pewne wnioski.
iNir. 15 lub dawnej Nr. 25) tirasę 1 oiajaiwy, taferownlk'oim plracówdk, doKonduktorzy otrzymali zgó'i 1 linji „M". Wozy „M" będą skie diJimc z:aś 'podiarwiainie będti za pośred<2 proc. wypełnionych arkuszy rowaine z ul. Marszałkowskiej ntotiwcm praisy siioleiazinoj, która .pod
ankietowych na ogólną ilość 25 prz*ez Al. Jerozolimską do ul. nosząc Je a akcancujac będzie mo4lr>
tys. rozdanych. Największa Mość Chałubińskiego, 6 sierpnia, Al. | odidiziailywać w pożądanym W-orunka
odpowiedzi dotyczy 15-<ki i 15-a Ujazdowskieirri, pl. 3 Krzyży i | na smoleczeństwio wairs7.aws.kiie.
(poi wi d 30 proc. dla każdej). j Al. 3 Maja na Pragę.
!
PRZEDŁUŻENIE REJESTRACJI KIN.
Wiykszość pasażerów w 15-ce
W WARSZAWIE.

Jakich fachowców potrzeba
w Palestynie?

Kierownik wydziału Imlgracyjnego monterów instalacyjnych 50, Instala
Histadrut liaowdim p. E. Dobkin za torów rur kanalizacyjnych 30.
komunikował ŻAT-ncj, że dotychcza- I
Robotnicy włókienniczy — 70, w
sowa alija fachowców
w różnych tem przędzarzy (pończoszników) 20,
dziedzinach okazała się nieodpowied tkaczy 50.
nią I że liczni fachowcy nie mogli się
Robotnicy drukarscy — 30, w tem
dostosować do warunków. P. Dobkin drukarzy akcydencyjnych 20, zecerów
ogłasza za pośdednictwem ŻATnej od linotypów 5, Introligatorów 5.
następującą listę fachowców, których
Lisia powyższa odnosi się wyłącz
potrzeba odczuwa się w Palestynie i nie do pierwszorzędnie wykwaiifiko którzy hnigrować mogą w okresie na) wanych fachowców, inni wogóle w
bliższych miesięcy:
rachubę nie wchodzą. Dodatkowa li
Robotnicy budowlani — 185, w tem sta będzie ogłoszona w najbliższym
mularzy 60, stolarzy budowlanych 70, czasie. Histadrut wzywa wszystkie or
cieśli 25.
ganizacje fachowców oraz
Urzędy
Robotnicy drzewni — 60, w tem Palestyńskie, aby przy zatwierdzaniu
stolarzy meblowych 45, tokarzy 5, ro fachowców
do alijl z certyfikatów
botników do politury 10.
kat. B. lub z Hamlazoth brali pod uwa
Robotnicy metalowi — 525, w tem gę dane powyższej listy.
ślusarzy budowlanych 160, kotlarzy
Jednocześnie p. dr. Dobkin zazna 95, blacharzy 25, mechaników samo cza, że mówiąc o możności uzyska chodowych 20,
szwejsowników 25 nia przez egzekutywę dodatkowych
Dowiadujemy się, ii Komisariat druciarzy 15, tokarzy metalowych 90 certyfikatów na bieżące półrocze, nic
Rządu przc-dtużyl termin udaielaflia instalatorów wodociągowych 45, In -, wymienia! żadnej konkretnej liczby
karneosij'i -na r. 1935 właścicielom tea stalatorów prądu elektrycznego 30, ewentualnego przydziału.
trów świetlnycih Idto dn. 10 bm. Ter
Idąo
min ton mijalt 1 styczmda. Decyzja
pamiętaj, że powodtenie w tańcu
(i) Jak już donieśliśmy, w wy i
mm
zapewni Cł Dl MOL.—płyn od potu
W -miisarja'tiu Rządu nastąp:4a WSKJW tych dniach odbyło się po
niku narady żyd. działaczy spo
tcik prośjy Zwiiązku Właścicieli Te
szpitali
łecznych, postanowiono zwróci.* siedzenie dyrektorów
atrów Swiietlny-cli w Wairsizawie.
POWÓDŹ PROTOKUŁÓW ZA BRAK ŚWIADECTW PRZEMY
Na posiedzeniu tem
się do władz nadzorczych w spra miejskich.
142 RODZINY OTRZYMAŁY PO
wie zamierzonej przez Zarząd rozważano m. in. sprawy wykoń
SŁOWYCH
MOC MIESZKANIOWA W GRUD
Miasta likwidacji domu dla opu czenia gin. administracji szpitala
NIUMimo, iż sytuacja gospodarcza
Ponieważ z ami ed barnie wyku
szczonych dzieci żyd. przy ulicy Przemienienia Pańskiego na Pra
W cHą£u grudnia w wydl'iia'te opie braik obrotów w okresie przed pienia świadectwa przemysłowe
dze i ewentualnego przeniesienia
Płockiej.
ki stpolocznej zarządu miejs/kiego za- świątecznym i ciężkie położenie, go na rok h»eż. nosiło masowy
Obecnie dowiadujemy się, źe części szpitala z Wolskiej na ul.
•re.iestri iwano 121 nowydh rodzin, w jakiem znajdują się kupcy, po charakter, więc nastąpiła po
w sprawie tej doręczony został Płocką. Jak wynika z powyższe bądź jiuż wyOksrrii-towanych (59), bądź
zwalały przypuszczać, iż w roku wódź ]>rotokii'łów. W latach umemorjał w Ministerstwie Spr. go, plan usunięcia opuszczonych zagrożonych eksmisją (62).
bież. sporządzanie protokuK.w biegłych na specjalne migowe za
Wewnętrznych. Memorjał złożył dzieci żydowskich z domu przy
W ciągru grudnia 115 rodzin uloko karnych przeciw ,kupcom, którzy rządzenia mimistira skarbu prot)
ul.
Płockiej
ma
być
według
za
ad w. Ba-umberg.
wano w sc'hrxwtiskach fila bezdum. nte wykupili świadectwa przemy kuły, sporządzone w terminie do
Odpowiedź na doręczony me mierzeń władz miejskich wykona ; nych, a V rodzinom wydano zaposław ego w terminie, rozpocznie 15 stycznia, były unieważniane.
moriał spodziewana jest już w | ny. Losy domu zależą więc teraz mntjri na wyuaijęoie mieszkań prywaitsię nieco później, okazuje się, : ż ' Jak odniosą się władze central
najbliższych dniach.
| od Min. Spr. Wewn.
aiych. pomrc więc objęła w tej dzie władze skarbowe przystąpiły do me do tej sprawy w roku bieżą
dzinie 142 rodiziny.
koatroti jutż 2 stycznia, wysyła cym, trudno przewtdaieć.
ZNIŻKA CEN POMARAŃCZY
WSKAŹNIK KOSZTÓW UTRZYMA. jąc kontrolerów na miasto. Licz j
W każdym razie organizacje
W Komisarjacie Rządu m. st. pomarańczy i mandarynek w kie NIA
RODZIN
PRACOWNIKÓW ba protokułów wzrasta z dnia na gospodarcze występują z Interrunku
jakn.ajiszybszego
wprowa
Warszawy odbyła się konferen
UMYSŁOWYCH.
dziień.
I w-eircją w tym ikieruraku.
cja .kierowników zainteresowa dzania w życie obniżonych cen
Wskaóni.k kosztów utrzymana w
nych działów Komisarjatu Rz<tdu tych owoców.
Warszawie, oMczany przeć Olówiny
NOWE PODATKI MIEJSKIE.
celem
przeprowadzenia
akcji
W najbliższym czasie wydane Urząd Statystyczny dla mdzim pnOprócz
podwyższenia
podarku ków między in. od adjaceiniWw.
śród detalicznych sprzedawców będą starostom grodzi kim i orga oawn.ilków umyst<vwyoh, wjtk-anal w
'Ogółem władzie miejskie sponom P. P. zarządzenia dotyczą grudniu r. z. znrlżikę o 0.8 proc. w od nieruchomości i wprowadze
Uporczywe zaparcie, katary jelita ce ścisłego dopilnowania nie.po- (porównamhi z listopadem r. z., a w nia podatku od elektryczności, dziewają się podwyższyć
dogrubego, przechodzą przy używaniu bierama przez detalicznych sprze
pio równamFU z 1928 r. przyjętym za władze miej&kre projeiktują wpro dochód z podatków o zgórą 6
rano i wieczorem po szklaneczce na
wadzenie jeszcze Jtiliku
podat iniłjomów złotych.
turalnej wody gorzkiej „Franciszka - dawców nadmiernych cen za po 100, wskraźn'k tem wynosił w grudniu
marańcze i mandarynki.
69-9, w tom żywnr lść 48,4 (w iporówJózefa". Pytajcie się lekarzy.
nam&u ze wskaźmrlkiem zia listopad o DONIOSŁE WYJAŚNIENIA MINISTERSTWA OPIEKI SPOŁECZ
1,9 proc. mniej), oipat I świtotto 84.1 NEJ O KATEGORJACH PRACOWNIKÓW UMYSŁOWYCH POD
(-w porównaniiu ze wskaźnikiem za
LEGAJĄCYCH
UBEZPIECZFNIU
listopad o 2,3 proc. mniej); pocp6ta!e
Ministers-two Opieki Społecz miesiące naprzód, stała Kię ak
grupy nie ujawniły zmlam: mieszka
nie — 143,2, odziicń i obuiwie — 56.0, nej i laba Ubezpieczeń ogłosiły tualną kwcstją, czy w okresie
h'7jema i Z'dinwie — 67,9, alkołioi i nowe doniosłe wyjaśnienia w tym pracownicy umysłowi, jak i
ławeik zaimiawt orf divorce Głównego,
tytoń — 100,3, lwie wydaiKlci — 89,7. sprawfe ustalania kategorji pra fizyczni (wymawiani co 2 tygod
ruszy od zMeau Al. Jeporoolmrtoikje-j i
cowników umysłowych i związa nie) podlegają ubezpieczeniu. Mi
Wczoraj w jpmdzimach cmirauwch Toiwaipoweij i biec będzie Srebrną, UKARANIE 406 ROWERZYSTÓW.
W oikresie od 20 dio 29 fcOoipada r- nych z tem świadczeniach.
nisterstwo Opieki Społecznej wy
panowała <Jx>s:oida pochmyroa z o/pa Twaudą, Królewską. Kirak. Pnzednredami śnieżn-omi w zachoidtweij ootowie
z. wląazinie sporządzmio 47 doimssień
Duże wątpliwości wynikały w janiłio ubezpieczalniom, że ob>
,
Scieim.
Nowym
fiwi-a>tem,
Al.
3
Maja
Połskii. we w-sohodmei — byito clumuir
lramyoh na rowerzystów za ntoprze- stosuniku do personieJu artystycz wiązek ubezpieczenia i ściągania
no i miejscami nastaiplJh nocjpmeo - I i irnos'twn Pojnaitowrsk»e®o <ło Ooc- I stnzegamie obmwiązującycłi przepisów
nego lokalów rozrywkowych. U- składek, nie istnieje tylko wów
tłzeirułe- O/pady w cia»u doiby ubiesrtej łaiwika , z ipowirot^m łą samą d,rotfao-ganmelv znaama cześć kraju, 'ecz DOROŻKARZE KONNI MUSZA SIĘ drogowych i ttoraźnie nlkairanło min- stalono, że I) tancerki panketo- czas, gdy umowa o pracę zosta
byty niewielkie i tyHko w PoJsce
: datami kamemi 359 roweraystów.
we t. ziw. fordancerki, zatrudnio ła niezwłocznie rozwiązana i pra
ZAREJESTROWAĆ DO 12 B. M.
zachodniej •miejscami osiągnęły 5 nun.
ne w restauracjach i kawiarniach cownik otrzymał należne nnu od
Ś
CIĄGANIE
KOSZTÓW
LECZENIA
Wydzfal przemysłowy zairz-ądu r:ia
P. p. ip. w <tniiu dzisiejszym:
które wyłącznie tańczą z klijen- szkodowanie. Od odszkodowań
W SZPITALACH.
W zachodniej cześoi Pml'siki naj - sta zwrócił się do ipolMaji ,pańsrcwopierw pochmurno z opaidlarni. noczem wwj, aby powożącym dlotrodkaimli kon
W tyoh dniach odoyhn się poste - telą tych zakładów, nie są pra za zwolnienie nie należy potrąprig) ida zmiemnŁ Na Pomorzu i w
dzenie dyrektorów szpitali i zakla - cownicami umysłowomi, 2) tan cać składek ubezpieczeniowych.
WioHwipolsce .tekfci, pozałem omniairko- łTcM, którzy nie zarejestrują się w
restaura ; W innych wypadkach, gdy pra?.(•w położniczych bęi-iącyoh pod za- cerki zatrudnione w
wany rrarół. Dość s:Jne 'i iporywists tenminiie, tj. do dnia 12 bm., odbie
cjach
i
kawiarniach,
które
wył.i- jcodawca naprzód wymawia rotva
^SM
KTI
iv
m
stoi.
Warszawy.
Wiatry z 'kierunków zaohiordniioh. We rane byty numery plecowe z r. ub.
Na posiidzp-ilt tem, poza spr a wa czinie wykonywuiją produkcje a-- i wiązanie umowy, chociażby naWbohmidinieij poifciwi-e kirajiu przeważ onaiz sprsywai>e odipowródmie u.otoku
nie rpochmunno i apaidy śnieżne- Um«ar
rn' breiącem' "piówiircno prefimmi-ze tystycTine są pracownicami umy- | wet z^volnif pracownika od dal 
fcowamy, a w WilciVsikiem i na Pole fy.
'•uiżetowe na rok 1935—36 orraiz spra słowemi bez względu na wartość szego wykonywania — zajęć,
W po^iedzłateik. 7 bm-, w dnla'e
siu sviny mróz- Dcsć srólme i porywi
Do należy pobierać składki za czas
ste wiatry z kerurtków ool.iidinmowYCh. ruotiu l«>t(xwiago wvcteiata p-pzemyslo- i wy związane z wykonaniem budże artystyczną tych produkcji.
toj samej kategorji pracowni ido faktycznego ustania umowy.
W caitym kraju skłonność (k> zawiei wegio zairząiu ntiejsi|<i»0o przy ul. O- tu na r. I°34 — 35.
śnieanych.
Pozatem tematem obrad były kwe. ków, należą również artyści roginoKłowc) 39—41, wimmi starwić się w
stj* zwłąrame ^ zagadnieniem ścią wjowi, występujący w lokalach
ZMIANA TRASY NOCNYCH LINJI Eodi7„ od 9 dio 13. .powoiacy dt>r3.i- gania kosztów le<jz€nia, celem podnie rozrywkowych.
luż są — FAWORKI
kfirral kruirrenti, apaitrzonem numera
TRAMWAJOWVCH
Spowodu
fatoso^vania
w
chwii'
sienia dochodów i zamlkiwęcia rokj
W mocy z dłiiła 7 '«a 8 bm., sipowi- mi od 1,201 do 1,500 wł-ac-We, w oe- budżetoweigio 1934—35 z mońWwie obecnej
w przedsiębiorstwach
j
hi
7jaoiretrzen.1a
siię
w
poziwoileoiia
na
du naprawy sónractgo pnzewodiu ra
nieznaczmą idctplatą miasta do utrzy wielokrotnych wymówień na 3'
vH Manszafkowislkieij, na adejrlku od powoienie w 1935 r.
ma i.> szpitali.
PROPAGANDA UPRZEJMOŚCI
Zlataj dio dwordica Głównego, w<Jizy j
PRAKTYKI DLA UCZNIÓW HAN
nocnych lin® traimwaijiawyoh bęJ i W SKI EPACH, HOTELACH, RES
DLOWYCH.
trtilnia/niem terminatorów w iize*n'o- niied'o'zwo.lo-ne w tego roidlzaju zakla.
TAURACJACH I T. P.
feunsiorw-aiy Jaik następuje: wozy taj;
Dyrekcje sz^ół hamdtowyoh zwró fil*, każ-dy ipryrcypal musiałby ucz. Jach.
2hv> ązek Proipai^aindy Tuiryisltyczn-Ji ciły się z .prośbą d • crgamizacyj ku- niowi płacić. W tej sprawie oczekiNr. 10 z pfl. Nairur.iow-Jaza — al. Ftttrawą, 6 S erpiria, Al. Ujaizdawiska, tn. stoi. Wairszawy i>o afloeffi w flram- p-. clrch o wslkazamn; przedwiiębrorstw, wam-e jcrsrt wyjaSmenie władz cent-alLEN PODROŻAŁ O 20 proc.
Kinalk. Pr.zedmncśajom, mositem Kier wwfach •warszBiwskłah na mocz u- w i-tóryoh ucznłowle tyoh szkól mr>- nvchRozwój produkcji artykuł'".
bedzia tfo dworca Wwchodm-osro ! z pnz>eiffno4c!, rwsitainiow'lt. iztpodlrf« »re- ę!'Ly odbywać ,>ez.pła%ie trzytygod- KARA ZA SPRZEDAŻ ZIÓŁ W GAlnianych w Polsce i wzirost zapo
powrotem tq saimą dirwEfl: wozy Mni! szibą ze sivvmi pierwiatnymn .pfanam!. n!i'AE praktyki. Ponieważ w zntołeBINFCIE KOSMETYCZNYM.
Nr. 20 biec b»dą oid tul. Młymrak*) tfleazorzyć tę akcję rówmlipż i na m- i !*u organizacyi kupiedkich ]e»t nie.
Starostrv.ni gn-idzikle śródmiejsko, trzebowania na len spowodown
— ul. Wolska. ŻetaJmi. Leszmo, p) n« Jl-»f'etdr łny. mtaitiowiilioe na botłle
"'•'v kształcą.-1; woirszawskle vkazailo JsrlwtiTę -Kub'-?- ły w ostatnich t.vgodniach zmac/
S' • v kierwnku tnndVmvyrn. iprteło er ką, wtaic. gabinetu kown>-tycznej?) ną z;wyżkę cen tego surowe i
Tealtirałnym, Krafc. H izisd.mieioiem, renitanracje. sklnpy i tsd.
W tym cel'U Zwiaselk oirsawtauie za I«un'zŁcje piMljęty się tej misji. Pow przy ul. Krua^»j 46, na 300 zł. grzyw włókienniczego, Cwny lnu .poszły
Nowym kwiatom, Al. Uiiawdowska,
G Swrpnia, M«.rswat'k)orw«ikfl dio Wi»rz !/t*p hwiorowyioh dieicis:a<ów, których stała jcd'yire ikw>:stja, ozy .uozniowie try z zamianą na 10 <#nri aresztu, zi wgórę o 20 proc.
hraa i z .powrotem ta >saimą dro^a; tuboiwiąfflkfem będizSe sirlisiwdizainte, iak handlowi m-pgą być zatruaclniara bez- p(»sialtanie i sprzedaż w gabinPJie
-o—owite nocmy dwnzec Główny—Ctoe- się pnzedstawia swaiwa upiaehtiejto i płatnie, czy toż przez awllogię z za- ziół, proszków, krapU i*p, oo j«st

iijnnra ksipwośi
A.J. OSTROWSKI, S-ty

Mamorjał w sprawie domu przy uVrj
Płockiej doręczony w Mśn. Spr. Wewn.

Stan pogody

EMSKIEJ

TO

NASZ PRZEGLĄD, Warszawa, miodziiela 6 stycania 1935 r.

as.?
r

l c!ąinten?e

Główne wygrane
SO.000 zł. — 134352.
Po SO.m? z/. — 26717 140449.
Po 10.000 xi.—96584 103944 107609
169433.
Po 5.000 zł. — 77354 94345 119479
128472 150121 157617 172323.
Po 1000 zł. — 28086 31273 33651
84906 65293 73983 85296 89362
104293 106(140 110016 117168 12609
130033 140747 141265 150862 173646
371143 172788 177944 178138 178086
Po'l 000 zł. — 2089 21955 28472
SOI 70 34184 35772 36175 43927 43770
473r0 48643 53512 33210 69293 73619
78176 *4844 85249 91862 92918
96230 96551 98105 100736 105231
10811? 11'806 120245 122938 130285
181681 138704 139200 140769 146*44
150403 150327 152915 159423 160677
162340 175076.

Wyorane po 7.000 zi.
128 481 509 685 1052 77 154 256
»5 528 812 2006 49 130 235 378
S680 913 4042 74 400 4 69 8I2 5336
6146 270 536 7012 313 902 21 8193
99 313 *49 934 9156 228 78 365 452
767 811 28 1072 261 82 372 452
11358 424 519 611 826 12174 92 381
524 36 714 53 985 13538 972 14065
217 510 642 874 924 15265 340 439
785 S'M 16048 78 255 317 96 626 37
767 9°4 17854 18169 228 670 757
1901? 105 274 322 28 429 708 8' 878
90088 234 524 616 21076 197 28? 651
S92 22121 212 390 405 509 25 23456
B7 597 24122 282 484 501 42 69 968
2W9 852 577 26163 207 693 757 60
87076 291 572 79 703 8 43 28333 425
49 29299 340 422 985.
80469 671 831 905 313337 727 976
:B2038 225 358 602 822 45 33054 114
'405 20 4' 576 fi"l
999 34086 132 61
'67 218 76 455 520 31 64 792 3*940
86279 677 37265 464 618 63 844
8*425 721 848 995 39014 40163 44(i
'550 41148 290 583 42405 611 70 739
63 982 43141 264 83 92 834 44274

J30117 222 429 636 782 914 42 87
131104 226 92 338 80 705 9 809 89
132087 319 506 24 983 133343 525
57 79 134380 842.
1*5068 173 437 572 736 896 918
41 95 136029 108 42 424 47 644
127020 283 351 439 517 628 94 743
817 938 138019 77 103 29 83 87 641
844 942 70 139088 464 566 625 773
97 905.
140322 54 643 63 746 141257 235
063 142048 600 842 923 1431 Cl 595
f.85 144011 111 34 92 771 841 145045
82 468 503 801 146138 372 147275
557 98 148049 22? 55 413 538 600 97
771 149172 289 325 40 711.
150139 307 479 592 723 151163
417 538 780 831 959 152028 91 221
500 11 640 956 153104 310 72 77 615
832 52 922 154320 437 646 942
155583 624 79 763 69 90 849 990
156071 371 94 435 509 748 954 58
157014 35 129 286 99 474 608 916 95
15850? 695 796 899 159112 375 79
736 974.
160265 357 669 718 904 161031 70
130 331 36 528 51 73 750 823 162080
167 244 372 83 620 30 746 929 69
163246 368 471 597 682 87 703
164153 210 439 92 551 83 165176 190
460 891 166240 646 80 813 58 1672.38
98 481 537 901 168118 676 169139
389 497 600 28.
170078 407 972 90 171063 201 603
61 68 758 86 885 969 91 1720,55 110
28 298 592 706 37 173411 727 819
174039 136 398 5.31 175029 92 420 93
586 6K,| 768 176432 519 36 67 667
763 82? 43 177111 19 32 **4 447 815!
972 178*35 8" 621 56 835 905 179279
488 98 587 859

II ciągnienie

Wygrane po 200 zł,

138 57 331 619 91 700 94
44 526 79 975 108602 777 990 109237
493 538 656 705
.
110293 312 536 68 746922 11'1122;
232 393 506 952 86 112139 252 68 609.
707 894 113109 237 603 114329 770,
819 58 115022 132 613 739 63 116365
462 568 697 794 117186 96 200 56 35o,
646 733 879 118011 188 3J3 4^° SI'
5P5 652 119187 244 45 348 412 88,
>212ÓĆll40153 86 319
528 59 64*1
321133 303 16 829 1^203 S42 123^ł®.
18 27 745 841 901 124086 491 500,
739 50 958 125022 186I 292313 622]
032 126015 214 362 551 656 703 90
°8 808 127212 326 473 618 897 1282I4
384 411 545 895 958 129092 199 976j

*^130*46 392 722 71 853 977 82l
131084 173 775 SI3 93 963 96 132205|
(•2 647 133338 51 700 861 134006 480j
135128 697 727 35
*62
"^oqsl
917 137089 142 138000 602 1390981
a9?4o"7186 538|o0 633 .41179 201 4o|
307 ^42143 279 570 686I
.900 93
143015 258 329 516 81 987 144023 88
431 527 83 741 954 141.051 i9 «S U|
651 60 146051 200 25 554 8.4 14<049
53 714 921 148012 416 37 ?8 4 685
^31 149068 141 64 286 541 52 916 3 1
,r.o071 51? 38 86 70R 1 51 8 69/ HI..J
* 1VM73 283 419 62 998 153118 368.
477 649 53 928 40 93 154222318 792
155009 44 144 50 60 848 ^c"1 oni'
160114 671 708 22 906 45 161204
15 03 330 437 51? 684 731 162192
o18'163921 98 349 74 164077 324 .9
J97 702 165059 126 860 fi7 J660-3,
•>45 pr* 73 167074 477 704
iccnr.7 1fl5 7 44 dS9 .567 655 993,
169?67 312 461 636 H0034 ]3:i 45j
017 445 774 870 84 998 171335 52tt
901 49 98 172227 356 455 72 590 97S
m068 Ii? 21 663 713 43 975 174018

f)87 17520.S 390 581 806 ^2 93* 9J>

823 965 94300 525 3? 718 76 953 70
95054 115 78 301 417 563 691 148 96309
530 688 786 994 97412 689 98112 567
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100104 16 780 819 47 990 101467 539
622 102252 490 103003 410 611 28 41
43 920 104797 105092 674 923 106006
,271 325 89 578 728 81 94 1070% 180
96 497 506 737 74 '26 108107 248 50
463 67 928 109136 *87
I 110228 409 735 111049 983 87 112050
>158 371 95 932 76 113187 414 539 678
1144067 76 96 764 984 115118 42 *84
[116011 59 649 681 1(7198 236 96 484
|l 18309 57 423 85 662 97 757 851 64
120563 774 889 997 121084 568 706
876 956 122183 209 319 419 21 744 046
66 123811 124805 125048 171 263 601
934 126108 346 447 636 722 65 847
127065 132 310 478 521 128007 63?
129377 81 672 776 077
130397 427 46 602 16 970 131W
214 343 564 633 719 132247 52 8Q 452
592 137097 300 840 941 47 71 13400°
•133 91 213 339 509 801 135190 423
645 930 69 136208 428 667 802 92"
137305 85 509 620 62 138231 600 769
139447 78 839
140191 704 48 942 68 141087 113 19
21 301 640 806 147277 312 41 406 613
833 *43216 416 28 546 876 95 923
144169 537 947 14W8 430 678 806 93«
47 91 146139 64 240 507 36 42 958
148332 69 612 39 772 149127 304 4W
7M 8% 1^0057 110 360 776 151255 78
337 664 860 948 153061 83 486 94 510
899 153218 354 482 154042 194 466
5*4 640 98 155140 695 883 156164 377
941 94 157006 397 430 62 158709 91
456 6"8 1,59049 98 633 40 77. 876
160782 950 16118S 98 254 318 673
162010 150 52 343 575 614 78 865 910
43 163656 68 951 164342 44 424 743
165068 121 266 888 166076 235 5 360
557 6C6 702 808 36 934 167071 634 843
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46 172036 377 686 91 734 960 72 173001
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827 97*2 f75488 850 176012 95 102 5 53
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50253 508 33 722 906'51388 96 587
264 911 20 52046 152 554 750 860 68
53046 53348 403 586 863 54069 120
608 749 73 950 55136 315 458 661 946
56223 54 601 803 78 976 57208 38 327
156 522 684 750 70 952 76 58046 144
239 415 577 799 877 940 59159 353 865
948
60123 452 521 48 789 61176 210 489
02 568 88 645 55 57 915 22 62028 79
007 63 96 63601 814 Q®2 64150 83 308
82 695 788 835 63 65707 851 952 66081
190 204 68 449 59 754 811 87687 732
39 855 68048 174 2<?0 94 380 511 17
700 69124 27 567 610
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70127 357 510 607 71376 564 803 34
72 215 428 691 845 7^288 489 532 609|
80 965 78 74095 118 333 575 87 657
75134 41 ?18 469 867 76021 185 84 2361
551 59 778 81 839 77014 208 598 703'
20 850 78102 20 89 9f- 685 727 31 76
300 09 79079 136 707 959 61.
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83225 359 476 .62 93 962 81028 541
S62 92 82035 61 150 2 38 4 56 708 84j
381 83013 195 336 605 711 84263 79*
"42 626 51 99 85078 133 87 256 303 636
51 71 727 82 890 86'M 590 649 709 57
095 87370 432 603 710 86 88017 50 174
747 85 322 64 89058 185 280 405 90
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900244 57 294 372 885 91083 215 67
134 661 92076 271 779 93188 312 749
M04 3 316 28 629 7 40 869 95230 320
197 537 612 96054 58 151 277 572 716
17 856 97413 7S4 98146 291 307 686
816 85 994 99278 747 98 414 583 671
73
100140 286 742 8.50 101209 44 489
93 8.59 102415 526 610 16 87 103122
291 325 955 95 J6 104011 62 191 207
497 60S 68 735 105068 385 504 870
987 10W46 535 73 87 6H 107111 98
337 56 6?9 853 9.31 108510 32 64S
867 72 100166 373 706 850 110050
513 718 926 .".4 111014 31 309 736 41
112108 55 387 455 49 91 671 940
11325? 57 350 408 .505 741 908 30 47
60 114125 52 337 42 499 536 825
115038 237 49 518 7-54 891 116090
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117371 118120 287 528 11901.3 61 89
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43? 573 7i R S70
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9? 531 959 125366 465 126282 697
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903 133281 655 974 134207 611 37 993
7 35110 255 99 574 670 82 137086 115'
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529 595 623 145004 53 542 62 146025'
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160108 73 369 82 161023 52 107
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WYCIECZKI DO MIŁOSW\.
W sobotę, 5 stycznia, o godz. 3.30
pp. odbędzie się week-end do Miłosny
(sobota i niedziela). W niedzielę, 6
Stycznia, o godz. 9 rano odbędzie się
również wycieczka do Miłosny.
Zbiórka wycieczek w lokalu ŻTK
(KfSKwsta 51)

WYCIECZKI ŻTK.
Sobwta, 5 styczmia 10.30 ramo: Cy
tadela Warszawska, X Pawiiton, Stascja Go/lebi.
Ni.edizieJa, fi stycania: 10,30 ramo:
Sejm i Senat. 11 ramo: Pdlsikie Raitfio
(ilość miejsc Qgrainiazona).
Zbiórki ws.-ryistktch wycioczek w lo
kali, 2TK. (RtAteWika 51)
FIVE • OCLOCK1 TOWARZYSKI
Wrvź. T. K.
W niedzieljjri'S.'styczTiia ri). o go*3k.
5 pip. odbęKtóe się w łokalu ŻTK fiveocŁock tewacaysJd
członków i

wprowadzonych gości. Wstęp za. za
proszeniami, które można otrzymać
w Sekretarjacie ŻTK.
KOLONJE ZIMOWE I OBOZY NAR
CIARSKIE W ZAKOPANEM.
Najbliższe grupy kolonijne 1 obozowe
wyjeżdżają z Warszawy 15 stycznia.
Zapisy tylko do 9 stycznia.
2TK, komunikuje ninle|szpm, żc
najbliższe grupy kolonijne i - obozowe
wyruszają do Zakopanego 15 stycz
nia na 10 i 14 dniowe kursy narciar
skie. Zapisy na powyższe grupy s:,
przyjmowane tylko do 9 stycznia rb.

B

Kolonje i obozy zimowe ŻTK mie
szczą się w Zakopanem (Jaszczurów
ce), w przepięknej miejscowości poło
żonej na drodze do Morskiego Oka
Budynki są obszerne o pokojach ?•
i 3-osobowych. Utrzymanie ohfit», 5
razy dziennie. Uczestnicy obozów i
kolonji korzystają ze wszelWch udo
godnień kolonji. Na miejscu ra-Jj >
patefon, czytelnie pism, gry towarzy
skie.
v
Codziennie odbywają »ię wycieczki
pod kierunkiem v.y'.'walifikowaryrn
taterników do najpiękniejszych rr..ej-

I

scowości Tatr. ; 07.? em odbywają s'c
6tale kursy narciarskie pod kier. in
struktorów Pol. ZvV. Narciarskiego.
Zapisy i informacje w Sekretariacie
ŻTK (Królewska 51) codziennie w
godz. 10—2 pp. i 6—10 wiecz
J

Lecznica *4AlEWftl 42
teł. 11-34-55.
WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI
Czynna cały dzień.

f

ł

NASZ

PRZEGLĄD

Warszawa

nletdai-frla 6 stycznia 1935 r.

JAN KIEPURA

Repertuar

WysttpyiKodiotdnego niewątpliwie i
tym razom, wzbudzą wielikio zointiere&awiaułe i cieszyć sic będa zasłu
żeniem ptoiwodizenaeimDziś o godz. K.30 w. dalszy wystłio
u'jtib innego śpiewatai
TEAT'S WIELKL
'Bilety tfo
nabycia1 .przy kasie
Dziś o g- 3.15 tpp. „Caratem" Wie Zw. Literatów (Ttomackie 13) przez
czorem powtórzenie programu sylwe cały dzień.
strowego.
We wtorek prumjara operetki Li JEDYNA WYCIECZKA DO „SALI
MATEJKI" W „ZACHĘCIE" POD
ii a,ra .JCraima uśmiechu".
KIER. KRYTYKA SZTUKI
TEATR NAIHWłWT
M. GELERA.
Daiś „Intryga i miłość",
W niedzielę dn. 6-go b.m. o godz.
O 3-30 .(Rozibdtika".
1-ej po pol. odbędzie się pod kier.
TEATR NOWY.
krytyka sztuki M. Gelera jedyna w
Dziś znakomita sztuka Pirandella tym miesiącu wycieczka do t.aw. „Sa
„Henryk IV" z Junoszą-Stępowskim li Matejkowskiej" w „Zaolięoie", gdzie
w roli tytułowej.
zgromadzone są najlepsze daieła sztu
O 3-30 „Egipska ips-zeilicia.".
ki wybitnych artystów polskich.
Zb. o godz. 1-ej po poł. w poczeTE ATH L2TNL
kaHni „Zachęty".
Dziś „Rozkoszna dziewczyna".

tl

ostatni par przed wyjazdem
na dwa lata do Hollywood

ŚPIEWA d!a

wszystkich słuchaczy

POLSKIEGO RflDJA

w operze „T O S C A"
w czwartek, 10 stycznia o godzinie 2012
Transmisja na wszystkie stacje Polskiego

Rudja z teatru im. Słowackiego w Krakowie
LAZARE—LEVY W KONSERWA
TOR.!UAL
TEATR POLSKI.
Po operze koncert aryj i pieśni
Znaikamity piamisit-a (rainouskii LaraD®iś „Pan To par".
r<>—Levy, jeden z nir.ijwy1bitafej'Sj:y..h
w wykonaniu Króla Tenorów
O 3.30 „Sen nocy teftotiej".
pedagogów współczesnych. którosa
Tt/Vlrt MALV.
szkolą wydala cala plejadę najwięk
Dziś sztuka „Karolina"
Som- szych pianistów daje jedyny reci-taJ
merset-Maughajna z świklińską w ro fortepianowy w sald Kcinsanwatoritwn
li głównej.
w na Chodzącą śno;die 'J to-«
zoMz.,
20.15. Wielki artysta wykona nasleO 3,30 „Swit, diz-ień i: moc".
puący orzepiękfity program: Sohuimairui
TEATR AKTORA.
— Fantaasja op. 17. Brahms — Waria
Ko-medja amerykańska
J. Watkwisa „Chicago" z Mirą ZtmSń- cjo i fuga na' temat HaieitdDai, DebusOLŚNIEWAJĄCA? To stanowczo za słabe określenie. Lecz jesł
ską w jioli
głównej.
Reżyserja isv — Chiidreiłs cornetr, Lazare
Stanisławy Perzanowskiej. Oprawia : Levy — Sonattima no. 8 i 6 preludiów
doprawdy coś olśniewajqcego w jej twarzy skoro gdziekolwiek
oraz Chabrier — Idylla i fkwrree fa»dekoracyjna Andrzeja Pronaszki.
»ię zjawia oczy wszysłkich mężczyzn na niq sq łylko skierowane:
tasque.
A oło jej łajemnica: niedosłrzegalnie przylegajqcy dę twarzy
TEATR „KOMEDJA" Karowa 18.
Biietv sprzedaje i.lcar" w Intelu
puder A B A R I D, jedyny puder sporzqdzony z cebulek lilji
Sztuka St. Młodożeńca p. t. „Herod" Eurcpejsktm.
w reż. E. Poredy.
białej i stanowiqey dlałego makomitq odżywkę
CSIBI PRACUJE!
dla skóry, kłórq jednoczełnie chroni I upiększa
TEATR KAMERALNY.
Jedyna, fęwnnoiiafi^ kariera, życia,
Dziś sztuka Strindberga „Ojciec". wa. Ż małej aktorciiziki Prancteika
[Tytułową rolę gra Kairo! Adwentowicz. Gaai zosta>la wiiolkta gftyfazDa^ jakiej'
drugiej l)Pudii«:lby, Mtal&żć w EuropieRa pol. JCsfadiz Skiarzsifta".
Ty nHezwyikle popwo^}»ite
Fraur
TEATR „ATENEUM".
ctszika Oaal
aaiwiętepćzai
tilmiuiwi
Dziś
komesa
Jana
Chłunt- ..Csibi". Zdawało
Jże sraml-ce
i
herra „Niebieskie migdały" w reżyse możliwości suik'cesm, zipjstąjy pnzekra22.00 Koncert, reiklanuwyNAICIEKAWSZK AUDYCJE ZAOK.
rii Wiktora Biegańskiego.
r
I7J5 Moskwa. fStalin). .Opera22.15 Obrazek .słu:lił.i\visfcowy,
uzione!
. . . J
W próbach dla młodzieży „Robhn22.25 Muzyka lekka.
17.30 Wiedeń. Sol ścL
*
A tymczasem w tóspelina rok
im>Koai Kruzoe" i „Gwałtu co się dzieje" tem ukazuje sio na ^ektaiiacih Wied
NIEDZIELA.
2.1.00 Wja-donioSei.
MM Rzym- Soliści.
!A. Fredry.
1
2.3.05 Muzyka tamseziia17.30 Moskwa (WCSPSL
„Kasz
nia k'o.medja, która di.^oww® zelek
9.00 Sygnał czasu.
ń"t «
Nazar" — opera Stenaniana.
tryzowała caite uiiiasto.
9.0.1 Muzyka„STARA BANDA*
18.15 Bukareszt. Muz- rumuńska.
K'ojnsdia ta >p. t. ^Ploirttó"
dała
9.07 Gimnastyka,
:
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGR.
Dziś 5 codziennie rsowa rewja p. t.
18.15 Londyn Nat. Muzyka.
nile!oy,v.va)łe pole do
0.22 DaJw.y cias: muzyki.
„Banda w komplecie" z udz. chóru Prameiszce Gaail
NIEDZIELA
_
18.30 1-eniiigiad. Muzyka orniiańo>c.i>isu uroa ;a „CsafaŁ" dbtstajo nai'9«0 I Izieiuń'-: poranny.
Dana i D. Kalinówny.
wyżiSie 'jdaiiaezoniia .ajcajdemji s)ttu;ki
9.40 Daisr-y oias nuiz.vkt18.(111. Leningrad. Koncert.
t
18.30 Moskwa (WCSPS). Koncert
o.ra« ponętnie iwoipotzycie taaigageTEATR DRAMATYCZNY.
9.50 Chwi.yita pań ditifliiu.
18.2(1 Wiedeń, litwory Beetkovoua.
»
oiemt dip Hollywood
,
(Hipoteczna 8).
'9.55 Zapowictż iirosraauu.
18.30 Londyn Nat. Muzyka kamer. wokahiy.
'19.20 Wiedeń. MuzykaWiotka artystka po;zn®tajs jedjtaik
1.0.05 Duinkk ó póeajii uoilskie.
I8.4S Budapeszt I. Recital fortep.
Dziś „N"-wczonv z wymówie
20.35 Bukareszt Koncert.
*
10JO Trauiiłniisija
itiaibożeństwa
20.15 Londyn Nat. Soliści,
niem", kornedja muz. L. Jabłońskiego. w Europie, gdziio (putoUczmolść lejniej ia
21.00 Loodyu Nat. Wesoła audycjaobrządku tfnnuuńskiego z
Biuylija j 20.45 Rzym. „Maskotka" — operet.
roziianie i ocenia.
WIELKA REWJA (Karowa 18).
21.00 Moskwa (WCSPS). Muzyka
W „Ptotrusilu" Prąmclshlka Gaat gfa I we Lwowie.
j ka Audrana.
1 piosenki.
diżen- ' J 1.45 Maizykat
21.10 Bukareszt. Koncert wiecz.
Dziś i codziennie reiwja„193'5" a, go_ a'ż trzy raks: urwfea z
21.40 Wiedeń. Muzyka*
ścńuietni występami najlepszych tan. telimaaia... we fraikat ii..* siebie t j. I 11.57 Syisiuiił czasu.
| 21..50 Radio Paris. Wieczór teatral.
22.00 Rzym. Rozmaitości
cerzy Europy Ruth Sorcl i Georg Gro- uaocza. (prxam&fe jnaita tobdetko'V I 12.00 Hejnał z Wieży MarjaoWei w I ny.
23.00 Budapeszt I. Muzyka cygańke na czele zespołu.
1 21.5(1 budapeszt I. Muzyka,
NAJBOGATSI LUDZIE ŚWIATA NA i Kratowie.
ska2.03 WiadoimośeL inetewrofosiicziie. j 22.0(1 Londvii Nat. .Muzyka.
: Codziennie 2 przedfet.: 7.15 i 9.15.
EKRANIE.
23.00 Londvii Nat. Muzyka, kamer.
12-05 Pn:;eg.Ur<J teatralni'.
I 22.00 Stockhilui. Muzyka POD.
TEATR NA KREDYTOWEJ.
Nazwisko „Rots/.yld" jest synoni
0.15 Londyn Nat. Muzyka tan.
12.15 Poranek tooilend.
, 22.20 Budapeszt I. Muzyka cygań (Kredytowa 14).
mem bogactwa, i jako takie znane
SOLIŚCI W RAD.IO.
14.00 Miiz-yika.
1 t»ka.
O 8.15 komedja muzyczna „Pkwen. jest najszerszemu ogółowi. Mało jed
Dnia 7 stycznia o godz. 20.00 wy
15-00 „.lak to Trzy Króli chodziw- i 22.50 Wiedeń. Muzyka.
stąpi. w kruiocToie iniuizykli lekkiej śp:.e
fca o Nadine" z Brochwiczówną i nak osób wie, że dzieje rodziny Rot - »AV t*T»- WSIBC*.
23.30 Radio Paris. Muzykaszyldów i jej dojścia .da majątku
i
KnikowsJcim. Ostatnie dni.
waczka poznańska Marja. Kanipe z
15.15 Utwory w wyikooiatthi Orkie
21-00 Frankfurt, Koncert nocny.
» « »
prograamm mcfedyjnych aryj
ope
potęgi ciekawsze śą Od niejednego ro stry petejINSTYTUT „REDUTY".
retkowych i popularnycJi
jićosejielti.
mansu lub powieście
15-25 „Przogil.id' rynków produktów
Codziennie „Teorja Einsteina"
w
PONIEDZIAŁEK.
Historja Rotszyldów nie jest Iiistorją rolmycli".
Tegolż l.'lnia o god;.:. 21.00 w krneerfeżyserji J. Osterwy.
6.45 Pieśń ..Kiedy ruinie
wstają eie wif.czoruyin analwctnila piaaiistka
lat ostatnich, i dlatego lak mało ludzi
15-35 M uzyikai ludlowai
zonie".
j Róża Etkiaówna wykona- rorze;:1l mikro
1S.45 „/. pakolemSu na poikodeaiiie".
TRUPA WILEŃSKA W TEATRZE wie dzisiaj, w jaki sposób zapoczątko
6.48 Muzyka.i fimeni •warszą-wslęiim. krtucerit Es->.'lurwany został ten słynny dom bankowy
16.00 „Dzieli Bmżeśo
Narodzenia
KAM1ŃSK1EOO.
6.52 Oinuiastyka.
I 'iljztfl
Dopiero wielki film monumentalny 16.11 r. iia rzece Pąramis".
Trupa Wileńska grająca
w tea „Rodzina Rotszyldów" ukazuje w for
7.IJ7 Daiszy ciąg .muzyki.
„PRZYJACIEL DZIKICH LUDZI".
16-20 Recital śpiewaczy.
trze Karnińskiego (Oboźna 1-3) gra mie niezwykle barwnej i ciekawej dzie
7.15 Dziennik po.rain'ny.
1'clie.ton tjtaiiislawa Dzikowskiłg'-'i
16.45 „Legenidy o Zaniku- Warsfcaw, znakomitą
sztukę
Szalotna Asza je słynnej rodziny bankierskiej.
7-25 Dalszy cla^ nnu.zy;k'i.
p- t. ..Przyjacef dKtkich lud! i"
bę
| skini" — i oyijlu „Warszawa".
„Kkhisz Haszem".
7-15 Cliwiikn T>.II) dcsntj.
dzie pewne-'go rodzaju rewelacja. l!k.i
Nie należy myśleć, że fjhęi „Rodzi ! 17.00 Radjwa S^ooka rictlejem.stka
r
7.40 ZaiPO.wiedż PT04 raitiu.
że on bowiem ipoistać
ttnalocjnltecn
na Rotszyldów" obraca się wyłącznie I. 17.30 „Pal-'^ewiaki" — o tewżce
W TEATRZE „ARARAT".
7.50 Koncert rc!k|aim,ow.
i uczonego polsikie.go. p-p-łesora' londyil
' Lain-daai'a — odczyt.
Drugi program p. n, „Zmire,s myt dokoła giełdy i finansów, choć oczy 8-00 l-'iv-c.rwa.
I skiego mnśwensytetM. Wlad^-stawa M-ł
i. 1-SJ'Hl „Te-aitr Wycbirążni''
vadaja
Ic-kszen" oawiera 20 przebojowych wiście zajmują one rolf bardzo poważ
i linowsJdego. <n którym w Pi&sce wie
' słuchów isko ory^iii^ine p. t. „Sen o 11.5.7 Sy?nał czasm.
numerów i prześciga wesolośea, ną. Równolegle -z potęgą pieniądza
12.00 Hsj'ial z Wieży
Mariackiej dziano dotychczas bardzo mato. Zna
werwa, muzykalnością, wszystko wi w filmie tym króluje potęga miłości w Sejaaiwe".
iklojnite kt>'ifvżkl 'prof.
MaJinoiwiiWesri
18.45 „Towarzystwo
Prizyjaciól w Kirakufwiic.
postaci .płomiennego romansu córki
dziajae Cotad na scenie ..Araratu".
12.03 W.iajdAm.ości' meteorolosiczne. sa tlumaczo'ie sia- wszys.tk.ic
języki
Rotszylda julji z kapitanem gwardii Młodzieży". — Odczyt.
TEATR MLODYCiJ <uługa 19)
12-05 OoO:ieuaiy Przegląd!
Prasy europejskie, su cytowane przc.z naj19.00 A.uidycia żwlirerska.
Fitzroyem. Tłem filmu jest epoka wo
1
Dziś i codziennie o goaz. 9 wiecz
Poi'skiiej.
wybitniejszych "pttealfyy, a w Pclsęu
1.9.25 Recital fortepiaaiowy.
jen napoleońskich.. Wspaniała wysta
sztuka W. N. Bilł - Biełocerkowskiego
12.10 Koncert.
,-dopiero za .kilka miesięcy ukaie się
19.45 Oid^ytamie proKraniuwa
i
imponujące
sceny
kolorowe
czy
p. t. „Życie wola"! Reż. J. Rotbaum.
13.00 Ilzćeunik .pi'iladtiiowy.
•nrzeklalJ' jego klasycznego dzieła ip.
19.50 Fel1!etap aktualny.
nią z „Rodziny Rotszyldów" widowi
13.05 O- Cli ar pci iter: „Impresje z L „Życie saksuafine d ?ik ieli lut\u", W
20.00 Koncert wi.sezicimv.
TEATR „SCALA".
sko rzeczywiście rzadkie i wartościo
Wtoeh".
,i!csiiąź« tej .proi. Malinowski opiera
20.45 1Dz.ien111.tk wieczorny.
Dziś fascynująca sztuka „Mata Hari" we. „Rodzina Rotszyldów" ukaże się
13.30 Przerwa.
swoje T.ibserwaeie na
ii'lngoletniem
20.00 „Jak pracujemy w Ptflsce".
z ulubienicą publiczności warszawskiej wkrótce w kinie Adria.
4447
15.30 W-a.domiości.
współżyciu i ludźmi
pierwotnymi,
21.00 ,.Na wesołej lwowskiej isdi".
Diną HaJipern w roli tytułowej.
o—o
15-35 Przegkul giełdowy.
pomiędzy jktórymi spędzi
Uliuższy
21.30 Wiadomości, sipointicrwe.
NOWE ELDORADO.
15.45 Koiiicert.
czas- EeJjetkUi red'. Dzikowskiego- w
31.45 Skrzi'.nika pocztowa.
B. Wittier w komedji Der Kapris16.45 Lokcja jeżyka niemiecikies >. tkui 7 stycznia o ffodz. 19.30
nada
17.00 Koncert miiizyki.
radiostacja warszawska.
ner Milioner.
17.25 „Skrzynka pocztowa'' — 1;o- LEKCJA JEŻYKA NIEMIECKIEGO.
PRZEDSTAWIENIA DLA DZIECI.
ADRIA: „Buster rozdaje mfljony".
reSiPondeMcje bie«ac:i
oauówi
dr.
W ponied! i-aiik. d'ija 7 styczpia o
zatruwa organizm
ATLANTIC: „Uwielbiana".
godlz. 16.45 uadaijc Htzgłotoiai h\'OWDziś o 2 pip. w kintie .Patoce" ze
Zaburzenia w funkcjonowaniu wij- Marjan Stenowski.
17.40 Utwciry wokalne Mieczysla - sika lekci- języka niejtiieckieco. Prue
AMOR: ..Zbrodniarz" i „Wiezie^ - troby i Żółci powodują zatrucie orga
spól baletowy Taciaainv Wysockiej
wa Karłowicza.
prowadzi ja iprof- dr. Zdzisław Zywyifcoaia sztukę J. Korczaka „Dztoei Kajemiy".
nizmu,
a
na
tem
tle
szereg
najrozma
APOLLO: „Młody Las".
17.50 l^ogad'r.nka.
gu'ski, zy-skuijacv $d)jc coraz szorsizc
pod.wórka" oraz „Żywe Midkey Mou_
itszych
chorób.
Zioła
Magistra
Wol
CAPITOLi „Czarna Perła".
18-00 Skrzynka pocl'towa.
ikola słuchaczy i uczniów.
ss"CASINO: „Córka generała Pankra- skiego „Biiłosa", zawierające rośliny
18.10 l^rzsslqd fii'Jmowy.
ZAGADKI MUZYCZNE DLA DZIECI
W „HoMywoodziie diziiś IM U.15 i 3.30
egzotyczne
Combretun
i
Boldo,
po
18.15 t'antaKje ojie,r«:.we.
STARSZYCH,
teaifcr dla dzieci T. Ortyrnia wystawi towa".
budzają
wątrobę
do
właściwej
pracy,
COLOSSEUM: „Przeor Kordecki".
18.45 Zagadki nniuzyczne.
Autorzy zagadek muzycznych pj>.
po rai-j ostatni ^Kopciuszka".
a
stosowane
przy
cierpieniach
wątro
CZARY: „Miłość Tarzana".
19.(X) Koncert.
Ada Artzt i Seredyński 'oaaiileta'ją o
by, kamieniach żółciowych oraz żół
DZIŚ KONCERT ZNANEGO ŚPIEWA
EUROPA: „Uwodzlcielka".
1925 Chwilka smoleczna.
tyg-odmiach świiątecznydi. Tym raiz3-m
taczce,
dają
należyte
wyniki.
KA I ARTYSTY JOSEŁE KOLODNEFAMA: „Petersburskie noce".
19.30 „Przyjaciele' dzilkicli Mlńzi". orgau'znja z:yral'lki pod hasłem ..PozZioła
ze
znak.
ochr.
„Billosa"
do
GO
FILHARMONJA: „Śluby Ułańskie".
19.45 Odczytanie iprograimiir.
6
zinat pofeke kolendry". Kto fi dzieci
nabycia w aptekach i drogerjaet
MAJESTIC: „Wyspa Skarbów"
Po dwuletnie! nieobecności wrócił
19-50 Wialdlo.mciści Siportowe.
zna— niech to wykaże, oigirac nidiział
(składach
aptecznych).
Wytwórnia
znów do Warszawy znany i ulubiony
20.00 Muzyka.
MASKA: „Ostatni Atama n Anienw lwowskim krinkuiisie kobndowym.
Magister E. Wolski, Warszawa, Zło
śpiewak i artysta Joseie Kołodny, kto kow", .Kobieta i bestia**.
20.45 O Eełirtk w^eczorpiv.
w poiui.edzóałtjl;, 7 stycznia o
godlz.
ta
14
m1ry się cieszy sympatią warszawskiej
KINO MlEJSraE: „EśkłmO".
30-55 „Jak pmcwiexnv w Pofccw".
£45.
publiczności teatralnej. Josełe Kolcdny
21 00 K&ncert.
Znakomity śpiewak j art. rozpoczął
21.45 ..W;«tezrti wedr-owej'
w$n5d
SOKÓL:
„Zycie
}wt
pifJeoe"
i
„Saswvje występy na estradzie Zw. Lit.
PANt „Koci Pa/" -".
morskich prtesrtWoTiy**.
i E^«'en, Źyd. (TłwimcWe 13) w cał
RIAITO: „Imitacja
32.00 Koncert -rDWamowy.
^iwfAtOWID: „8wlat się śmieje".
kowicie nowym repertuarze, składają Mouse".
22.15 Muzyiko.
T W A R D A 3 mieszk. 2 1 .
UCIECHA:
„Maskarada".
cym się z piosenek romantycznych,
RIVIERA: „Chłopcy z placn bronł".
22.35 Muzyka.
„UNJA":
Katarzyna
Wl
fkc.
Ceny przystępna.
e
STYLOWY: „Stworzona do cala23.00 W.iaidiomnści.
ludowych i hu, oraz szereęu aktual
nych humoresek,
- v , wanta",
23.05 Daiszr ciae itruzylcii
t

O -i-ej .JKloipot z papa". Ostatni' raz.

leszcze zdążysz zr łożyć w domu eparat rcdjowy!
5tów««v ncvMvac uJiodąf
PUDĆRABARI D PERPECTIOH

R A D i0

Repertuar kinowy

Mg S,a"wr. *

/

CHORA

WĄTROBA

MANICURE

I

•i'" ?
12

————in'i'
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d z i o l a 6 stycznia 1935 r

"ARNOLD im finiKLEINERMAN

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że dnia 3 stycznia 1935 roku
;:marł b. p.

ARNOLD KLEENERMAN

INICJATOR. ZAŁOŻYCIEL, CZŁONEK HONOROWY, B. WICEPRE
ZES I DYREKTOR STOWARZYSZENIA „CHESED WEEMES"
W zamrłym tracimy nieodżałowanego Zwierzchnika i szczerego
Przyjaciela, którego pamięć będzie zawsze dla nas droga.
WSPÓŁPRACOWNICY I INKASENCI STOW. „CHESED WEEMES".

DYREKTOR STOWARZYSZENIA „CHESED WEEMES" (OSTATNIA WZAJEMNA PRZYSŁUGA)
po długich i ciężkich cierpieniach zmarł dn. .'i stycznia r.b., przeżywszy lat 60.
Wyprowadzenie drogch nam zwłok odbędzie się DZIS, w NIEDZIE LĘ, dn. 6 stycznia b.r. o godz.
12 w poł. z lokalu Stowarzyszenia „C hesed Weemes" przy ul. LESZNO 66, o czem zawiadamiają zroz
paczeni

Żona, córki, z!<ęć, wnukowi©
Uprasza się o nieskladunie kondołencji.

•

ARNOLD KLEINERMAN

CZŁONEK ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WZAJEMNEJ POMOCY
KOMIWOJAŻERÓW M. ST. WARSZAWY.
zmarł po długich i ciężkich cierpieniach
Wyprowadzenie zwłok odbędzie się DZIŚ dnia 6 b. m. o godz. 12
w poł. z lokalu Stowarzyszenia „Chesed Weemes" przy ul. Leszno 66,
o czerń zawiadamia Członków Stowarzyszenia
za " ar ą d

rodzina.

Inicjator, Założyciel, Członek honorowy, b. Vice Prezes
Dyrektor
Stowarzyszenia „thesed-Weomes"
po długich i ciężkich cierpieniach zasn ął w Bogu, przeżywszy lat 60.
Wyprowadzonie zwłok nastąpi w niedzielę dnia 6 stycznia o godz. 12 w południe z lokalu Stowarzy
szenia Leszno 66, na które pp. Człon ków i Członkinie Stowarzyszenia, zaprasza

Zarząd Stowarzyszenia „Ostatnia Wzajemna Przysługa"
• «~-

" BRONISŁAWY BERLIN

Chesed!

W e erraes ii

B. P.

najukochańszej ŻONY, MATKI i BABKI serdeczne Bóg zapiać
MĄŻ i DZIECI.

REBEKKA z Barmanów

Chaimowa Szapiro

DZIŚ, w NIEDZIELĘ 6 stycznia b.r. o godz. 1-szej po poł.
w drugą bolesną rocznicę śmierci nieodżałowanego MĘŻA i OJCA
naszego, odbędzie się nabożeństwo żałobne nad grobem b. p.

nn M-r.1-t. I
• "
po długich 1 ciężkich cierpieniach zmarła dn. 4 stycznia r. b., przeżywszy lat 62.
Wyprowadzenie drogich nam zwłok z mieszkania przy ul. ORLEJ
15 nastąpi DZIŚ, w NIEDZIEŁĘ o godz. l-efj po pol., o czem zawiadamiają zrozpaczeni

HENRYKA SZLIFERSZTEJNA

ŻONA, CÓRKA i SYN.

LEKARZ
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Arnold KLEINERMAN

WSZYSTKIM tym, którzy oddali ostatnią posługę nieodżałowa
nym nam zwłokom b. p.

o czem zawiadamiają

2

MĄŻ, CÓRKA, SYN, SYNOWA, ZIĘĆ, WNUCZKA, SIOSTRA I RODZINA.

DENTYSTA"

Edward WIES£ N F u r . L D Śniadeckich 13.
przyjmuje CAŁY DZIEŃ.

£». f».

vel

ZYLBERKLANG

PO TRAGICZNYM ZGONIE B. P.
SILBERKLANUA w ZAKOPANEM.
W sprawie tragicznej śmierci 26łetniego Pawia Silberklanga
(War
szawa, ul. Gęsia), który w Zakopa
nem, w JaszazMrowce,
na zakręciu
szosy ŁOstal zabity przez auto, które
stoczyło się z szosy i wpadło
do i
rowu, dowiadujemy sic, iż sprawcę
tragicznej śmierci aresztowano.
Na wieść o Magicznej śmierci b. p.
S. brat jego
pr„v,ecial samolotem
pracz Kraków do Zakopanego.

Zaipisv oraz iinifotiinaicii© w lokaiti
Tow. 'lam. Naucz. iSzk. Żyd. Prze
jazd U ni. 7 cwdzńeraiiie o.d 6—<J w.,
tea. U-82-70.
Zarraeiiispoiwym ud'zs'elam szczesól >A1AG1STER PRAW, FILIS. KORP. „GALILJA", ZALOŻYCIEL ORG. REW1ZJ. „TIOMKINJA"
wyioh aiformacyi
za nadcsla.ni.cin
zmarł tragiczną śmiercią w kwiecie wieku w ZAKOPANEM, przeżywszy iat 27.
zua-czka pocz joweKO.
Przyjmuje się zapisy na 15-go stycz
Wyprowadzenie drogich nam zwłok z domu przedoogrzebowego przy ul. OKOPOWEJ nastąpi
nia
DZIŚ, w NIEDZIELĘ, dnia 6-go stycznia o godz. 11 w pol., o czem zawiadamiają niepocieszeni
ULGOWE BILETY DO WSZYST
KICH TEATRÓW, REWJ1 l KIN
W ŻYD. TOW. KRAJOZN.
ul. Królewska 51, tel. 5-01-55.
Komisja Art. Żyd. Tow. Krajoznaw
czego wydaje ulgowe bilety na coPogrążeni w głębokim bólu zawiadamiamy o zgonie BRATA naszego b. p. filistra
dzień do teatru, Narodowego, Polskie
go, Nowego, Małego, Aktora, Atene(c) Korporacja „Galil'.a" dla ucz-' lim > Kameralnego, Wielkiej Rewji,
czenia pamięci
tragicznie zmarłego Comoedia, Scali, Teatru Młodych, El
dorado, Kamińskiego oraz do wszyst
członka, mag. praw. b. p. Pawia Sil kich kin.
berklanga, który uległ Katastrofie w
Bilety do nabycia w Komisji Arty
zmarłego w kwiecie wieku tragiczną śmiercią w ZAKOPANE.M dn. 31.XI' 1934 r.
Zakopanem, nadała mu po śmierci ty stycznej ŻTK od 11 rano do 8 wiecz.
Na smutny obrzęd wyprowadzę nia zwłok z domu przedpogrzebowego. który odbędzie się DZIŚ Łj.
tuł ,,filistra".
Pozatem
uchwalono bez przerwy, Królewska 51, teł. 501-55
Ł
w NIEDZIELĘ dn. 6 stycznia o godz. 11-ej członków K! Sjonistycznych
nrzviari<Sł •'i •>*«>—-—
Sjonistycznych oraz
oraz przyjaciół
krewnych
7-dniową żałobę
dla
wszystkich
Zmarłego, zaprasza
NOWE
2
ZŁOTÓWKI
Z
MARSZAŁ
członków korporacji.
KIEM PIŁSUDSKIM SĄ JUŻ
SEMINARIUM DLA INSTRUKTO
NA RYNKU PIENIĘŻNYM
RÓW PRZY KOMITECIE MIEJSKIM
W b. tygodniu poijaiwiily Się na ryn
ORGAN1Z, SIONISTYCZ. W WARSZAWIE.
! kiu pieniężnym ipietrwsizie zapasy <i > |
Dziś w niedzielę dn. 6-go stycznia w y d ) moin , e . ,>- z |, 0 .. trrwv , oll W yb,it V c!>
DZIŚ, w NIEDZIELĘ, 6-go stycznia r. b., w pierwsza rocznicę śmierci naszego nieodżałowanego
odbędą stę kolejne wykłady na sc,
M
P a ń s h T O w ą . Nowe 2MĘŻA, OJCA i SYNA b. p.
y
miinarjtm. O godz. 8-ej adw. A. Sait'
ke wygłosi prćwwszy referat z cyklu' aBotówitó opa tnzotiie są -Wizerunkiem |
„Hsstorja sjonizmu",
o godz. 9-ej j Mrwsizairika P;tsiiidisiki'-e®o.
adw. A. Trcpman pierwszy referat z
odbędzie się na cmentarzu o godz
1-ei p. p. żałobne nabożeństwo oraz odsłonięcie pomnika.
cykilu- „Struktura
Organfe.
sjoniNa smutny ten obrzęd zapraszają krewmych i przyjaciół
CHOROBY SKÓRNE
styczr ej". Wszyscy seminarzyści pro
Cmentarz przy ul. Okopowej, kwatera 6, rząd I, grób 14.
saeni są o punktualne przybycie dziś
żona, matka i córka
o godz. 7.45 m.
Alarszałkowska 131.
Z ORG MŁODZ. SJON. REW1Z10NI
Specjalista przyjm. od 5—6,
STÓW „MASADA" (Pawia 5/8).
DZIS w NIEDZIELĘ, dnia 6 stycznia w dziesiątą rocznicę śmier
Dziś, dn. 6.1 —1035 r. o godiz. 9
LEKARZ DENT.
ci nieodżałowanego męża i ojca naszego b. p.
NIECAŁA 12 (KRÓLA ALBERTA.)
odbędzie się zjbiórka gniazda.
Cbor. PŁCIOWE i WtNcJOC-ilNC.
ZE ZWIĄZKU CHEMIKÓW ŻYDÓW
li—2 po. ś 3—9 w.
Nkdt
i
W POLSCE.
ul. Chmielna 26 m. 25, l-s/.e piętro,
KURSY JĘZYKOWE.
odbędzie się o godz. 12 nabożeństwo żałobne nad grobem zmarłego,
tel. 2-36-94.
Tlomackl52
Referat Naukowy Związku Chemi
na które zapraszają
żONA I DZIECI
róg
Bi<
Imiskie]
Dr.
.
ków żydów uruchamia dn. 8 b.m. o
Chor. PŁCIOWE, WENERYCZNE
inrd
godz. 7 wiecz. w lokalu Gimn. „Laor"
Od 9 r. do 9 w. N'iedz. do 2. Tel.lł.£9-35
Nalewki 2A, nowy kurs języków (heb KOSMETYKA LEKARSKA i choroby
SKÓRY w Lecznicy Centralnej
rajski, angielski i arabski) dla począt
kujących i zaawansowanych. Kierow MARSZAŁKOWSKA 131, godz. 12—1
PŁCIOWE i chor. weneryczne
nictwo kursów spoczywa w rękach
SPINADIÓW
Hortensja 6. Tel. 636-77 g. 9—215—8
wytrawnych pedagogów i prowadzo
WDOWA PO B.P. JÓZEFIE obyw. m. NIESZAWY
ne są najnowszą metodą.
Wykłady
zmarła dnia 5 stycznia 1935 r.
odbywają się dla każdego przedmiotu
W K K Y i i C Y
Wyprowadzenie drogich nam zwłok nastąpi DZIŚ o godz.
3 razy tygodniowo. Cena b. przystęp
chor. żołądka, kiszek i wątroby
1-szej p.p. z domu przy ul. TWARDEJ Nr. 51. O czem zawiadamiają
na.
ordynuje zimą w willi „Gwiazda". POWRÓCIŁ. ZIELNA 35, tel. 580-25.
SIOSTRY i BRAT.
Informacje bliższe oraz zapisy w j
Gimn. „Laor" codziennie od 6.30 do 9
wiecz. prócz piątków, niedziel i świąt.
Weneryczne, płciowe, skóry.
Z powodu ograniczonej ilości miejsc CHIRURG, Sienna 22, przyjmuje w
b. p . F R Y D E R Y K
należy przyspieszyć swój zapis.
tecznścy Natewkl 29 17,-2'/, Dr. ŁfilTł SŁielna 11,
KOLÓNJA ZIMOWA w ZAKOPANEM
med. IriM I Ł,
4-8 w.
|
LUBY SZABRYŃSK1E.1
I Dr
l eczenie HEMOROIDÓW i ŻYLAKÓW
czynna od 1-eo ęrudnia c. b. LoivJ med
1
artysta - muzyk, członek orkiestry Opery Warszawskiej, profesor Państorcsczmv « wszeikwm wvtcodanr: ohorobv skórne, weneryczne, ana!!;? PORADNIA DJETETYCZNA DLA
siwowego Konserwatorju'n Muzycznego, emeryt m. st. Warszawy
centrale oirrzewannie. etektryezn jść. 1 Królewska 29A, 8—11 ratio i 4—8 w. CHORÓB PRZEMIANY
MATERJI
odznaczony złotym Krzyżem zasługi,
breżaca cieuta 'i zimna woda. liz en- j Przyjmuje w lecznicy Nalewld 42.
k-a. rratoje 2—3 osobowe. Radio, pa*— —
po długich i ciężkich cierpieniach zmarł dnia 4 b.m., przeżywszy lat 60.
med.
LECZNICA CENTRALNA
tefoo, telefon. Doskonały pwkt wyfw lecznicy przy ul WIERZBOWA 6.
Wyprowadzenie drogich nam rwłok z domu przedpogrzebowego
śoia m wyoteozkl. W pobliżiu tereny
Marszałkowska 131
Teł. 253-49. Godziny przyjęć 12—1.
nn cmentarzu żydowskim nastąpi DZIŚ, w NIEDZIELĘ dn. 6 b. m.
raraiarakiie.
o godz. 2 p.p., o erem zawiadamiaia pozostali w głębokim s-mutku
Na m'-eiscu orgartiziowaiiie beda kur
Dr. WinkeShiakera
ŻONA, CÓRKI, SIOSTRY, BRAT i RODZINA,
sy naira airs&e oraz wycieczikj w okoakuszer - ginekolog CHMIELNA 57
Uprasza się o nleskładanie knndolencjL
fóće.
Chor. dzieci od 12.30 — 1.30 pp.
i w swojej lecznicy PI. Kazim.
IH II IWIII —llll
—

Rolzlce i Rodzina.

Mgr. Pawła Zylberklanga

Convent i Koła Filistrów A. K! S. R. „GALIL1A".

i.

<ł\m 25
No.'

MaRcsymill^sraa Łazowerta

Lficznlca Centralna

Dr.mel H. LEW lii

JAX03 LSBE3MAN

•J. LINOENSZAT

Dr. Danie! Hirszbujn

lii.

SAMUELA FIDELZAJDA

.LBMIN

Ł HIPOLIT SCHOENNflN

GUSTA

WINKLERÓW A

Dr. DOBRYSZYCKI

Dr. J. K. SZPILMAN r.Z.FAJNCYN

GRYCEiiLER-KASZiSKI

!. RQZENTAL

D?!

Dr. N. UCHTENBAUMOWA

K

AlIrBfla

I

i

NASZ PRZEGLĄD, Warszawa,

Z GIEŁDY

niłetcfarela 6 stycznia 1935 r.

13

BAMK KUPIECKO-KREDYTOWY SPÓŁDZIELCZY w ŁODZI, z ogr. odpow. ul. Piotrkowska 29

STAN CZYNNY

Etllfuns netto n a dzień l-ga stycznia 1335 roku.

STAN BIERNY

Cyfry
porów
Cyfry
porów
Bank Polski piac.il wczoraj za do
nawcze z bilansu
nawcze z bilansu
lary 5.23. Prywatnie płacono 5.24.5.
zeszłorocznego na
zeszłorocznego na
W obrotach poMagiddowych kurs
Na dzień l/l 1935 r.
Na dzień 1/1. 1935 r.
dzień l/l 1934 r.
dzień l/l 1934 r.
dolara (łociniósl się z 5.24 do 5.25.5. .
Kasa i sumy do dyspozycji:
Zl.
Kapitały własne :
Zl.
Dotary ziote 8.91.25; ruble złote
a) Gotówka w kasie
109.343.38
156.187 55
Udziały
4.58.75; ruble srebrne 1.61; błtrn
b) P. K. O.
43.704.91
Fundusz zasobowy
( 194.390.45)
220.431.07
64.243.52
0.70; czerwoniec 1.20; marki niiemiec) Bank Polski
16.275.13
(1.013.931.61)
Wkłady
1.216.915.39
ckie 195,00; szylingi a.ustrjackie 99.25;
d) Bank Gospodarstwa
( 137.350.82)
Rachunki Czekowe
205.175.09
kiorony caeskie 21.79, tuje rumuńskie
Krajowego
50.077.57
Redyskonto w 13—ku Polskim,
3,00; franki Sraincuskie 34.92; ftra.nki
e) Banki Akcyjne
401.254.71 620.655.70
(358.367.38)
B—ku Gosp. Krajów,
sawajcarskie 17.40; iunty aingieifckue
( 64.109.55)
38.885.54
i inn.Bankach Akc.
401.09824
( 41012.19)
26.00.
Na zebraniu walutowo - de. Papiery procentowe własne
( 105.541.64)
1 .063.914.96
61.335.89
w'izowem
popyt na dewizy
mały. Dyskonto: Weksle w portf. i u koresp.
(655.869.93) Przekazy
( 5.507.89)
674.302.54
1.220.—
Mocniejsze dewizy na: Nowy Jork— R—ki Bieżące — Poż. Śr. Wal. I Zaliczki
(512.020.47) Różne rachunki
( 2.452.50)
1.429.80
4.065.62
kabel z 5.25.63 do 5.27 50; Londyn z Weksle w Proteście — bieżące
( 1.511.01) Sumy Przechodnie
( 135.603.17)
51.862.52
331.664.01
25.90 do 25.00: Hoitaradlję z 358.10 .^óżne rachunki
( 63.658.97) Zobowiązania Inkasowe
5.329.19
( 6.929.51)
9.414.33
do 358.15; Gdańsk z 172.85 do 172.88, Rumy Przechodnie
( 8.309.36) Odsetki pobrane na rok 1935
25.773.86
(
894.—
915.—1
Berlin z 212.60 do 212.70; Bekgję z Ruchomości
( 28.017.45) Niepodjęta dywidenda z lat ub.
Zysk netto
(
2.034.62)
26.880.47
123.85 do 123.95; Pragę z 22.09 do
(1.668.766.76)
2.482.154.11
22.10; Sztokholm z 133 90 do 134.10. Inkaso w portfelu
(724.157 27)
(1.668.766.76)
1.006.503.18
2.482.154.11
Słabsza jedynuo dewiiza z 171,70 do
(549.026.93)
„
u korespondentów
723 129.98 1 729.633.16
171.60. Utrzymane Paryż 34.94; Wio Depozyty
(1.273.184.20)
1.729.633.16
(351.620.90) Różni za Inkaso
152.812.57
chy 45.32.
„ Depozyty
( 351.620.90)
152.812.57
Kurs urzędowy 1 grama czystego
(3.293.571.86)
ziotn 5.92.44.
4.364.599.84
(3.293.571.86)
4.364.599.84
Na Muczorajszem zebraniu gie1do>wem aaanaczyta się dia papierów pro
RACHUNEK
centowych i akcji tendencja przeiwai
i ZYSKÓW
M A
WINIEN
nie mocna, przy ruchu ożywtionym.
dz.
1/11934
r.
dz.
l/l
1934 r.
na
Na
dzień
l/l.
1935
Na
dzień
l/l.
1935
r.
W ctoiale pożyczek państwowych
( 53 999.63) Dochody z operacji kredytowych
54.914.48
Odsetki
mocniejsze były: 4 proc. pre-mjown Odsetki zapłacone
(106.306.56) z członkami:
pobrane
79.406.93
poż. dótarowia (Doiarówilca), która Prowizja zapłacona
(137.873.52)
Zl.
142.112.02
podniosła się z 52.60 do 52.75 —53.00, Koszty Handlowe
Odsetki
147.234.47
(118 680.19)
( 15.713.27)
16.101.91
5 prac. poż. konwersyj.na z 65.00 do Podatki i świadczenia socjalne
Prowizje i damna
60.597.53
207.832—
( 5.349.51) Prowizje od inn. oper. z czlonk.
6.511..19
65.25 — 65.50 — 65.15 ; 5 proc. poż. Amortyzacja ruchomości i kosit. org.
Prowizja
16.673.90
holejowa z 60.50 do 60.75 ;
6 proc. Straty w Centralach Spóldz.
5.015.68
pobrana
„
„ nieczłonków
109.943.81
126.617.71
poi. dolarowa z 73.75 do 74.00. Utrzy Straty z operacji kredytowych:
Zl.
Zwrot odpisanych należności
1.538.20
maty się na poziiomie niezmienionych Odpisane nieściągalne należności
5.927.22
(214.V24.72)
Zysk na papierach wart. własn.
2.782.25
notowań dotychczasowych: 7 proc. Straty z operacji inkasowych:
pat. stabilizacyjna z 68.25 do 68 38
a) nieściągalne należności od
— 68.13 — 68.25; odcinki po 500 doi.
korespondentów inkasowych 432.76
68.63; 8 i 7 proc. L. Z. i Obligacje
b) nieściągalne koszty protestów
Baraku Gosp. Kraj. 94.00 — 83.25 ; 8
weksli inkasowych klijentów
i 7 proc. L. Z Państw. Bamku Rolmego
12.843.16
przejściowych
1.467.50
( 12.127.80)
94.00 — 83.25 ; 5 i pól proc. L. Z. B.
ZYSK NETTO:
G. K. 1, 2 i 7 en.. 81.00; 5 i pól proc.
od członków
18.816.33
Obligacje kom. B. Go6p. Kraj. 1, 2,
26.880.47
„ nieczłonków
8.064.14
£ 2.034.622
3 i 4 em. 81.00.
338.770.16
(333.404.91)
338.770.16
(333^404.91)
Mocniejsze z prywatnych papierów
lokacyjnych: 4 i pół proc. L. Z. Tow.
Kred. ziemskiego^, które podniosły się
w—a—•
•—i——
z 52.00 do 52.50 — 52.25; 5 proc. L.
fiłkówi Reklamowych i koitekcja M. nych miał być rozegrany drujtf pól.
Z. Tow. Kred. m. Piotrkowa 1933 r.
NeJiriwea i H. Taltosa oraz ^ogólna.
finał m. W- E. V. a AZS. Poznań.
z 48.00 do 48.25. Słabsze jedynie 7
Tymczasem dowładulemy file.
że
MUZEUM NARODOWE.
proc. L. Z. Tow. Kred. ziemskiego j
Cracovia, pokonana w ćwierćfinale
(Codz. 10—15).
dolarowe z 48.50 do 48.25. Utrzyma !
Al. 3 maja 15 w środy, piątki, sobo przez Ognisko i w ten sposób wyeli
Monumentalne
ty niezmienione notowania dotychcza
ty
i niedziele — wystawa
sztuki minowana. domagała sic przyjęcia
ds.elo
sowę: 8 proc. L. Z. Tow. Kred. Prze
zdobnicze].
lei dodatkowo do półfinałów 1 w te]
myślu Polskiego funtowe 80.50 ;
5
Podwale 15. We wtorki malarstwo sprawie odbyć sle ma spcolalne do
proc. L. Z. Tow. Kred. m. Warszawy
polskie, w czwartki malarstwo obce. datkowe posiedzenie komisji organi
1933 r. 59.50 — 59.75, odcimki po tys.
zacyjny zawodów.
MUZEUM
WOJSKA.
już jest do nabycia.
złotych 60 00; 5 proc. L. Z. Tow. | Al. 3-eo Maia 15 codz. * W). *»'
Kred. m. Łodzi 1933 r. 52.00 — 51.75.1 iledzialków II—15.
Komplet stanowi 33 ZESZYTY 1 zawiera około 2.200 stron.
POCZĄTEK
KOBIECYCH
ZIMO.
W dfcia'le akcj.i utrzymane Bank Pol PAŃSTWOWE ZBIORY
SZTUKI WYCH MISTRZ. KOSZYKÓWKI.
TREŚĆ UZUPEŁNIA: 500 ilustracyj, rycin i map, specjalnie sporzą
sld 96.00. Słabszy Węgiel z 14.75
(Codz. 11—15)
dzonych dla wydania polskiego.
Wczorai w południe w sali ośrodka
do 14.60.
Mocniejszy Uipop i 9,85 ;
KAMIENICA BARYCZKÓW,
w.
t.
rozpoczęty
został
dwudniowy
Csytelnicy
„NASZEGO
PRZEGLĄDU" otrzymają „HISTOiyĘ
do 10.00.
Stare Miasto zbiory malarstwa polfinałowy turniej koszykówki kobiece]
Drobne tranzalkcje zawierane, lecz skieKo 19 i 20 wieku.
ŚWIATA" po minimalnej cenie, która wynosi (bez oprawy) zl. 20.
nie notowane: 3 proc. premijowa poż. PAŁAC W ŁAZIENKACH i ZAMEK 0 puliar zimowy PZGS. I zimowe ml.
Z przesyłką na prowincję Zł. 221.—
strzostwo Polski.
budlowlana 46 00 ; 4 proc. premjown
KRÓLEWSKI.
W turnio)u bierze udział -6 drużyn,
Komplet „HISTORJI ŚWIATA" w 6-ciu tomach estetycznie
poż. inwestycyjna zwykła 116.00; 7 Ołw. codz. z wyi. wtorków.
proc. poż. śląska 68.25; 5 proc. L. Z. MUZEUM PRZEMYSŁU I TECHNIKI mistrzów okręgów, które podzielono
oprawionych w płótno wynosi zl. 25. —
TW. kred. m. Warszawy stare 70.75, j Krak. Przedmieście
66 (1-a cześć na dw>ic grupy a mianowicie:
Z przesyłką na prowincję Zł. £26.—
1 grupa: AZS (W-wa), IKiP (Lódi),
3 proc. Renta Ziemska, odcinki po zbiorów) I Tamka I (II-a cześć zbio
CENA ULGOWA POJEDYŃCZEGO ZESZYTU WYNOSI 75 GROSZY
tys. złotych 75.38. Chciano płacić za: rów). Otw. w środy, czwartki, piątki, Makabi (Wilno).
2 grupa: Polonia (W-wa). KPW (Po
Modfzejów 405; Norbiin 31.50, Sta-, soboty 1 niedziele w godz. 10—14 oCena okładek dla posiadających nieoprawione komplety wy
rachowrce 12.75.
! raz w p'ątkl dodatkowo - głównie dla znań) i lagielonja (Białystok).
nosi zł. 3,—, z przesyłką na prowincję zl. 3.50.
Wyniki wczorajsze sa nastciujqce:
DEWWIZY: &eJ®ja 123.95 (sprrz. I rzemleślnlów 1 robotników w eodz.
Zeszyty lub komplety są do nabycia w administracji „Naszego Prze
Polonia - KPW 56:14 (31:7).
124.26, kup. 123.64); Gdańsk 172 88 17—20.
glądu", lub przez roznosiciela, dostarczającego pismo do domu.
AZS — Makabi 38:12 (14:8).
(ap. 173.31, kiup. 172.45); Hołandija | MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
Czytelników zamiejscowych prosimy o wpłacenie należności zgóry na
Dokończenie rozgrywek dziś o g.
358 15 (sp. 359.05, kup 357.25); Lon Im. Erazma
Malewskiego.
Nowy
nasze konto w P. K. O. 6391.
Za zaliczeniem nie wysyłamy.
dym 25.99 (sp. 26.12, kup. 25 86); Świat 72 Otw. w Arody, piątki I nie 10 rano 1 o godz. 18.30 linaly,
»
Nowy Jork (ikabel) 5.271/•>
(sprz. dziele codz. 10—14.
5.30i/„); Paryż ?4,94 (sp. 35.03, klip.
LEG JA — ŹASS 13:0.
MUZEUM ETNOGRAFICZNE.
O UJAWNIENIE NAZWISK
W KSIRGACH HANDLOWYCH
34.85); Praga 22.10 (sprz. 22.15, kup. Krak. Przedm. 66 otw. codz. z wy],
Na
lodowiscku
Legii rozegrany zo
22.05); Sawajcarja
171.60 (6prz. poniedziałków w KOdz. 10—14.
Sprawia art. 54 ordymaojii podask .- bfoinsUw. Zaciiodai tedy olbaiwa, 14
stał w płatek wieczorem mecz hote
172.03, kup. 171.17) Sztokholm 134.10 MUZEUM ORDYNACJI
KRASIŃ lowy towarzyski, w którym Legja po w ej, prziewóckiii ącctro, iż w pirzedvg- władzie skarbowe, kierując się suchą
(sp. 134.7Sj, ku/p. 13i3.45); Włochy
SKICH. Okólnik 9.
konała ŻASS w stosunku 13:0.
bvorstwajch hurjorwej spnzodaity mir M.wrą pława, odrzucać będą księei
4532 (ep. 45.44, kup. 45.20); Beiliin ołw. codz. w godz. 10—14.
»
szią być w ksęgacii u\v?ctocz.njrorte do hanKftawe. W tej spraXvSe, jalk eto212.70 (sp. 213,70. kup. 211.70)
I
MUZEUM HYGJENY,
POPOLUDNIÓWKA TANECZNA
PAPIERY PROC.: 7 proc. poż. sta przy Państw. Zakł. Hygletiy,
Cho*
kładce nazwiska odbiorców lub do-1 Wtadiuiemy sę, ponowioina będraie in
ŻASS-u.
b3feacyj«ia 68.38 — 68.13 — 66 25 clmska 24 otw.
w «tnl ję,- powszednie !
stawców,
stała si^ę znów aktualna. torwenioja na tereinie Minósiteirstwa
Wzrastajaca popularność imprez
(odcinki po 500 doi.) 68.63 (w pr.);
Mia)tłt>wicie,
kupcy ihuintioiwnacy zw.a Skainbu.
4 proc. państw, poż. premjowa dola MUZEUM KOLEJOWE MIN. KOMU rozrywkowych ŹASS. stolo/nila Kam.
Org. db ponoiwmego zinTtgamfeowam.fa> eaiją uwaigę, iż skratpudaitme fitoMiwJNIKACJI (Nowy Zjazd 1)
rowa 52.75 — 53.00 ; 5 proc. konwer- j
Otw. we wtorki, czwartki, niedzie Poipo&udniówki Tameczne i która od- u e snę do tego przepisu jest absolut
syina 65.25 — 65.50 — 65.15 ; 6 proc.
'oedz/ie sie dzriś o godz. 7 wiec-z. r.a
poż. dolarowa 74.00 (w proc.); 5 le i święta 10—14.
STARSZY lELCZ^R
Drcubnft odlbiorcy,
własne) sali ZASS- ptrv ul. Naimie- nie łtóenioiitiweproc. poi. kolejowa
kor>wersyina
1 stmlk owakie i Nr. 7. Doboirowv zespól ziwfaszcza w brawży spożywazej, po
60.75; 8 proc. L. Z. Banku gosp. kraj.
' janzibanćrwy. nastrojowe tańce Drzy dają
azesto
zmyślone naizwislca,
94,00 (w proc.); 8 proc. obtig. Ban
KILIŃSKIEGO 1. (róg Długiej)
refle.ktoiraoh. Wsteip. iaik zwykle, ści względnie unika/ja zakupu w forni'e,
ku gosp. kraj. 94.00 (w proc.); 7 pr.
TEL. 11 -43-25.
śle za zaproszeniami.
L. t. Banku gosp. kraj. 83 25 ; 7 proc.
prwwadząceij teięgi,
przenosząc s>-ę
UWAGA! NADESZŁY ŚWIEŻE
!.. Z. Bamku gosp. krai. 83,25; 8 proc.
-o—oPIJAWKI ZAORANICZNE.
dlo t. z w. amoniirnowych pitzed">ięL. Z. Banku rolnego 94 00; 7 proc. L.
Z. Bianku rofinego 83,25; 8 proc. L. ZMIANA SYSTEMU ROZGRYWEK
Z. Tow. kred. prze.m. pol. funt. 80.50 W HOKEJOWYM TURNIEJU KRY
NICKIM.
(w proc.); 7 proc. L. Z. zśemskae
KRYNICA. W płatek rano 'Ztnien'0.
4fl 25 (w proc.): 4i/, proc. L. Z. ziem
skie 52.50 — 52.25; 5 proc. L. Z. nv został przez kierownictwo turnie,
Warszawy (1933 r.) 59 50 — 59.75 lu hokejowego w Krynicy regulamin
(odcr.ki tv> 1000 zł.) 60.00 5 proc. rozgrywek. Postanowiono anulować
Już opuści! prasę
!.. Z. łjorSzii (1933 r.) 52 00 — 51.75; wszystkie rozgrywki, odbyte w dn.
5 proc. m. PI;)4rkrwa (1933 r.) 48.25. 1—3 bm. włącznie I roz,pC'crqć turnio!
AKCIE: B. Polski 96.00; Węgiel systemem puharowym. Rozlosowano
trzy ćwierćfinały, które dały wyniki
14.50; LMpop 10.00.
] nastepulpee:
Księga ta o wie!obarwnej i obfitej treści redakcyjnej formatu 24x16 objętości około 300 stron druku
t Oranłsko — Cracovla 3:2.
i Czarni — K T- H. 4:1.
na papierze ilustracyjnym dosłarizy czytelnikowi wiele cennych i niezbędnych danych
I
AZS (Poznań)—Warszawianka 2:1,
Mała ta encyklopedja podręczna winna w^ęc się znaleźć w każdym doniu, biurze i przedsię
Do finału turnieju hokejowego w
WSTYTUT PROPAGANDY SZTUKI Krytticv weszlv za'em ozterv druży biorstwie handlowem i przemy słowem. ...f
-4
ny. a m'anovicie Wiener EV. (Wie
Królewska 13.
Rocznik-lnformator nabyć można w admlrilittacji „Naszego Przeglądu", u wszystkich rozno
Wystawa tzoitnknietak
"l-m bm. deń) bez walki oraz trze! zwye'esey
((tjwanc'e Wystawy wSDÓtczeimei sztu piatkowveh ćwierćFnątów tl. Ognis sicieli i w punktach sprzedaży gazet. Cena egzemjHitrża zl. 1.—
ko, Czarni i AZS Poznań.
k : 'ta'sWat.
WeiToral w południa rozejrrano 1-y Z przesyłką na prowincję zł. 1.50 gr.
1ACHCTA, Plac Małachowskiego 3.
Wystawi retnoripektywna WjfoiMa półfinał, a mianowicie:
Czarni — Ognisko 1:0.
PriuB»kowstóegioi. zbiorowa Emilii Wy
sockiaj, wyistajya Kjo'la Artystów Gra I W sobotę w godzinach wieczór -
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NASZ PRZEGLĄD, Warstawn.
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ntedritfla 6 srtycrnia 1935 r.

ŚWIETNY Dołoaiisła (Kteraitura, try- INTELIGENTNA wychowawczyni — BIURALISTKA, pomocnica buchalte

nauczycielka poszukuje kondycji do ra, znajomością maszyny, mtoda, in
teligentna, ładnej prezencji szuka ja
dzieci od lat czterech tel. 672-91.
943nw kiejkolwiek posady stałej, dorywczej
Warunki skromne, poważne referen
50 GR. GODZINA! Studentka przygo- cje, tel. 5-98-24, 5—8.
4448pp
towuje do wszelkich egzaminów. Dorosłych polskiego specjalnym syste - ADMINISTRATOR zdolny, energicz
mem, 2-01-81 szósta — ósma.
942n ny, pierwszorzędne referencje na żą
danie gwarancja, przyjmie odpowied
PóŁKONDYCJI wychowawstwo mu ni dom. Oferty sub. K. A. „Nasz Prze
zyka
przyjmie
wykwalifikowana,
gląd".
4442pp
skromne warunki. Tel. 272-31, 12—3.
940n BUCHALTERKA —
maszynistka.
C«Q8V ŻOŁĄDEK
DÓKTóR fil. nauczycielka gimnazjum Pierwszorzędne referencje. Długolet
uczy niemieckiego, polskiego, telefon nie świadectwa poszukuje posady tel.
JEST NIERAZ POWODEM PO WSTA W ANTA
688pp
939nw 11 -69-50.
NAJROZMAITSZYCH CHORO* POLKA, absolwentka umrweitwyitjtów 2-21-45, 4—6.
pairyistóego i bemlnń&kieco. (ana rów.
KWALIFIKOWANA wychowawczy
ZIOŁA Z GOR HARCU Dra IAUERA imaeż anuriefclci) iposzukuje oosadv tlu- FRANCUSKIEGO udziela nauczyciel ni z dobrym niemieckim pierwszo ka dyplomowana w Francji, absol - rzędna siła poszukuje
sq dobrym irodkiem dlo wregulowortło iolqdka. uauwojq
maicziki lub korespcaideotfki.
Udz-iela
posady tel.
wentka Uniwersytetu Warszawskiego
obsłrukci<j, »q łagodnym naturalnym irodkiem przeczyszcza,
J talkie lAcyi framcuslkjeiEO i menuec9-82-89, J-5.
902pp
jqeym, usuwajq substancje gnilne. xotrvwojqce organizm.
Niedrogo.
Nowolipki
6
m.
2,
telefon
• kie.»o. Łaskaiwe oferty
podziemue
11-45-43.
901
n
BUCHALTER
bilansista
(sprawy
po
ZIOtA Z COR HARCU Dra LAUERA 10—12, waz 3—5 tełeton 267-17.
636N HEBRAJSKIEGO systemem przyspie datkowe) prowadzi, zakłada dopro
stosowane riwnlei prry cierpieniach wptroby. nerek, komienl
wadza do porządku buchalterję, teł.
żółciowych i hemoroidach ta ch«tnie przyjmowaneprzez chorych
287-11! SttfJemtka - pierwszorzędna szonym, oraz korepetycji
. . . udziela ab- 6-37-88.
906pp
siła udziela ł«kcyj. Uczv kilzaecd. do. i solwentka seminarjum hebrajskiego,
rosłych. Tanio.
478N i (Obiady). Tel. 11-19-90.
44b3n WYKWALIFIKOWANA biuralistka stenotypistka znajomością niemieckie
ANGIELSKIEGO wyucza imiitynoiwa. ZA pomieszczenie studentka udziela go wieloletnią praktyKą przyjmie po
ny jDediaigog, powróciwszy donńnjum Ickcyj: łacina, mateniajtytka, franciis- sadę na warunkach bardzo skrom aug. 'korespondencja -h aniołowa. Hu- ku niemiecki 276-83.
551N nycli tel. 6-32-73.
K.-żdy, ktc cierpi na kaszel, bronchit, chrypkę, zaflegmienie płuc oraz
5900pp
maozonia. Wytklaidia na fouraaich. Wy- jviATLRZYSTKAnoszukuie nomie
Koklusz, powinien natychmiast zabrać się do leczenia. DotJiym środ
ieźdżaijacym PaJestyny .krótsza meto- maiukzymka poszukuje pomie
RUTYNOWANY
bucha'ter
bi'ansL
kiem na choroby płuc okazał się preparat FAGOSOL.
Przy użyciu
szczenią za korepetycję z francuskim
dą. D. Lśpfrand 1138-70.
sta, podatkowiec, znajomość języków
FAGOSOLU zmniejsza się kaszel
FAGOSOL dostać można we
4449n
Telefon
11-31-39,
2-77-34.
5713N
ma godziny wolne. Pełna gwarancja.
wszystkich aptekach. Skl. gł. apteka H. Rosenstadta, Warszawa,
fi- Telefon 687-59.
374pp
Plac Grzybowski 10.
: MATEMATYKI feykj
udziieta tnaji STUDENTKA udziela
. • matematyki,
i i
stor długoletni nrtKjjowany korepety . z ^ !•
, niem, ^ < i , e . s =,
om n RUTYNOWANY buchalter - bilansi
91 lin
nazjum. Matura. 11-I4-57.
toir. Matura . extern. 12-0M5sta, korespondent ma wolne godziny
650N
j
LEKCJE
śpiewu
solowego,
kształcętelefon 2-58-34.
7428pp
KUPON ULOOWY. Słynne me1jum M-tle Evigny, odgaduje łMODYSTKA samodzielna potrzebna i nia głosu specjalnie najnowszą wlos ZDOLNA podręczna fachowczyni po
miona. nazwiska, wyszczególnia
ew. jako wspólniczka Próżna 8—2 | ką metodą, śpiewu operowego sol- szukuje pracy w pracowni krawiec najważniejsze fakty iycia.
Oka
! 269-44.
916pz ; fedzio, gry na fortepianie, skrzypcach kiej dziecięcej, damskiej. Zna wszel ziciel kuponu płaci zamiast zł.
6—tylko 2 zł. Psyclio-grafolog
T~r~,—r~i
• mandolinie,
banzoli. Dyrygowanie
Szyller - Szknlnik
określa cha
STUDENT uazfrela <le»kcyj zalkres sn- śpiew z nut, zasady muzyki po cenach kie hafty. Doł>re referencje 2-39-01.
rakter, zdolności I przeznaczenie.
596pp
iraiazjalny łacuna 'tnaitemaityfka (cwen- bardzo przystępnych pod kierownictWarszawa, Źórawia 47 m. I.
tuailjiie cibiaidy) 5-1-1^38.
660N , W em prof. Oskara Kotkowskiego Lesz WYKWALIFIKOWANA niemiecka ste
NAUCZYCIEL
ciwnnaiziatnv udtnela j no 27 m. 96 g. 7—9 w.
4459n notypistka przyjmie pracę dorywczą
ul. Zamojskiego tel. 433
i stałą również na własnej maszynie,
bkcyi
150
eodznma.
TeA.
11-50-41.
Nto.
.
WYKWALIFIKOWANA
nauczycielka
pod zarz. D-ROWE] ABRUTINOWE]
Oferty
vvoiliupcki__Zl 8;
S|7»N | poszukiwana do prywatnej szkoły po tylko w języku niemieckim.
„Steno".
4453pp
I HELENY HANEMANÓWNY.
NIEMIECKIEGO, konwersacji, fcore-: wszechnej (pierwsze oddziały). PoKomfortowa willa. Bież. ciepła i zim
spamtoncii, stemografia uidzuela vie. I żądany wkład. Telefonicznie 643-68 BILANSE, zaklariaimie ksiąg przepro
na woda. Centralne ogrzewanie. Wy
deńczyk z unlwersytecbiam Wiykształ j między 11 — 2.
4450n wadza o-dipowiitidziaiSnv buchalter —
kwintna kuchnia. Ceny przystępne.
cenieim.
Picetiypy
zap świnione STUDENTKA wyższych semestrów— podaitkowiec fvrm 'Pieirwszorzwlinyob.
Tamki!! Telefon M-64-60
7(»8DP
11-48.98.
- - j jaknajlepsze referencje — udzieli lekHEBRAJSKIEGO udzielam wyjeżdżają MLODA fPedaąoelczika oudzneiamka I cyj. Zakres gimnazjum 11-22-31. 9l8n BUCHALTERKA posziuiktuje bezpłat
cym do Palestyny. Początkującym i
nej praktyki biurowej. Tel. 646-07.
zaawansowanym. Pomoc w nauce udztóla lekcji franucniskiaffa. niomrec- j DY p L OMOWANA freblafika, była kie
7IOpp
kiogo
perfect.
661-45,
4.
,
j
i
przedszkola,
poszukuje
por
o
w
n
c
z
<
a
(przedm. judaistycznych). Tainio. wia
RUTYNOWANA
wvchowaavczyni
posady przedszkolu, kompletach. Pierwdomość: Zamenhofa 44—62 Telefon;
11-28-05, od 1--2 i 6—7.
4109n WIEDBNKA młoda, intelieentna wy. szorzędne referencje. Tel. 11-22-06. szukutie kondvoji. zna szycie, wynaohowaiwozyni -z wviszvun wykształcę
931 nw grodizenie s'kroimnie. ZanrtcnJiofa 14--9
ANGIELSKI, francuski,
hiszpański niem umiejąca
7I28ot>
prowadzić
gospo- ;,7;,.. r n ~;
. . ,:
;
t « j i MAGISTER humanistyki, rutynowany
Bo/kowsbi, Elektoralna 30—98
INTELIGENTNA,
enemKiczma
panna,
DosaMte.
. korepetytor udziela lekcyj. Zakres gim
Koresponduje, tłumaczy, tel. 200-54. 11 s^st
posznnkimi-e konidyoii Owmoc w nauce)
ll-a^-ai.
owiń n a z j a J n y (Obiady) Tel. 11-22-06.
DOŚWIADCZONY korepetytor, stu 80 groszy godzina, Sturfemfka udkiela
959pp
932n tell. J1 -01-66.
dent U. W. udziela lekcyj z zakresu
PORAD KOSMETYCZNYCH BEZBKATWYKWALIFIKOWANA
manicuizystlekcji
w
zakresie
cunna^jum.
12-1M4
t
udziela
lekcyj
zakres
S
U
D
E
N
T
K
A
NIE UDZIELA CELINA SANDLER I 8 kl. gimn. Specjalność: łacina, polski,
8-iu klas (Matematyczno - przyrodni ka poszukuje posady w zakładzie. OB.PBOF.UNIV. DE BEAUTE W PABYŻU I niemiecki. Tłumaczy z obcych języ
571pp
i INSTRUKTORKA KURSÓW KOSME- I ków. Przygotowuje eksternów. Uczy STUDENTKA U. W. udziela Jeikcyj cze, niemiecki, polski), dzwonić 226-58 ferty sub „N. T.".
TYCZNYCH-WARSZAWA PL-3 KRZYZY II
dorosłych literatury. Referencje pierw specjainość (framcuski. polsiki, histo
936n WYCHOWAWCZYNI inteligentna pra
W CODŹ I?-I9 OPR.SOBÓT i NIEDZIEL
cowita długoletnią praktyką referen
szorzędne. Telefonować 10.23-75 do ria). Bairdzo tanio. Dzwonić 11-08-23.
„Wojnitawskiego" między 10—12 iiOodz. 5—7.
664N STUDENTKA udziela polskiego, łaci cjami poszukuje posady Tel. 11.49-15.
ny, francuskiego. Zakres gimnazjum.
7—11 wieczór^
4266n | STUDENTKI udzielają matematyki, ła Matura. Wypracowania 11-14-57.
RUTYNOWANA ekspedjentka poszu
MODNIARSTWO, krawieczyzna, kon- | etny, francuskiego, niemieckiego, he 910n kuje posady do galanterji i konlekcji.
fekcja dziecięca, bielizn ii rs two, gor- brajskiego (pomieszczenie, obiady),
Gęsia 6—37.
568pp
592n TANIOI łaciny, matematyki, francus
Ł 2 2 , j O R T " 2 ± U seciarstwo. Kursy Heleny Frendzel, Dzwonić 11-96-33.
OSOBA znająca się dobrze na kuchni
kiego
udziela
student
—
specjalista,
Marszałkowska 118.
4346N C T „ n c . I T
, •„ .
/
STUDENT Potitechiraku rutyiiwwany doświadczony korepetytor 11-13-62. poszufkiuje posady, referencje dobre.
Rozpoczęte zajęcia na dziale kon
569pp
685n TeŁ 251-55.
fekcji dziecięcej, przyjmuje się zapisy STUDENTKA U. W. uuzieia leiccyj i korepetytor, poszilkniie lefccyi. Mate.
ohentia.
Maitaiira.
na kursy gorseciarstwa, krawieczy - korepetycyj w zakresie gimnazjum. 1 matylka, fizyka.
KRAWCOWA poszukuje pracy ewen
UCZENICA
wyższego
kursu
KonserSpecjalnie — matematyka, fizyia. pol- j 2-90-87.
375N
cny I modniarstwa.
watorjum, dyplom francuski, udziela tualnie gospodarstw* przy dzieciach
1
Zapisy w kancelarji Kursów, Ża n-1^37 bk ' e P O S t e P y ' l a r "°'
STUDENTKA matemałyflci, totytotu
675pp
lekcyj gry fortepianowej, tel. 6-37-88 Telefon 2.52-11.
bia 9, front, ll-gie piętro, wyłącznie '
| francuakiiewo. putyirwwaina *naniozvciel
905n INTELIGENTNA poszukuje posady
SKRZYPEK wirtuoz absolwent Kon- "ka, udziela leikcyi tamiio. Postepy srwa
Od 6 do 8-ej wiecz.
serwacorjum przyjmie kilku utalerrto-: reintawairte 2-59.66.
391N STUDENT udziela lekcyj i korepety - biurowej lub kancelarji adwokackiej.
warnych
uczni. Tel. 240-24 mnodzy 3 ! „
I TM1 KIV »
I
U - cyj. Szybko naucza dorosłych, tel. Pierwszorzędne referencje. 656-19.
J
BE P N
676pp
g
N
RLIN1ANKA, rułyitiniwana naiuczy 11-73-90.
908n
'' oielka udzńefla niemieakieKO: toomwerSOLIDNA
farmaceutka
poszukuje
po
^
MAGISTER
filozofji
poszukuje
lekcyj
1
TANIO! Nauka maszynopisania, ste- sacia. literatura. Teł. 904-91. (4—8).
g^gM kondycji lub jakiegokolwiek zajęcia sady kasjerki. Oferty ,,N. P." pod „L"
nografji, korespondencji handJowej |
642pp
10-06-53.
597nw
(francuski, niemiecki, angielski). Tłu- p AI FSTVNC7VK
NOWOLIPIE 40, teł. 11-77-04
wyucza szybko maczenia. Przepływanie frosyjski). w y i « ź l d t t i l l j a c v o h
STUDENT (ekstern) przygotowuje do WYCHOWAWCZY NI samodziełna7e^
po gruntownym remoncie otwarty.
= 622 V !f)9 ame ' K , r ó l e w s k a 49 - p a r t e r r J n e i I sknego. ~an^9k£e)śo. " 'aratótóia m a t u r V eksternie. Specjalność matema nergTCxna poszukuje posady; drugie
435f>p
622_0a
620N
Dziw wiać 651-28. godz. 5-9.
, tyka, tel. 11-08-9(3
907n pól, cały dzień. 1211.71.
WYKWALIFIKOWANA wychowaw- I
383N
WYCHOWAWCZYNI chrześcijanka
poszukuje kondycji wiek dzieci przedLTtez PO "f"f-93-59 dyCji ' Z Sw STUDENTKA udaeła lekcyj (obiady)
szikolnyoh referencje dobre. Dzwonić:
z rozleglemi stosunkami, jako podró tub t>ez, tel. M-aj-5y.
póltenodycja przdJwb.iednia. Tanio. Re
tel. 5.18-86, godz. 12—3.
432pp
żujący przyjmie zastępstwo pierwszo PARYŻANKA rodowita wy<kształco- feremoje. Td. U.05-44.
626N
rzędnych firm przemysłowych na AuBUCHALTERKA
bilansistka
pierw
SZyhk0
^ PARYŻANKA
lekcy! tranaisl
strję i sąsiednie kraje, jak również na
tanl0
szorzędna siła podatkowa ma godziny
> tel - 2-26-73.
598n I kiego oraz konwersacji. Tania
Teł
Szwajcarję i Bałkany. Łaskawe oferty
wołne. Wymagania skromne. Telef.
^ M. Duckes Nadf. A. ^
627N
665-tf7.
do: Ann. Exp.
G. STUDENTKA udziieJa hebrajskiego
2 59-66.
491pp
Wien 1/1 sub. „Prima Rcferenzen i °' r a z wszysfk-ch przedmiotów w za- i STUDENTKA.
rutynowanai mauozy- PIELĘGNIARZ rutynowany na wy.
U
S. N. 7755".
" y d o r ^y c h - «elka wychowaw™ przyjmie lek- jazd pod Warszawę do młodego męż TANIO! Buchalter - btonsista dopro
wadza zaległą kisięgowość, poszukuje
952
Dz.wonie 12-15-78.
" w c.e f.nweszkame, otaadVL
komdyoie. czyzny chorego nerwowo po&zukiwaF A R T U C H Y
pracy godzinowej. Telef. 537-07.
HEBRAJSKIEGO, arrgielslciego udzie- 11.91-68
6I9N ny.. Pierwszorzędne referencje wymaPŁASZCZE LEKARSKIE
la dyplomowana
siła długoletnią nOSKONAEV olanista odzieli muzv
wyznanie obojętne. Oferty "zgła DOKTOROWA poleca wychowaw
KOMBINEZONY
praktyką pedagogiczną. 2-25-48; 2fj^oustó 11 6 z a ć Henryków, ubca Elktoralna nr. 5. czynię kilkuletnią praktyką do dzie
ci, od czterech łat na pól lub całjŃ
UBRANIA ROBOTNICZE
4
69011
'
, habraiiislki. Oferty: JJczciwae".
! STENOTYPISTKA
korespondentka
dzwonić 673-17.
5l3p
M. G O L D S Z A J N
STUDENTKA (student) udziela ma
455N nienuecko - polska - francuska. Pierw
MURANOWSKA 30, M. 32
tematyki, łaciny, hebrajskiego, nie- 1 POLITECHNIK Drzvrmie lełccie mate szorzędne re'ferencje, energiczna, mło RUTYNOWANA frebianka "wycho
mieckiiego francuskiego.
6zwon,ć ^ t yk a lizyka. E
i ^ wyjmie p^adę ew^ntuaJn.e godz. wawczyni długoletnią praktyką poszu
TKALNIA mechaniczna w ruchu w 2-58-07.
kuje
kondycji, wyjedzie. 9-93-66
955 nw
i 'hejra iski. oofcki
(wyrpraoo^aroa). j "V. Oferty, praktyka zagranicą^
Warszawie poszukuje spólnika współ
5—7.
606pp
w
362P
P
pracą kapitałem 10 000 zł. Oferty ! FRANCUSKIEGO pralktyozmfe. Kom- ! yni/kn zesztanoczne: siedem matur. I
KORESPONDENTKA długoletnia" dy
JJ
~ 11-44-69.
451N BUCHALTER . bilansista
'
Praktyka
iT
Tdeifon
„Tkalnia" Nasz Przegląd.
961 z weTsacja. Korespondencja. plom samoetzieina polskim niemiec
iaJny podatkowiec,
p
zagranica. Telefoin 670-06. .ledeinaista \ i/ g n matematyki i Szyto udziela i rzędny, odpowiedziaJny
- pierwsza542N młody tóynier.
Daiwmić 12-06^3. | poszukuje pracy, Świadectwa.
świadectwa. Tele- kim angielskim buchalterja, referen
cje. Tel. 11.93-56.
618pp
SLUŻACA do wszystkiego potrzebna |
355N j * a 1 "2-o4.
453Pp
PRZEMYSŁOWCY
Hurtownicy.
Wie
BLANKIETY FIRMOWE, AFI świadectwa referencje. Marszalków - i NAUCZYCIELKA szlkolv ipowspech. ' BUCHALTER - bilansista, podatko4443pz „ c j i p r z y j , m , e ton dvcie
ktultirraiciyin wiec prowadzi ustawowo buchalterję loletni doświadczony akwizytor bran
SZE, WIZYTÓWKI KOPERTY s k a " I m . 1 2 , 2 — 4 .
ży żelaznej, podróżujący dla poważ
POTRZEBNY buchalter
tylko do- dlomui- Leikcie Telerfon 9.24-79.
handlową, fabryczną, komisową
ta- nej firmy w woi. Warszawskiem, Lu
1 t. d. WYKONYWA SZYBKO.
pp
Crukarria i Wytwórni i S.ennli' świadczony, samodzieiny n a 2-3 go!
ł24N
belskiem, Kieleckiem oraz Łódzkiem
« ™«*' !t d z l n y d z : e n n , e ' 0 f e r t >' w r a z z z?da - STENOGRAFJA kursy syst. Qurmi'i- Z A
MIN1MALNEM
wynagTodize- przvimie dodatkowo zastępstwo Zglo
i n y m w
K fi
f f
P A T
y na 2 rodzćnlem ' referencjami
roepoczyina 16 stveznia Jaid- n i e m Podej-mie się całodziennej pracy stzenka N. P. „Emka" lub, telefon
H
[skierować do „Par" Bracka 17 dla W | g ; l Mayowi. Jasna 17 m, 1 dw pomocnica
buchaltera, . kilkuletnia 2 89.56 od 9—10; 3—5.
465pp
M. N.
''
4452pz is_ej teł. 209-61. 15—20.ej 633-44.
praktyka . biurowa.
Pierwszorzędne
BUCHALTER - bilans sta, korespon
Karmelicki 1S Tal. 11-05-97,
refOTCTC
dent polsko-rosyjski-niemiecki, dłuższą
.
— STUDENTKA -Mi'W' ndHela lekcyj! |
, — ^ :
^'lX e !^!l^?2-_
Clm)1 WENś^YCZ
Postąp-.' za.pe>wnlane. A ^becjabtalć: S14-651 Zaigroionych niemisekim ra- RUTYNOWANA nauczydelka -- wy praktyką, świetny podatkowiec i or
Łacina, francuski, fizyika, mateimaty- tu'je! Ucze metoia up^rr.spczonr, kon- chowawczyni przyjmie drugie
pół ganizator — poszukuje posady cało
LECZNICA CENTRALNA
Dzwonić
•ka'i ptjtski.. WiąST^Śt *.iil-S2L03.
j wersacja. (Pótkond*ycja. tarn'wdma : Pierwszorzędne
świadectwa. dziennej lub godzinowej.
Marszałkowska 131. podz- 12—1.
529pp 5.21-14.
4I75N I 512-37.
647pp
52SN I
IflflSV UPADŁOŚCI
i.
I'.aiiku Zrzeszonych Rzem.eślników, Spółdzielni z odpowiedzialnością ograniv«v.vj
j.
..
Ł
jzoną obwieszcza, że stosownie do decyzji
Sądu Okręgowego w Warszawie.
z dnia 7 grudnia 1934 r. w myśi art. 511 K. H. sprawdzanie wierzytelności
unodleeo w obecności Sędziego Komisarza odbędzie się o godzinie 12 w poiTd.fie w dniu 12 lutego 1935 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie, Sekcja
upadłościowa (ulica Miodowa 15). Termin ten jest ostateczny.
Syndyk Tymczasowy ANTONI • BOGUMIŁ RACHOŃ, Adwokat,
Warszawa, Plac Dąbrowskiego 8.

tylka, tematy) absolwent zkmnaizj 'Uin
ipaiństwowago, przyEoDcwiiije d o matu
ry tBotmeaki, matematyta-..) 508-30.
i
2 lV'™
WIN
A_
AN^ffl^EL^KIEGQ ^ udziete absoflwo'it
imwersyteCu Imdynsikieso. Konwar"cja. toapondenem ttumaCMitia.
536N
lanra^.w-a^ 3S.
ANGIELSKIEGO. bcbraiisitócgD; syste
mean przyśpieszioinyim
uczą
nau
czycielka, piernwszort&ędineimt kwaJsiikacjaimi Tanio. 11-89-&2. 6—8.
537N
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POKÓJ niekrępujący, łazanka, l pię- ODDZIELNY
budynek
fabryczny, POKÓJ jednoosobowy wszelkie wy 3 POKOJE, kuchnia, frontowe roziela
tro. ramże pomieszczenie wygodtie.; dwie sale, dziewięć okien każda, slo- gody, telefon Sienna 61—6.
563z. dowe Ogrodowa i Chłodna, odstąpię.
12.06-93.
714 Lz.
012.neczne oraz szopa, na wszelkie przed
11.77-78. WYKWALIFIKOWANA po. Grzybowska Nr. 16—32.
DU2Y pokoj na ciche biuro lub mie
mocjiicj buchaltera, hilansistka, ma- POKÓJ 4uiy dwupienny frontowy I sje b i .?!: s h Y 0
pomieszczenie
dla
wynajęcia. Muranów- , szkanie do odnajęcia, parter. Królew WYGODNE
m ' e 8 ^' siadem. Trzecia szy.na, referencje, poszukuje posady, oddzielnym wejściem odnajmę, Nowo ! i 5 '* 3
pią ska 29a ni. 41.
445Lz chviuch panów lub pań Waliców 3—
! e; a
K.r>r>\ .. t3.
616Lz
wymagam?, skromne.
(j|3pp limu?.
bpie 15—6.
,39"
__
725Lz
588LK
POKoj słoneczny, ciepły, dla 1 — 2
BUCHHALTER - brlanssta starszy 1—2 pokoje, wszelkie wygody. Zło POKÓJ, oddzielnem wejściem do wy kawalerów wyplacalnych odnajmę. POKój dla jednej, dwu osób pręy
najęcia. Pańska 41 m. 41.
614Lz Nowolipki 30 — 8.
rutynowany podali; owiec nia
wabię , ta 21—5, II piętro. Telefon 2.24-56.
443Lz . inteligentnej rodfinte Ogrodowa 26,
godziny. Tclęfan II.20-06.
429pp
730Lz
•_
587Lz POKÓJ umeblowany, niekrępujący, POKÓJ z cddzielnem wejściem, ewen I rzącfca.
LEKARZ - dentystka dyplom P. I. D.' ELEGANCKI pokój oddzielnem wej przy inteligentnej rodzinie dla pani—a. tualnie n3 Interes. Nowiniarska 16/32, ' OKAZJA 4-pokoiowe mieszkanie lufcv. czteroletnia praktyką
poszukuje , ściem tazitnką telefonem wypłacaj. Chłodna
66 — 7.
695Lz tel. II-SS-37.
_
442Lz susQwcm urządzeniem odstąpię z pnposady. Telefonować 8.39-03.
j wodu wyjazdu, telef. 9-01.81. 731 Iz
nyin a-ito-jerska 34—9,
927L r z j pÓKój niekrępujący, łazienką, wszel
POMIESZCZENIE "clia~Pana 'uta Pani
__
633pp
| PIĘKNY jx)kój e'egancko urządzony
DWUOKIENNY, słoneczny pokój, nie ' kienu wygodami dla 2 panów, ^ pań. odnajmę zaraz. Zamenhofa 15 — 8.
BYŁY kupiec dobrej opśnji pierws-zo- Wam;, bez. obiadami, niedrogo, kultu- i Grzybowska 48a m. 4.
500Lz
441 Lz i oddzielne wejście, 1—2 osobowy orz-ędiienij referencjami postukuje po ratoym. Orla 6 55.
raz pokoik jednoosobowy niedrogo,
025Lz j POKÓJ, wszelkie wygody.
Okólnik
DWUOKIENNY pokój umeblowany, Pawia 46—1.
sady akwizytora, agenta, inkasenta
680Lz
6 POKOJÓW wszelkiemj wygodami, J i'a _— 54 (rog Ordynackiej),
uiekrępujący dla 2 — 3-cli odnajmę.
lub kasjera. Oferty sub ,,Były kupiec".
NA
BIURO
dwa
reprezentacyjne
froi;
suteryna do wynajęcia Mufanowska 019-72.
Ceglana 9 — 2, 12 — 3.
431 Lz
_ _
363pp
towe pokoje Jo wynajęcia. Marszał
14 Telefon 208-13.
327Lz pokój frontowy, umeblowany
dla
LOKAL 3-pokojowy. frontowy, wyre kowska 119, ill. I.
ANGIELSKO-POLSKA korespondent
4419
POKÓJ naekrępujący wygodami; dfla 1 jednej, dwóch osób. Wolska 47 ~ 4 montowany, wygodami, bez odstępne
ka. długoletnia praktyka, załatwia ko
m "' "
495Lz
j
POKOJ
przy
sklepie
z
oddzielnym
jednaj
osoby
calodiziennem
utrzymago. Twarda 29.
440Lz
respondencję,
ewentualnie
przyjmie
i wejściem d« wynajęcia zaraz. Marta wio
nn L-ńi
,
.i
2 osobom, niekrę- ŁADNY pokój, osobnem wejściem dla
posadę luo na godziny. Tel. 9.87-56. i niem 120 złotych miesięcznie Senator •1 .
A
U P
1
; szatkowska. Telefon 9-15-34.
4420] r z
ska 22 mieszk. 42 (1 piętro).
Zzlh
pujący,
wygodami,
za
lekcje.
Mura_
486pp
1 — 2 osób. Pańska 44 — 10. 428Lz
|
KOMFORTOWY,
dwuokienny
pokój
nowska
28
—
27.
499Lz
5 POKOJÓW komfortowych II bez od
ZA SKROMNE wynagrodzenie kreso stępnego
ADWOKATOWI, Dokmrowi, odnaj- nteumeblowany. Telefon.
Łazienka,
wolne Leszno 51, dozorca.
POKÓJ dwuosobowy lub pomieszcze nie dwa ookoje umeblowane. Oddziel ' front
wianka otoczy staranną opieką chorą.
II piętro. Pawia 3—6.
668Lz
4801.Z ne wejście, 1-sze piętru.
Zajmie się gospodarstwem. Dzwonić 2 SKLEPY do wynajęćta od gospoda nie. D'uga 33 ni. 10, parter.
Telefon:
POKÓJ
dla
jednego
lub
dwóch
panów,
11.81-29.
468pp rza Graniczna 8.
7456Lz ODNOWIONY " pokój odnajmę
pa- 11-01-90.
4061-z
j t>d zaraz. Orla 15—6.
572Liz
POKóJ, słoneczny, wszystkiemi wygo ! n o m - Małżeństwo niewykluczone. Za- POMIESZCZENIE przy inteligentnej
; TANIO odstąpię duży sklep obszejdamu, niekrępującem wejściem do wy- menhofa 26 m. 9.
493Lz rodzime. l ei. 241-34.
424Lz
' ną wystawą (Tanio komorne)
Nonajęcia. Teleton 5-21-14.- ^
046Lz różNE sklepy z ffronlu i podwórza
POKój umeblowany, frontowy, cie j lewki 43. m. 18.
580Lz
POKój adwokatowi,' łódzkiemu kup- do wynajęcia, ś-to Jerska 36.
pły, niekrępującym wejściem, telefon,
cowii, studentom zupo Wie niekrępują- |
490Lz wanna. Leszno 91 — 7, przy Żelaznej POKÓJ konfortowy laziienką oddziel
cy, piamno, feTefon. łazienka. Gęsia 6, POKÓJ jednej, dwóm paniom odnaj516Lz ne wejście utrzymaniem bez, niedro! go Pańska 79 m. 10.
565Liz
m. 21, front U piętro^
540z inę przy inteligentnej rodzinie. PańPOKój umeblowany bez używalności
POMIESZCZENIE
dla
dwóch
panów.
POKÓJ pojedynczy- łazienka, telefon J ska 26 — 33.
489Lz kuchni, ń-to Jerska 30 — 65, telefon
LOKAL trzypokojowy z kuchnią do odnajnię od zaraz, utrzymanie—-bez.
5S5L&
515Lz Leszno 24—23.
POKÓJ wygodny, niekrępujący, o- 11-43-41.
wynajęcia. Bonifraterska 31, telefon Plac Żelaznej Bramy 9—7.
541 Lz.; sobnym frontowym wejściem do wvna
POMIESZCZFNIE " dla"" kawaTerówT
POKÓJ frontowy, oddzielne niekre'MO-44.
4354!/.
POKoj lub pomieszczenie ładny ume-j jęcia. Nowolipki 41 — 9.
4791-z pujące wejście do wynajęcia. Mura- | telefon, łazienka. Kannelkka 1—5.
DO domu Sierot w Siedlcach postu blowainy dla panów .odiiajmę Nowi •
567U
514Lz
5 POKOJÓW komfortowych,
front, nowska 24 — 7.
kuje się wykwalifikowanej wycho marska 16—35.
•
0451z winda i dwupokojowe lokale do do wy
1 5 POKOI z kuchnią, widne, 3 piętro,
6 POKOJÓW kiłinfortowych, odno
wawczyni z praktyką w internatach.
I 2 windy, komorne ustawowe, bez od
Oferty: Ochrona Sierot Żydowskich ODNAJMĘ pokój, wejście klatki scho najęcia, wprost od gospodarza. Twar wionych, natychmiast do wynajęcia.
stępnego, Lesano 13, do wynajęcia.
da
10,
administracja
domu,
tel.
534-13
dowej
1
piętro,
telefon
Sosnowa
9
Senatorska 6. Feldman 12 — 2.
w Siedlcach — Sienkiewicza 57—59.
•Telefon 11.9-1-11.
556L/.
477Lz
m.
4.
9441/.
5081
z
414Pz
POKoj
irinebłowany
niekrępujący
dla
WSPÓŁLOKATORKI - studentki "po
MANICURU, peefseuru wyucza najle POKOJE kuchenkami cjo odstąpienia
2 POKOJE, alkowa, kuchnia, lii pię
1—2 osćff od 15 stycznia Złota 26.
szukuje do wygodnego niekrępującewszelkie
wygody
Les?iń
74,
telefon
piej, najtaniej długoletnia Instruktor
tro nad antresolą, tanie komorne do
'
576U
-- i' >
9471/. go pokoju studentka Telefon 511-26 odstąpienia. Senatorska 6, Feldman, m. 28.
ka „Nysa" Graniczna 3.
377ps 613-16.
624 Lz 12 — 2.
507 Lz POKÓJ dwuokienny umeblowany bez.
POKÓJ
niekrępujący
1
piętro
łazicn
ZARZĄD Gminy w Wolpie poszukuje
570Lx
POKoj umeblowany, telefonem, nie- 3•POKOJ O W Y,~ ko mi ort owy "" iokai| świętokrzyska 5—,19.
Doktora — Żyda na bardzo dobrych ka odnajmę. ŻarneiSBófó !3-f29.
;
948lz umeblowany, duzy, przy kulturalnych. wszelkienn wygodami, II piętro, na DUŻY pokoj z używalnością kuohm
warunkach. Rabin M, Segał Wolpa
62SLz tychmiast do odstąpienia, Senatorska od zaraz Nowolipki 18, m. 13.
pcw. Grodno.
359pz WYGODNE pomieszćźttiie dla 2 pa - Chłodna 8 — 30.
506LZ
583Liz
POKÓJ,
niekrępującem
wejściem,
dla 6, Feldman, 12 — 2.
nów,
lub
pari.
Muratiówska
nr
10
LEKARZOWI dentyście odstąpię uv- 054U jednej osoby. Dztelna 11 — 33, tel. WYGODNE pomieszczenie dla inte POKÓJ sloneeziny front l-e piętro cał
dzia) lecznicy. Oferty sub „Centrum" m. S.
AIM:/. ligentnej osobv przy rodzinie. Twar kowita używalność kuchni Nowolipie
Przegląd.
650p«5 ELEGANCKI pukój dla pań panów, 12-11-75.
da 46 — 43. '
_ 635Lz 66—6.
7080Liz
POKÓJ
komfortowy
dla
pana,
wygo
POSZUKIYV AJM Y akwizytor branży małżeństwa Pianmo. Wygody. Grzy
dy.
Sienna
32
m.
26.
466L/.
LOKALE
—
3-pokojowy
kuchnią,
ła 3 POKOJE, wygodiy, bez łazienki,
694lz
tabacznei kolonialnej z gwarancjami. bowska 15—10.
Fa.br. „Piast" Grzybowska 40.
519 NIEKRĘPUJĄCY pokój panienkom POKÓJ
umeblowany,
ewentualnie zienką, jednopokojowy kuchnią, ła jiierwsze piętro, Komorne 112 — od
zienka. Leszno 36. Dozorca.
634Lz stąpię 500. Elektoralna 28—18.
małżeństwu,
możliwe
kuchnia.
Ógro- j
r
, i99lz
PODRÓŻUJĄCEMU po MalopólsćeT i wynajmę tel. 11-33-56.
_574L'z
POKÓJ
umeblowany
do
wynajęcia
dla
Kresach powierzę dodatkowo artyku
TR2YOKIENNV pokój fuli dwa"fawrt
r
Pana. Żórawia I ni. 16.
0321 .z LOKAL 6 iiokoj.owy z kuchnią 2 pię
ły wipir o.wadzono w sklepach tytonio- drugie piętro śródmieście,
1
telefon i WVOODNL^pomieszczcme przy nitctro wszetkiemi wygodami do vvynajęwych, .piśmiennych. Oferty referen- ! HRfifoś
6001/ ligentnej rodzinie, 12 -- 8, S-to |er- POMIESZCZENIE dla~2' osób" w"* o- eia zaraz na mieszkanie lub biuro od
„Tytoniowe".
4ISpz ——ska 30 -T- 7.'i.
461 Lz sobnym pokoju. Pawia 49a — 46.
4 i 5 POKOI, kuchnią komfortowych
631 Lz właścicielu. Graniczna 9, tel. 11.87-43.
WYKWALIFIKOWANA bufaiuwa po wszelikierm
wygodatru.
Dzwonić: ODSTĄPIĘ pokój z kuchnią, umeblo
581Lz
11 zabna od /.a^aiz. Zgla'scac sśe ,,Sa- 652-09.
:
:
J
6
0
U
wany,
telefon,
front,
II
piętro.
Karme
POKÓJ duży dla dwóch Panów lub
^
'
3 POKOJOWE" lokale do' "w^ajęcia.
?ut" Marszaikrvwaka 89.
718pz
licka 28 — 8; 10 — 6.
4091.7. pokój, kuchnia. Miodowa 25 — 12.
POKOJ dla 2-ch osób lub małżeństwa
Wiadomość u dozorcy. Nowotoie 12,
Jj30Lz
KURSY zatwodiowe d:i. Teresy Alte- Bonifraterska li—27.
691Lk
3, i , 5 POKOI, kuchnia, komfortolub telefon U.21-48, między 2—4.
rowaj Przejaad 11 iri. 5. Tel. 11-50-75 nni/AfTii;- . . i
—i ...we. Odpowiednie okolice. Odstępne, ŁADNY pokój przy rodzinie, niekrę
677I .Z
Komioesiortowaine przez Manwtiorstwo POKÓJ elegance, bezpośredni, wejs h ... • = . - > i i , pującym wejściem dla jednej osoby.
-i—
r
DWUOKIENNY, komifortowy pokój
W. R. i O P. zawradajniaia. iż w cie frontowe II piętro; „wygody Chłód
• '
6Ś9L 'Z POKOJ słoneczny, z wszelkienn wy-i Karmelicka. Łazienka. 11-52-79.
Ktyozrtoi 1935 r. rozipoczvinaia sic kur na 6—3.
023Lz wynajmę. Wszelkie wygody. Tal.
., | godami. Może być na pracownię lub
5.04-53. Marjańska 7—9.
674I.Z
sy: ltroj'.u i s/vcq ovijaitn i yzłafrj- ŁADNY pokój, ntekrępu.}ący.m wejś-;
pomie:
-1?"
|
pomieszczenie.
Bardzo
tanio.
Twarda
DUŻY pokój, drugi mniejszy, utrzy
ków męskich, daimskich i dizieciecvch cieni telefonem, wynajmę.
Małżeń- 1 09
jg
POMIESZCZENIE
dla
jianny
przy
6011.z
maniem, bez, wygody.
.Śniadeckich
kranvieczvzjiv aorsectaratwa, bieliż- stwo wykluczone Chłodna 17—19.
malej rodzinie, v vgodne i niekrępu15
—
4.
629Lz
«n:ainstwa. modiiiairs'twa •tkać,twą. kro
DLA
PANA
niekrępujący
pokój,
uj
jące. Nowioli|)iie 39, m. 2^i.
stu
'L
693Lz
673L -Z
ili ' modekwainia oraz taws kulinarny
meblowany gabinet
z wygodami. POMIESZCZENIE dla "jednej "osoby"
Godzin v previSec: 10—2, 6—8 oprócz FRONTOWY umeblowany słoneczny Chłodna 4 m. 8, tel. 2-68-87;
3
POKOJE
i
kuchnia
komfortowe,
ide
godz. I Leszno 49 ni. 18.
603Lz
I ntediilęil.
4463pz pukój I piętro Sienna — Śiiska 41 —
alny rozkład. Chłodna 4, dozorca.
3 — 5.
455Lz i
665Lz.
POKÓJ jednem oknem, jednej, dwum
_
_ÓT>U
AKADEMICY zitriosza sw dziś 9—II 11Sto Jo-ska 11 a -iii- I z iindeksaitB oj NIEKRĘPUJĄCY p^oT - fe!efo^~e^ POKÓJ umeblowany, słoneczny, czy pannom, telefonem. Zamenhola 21^—6 SKLEP w podwórzpu Nalewka 34 dio
612Lz
łatwą, dorywjza iprace.
553 wentualuiiie używalność pianina. Jero sty, wygody, fortepian, kulturalnym—
wynajęcia, tanio komorne.
Admini
poszukiwana współlokatorka. 274-98.
957Lk
DO WYNAJĘCIA 3 pokoje, kuchnią, stracja.
6701.Z
WYCHOWAWCZYNI inteJfee.iTtna do zoltons.ka 75 m. 4.
452Lz
front, kąpielowym, służbowym. Pa
W'eW.esro chlonca ina wvijaizd dio Krv- ŁADNY słoneczny pokój wszelkie
|
3
POKOJOWY"
lokal
nowoczesny
dc
pani wia 13, dozorca, tel. II-2S-71. 609Lz
nicy poszukllwaitia. Dzwonjó 12-1 !-H6. wygody dobre utrzymanie dla jednej WYGODNE pomieszczenie dla
odstąpienia. Hypoteczna 5, m. 22.
przy spokojnej rodzinie. Łazienka. Pa- !
958Lz
POSZUKUJE sie etosnedieiiitai (•t.k-i') osoby Królewska 3.7 tfi. 15.
669Lz
wia 2Pa — 12.
462Lz ŁADNY pokój do wynajęcia, ul. Ce
tachowość. skromne wymagani a. Por
glana Nr. 1.
450Lz
POKÓJ
nJekrępującym
wejściem
dla
1
POKÓJ ciepły, ładny przy inteligent- ŁADNY pokój lub dwa, osobne wejtumani a: Żelągmia 75a.
nej roaa.itte odnajmę. Dzrel/na 10, ście (używalność kuchni). Nowolipie POKÓJ frontowy odnajmę pani, tele 1—2 kawalerów. Graniczna 9—11.
POTRZEBNY ucizeń do tecłmjka den- m b
671;Lz
- 539Lz 46 — 30, front.
463Lz fon 8-80-52, Mokotowska 27 — 3.
tst&tyazueęc za dopłata- Teł. 11-32-4-0
426Lz
ODNAJMĘ
pokój
przy
rodzinie.
Elek
Dawonić 4—6.
662 WIDOK 24—6, front) drugie piętro. POKÓJ umeblowany, oddzielnem wej
WSPÓLNY ładny pokój przy inteli toralna Nr. 14—86.
560U
Pokój
duży,
komfortowo
umeblowany
ściem
odnajmę.
Waliców
3
—
3.
1-e
POSZUKIWANY aseiiit brawv win gentnej rodzinie do 6-ej. Prosta 17 —
piętro.
469L z
BEZ ODSTĘPNEGO 7 luksusowych
no - wódczanej. Tylko tfilfa DieirwsKo- telefon, wygody, oftuajmę panu.
33.
405Lz
637Lz
pokoi do wynajęć ha. Marszałkowska
Tzedinia. Referencje 'pożądanie. Oierty
BARDZO wygodne pomieszczenie inWYGODNE pomieszczenie dla pan- 81. Wiadomość u dozorcy.
546Liz
sulb „Brandy"
POKÓJ dwuokienny, balkonem, tele
teligentnej pannie zaraz.
Tanio.
nv. Karmelicka 24 m. 22.
502Lz
fon,
łazienka
.Leszno
73—27,
druga—
Leszno
5l"
—
22
•148Lz
ZWIĄZEK
Zawoidio/wy Namczycialii
POKÓJ niekrępujący — telefon, ła
.'
534Lz
POKÓJ niekrepuiacy, wvgodami od zienka, winda, Rymarska 16, m. 8.
Żydów przypomiima. że wobec trwa- ósma.
ŁADNY, słoneczny, frontowy pokój,
najmę. Nowolipki 21. Telefon 11-85-50
jaceieo koiiiifl łclui w szknitaich : Krel - FRONTOWY niekrępujący pokój na
556Le
osobnem
wejściem.
Bonifraterska
494Lz
mana — Zamemfiofa 7. Klisza — Za- interes, praco , wnię lub kawalerom Na25 — 5, 11 — 3.
446Lz
POMIESZCZENIE
dla
I-ej
osoby
menihoifa 17, ..Jesodeń - liatora' 1 , No- J'ewki ii—6.
532Lz
DO wynajęcia wygodny pokój. TeleDWUOKIENNY pokój n.leumeWowawo!ipk ; 9
Prosta 10 — nfe wcil.no
przy inteligentnej rodzinie. Nowolipie
POMIESZCZENIE dla pana używaj- ny wygodami Muranowska 3—7 przy fon. Łazienka. Niekrępujące wejście. 38—17.
obeŁmować oo^ad tiialuczTcieliSkich.
7231k
Pawia
5
—
10.
617Lz
nością fortepianu w dużym pokoju Elektoralnej, lei. 581-64.
66ILz
POKÓJ
frontowy
słoneczny,
telefon
Złota 44—13.
531 Lz
PIERACKIEGO 13 — 3.
Elegancki
WYGODNE pomieszczenie dla 1—2
2-e piętro wygody. Leszno 50—7.
POKÓJ ^umeblowany oddzielłiem wej- pań przy inteligentnej rodzinie. Nowo niekrępujący pokój, telefon, łazienka,
665Le.
całodzienne utrzymanie.
427Lz
ściem. Ceglana 17, m. 5.
5301 .Z lipki 45—16.
651L.'.
3
POKOJE
kąpielowy,
NowolipkS
42,
WYGODNE pomieszczenie dla Panny POKÓJ dla 2-ch osób oraz pomie- DUŻY, frontowy, słoneczny, dwu wiadomość dozorca. Tel. 9-26-11.
Wszystkie wygody.
lub dwóch. Nowolipki 62—10. 518lz szczenie dla jednej — spokój. Mura- okienny pokój.
74SOLz
Poznańska 3 — 6.
471 Lz
ŁADNY 2 okienny pokój z niekrępu- t l 0 W B k a
58.
656Lz
SŁONECZNY,
pokój
wygodami
nie
wejściem Muranowska
29, POKÓJ słoneczny
II piętro, front POKÓJ przy malej inteligentnej rodzi drogo, jednej osobie wynajmę, bliska
POMIESZCZENIE przy rodtunie dto jącein
nie dla dwojga osób, ewentualnie bez
n l - 6322Lz
wszelkiemi
wygodami
Twarda
4—12.
jednej osoby Pawia 62—3.
4480Lz
' 562Lz
dzietnego małżeństwa. Gęsia 25 — 44, 52—1.
przy ®
10 — 8.
481 Lz NIEKRĘPUJĄCY pokój I piętro
WYGODNE pomieszczenie dla pa POMIESZCZENIE dla oarnnv
dla
nienki.. Może być utrzymanie. Solna initeligentnej rodzimie. Karmaliclka 15, POKÓJ irmeblowany słoneczny odnaj- MANICURŻYŚTĆE — krawcowej — I 1—2 osób. Muranowska 13—18.
m.
56.
me
intel'gentneniu.
Senatorska
6.
m.
4—26
682bz
56ILz
innei fachowczyni
pokój odnajmę. I
^ e l - 2 ' ł " 5 ®654Lz Elektoralna 4-rn. 31, parter, na prnwo
POKOIK jednoosobowy wygodnie lu POKÓJ frontowy słoneczny niekrepuPOKól sloneeziny umeblowany
dla
488L? dwńćfl inteligentnych osób. Le«zno
meblowany jdnajmę Grzytujwska 36, iącem weiśc+em, laiierfRą, telefonem. PANI 'uh mnu oddam pokój D vavoMurąjipwsktt
3S—3.
638U
nW
11^-06.
649Lz
m. 72, I piętro.
686L2
,
5S7Ls
POMl!vSZ.CZ?l?Tt przv rodz nle
dla 24—3fc.
dwóch PlfełCNY frontowi' dwuoteiemtv ume. młodego intal.gertnego
człowieka $ALON 3 ok'wfiy frontowy irnieblaMIESZKANIE oeter«poi«oi®we wa2e3- POKój frontowy tiwSSy'iila
krerrei wygodami wyremontowane ko osób lub maKiństwa Kartnęllcka 18, blowcnv, tyaBcon, kęp3«towy. Ó«rodo- Nowolipie 31
49, 1-eze piętro
wa.ny, K,Newska wprost ogrodu, te-- •
S5U wa 27—15.
'653Lz
morne 110 odstąpię Jub część odnaj m-8••
.
4841,7 llefori 68ix33.
559Le
mę. Czwarte piętro front. Telefon POMlESZCZENłE wyginę dla pa- POKOJ całkwtcie umeblowany odnaj POKÓJ — gabinet komfortowy,
od KAWALERSKI pokój wejście klatki
11.83-73. świętojerska od zaraz.
ni intelisreiTtnejj zgłoszenia 1J0 piątej, me tanio panem—partnom — malżeń-. dzielnem wejściem, telefonem JI7-8S I schodowej Nowolipie 9—24 front o-1
„ 59ILz NowoliiMe Ą0 —19.
65SLz | s^wu. Marszałkowska 67—11.
tanio Ciepła 4 — 8,
622Lz '4 pp
5581./.

GSfiErni
Z^OFWRflWIC

16

NASZ PRZEGLĄD,

niedziela 6 sifycania 1935 r.

Lokale zaofiarowane

POKÓJ, kuchnia, 2-e piętro do oastą- ZAKOPANE. Pensjonat „Anastazja" SYPIALNIE! jeson
„ wwśórsta.
„M
brzo- Ł. BE IN wsJwtek licz.nych zalóspeft
pienia Pawia 18, dozorca. Telefon ul. Zamojskiego, poleca bardzo tanio za" zio;^s:'a7'ró'ż"owa, riaiTtaiiiiej Wys*c- . wzroow-J pjśred.n oitwc maitrymocńai3-32-47.
926lz piękne słoneczne pokoje z wodą bic- kiego 31—2. Bródno.
544n ne. Przyjmuje. co<tó«M#e scxtz.-J5---S.
DO WYNAJĘCIA pokój frontowy
;7a2m
POMIESZCZENIE
dla jedmej lub " j
Utrzymanie _ pierwszorżędme.
.
TT
~ : Hoća 57—1, tel. 9-90-18.
Pańska 63 ni. 5, front 2-gie piętro.
«44u\ ^ L ^ E ^ I i ^ e i ^ y
u stola; |
933 U dwuch pan przy solsdinej rodzinie z 'Wiadomość telefon 9-23-96;
Pioi.wiszioirzedne anaiioirfoiścL
wybór
" n Z.
JEDEN lub dwa pokoje do odnajęcia, obiadami lub bez Franciszkańska 24 ZAKOPANE cale jednogłośnie twier i
Milochów
ek \ ba-ratych partX
4442Lz dzi: w luksusowym pensjonacie „Tu. 'PODKOWA LEŚNA
Ml<
wairtaścfowych pateieton. Nalewki 2!—83.
938.Z m 14.
parcelę
teraz
limb
wiosna
sisrzedam
Dyskrelccja ścisła. Ted. 8-39-3i
POKÓJ umeblowany dwwokienny me- v 5^ a z a ". u ' l , c a ' Pasuqskiego telefon ' ? e r 2 ' 2 J ! l l b wiosna sisrze am
2.000 rtitr. 2.
apa-rkoiitrona siatka,
POKOJ 'i' oddzieliłem wejściem dla 1
4474m
krępujące wejście małżeństwo wyklu- I
'
zarządem Bali Fiiikelstemo- studnie. 120 stainodi izcwia. główna a—-2 panów. Dżśefcria 11—31.
929Lz
czone Grzybowska 9—5.
najwy.kwintmiejsza kuchnia, na.j9 i g L z , wej
przyjemniej mieszkać.
4432r loia. nniodrojra. Zgłosizsma: Cliodiorów
POKÓJ, dwa łączne wszelkieini wygo
ikryaka 13.
H3
darni, teieion. Ceglana 3—10 Pierwsze NIEKRĘPUJĄCY [X)kój 2 osobowy
SRODBORÓW pogiraini'icze Otwocka, j
piętro.
71 liz przy inteligentnej rodzin x Walie ów 7
013Lz ' P^'^vin dwumcwgoiwyim lesie, ko.ni-i
— 2 1 piętro.
_ i fortowe, pokoie umabtosvame. wyikw ?i
PCKÓJ mekrępuiący czysty
umebl.
wygod&mii odnajmę. 1 — 2 oeobcm. 35 ZŁ. pokój ładny, opalem, śwatlem t::a kuchnia, djctotvczna .pocfflius prze
J PRZYJMUJE różiłe haity oraa ;obaLeszno 3ó — 51.
347lz Pomieszczenie, b-to Jerska 34—157 1 p«u lekarzy Dctearwva Sitetm St.ruI te szydełkową. Leszmo 76, m. 4fl.
podwórze.
914Lz ga *> wffia „Romainówka" Warszawa
1
447 ŁR
POKÓJ umeblowany wygodami, osob
godtz. 3—7, po.rifl5"95"55,
POMIESZCZENIE
w
dużej
czystej
l^^k
nym wejściem tron: Pańska 26 m 34
956111
y I ZESKAKUJĄC .z tramwaiju ró^ Mu709iz kuchni przy inteligentnej rodzinie Mi- !I
co——T.
, . „. , .
rairwwskie] •- Zannenihoia zgubiłam
ta Nr. 4.9 m. 14
915Lz
SKLEP w ttajłepszym punkcie Bielan- ! . k l M . c z y k 6 w . p r o s z e a;I .alai2ce zaPOKÓ| słoneczny niekrępujący wygo
sk.ej do odstąpień^ Oferty sub. Ta-, ^ d w m , ć ; t e J e f 0 i n U -2!9-24
1
danii telelonem dla
pana
Leszno JEDNOOSOBOWY ładny umebJowanuo . Nasz Przegląd.
602Ih
704j- ł
70g'l2 ! ny pokój wszelkiemi wygodami wy51—6
|
naj.mę
Kapucyńska
3—12.
Telefon
:
DO URZĄDZONEGO przecJsiębicrst- gujgNE balowe eteganck e sukn>e,
4 POKOJE kuchnią wszelkiemi wygo- j 2-52-35.
589Lz
wa przemysłowego, które może do- I l r J i n i 0 l W l s , Z ! ; „lodeJe wypożyczam. PI.
dami pierwsze piętro Leszno 6, od go i
7.~
—:—
—,
brze prosperować w Palestynie, po. Q r z J ,bowslci 7—28.
70lr
spodarza dozorca
wskaże telefon j WYGODNE pomieszczenie, ewentuaJ
szukiwiany
ukiwtany wspólnik z kapitałem oko- .
ŁYŻEW naprawa, ostrzenie mecha
11-54-46 p-iti-57
705lz ' n i e
można pracowac w domu
to 30.000 z). Oferty sub „Zakłady me
I Elektoralna 26—33.
684 Lz KUPLJĘ meble,
niczne systemem szwedzkim na pa
pianina. dywany ; chaniczne" administracja.
644i h
czekaniu najtaniej w szlifiertu Janków
garderób
3
e
e
k
P
0
K
c
h
v
u
o
k
,
e
n
L kuX?m?^tąp^ Og roS 8* i
^1
***
R^erbbg, futra kwity lombardowe,
skiego. Solina 15 (sklep).
^322r
Berger, Chmielna 76. Sosnowa
Dnrnrra w<lH7P
RQ7I7 "y t e ' 5-08-68. gOdZ. 7—9 Wlecz
Dozorca wskaże.
bd/lz
=
q 0 4l z telei. 5.12-59.
5Clk3
ŚLIZGAWKA najmilej, najsympatycz
3 POKOJE kuchnią, rozkładowe, słoniej, najweselej spędzisz na sŁizf|aw»
nećzTie*"wszelkie''wyg'(Tdy"zaraz. Će^ | KOMFORTOVVE pojedyncze pote^ MASZYNY do pisania i liczenia. Kup.
ce .Uciecha" Dzielna 27.
b
cno., 1 łazienka, teieror.
umeblowaniem u- "d — sprzedaz — zamiana, bz. josein
giana iu.
o.'3iz
,
,r
n
trzymaniem bez Twarda 21—3.
! sohn. Zamenhofa 17. Telefon 11-30-47
*
™
FIRANKI, kapy przyjmuje do prania^
ELEGANCKI pokój umeblowany rue- i
586Lz KVVITVTombardowe — wszelka biżu-, DLA siostry mojei młodej ładn«! z po S Z pJowania znana pralnia. Kupteckk
krępujący, telelon, łazienka, małżeń j
C e n ^- P r Z ) —
FABRYCZNE lokale 50 - 300 mer. terję - płacę najlepiej Duszkę, E- i
'
stwo wykluczone. Dziema 38 — 9
mieszkania
prywatne lektoralna 31, tel_.5.82-84 1 _
2211* ^,mu w większym mieśae prowr^io NARCIARSKIE ubiory damskie,
696!z kwadr, oraz
Lucka Ił. tel. 12-14-15, godz. 2-3
FIRANKI wytworne. Firanki specjał naJnem poszukuje dentysty. Oferty . "'e, gotowe, wmówienia,, oraz 6^*.
POSIADAM sklep galanterią skórza - j
j93Lz ne do nowoczesnych lokah. Ceny bez-,
„Praktyka" do adimmiistracji.
( nie najtaniej. Wytwórnia Kacnen.Ka^
488R
na Nowy Świiat, centrem, od.najmę
"*•
657M meliicka 5; 11 -35-61.
POKÓJ wszelkie mii wygodami śród- konkurencyjne Nowolipki 27 m. 18.
cześć, przyjmę przedstawicielstwo —
urozmalcoTie
a
•
k
»•
•
OBIADY
wyborowe
1
Komis Telefon 11-42-24
699lz miescjie wynajmę oa zaraz. Telejon SPRZEDAM sklep w najruchliiwszym POŚREDNICTWO
2-79-31.
68<Lz punkcie. Bielańska przy placu TeatraJ- iac:m-e dla. mtsfciencji. posiadam zna- ; Q^odowa^^'d-^S
547c
POKÓJ niekrępujący tamże pcrr.ie nym. Oferty „i.iteres" Nasz Prze- joiini-ści wśród -pp. lefcanzy, mtynieszczenie, telefon, łazienka. Żelazr.a- NIEKRĘPUJĄCY, umeblowany pokóij gląd.
397k
rów.
dyi&krcoja
—
absolutna,
Bia-la
4
LECZNICĘ
dentystyczną
nowoczesną
703Lz kulturalnemu panu, teieton, łazienka
Brama 6—3.
652M j dobrze prosperująca z powodu^wyjaz
Leszr.o 6—25.
917Lz KWITY lombardowe wszelką biżitte- m. 14 6—8 w.
cłu sprzedam. Oferty „Lecznica".
POKÓJ słoneczny
dwuokienny, te •
ELEGANCKIE,
wygodne potraeszcze- r i? P'acę najiepiej. Magazyn jubiler- DOBÓR wartościowych pairtjł Fran417e
lefon, wszelkiemi
wygodami,
dla
r.:e w odozielnym pokoju Hoża 9—18 s "'. Chłodna 14.
937k cvsz;kańska 21 m. 3 sodz. przyleć 5 i
—
.
dwóch osób lub małżeństwa. Chłodna
d
o
8
w
5
4
5
,
1
1
922Lz KUPUJĘ meble, pianina, dywany,
j
,
i WYJEŻDŻAJĄC do Stanów Zbędno,
16—4.
446 liz parter.
telefon
'
POKÓJ słoneczny, oddzfelnem w e j ś - garderobę, futra, kwity
. lombardowe. I INŻYNIER przemysłowiec wdowi.ee. 1 670-26 od 3—5 pop.
485r,
POMIESZCZENIE dla 1 pana przy ir.
be:i izieuiy poShibi muełisomna parna
.....
ciem, telefonem, łazienką utrzymaniem Krucza b 14. Telefon 8-07-1o.
teligentnej rodzinie Leszno 57—17.
4453k
gotówka
30—50i)00.
Nasz
Przegląd
NOWOCZESNA
dekoracja
nwe6zteaft
-- -•
—
4462lz — bez. oraz pomieszczenie Nowohp-1
k: 6-23.
982Lz DOM czteropiętiowy komfortowy " i Pjzwlad.. J-otaerail. o^oso trarnec _ j wyprawy, firanką kapy rflety, obl y
•Towar'vstwo ' ..F^toiaratia .'
5o3m rusy, kołdry, bielizna pościelowa osćDO MAŁEGO pokoju, osobne wejś.
POCHODZĘ , «rr,
|
cie pesaukuję wspoiLokatora. Teiet. LOKAL parterowy „«,» «
5-95-49; 3—5.
727Lz sktad 75 mtr, icw. Nowoiapie 7 935Lz ' piętrowy, dochod 18.000, cena 110.000 dam wyższe wykszulcennid. dobrze !
U
si m
gotowki 70.000, wiele innych okazyj. pros.peru.iace bsuro hainidflowio - prze- I m a Kairsz, Lfuga D I .
SKLEP reprezentacyjny w okolicy
I nie poleca Ciiuk, Zielna S. Tel. 2-66.4Ś. mysfowe. lat 40. rozwiejiziioory poz- \VYCIĄĆ dla pamtęci! Monter repaPlacu Teatralnego wielkości 5 x 14 do DUŻY, ładny pokój n-ekrępującem
Pańska)
4454k naan sympainxana jianne. bezdzietną r U j € kąpielowe
piecyki
gazowej
oddama. Tel. 5-02-62.
4464Lz wejściem odnajmę. Teieton
~7—3'
930Lz; KUPNO
Mphlp ™,nmi ' wdowę ilaio iwwódke
z kinitaJom Dzwonić ll.67-44.
433r
f
POTRZEBNY suchy parterowy lokal
sprzeaaz. meoie, piaimma, c n n n n
zgłoszenia
k
;
1
Uskaws
muOTc, 50.000 ^yoh.
.
. - l . . 4 jh««.«r a 1 AVAAIUSIU! la chce mieć tdjęcie,
na skład 100 — 150 metr kw Okolica NIEKRĘPUJĄCY duży ładny nieume- (ty^-any, futra, k\^ty lombardowe;
blowany pokój
balkonem
wszelkie Los. Marszałkowska 131.
T e A e ie"
Ogrodu Saskiego, tel. 5-18-19.
^ j A»tmv So kola.
457M "onane w domu przy' mwh ataw,
909Lz 2-38-37
4455k c.n. Anonimy do kosiza.
kachł 20 zdjęć do wyboru. 12 fotogr.
4465Lz wygody Śliska 35—7.
OSTATNI pokój odnajmę kawalerowi MEBLE nowoczesne potowe i wedhiir' MĘŻCZYZNA lat 36 ożem sie z przy- każda inna 5.70. Foto-operatorów wy.
DO ODSTĄPIENIA 3 pokoje (5 o-"
941 Lz, SnlćIiOTo!J?th SSrtw
J^rszaS ««"?.
niwi^^. J « syja
Eł-cha.tóm, Bracka 17. TeL
leien) Plac Teatralny, teieton 680-84. Zamenhofa 36-19; 12-e.
667«i
445"k I -'S. W c e < y POWleikszesna istniejącej;o ( 2!78-60.
4466Lz JEDEN dwa pokoje na kancelarję biurka 111—3. Telefon 2-09-58.
' .' przedsiębiorstwa iposas po-Ładamy. O. :
Nasz Przegląd.
i BIELIZN] VRKA
(wvkvaH.fiko*'Mtą)
o rówmeż pokój pianino, telefon, ła- GABINET piękny stylowy,'jadalny"
ferty sub. -N. N
POMIESZCZENIE przy cichej rodzi
643m' zna sie równtrt na torawjeczytflja
934Lz ! nowoozesny
wykwintny, sypialnię
nie tłlia kawalera Ogrodowia 7 m 38, zienka ^alsia 7 m. 14.
j
przyimuje
robotv
i reparacje po dowyjątkowo puękiną (fason wiedeński),
panna, mach
po cenach bairdjzo taslftcn.
_ _ _ _ _ _ _ 4467Lz
salon złocony okazyjnie sprzedam. PI. KULTURALNA. przystojna
Itr)
ZARAZ pokój niekrępujący słoneczny
Trzech Krzyży 13-22 Tel 9-00 30 Posiadaoaca 3U.000 pozna
bosateffo, Telelon 5-42-33
umeblowany lazitenka 653-43 Kro-lew
'
4456k wyksi talocineso stamowskjem do 36 W EKSLf protestowanych, nakazów,
ska 5I—12.
4469Lz
chemie wdowca dzisclcicm
„Nasz t v n J ł ó w _ ,mkaso. Oferty „Pewność,
i MEBLE nuwoczesme, syiptataie. snoło- i Przegiląd" „28Jctniia".
444m śzybk^ść
gwarancja" administracja
POKÓJ frontowy umeblowany lub
C6nv
a7rn<y," : PANIĄ
do. lat ,?3. sympatyczna, ae- j Naszego ' Przeglądu.
4445r
bez Królewska. Telefon 643-57
4470Lz
i zależna ze sier ha«i:iowvch inb prze- i Z L 0 T 0 9 r e bro, brylanty, start zę-nowoaziesne
wykwuntne. | mysluwych pozna Da.n na stanowisku, h
v
)
f0r^nv_
W K z e (ką,
korony,
.. biżuterję,
... .kw^POMIESZCZENIE wygodne przy ma I OSOBA stanowisku mteiigentna po. MEBLE
by,
wlaisinesfo wyrobu. Ceny prz\-steipne. | wyższe wyksztailcemne, lat 39, ^ •* -•~ i n> lombardowe kupuije Magazyn Pra
lej ińteligentnej rodzin te,, dla jednej szukuje
wygodnego
pomieszczenia
Nasz cowma Jubilerska. Żiota 15, przy Mar.
(stoiny.
Szczegóły
„Swift"
dziecka. Suchecki, Targowa 45. 10-26-71.
Panny do wynajęcia. Ul. Nowolipki za pilnowanie mieszikama,
3S4tn , szałkowskiej.
7l2k i Przesiliąid.
595r
Oferty Nasz
Przegląd
4472Lz Referencje.
43—34.
dla „P."
729Lp OLEJARNIA 2-rrra prasaiml łidra'jl>:z j POSZUKIWANA
ANA swaifka obraca-aca przYJMUJE do szycia, materjalu
5-POKOJOWE, nowoczesne, 3-e pię
iterni cajyrn urzadzeinii«m oka^yjwe sie w sferach intetecnitnycn. Oterty p 0 W .; e r z o n e go, również własnego kotro, winda, od gospoidarza, Nowolipki 2 POKOJE kuchnia wygody w śród sprzedam. Ba^.no 10. Juda, tel. 219-74 „Nas2 Przetftą-" Jfeet".
... i s t I U mv narciarskie, szlatroki, pyjamy.
23, dozorca. Telef. 5-32-47.
4475Lz miesciu poszukiwane telef. 508-21.
723k
w-m ^ pggja^m gojowe eleganckie sztafro358lp
POSZUKUJĘ wispóltokatora do po
URZĄDZENIE sklepowe
w dobrym BLONDYNKA posażna, pozna kultu ki, pyjamy Sflberhaft, Karmelicka U
koju lub pomieszczenia. Ceglana 17 MŁODE bezdzietne małżeństwo po stawie ido sktadre mamrjfaktuirv do ralnego pana od lat 30, cel matrymo- —14
683f
m. 27.
726Lz szukuje nieumeblowanego pokoju z
sprzedania. Informacje teJ. 648-46.
15000"..
564m
,
004111
5
njalny. Oferty „I.tOOU
HERMELINÓWA
szyje
dziecinną
używalnością kuchni, telefonem, la -1
447 3k
UWAGA! Sklep na aptekę, skład a- DENTYSTA przystojny, młody, wlas konfekcję po zniżonych cenach Zło681 lp 1
pteczny, śwteitny
punkt.
Dzwonie zienką, tel. 11-85-46.
stokwy.! na pierwszorzędna praktyka poszuku t a 65—23. Tel. 2-79-94.
4434r
2-90-07.
722Lz APLIKANT adwokacki poszukuje n i e i wykwitWna robota, naiinowsze mode- je ick.
lek.
dentystki,
oenrysum, ewentualnie
trweiuuauuc bez
ucł rocnonvNivtii \VvJf«nnhip nrante
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950k pena 3.
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J22!
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rozpinanie
firanek.
Ceny zn'ione
Ogrodowa 3—15 „Anna". TeL 5^8.14.
Bramy 3 m. 20.
721 Lz
MASZYNY różme .bmwanskoe okMtyj' PANI łat 30, przystojna, wysoce wy •
41761
3 POKOJE, kuchnią, łazienką, śród - me siprzieiJaon. Juda, Ba«ino 10. telefoi ksztafco.ua, zamoźfria i samodzielna,
DO WYNAJĘCIA całe I piętro albo
mieście poszukiwane. Pośrednicy po 219-74.
FIRANKI,
kapy,
obrusy
nowoczesne
7.24k . poznałaby przystojnego niezależnego
częściowo Graniczna 17 róg 2e!aznej
żądani. Telefonicznie 2-45-65. 7217lp
pana lat około 35, inteligentnego
i bielizna wytworna damska, pościeSoBramy. Tel. 2-03-37.
719Lz
JADALNY PrekinOKa,
-ahrmpt " - ! 80.|tdnego, w celu narazić towarzy- . wa wyprawy ślubne, warunki dogod.
POKÓJ frontowy wygodami Bielań POMIESZCZENIE dla dwuch kawa ska — Nalewki biuro mieszkanie. Tel. drzewa Rio. STOI CII.A
Ńasi Przegląd
„Do ne. Ceny najniższe. Sienna 36—4.
skim. Oferty
.wszystko nainiow-szego rtv«m.'lHeiO
,,
582r
lerów Ś3iska 37—41 od godz. 12 pp.
903m i
11-29-87 między 4—5.
395lp
720Lz
| ngmku.
^ R U ;^ Ń K A --- t a - w - d 0 - p o z n a GABINET KOSMETYCZNY
„GA'POSZUKUJE pokoi u. wygody, tde- TAPCZANY hijatenteinie a^.tomatycz- ,
pana w celu matrymonjal BRLELLE" G. Friedlandowej przenifiTANIO nóekrępujący pokoilk kuiltura)
starsz
Q
fom, pianwo. cufertv Naisz Przeitlad
nemu panu odnajmę telefon, laizienka '"l'
iSr wa-; "^ Oferty Nasz Przeg^d „WspóL j
siony na jJ, ZI^NĄ^l «. 10.
9461.
p
• Żelazma Brama 6—16.
717Lz " D '• p , ' a t " s ' K 3
runiki dofflodne. Wytwonn&a : Twv^da
y ^>1•
— Zabieg) odmładzające cerę, konserwuWYGODNE pomieszczenie telefon
5ltłr
»r. 5.
PRZYSTOJNA wykształcona panna,
: ąee ^dę. Usuwanie zbytecznego
dla pracującej poza domem Leszno I
KARAKUł OWE. lapflwwe pnito. piek na stanowisku, posiagieny pozna pa. 0w|0sienła nową metodą, zmarszczek,
74 m. S.
716Lz |
ne spnz«daiTti tanio- Pańska 5—9. bra- na _®nt"Ilge^h 0 . ^ T " ' ' 1 ^ ' wągrów, piegów, brodawek, Itfdrti
50ir prezencją, usytuowanego, 36^—42 lat 6 t c Skuteczne środki przwlwlco to2 POKOJE, kuchnia, łazienka, rozkla- j MICHALIN.
Pensjonat „Europa", ma. I piętro
~m..«
.
i Oferty admsnistiracja „Charakter".
' nieżowl, wypadaniu włosów. Reguładowe Żelaizna, blisko Chłodnej, od- w-JJla Kapłana, telefon 29. Centralne i™
I ANTYKW ARNIA
j
994m
Wepr^lemnianh b r w S
stąpię. 12-06-93.
715Lz ogrzewanie. Ceny przystępne.
;
4343Lt | ..Ssz.'tJu^ 3 Sicnkłow.cM Ć tel. 609-6^3
ul kadzona -1^- 1 Nowe skutecznie działające kosmetyki,
s a , m o d0 elina
POKÓJ dwuosobowy blisko Zbawi- j
'(przy aptece). zaotwtwpnd_w jwwlki, PANINA
j Dlugofebilą praktyka zagranicą. Pocrela — Politeiohniikiii, odnajmę. Ła- ŚRÓDBORÓW. Inżynrerowa przyjmie wybór antyków, mabii
styliowycli, zależrra oozna pwwadrtwfcłzełTo J^nteli- |
u„,_i„ ) r l ! ,
zienka. Litewska 13—6; 9-53-57.
i cteieci. Idealne wairunki. Fachowa o- dywanów perSkołi.
Cany
baindzo ; gentniaTO panna na smamowmsku. Oferty t raaa oe.piat^.
CENY ZNIŻONE.
4468m
512r „Saimadlzrełny"
7I3Lz pieką. Telefon 8-89-91.
621 Lt rrisWe.
D»o,
430lp

UZDROWISKA

PRENUMERATA MIEJSCOWA wraz z odnoszeniem do doma miesięcznie Zl. 6.50, bez odnoszenia ZŁ
^AMĘJS COWA miesięcznie Zl^6.00. ^° R ^ 5 "^J" l e ^, c z n l e
Prenumeratę przyjmuje się tylko 1-go każdego
Rękopisów nadesłanych nie zwraca się. Konto czekowe P. K. O Nr. 8391. smzynka portowa 230.

21

CENY OGŁOSZEŃ : Za 1 w. milłm.t Przed -ekstern 80 gr„ za tekstem 60 gr., w teWde (specjalnie) zl. 1.20. „Scena 1 Estrada" (teatry, koncerty^ odczyty) 90 gn. dla pp;^lekanv M
g r ^ nekrologi
n e k r o l o g i ddo
o 50
3 0 wierszy — 4 0 g r , wyżej — 5 0 g r , rądjowe (drukowane obok programu lub w spec. dodatku) zl. 1.—. W doda.ku s p ^ < w y ™ f1- j-—<
J " , L : a tte VS*
rat
.. numerach sobotnich >^swiątecir _ ,pol.) ..
o .. Ogłoszenia w
llJV,|VTi, „
(najmniejsze drobne ogł. 2.50). Lokale zaofiarowane za wyraz 20 gr, poszukiwanie pracy
(bezpośr.
w adm. do „
godz. 2 ej po
10 gr.
9,eg
«v7h livd ^ ron.ócz kln"l teatrów^ o 25 uroc drożel Gwaranl na tvfcuhiwel str. zL 1^'FrnitazyjnTcyfrowe, bilansowe oraz' umieszczone"wśród drobnych o 50 proc. drożej. Szerok^ł
kolumny obejmuje 5 szpalt. Za terminowy d^k ogtoszeń i ofiar ądmin. nie odpowiada. Od^cen^powyMzych^ żadnych^
etrowanym*': zl 1.- za wiersz mium. (szerokość, kolumny obejmuje 3 szpalty). Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
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NASZ PRZEGLĄD, Warszawa

Trtortziiela 6 srycrnia 1935 r.

?OADŁO TYGODNIA
DODATEK D O NUMERU NIEDZIELNEGO.

Hasz

fPs-segjS«ąca

Ł.iter®cSso-

Frcf. Dr. MAJER BAŁAB5M

HAJNONIDii
(W osiemsetną rocznicą urodzin)

Osiemset lat mimiie w w gilję asymilacyj, które naród żydow się szybki upadek żydosta alek miecz zdi:Lwvców Lecz rychło i I ca. Jesfe~i często tak zmęczony,
paschy roi>u 1935 (17 kwietnia) ski przebił i do wartości kultu- sandryjskiego, które przez kilka to miasto padło ofiarą nietole
że muszę Weć na dywanie i tak
i stwier - wieków t yło tak bogate i tak rancji i ro 'zina Majmonidesa u- ordynować, a często się zdarza,
od dnia, w Hórym największy u- ralnych, l.t'ire nabył
czony ży liwski, a zarazem je dza'->, że oprócz szeregu inmych | wielki wpł -w wywierało na kul cieką do A -. y ki i osiada w Fezie, że ze z;męcze,i,a nie uniiean móden z filarów kultury i nauki przyczyn, ta^że i zdolność asymi' turę miasta i kraju.
gdzie nie ilerancja nie jest jed - wić."
W tysiąc lat polem — nasza nak mniejsza. Muszą tedy nie śrcdniowic.znej Mo|żesz Majmo- lacyjna, Mimikry, uratowała nas j
takL'' warunkach pracował
nidcs ujrzał światło dzienne w przed zagłada. Lecz my Żydzii j historia n'.' liczy się na setki ale szczęśłiw
wędrowcy opuścić n a s z w u .| k i u c z o n y , p i s a l ( ł / l l . ł i ł f
prastarym ^iomu przepięknej Kor nie asyni 'rwaliśmy się tak |ak j na tysiące iat — powtórzy się to swą nową sue-ztbę i okrętem t a- 0 dpowu Ul na
liczne' pytania
dowy. Urodziny lego męża ozna inne narouy. my nietylko brali - samo z naszymi zasłużonymi mę dą do Aleksandrii, by stąd dostać gmin żyd .wskich i osób prywalczają okrei. a nawet epokę
w śmy od innych, ale im dawaliś żami w HioZpanji i w innych kra się do Ka'ri-, będącego wówczas nych, a w soboty
po obiedzie
dziejach kultury świata cywilizo my z nastych skarbów zdoby jach Islamu, a w dalszych lat ty pod panrv,aniem „liberalnego
miewał wykłady z kodeksów rywarogo, n>ie d,ziw, że d7łsi r -;s'za tych w c.ągu naszych odwiecz - siąc (moz.. tylko 800—900) naj Saładyna. Lecz jalk być w Alek- tualnych i z f lozofji. I oto te naiHiKapain-ja, chcąc naprawić błę nych dz'ej >w i w tem nasza siła większy mąż stulecia — Albert sandrji i me odwiedzić Ziemi Oj- | l l | ( I 11lozof :zne zdobyły mu nieku nam Einstein — ledwie z życiem u
dy dawiiy«h rządów Izabelli
i ale i w tem nienawiść
ców? Jec.:ie tedy cała rodzina do i zliczonyh adoratorów, ale też
Ferdynand i Katolickiego, uchwa prawie wyystkich narodów, z cieknie z Niemiec, inni uczeni Ży Palestyny.
mocno zniszczonej nie mniej .zą ilość wrogów. Re liła dzień jCi marca (wigilia pas- któremi ua.łowaliśniy się zespa - dzi przypt .-.cafą życiem swe po
przez k'zvrowcow i Turków, po | akcioniści — a tych n:gdy u nas
'iOhy w r. 1135) obchodzić jako lać.
zostanie w kraju, który tak bar - cwm dopiero mla^e się r|o Kairu, ,nic brak okrzyczeli go jako wol
. święto tai >dowc i wszystkie toTrzy wielkie
okresy i trzy dzo poko.ł.ali i dla którego poło
gdzie Ma.ironides zostaje na sta nomyśIicieJa, a nawet jako grzesz
;warzystwi naukowe i uniwersy wielkie iS/inilacje przebyliśmy w żyli niespożyte aaishłgi.
łe.
nika i na ; ^ti tle zaczęła się za tety tego U i a|u mają urządzić w ciągli na:>/y("h dziejów: grecką,
Myliłby r.ię jednak, ktoby są - j cięta wal.M, która po śmierci teII.
!tym dniu a^ademje na cześć jed arabską i ,i'emiecką (pomijam tu
w : go mistrza przeniosła się na jego
Okres a.abski stanowi w dzie dził, że młodzieniec, który
ynego z największych synów Kor assymila.-jf- persko - babilońską)
trakcie wędrówek dojrzał na mę- j d z a . I a
. y p 0 p r a c 0 W item a
i ze wszystkich tych kultur za - jach żydowskich bardzo ważną j
dowy, a może i Hiszpanji.
ża, prózn -.vał po drodze! Nie. i owocnetn
życiu mając lat 70
przystań
\ulturaJną,
która
wycij
My Żydzi jesteśmy jeszcze bar czerpnęlr.my liczne pierwiastki
iuż w rod< nnci Kordowie począł j z a m knął ra zawsze powieki, oddziej zw.ązani z postacią tego u
językowe
i ideowe,
ale też snęła na naszej nauce, a przedeM.rmon-'deis zgłębiać logrkę Ary- • prawnad-i Żydzi i Mahoniekamie w
czonego. iliże do dnia dzisiej wszystkim aaliśmy wiele z na wszystkicii' na naszym języku pic
«'n'desa, w f' ciżbie pracował nad . [-ostacie (Kaw) pnztiz trzy dni
szego, bez przerwy, stanowią je- szej skarhn'cy. I oto we wszyst - czyć niezatartą. W tym okresie
Miszną, a w Eg:pcie kontynu - p. L |.blżałobę, zwłoki jego,
ftjo dzieła podstawę przy praik-j, kicli /rzęch okresach powtarza następuje u nas — podobnie jak j o w a s w
wszv ' ^
'
" * 1 ' ? ^ a n ' a ' wydawał jed jak przyst: lo — odwieziono (Jo
; tycznem stosowaniu w
synago się bieg"vl">"fładków z matema^ u^&tasiaóy..,^•
J 1 0 d z , c ' ł o P° <lruRiem.
Czy żył
Tyberjad). nad jeziorem galilej
dze i w sądach rabinicznych prze tyczną ścisłością. Zrazu przyj • stkicli nauk ścisłycft i
ten mąż / r r a cy naukowej? IJypisów Talmudu (Miszne Tora) muią nas z otwartemi ramionami,! nych; ma!.- natyka, astronomia, •najinniej! I dziś w ; ek' pracowni skim*," S'' tła "ńagrobku -wyiyto na
oraz zasaumcze podłoże naszej przyjmują nasze skarby i wysomedycyna, filozofia, a przede - ków naul'.ii'vvch żydowskich ma pis:
„Tu sporzywa człowti^ajŁdwszystkteT językoznawstwo he
filozofji scliolastycznej, t. j jed- ko cenią irężów, którzy je ioz
w dziień zi-ipełnie rnme zatriwlnieną z niewielu prób pogodzeni! dizirelają. Z cza; cm jednak wytwa brajskie i poezja hebra|ska, świe nie, a noce poświęca swej ulubio nak nie czł< wiek,
jeśli byteś człowiekiem',*aitiłozasad rel'^ji objawionej na Syna^zm się u repiezen.^iirlów kisltu- cą swe triumfy. W tym okresie riej wiedzy Tosamo czynił Maj1 -łowie matkę twą otaczali opieką!'
'• Arystotelesa
*
- ' „naroiiowy"
" :i żyją nasi -tajwięksi poeci: Mojprąd
;ju z fi łozo. ją
(More ry rodzime! 'monkles. Cały diziień spędizał w
Nebuchin — Przewodnik dla reipr ca eiiitainci „u n a r od o w iemii a " iżesz Ibn Ezra, Sa1oimo,n Gabfiroł, Kairze na Jworze sułtana, gdzie
Gdy po wielu latach odszuka
; błądzących).
występti|.- ostro przeciw zaży - ; a przedev szystkiem mistrz slo - jako lekarz był
na usługach no jego r.-grobek, widniał'" f j2rt|
Tytko potężny u/mysł, iakl po dzaniu rodzimej kultury! Tu ge I vva i uczuć. Jehuda Halewi, któ - władcy i i/ardzo licznego dworu, napis: „'li, spoczywa •Mojżesz
siadał Maijmiioniides mógł w so neza pogro nów w Aleksandrii, i ry nadal z powrotem językowi a dopiero w nocy, po godzinach Majnionide* wyklęty kacerz!"
giętkość
bie jcilnoczyć tołc roizbk"żne dwie njonawŃśc.i Ahwihadow ku Ży i hebrajskie.nu gibkość"i
Hyla to .-rać robota jednego z
, ,. o . i przyięc lekarskich, zabierał sic
prawdy jak dogmatykę biblipią dom hiszpańskim i afrykańskim nieznaną od czasów króla Psal - ^ ^ K ) j l | r r b y p r Z ( V c a l a p r a . jego wrogów, członków ówczemisty, a więc
cona|mnie| od I
i talmudyci.aą z zasadami Ary - i... c?zis-t|szego hitleryzmu!
! wie noc pracować a tvlko bardzo snej reakcji — W nowszych czaM; junon-sdes jesit dzieokieim o- dwóch tysięcy lat. Powiedziałem krótkiego zażywać snu.
stotelsa o .naterji i formie, i tylJadał, sacli grobu Majmonidesa nie od
!co tak wielki umysł mógł
się 'krcisu aTOllxsicrago i kitliiiery żydów jednak na wstępie, że my Żydzi jak stwieulza w liście do przyia- szukano, portret jego
nie jest
odważyć na analizę filozoficzną sko - muzułmańskiej, a żywot je nietylko baliśmy u obcych, lecz ci'ila — tyWco ra j na 24 godziny autentyczny i pochodzi z później
dogmatyki religijnej w okresie w go przypa.ia na czas, w którym dawaliśmy im również z naszej „Po jedzer u wychodzę (lo pa - szego oki .-su, nie można również
'którym naimnicijsize odstępstwo, już umarł ivgorysta dogmatyki odwiecznej a bogatej skarbnicy cjentów, b-'dam. piszę recentv i ustalić autentyczności jego auto
ba. najmniiejs7e ukrócenie dobnia muzulmań.d''e| Mahomet ibn Tu-, ducha! I do my wieczni wędrow tak ordynuję w nocy. a nie.ra7 i grafów.
tu wiary u ..lito na głowę mistrza m a r i z w a n y M a i h d i ( 1 1 2 8 ) , a j e - J c y b y l i ś m y t e ż w i e c z n y m i p o ł y - dwie god/iny po zachodzie słońgo następ y ogniem i mieczem : glottami, vv ; ęc dzięki naszej znaciężkie ki.itwy gminy żydów
sikw/j a nawet słało go na stos, dążą do wytępienia wszelkiego jomości vvi> lu języków a przede
Kcrz.słajcia z pięknej z i m ; , s;ędza]cia czas
na skutek nterwencji władz ko Iiberaliztmi w religji i w kiaju, a wszystkieui ('zięki łatwości zdo
więc i Życic w, którym Islam
i bywania ich, poczęliśmy bardzo
ścielnych.
kultura arabska tyle zawdzię rychło pi .ać dzieła nasze po arab
I.
p
%
sku (niekt rzy wyłącznie po aRy zror.1ipieć tak genjalnego czały.
A wiec historja się powtarza. rabsku) a potem tlómaczy.ć je na
męża, jego pracę i jego umysło
51
Aleksandrji powstaje' łacinę, do użytku uczonych chrze
w e n a s t a w i ł n ; e , g o d z i s i ę p o  Niegdyś
zażydzaniu : ścijanskuii. W tem wielka zasluświęcić sh.w kilka kulturze, na litera tui a przeciw
91
•której się ona.''! i do której rozwo Hellady, |ej główny reprezentant j ga uczonych żydowskich tej epoOTWOCK u!. M3t2|kj
jfu tak bawiło się przyczynił; ma>m nauczyciel. Apio opowiada pn -| ki dla lai: iiry średniowiecznej, i
blicznie tłumom zebranym
na • wszelkich gałęzi wiedzy, szcze na myśli laritirę airaliską.
vis-a > vis K a s y n a — telefon 3
dla medycyny.
Dzisieisz'* pokolenie ..odrodzę rynku m:li mowego miasta, że | golnie je.Inak
nia naroJowego" stale narzeki Żydzi to n:.trudniejszy naród, a 1 astronomji i filozofji.
Mojżesz
Maijmor ides
jest
na asym lację i wylewa skargi na j przytem zabijają Greków na maNOWA BIOGRAFJA HERZLA.
ludzi, którzy służyli obcej kultu- j ce, kpią sobie z pięknej greckiej dzieckiem 1'ultury arabskiej, lecz
Wiedeń
(ŻA.T.)
W „Fib.t - na. Biografja ukaże się w obięrze. W mo-vach
chanukowych ' religji i są bardzo złymi patrio • życie jegu r-rzypada na okres, w
klną odświętni mówcy, na czem ; tauni, a tłum, przejęty tą nauką, którym jak wyżej powiedziałem Verlag" ukaże s-ię wkrótce no./a tości 650 stron i będzie opatrzo
dr. i eodo-a na liczneini zdjęciami, fotogratja
świat sto,, ->a t. zw. hellenistów I rzuca się na dzielnice żydowskie | — już u jr. * nia się reakcja prze- wielka biografja
Horzla
pióra
dr.
Aleksandra
Bri- mi i t. d.
i
;
-i..a
ubogich,
ciw
zażydizaiiiki
tej
kultury.
Tu
itt Jazona Menelausa za to ; że ! i gromi Żvdow, zrazu
:
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prowadzili lud do kultury grec - bezradnycn i bezbronnych, a po geneza jego wędrówek z miasta
kiej, a zapominają, że tej kultu -| tem i bogatych, wreszcie kpi na- do miasta i z kraju do kraju —
rze zawdzięczamy bardzo wie!" I wet z kr'Ma żydowskie;.'
który Palestyna odgrywa w tych wę wartości i bardzo w-'elu pisarzy .w przejeździe do Rzymu do Jero- drówkach niepoślednią rolę W
Moiżesz
że tvMco wr.pomne Fi'rvna z Alek- zoliniy za> zymał się w Aleksan- 13 roku >vcia musiał
sandrji i Ić/efa Fhwiusza I w drji, by oosluchnć k : l'.'<- nr»m ; i>r Maimop. de® z cała swą rodziną
istocie, ilel-roć zadaje sob : e py w tamteis7ym teatrze Nie poma opuścić oi.vystą Kordowę, zdo w
tanie. w r./em leży siła naszego gaią skargi reppetzen.ta'nf'i'w ży- bytą właśme w tym roku przez
narodu, że zdołał
przetrzymać dowskicn 'j władz lokalnych, ani ; reakcyjnych Atmohadów. R^dzidefiegacje do cesairza (Lega'tio ad j na osiadła w nadmorskiej Al»
tyle prześladowań i tyle wędró
wek, wracam myślą do różnych i Gajum), t pd tej chwili zaczynaj merji, sąuzgc, że tam nie dojdzie

JUBILEUSZ SŁYNNEGO MATEMATYKA.
Berlin (Ż.A/T.) W kołacn na Schur 7').stał najpieT^- beztermi
ukowych czyn:one są przygot3-l nowo zurlopowany, pSżnuej jed
wania do obchodu jub:Ieuszu 60- nak namowo zaproszony na uni
lecia urodzin słynnego matem i- wersytet. i obecnie w dalszym
tyka żydowski ego, profesora u- ótągu wykłada matematykę Prqniwersytetu berlińskiego Issai iesor Schur jest członkiem prus
Schura. Jubileusz przypada w d kiej akademji naukowej, akddę•
10 stycz.n,ia 1935. Po przewro-ie mji lipskiej oraz towarzystwa ma

hitlerowskim w Niemczech
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temaitycan«go w Getyndze.

NA

P A EST
NASZ PRZEGLĄD. Warszawa,

niecijiela o stycsr.u 1935 i.

Nasi kuzynowie
BE^S

WHI^SZTOEC

Pierwsze z nimi
zetknięcie
jest pełne serdeczności.
Przy
pomina trochę ,111/ywEtanie Lawa
na Aramejskiego z naszym praojicem, Jatkóbem.
(idy tylko
Lawan Aramejski usłyszał
o
przybyciu Jakóba, wybiegł
mu
naprzeciw, mocno
( b o prawie
jak urzędnik celny) uśiskał i za
prowadził do domu s w e g o .
Atoli Jakób, prócz d w o j g a rąk
i dobrej woli nic więcej nie po
siadał.
Jego potomkowie przy
wożą do Palestyny również ka
pitały...
Gdy tylko syrena zwiastuje
nasze przybycie — o pół kilome
tra przed nami wznosi s i ę amfi
teatralnie orjentalny cud Jalfy—
już okręt oblężony jest mnó
stwem większych — mniejszych
łódek, a pokłady, sale, koryta
rze i kajuty wypełnia pstrokate
rojowisko jaskrawych barw, gar
dłowych wrzasków.
Oto oni,
nasi kuzynowie.
Witaj. - ] nas,
jak przystało bliskim krewnia
kom, którzy się już dawno nie
widzieli i bardzo za sobą stęskni
li. Częstują tradycyjnym chle
bem i solą, palestyńskiem „mle
kiem i miodem" — pomarańcza
mi (nnuralnie wzamian za pias t r y ) , porywają w otwarte ra
miona, wyrywają
nas
sobie
wzajemnie z rąk, sadowią
do
łódek i przewożą do domu.
•» -Na szczęście — nie do ich
domu...
f»'
* * *
: : Na samym prosu Wschodu —w drodze do Tel-Awiwu przez
-J-a.ffę —r oczy, usta, uszy i nos
nowoprzybyłych wypełnia smro
dliwe, gryzące, chrapliwe
roz
czarowanie.
Orjentalny sen
tysiąca i jednej nocy okazuje się
szkaradnem przebudzeniem oty
łych szecherezad' zsyfiliciałych
ślepców.
Więc to jest Wschód? Wąskie
wliczki, kręte zaułki pokryte, jak
lvp na muchy lub skóra ludzka
dotknięta „chararą" (wschodnia
i choroba, bardzo przykra
swę
dząca wysypka) niezhezonem
rojowiskiem nawpółnagich, bez
domnych nędzarzy, dvieci, star
c ó w i kobiet, zdających się odPokuiowywać wszystkie plałii egipskiego przekleństwa. Smród,
wrzask, brud. Po tem piętnastominintowem ojentaliiem inter
mezzo nowoprzybyły znajduje
s i ę w Tel-Awiwie, czyli znów na
Zachodzie, i oddycha v ulgą:
Wschód a priori jest egzotyczną
baśnią, a posteriori jest „nie do
zniesienia". I przybysz zabiera
s i ę właśnie do zniesienia go...
Zachód Wschodu zapala się
często czerwoną łuną...
* =-:• o

krzykuje arabski handlarz poma
rańczy, jego mały osiołek
ze
wstydu opuszcza nisko łeb i za
ciska zęby, by nie wybuchnąć
szyderczym śmiechem.
Oto egzotycany lolkl.or pale
styńskiego Wschodu.
W porcie chajfskim pewien arabski urzędnik
uświadamia
mnie, że :
— I)u brauchst haben eiu „cetele" (po żyd. kwitek).
Z samego centrum te-l-awiwskiego wpada s i ę bez żadnego
przejścia en plein Orient. Na uli
c y Karmel ( w stronę Jaffy) znaj
dują się arabskie kramy owoców,
jarzyn i warzyw, a dwa razy w
tygodniu odbywa się jarmark, na
który zjeżdżają się autentyczne
beduinki o twarzach wytatuowa
nych w sine pręgi i pokrytych
malowniczą tarczą' blaszanych
klejnotów.
Z jedną z nich tar
guje się
żydowska
gosposia.
Przechodząc mimo, słyszę, jak
mówi:
— Lasse.n
Sie
doch
don
Quatsch.
A śniada córa pustyni odpo
wiada:
•— Aber madam...
stenna
szw-oi (zaczjekaj, powoli) „szejne a jer, grose ajer"...
Dyskusja ciągnie się dalej,
niestety w języku dla mnie nie
zrozumiałym, widocznie w plattdcutsch.
Wśród piasków pustynnych z
czarnym woźnicą. Nazywa się
Aba Alussa. Potomek sedańskich
murzynów. Jego czcigodne obliczie, okolone wąską siwą brodą,
przypomną mi Wuja T-onna.
Jesteśmy sami w nagim bez
kresie. Sine zarysy gór Judy
płoną w czerwonym blasku: za
chód wschodniego słoika. Szyb
ko zapada tropikalna noc.
Zry
wa s i ę wiatr, gorący, suchy.I ci
sza. OfKirniać mnie zaczynają re
miniscencje zapomnianych le
ktur. P<rzed nami mroczne cienie
czarnych namiotów obozu beduinów.
Z olooJięznościowem
biciem serca pytam mego czar
nego Przewodnika:
— Kadcsz s e a ? (która godzi
na).
Wpatrzony przed- siebie, nie
poruszając prawic wargami, od
powiada:
— pi'Mif Ultr...
ilVzeiz chwilę walczę z obłąka
niem.
W następnej — rozlega
się
"zbawienny, spazmatyczny
śmiech.
T o mały osiołek beduiński natrząsa się z nas wszyst
kich swym melancholijnym chi
chotem.
Kator chirak — bądź
błogosławiony, osiołku. Ty jeden
zdajesz się -podtrzymywać zani
kający egzotyzm Wschodu... i
może właśnie dlatego nazywają
cię osiem...

Ulicą przechodzi osiołek i je
g o pan.
Osiołek objuczony jest
. &
*
'fg
woreczkami pełnemi
pomarań
Bo
na
czem
wreszcie
polega
czy.
Jego pan przybrany jest
w spodnie koloru deszczowo-błę- ten wschodni egzotyzm? I gdzie
kitnego o długim, zwisającym g o szukać by znaleźć?
Spędziłem parę tygodni w pe
aż poza kolana, jak opróżniony j
bpl^n 1/f oVl 1
j wnym bardzo zapadłym, odoso
dalekim
pardesie
Na widok tych spodni nowo- j bnionym,
Praw
przyoyte zażenowane opuszcza-; wśród dwustu Arabów.
ją oczy, nowoprzybyłym robi s i ę , da, muszę odrazu m n a c 2 y ć , t e
mdło, a ja dowiaduję się wresz- j znalazłem s i ę tam nie w charakte
się skąd Majakowski wyczarował rze angielskiej lady z pince-nez
Tytuł do swego poematu - - „Ob- na nic nie widzących oczach i z
wszystko chcącym wiedzieć Betok w spodniach",
Byłem popro—- Marrancym, szejne tniman- d«kereni w reku.
cyrn, ę r o s e marrancym
w y  stu -robotnikiem i eapewne dlate

g o -nie znalazłem i tam egzotyzmu.
Ody póżnemi wieczorami,
duszony hamsynem
i
kąsany
przez komary, starałem się roz
paczliwie zasnąć, trudno mi by
ło poddać się urokowi śpiewają
cych na dworze arabów, moich
kolegów z za dnia.
Ich melan
cholijne i przez żadnego reżyse
ra ni-esla'lszo-vane me Jod je w y 
dały mi się monotonnem becze
niem, a gardłowe syn kopy —
zwykłą czkawką.
Ta muzyka
Wschodu, która tam w chłodnej
Europie, w opracowaniu euro
pejskich kompozytorów, lechlala
nostalgicznem wzruszeniem, tu
taj — w osiedlu arabskiem —
stała się męczącym koszmarem
księżycowych nocy. Albo tainiec
bardzo otyłej Arabki podrygują
cej, jak człowiek pragnący strząsnąć i śiebie robactwo, w jakimś
obmierzłym
tańcu
wydętego
brzucha.
Egzotycznym
może
jest widok Araba, który — aby
oddać mocz — musi przykucnąć,
poczem penis trze piaskiem o czyszczającej ziemi. O piękne
I In ryski! Ileż nocy bezsennych
wam właśnie dedykowałem, -aż
wreszcie ujrzałem was na jawie.
Od tamtego dnia zacząleni naprzek.ór koranowym przykazanioni pić wino i arak, aby —
broń
Allahu
nie
spędzić
reszty pozagrobowego żywota
w waszych ramionach. Któregoś
bowiem dnia, niech mi Allah wy
baczy, podpatrzyłem ranną tualetę trzech dziewcząt arabskich.
Było to nad brzegiem morza.
Uniósłszy do kostek s w e czarne
lachmanki, zanurzyły w wodzie
ciemne wielbłądzie stopy i po
szły dalej, me domyślając się
nawet, że dla jednego przynaj
mniej niewiernego umrą w swem
brud nem dziewictwie.
Miałem
również sposobność obserwować
tualetę Arabów z najniższych i
dość wysokich sler. Różniła się
tylko „dżara" (gliniane naczy
nie), z której wylewali na dłoń
wodę; by skolei ochlapać twarz,
wypłukać usta, przepłukać gar
dło.
T o było wszystko dla
wszystkich.
Co innego, natu
ralnie, rozmaitego rodzaju
pachnidła (od których przeciętny
europejczyk dostaje migreny) i
fantastyczne zabiegi mani i pedicuralue, Jak również klejnoty i
ro'/ma'ntego ka'ibm świecidełka.
Najnęd-zniejsza beduinka trudnią
ca się zbicrantem niedopałków
od papierosów—w niewiadomym
dla mnie celu — obwieszona
jest naszyjnikami i branzoletami
na rękach i nogach Wschód jest
brdzo
malowniczy i" bardzo
brudny.
I bardzo głodny. Raz miałem
zaszczyt poznać jego dostojność
szejka beduniskiego szczepu. By
ło to w oborze pewnego Żyda.
Razem, to znaczy szejk i ja, do
iliśmy krowy.
Wyglądał mój
romantyczny towarzysz, jak naj
dumniejsze uosobienie najdum
niejszych
bohaterów
Karola
Maya i innych książek dla mło
dzieży A pocił się przy tem k o
biecem zajęciu, jak najbardziej
anemicany czytelnik tych samych
powieści przy budowli w naj
gorszy „hamsyn". T o był bar
dzo przykry widok.
Za każ
dym razi cm, gdy przelewał mleko
z wiadra, d o ogólnej kadzi, jego

wspaniała twarz była zlana Po
tem, a on sain słaniał się, jakby
pijany od samego widoku mleka.
Nadzorca obory wzruszył tyl
ko ramionami:
— Mói drogi, dla człowieka,
który pości po całych
tygo
dniach zwykłe do^-nic krów jest
piekielnie wyczerpującym wysił
kiem.
Wystarczy przejść się po obo
zie beduińskim, aby zrozumieć
tego, który nie rozumie z czego
żyje większość Arabów.
Po drodze leży zdechły pies.
Drzemią smutne duchy wielbłą
dów o zwisających nad zapadniętemi bokami garbach.
Koni
wogóle nie widać. Widać za to
dwie skradzione kuiy, wyschnię
te wiedźmy i male zawiniątka
czarnych łachmanów.
Uwierz,
że to dzieci i w dodatku, że ży
we... I „idź—wierz", że te istoty
nie z tamtego, ale właśnie z tego
świata, nie mają o Czem myśleć
podczas gęstych
malarycznych
wieczorów nad jałowemi ogni
skami, jak tylko o ograniczeniu
żydowskiej imigracji...
A ja sobie nadal wyobrazić
nie mogę, -z czego żyli moi kole
dzy arabscy, gdy pardesu, w któ
rym pracowaliśmy razem, jesz
cze nie było (albo dla nich nie
było).
Wiem lylko, że jeśli
chodzi o głodowanie to są dosko
nale wytienowani. Ci z nich,
którzy pracy nie mają, leżą, śpią
albo nie m y ś l ą , jak to tylko Ara
bowie potralią.
Czasem coś
żują, ale nie wtem co. Ci z nich,
co pracę znaleźli,
jedzą
laz
dziennie:
pytę-placek i słodki
ogórek.
Zarobione pieniądze
zbierają nn kupno żony, żon, któ
re pracować będą dla ich pana.
Wiele minie lat, zanim odpo
wiednia suma się zbierze. Tym
czasem więc przeżuwają powoli
suchą pytę i na spacer idą d w a j
towarzysze kismeLu trzymając się
za mały palec. Znikają w mro
kach wschodniej nocy...
*
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Oto jaki egzotyzm znalazłem
ja, zwiedzający Palestynę w cha
rakterze
zwykłego
robotnika.
Niesamowitą, nawet w obecnych
uniwersalnych warunkach, nę
dzę.
Prysła rychło baśniowa
złuda, uniósł s i ę romantyczny
czarczal i ukazało się prawdziwe
oblicze Wschodu: brudne, w y 
nędzniałe, zwyrodniałe, z dwie
ma krwawiącemi ranami
prze
żartych jaglicą oczu.
Cuchną
ce szukki, na których gnieździ
się ludzkie robactwo.
Wymie
rające z głodu wioski.
Ponure
cmentarzyska czarnych
namio
tów znieruchomiałych
obozów
bed u i ński cli.
1 oto na tle tej najbardziej
charakterystycznej dla Wschodu
dekoracji: niesamowitej nędzy,
rozgrywa się jakieś dziwne i nie
mniej egzotyczne nieporozumie
nie w stylu prawdziwych awantur
arabskich, grane przez Arabów,
finansowane przez Żydów, a re
żyserowane przez Anglików Oto
jego libretto.
Do zubożałych,
wygłodniałych gospodarzy przy
jeżdżała ich bogaci
krewni.
Przywiezionemi kapitałami uży
źniają pustynne piaski krainy
skalistych nagrobków, własnym
oblewają je potem, gaje kwitną,
rodri się i dojrzewa nowe życie.

Miód i mleko nie płyną jeszcze
korytem nowoczesnych rynszto
ków, płynie zato praca i nowe
możliwości.
I okazuje się, że ci
biedni krewniacy nie są zadowo
leni, wręcz przeciwnie, wolą
umrzeć z głodu, aniżeli wpuścić
swych
bogatych
krewniaków.
Dlaczego? Na lem właśnie Pole
ga cala pointa zręcznie zaaran
żowanego dramatu.
Otóż pewni dowcipni krytycy
tloniaczą to niezadowołenie tem,
że ci nowoprzybyli najeźdźcy,
słowem Żydzi, wydziedziczają
Arabów, a wydziedziczywszy,
na kark im siada|ą.
Co do mnie
to widziałem otyłego 2yda sie
dzącego na bardzo małym osioł
ku, ale nigdy na karku arabskim.
Widziałem mianowicie co inne
go.
Jak dookoła każdego no
wego osiedla żydowskiego zbieia|c'} się Arabowie, maruderzy da
lekich szlaków wielbłądzich( obecnie wspaniałych szos asfalto
wych), przybysze transjordańskich pustkowi, koszmarne obo
zy beduiriów.
Przykro będzie
porównać tych protestujących
przeciwko żydowskiej imigracji
do story wygłodniałych psów,
węszących niespodziany
i tak
dawno niewidziany pokarm, ale
takie
przynajmniej odniosłem
wrażenie.
Więc jak zrozumieć,
jak wytłumaczyć ich niezadowo
lenie. ich protesty? Istotnie niesposób, bo też oni wcale nie pro
testują, wcale nie wyrażają nie
zadowolenia.
Jakże można za
bierać ziemię tym, którzy
lej
nigdy nie mieli?
Jak uwierzyć '
w
niezadowolenie posiadaczy
wielkich latytundyj, którzy sprze
dają za wielkie pieniądze ziemie,
z kto r en ii nie wiedzieli co zro
bić i nic zrobić nie chcieli.
Któż więc jest niezadowolony,
któż protestuje?... Być może an
gielskie ladies.
Przyjechały do
Palestyny podziwiać urok Wscho
du, a okazuje się, że ten poetycki
czar zamienia się w baidzo'Szybkirn tempie w europejską rzeczy 1 wistość Zachodu.
Wszystko
staje się tak banalne i prozaicz
ne, tak pozbawione egzotyzniu.
Nie wyjechały
przecież
na
Wschód podziwiać fabryki jed
wabiu,
cementu,
cegieł...
Shocking.
1 wracają do swych
mężów rozczarowane, niezado
wolone, pomstujące na tych, któ
rzy temu wszystkiemu są winni,
jak zwykle na Żydów...
*

*

Istnieje na Wschodzie pewien
ładny
zwyczaj.
Odwiedziłem
raz pewnego bogatego Araba.
Pokazywał s w e misternej roboty
rozkoszne bibelotki. Wyrwał: mi
się okrzyk uznania: jakie to ład
ne.
— Należy do ciebie, eftendi—
odpowiedział...
O w e j nocy śniło mi się,
że
powiedziałem do wielkiego Muftiego:
— Jaki ładny jest twój kraj...
— Należy do ciebii, effencli—
odpowiedział.
W tei samej chwili rozległ s i ę
obmierzły chichot ośli. Słyszałem
wyraźnie:
— Don't be silly.
Przeklęty osioł znów mnie i v
snu obudził...
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TERATURA w r.1934

LITERATURA POLSKA
UPADEK CZY ROZKWIT LITERATURY?

szych dzieł a więc
przede- niejszym debjulem był tom Wojwszystkiem Norwida, dalej zbio- ciecha Bąka: „Brzemię niebierowe wydanie Staffa, a z poetów skiie".
współczesnego pokolenia zbioroWNIOSKI.
we wydanie przedwcześnie zmarW ramach sprawozdawczego
łego Jerzego Lieberta,
oraz I artykułu nie można dać szersze„Wiersze zebrane" czołowego go omówienia twórczości literacpoety „awangardy" Adama Wa- kiej z ifbiegłego roku.
Ale i z
żyka.
tego pobieżnego przeglądu wyniZ wybitniejszych poetów no- ka, że twórczość ta jest bujna i
we /ibiórki wydali: Włodzimierz obfita, że przejawia się w różSłctodmik („Pamięci inatiki"); nych dziedzinach i formach, że
Roman Kołoniecki („Solo' fleto-' wyraża się w dobrych, tęgich
we") i St. Ryszard Dobrowolski: dziełach, i że nakoniec — i co
(„Wróżby"); Władysław Sebyła ' najważniejsze — pozwala się
(„Koncert egotyczny"); Leopold spodziewać
jeszcze piękniejLewin („Se.n Zimowy"); Henryka szych wyników na przyszłość.
STEFAN POMER.
Łazawcirtówina („Imiona świiata");
Stanisław
Wygodzki
(„Chleb powszedni"). Najwybit-

Kilika lat temu zarzucano lite- leży uznać „Czerwone tarcze", ca się powojenna literatura polraturze wispółczasnej, że nłe jest Jarosława łwaszikiewicza.
Jest 1 ska.
dość aktualna, że nie zdąża za to powieść historyczna z XII
Dalej niestrudzony Boy-Żeduchem czasu, że pozwala
się wieku, napisana niezwykle pięk- leński wydał w tym roku szereg
wyprzedzać życiu i nie wywie nie i subtelnie, o nowoczesnej książek, z których należy wymiera na nie żadnego wpływu.
fakturze i wielkich walorach ar nić rzecz o Fredrze p. t. „Obrachiuirfkii Fredrowstóe", dającą no
Dziś to, czego domagano się tystycznych.
tak jeszcze niedaw.no, poczytuje
Z pisarzy starszego pokolenia wy pogląd na twórczość najsię za grzech i wytyka się litera wydał w tym roku nową rzecz'wijęteziego komedjoprsanzia polturze współczesnej nic innego, Waclaw Berent.
Jest to cykl ( skiego, a dalej „Obiad literacki",
jak właśnie jej związek z chwilą, opowieści
biograficznych p. t. osnuty na tle dzienników braci
jej aktualność, którą się teraz „Nurt", obejmujący znaczniejsze Goncourtów.
określa jako przetotaą i efeme postacie z okresu legjonów
i
POEZJA.
Liryce polskiej ubiegłego roku
ryczną. Żąda się natomiast syn Księstwa Warszawskiego.
tez epicznych i śmiałych, ponad
Utwór Berenta, wydany po patronowały reedycje dawniej
czasowych rzutów.
kilkunastoletmiem milczeniu au
Brak — twierdzi się często — tora wywołało rozc zatruwanie.
literaturze współczesnej wielkich Raizi w nim przedewsizyst/kicm
arcydzieł, nie dorównywa świet bom bas tyczny i uroczysty styl,
ności minionych epok literackich. mający zapewne być archaizacją,
Czy tak jes.t rzeczywiście? lecz który jest raczej zmanieroNie wiem, czy jest na świecie „Miasta r ludzie", będących
Czy przeżywamy upadek, czy wainieim.
rozkwit literatury? Nie wydaje
Z debjutów należy wyróżnić literatura, któraby mocniejszemi pierwszym plonem jego ostatniej
mi się, żeby można było już teraz przedewszystkiem utwór Bnino- więzami zaspolona była z śro podróży, poświęconej zbieraniu
do wspomnianego
rozstrzygnąć tę kwestję, kiedy na Schulza p. t. „Sklepy cynamo dowiskiem, z którego wyrosła. materjału
nie mamy jeszcze dostatecznej nowe". Jest to jedna z najcie Wolna od pewnego dostojnego dziieła. Nicią przewodnią, sipa„Miast i ludzi"
perspektywy, kiedy brak nam kawszych i najoryginalniejszych hieratyzmu, jakim tchnie twór jającą obrazy
sił
jeszcze nieodzownego dystansu książek, jakie się ostatnio uka czość w języku hebrajskim, jest jest wiara w potężną moc
wobec dzieł i pisarzy, któryby zały w Polsce.
Sposób opowia literatura żydowska wierną re wrtalnych narodu, który opiera
pozwolił na naileżyfcą i dbje/k/tyiw- dania jest tu tak nowy, niespoty prezentantką swego ludu, jego się jak może szturmującym na
.ną ocenę.
kany i samodzielny, a przytem trosk i skąpych radości, jego e- wałom nędzy, pogromów, ekster
POWOJENNA LITERATURA
tak pełen niepospolitych piękno norgji twórczej i załamań ducho minacji gospodarczej i wynaro
dowienia.
POLSKA.
ści, że czym z ikisiążiki Sclvulz,a wych.
Bolesne wydarzenia w Niem
W tym ścisłym związku
ze
Jeśli idzie o nowszą literaturę rewelację.
polską, perspektywa ostatnich
Objawieniem wiieflikiego talen środowiskiem tkwi na|wyższa czech nie mogły, oczywiście, po
kilkunastu lat, wystarczy jednak tu prozatorskiego jest Powieść siła, a zarazem największa sła zostać bez wpływu na żydowską
Spośród
do ogólniejszego zorjentowania Poli Gojawiczyńskiej „Ziemi.a bość piśmiennictwa żydowskie- twórczość literacką.
się w jej wartościach i osiągnię Elżbiety".
Autorka dala się już go bo tematyka żydowska prze- \ bardziej wartościowych utworów
ciach.
poznać uprzednio tomem dosko ważimie — osłabia siłę atraflocyjną ostatniego roku wymienić nale
Można stwierdzić, że jeśli na nałych nowel, opiewających zie- znakomitych niekiedy utworów, ży tom poematów prozą Abrama
wet powojenna literatura polska intę śląską. Obecna jej powieść, utrudniając im, obok innych Ptaszkina: „Niemcy, Niemcy!"
nie wydała epokowych arcydzieł, oparta na tych 9amych moty- względów, wyplyniięcie na szer ora', pa wieść 7. ystoiind a Lwa „Pro
to w całości nie ustępuje wcale wach jest pierwszą polską praw sze wody literatury światowej. letarjusze Berlina", różniące się
poprzednim,
najświetniejszym dziwą regjonalną powieścią ślą
W roiku ubiegłym najwybitniej zresztą nietylko ideologicznie,
nawet okresom.
Jeden z kry ską.
szem zdarzeniem w literaturze lecz również pod względem te
(idy Ptaszkin
tyków udowodnił przez zestawie
Z innych debjutów należy wy żydowskiej była niewątpliwie chniki pisarskiej
jakgdyby poetycki
nie dat i tytułów, że bieżąca pol mienić powieść Henryka Drze obszerna powieść Szaloma Asza: I stworzył
j dziennik zdarzeń 1933 roku, zaska twórczość literacka często- wieckiego „Kwaśniaey", otwie- „Der Tehiliin-Jid".
Znużony współczesnością, któ wierający szereg osobistych refcroć przewyższa nawet wagą i rającą cykl licznych w tym roku
znaczeniem swych poszczegól-j utworów „proletarjackich". W rą obrazował w szeiegu swych fleksyj, Lew, socjalista, odmalo(trylogja! wał z dużym temperamentem
nych pozycji najpłodniejsze w tej dziedzinie należy pozatem za ostatnich utworów
się ! plastyczny obraz walki skomuniwybitne dzieła czasy „Młodej notować niezwykle ciekawe wy „Przed potopem"), cofnął
Polski", czy pozytywizmu.
dawnictwo zespołu „Przedmie znakomity pisarz tym razem w, zowanego proletarjatu z naraROK 1934.
ścia", grupujące w dwóch to przeszlość, oddaloną od naszych stającym i triumfującym obozem
„Der j swastyki.
Na tem samem tle
Miniony rok zaznaczył się w mach prozy szereg pisarzy z Zo- czasów o całe stulecie.
litera turze polskiej szeregiem fją Nałkowską i Heleną Bogu Tehi1rm-Jid", oparty na podłożu rozgrywa się również akcja nieeon/n veil diziieł o trwał aj warto szewską na czele. Boguszewska ramantyki żydowskiej, pełen wia drukowanego jeszcze dramatu
ści ja 1 ko też poważną ilością iKtiwo wydała pozatem oryginalną w ry w potęgę prostoty i siłę czło- Sznajdermana i Rozenberga —
rów, utrzymanych na obowiązu fakturze powieść p. t. „Całe życie wieczeńśtwa — to epopeja ży „Dymitrow".
Zwykło się mówić o Żydach
w
jącym poziomie artystycznym. Sabiny".
Z utworów o cha cia żydowskiego w Polsce,
Wszystkie dziedziny twórczości rakterze reportaży, wybitniejsze czasach, gdy życie to najściślej jako o wędrowcach, którzy z
reprezentowane są dość licznie. są następujące:
Pawła Hulki - związane było z rodzimemi oby-1 łatwością odrywają się od każSporo wybitniejszych autorów .Laskowskiego:
„Mój
Żyrar- czajami, rodzimą wiedzą i etyką, j dego środowiska, nie zachowuDrugą wartościową pozycją jąc związku uczuciowego ze swą
wystąpiło w tym roku z nowe mi dów"; Wandy Melcer: „Kocha
Produkcja
publikacjami, a szeęeg debjutan- nek zamordowanych dziewcząt" naszego dorobku literackiego w dawną ojczyzną.
tów zdobył sobie giosniiqjsze u- (o prostytucji); Ireny Krzywic roku ubiegłym jest dramat Le-i ostatniego roku dostarcza nam
zwanie.
kiej „Sąd idzie" (o głośnych wika: „Komedja zbawienia". Te- ! paru dowodów przeciwko tym
Oto
Wszystkim gatunkom literac- Procesach sądowych); Melchjo- matycznie i ideologicznie stano-j niesłusznym zarzutom.
kim przodowała powieść i to tak ra Wańkowicza: „Opierama re- wii ten utwór rozwinięcie moty- Szmul Izban, od 10 lat mieszkapod względem ilościowym, jak
wolucja", Wandy Kragen: „Dy wów, zawartych w „Golemie",, jący w Palestynie, powraca swą
jakościowym.
my nad Azją" (o Rosji sowiec obrazując przebudzenie się Go- powieścią „Wpoprzek" do wspoPozatem nowy gatunek lite kiej);
Antoniego
Sobańskie lema, uśpionego niegdyś na stry- mnień, zaczerpniętych z życia
racki — reportaż — wzbogacił go: „Cywil w Berlinie" (o hitle chu synagogi praskiej za wystą- Polski w okresie lat wojennych,
się o szereg cennych pozycji.
ryzmie); oraz Jerzego Giżyckie pienie przeciw swemu twórcy/Oto Amerykanin B. 1. BiałostocW liryce natomiast widać pe go: „Biali i czarni" (o kolonjach Na tle wymarzonych czasów me- ki w swych „Pieśniach i essaysjaszowych, >które znosząc zaka- ach" Przenosi się myślą do kraju
wne osłabienie tętna.
francuskich w Kamerunie).
zy, wyzwoliły popędy mas, bio- lat dziecięcych, które wspomiPOWIEŚĆ.
KRYTYKA LITERACKA.
rących odwet za długie wieki na z tęsknotą i rozrzewnieniem.
W dziedzinie powieści najZ poważnych dzieł krytycz- cierpienia, na tle mordów i roz- Pominę tu cały szereg przykławażniejszem zdarzeniem w roku
przedewszystkiem pasania, wykwita bezmierny tra- dów z literatury lat minionych,
1934, było zakończenie wielkie nych trzeba
Rząd dusz o- nie wspominając ani o Aszu
i
go cyklu powieściowego Marji wymienić monografję proL Jul-jgiam zbawiciela.
grawitujących
w
Dąbrowskiej p. t. „Noce i dnie". jusza Kleinera o Mickiewiczu,! befrmije Golem, gliniany honuin- Opatoszu,
Dzieło Dąbrowskiej, to pierw- której tom pierwiazy ulkiaział sięloirtus, natchniony życieim. Cały j swych utworach ku Polsce, ani
szy epos współczesny, oddający l w r. 1934.
Wywołała ona sze-1 szereg motywów tego utworu o Lewiku. związanym tematyką
' w artystycznym kształcie dzieje j reg
gwałtownych
zarzutów, i podkreśla jego związek ideowy większości swych utworów
z
przeobrażeń społecznych, które streszczających się głównie w j z twórczością Pereca i moderni- Rosją, ani o wielu innych,
d o k o n a ł y s i ę w Pol=ce w okresie braku głębszego syntetycznego J stów (pewne koncepcje przypoDo motywów biblijnych namiędzy powstaniem
stycznio-1 ujęcia twórczości wieszcza.
i minają żywo Wyspiańskiego).
wiązał: Jehoasz swym znakomi"WCM11 a worn a światową.
Jest;
Z innych dzieł najdonioślejsze; Józef Opatoszu, zajęty"Studja-' tym przekładem, po śmierci jego
to niewątpliwie jedno z najwy- znaczenie ma tom studiów Ka-jmi'do wielkiej epopei.'"obraziują- i wydanych „Psalmów Dawida",
hivnjejszych dziel nowej litera-j rola Irzykowskiego p. t. „Słoń ; cej'całokształt życia współcze- oraz Awlgdor Spritzer 3-aktoturv "polskiej.
wśród porcelany", obejmujący ' snegc źydostwa w jego czterech wym poematem dramatycznym
Obok „Nocy i dni" za czoło-, wszystkie niemal problemy i 1 największych ośrodkach, dał w jp. t. „Ruth". Urocza sielanka
wą powieść minionego roku na- i kwesłje, które wyłaniała tworzą- roku. ubiegłym tom szkiców p. t.T.biblijna o pięknej /Woabitce uro

Literatura żydowska

sła w interpretacji Spritzera do
rozmiarów konfliktu o podłożu
społecznem, dzięki wysunięciu na
czoło postaci Elimelecha, teścia
Ruth, i zupełnie dowolnej inter
pretacji starożytnego tekstu.
Pogłębianie się motywów spo
łecznych, charakterystyczne dla
całej literatury współczesnej, za
rysowuje się ostatnio dobitnie
również w twórczości żydow
skiej. Taik <np. wartościową po
zycję wniósł i. Rabon swym re
portażem literackim z Bałut, ob
razującym nędzę i przestęptswo,
skupione na odcinku osławione
go przedmieścia Łodzi,
Daleko słabszy kontakt z ży
ciem utrzymuje liryka żydowska
ostatniego roku.
Spośród do
robku minonego roku na szcze
gólną uwagę zasługują dwa djametralnie różne tomiki; Papiernikowa „Dwudziesta czwarta go
dzina", osnuta na motywach pa
lestyńskich i dysząca ^czuciem
swobody, oraz Manggra: „Latar
nie na wietrze",
naęęjcftowanc
nerwowością i niepokojem, cha
rakterystycznym
dla
poezji
ghetta.
Silniejsze akcenty wnosi Ka
nadyjczyk Pereł („Od towarzy
sza do towarzysza"), którego
j>oezja jest buntowniczym prote
stem, opartym na wierze w trie
spożytą silę proletarjatu. •
Literaci żydowscy, tworzący
w Rosji Sowieckiej, stanowią zu
pełnie odrębną grupę ze względu
na całkowicie różne warunki ży
cia.
Literatura żydowska od
grywa w Związku Radzieckim
poważną rolę, a ciesząc się opie
ką państwa i posiadając większe
niiż gdziiemdiziej możliwości ogła
szam ia swych utworów drukiem,
odznacza się najbujniejszą pro
dukcją wydawniczą.
Najbardziej pasjonującym te
matem stała się dla pisarzy ży
dowskich w Z. S. R. P kwestja
birbidżańska, której poświęcili
ostatnio pióra Bergelson, Alberton i Goldsztajm.
Na szczególną uwagę zasługu
je powieść Dawida Bergelsona
„Birbidżańczycy".
Ze szczególnem upodobaniem
ilustruje epika żydowska w So
wietach proces przewarstwowienia drobnomieszczaństwa żydów
skiego, wciągniętego w wir twór
czej pracy rolnej i przemysłowej.
Zagadnieniom
produktywizacji
mas żydowskich poświęciła
w
ostatnim roku utwory cała pleja
da pisarzy z Orlandem („Aglo
merat") i M. Kulbakiem („Zelmenianie") na czele.
(Dalszy ciąg ną str. następnej;
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LSTERATURA ŻYDOWSKA
DOKOŃCZENIE.
Podobne
nastroje ożywiają za ogólnym rytmem twórczości
również lirykę żydowską w Z. sowieckiej, nic tracąc jednak
S. R. R.
Przodują jej talenty charakterystycznej i cemneij odryb
tej miaiy, co Perec Markisz no-'ci wuwnęt.z,n<Lj.
(„Sani na sam"), Fajwel S i t a . —
—
—
—
—
(„Raj") i llara Fiinimberg („VX"). j
Mimo całego szeregu utwol\>st,-'vvkim wobec nowej pn>- i r»" w na skalę europejską,
roki
b|em j ,iyki
spolec.-nej,
która 'miniony nie był naogół szczęślizni-usi'a ich do żywego zareago- wy (iia literatury żydowskiej,
wania, podążają poeci żydowscy Wśród
wymienionych powyżej

pisarzy nie znajdujemy wielu
cennych piór, które bądź nie
aaalazily środków na oigłosizenie
swych utworów drukiem, bądź
znmisizane były jąć się prac mmiej
wdzięcznych, ale za to przecież...
wynagradzanych.
Tadeusz Heller.

Literatura hebrajska

Od szeregu lat zajmuje Palesty pochodzi z togo bodaj najorygi utworów oryginalnych, przeważ
na czołowe miejsce w hebrajskim nalniejszego plemienia żydow nie pióra młodych lub debjutuiąruchu wydawniczym,
ostaHnio skiego), wydał nową powieść p. cycli autorów.
zaś stała się jedyną prawie jego t. „Naama", z życia Jemenitów.
Zbiorami poezyj zadebjutowaostoją. Dzięki dobrobytowi gospo
Sz. Z. Blank wydał powieść z li w r. 1934 Mosze Ba sok, A. D.
cłarczomu Palestyny ruch wyd.aw życia współczesnej Ameryki p., Werbner i Berger. Z tych debjuniczy w ostatnim ro'ku był bardzo t. „Mister Kuiu/is". życiu Amery tantów najbardziej obiecująco
wzmożony. Palestyna wydawała^ ki poświęcona jost również po zapowiada się M. Basok.
jak to stwierdzają
dane staty wieść Reubena Grosniana p. t.
Ben-Szalom (Dr. B. Katz z
styczne, conajiroriej jedną książ „Haaw ubito"
(„Ojciec i cór Krakowa)
wydał monografję
kę hebrajską dziennieka").
przedwcześnie zmarłego poety
Natomiast zamarł prawie zu- i
Ukazały się również powieści U. N. Gnesyna, Abraham Kahane
pełnie hebrajski ruch wydawni na tle przeżyć i walk współczes wydał dwa zbiory prac historycż
czy poza Palestyną, a zwłaszcza nej młodzieży żydowskiej; Ja- no - krytycznych. Jehuda War
w Polsce, która dawniej była jed kóba Rabinowicza „Nwej-Kaic" szawiak wydał (w wydaw. „Maiiym z największych ośrodków („Letnisko") i powieść H. Ajal- kior" w Warszawie) nowy tom
wydawniczych.
ti'cgo p. t. „Bam-chiłot". Zupeł prozy p- t. „Alilot".
Okazale prezentuje się dział nie odrębną pozycję stanowi po
Z braku miejsca tylko krótko
beletrystyki oryginrineij.
j wieść - debiut Wilkańskiego p. możemy wspomnieć o literaturze
Poeta i essayista Jakób Sztejn-j t. „Bacheder", z przeżyć chłop naukowe] C. Dizendruk, orygi
berg wydal nowy zlbióc mistrzów ca żydowskiego w chederże.
nalny fitazof hebrajski, wydał w
skitli essiay'ów p. t. „Cherjonot
Niezgorzej przedstawia
się wydaw. „Dwir" zbiór prac i' roz
„Min
tidmujot" („Wizje i postacie"), również dział poezj'i.
Zbiór po- praw filozoficznych p. t.
Nowy tom prozy Sztejnberga ezyj p. t. „Irnej szemesz" („Dnie hasisfa welifuim". Ciekawe dzie
został przyjęty z zasłużonym en słoneczne") wydał Jakób Fich- ło wydał znany uczony hebrajski,
tuzjazmem przez krytykę.
man. Tom ten zawiera ni. iii. isrofesor Uniwersytetu Jerozolim
poematy biblijne skiego, N. Bentwlch p. t. „Liga
Nieodżałowany Ch. N. Bialik najicelniejsze
wydał na kilka miesięcy przed Fchmana. Z m'-dszych poetów Narodów i ustrój międzynarodo
śmiercią zbiór legend i przypo hebrajskich wydali nowe zbiory w y " .
Z pozostałych dzieł nauko
wieści dla dzieci p. t.
„Wajhii poezyj Abraham Szlońskl („Awhajom", który stał się najmilszą nej bohu"), najciekawszy przed wych wymienić należy przedelekturą naszej dziatwy.
stawiciel młodej poezji hebraj wszystkiem wiielką, wielotomową
Na tle życia palestyńskiego, a ' skiej, niezrównany mistrz słowa pracę Dubnowa „Historja świa
zwłaszcza życia pasterzy - Be- i stylu; M. Temkin („Pieśni il ta".
Jak zwykle nie 'brak prac z dzie
duinów, osnuł ciekawą powieść modlitwy"), nader subtelny Ii-j
ryk, Reuben Grosman (Idylla z diz-iny jtudaist. z których wzmian
P. Bar-Adan.
Z życia Palestyny czerpał rówj życia współczesnej Palestyny); kujemy: „Zbiór przysłów talmunież materiał dla swej nowej po Sz. Szalom, A. Brojdes i inni. Z dycznych" Hajmana; „Medycyna
wieści
„(Al szywa ja mim"),/ udanych debjutów w dziedzinie i higjena w starożytnej literatu
poe.zji wspomnieć należy prze- rze
hebrajskiej"
Perelmana;
Dow KImchi.
Wielce uzdolniony
prozaik dewszystkiem zbiór poezyj Zewi „Kosmogonja żydowska" Dra
Awigdor Hameiry wydał pierw Ben-Amitaj'ego p. t. „Hasziba- Wortmana oraz „Frank i frankiśsze dwa tomy wielkiej .epopei 1'im pnima" („Kłosy do wnę ci" prof. Bałabana.
W
dziedzinie
najnowszej
współczesnej
Palestyny
p. t. trza").
„T nuwa".
Wszystkie wspomniane książ histOTji żydowskiej
zanotować
Jehuda Baria, doskonały znaw ki ukazały się w Palestynie. W należy nowy tom dzieła B. Dica życia Jemenitów, (gdyż sam Polsce zaś wydano jeno kilka naburga o mchu „Chibat Cijon"

MICHAŁ WE!NZI-HER

aj ważn i ej s zych, pozy ty wn ych
pnzejawów twórczości w pła<szczyźnie indywidualnej, można
określić tendencje ogólnego ru
chu.
Z tego punktu widzenia
rok 1934 jest w dalszym ciągu
rokiem rewizji zdobyczy arty
stycznych osiąginiętych poprzed
nio.
Pierwsze
ćwierćwiecze
naszegio stulecia było okresem
wielkich, rewolucyjnych wstrzą
sów w dziedzinie plastyki: po
stęp odbywał się w tempie nie
zwykle gwałtownem,
prawic
eiksplozyjnem.
Problemy arty
styczne narastały tak szybko, że
musiało to stworzyć wiele rzeczy
nieprzemyślanych do końca, a
tymczasem życie rozwijano się
bardzo ibwijlnie, i na retfletkisje
retrospektywne nic było czasu.
Kiyzys gospodarczy
zmienił
atmosferę radykalnie: artysta
zinalazł się w zimnym klimacie
samotności, poznał, iak słabe nici
wiązały go ze społeczeństwem.
Wtedy kiedv dla artysty sztuka
V.
Jednakże choć w rozwoju pla- stała się walką o nowy świato
t./ki niesposób, bez perspek pogląd rzeczywistości wyobra
tywy
uchwycić żeniowej, dla społeczeństwa nie

(
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Z LITERATURY ŻYDOWSKIEJ.
Szereg wybitnych pisarzy tydowskicli za[Kiv. lada nowe utwory- l.elwik pisze now;i sztukę dramatyczną
p. t. „Sodoma", osnutą na
moty
wach bihMnych. Poeta I.
Maimer
j ukońo/.yl nowa serii; poezyj również
| na tle tńbliineni oparta, lec/, bel.ica
persyflażem w duchu ludowo • <olkloiystycŁiiym. Wreszcie I. M. Neumau kończy poemat p . t. „Kain".
j
NOWA BIOGRAFJA HEINEGOW Ameryce ukazała sit; nowa bio
grafia Henryka Heinego pióra Anto
nii Wabutin. Jest to lut w
królfclm
czasie drusa kslażka o Helnem po
niedawno wydane! biografii ie«o p IC- ty, pióra Maksa Broda, co świadczy
0 wzmoZonetn zainteresowaniu lelto
twórczością, pomimo Ze w
współ
czesnych Niemczech prowadzi sl« sy
stematyczną akcie przeciw Heinemu,
lak i wszystkim wybitnym
osobi
stościom pochodzenia
żydowskiego.
W ostatniom ivp. wydaniu leksykonu
Krauera usunięto fotosralio zarówno
Heinego, irk Herzla, Einsteina, Men- j
dclsnhna, Rathenaua I innych.
PRZEKŁADY Z LITERATURY POL
SKIEJ.
Nakładem iedncl z helsinttłr»rsk'cłi
firm wydawniczych ukazała sle ksiaft
ka Michała Choromarfskicgo
„Za.
zdro'.ć i medycyna" w przekładzie
na lezyk łirtski. Wyszedł
przekład
„KrzyZaków" Sienkiewicza. Przekła
du dokonali J. de France de Tersairt
1 J. A- Tesłar.

skxh". Książka
Opatoszu.
(którł
omówimy jeszcze ubs~ernie|),
nost
tytuł „Dzień w Regensburgu".
Naz
wiska tłumacza nie ujawniono. Dla
czego?
KSIĄŻKĄ PROF. EINSTEINA
PO
POLSKUFirma wydawnioza J. Frucłi imana,
która dotyd wyc-Jła szereg
wych książek, poruszalacych tek »ly
'zydowksie (Feuctitwanger.
Mann,

Heller) wydała obecnie przekład pol
ski tomu essay'ow prof.
F.instełaa
p. t. „Mól obraz <wia!a".
ZMIANA NAZWISK
Z OKAZJI
IMM.ECIA ..KALE W ALI".
Jak luz donosiliśmy, Finlandia ob.'
chodzi nader uroczyście
lOO-ledo
swej narodowej epopei
„Kalewala".
Ostauile zarządzenia rządu finlandz
kiego w tym względzie świadczą o
niezwykle
orygnailnym
sposobte
uczczenia tego Jubileuszu literackJogn. Oto rodziny fińskie, noszące naz
wiska rai J izoziemskie mogą z okazlł
tego jub lonszu zmienić sw>ole naz.
wlska na fińskie.
Wedle
ostatnich
danych cheć zmiany nazwisk zgłosi
ło dotąd IB tysięcy o«ób.
NOWA SZTUKA 0'NEiLLA.
Znakomity dramaturg
amerykań
ski ONeill wystawił w Prad®e ca»skici sztukę w 12
obradach
D. t»
„Żałoba Elektrze do twarzy", osmrtł
na przeniesionych we współozesnoM
motywach starożytnych.
NOWA

KIEDRZYfliSKlE00.

SZTUKA

Znany komediopisarz polski Stetan
OPATOSZU PO POLSKU.
Nakładem wydawnictwa ,|. Frucitt- Kledrzyńskl nap'sut nową komedie P.
mana ukazał się polski przekład tomu t. „Cudzik i S»ka", która tv najbliż
opowieści historycznych znanego pi szym czasie wystawi Teatr Mały.
sarza żydowskiego J. Opatoszu. auto
ra sławnel trylogii „W lasach ^ol.
o—o

i pracę M. Medzini'eso P. t.
„S jon izm polityczny".
Z clzieT krytyczno - historycz
nych wspominamy: Naliuma So
kołowa „Iszym", R. Benjamina
(Redler-Feldman)
„Pareufim",
rozprawy prof. Klausnera o „Filozofjacli i myślicielach", 2-tomowe dzieło
A. Orynowskiego
p. t. „Dzieje poezji hebrajskiej
w średniowieczu" i monografję
dra
Chaima Szermana
p. t.
„Poezja hebrajska w Włoszech".
Z innych wydawnictw na spe
cjalny uwagę zasługują: zbioro
we wydanie
pisun
tragicznie

zmarłego dra Chałma Arolozoro
wa (w 6 tomach) i wydań te
wszystkich pism Herzla, w no
wych wzorowych przekładach l
w zgoła nowym układzie.
Bogato, jak zresztą i w latach
poprzednich, przedstawia się dział
tłumaczeń z języków obcych.
Jak wudać z tego, nie wyczer
pującego
bilansu,
twórczość
hebrajska rozwija się, a to co
straciła w djasporze powetowała
sobie wielokrotnie w Palestynie.
JEHUDA WARSZAWIAK.
o—o

sfery, w której trwają malowane łych pojęć historji strtuki i raktuprzedmioty, barwa dobierana z ; aMzowało sp awę przebudowy
refleksją i zastanowieniem — hierarchji wartości poszczegól
czyż to nie ostaitnie, odległe nych artystów.
Jednocześnie z
echa biedermieru w malarstwie? J wystawą „Bjennaie" w Wenecji
Największa
impreza
wysta : w roku bieżącym urządzono i w
wowa w roku ubiegłym wystawa innych ośrodkach artystycznych,
„Biennale" w Wenecji stała pod w Paryżu, Londynie i w Pradze
przestała być jeszcze utylitar znakiem rewaloryzacji ubiegłe wystawy retrospektywne, które
Urządzono na niej na twórczość wieku XlX-go rzu-«
nym przedmiotem, służącym wy go wieku.
łącznie do upiększenia cnół
i ' specjalną wystawę międzynaro i ciły nowe światło.
W Warszawie w tym okresie
grzechów, dla dekoracji wnętrza dową portretów dziewiętnastego I
j stulecia, która dla zgromadzonej mamy do zanotowania wystawę
domu.
Nic dziwnego, że kiedy pau- I szjtuki współczesnej miała być sztuki ukraińskiej, na której mo
peryzująca się burżuazja
nie i drogowskazem dalszej ewolucji. gliśmy poznać styl bizantyński
1
mogła sobie pozwolić na luksus l Jest rzeczą wątpliwą, czy ten ikon z okręgu południowo-zaI
wystawę
„piększenia", sztuka
.została nawrót do passeizrmi z postula c'hodniego, wspaniałą
wystawę
wyrzucona z obrotu gospodar tu teoretycznego stanie się real Michałowskiego oraz
czego, a artysta zinałazł się po nym wyrazem artystycznym e- , sztuki belgijskiej..
Sztuka
Wszystkie te wystawy orgaz.a nawiasem życia społecznego, poki na dłuższą metę.
Zrodziły się z tej sytuacji' nowe współczesna posiada zbyt wiele niteowane bardziej nowocześnie
tęsknoty: zwrócono się do tema sił żywotnych, aby z przyczyn wydobyły na światło wiele dzieł,
tu i cło malarstwa monumental pozaartystycznej natury, skapi na które dawniej nie zwracano
nego.
Jedni, patrzący dalej i tulować ze swych dążeń prekur dostatecznej uwagi, i postawiły
Zdobywcza sztuka wielu malarzy we właściwym
głębiej, chcieliby nawrócić
do sorskich.
okresu, kiedy sztuka nie była początków dwudziestego wieku szeregu.
W Polsce, gdzie w historji
rzeczą prywatną, lecz sprawą zbyt silnie weszła w krew twór
publiczną w pełnem tego słowa czego pokolenia artystów i zbyt sztuki jest tak wiele zakłamania,
znaczeniu.
Inni bardziej do do wiele dała rozkoszy, każdemu praca ta posiada znaczenie pierw
czesnego kompromisu skłonni, kto się z nią zatknął na pła szorzędne.
skierowują uwagę na sztukę szczyźnie głębszego odczucia i
Rok 1934 nie był w malarstwie
dziewiętnastego wieku, na tę e- zrozumienia, aby można było na i rzeźbie zwiastunem nowych
prawd i nowych idei, ale przepokę, w której życie było w po-, wrócić ją na stare drogi.
Zainteresowanie się przeszło>- sziedł pod znakiem zwycięstwa
równaniu z naszemi czasami spo-<
kojne, soFdne, pełne wiary w ścią nie stało się dotychczas żad* zdrowego krytycyzmu historycz
cnoty moralne i w życiową za te nym poważnym programem na nego, który zwsze jest pożądany
ale przyczyniło 1 w przyszłości może być płodny.
cnoty
nagrodę.
Stuszowanie śladownictwa
-o—otonów, większa intymność atmo się tylko do rewizji przestarza

PLASTYKA W ROKU 1934
Sztuki plastyczme najmniej na
dają się do ujmowania ich w pogląwy syniteitynr.nc, podległe pra
wom kalendarza.
Jeden rok w życiu artysty
plastyka rzadko posiada znacze
nie przełomowe: w rozwoju
sztuki dopiero historja potrafi,
wśród szeregu lat innych, wyło
wić go i podkreślić.
Publicysta
polityczny swój
materiał, od Sylwestra do Syl
westra, ma ułożony w chronołogieżne wypadki polityczne. Kry
tyk literacki może za punkt wyjścin przyjąć czas ukazania się
książek, które zdobyły sukces
wyoawniczy, odznaczone zosta
ły nagrodą literacką, lub osiąg
nęły największy nakład.
Obraz
łub rzeźba nie osiąga sukcesów
'nk szybki:h, nic promieniuje na
wiat odrazu i obecnie nie wreny, k' >re dzieło stworzone w r.
1034 t.anie się dla dzisiejszej epoki najbardziej reprezentaCyj-

Kronika literacka

I.

NASZ

PRZEGLĄD

Warszawa niedziela 6 stycznia 1935 r.

I. MANGER

Gottfried Keller zaczyna swo
ich „Ludzi z Seldwyli" następu
jącą uwagą:
„Daremnie szukałbyś na ma
pie nazwy tego miasta! A jed
nak zmyślonem ONO nie jest; w
każdem mieście i każdej wsi
niemieckiej
widnieje
baszta
Seldwyli".
Nazwa Chełm znajduje się na
mapie, ale oprócz tego baszta
legendarnego Chełma widnieje
w każdej mieścinie, gdzie mie
szkają Żydzi, a na każdej baszcie
powiewa błękitna chorągiewka
naiwności, na której lud złotym
haStem wyhaftował epopeę:
Chełmskie opowieści.
Jest to materjał, który czeka
na swego mistrza. Wzywa genjalnego karykaturzystę i woła:
Bierz pe^ną garścią!
Szolem A lejc hem osnuł na jed
nej z anegdot .chełmskich swego
„Zaczarowanego krawca". Historję krawca Szymona Elego
który wyrusza niezliczoną Pość
razy po zakup kozy i przywozi za
każdym razem capa.
Poeta Jakób Sternberg prze
tworzył „Zaczarowanego kraw
ca" w ciekawą kompozycję sce
niczną.
W ten sposób jedna z historji
Chełmskich przeszła aż przez
dwa etapy inkamacji artystycz
nej.
A jest jeszcze 999 słownie
dziewięćset dziwięćdziesiąt dzie
więć) które dopiero ma <o ozekają.
Anegdoty chełmskie!
Dla uwydatnienia
fantasty
Don Kichota przeciwstawił mu
C&rwantes suchego, trzeźwego
Sancho Pansę.
Dla uwydatnienia śmiejącej
się postaci Herszla z Ostropola,
lud żydowski przeciwstawił mu
melancholijnego rabina reb Bo
rucha.
I tenże lud w opowieściach
chełmskich przeciwstawił sobie
dwa miaista: Warszawę i Chełm.
Warszawę — wyrafinowaną,
mądrą, sprytną. I Chełm — nie
poradny.
Antytezą, którą igrał genjiusz, igra także lud i to w spo
sób niemniej celowy.
Śmiejąc się z tysiąca pomysłów
i pysznych dziwactw, które lud
włożył w opowieści chełmskie,
nie możemy się jednak oprzeć
dziwnie
przykremu
uczuciu.
Także w tych opowieściach, po
dobnie jak w anegdotach o Herszlu z Ostropola, mieści się szkar
łaifne jądro - tragizmu.
Chełm jest dzieckiem. Nieponadnem, naiwnem dzieckiem
z
bodą i pejsami. Ze wszystkich
jtgo zmartwień i przygód wionie
;romat męczeństwa.
Lud — być może — miał na
Jku co innego. Szary człowiek
z ludu, który lubi przykładać pa
lec do czoła na znak, że ma ży
dowską głowę na karku, zamie
rzał może jedynie wyśmiać _ i
wyszydzić ten brak poczucia
rzeczywistości, to zagubienie się
w obcym świecie, które uosabia
1
Chełm.
<
Opowieści chełmskie stały się
cudacznem zwierciadłem, które
odzwierciadla w specyficzny spo
sób wszelkie gesty, miny i po
czynania ludzkie.
Zdrowy rozsądek całuje tutaj
nonsens w same usta.
— Skoro ty jesteś mną — rze
cze jeden chełmianin do drugie
go, widząc na jego nodze czerwo
ną tasiemkę, którą się sam na
znaczył był r>rzy wejściu do ła
źni rtla tem łatwiejszego rozpo
znania — skoro ty jesteś mną,
więc kimże w takim razie ja je
stem?...
Usłyszawszy pewnefto ratu, że

ci o Chełmie

legendą a rzeczywi
muje, że wymalowana bóżnica między
stością.
wyglądać będzie jak kościół...
I po trzech dniach i trzech no , Pewnego razu — opowiadają
cach rabin Chełma dochodzi do ;— przez Chełm przebiegł kot —
' zwierz, jakiego do dnia tego w
klasycznego wyroku:
— Najpierw wymalować, a po ' tem mieście leszcze nie wtdzano.
tem zamazać!
Więc całe nvaisto popędziło za
Stawiając rabina chełmskiego
w centrum anegdoty nadał lud tym stworem.
żydowski chełmskim
opowie
Kot wdrapał się na dach
ściom oryginalny rys, którego chełmianie ciskali jednak weń
zupełnie brak np. niemieckim tak długo kamieniami, póki nie
zeskoczył i jął dalej uciekać, a
Schildbiirgerom.
Do taikiej ap^teoey naiwności całe miasto za nim...
Niemcy nie doszli.
Przybyli nad rzękę. Kot wsko
za
Anegdotę chełmską opowiada czy! do wody, a chełmianie
lud spokojnie i powoli, w stylu | nim.
I tak wszyscy potonęli.
epickim, zupełnie inaczej
niż ; I po tem wydarzeniu — koń
anegdotę o Herszlu z Ostropola, czy anegdota, — powstał nowy
opowiadaną pospiesznie i ner Chetm, który z dawnym niema
wowo, byle czemprędizej dojść I nic wspólnego.
do końca, do pointy.
i
ile artystycznej dyscypliny i
Bardzo znamienne jest też to, ; talentu mieści w sobie ten finał!
pak lud kończy to swoje zbioro Obu tych rzeczy niejeden pisarz
we dzieło i z jakim taktem prze mógłby się u ludu — uczyć.
prowadza ścisłe rozgraniczenie

świat ma się przewrócić, kładą źródła widzimy w „Zaczarowa
się wszyscy chełmianie twarzą nym krawcu". To też dziwi mnie,
do ziemi. Ceł tego postępowa że Sz. Niger w swej pracy „O enia jest jasny.
W ten sposób lementach humoru Szotem Alejmianowicie ockną się wszyscy chema" nic zastanowił się nad
po przewrocie świata w pozycji podobieństwem między rabinem
właściwej...
Chełma s Kasrylówki.
A gdy w Chełmie stanął zegar
Wywody chełmskiego rabina
miejski i całe miasto nie wiedzia są prawdziwemi perłami logiki.
ło, czy jest dzień czy noc, wy^
— Trudna sprawa — medy
słano delegata do Warszawy, by tuje on, mając rozstrzygnąć spór
się dowiedział, jaka pora jest na dwóch partyj spierających się o
świecie.
| nową bóżnicę. — W istocie obie
Wysłaniec ruszył wczesnym strony mają rację. Zarówno ta,
tankiem i wieczorem przybył do która powiada, że bóżnicę na
Warszawy. Dowiedział się, któ leży malować, albowiem dom Bo
ra godzina, wyruszył z powrotem ży powinien być piękny i okaza
i o świcie znalazł się znowu w ły, — jak i ta strona, która utrzy
Chełmie.
I w najsny, zta.y raneJk, iskrzący
się na wszystkich dachach mia
sta, posłaniec wykrzyknął z
tryumfem:
— Jest noc !
I taik poziostało. Odtąd dzień
nazywał się nocą, a noc dniem.
(Rom. Landau: ^Paderewski''- derewski" Roma Laindau'a. (Pi bezcereinonjalnie pominąć, temAle ciekawa rzecz.
Poprzez
Przełoży! z amgicistaeso is'iy sarz ten i publicysta nader ce bardziej, że Rom Landau w swej
morze nonsensów dochodzi nie
Bagttefl Ryahlfftslki Wyda^TOłCt- niony w krajach anglosaskich _ koncepcji Paderewskiego tu właś
raz Chełm do sądów tak jasnych
•uo
J. Przeworsinego).
jest również autorem -biografji nie widzi wytłumaczenie tragicz
i dosadnych, do jakich dochodzą
Gorączka monograficzna, na ^Marszalka Piłsudskiego), Praca nej aureoli, otaczająej tę wy rzadko nawet mędrcy.
1
Oto jak Chełm zetknął się zie Którą zapadła literatura powojpn 1jta, w dużym zakrojona formacie, niosła postać.
zidradza
pr
z
edewszys
tikiem
znana,
strawiła
już
poważną
liczbę
i Nadzwyczaj ciekawy materjał
sprawiedliwością świata.
„bohaterów"
historycznych,
tak
;
komite
obznajmienie
autora
z
tc'potrafił
również zebrać Rom Lat
Oni, to jest chełmianie, doszli
pewnego pięknego
dnia
do że dzisiejszy biograf grzebać s.ię : matem. Landau potrafi bowiem dau w opisach politycznej, dyplo
wniosku, że bez sprawiedliwo już rnuisi w reikwiitorni męf- zanalizować również biegile ema- matycznej działalności Paderew
nvch, niepewnych i wybrakowa n?.Cję tego fenomenu ludzkiego, skiego. Opierając się na źródłach
ści świat nie może istnieć.
nych
postaci dziejowych. C u - ziwanc.go Paderewskim na rozleg anglo - amerykańskich, u
nas
Że zaś świat składa się z kra
jów, kraje z miast, a Chełm jest nnuż więc nie obrać sobie raczej łe strefy światowej polityki, jak niemal nieznanych, a w znacznej
za postać tytułową osoby współ i .na niedostępne wyżyny tmizy- | mierze i na osobistych noznio jednem z nich...
Więc zwołano zgromadzenie czesnej, żywej, aktualnej, ścisłe ! ki. W słowie wstępnom do bio • I wach z twórcami Buiropy power!
(sławne chełmskie zgromadze awiązanej ze świaltem cizi siej - grafji rozitrząsa autor z erudv - j salskiej uwypuklił autor zasługi
I
cją i subtelnością stanowisko ja- j Paderewskiego w isbwarzeniu Pań
szym
wspólnością
epoki
i
losów.
nie), radzono przez trzy dni
i
trzy noce i/uchwalno wysłać de Tak brzmiał prawdopodobnie je \ kie w świecie kultury i salonu s'jwa Polskiego, ukazując nam
legację by zakupiła nieco sprar- den z argumentów owego pierw europejskiego drugiej połowy 19 dziwny wpływ, jaki romantyczny
wiediiwości dla chełmskiej gmi szego nowatora na terenie mon') v^ieku zajmował sławny uiistrz. muzyk wywierać potrafił na cy
grafji historycznej. Jeśli wyda 1 jjfcdać, że od czasów Francisz - nicznych rutynrstach dyploma
ny.
Wyruszyli
posłańcy,
uszli się to komuś niepmzekonywują - ka Liszta żadnemu mistrzowi to- tycznych „Wielkiej Piątki".
nie
przypadło
takie
W sposób nader ziręcziny wy
dzień jeden i pod wieczór przy cem, dość wspomnieć o przeja - jnów
panowanie nad wiązał się autor z trudnej koor
wiającym się w ten sposób wpły despotyczne
byli do pewnej karczmy.
światem,
jakiem dynacji postaci Paderewskiego i
Zaczęli rozmawiać z karczma wie reportażu i wywiadu dzicii - 1 Owym
się
może Piłsudskiego. Wobec tak jaskra
rzem, — karczmarz nie był cheł- nikanskiego na powieść. Mono- pochwalić
miaiiroom i od-azu •zmiarkował o grafje poświęcane wybitnym in Paderewski. Przeprowadziwszy wego antagonizmu, poprzez któ
co tu chodzi.
dywidualnościom współczesnym czytelnika przez wyczerpujące ry przerzucenie mostu z najbar
— Mam — powiada im — w nader s4 potrzebne i cenione w relacje o pochodzeniu, młodości dziej naciągniętych ogólników—
piwnicy beczułkę sprawiedliwoś dobie hierarchji i autorytetu, bo żmudnych latach nauki Mistrza byłoby niemożliwością, jął
się
ci, ale oczywiście, za żadne skar nabierają wartości dydaktycz - (Konsenwatorjum Warszawskie, Landau metody innej. Tak jak
by świata...
pych i propagandowych. Za przy Fryderyk Kie! i Urban w Berlinie, Maurois opisując Shelley'a w
1 co tu długo gadać — targ w kład rłużyć tu może pierwsza •sławny Leszetycki w Wiedniu), „Byronie" i Byrona w „Shel targ, wytargowali beczułkę spra bodaj monografja
powojenna idaje Rom Landau ciekawą, choć ley'u" stara się zawsze patrzeć
wiedliwości, karczmarz wziął poświęcona człowiekowi żyją J popularnie ujętą analizę igry Pa na postać epizodyczną — oczy
pieniądee, wręczył im towar i na cemu, a mianowicie ,,Dux" Mał derewskiego, okraszając ją kilku ma swego tytułowego bohatera
pożegnanie powiada:
gorzaty Sairfatti (o Mussolinim). ! auitentycznemi aforyzmami mu- — tak i Rom Landau, z ca-łą su
— Pamiętajcie, byście nie oRecz inna, że w stosunku do jzyczineml Paderewskiego. Roz - miennością respektując fakty, z
twierali beczułki zanim nie będzie postaci współczesnej — (trudne j dział czwarty biograf ji p. t. ,,Mc różnych je stron, zależnie od mo
cie z powrotem w swojem mie jest niewymownie zajęcie objek- ;tody Artysty" .przynosi dalsze i mentu, naświetla. Stanowi to o
ście, rnaiczej sprawiedliwość mo tywinego stanowiska; grozi tu dokładniejsze wyjaśnienie kon- wprowadzeniu do monogra'jl
że wam po drodze wycieknąć.
bowiem najwytrawtniejszetnu kry ceipcyj muzycznych Mistrza i ar- pewnego jakby „reżyserskiego"
Chełm przyjął wysłańców z tykowi popadniecie w przesadę ; tystveznego jego podejścia
do momem'ju.
wielką paradą.
Beczułkę ze idealizacji, lub przekucia opisy ' wielkich kompozytorów.
Ks ażka zakończona jest „PoNa
sprawiedliwością ustawiono na wanego żywota na jakiś
ma wstępie zdanie Masona: „Dziw- Siowiem", w którorn autor zdaje
samym środku rynku a rabin terjał agitacyjny. I jeszcze jedna nem się zdawać może, że najlep sprawę z rozmowy, którą odbył
wraz ze starszymi gminy przy trudność piętrzy się na drodze szym z wykonawców Liszta jest z Paderewskim w Riond Bosson
byli w uroczystym orszaku na jej naszego monografisty. Bohater Paderewski, który nigdy nie był po ukończeniu rękopisu
swej
otwarcie.
jego żyje wciąż jeszcze, działa, jego uczniem i nie słyszał nawet pracy. Zacytowane poniżej zda
Ale zanim jeszcze beczułkę
przechodzi jakieś ewolucje, czy gry Mistrza". W grze bowiiin nie pozwoli krytykowi choć częś
otworzono, rabina chełmskiego
inwolucje, może lada dzień rady- Liszta, mówi Landau, mógł Pa- ciowo uzasadnić entuzjazim swój
zdjęła nagle ciekawość:
kaWe zmienić iswój światopo - Iderewski w wyższym stopniu, wobec estetyczno - literackich
Ciekawa rzecz, jak też pachnie
gląd i czvny, z lewicowca stać niż li grając Beethoven a. a na- walorów książki.
sprawiedliwość ?
„W karierze Paderewskiego w
się reakcjonistą, z poety finansi jwet Szopena (!), przejawić cały
I podsziedł starowina, nachylił
stą
biografii i biografowi na swój kunszt pianisty, w grze Lisz Polsce widzimy wielkość klasycz
się i nagle podskoczył i obiema
pohvbel' Uboższa .jest również ta fortooiam stawał się orkiestrą. nej 'tragedji. Nikt z śmiertelnych
rękoma zatkał sobie nos:
paleta pisarza, tnałulacego wsmół Liszt i Paderewski do jednegD nie pracował dla jakiegokolwiek
— Ludzie, fe !
czesne
sławy. 1 patosu i słów zdążali cehi! Nie tu miejsce na Ideału z większem poświęcenie!!
— Co „fe"?
gromkich
i żonglerkii efektowne- komentarze Landau'a do Bacha, i miłością, z czystszemi intencja
—- Sprawiedliwość cuchnie!...
mi
określeniami
jak „Misja", Beethovena, Szopena, romanty mi, większym duchem ofiary, i
A propos chełmskiego rabina.
„Przeznaczenie",
„Mesijas>z"
i ków, granych przez Paderewskie nikt w najszczytniejszych swych
Monumentalna figura, która
go. Wystarczy rzec, że uwaigi te ambicjach nie vostał okrutniej za
wiele
ipflWCh
użyć
nie
wypada
stoi w samem centrum chełm
w odniesieniu do człowieka, któ znamionują niepospolitą iu'teli - wiedziony przez losv, które wy
skie anegdoty
gen.cię i zrazumiemie muzyczne bierają to, co człowiekowi naj
Ten pyszny rabin, który po rego czytelnik w tr?Vcie lektury
b'ografa. Krzywda stała się rs- droższe, dla zadania mu fatalne
książki
"sootkać
może
przvpadko
trzebuje za każdym razem trzech
toml'nst
Paderewskiemu — kom go ciosu".
wo
na
ulicy.
Wielki
natomiast
dni i trzech nocy, aby doj^ć dr>
Józef Kronfttein.
pozytorowi. Znaiduiemy coprawplus
takiej
współczesnej
mono
orzeczenia w jakiejś sprawie.
da u końca książki skrzętne wvPostać, którą można porów grafi! stanowi łatwe i zrozumia
ł
24-ech komioozvcvi Mlnać tylko z Szolem Aleicheriow- łe t o dzieła. n»e wymagające spe 1'iczeńi'e
ł
LFKART DENTYSTA
skim reb Jojzefltm z Kasrylówki. cielnych słudjów, badań i wia - 9 .ri2. cfit jednak T tego. gdy au- I
I tor pomiia ie komple'neim niemal
Kto zresztą wie, czy reb Joj- domości.
Monografię bardzo ciekawą, a nrlezeniem. Strona kompozytor G. 6fl!J0'!-JENTY«
zefl nie jest bezpośrednim spad
pozbawioną
przvtem ckliwoścl i ska osobowości Paderewskiego
CHMIELNA
57.
kobiercą chełmskiego rabina? Że
Przyjmuj* od 10—2 i 4—8.
Szolem Alejchem czerpał z tego apologetyzowania stanowi ..Pa i zbyt wainą jest, by móc ją tak

Zycie Ignacego Paderew

•
_NASZ PRZEGLĄD,

Warsranra, (firedrieta 6 sfy^rnia 1935 r.

Listy Wassarmana do żony Pogadanki kosmetyczne

Moda
na „powieści biogra - ny do udziału w tych użyciach i rencji: „Obecnie w Pailazmo Prtti
ZDROWA CERA A RACJONALNE ODŻYWIANIE.
S e ' . . " ! . l S a d r > K > n ! ) e s t . t e m ' ź e i Panoszach, — tej żony.
którą | nagle zobaczyłam Dwarnz Alberta
DJETA „NORA1ALN LOO" CZŁOWIEKA.
życie wielkiego człowieka
je%t j jes-t dlań zarazem towarzyszką
i przeszył mnie płomień — mia
nieodłączne od jego działalności J koleżanką. Taik naprz. pisze on nowicie obraz pięknego Jana na
Skóra nie stanowi, jak to już nie- , zasady.
kub twórczości. To;toż
wielką w kwietniu 1902 .raku z Florert- malowany przez
Andrzeja d?l Jednokrotnie podnosiliśmy, narządu I i) Positki należy możliwie urozma
ciekawość wzbudza odnaleziony cjii o podróży po Włoszech :
Sarzo. listotniie piękny, ale Albert niezależnego od pozostałego organiz-' leać. Nie lost to tylko Zadanie smaostatnio szereg listów niedawno
„Pragnąłbym pospieszyć do jest jeszcze piękniejszy". Ciągle mu. Zdrowa, Iedrna i śweża skóra ' koszów, ale nakaz zdrowia Nie naamarłogo pisarza niemiecko - ży- ciebie i zabrać ciebie, szczegół - przy podziwiannu obraizów
mi icsf wyrazem zdrowego ciała, nato- 1 leży wcale do zbytków: konsenva z
dowiskiiego Jakóba Washerman a. nie w niektórych chwil ach, kiedy strzów włoskich
myśli on
o miast skóra wadliwie ifunkciofluiqccgo ! pomidorów, grzyby i owoce suszone>
Listy te pisane przez .znakomite powiiadam sobi>e i jestem pewny, swych własnych chłopcach. Ta organizmu zaletami terai odznaczać ' szcz3w solony tub suszony, marmego bcletrystę do swój pierwszej że 'ty .na mojem miiejscu używa wielka miłość i tkliwość skłania się nie może. To też w trosce o mila lada z borówek i t. p.
żony obejmują okres około dwu łabyś jeszcze inlcnisywiniej i czyś Wassśrmana do napisania listu, dla oka cerę pamiętać należy o ca- j 2) Dbajac o właściwy stosunek p»dziestu lat i oświetlają
istotę ciej niż ja. Tak, nieraz gniewam w którym poleca żonie, by ku.pi- łoścl, o wszystkich narządach, które , szczególnych składników pokarmu —
i rodzaj tego pisarza wyraźniej się na Wolfa i jestem kapryśny; la dla Alberta konia na biegu - na cielesną naszą laźń się składają- unikać należy nadmiaru jednego s
niż on to dotychczas uczynił wobec niego, jakgdybyim chciał nach, którego on, ojciec, mu o-1 Jednym z doniosłych narządów i-.-M nich Niepożądane jest naprzykład po6aim, łub niż uczynili to in,ni. S.i się na nim zemścić, że on jest i biecywał: „Ale naturalnie musi-1 Ł. zw. układ trawiona. a zatem żo- j toczenie kartoflanki /. ryżem względto (prawdziwe listy poetyczne w przy mnie, a ty nie".
my także kupić konia d>la Jerze-1 Udek, jelita, lak wogóle cały
ten, nie IcRumina maczna (za dużo weglo
najśclślejszemi znaczeniu
tego
Wassenman
jest
najbardziej - go, — może mmieijisziego, bo i na-; skomplikowany aparat, który pr/y-1 wodanów) albo rosołu i mięsa z iajasłowa, oskrzydlone fani!azją
i kochającym i najitikli'wisizym oj- i czej bęidą bójki" — nadmienia w czynią się do odpowiedniej pr /.cróh- i mi i sernikami na deser (za dużo
pełne uczucia. Są to dokumenty cem; wizrutszajvaco działają od- rozumnej przezorności filozofie z ki i przyswojenia najrozmaitszych białka).
pełne łu dr k'ego uroku u' dobroci, nośne jego listy, jak naprz. list J ny ojciec.
; pokarmów, któro człowiek dzień wj 3) Im więcej człowiek używa ruktóre b<-®wątpienia nałożą
do pisany z Rzymu w kwietniu 1904
"
dzień spożywa (oczywiście, o ile Ko 1 Chu. tein więcej mn się należy węl*
rzeczy najpiękniejszych
i naj - roku, gdzie p ł S ze: „Aloja najuko
na to stać...)
Należy o ten aparat lowodaitów (cukru, pieczywa).
tkliwszych, jakie autor ich kie- chańsza. dzisiaj wiiidizliaiam ory
dbać, nie przerażając go nadmierną j
t) Ilość mięsa ILO powinna przekra
dykołwiek napisał.
ginał Madonny del (iranducca i
pracą, szkodliwemi produktami. A z czać 20 dk- dziennie, racja tłuszczu
n
Wasser.mana - poety me moż stwierdziłem, że w jej • Dziecku
I drugiej strony, trzeba wiedzieć, co wynosi: 3—I dk. masła i 2—4 dk.
na odziełić od Wassermana - jest podobieństwo do naszego
j jeść I jak jść, ażeby dostarczyć or- szmaJcu. Mięso zastąpić można rówczłowieka. To też kiedy Wasser- chłopaka. Miałem przytem oso- JJ
j gan'zmowi tych składników,
jakie nowartościową rybą, jajami względWIDOK 23 m. 1, tel. 625-51
man w swym autoportrecie
z b iiwe uczucie, że ty go pewnie
! mu są niezbędne. Racjonalne odzv - tile serem.
niedokończonej powieści (,,Lae- teraz właśmie kąpiesz, a om be- M A G A Z Y N S U K I E N
I wianie dobrze odbija się na cerze,! 5) Potrawy ciężej strawne (tłuste
, a i k miły i kochany jak Ten
' niewłaściwa zaś djeta na
zdrowie i mięso, jaja smażone, przetłuszczone
poleca
wiada:
~ „Tak nic wyglądają
" " mę
™" na obrazku Rafaela". I zaraz po najnowsze MODELE PARYSKIE
skórzo nie pójdzie.
I grzyby, wędliny, orzechy I t. o ).
żowie o uregulowanym porząd tem następuje dalszy list z FloCykl pogadanek, poświęconych ra- kombinować należy
z
potrawami
po cenach konkurencyjnych.
ku", to mamy tu tylko do czynie
cjonalnej diecie,
rozpoczniemy od lekkostrawnemi (kleiki, kaszki, omlenia z jedną z tysiąca sprzeez rtjety, iaka jest niezbędna dla czti - ty, grzanki, delikatne kluseczki
z
ności, z których ten
genialny
wieka zdrowego, albo t- zw. normal p"aną. mleko, zupy z jarzyn, kasz.
człowiek się składa. A kiedy na
napój i żółtkiem, potrawiki, galaret
nego człowieka.
wet Wasscininan
wzdraga
się
Przedewszystkiem należy wiedz'eć ki i t. p.)
przed każdym ustalonym stosun
6) Obiad nie powinien
być ani
•loai.żej 'ziaimixwjozaim y
jak;
3 pyt. Dlaczego zaprowadzo ile jeść i jakie gattmki pokarmów są
kiom, kiedy z cjeśni domowej
zbyt wilgotny (za dużo płynów np.
mait((';at dy.sikm'syjuy, air.tykfliliik na została piostytucja i dlaczego dla człowieka potrzebne.
spogląda w dal, gdzie wolny i
Otóż normy całodziennej racji po- \ zupa i herbata) ani też zbyt suchy,
•mansm faheto.tfwty francuvk:e'- nie została ona jeszcze zniesio
nicawiązany prowadzi, jak mu
karmowej dla dorosłego zdrowego [ 7) Należy łączyć t. z w. kwa&otwór
na ?
»o.
się zdaje, wyśnione. życie
wed- ,
.
,eden z naszych kolegów ~:-j
Odp. Wyobrażam
sobie, że [człowieka przy umiarkowanej pracy cze pokarmy (mięso, ryby, kas/a, ja

MAISON

LADY

i
Mięta w sprawie kobiecej

rownego śpiewaka siedniowiei.z- dziienmikarzy ogłas.za list, 'który Jprosiytucja. która jest tak stara,' są następujace: białka około l (it) ur.. | la, chleb) z t. zw. zasadotwórczemi
ńego, to
nie
przestaje
nr wystosowała do niego znana fc- 1 jak... półświatok, zins/tała urządzo i tłuszczu około łon gr.. węglowoda • i (warz>Tva, owoce, mleko) i u«'kać
jednak myśleć o żonie i d>zia - mintetka, a w któiryin iadane-żo-1ma dlatego, że odpowiadała po- nów około 400 gr., wapnia 0,7, fosio- jednostronności w ich spożywaniu.
ciach i nie. pmzestaye
się . tnoszW przeciwnym razie narażamy się
. .
,
i stały
, różne pytania.
j
. Oto one są'
— : tr.zebie. Jest
j
nader ,prawdoipo - r u 1 , 3 2 , ż e l a z a 0 , 0 1 5 g r r

czyc o najmniej 'Sizy szczegół swe j w.raz z odpowiedziami, jakich jajdobne, że była to właśnie kobie-1 Najważniejszą rzeczą jest zaclro- na wywołanie odczynu kwVuego
go og miska domowego.
jhredny mężczyzna, pozwalam ^i-i ta, która wynalazła sipnzedajną 'waiiie odpowiedniego stosunku mie- względnie zasadowego krwi. Przesa
. Tak naprzykład pisze on w li- [ ? j c niieśmiało na nie udzielić.
i miłość: miała to ona w skóizt. d?.y poszczególnemi składnikami p.i da w jednym albo drugim kierunku
sitopadzie 1904 rokiu. „Obaw.am j pytanie. Dlaczego kodeksy i o- A jeżeli prostytucja nie jest ska- kartmVw- Znaczy ! o, że ilość białka żle odb ja się n a cerze.
Oto główne 7asody wvżyw'enia dla
— jH?'- z c
otrzymałaś wsizyst - bycz^je -isM z.ymnją kobietę
w sowana, to zapew<ne dlatego, że spożytego równać się powinna ilości
. Jcich moich lusitow, ponieważ twe starcie podwładności nie odpawia prostytutki tego mie chcą. Doiła-1 tłuszczu, natonrast węglowodany spo człowieka zdrowego. O djetach dla
;'.r;'^ty Przybywają tak nucircigula'- .dają-cej jej zdolnościom?
j ję, że wbrew dekilamacjii tyłu po żywane być winny w ilości cztero- chorych względnie skłonnych
do
i
jak bicie twego -kocnaneigo
Odpowiedź. Ponieważ kodek- wieśoiopi.sarzy, autorów drama- i krotnie przewyższającej ilość białka, ciwób — w następnych pogadan serca . Podobnież, 'gdy przez |sy ii obyczaje są zawsze następ-• fycznyclt, socjolo-gów,
morali Przy 'ukiadait'u zdrowych Jadło- kacli.
,parę dni pozioistaje bez wtado - • stwom stanu rzeczy, nakazanego stów, feministów etc. żadna ko-] spisów ważne są jeszczo następujące
Dr- L- Liwicz.
,• mości od swoich, napada go za- nrzcz naturę. W czasie gdy lud/-' •bieta doprawdy nie jest
obo
raz, dręczący niepokój i pisze on k a ś ć ź y l a w c d j u i g p r a ; w ) i a , t l I i r a I , wiązana się sprzedać, a te któ
wledy w najwyżsmm zdc-nerwo- • n y c h > .kobieta ,istota ficzynie sta re to czynią, uważają to za rzecz
waniu: „Wczoraj byłem już cal- (j a > cieszyła &ię opieką i była wy!całkiem naturalną.
kiem rozbity wsk/utek niiepo-ko -,Wywiana przez mężczyznę. Żresz! 4 pyt. Dlaczego mnóstwo wyByły nauczyciel szkoły wyż- inMIc" nadają życiu formy mocju, gdyż nie .przybył ani jeden I tą, wbrew pastelowi, jest jesz-] razów ma
tylko jeden rodzaj
szej w Niemczech, obecnie znaj no ustalone, utrwalone przez tra
Iiist. Poco, ach poco te zibytecz- o z c
j dzisiaj w ogromnej. męski ?
dycję. Do wieku lat 25 córka —
ne mleczarnie?" Albowiem Was-1 większości wypadków. Dodaj-!
Odp. Co za dziwaczne pyta- dujący się na eimigracj'i w Pary
isor.man jest nnocno zakorzeniony| my, że kobieta., oprócz wyjąt- nie? I do czego feminizm chce żu, prof. Gottf.ried Salomon, wy pragnąc wyjść zamąż, musi mieć
głosił odczyt w niemieeko-fra;i- i pozwolenie rodzneów. Mężatka
w,swem ognisku domowem i tak k ó w, chętnie zgadiza się na
tę; się już wtrącać? Czy i słownik
cnskie.m stowarzysizeniu badaw-1 przy wszelkich interesach prawszczelnie związany ze swo'smi, iż podłecrlość, która zre/satą
jest
jest Bastyłją,
którą
pragną
pragnie zawsze wiedziieć, co się tylko pozorną. Kobiety zazwy-j wziąć te damy w imię równości iczern na temat życia małżeńskie- I nych mrcs'i mieć upoważnienie
j męża. Nie jesiito tylko pisine
dzieje w domu. Tylko 'witedy mo czaj są gospodyniami u siebie, 1 płc,i? Ależ raczej mężczyznom I go i rodzinnego we Firancji.
że on spokojnie riżywać życia. większa zaś część mężczyzn jest przystoi |irotestoiw.ać przeciwko I
Obcokrajowiec przybywa
do • prawo Kodeksu Cywilnego, Ucz
To też pisze an w jednym
ze podwładna nazewmątrz. Naogół, tyranji .sprawowa.nej jłrzez płeć I Francji z całkiem blędnemi wyo-j' prawdziwy fakt życia.
swych listów do żony: „Dlacze więc mężc-zyżni są imn'ioj wolni I damską w słowmictwie. Większa! brażenianri o strukturze tow ar zys
Jeszcze dzisiaj wychowane
go nie piszesz mi nic nioprzy - niż kobiety.
część wyrazów, które wyrażają kiej, wyobrażeniami, które
dzocwcząl
powierzaie
z n _ | młodych
jemnego? Musisz chyba mieć też
pyt. Dlaczego kobieta była i pojęcie wielkości, piękności, »i-1 czeinpnął z tektury powieści i o- J i c s t częstokroć klasztorom, gdze
tem Oglądania sztuk francuskich Taki j posłuszeństwo i poświęcenie izmartwienia? Czy ze służbą
i-1 długo uważana i jest jeszcze po ły (już te samie słowa o
nic wic. że we c ' 1 0 d z l z a naj'wiicwszn cnotę ko(łzie wszystko gładko? I o lem •
dzień przez wielu mv aż am' świadczą) jest wszak rodzaju I cudzoaiemiec
Francji
tematami
dla twórczości |'. 1 | c C 'T Teirai p,izvpasać
należy
pow.imnaś mi pisać . Albo: ,,N;e z a człowieka niezdatnego,
zaj żeńskiego.
Pieć czę.sci świata, '
"
tr7vmai >się
t^ip .zasady
.7^.«inidv inn-7pimiil(*7^-'
i_:.. iudzkieęo
•
m| najpotęaniejisze_ ..
trzymaj
ipirzomiilcza- | c . Z ęść ^:a^^
niższą rodzaju
?
narody, sprawie- są zjawiska wyjątkowe i osobli-j* c walka o piawa kobiety nit
nia rzeczy nieprzyjemnych ; nie, Odp. Ponieważ kobieta, ziwła-i dłiwość, prawda, dobroczynność, we, natomiast Ksifotne postacie t . pobatiła znaleźć we Piancji sizew dziehjh rokiego gruniu. Nawet możność
chcę podejrzewać, że coś
się szcza taka. co się uważa za naj-1 wolność, równość, braterstwo życia, odgrywają
I rozwiedzemia sic dana została
Typowy ,;
dzieje na ubocznym planie, lecz .bardziej „wyzwoloną", sama nie • (Sratemite),
nawet
ojcostwo •sztuki rolę poboczna.
j>ragnę widzieć jasno wszystkie j posiada dumy płciowej. Małpuje j ('paiteirnite) należą do płoi żeń- francuz, „franeais moyen", j-.»st frnncu^om dopiero w r. 1384
solidnie - mit\sz - j i" zyczeni walka o to toczyła się
wiid^okręgi, gdyby nawet wisiały i a n a mężczyznę, stara się wyk")- skioj. Ona ma cnotę, a nam po człowiekiem
n
C l , f" 1 1
poprzedn.-cłi lat piętnanad niemi chmurki, gdyż wieł- j n-ywać zawody tradycyjnie m-, 1 s-! zostawiła występek. Stanowczo czańskim. Je-stto rzeważnie ut-'
stu.
Tak nrocna jest tu spójnia
kich „ch.rmrr" chyba prziedemną i<|
j
Feminizim zresztą
jest są kobiety, które nie będą nig- banizowany posiadacz gruntu na

Życie rodzinns Frssicuzów
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nie zataisz".
j tylko jedną z form uwielbienia dy zadowolone.
Poeta Wasserman nie jest re-1 mężczyzn, forma naiwna, zawistClement Vautel.
gula-rnym, ale za to namięfinytr rną, nieipojętą.
pisywaczem listów. Będąc bar-]
dzo wrażliwy, odczuwa on silną
potrzebę komunikowania czegoś, l
| PRZEPONY PARK. - IDEALNE MIEJSCE WYPOCZYNKOWE
Przez wszystkie jego komunika
NOWOCZESNY PENSJONAT
ty i relacje, jakie posyła żonie
do domu. przechodzi jak czerwo-j
'na nić głęboka pobożność, świa-i
doima i uczciwa wdzięczność zai
to, co danern mu jest. przeżyć, !
czy to jeist sztuka czy natura.
Poiożony w naipleknlelszel okollcł ita iinll Otwock — Sródborów
jest on s m a kosz e m na w ielką
K o n o p n i c k i e j 4 , tal. 83
skalę, ten poeta Wassenman,
i!
ciągłe nanowo ubolewa, ŻL - iii; '
ma możności dopuszczenia i żo-l

wsi, który mioszika w mi esc: o o r g a n i z m u f a m r . j r c g o . ż e B o n i n
może tylko chwilowo, i często zde.finjowal państwo jako zespół
powraca na wieś. W ten sposob o j c ó w r o d z i n , p r z y c z e m o k r e ś l e 
istniejący np. w Niemczech roz- n i e t o i r a h e j e s z c z e j e s t d l a s t o 
dziiał pomiędzy mieszczaninem i s u n k ó w d / i s i e i s z v c h
chłopem jest we Francji znacz- © " S A N I E P A R
me złagodzony.
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.obywatela ! walni p o w s s a d n i a l y l k a
francuskiego" jest przez ludzi
stojących
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yjŁOTY
obywatel ten wałczy namiętnie o!
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zachowanie wolności dla
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NASZ PRZEGLĄD Warszawa,

'niedziela (i stycznia 1935 r.

SZACHY

dzio k'rótk,i wzirok. Pewnego razu gor/.ko płacze. Starsza czeigodfi.!2cisjacbivv.ał świadków AV ja- na. dama bardzo się tem wzru
sza i pyta ze współczuciem mal
łcieijś zawiłej snrawie.
— Aha — powiedział, wzno ca:
pod red. d-ra St- Kolina.
Dlaczego tak plączesz., mo
sząc głowę z pmad stosu papie
ZADANIA.
pod red. Szlema.
rów, piętrzących się na biurku je dziecko ?
1
Gevers, Anftwerpja
—
więc
to
wy
jesteście
Francis
z
B
o
roach
wiały
się
zaręczy
ROZKŁADY TURNIEJOWE.
Białe:
Kh3,
Dg7,
Wf4
i
h6,
ka Pępek, lat trzydziestu jeden, ny maj ej siostry.
Rozdanie 4-te rozgrywek Ima- łowycl) „o puliar Francji 1934 p Mtytutika, znana pod przezwi
Gf8,
Sa5
i
g2,
pd3,
d4,
h4
i
h5.
—
Nie
martw
się,
kochanie,
;
r. ł \
Czarne: Kd5, Dhl, Ge6 i g«,
skiem „Krzywa Franka".
twoja sios'.ira znajdzie innego na
Sc7 i fl, pc5, d6, 12, f5 i P.2.
— Nie, panie sędzio, — odparł rzeczonego.
Pik — A K 7 4
Mat w 2 posunięciach.
Tak, proszę pani, alf tam
basowy głos — jestem iradca mi
Kier — 10
ten był... cukiernikiem.
•rata'.erjalny Kucharski.
Karo — A I) W 10 9 t
*
silili
S. H. Dre$e.
U LEKARZA.
WALKA O FORMĘ.
'l rell — W 9
1 nagr. „Briticsh Schachb.".
— Myślałem, parnie doktorze,
Jeden z znakom litych .pisarzy,
Pik — 10 9 8 51
B
Pik D W 6 3
Białe: Kf5, Dtl, Ghl, Sc3 i U3,
bawiąc niedawro w Zakopanem, że jak przestanę pić to wyzdro
Kier — A D 7
Kier —> K 8 6 2
X
pc2, d5, e3 i t4.
poznał u Trzaski pewnego sym wieję.
Karo — 8 5 3
Karo i— 2
Czarne: Kc4, Dc8, Wj5 i h4.
patycznego młodzieńca, który w
— Tak, ale gdyby to pan uczy
Trdl — K 10 6
A
;i rell ~~ 8 5 4 2
rożnowie stale tytułował go mi nił przed wielu laty.
Teraz już Ga3, Sb7, pb6, d6, d7, 16, iistrzem. Zniecierpliwiony pisarz jest, n'.estety, /•ipóżno.
i li5.
pik
2 1
zawołał wysracie:
Mat w 2 posunięciach.
Niestety Ale bardzo panu
Kier — W 9 5 4 3
— Panie, pan mnie doprowa za to dzię.kuję.
Karo — K 5 4
dza do szału tą nonsens-owną
W SĄDZIEPARTJE.
Treli — A D 7 3.
formą.
— Oskarżony, pan twierdzi, że Turniej q mistrzostwo Warszawy
W 1-szym pokoju B — zglo- Się odbyć następująco:
Makarczyk
— Jeśli ktoś nie jest hrabią, poszkodowany dał do zrozumie Melamed
sił „2 karo", A — „4 karo", B ~
B — 1 karo, A — 2 karo, B— wojskowymi afbo dyrektorem
1. c2—c4
e7—efi
nia, że pan mu ukradł pieniądze.
„5 karo", (i — zagrał 2-ką trel!. 2 pik (pokazuje czwórkę piko odparł rnłody człowiek — to pro Skąd pan to \viął?
2. Sbl—ę3 .
d7—d5
wą. Mając pięć pików l ł cyto-v«il [ svię, niech mii pan powie, jak
B uzyskał 11 lew.
Sg8—f6
Z sautlady sklepowej, pa o. d2—(14
W Il-lm pokoju B zgłosił . 1 by wpierw pik, następnie karo). możina mówić do takiego idjoty, nie sędzio.
c7—cb
4. Sgl—f3
karo", wszyscy spasowah(?!)
A — może na to zapowiedzie' jak nie „iinis'irzu'.
Sb8—d t
MIŁOŚĆ.
5. g2-~g3
'Y — zagrał 4 treli B zrobił szle- „3 bez atu", najlepiej jechak jest KOSZTOWNA PRZYJEMNOŚĆ.
d5xc4
Panno Agato, pani jest świe
fi. Gil—g2
friika. X po wzięciu lewy na kró wskazać właściwy swój bo.cz-'k
Gf8—c7
Pan Tymoteusz WąJorcłc sfa- cą mego żywota.
7. 0—0
la trefl, powtórzył treli, zamiast trellowy, zgłosić „3 treli".
0—0
ra się o rozwód. Radził się jl.ż
— Niech pan tylko tak na
8. Ddl—c2
Wówczas dopiero B z „mate k'ilk'. adwokatów, którzy zapo mnie nie parska bo parni zigasnę.
zagrać asa kier i kier.
b7—b5
9. Wfl—dl
Aczkolwiek AB w pierwszym matyczną" pewności;} licytuje wiadają mu wielki kosztowny
Dd8 —bti
TRÓJKA i PIĄTKA.
10. a2—a4
pokoju zapowiedzieli '.*ończćjc;> „5 karo".
b5-—b4
proces. .Pewnego razu pan WąP- yncypał wymyśla najmłod 11. St3—g5
grę •— tem niemniej ich licytacja
Jeżeli A zapowie po 2 pikach torek 'spotyka swego znajomego sze m u pra'k tykan toiw i.
Gc8v-a6
12. Sc3—e4
była wadliwa.
— 3 bez atu, B — ryzykuje „5 i zwierza mu się ze swych trosk— (jdzit! pan się nauozył pi 13. Gcl—e3
Prawidłowa licytacja powinni karo".
należało
— Czy ty masz
pojęcie, ile sać 0 Spójrz no pan na tę trój naiwne posunięcie:
inni" łię.dzie kosztowała sprawa kę, przecież ona wygląda na piąt grać a5 i Gf4 starając s ; ę utrzy
ZADANIE Nr.' Ul.
mać przewagę na skrzydle króla
•rozwodowa? Znacznie drożej kę.
Pik — A K 1)
niż ślub.
— Przep'-aszaui, panie szefie, i centrum (e2—e4).
Kier — W 10 9 8 3
13.
Db6—^b7
— Ba, ale 'za to masz większą to właśnie jest piątka.
Karo — W 8 7
przy ; emno.ść.
Sd7xc5
— Co, piątka? Czy pan osza 14. Se4—c5?
Trefl — K 10
PRAKT YCZNA.
lał? Przecież ona wygląda zu 15 d4xc5
Pik — W 10 9 S
B
Pik - - fi 5 4 3 2
gra białych bezplanowa. !•— sze
— Czy poziwoli pani złożyć u pełnie na trójkę.
Kier — 7 f> 5 7
X
Kier - 4
Y
reg ostatnich posunięć * pozba
swoich stóp moje gorące serce?
POGODZENIE.
Karo — 3 2
Karo — 9 6 5
— Aiuż z przyjemnością,
bo
— Czy znowu już rozmawiasz wia białe wszelkich szans na sTreli — A D 8 7
Treli — W 9 5
A
tak i odzyskanie ofiarowanego
mi strasznie zimarzly noga.
ze swoją żoną?
TERMINOLOGJA
TEŚCIOWEJ.
piona.
—
'l
ak,
ja
znowu
już
słucham,
Pik — 7
15.
"i* h7—hf>
To było straszne —. opo jak ona mówi.
Kier — A K D
Ifi.
Sg5—e4
Sf6— d5
wiada
pani
Irena
swej
matice
po
CZŁOWIEK ZASAD.
Karo — A K D 10 4
Db7—c7
powrocie z podróży poślubnej.
_ Czy chcesz się napić wód 17. Ge3—d4
Treli — 6 4 3 2.
18. Se4—dfi
Ge7xdfi
Gdy jechaliśmy przez Saharę,
Atutem jest karo. X — zagrał | kiego szlema, pomimo najlepszej nićij 'wielibł.jid uparł się i me ru ki?
lepiej
było
18.
14
z
groźbą Sd2
.... Nie, bardzo dziękuje. Po
waletem pik. AB — robią wie'- | obrony XV.
19.
c:5xdfi
Dc7xd6
szył 'kroikicm dalej.
pierwsze nie piję, po drugie do
<-b—e5!
— A to ananas! To już jiod- piero co wypiłem kiel.isrz.ek, po | 20. e2—e4
Ddfixe5
QZ3S poidróży oośkfbnej pokazał, trzecie, jeżeli koniecznie nawą- i 21. Gd4xe5
efixd5
jakii z mego ptaszek.
jwiasz. to dajroo prędko tę wG|g*jć. 22. e4xd5
23. Wd 1 xd5
UeH—c7
RÓŻNICA.
NAZAJUTRZ.
Wa8—d8
_ J.alka jest różująca między uLokator pierwszego piętra. — 24. Wal-^d!
25.
Dc2—f5
G36 -c8
rzęidn/ikiem a wdową?
że wczoraj
t Czy pan nie słyszał,
_r Go Po znaczy przy satifpclio
NIEZAWODNY ŚRODEK.
26. Df5~c^
Gc8—e6
— Urzędnik czeka na pierwsze wieczorem stukałem w sufit ?
— A 'Wilec ten środek na po dzie ikiuipawać stopniowo?
27. Wd5xd8
W?Sxd8
go, a wdowa na drugiego.
Lokator drugiego piętra.
— Właśnie W'd'isiaz to na mo
rost wioisów może mi pan pole28.
Wd
1
xd8
Dc7x
SKUTECZNA RADA.
Nic nie szkodzi- proszę paną, u
IJĆĆ z calem przekonanie™?
im przykładzie. Na razie masz
DdP—dl
— Mój lekarz zalecił .mi .pro nas był taki h.iłas, że to nam 29. Dc2r-e4?
— Ależ za skutek ręczę całym maskoiJkę, laileczikę do trzyma wadzenie skromniejszego życia.
30. Gę2—fl
c4—c3
wcalc nie przeszkadzało.
irnym honorem. Wyobraź pan nia w aucie.
i białe poddały się (partia grana
— I zastosowałeś się do tego?
sobie, że pewnego dnia moja żo i W WIECZÓR SYLWESTROWY
POWIEDZONKA W ŻYCIU.
przez białe słabo i bezpląnowo
— A jakże. Zarae posizediem
na zażyła 'tego ołynu zamiast wo
PRZED DWUNASTĄ.
— To przechodzi granice! — — czarne spokojnie i pewnie
do tańszego lekarza.
dy do płukania ust i obecnie wło
— Czieikajcie. czekajcie jeszcze
zTi.V'Viat żołnierz KOP-u. w'idlzac wykorzystywały błędy białych)
JEDZENIE i PRACA.
z
wypróżnieniem kielusiików,
sy ttnusiy ,jt*j na zębach.
Ktoś ziadziwonił. Pan Kudelek •młode konirabandzisitko przecho
PODARUNEK GWIAZDKOWY. jeszczie jest 40 sekund do dwu sam otworzył drawi. Na progu dzące ze fiiz.inu;j!'-m granicę.
KRONIKA SZACHÓW*.
Pani Wanda zinajdiuje pod cho- nastej.
— Nie masz serca! — oznaj WIEDEŃ.
atial jakiś wynędzniały człowiek.
•ilnik;} maileńlki pitkunecze'k, na któ
— Trudino po prostu uwierzyć,
— Od roku jestem bez pracy. mił rzeżnik, wyjmując serce truW
drużynowych
m'strzorym wkftvieje imp is „Dla Wan jak taki rok długo się ciągnie.
lęciu.
Już trzy dni roje nie jadłem.
stwach Wiednia niespo Izianką
d/ii". .Pakunek przywiązany jest
CO KTO WQL1?
__ Niech pan zaczeka chwilecz j — Raz kozie śnrie.rć! — wy- była przegrana Hakoah w pół
złotą wstążką do jednaj z gałę— W jaknim wieku 'kobiety są kę — woła pan Kudełetk- Biegnie I bełkował myśliwy,
kładąc tru finałach — jest to pierwszy wy
ai choinki.
Drżąc z ciekawoś najbairdziey pożądane -w różnych do kredensu, wyjmuje kawał nie- pem piękną kozę.
padek w dziejach sekcji szacho
ci, pani W and ?. rozituviora paczkę krajach?
zby: udanego ciasta, upieczone j — To kapStalne! __ rzekł dłuż wej Hakoah, by nie dostała się
.i znajduje w niej małego arlekin
_ We Francji osiemnastolet go własnoręcznie
przez panią i nik, wręczając wierzycielowi od do finału (sekcja szachowa kil
nia matineika; w Ameryce diwu- Kijdeł.kową, wciska go 'w rękę setki od kapitału.
J<a z wełny.
kakrotnie była mistrzem i wice
— No i cóż kochanie, — do diziesitoileMinia. gi:ls; w Rosji sie- żebrakowi i mówi.
— Co słychać? — spytano ra mistrzem
drużynowym Wie
kom® wnioCika, a
wiaduje się mąż — czy podoba deimr. astól e t n i a
— Niech pan to weźmie. Bę djatę, majstruijącego przy odbiór dnia).
| w N emcziech ośie.nrdaieisięciolet dzie pan miał jednocześnie je n rku.
ci się niój prezent?
— A jakże, a jakże! — odpo n,ia babka - aryjka.
— Od przybytku głowa
nie
dzenie 'i prace.
SZTUKA MEDYCZNA.
wiada
ade wneit 'zalewa się rzaboli! — westchnął atleta cyrko MATCHE SZACHOWE.
JAPONIZACJA.
Medycyna jest na riEnlepszej'
mii.
— Kto to jest ten elegancki fa wiec któremu poJożono na głcwę
W Amsterdamie Mulder zwy
ciężar lOO-kMowy.
— Co ze mnie kpisz? To jest drodze do zwalczania ralka. Pio- Cel?
Palę się do ciebie! — rzek ciężył Hoorrta 3:l=r4, w Glas
wstrętne z twoj.j strony! Obieca . feisor Tilow z Re.rkina zescczeipił
Jeikto, nie wiesiz? To jest
ło cygaro, od którego ?apatant> gow Pairhurst pokonał starego
j raka siu pacijeniw i po wieiloiet znany japoncevk waraizawski.
leś rr:i przecież ku,pić auto!
mistrza Mieswfc (,+1m2V
fajkę.
— Masz rację, dziecino, wcal? | nich próbach udało miu się przy
— Dlaczego ,'aporiczyk?
#
—' A teraz powiesimy Wujas2
temu nie przeczę.
Ale interesy pomocy serum t tych pacjentów
—• Bo poza domem zafbcuwia
W
Bawarji
wprowadzona
zo
ka!
—
rzekł
pan
domu,
zajęty
za
moje nie dopisały. Nie mogę ci wyleczyć jednego 'królika i dwie się 2 giejstzą, a w domu do żony
wieszaniem jxjrtretó'w
rodzin^ stała w szkołach powszechnych
'kupić samochodu odra.ziu, lecz świnki morskie.
mówi geh schon!
nych.
i średnich nauka gry szachowej.
NIEPOROZUMIENIE,
tyOko ®wołna, stopniowo.
ZMARTWIENIE.
Sędzia śledczy L. posiada bar' \ ,M.?ły chłopi'C stoi na ulicy i
Wanda utpne v a nóżte|s
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NASZ PRZEGLĄD.

ROZCZAROWANIE W NIEM
CZECH
Red. I.cop. Schwarzschild, kro
śląc w swym przeglądzie rocz
nym na łaniach tygodnika ,, Tagtrbuc.h" rozczarowanie, jakie osatnio zaipan >wało w Hickrji na
pisnfccfe polityki zagrańicznej i
wewnętrznej, przedstawia także
opłakaną sytuację ekonomiczną.
Podobne rozczarowanie — wy
wodzi autor — panuje na polu
gospodarczem. Fakt, że zawiódł
się stan średni, jest znany. Roz
czarowanie włościan, i tak nieniare, nie będzie uszicz.uplone
przez'podjętą nową akcję prze
ciwko 'ćh „wygórowanym ce
nom". Co się tvezy lobotników,
to ci jeszcze przed rokiem
się
wahali, rozgoryczeni wspomnie
niem o swych dawnych przy
wódcach i kuszjni przez nowych
przewódców, tudzież nieobojętni
na niektóre poczynania tych os-tafenich. W międzyczasie jed
nak i robotnicy przeszli stanow
czo do opozycji wskutek ..Usta
wy do uporządkowania pracy n i
rodowej" ora,z spowodu ciągleg)
spadku zarobków i ciągłej zwyż
ki eon.
Błędne poglądy panują jel
cze na punkcie nastroju przed
siębiorców. Prawdą jest to. że
ta mrukliwa klasa odczuwa z
większą odrazą opicikę schaclityamu nf.ż kaftan bnłszewiizniu,
od którego mieli być ocaleni.
Propaganda komunistyczna, któ
ra określa Trzecią Rzeszę poprc
stu jako państwo kap.italislyc/ire, — co nawei! się nie zgadza
w najiskra>jini:>ctj:szej abwtiraikcji —
przeoczą, że dla kapitalisty i
przedsiębiorcy powstaje konkret
ric pytanie: „czy mogę robić co
chice, czy nie mogę robić, co
chcę?
Otóż prawda, że pod
względem płacy robotniczej ka
pitalista jest bardziej niepohanio
wariy niż dawniej. Ale za to
napotyka on inne przeszkody,
bardziej dokuczliwe, zaibruwają« mu rpdiziiemie życie i często
kroć Ipfdzo kosztowne,—przesz
kody, krępowania, ograniczenia,
zotioWiazania, pogróżki. Jest on
bardziej niż niegdyś upośledzo
ny w swej wolności postępowa
nia i w swej wolności osobistej.
Widz:, że mu się jego zyski gwal
tern rabuje i wreszcie «nie ma on
żadnej radości spowodti zysków
w markach niemieckich. Krótko
mówiąc, w porównaniu z rwące
mi się do władzy, absolutnie antyliberalnenii teiraźniejszeimi ko
marami, oraz z schachityzimern
faftcczmym, przedstawia mu s. : ę
d3Winy tyle wyklinany marksizm
z uprzejmie liberalnej doby wejmarskiej rzeczą bardzo przyjem
ną.
A monomański umysł Schachta wytwarza Codziennie nowe ujaramicnia; biurokracja płodzi co
dziennie nowe przepisy wyk<>nawcze: znika doprawdy wszel
ka nadzieja, że kiedykolwiek bę
dzie lepiej. „A dokąd — pyta ka
pit a list a — idziiemy, miedzy na
mi mówiąc, wiogółe? Toć tak da
lej iść nie może z temi miliarda
mi na stworzenie pracy dla bez
robotnych. Musi przecie przyjść
jakaś represja, jakieś gnębienie,
proszę pana. A przy sprwaciw
niu surowców trzeba przecież
wypełniać 37 formularzy na każ
dy centnar bawełny, i stać przez
miesiąc w ogonku i ^smarować"
siedmiu bonzów partyjnych. Czy
to się jeszcze nazywa gospodar
ką 0 To też przedsiębiorca —
a to się odnosi do Kruppa jak i
do drobnego fabrykanta szczotak
uważa ten stan rzeczy za
mniej czarujący niż napozór wy
gląda.

niedziela 6 stycznia 1935 r.

ment jest
mieszaniną dwóch 1 biznes" posiadał jakiekolwiek po
przeciwległych zasad: kapitali | czucie odpowiedzialności
spostycznej i ' socjalistycznej.
Z ! łecznej, to ci wielcy kierownicy
jednej strony New Deal, uważa, i przemy siu i handlu powinni! >v
: że nasz system ekonomiczny jest jbyli się uchwycić z zapałom e'-:sBANKRUCTWO CITROENA
j tyczna niawy^acailność odbije j w porządku; że kryzys jest zja
' perymentu Roosevelta i popierać
Wy„-'j wspomniaatc pismo zaj- •>ię na
ipozosiałeim gospodar- ( wiskieui tylko przypadków cm
go całą silą, gdyż prawdzwy
niuje się kraci-m francuskiej łab stwie
• wie franciiskiieni, choć wpływ j tymczasoweni, które ne narusza
ryki samochodów Citroena, jnko t
.„nowy plan" mógłby naprawdę
en będzie w każdym razie bar- (< lpodstaw naszej ekon oiniki. Jedy| zapobiedz nieszczęściom i może
zjawiLskiem ogólno - gcspiodardzjo ciężki, gdyż mlutylko chodzi. ne, caem się Roosevelt różni od
cziom.
ich własnej ruinie. Tak jednak
(
0 l J,000 robotników z właści-j innych ekonomistów kapitał styBędzie kiedyś doniosłem zada
I się nie stało. Autor porównywa
wych zakładów Citroena, lecz J cznycli jest, że jego zdaniem k.y
nie.111 napisanie życiorysy An
! „lewfatanowców"
amerykan 1 o tysiące handlarzy, odbiorców 1 zys ekonomiczny nie minie sam
drzeja Citroena, którego gęnjusz
skcli z dawnymi „bcotlcgcrami"'
i pośredników, którzy pdczęjci przez się, lecz że trzeba dopostworzył jedną z największych
I (przemytnikami alkoholu), jak
stracą chleb, poczęści majątek, módz kapitał zmówi do stanięcia
firm przemysłowych i dop.rowa
'tamta banda sabotowała ustawę
który oni powierzyli firmie w po ] znowu na. nogi, gdyż
sann on
on te
te;dyż sann
dził w końcu tę firmę do zalania staci -zapłaty zgóry tytułom
! prohibicyjną, tak ta sabotuje no*
kre|fr,o
uczynić
nie
potrafi.
A
doponia się. Nie uie«a bowiem wąt dylu. Ważniejszem
le spra- j niódz. musi mu społeczeńst wo ! we ustawy retorm-isTyczme.
pliwości, że trudności tej firmy i
i
Naturalise, że te wrażenia ko
wy prywatno - gospodarcze jest ] zorganizowane przy pomocy pań
udanie się jej do .sądu byłyby
respondenta podajemy na jego
zasadnicze znaczenie, które miał | siwa Roosevelt twierdzi, że ca
iiiii.ikinięfe, gdyby zamiast ruchli lun wypadek spowodu interpela-]
: własną odpowiedzialność. Inne
łe życie ekonomicznie Amieryki
wego założyciela stała na czele cji w parlamencie trancuskiin.
bowr.sm relacje brzniią odmien
musi być teraz kontrolowane
fabryki jakaś miernota
nie
Socjaliści zapytali rząd, czy p r / T i r społeczeństwo Czas n.ieo-j
Wypadek Citroena przypomi jest gotów poprzeć ten koncern,
na ipod wielu względami histor la rząd odrzucił poparcie. Czas raniczonego indywidualizmu mi ZYSKI PRZEMYŚLU ZBROJE
j nął, państwu wolino się wtracać
ię z niemieckiemi zakładami Jun- bowiem interwencji państwowej
NIOWEGO.
ii do interesów prywatnych przed
kersa, które przed trzema laty
c o gospodarki piywatncj pono: siębiorcy. Cala różnica pomiędzy
popadły w trudności płatnicze, i
Proz. Roosevelt
opracował
m ną ,
taki był \y cierpkich Rooseveltem a socjalistami pole
zostały poparte przez państwo
|
projekt
usiawy,
który
ma niebasu.vach sens wywodów prciiije-1
(
,
^
socjaliści
pragnęli
na
( ||1(
niemieckie.
Podobnie jak Jun
ta I landina.
,,Rząd uważa, że.^y kontrolować przedsiębior- |wem przedłożyć Kongresowi: ukers, tak i Citroen był twórcą nie jesit 11.1 niiewcu, by pociąg-jpziość prywatną cekin skasown- ! stawy, która ma na celu skasoprzemysłowym starego autora
''? ł * P ( n ' , l l M ka cekim uzdrowię-1 n,;;, j,,j j przekazania całkowicie i wać zyski na wojnie. Do ziredamentu, lechn.kiem a nie finansi
nia pizeds^ębiorstwa prywatne - społeczeństwu, Roosevelt
zaś gowania tej ustawy powołał on
sta. Byl on opętany ideą produgo . Słowem jestto punikit zwrot pragnie kontrolować działalność pod przewodnictwem Bernarda
kowania samochodów, wielu sa
ny nie tylko w polityce Srancus- okrwiomiczną, celem utrzymania ;Barucha komitet, w skład które
mochodów i lepszych samocho
go weszli ministrowie i wyżsi U'J' K ' c z 0 znaczeniu międzyna-j j c j w r k l I p r v w a ^cm.
dów. Sprawy finansowe jego fa rodowem.
jrzędnicy. Ci zaś mają przed so
I
.
'
bryki interesowały go tylko o ty
We wszystkich bowiem kra-' Najważniejszą jednak rzeczą bą sprawozdanie o zyskach wo
le, o ile musiały 11111 dostarczać jach .socjalizacja strat' była śród I „nowego planu ' nie są jego teo- jennych sporządzone przez Ko
środków, by jego plany wcielić. kitjm', który stosowano, gdy s-ę !
'L'cz
realizacja. Rząd St. mitet dla Polityki Wojennej jew życie. Jako technik był on pio rozchodzi o o większe zakłady. I z i«*n. kontroluje obecnie przed i szcze w maju 1932 po jednorocz
nierem: naprz. jego ostatni mo Coraz częściej państwo stało się! siębiofstwa prywatne daleko WIĆ 1 nem badaniu. Ma to być ustawa
del ,.Citroen 7", który się poja naczyniem do zbierania wła.śnio C 0 J n ''- wiele krajów enropjj- „zapasowa", która nabierze mo
wił dopiero przed kilku tygodnia kiefpAko, idących fabryk, które to i skich, które przyzwyczajone sn cy obowiązującej dopiero w ra
mi, był najsolidniejszyni i najpo- przedsiębiorstwa państwo
two pod- !j Q O kontroli
KOTlilTOII panMWJUtWCJ
wi;- zie wybuchu wojny. Zamiar po
państwowej od ws
stępowiszym większym „małym trzymywało, aby one ze
kr łp,f <w
ze swej
T. *»'
ztw. ,,kodeksy"
sv\ ' |generacji. T
" ' " w lega na tein, by zmobilizowanym
wazem"
Europy
odpowiadał sfirony wytwarzały konkitrenc
kuirencję ; każdym przemyśle kontralują ce- podczas
wonny przedsiębiorstma gtowine
główne artykuły wytwarza i worn zabrać ich nadmierny zysk,
faktycznej potrzebie. Jego fab dohryhi fabrykom z teij cinvi
samej i ny na
ryka była urządzona wzorowo, bt anży, przez co uniemożliwiono ne w kraju. Państwo kontroluje który jest większy niż w roku ujej bieżąca taśma dostarczała \yszojkie uzdrowienie. To wska także dzień roboczy i zarobili ibiegłym, lub* który przekracza
400 aut dziennie. Była to najiwięk kiwanie państwa do fabryk, k;ó- pracujących. Rząd przeprowadził najwyższa normę, naprzykład 6
sza fabryka samochodowa w Eu ryćh^.wspólnikiem ono się stało także to, czego nie udało się | proc.' Tu trzeba przypomnieć, że
ropie.
całkietfi przypadkowo, było jed- związkom zawodowym osiąg- l jiodczas ostatniej wojny fabryki
Ale podstawa finansowa, na ną "'z głównych przyczyn, która ipomimo zawziętej walk: w ! amunicji osiągały takie olbrzyktórej to wszystko spoczywało, ap&źrifoła oczyszczenie g o s p o d a r j ciągu wielu lat — zasadę pci- j mie zyski, jak 27 proc.. 35 proc.,
była zmurszała. 400 miljonów stwa-I jego istotna racjonaliza-1 traktowania ze zbiorowością r 0- la jedna nawet pobiła rekord, za, i
•*
bolniczą (związkiem) a nie z po J garnąwszy 36,3 proc;
wynosił kapitał akcyjny firmy,
1200 milionów wynosiły kredy
Byłó' 1 'to w gruncie rzeczy go-1 szczególnymi robotnikami. •
| ' Dość stanowcze zamiary w
ty, a kredyty te były wszystkie spodąirstwo amtjplanmve. Odyż
względem kontroli społi- ' tym kierunku istniały podczas 0krótkoterminowe. Podczas kon gbspnięlarstwo planowe znaczy | cpej dokonano w ostatnich nise statniej wojny w' Angjji, przyiunktury dawało :to zyski.
Ale tirzrtdzóinie produkcji pewnej ga siącach więcej zmian niż w cał?j czem plany te służą teraz Ame
podczas (kryzysu zbyt się skur łęzi organicznie według pc/rze- ostatniej połowic wieku. Jednak ryce za pobudkę. Sianie się tak
czył. Citroen podążał za rynkiem by. jfo samo znaczy socjalizm. że byłoby błędem mniemać, że że odwirotnie: jeżeli w Ameryce
obniżając ceny, w końcu jednak Nciftiteast u'tir z y mai nie fr.-brylci, j New Deal z-a prowad
^ faikt -- jopracowana zostanie ustawa, inie pokrywały już one kosztów której upadek dowodzi właśnie, I czinie cos nowego zarówno w j dąca jeszcze dalej, to będzie 0produkcji. Pozositał on najwięk że popyt ogólny jest mniejszy przem śle jak i w nastrojach j na ma'iŁrjałem dla innych państw
szym producentem aut w Euro niż produkcja istniejących fab - kraju.
I Jedna bowiem rzecz jest jasna:
pie, lecz na wozach, które sprze ryk, — utrzymanie takiej fabryki
Idzie bowiem o to, że ten „110 znaklujemy się raz jeszcze przed
dawał. ponosił straty.
szitucznie wbrew tym faktom jest wy plan" prawie już w Amery punktem zwrotnym, który w lriByło dość łudzi, którzy zwró przeciwieństwem planu. To też ce nie istnieje.
się
Starła go po storji gospodarczej często
cili mu uwagę na fatalność jego rząd francuski, który odmówił pierwsze silna opozycja, jaka on zdarzał : punktem, przy którym
polityki, ale nikt nie mógł go od ponownego wpakowania siebie napotkał ze strony wielkiego han dotychczasowy typ -zysków wo
wieść od jego wielkich planów. nil
słusz dlu i . przemysłu, a powtóre uleg jennych zbliża się ku końcowi.
Zerwał z bankami.
które nie nie •pod każdym
ar m kątem
a om widzeń
wid7fm,->:
kompromisowa samego pre I O dziejach zysków wojen
chciały go dalej finansować, a zarówno kapitalistycznym jak
zydenta. 'L całego wielkiego gma nych
informuje Tagebuch —
Rada
Nadzorcza uginała się socjalistycznym.
cb», na który niektóre koła A- ' pewien znany i szanowany autor
przed nim, jak ugina się każda
Mimo to z obu stiron mu sięmeryki i Europy spoglądały ; nosze teraz dzieło źródłowe, którada, gdy dyrekcja genrąlna się zarzuca, że nie povyinien był P°-1 przed! rokiem jako na Obronę na 1
re wywoła wielką sensację. Auupiera. Wszystkie rokowania u- z-ostac obojętnym i trzeba mieć L Z C pr 0 $y«temu ekonomicznego i
j tor uidowodni, że zyski wojenne
zdrowieniowe, które były pro odwagę do czynienia takich za-J; a ^ 0 n a n o W a nadztieję socjalna,
.wędrują: podczas jednej, dwóch,
wadzone od początku roku 1934 rzutów. Ale można przypuszczać < p o z , o s t a ły teraz tylko niektóre
I trzech wojen zagarniała
zyski
z rozmnitemó urzędami, rozbija że ta1 odwaga będzie^ się opłaca- j p 0 j e dyńc.ze cegły reform społe! pewna określona kategorja przed
ły się o krnąbrność amtoikraty, .a. Fabryka ta będzie w ten lub, C 7 i : 1 V rh, które w Europie przepro
| sięlrorców tak potwornie, że októry nie zgadzał się na żadne mv sposób oddłużoma i być tro- i w a d z 0 1 1 0 jelcze przed laty i
I pinja publiczna, zazdrość rządów
ograniczenie lab kontrolę jego fi że zmniejszona. Porem zostanie u,t/, rP tnW mrvrra raziwiazać nasze
7 n
nninsowej swobody ruchów. Do ptizez kogoś przeięta, który po probleiny socjalne jak zagadywa ' i potrzeby skarbowe państw ' j żyły się ńa to, że zerwało się oszło więc w końcu do tego, że trafi pracować lepiej i zdrowiej nie może uleczyć ból zębów.
I burzenie przeciwko 'tym fi'irmom.
firma nie mogła wJęcej dopełniać niż administracja dotychczaso
Jeżeli jeszcze gdzćeś istnieją To też tej kat ego-.'i rniemożli swych zobowiązań i pewien nie wa.
ludzie, którym się zdaje, że po i wiono dalszą działalność, ale pp
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