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Podpisanie Konstytucji na Zamku.

W ub. tygodniu, na Zamku, odbył się uroczysty akt podpisania Konstytucji przez Pana
Prezydenta Rzeczypospolitej.

Nasz Przegląd

Ilustrowany

Historyczna rezolucja potępiająca Niemcy.

J

Posiedzenie Ligi Narodów, na którem przyjęta została rezolucja, potępiajqca Niemcy. Przemawia Laval,
broniqcy tezy francuskiej, przyjętej przez wszystkie państwa.

Danja powstrzymała się od głosowania.
Od „Rozczarowanych" Lotiego do feministek tureckich.
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XII Kongres Zwiqzku Międzynarodowego Kobiet, no który przy
jechały przedstawicielki 30 narodów, został otwarty w Kon
_ n ł v , n r . r i r .| l l
sranrynopoiu.
cł

Duński minister spraw zagr. Munch, przedstawiciel państw
północnych, powstrzymał się od głosowania nad rezolucjq potępiajqcq Niemcy.

Nasz Przegląd

Ilustrowany

Nowa Palestyna w ilustracji
Parlamentarzyści angielscy zwiedzajq Palestynę.

Na zaproszenie Agencji Żyd. przybyła do Palestyny grupa
parlamentarzystów angielskich, która zapoznała się na miej
scu z problemami Palestyny.

Z uroczystości 10-lecia Uniwersytetu Hebrajskiego
w Jerozolimie.

Chaluc z Polski, jeden z pierwszych pionerów
w Hule.

Hule, nowy obszar kolonizacji...

Przemawia dr. Chaim Weizman.

10-lecie otwarcia Uniwersytetu Hebrajskiego
w Jerozolimie.
• Lekarz niemiecki przy pracy rolnej.
Chasydzi polscy na kolonji.

Dr. Weizman, Ncihum Sokołów, rektor Uniwersytetu, Wysoki
Komisarz Palestyny, Usyszkin i profesorowie w drodze na
Górę Scopus.

„Szalosz-Seudoth" — modlitwa i posiłek w sobotni
wieczór na kolon|i chasydów z Polski.
(Zd : ęcia z filmu „Świt, dzień i noc nowej Palestyny").

Nasz Przegląd
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Akcja świąteczna w żydowskich instytucjach dobroczynnych.

Przywódcy ruchu Sjonistów-Państwowców.

Sk/ady cukr-u

Dr. Zygmunt Sztajnkalk, założyciel
Ligi Szkolnej Przeciwgruźliczej, pre
zes Tow. kolon. letn. publ. szkół
powsz. (K. S. P.) długoletni lekarz
szkół pow. przeszedł na emeryturę.

Robert Striker (Wiedeń) członek Egz.
Światowej Org. S on. Państw, przybył
na Zjazd do Polski.

Meir Grossman, członek prezydjum Egz.
światowej Org. Sjonistów-Państwowców,
który przy,echał na Zjazd do Polski.

„Przebudzenie się wiosny" poranek dla
dzieci w „Adrji" pod kierunkiem H.
Małkowskiego i Flory Nirenberżanki.

SALON MÓD
„ S T E P H A N I E "

Złota 46 m. 25

Telefon 278-71

Poleca na sezon bieżący kapelusza podług ostatnich
modeli paryskich po cenach rewelacyjnie niskich.

Wielkanocna akcja swiqteczna Tow. Bajs Lechem (Dom Chleba) 1935 r.
Komitet Dożywiania Dzieci w Szkole Powszech
nej w Grójcu.

Scenka z „Przebudzenia się wiosny".

LOLA FOLMAN
znakomita ar ystka i śpiewaczka wystę
puje z wielkiem powędzeniem w Związ
ku Literatów Żydowskich.

Reżyser i najbliżsi współpracownicy pięknego
przedstawienia dla dzieci.

FOr'jHQJM-FQHR™r

Akcja Świqteczna Stow. Głuchoniemych Żydów
„Spójnia" w Warszawie.
Wydawanie Świątecznych produktów dla bezrobot.-żydów
przez BBWR. Warszawa-Półnac w obecności M. Duelskiego, Wł.Wacha, A. Lewina, A. Klajmana i F. Hekselmana.

Konferencja Organizacji „Sjonistów-Państwowców"
w Żyd. Domu Akademickim.

Największy i najnowocześniejszy okręt świata „Nor
mandie" wyruszył w swq pierwszq podróż.

Nasz Przegląd
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Teatr Aktora.
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Stefan Jaracz w roli prof. Odersa, w „Krzyku".
P.lKO WA LS K I " WAB SZAWA

Ida Kamińska, jako „Fraulein Doktor" w sztuce
Tepy, granej w teatrze Kamińskiego.

„Baśka" na scenie łódzkiej.

Zgon wielkiego aktora polskiego.

Stefanja Feltens, wybitna pianistka uczenica mistrza Michałowskiego wystqpi
dziś o godz. 12-ej w poł. na poranku
symfonicznym w Filharmonji Warszawsk.
R.Szoszano w roli Baśki.

Moris Lampe w roli Jojne.

Znakomita śpiewaczka primadonna Op.
La Scala Stan. Zawadzka, odnosi obec
nie sukcesy w Operze Warszawskie!.

Ś. P. Mieczysław Frenkiel.

Nasz Przegląd
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ŚWIAT MODY
KONTRASTY.
Gdyby kto słucha) z jakim namasz
czeniem jeszcze przed kilku sezonami
prawiła Pani o harmonji barw, jako
składniku zasadniczym i trwałym każ
dej pięknej tualety zdumiałby się nie
zmiernie, że dziś z równą powagą
Wykłada się nieświadomym zalety
nowej i zupełnie odmiennej harmonji
barw, jaką dyktuje moda obecna.
Komplet jednokolorowy panował nam
miłościwie długie lata — wówczas to
godzinami dobierało się kolor chu
steczek od nosa do odcienia poń
czoch, odcień pończoch pod ikolor
pantofla, pantofle identyczne w tonie
ze spódnicą czy suknią, takież palto,
takaż bluzka, takiż kapelusz, torebka
i rękawiczki. W rezultacie otrzymy
waliśmy dość monotonną dla oka
jednobarwną plamę i każde zakłóce
nie tej monotonji było grzechem
nie do wybaczenia wobec oka i mo
dy. Obecnie — kiedy kolekcje ofia
rują nam olbrzymią różnorodność
modeli, rodzajów okryć i finansów —
moda ustaliła jeden wspólny a mało
obowiązujący kanon, charakterystycz
ny dla sezonu obecnego. Można no
sić kostjum, pelerynę, płaszcz luźny
lub z paskiem, marynarkę luźną lub
smokingową, komplet trzyćwierciowy
itp., byle przestrzegana była zasada
dwu lub trzy barwności, przyczem za
wsze — proszę to dobrze zapamiętać,
bo to świadczyć będzie o prawdziwem zrozumieniu ducha obecnego se
zonu — zasadnicza plama ubrania
jest jasna, wykończenie ciemne. Na
tym tle, na tle niezmiernie żywych
kontrastów nowej harmonji modnych
barw — powstaje szereg zupełnie nie
znanych a jakże szczęśliwych kombi
nacji.
Bluzka, kapelusz, torba, rękawicz
ki i pantofle są najczęściej ciemne,
suknia, płaszcz, czy kostjum jasne.
Obok połączeń znanych (beige i
bronzowy, błękitny i granatowy) spo
tykamy najchętniej w tym roku no
szone połączenia barw: zielona z bron
zową, żółta z bronzową, szara z gra
natową — wreszcie bardziej letnie
zestawienie, ogromnie w Paryżu lu
biane — granatowe z czerwonym,
beige z czerwonym, jasno szare z
czarnym, itp.
To zestawianie barw jest o tyle obo
wiązujące, że przysparza mnóstwo
kłopotów każdej z pań, dużo wydat
ków i dużo roboty na rynku. Całą
uwagę ześrodkowuje się bowiem na
doborze tych barw i od ich połącze
nia zależy całość aparycji. Nic dziw
nego, że wiosna tegoroczna zastała
Panią „załataną" od szewca do modystki, od rękawiczmka do bluzczarki. Wyglądać prawdziwie elegancko
— to znaczy skompletować sobie
garderobę właśnie na powyższych
zasadach.
Niestosowanie się do tej maksymy
lub stosowanie jasnego wykończenia
do ciemnej tualety nieda w efekcie
tego prawdziwego modnego wyglądu,
jakiego wymaga od nas wiosna. Letnie
komplety tegoroczne także uznają

powyższą zasadę — jednobarwna,
ciemna raczej suknia do jaśniejszego,
wzorzystego płaszcza — to zestawie
nie najmodniejsze w Paryżu i na Rivierze. Powstaje pytanie, jak ubrać
się do płaszcza czarnego, lub bardzo
5- ciemno granatowego? Odpowiedź
brzmi — moda, w przeświadczeniu,
że taka sytuacja może zmienić jej
zamiary — lansuje w stopniu mini malnym okrycia i kostjumy czarne,
pozatem — jasna wstążka przy ka
peluszu rozwiązuje znakomie'e pro blem przerwania jednobarwności i
świadczy wyraźnie o tem, że w każ
dej dziedzinie naszej garderoby sto
sujemy konsekwentnie — dwukolorowość.
PAULINETTE.
A WIĘC JUŻ WIOSNA...
Pojawiła się na rynlku naszym nowa
letnia wełna, cieatiutlka i lekka, któ.
ra stanowi materja), z którego w 1-ej
artystycznej pracowni wyrobów dzia.
nych przygotowuje się .prześliczne rno
dele ciemnych bluzek stosowanych
do jasnych kostjumów. W pracowni
tej, pozatem (Królewska 47 m. 8) obejrzeć można prześliczne
modele
wiosennych kostjuimów i trzyćwier-

ciowych płaszczy dzianych ręcznie —
ostatniej nowości sezonu.
CONAJMN1EJ PIĘĆ PAR.
Skoro mamy taką już modę, która
wymaga zmiany koloru pantofli do
każdego okrycia, trudno nadążyć z
projektowaniem nowych fesonów utrzymanych w nowych kolorach mo
dy. Morris Ubfall (Muranowska 42)
pokazuje w tym roku wyjątkowo barw
ną kolekcję — od granatowych po
przez szare, bronzowe, zielone i czar
ne skóry — nowe pantofle tegoroczne
zrobione są także ze skór przeróżne,
go gatunku i kombinacji barwnych.
Warto przed ostateczną decyzją obej
rzeć pantofle Ublalla.
ZNANA GWIAZDA EKRANU...
Znana gwiazda ekranu naszego, Pa
ni M. nosiła niedawno na jednym z
wielkich przyjęć prześliczną suknię
popołudniową z tafty deseniowej. Na
zapytanie, u kogo została ta suknia
uszyta, podała swym najbliższym zna
jomym w sekrecie — kobiety nie lu
bią zidraiełzić tajemnicy magazynu —
magaizyn „Lady" (Widok 23), jako
jedyne źródło swych pięknych tua!et.
Rekomendacja wystarczająca;
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MIRA MARKIEWICZ 5
poleca ostatnie modele kapeluszy
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ZGODA 8 m. 3, tel. 681-83.
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Joan Crawford, Clark Gable, Robert Montgomery
w najweselszej komedji sezonu p. t. „Mężowie
do wyboru" wyświetlanej z rekordowem powo
dzeniem w kinie „RIALTO" Jasna 3.
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„Muzyka na ulicy" — w Teatrze Letnim, 'i

Dymsza i Znicz w roli dwuch muzykantów pod
wórzowych.
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Bazar „Keren Kajemet" w Łasku.
,?

KOMITET REDAKCYJNY,

J. Appenszlak, N. Szwalbe,
S. Wagman
REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY.

Daniel Rozencwelg

R O Z K O S Z Y

Montaż 1 odlewy wykonano w stereotypował
8. BTSZTEJNA, Graniczna 4, tel. 232-53.
>:

42 nd STREET

Trzy najpiękniejsze z czterystu dziewczqt, biorących
udział w światowym filmie „Ulica Rozkoszy" (wytw.
„Warner Bros. First National"), którego premjera
odbędzie się jutro w kinie „Światowid".

Odbito w Zakładach Graficznych
„FENIKS"

W Y D A W C A :
Spdłdz. Wyd. „UNJA"
KLISZE WYKONANO w CYNKOGRAFJI

. e R A F 1 C O N*
Marszałkowska 131. Tel. 286-50.

