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X>23i£i dodetteli.ilustrowctny
. Warszawa, dnia 28 września

opłata pocztowa mis^c?.q wa ryczałtem

1924 roiedilel!a_

Prenumerata miejsc.
Wraz % odnoszeniem do
dorrni wtesięcznie
Zl 4.50
bez odnosx &iia do domu
Zl 4.20

Zamiejscowa

Miesięczn. Zł. 4.60

Prenumeratę przyjmuje
się tylko 1-flO I 16-go
każdego miesiąca.

Wychodzi codzień
Turner pojedynczy 15
/'dres Redakcji i Administracji: Nowolipie 7.

Ttlełcn redakcji i administr. IQ7-2£

Rękopisów nadesłanych
nie zwraca się.
Konto czekowe

J<9 6391.

[Skrzynka

P.

K.

pocztowa

O.

230.

Redakcja otwarta przez cały dzień i noc

CYRKÓWK

przy 7-ło

kl. publ.

szkole powsz. Nr. 83 w Warszawie
Grzybowska 6l)po»zukuje
1) nauczyciela języka łacińskiego dla kl. VII.
I
2) nauczyciela (-ki) śpiewu chóralnego i
i
3) nauczyciela muzyki, kłórvbv mópł zorganizo
i prowadzić orkiestrę na instrumentach dętych.
Oferty tylko pisemne wraz z odpisami dowodów kw:.'
kacyjnych przosłac należy na ręce kierownika sokoły
GEDA HECHTA.
1894k

Rzeczypospolitej Polskiej

i Poradnik Reklamowy

Jut wyszedł z druku.
Zawiera: około 2,000 wydawnictw, dokładne ndr*ay, nazwiska redaktorów, wybawców, kierunek piima i wiele Innych szczegółów oraz pra««§ pol
ską w Ameryce i innych krajach świata.

DOMOWE2— Fi©r»ze n gs&ic
!ŁW U. WóDSCA

Cena 5 złotych.
W y d a w c a : Biuro Ogłoszeń

amnsuumm

Lepszym klijeniom dobre l;o d cje.

aamaa

Warszawa, Marszałkowska 115, teł. 509-72 i 509-73.

Pamiętajcie!

VRT JIPOfiCM
swoją umiejętną mieszaniną osiągnęła

Am Gatunki! przedwojenne

§BT

i obecnie daje nietyiko

pierwszorzędnych g a t u n k ó w
pdib

życzymy

nerm rare

,

54 5

obcasy i 2eE6t»kl

nowe modele wy
kwintne poduszki
Moniuszki 4 m. 23

gumowe

BERSOM

"angTelśkT"

J! Sę wytrzymalsze od zelówek ze skóry I daję;

FRANCUSKI
Borkowski

*'

Elektoralna-30,50

OT

g!

elastyczny 1 przyjemny chód.
,
Ber son -Kaucr.uk Contrala: Kraków, Straszewskiego 2.

IjttreDYUAlifeLEJOW A

KANCElAfłJA
Z powodu powiększenia magazynu, firma

Noście
tylko

IH.

.

wamw

& Przechodnia 1;3 fófó) Jerozolimska 1%
W

Telefon 181-24

Telefon 25^-83.

j,

a
mr CZYftNE DZIEŃ i KOC. *%iS _
,
~ Załatwia wszelkie ekspedycje kolejowe. Przyjmuje na|
Sj skład na dogodnych warunkach. Ulgowe przesyłki
pociągami osobo wem).
;
ffl Z powodu Nowego Roku życzę iizsnownym Klientom,
a

3171-1

(i

nsiE nsmni rero

RESTAURACJA

Nalewki

i

...i

i

16

wsx^sikiin naszym Sz. konsumentom i
kupcom zasyłamy serdeczne życzenia
noworoczne.

3150-1

?

ZAWZĄO.

l»saea«tsrtSBiweiei/«wwe'««W\WW"c

Rodzicom naszym briv
ciom, siostrom, krewnym' P r *>
jaciołomserdeczne iyczcn.a Ko
woroczne, składają

i@3€||
W

Pierwsza

¥

Warsz.

Sfl

MODELE

I ,

i

••' 5 -

B l a j m a o

i

G ą s i a W , telef, 208 45
znana w kraju i zagranicą przez wyborowy wypiek mac śle swoim
Sz. Konsumentom raiD rwnrn m r o x
P. S. Polecamy na nadchodzące święta naszą macę i mąkg maeową
.S^l-

~

= CEflY NISKIŁ =

m

Serdeczne życzenia

m-- mus mmr mro -w

ćS<? Rodzinie swojej, przyjaciołom
oras Ss. P , P . KSijentom

L. Eisenberg,

właściciel Biura Ogłoszeń.

Q

Z okazji ś w i a t

3 donn Hirs;

w obszernych salach

REMRCA

SZEFOM SWOiM

w Warszawie

zasyła swim klijentom
życzenia

znajomym f i r , i i J S E i 5 - 1

's

noworoczne

SZCZĘŚLIWEGO

zasyłają

i--eoi£

1887k

ROKU

j-M»s;inŁ^CKX*s^s=i tarmtaatai&assmizi. »<**»

życzą rodzicom, braciom, siostrom, krewnym
i znajomym

Życzenia n o w o r o c z n e j

Kaslilutvo GriiMalt

RATY

K Ą P I E L E
Wanny
Wanny

Rodzicom, rodzinie I
wszystkim znajomym
składa

K U C H E N N E
meble białe Iek : erowane na
Pawia 50a
Kronfeld. Przyjmu
je również roboty
sklepowe. gptS

ODNOWIOME

Najlepsze Życzenia Noworoczne

porcelanowo

Z okazji Nowego Roku. życzę
wszystkiego dobrego i
najlepszego
kochanym rodzi
com i rodzinie
Julian Lfikac!?Eiiach«r
Warszawa dn, 28.9
1901 k

Zawiadomienie

nil
DANZICER
Warszawa, Senatorska 6.
HURTOWY SKŁAD
Win, Wódek i Likierów

Na Rzeczpospolitę Polską

i

ftmm

5

Otrzymaliśmy wyłączną sprzedaż

— oraz —

i
I

fabryczna)
Zwraca się uwagę Sz. Publiczności, że znane
w całym świecie oryginalne butelki wyrobiT*wa Akc. „ T h e r m o s " opatrzone są w powyż
szą markę fabryczną.
i891 k—1

TOWARZYSTWO

Wyslrzsoaf

j . fi.
ilCOilCI I M e
żyszyswoim kiijeniom szczęśliwego roku

Serdeczne

z Paryża

5 Wiednia

okryć i

k o s t i u m ó w d a m s k i c h oraz

W

DZIALE

futer

Po ukoslczeniu
Akademfl

BŁAWATNYM

OTWORZYŁAM

polecamy

OSmiWIE

NOWOŚCI

SEZONOWE

Wybór wBekkHI

Ceny zniżone!

.Chi©
W'

P a r i s i e n

Marszałkowska 137,

?el. 8S-6J&,

>

Paryskie!

4 1

31C4—i

S a l o n

jn 3DKia<assaa»n«si n-.T. t ,

kL

Gl^na^ium

F,

Humanlstycznem

i r l a s f f l w e j j

g

w

klasie

wstępnej

kolorach

wł. ft.

ŻYTO

(istnieje od 1860 r.)

i FOKUWE PALTO" damskie z ftancu1

BzalM
lei. 276-59.

filji

nio

posiadam.

SlaSe [iy ury lekarzy snerjalistdw
• "• „Szybka po,noc lekarska"

troiDuojta)
w

Warssawa. Plac Żelaznej Bramy 3
telef. 62-52

3007-11

prowadzonych kompletów poszukuje się
jfeszeże dzieci Wiadomość Twarda 6—5
•od 10—12 (e!293-77
3097

Mo

Ma

telef. 57-71 i 212-16,

a

9 f ? m t OiolaOska 9,

udzielam
na mieście,
czynna w dzień i w nocy.
M E B L E KUCHENNE
10 m. 29,
lakierowane nj bi«!o, jak: kredensy, BIURA; 1) S-to
Tel. 70-03, 2) Grzybowska 1 5 m. 8
stoły, krzesłf, skrzynie i ramy do na
Tel.
284-73,
3)
Dzieiria
S
m. 40.
hycla u stolarza Sz. Tuchsznajdera
3012-1
Nowolipki 41,
307Ł Teł. 218-14.

nadfcsiły w ogrnKlczonej Ilości

Włoska,

francuskie, wiedeńskie, amerykańskie
i inne w wielkim wyborze, poleca

CENY KONKURENCYJNE.

po Zł. 4 5 sztuka
J

lód

NA SEZON ZIMOWY 1925

Złota 1 6
-!a
~M

2łoła ie

M10

Wars^awts

mielskidi

klijenton.

9 g a g u m
Warszawa, Leszno 27
SKLEPU w okolicy Biclausl -J. M'0 dowej, Nowego Świata, .Vu-: alk. poszukujc. Pośrednicy pożąd. i Wiad.
3126
tel. 270-65.
&

A R M A N

Zurnale

2 «

mm s B , n ™

/ w Łodzi w firmie A, Boksleltnor i S-fca
\
ulica Piotrkowska 149, telef. 14-09

przyjmuje zamówienia na sezon
jesienny i zimowy

U waga l Żadnej

s s zł. mieszanie.

wszelkich

f

wynosi

szkole istnieje komplet przygotowawczy dla dzieci bez umiejętności czy
nią i pisania.
2 1

wa

wznowił lekcje gry skrzypcowej

"Ogrodowa S. Tel. t35-S5.'

D Ł U G A O O ( P a s a ż Simonsa) t e ! . 3 0 5 - 4 3 ,
Zapisy do wszystkich klas trwają.

Opluta

Leopold Fenigstein;

PiiUusk

OTnam
na"
Życzy rodzinie, znnjomym i

| w Warszawie ulica Długa 55, telef. 299--78

m ó d Leszno nr. 19. — Telef. 296-84.

WYKWNTNE KAPELUSZE
modele paryskie.
2684—1

Sulp linssM' 1

1907k

w Rydze

sp. z ogr. odpow.

KRAWIEC DAMSKI

p- '• „La pałite parisienne"
FELirjfi DOBRZYŃSKA w,,r12f9a:
polecom

L.

„PR0W00NIK"

R
9$e

[h. Raizner i żoo?
(Biuro Ogłoszeń Twarda 8)

K&JNQWSZE MoDELE

zasyłam swym znajomym

n

noworoczne

l

Życzenia noworoczne

Towarzystwo dla handlu wyr. gum

krewnym, znajomym oraz Sz. Klijenteli składaja

zobbssiit.HVW ssvaaaexa

Otrzymaliśmy

,nab. od Tow.

si5 istladowBictw I

życzenia

S-to Jerska 28 sklep 5

„£0^T^E^Tr'.

(marka

\

J M Faftr i

Akc. Tow. Ryg Gumowej Manufaktury

.

1B1S0CIRE

!zaak

II

KALOSZV

„EJ.il"

(i-T3=4T» t

Krewnym, Przyjaciołom i ^zanownym Klijentom
3222 ^

V^olne

Ciasto Gdańsk.

TOWARZYSTWO

I . A„ L o n d o n
Graniczna 17.

3213

elektryczne
ul. MARSZAŁKOWSKA 113
róg Złotej.
1530k-l

zasyła swym Szanownym Klijentom
Dom Handlowy
i—ics£

WARSZAWSKIE IMPOR

Serdeczne życzenie
noworoczne

Pańska 1

/ą Ą'f

f (fi! i f^

diii

dyplomowany prawnik, posiadający
pokój w śródmieściu, przyjmie przed stawicielstwo lub przystąpi; do spółki
Oterty „Lingwista" w Administracji.
HM

HDTiHI

•polsko-niemiecka, pierwszorzędna si
ła poszukiwana od zaraz. Oferty pod
„J.W. 269" do Biura Ogłoszeń Freid
Rymarska 16.
3196

Mfci. TC

rSMtS

życzymy wszystkim naszym krewnym, przyjacio
łom i znajomym.

cia
Baranowicze

Gedalja
i

jomoscil
irzi ca;ąd
przedmi
2W ł anyrr|
ki mo
łami-

składamy aordecar.e bycze

Kajsolidniejsza fabryka KOŁDER
na wacie lub puchu

Tel. 510-29

©!

i-T-IKEEHIBSS:®

JsKntiav/slwn Bnisilyn z M i\ ę

:

Mydło i K i n Ksisdza Mm
Każda osuba dbająca o swą
cerę nie możo obyć się bez
tych 2-ch artykułów. Powinna
używać je stale, W obecnym
jednak czasje byłoby karygod
nem niedbalstem nie używać
ich. Prócz własności leczniczych usuwających wszelkie de
fekty zewnętrzne są to jedyne środki kosmetyczne bardzo
przyjemnie w użyciu o miłym zapachu, Żądać wszędzie
Prawdziwe tylko z podpisem R, Włodarski Jeneralne
przedstawicielstwo Perfumerja Korona Warszawa Marszał
kowska 139

TELEF. 146-73.

eę

nia Noworoczna
s udziałom wybitnych kantorów
(Jagoda ś Forma f
i mówców
1909-1 H 3153
Kancelarja czynna dziś od 10 rano do zmierzchu &oawiaa^giiassg^.' -»agMSBgci!

Najserdeczniejsi i najwiernie
si przyjaciele dla każdego są

właściciel Pracowni Okryć Damskich i Futer

MSrkSZIJ B <

po r*
Ii my nl
lernikę
gadnienl
terenie
mcwiriiel

M i feiH'

3153

(Królewska 43—Zielna 51)

2

zawiadamia Sz. Klijentelę, iż otrzymał już najnowsze faso
ny z firm pierwszorzędnych.
Poleca kosfjumy, palta oraz futra na sezon jesienny I zi
mowy roku 1924,
Uwaga i Własna pracownia kuśnierska na miejscu.

i s O L O F A H B

ł3

"

składamy
Serdeczne życseiiia
Moworotjne

naa dvi

LESZNO Nr. 45, m. 5.

serdeczne życzenia zasy
ła Szanownej Klijentell

foiE

tsasaas•sawKsesss :j.r'

K r a m a r z

3192-1

NOWOROCZNYCH

TOWE

6,

noworoczne

SVlarjnAska

J .

reliks

Serdeczne życzenia noworoczne

ZŁOTA 36,

Nowolipki

m w „SYBEMA"

G. &LTBE&ER

1856k—I

SKRZYPCE: p.p. Jan Dworakowski i Jerzy Zaidcrman.
ŚPIEW SOLOWY:
p. Ludwika Mersonowa.
Przedmioty teoretyczne: p.p. Edmund Walter, W. Artur Rodziński I
Józef Goldberg.
Muzyka kameralna: p. Jan Dworakowski.
Przygotowanie do partii operowych: W. Artur Rodziflsku
Deklamacja i dykcja:p. Irena Ruszczycówna.
Lekcje rozpoczynają sie z diilcm 1 października b. r.
Zapisy przy]
mnie kancelaria szkoły (Przeskok 4 m. 7 przecznica między ul. Zgoda I
Szpitalna) w godz. 9 II przed południem I 5 7 popoł. z wyjątkiem nie
dziel i ŚWigt.

' P8ERWSZE

S

Fabryka Zegarków

w Warszawie, ul. Przeskok 4 sn, 7
(przecznica między ul. Zgodą a Szpitalną)
pod kierownictwem pp. Etisnurada Waltera i J ó z e f a Goldbergs.

E ,

KWART,

Fabryka maszyn i e> l z papierowych p. f.

I z , Kiijeniom i z n s i o m p

Szkoła
muzyczna
im. MONHUSZK1
z prawem wydawaisia świadectw

5117-1

D.

lia

m

Dawilutvo

.3152

r u c n tt'Ki

"

Józef Ooldbersu

Banritm

odbiorcom i Dostawcom

u l . N o w y - Ś w l a t Na 6 1 obok S-to Kriyskie'- jg

zasyła

Ciało pedagogiczne stanowią:
FORTEPIAN: p.p. .Janina Familjer-Hepnerowa,
Szymanowski i Stanisław Zmigryder.

jtoworoezne

zasyła Krewnym, Przyjaciołom oraz Szanownym

„CONCORDE"

S - w i e

Życzenie

PARYSKIE

Poleca magaxyn
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•3

3283 -1
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Warszawa
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WSZYSTKIM PRENUMERATOROM. CZYTELNIKOM I PR: .'JA|CIOŁOM PISMA ŻYCZYMY
n a i a n D ' n n i n 3
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n r s

WYDAWNICTWO
„NASZEGO PRZEGLĄDU"

NaJ
Kląd
0par<

gBBt&jaa&jłSSSBłattaaMa&tisafliBBBBBgggsgBiigB '•<

turec
A c;

Biblioteka pisarzy ż]

yoowsncn

Pierwszy tom Bibljotekj pisa
r/.y żydowskich, zawierający pel
ne humoru „Notatki Komiwoja
żera" genjalnego pisa r z;i Szoiem
Alejchema wi tłumaczeniu i z
prze^imową jakóba Appenszlaka
spotkał s ; ę z uznaniem krytyki.

zawiadamia, że d. 28-go b. m. o godz- 12 m. 35 w południe
nastąpi otwarcie nowej linjf Ms 21.
^
z Placu Teatralnego do Nowego Bródna—Pelcowizny,
Poczynając od dnia 29-go b. m. pierwszy wagon z Pla
W kilkunastu opowiadaniach
cu Teatralnego odchodzić będzie o godz. 7-ej rano, ostatni
Szotem Alejchcm dzie'i si{ z czy
zaS wagon z Nowego Bródna na Wolę—o godz. 10 m; 05 w.
telnikieni swsmi wrażeniami 2
Wagony linjl ,Na 6 dochodzić będą, jak dawniej, z ul.
podróży. Przed czytelnikiem ni
by iw( kalejdoskopie przesuwa się
Towarowej na Wileńską przy Inżynierskiej.
cała gale f ja typów podpatrzo
Pierwszy wagon z ul. Towarowej wychodzić będzie o
godz. 6 m, 50 rano. ostatni z Wileńskiej — o godi- 10 m, 40
wieczorem.
J

na pi-'zez wTelkiego satyryka żyttlcwlskiego i (opisana wprost po
mistrzowsku.
Do spopularyzowania ksiąiki
przyczynił się w wydatnym stop
niu doskonały p r zekljd Jakóba
Appenszlaka jak i strona gra
ficzna książki. Notatki Komiwo
jażer* wy^ 3 " 6
txjwiem na
papierze Wytwo r nym i ozdobio
ne p r zez art. mai. Tykocińskie-

°'
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stant;
śmy
wolu;
wieik
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SZOiV
któr
Gin Ki
n.V
trcnr

Nie
pliAYf
email
kolon
Zaslu
dził

MHM

*H03ssw««ał
że redaktorzy, tych komunikatów
pozostawili nas w spokoju' i nie
„opjekują" się spralwią żydow.ska.
Po przemówieniu Macdonalda
sijny «ę najkategorycZniej prze
Legalne prz«łstatwticielstwa u- W którem jn-cmjcr angielski for jęet przez państwa enienfy, o
czem rząd njemiecki został
w
ciwstawić nietylko w kraju ale (krajńskie i białoruskie W Polsce
malnie
pj-awie zajirosił Niemcy, •sWaini cz:isie formalnie zawiado
i zagranicą każdej próbie Wyko zachotwiują się'l\jernie wobec (ej
|by
Wstąpiły
do
Ligi
Na
odów,
miony za pośrednictwem przed-,
r
rzystania spraw
mniejszośą akcji, podczas gdy przywódca
!spraWa ta, nabrawszy aktualno stawiciela francuskiego. Dlategd.
Po powrocie z Genewy zasta ustaw kresowych, a w takim ra pj-zez niepowołanych awanturni- ukrajńcówi małopolskich,
dr.
li my na famach prasy żyjwą po zie nie należało się ciągnąć w o- ItóW. W. roku ubiegłym dr. Pe- Kost Lewicki prowadzi w Wie ści, Wywołała w Niemczech za nie ulegało wątpliwości, że wr^*
lvmikę dokoła zasadniczego za- gonku mniejszości słowiańskich, truszieWicz wraz z swoimk Kom dniu' jakieś pertraktacje) W śpra- ciętą Walkę stronnictw i prasy. czenie żądanej przez prawicowy"
gadnienia taktyki żydowskiej na posiadających całkiem odmien panami sprowadził do Genewy wie ugody z Polską. Co się ty Niektóre dzienniki, jak np. „Vor- ców noty znacznie pogorszy mię-r
terenie międzynar., która -wy ną pozycję taktyczną również ze niejakiego d-r& >Wakera, żyda ko- czy tmnjejszośei niemieckiej, to Waerts" pisały już nawet o nie- dzynarodowtą sytuację Niemiec.
mownie świadczy o braku zna Względu na układ stosunków pol isieńskiego o bardzo podejrzanej spraWa ta jest związana !z wstą- uniknionem jakoby przesileniu Pozatem ujaWniła się l' rzeczy
jomości całego szeregu faktówf, sko-rosyjskich. Jeżeli zaś obrało konduicie, Który zamierzał podpi pien ejn Rzeszy do Ligi oraz z rządoWem. Trudności, związane sta różnica zdań pomiędzy ml: .
;
iv. ca;"ącyc!i właściwe świa.ło na ono taktykę radykalną bez Oglą sać memoranduin mnjejszościo- cwtentualnym podpisaniem przez z Wstąpieniem Niemiec do Ligi nistiem spraW zagranicznych • przedmiot sporu pomiędzy tak dania się ha jej chwilowe skutki, We w imieniu żydów polskich. '•^liemcy protokułu o mniejszości Narodów, wypływały z brzmie Stresemanem, a premierem Marzwianymi ugodowcami, a .rze to powinno się było zgóry npcw Przyłapany i zdemaskowany, W lpoIskjej- -Widzimy przelo jak na nia traktatu Wersalskiego, a mia ksem. Okazało się, że Śtresemart
ki mo nieprzejednanymi radyka njć, czy inne mjiiejszjości wystą porę przez delegata Komitetu Dc dłoni, że każda z czterech grup noWicie z brzmienia paragrafu izapatruje się na tę BpraWę odpierwszego s : t.itu- Paragraf ten mienn-ie od kanclerza, uważająoe
pią solidarnie na terenie genew legacji ZydoWskich, dr. Wikcr
lami.
mniejszościowych znajduje się. w
Pragnąc sprolwadzić polemi skim tza pośrednictwem swych le Łilotnił slię z Ge:ncto|y i'poi'.lUnen- zgoła odmiennej pozycji i nie mówi, że państwo nie należące go Wystąpienie tego rodzaju za
do
założycieli Ligi, może
być będące nie iia cz,asie.
kę na tory właściwe
musimy galnych, przez nikogo niekwe- tu' naturalnie nie podpisał, lecz może być już inowy o solidarnej
Różnica zdań pomiędzy ob0:
przyjęte do Ligi Narodów Więk
rozpocząć gruniow.ia. analizę po \stjonoWmycli przedstawicieli. O- ^nimo to wi gazetach kowieńskich
polityce
wszystkich
mniejszości
szością dwóch trzecich głosów ministrami dotyczyła jednocześ
Hiylii Kota Żydowskiego
od (cazuje się obecnie, że iaktyka Ko ukazało się pod protestem mniej na terenie międzynarodowym.
•Zgromadzenia, jeżeli daje dbsta nie problematów natury we w- cti-wiii powstania bloku mniej- -ła Zydowlskiego pozbawiona by- szościowym nazwisko d-ra KiPozostaje zatem
narzucona teczne rękojmie co do swej szcze nętrzno- politycznej jak np. „bid
I'szóści narodowych, przyczem bę( ita Wszelkiej logiki wewnętrznej, kera (na wiszelki wypadek zmie-!
(Chociażby
zzeWnąarz
koniecz
rej gotowOści dotrzymania mię ku mieszczańskiego". Zadośću
dzi my mieli przed sobą perspek t-rzynijsła bowiem tylko szkodę niono' pjerWszą literę jeg° nazwi
litylitarno- ska) jako przedstawiciela mniej ność całkowicie samodzielnej i dzynarodowych zobowiązań. A czynienie żądaniu nacjonalistów,
tywl; Ligi Narodów wraz X oko z punk u widzenia
zupełnie
niezależnej
od
innych
ngodowlego,
a
z
drugiej
strony
wnęc
wstąpienie Niemiec do Li w sprawie noty do Ententy by;-"
licznościami i 'stosunkami praiwt
szości żydowskiej w Polsce.
mniejszośą pofl'ykl narOdowo- gi Narodów oznaczałoby
dla łoby krokiem naprzód do lirzsjr
nopo i ycziii/mi, umO/liiwSające- Zakończyła się, sromotną kompro
Na tegorocznem Zgromadze-i •żydoWskiej, którą zakreślił
w
PTii obronę praW' mniejszości na mitacją w Berlinie i Gen-ewie.l niu „Komitet ludów
juciśnio- -AVoi'm czasie poseł Thon, lecz nich przedeWszystkiem przyrze czywlstn;enia tego bloku tj^wstą
,Nie będziemy się w iym miejscu nych" nie podejmował już (ża
czenie dotrzymania traktatu Wer |ijen;a do rządu nacjonalistów
'terenie genewskim.
l>o ukonstytuowaniu się Koła( rozwodzili nad tem, ile było w dnych prób tego rodzaju. iW ko nie potrafił wyciągnąć ze swycii salskiego. lecz w traktacie Iym, niemieckich, co pociągnęłoby, za
przesłanek
należytych
konse'.cm
winy
poszczególnych
polity
oprócz rozdziałów, omawiają sobą przejście do opozycji socjal
Żydowskiego powstała kwestja,
munikatach prasowych, rozsyła
czy inamy proiwadzfć w Sejmie ków żydowskich, ile bezgranicz nych do (l/i iM;k:ir/y poruszane ktwfencji. Lecz. o telli — w arty- cych odszkodowania, która
to nych demokratów, popierających
politykę so!idarnoścł wszystkie,h nej ignorancji nieudolności roz, są spr-a-wy, dotyczące wyłącznie ikule późniejszym.
sprawa została już ostatecznie gabinet obecny. Po żywej dy
mniejszości, czy leż mamy dążyć 'rnaiiych „funkcjonarjuszów" ży (nnjejszości słowii uisjsiq'i i mo;cN. Szwalbe. Prawie sformułowana w umowie skusji udało się wreszcie osiąg
'do .Wyodrębnienia s>; < zakreślić dowskich, nie mających zresztą my tylko wyrazić zadowolenie,
londyńskiej, mającej za podsta nąć porozumienje w tej sprawie.
Własną !iiiję poli yki narodowo elementarnego pojęcia o naszych
wię plan Dawesa, znajduje się Zwyciężył pogląd kanclerza i
ści żydowskiej. W okresie gabir stosunkach lokalnych. Drażliwą
jeszcze paragraf 231. Paragraf nota do mocarstw Ententy nie
ten ustala, że Nienicy i
ich 1 będzie już iwysiosowana.
nem p. Sikorskiego zarysowała spraWę konieczności usunięcia
Niemcy więc już się pfzygoto
się konjunk lira, która łatwo mo 'tych funkcjonarjuszów z odpoV-przymierzeńcy odpowiedzialni,
gł.i przekonać zwolenników pier wjedzialnych placówek, szczegół
są za wszelkie" szkody i straty, twnją do wstąjiienia do Ligi NajP
Wywiad opocjainy dla „Naszego Przeglądu".
SpoWodowane pnsez „wywołaną dóW.
W?zej koncepcji, że pozbawiona nie ze wteględu na Palestynę, oprzez nicii wojnę" i że Niemcy
jest ona widoków realizacji, po mówimy specjalnie.
celu.
11.
J
Zamiast legalnych przedstawi
ni wi.iż polityczne i'socjalne po
Setki tysięcy funtów leżą go również się z lem Zgadzają. Otóż
—
Zmuszony
jestem
wskazać
cieli
mniejszości
zjawił
się
na
te
Is -u laty .ukraińeq(w i tSalorusinólw
tqwe wi kieszeniach
żydów,': W Niemczech paragrat ten uwa
niciylko nie mogły być identyfi renie genewskim samozwańczy na jeden bnrdiz-p'\viaż«iy fakt, któ trzeba tylko umieć do nich tra lany jest za narzucone im przejnocą przyznanie się do ponoszę
lc wane z konkrete.iemi dążenia ,,Komi et naj-odów uciśnionych" r-y rozpa-moszyi- sfę w naszem fić.
(-ja Wyłącznej odpowiedzialności
|nu żydów i niemcćw,
lecz do Via czele którego znajduje się zna życiu żydowski-em. Orjjan-izacja
Postaram
się
usunąć
te
nie
za wojnę. Wstąpienie Niemiec
pewnego stopnia były w śprzecz ny alwbnturnjk polityczny, byłjf Sjonistyczna "W swej dotychcza
potrzebne -tarciiai partyjne, nato Vez zas rzfiżeń do Ligi Narodów
ności z niemi. Rządy pj-awlicowo dyktator" Małopolski .Wscho s-owej pnaikt-yoe opierała siie wy
miast
zorganizować
realną
i
po
łącznie
na
zasobach
material
centrowe zniweczyły jednak tę dniej, dr. PetruszcWicz. Możemy
(mogłoby być tlomaczone w« ten
gdyż w październiku podrożeją
^
konjnnkturę, wprowadzenie zaś kategorycznie stwierdzić, że Pe- nych żydostwa anierykaitskie- zytywną pracę konstrukcyjną. sposób, że rząil niemiecki
na
Razem
ze
mną
przyjechali
do
g-o.
Było
to
iiiewątpliwem
prze
,t
us2eWicz
nie
posiada
obecnie
iiisinW kr-sowych przez gabinet r
nowo po',wierdza to przyznanie PALTA karakułowe, fokowe,
bobratowa i t. p.
. _
p. Orabskjego wytworzyło sytiia żadnych wpływów nawet wśród stępsitwem "wobec •wielkiej idei Polski z Plafestyny rzeczywiści ślę do winy.
cję, pozornie sprzyjającą odno- emigracji ukraińskiej W Kana narodowej z dwucli iweględow: działacze ii chalucim, którzy odDlatego nacjonaliści niemieccy F U T R A M Ę S K I E *
dawaili
swą
pracę
iswoją
energ.
fr i n;u koncepcji, popularnie zwa dzie, która zaprzestała zupełnie z idealiistyczBieKO', ponieważ I a
którzy już podczas dyskusji nad'
wszelkiego rodzaju.
IWaemy lestyna musi być odbudowana dla naszej sprawy przez długie umówią londyńską przedłożyli KONFEKCJĘ FUTRZANĄ,
"ej „grynbaumoWską". Wszyst- zasilać go i'inansoWo.
liata.
Oni
pozostaną
W
Polsce
I-i • cz ery mn;ejszości solidarnie róWnież, że ofeHa Petruszewi- przez cały naród, z pruik-tyczne^
parlamentowi wniosek, by rząd
skórki wizelkich gatunliów
/'Wliczały us'.awy kresowe 1 de pza W Moskwie została odrzuco Ko, ponieważ, że było to zbyt przez pewien czas i przy-czyiaią niemiecki w urzędowem oświad
POLECA
mons racyjiije opuściły posiedzę na, a jak zapewniają W kołach ryzykowne uzależiiić sukces na się do sitwoTzenia odpowiednich czeniu do państw ententy for
SKŁAD FUTER
nie sejmowe przed
głosowa iSoWieckjch Berlina otrzymał on szej sprawy od jedm-ej części- ży tak po-trze-bmycli w tej chwili, malnie odrzucił paragraf
231
niem. lixodus mniejszości było (liedawlno „trochę koron Czes dostw.a. Było to- gna va-banQue. środków materialnych.
traktatu Wersalskiego, jęli nano
Liczymy, że żydostwo pol Wo teraz nalegać, by gabinet
niejako symboliczną
zapowie kich". Rzecz oczywista, że gdyby
Posiadam bezwarunkowe z-aDETAL. \
dzią. że zdecydowały się one wy- memorandum złożone przez Ee- ufanie -do żydo^utwia -aanery-ka-ń- skie da na Keren Kajemet pięć (Marksa niezwłocznie wykonał to HURT
ls ą i z wspólnem, memorandum 'truszeWicza i podpisane wbrew sk-ieg-o, ale 'ii żyd-nst-w-o europej dziesiąt tysięcy fi«nt6\v^ szter- żądanie. Sytuacja gabinetu by Ś-to Jerska 38, tel. 272-84.
do «!-re;arjatu Ligi Narodów: ce jego przedwczesnym zapewnie skie może i powiinno dać swą li-ngów.
ła dość if. dna. Oświadtzenie kan Posiadając własną pracownię na
lem domagania się, aby usta niom tylko przez niego Samego cząstkę i to dość znacżiną dla
— Jakiai kwestja Pana- jeszcze clcrza z dnja 21 sierpnia, odrzu miejscu przyjmujemy wszelkiego ro- P
nowiony proceduralnie komitet zawierało jaknajsłuszniejsze po- Erec Izraela.
najbardziej interesuje wśród o- cające odpowiedzialność Niemiec dzaju zamówienia i przeróbki, które
wykonujemy solidnie i tanio.
trzech członków Rady Ligi roz na terenie Ligi może ono conajWszędzie, gdzie byłem ostat gromu sipraw żyd-os-twia golu- Za wywołanie wojny, było wów
2263-T
ważył tę sprawę. Przypuszcza- •wyżej skompromitować te po nio w Europie, m-ogitem się prze soweg./?
czas bardzo nieprzychylnie przy
stulaty,
ponieważ
w
sekretarja
no na|wet, że przedstawiciele par
— Jest nią kwestja języko
konać, te żydzi odnoszą się do
lamentirni klubów mniejszości icie Ligi powstaje przedewszyst- spraiwiy palestyńskiej
bardzo wa. Język hebrajski i kultura
1
(bsobi'cio zjawią się w Genewie, kiem pytan;e: kto jest autorem szczerze i bard'zo łatwo trafić hebrajska są podstawą maszego skończe-nie wiele.
żydostwo tutejsze
pTzyj-mie.,,
aby i i ' było żadnych wąipliwo- (lanej skargi czy apelu, a dopie do serca takiego żyda. Ale pra życia narodowego. Jeżeli spra
Żyją
razem
z narodem, i mnie nie jak obcego.
^ci.co do aiitorytaiyWności pod- ro na drugim planie wyłania się
i wa zakupu ziemi tyczy się tyl który przed- niedtuwnym jeszcze I Z czystem sumieniem i spoijęiej akcji. W przeciwnym bo- spraW.i rczpa rzenja treści dane ca niai miejscu jest nieudolna
ko Palestyny, to język hebraj
do
Nie możemy. często winę ponoszą tak zwane ski jest jedynym mostem, który czasem też znajdował się w go- ikojnem sercem wjeżdżiaim
rsii. ni r ode demons racja mniej- go dokumentu.
lusie, którego żywe ciało roz- I stolicy kraju — W-arszawy. . fjf.
„góry
partyjne",
które
nie
wy
Wszak
żądać
od
sekreta
jatu,
aby
ijszości n;e miałaby
wiszę Ikie
r
łączy
żydów
ze
wszystkich
za
darte
było
przez
-trzech
zabórI
Dalej
rozmowa
nasza
przyjęigo znaczenia i sensu. W szcze stał się bezri\yślrem narzędziem kazują dostatecznej energjii i kątków świata, aszkenazi-m i ców. Naród polsfcii przez iwiek ła już cliaraikter prywatny.
gólności zaś było rzeczą bezgra intryg czy też pospolitej propa umiejętności.
wypytywał się
Praca prowadzona jest w du sefardim, łączy nas z -czteroty cały trwał przy swojej ziemi» i Usyszkin
niczni-' naiwną a nawet lekko gandy, Organizowanej przez pcw
wiele cza - siącletnią histo-rją naszego na- swoim języku i swojej religjii. szczegółowo o ży-cie, -o swych
myślną ze strony Koła żydow ;ne koła nie w celu istotnej ochro cliu nienależytymi,
Nadeszła odpowiednia chlwila i- znaijo-mych i przyjaciół,
kjó skiego ściąganie na siebie odjum ny mniejszości, lecz jedynie ze su często traci się -nia spory te- rodu.
- tarciiai
• • partyjne ii
Dlatego uważam sprawę języ naród polski osiągnął swój rych moc posiada wśród nu>*z i udział W demonstracji, tem Względów natury „dyplcmatycz oretycznc -lub
szczytny cel, zdobył swój nie i szych działaczy s-polecznych.
)bardziej, gdy twórcy ustaw kre nej" w naigorszem tegx> słowa niewf.el-e się dowiierza prostemu j kową za tak ważną,
Zajechaliśmy
na d-wo-rzec
podległy byt narodowy.
sowy cli dawali zapewnienia o znaczeniu, 'poddawaliśmy nie płatnikowi na Funidusz Naro
Chciałem jeszcze dodać, ciąCzteromiljoiiowe żydostwo i Główny, gdzie oczeloiwąli nB
krytyce dowy.
„kompensatach" na jesieni wiza jednokrotnie surowej
gnąt
dnilej
Usyszkin,
że
przy
polskie może się /wiele, wiele'niego- przedstawiciele i delegaiiu iu za „neutralne" zachowanie ,przyjętą obecnie procedurę Ligi ! Gdyby tylko 10 proc. z poleje różnych organizacji żydow)w sprawie mniejszości i w dal 1 śród działaczy liar-tyjnycli pro jeżdżam -teraz do 'kraju, gdzie nauozyć u swego sąsictla.
się i żydów przy głosowaniu.
zamieszkuje
cztery
-miliomy
żyPrzybyłem do Polski- jako wy skich.
UsysK-kina żydows-ktr^
' Ki ło Żydowskie powinno by- szym ciągu podtrzymujemy za wadziła akcję bardziej energicz
?o się zdecydować, czy ma pójść rzut, że poseł Reich popełnił r.ie — bylibyśmy już- o wisie da dów którzy w przeciągu osłat-^słannik żydostwa palesityńskie- Warsziaiwla witała entuzjasty-^..
li-lat dzies:ęci'u przeżyli, nic-j go, żyiwńę jednak nadzieję, że cznie.
Leski.
dj-ogą cichej ugody z 'twórcami ciężkie przewinienie, powstrzy lej posunięci w dopięciu naszego

polityki

żydowskiej.

mując s)ę od' poparcia Zasady
arbitrażu na kongresie Berneń
skim. Nie motany jetfnakWpa
Uać |wl tfrugą krańcowość l' tnii-

Niemcy i Lim SfBis.

\\i M. Usyszkin o pracy galusowej.
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Zadatkujcie WCZBŚnifij
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Z. DRABKIN

Podróż Si KoMfimyMPSlD.

kimi -a Kemałem jio-lega 111. in. ren okrętowych } bicie w dzwo pil skandalu, jakim była mobili mrzonką. Zamożniejsi grecy I
ria tom, że P-itr szedł do Euro - •ny. Dalekie salwy wstrząsnęły zacja wszystkich sił zbrojnych ormian-ie przlełtpszą się do Pi-<
jiy po naukę — jako skromny powietrzem. Co się okazało? zarządzona przez gubernatora. reusu, gdzie powstaje nowy o republiki tureckiej
Vali Konstantynopola
uroił środek handtówy. Większośj
uczeń — barbarzyńca, a Kemal Prezydent
Wystawa po'ts!?a w Konsbnlynopolu.
chce być samoukiem. Zwolcnni przejeżdżał przez Bosfor iw> dro sobie pewnej nocy, że miasto jednak zostaj^-im i^iejscu. 1 by
najmniej nic nie'wskazuje na
^
pełne
jest
spiskowców.
Zmobi
(Dokończenie).
cie siły i- godności narodowej. cy jego wabią turków w głąb dze z Brussy do Trebizondy.
Mieszkańcy Konstantynopola lizował wojsko, policję, żandar szybkie „unarodowienie" han- <v'
Nacjcmalistyczny światopo Musteifa Kemal Pasizia j-est ''iot- Azji Mniejszej Wybrano miastę
gląd handlowy zniaijduje pciwne rem Wielkim Turcji!.
czko położone w pustyni, w nie przekonani byli, że zatrzyma merię -i nawet straż ogniową. diu w Turcji i kompletne wyru i—-J
powstała panika. gowanie gretęńw,'-Ormian i ży.?<f
opariźie w dzisiejszej polityce
Chce państwo swoje udosko zdrowej, mailatycznej miejsco się w mieście. A-Ie Ghazi Kemal W mieście
tureckiej.
nalić, wzmocnić .i zeuropeizo wości — i uczyniono z tego misi stał iiai pokładzie obok pięknej Vali się skompromitował, bo dów. Prześladowanie wywołi^j
Aczkolwiek w pismach kon wać wysiłkiem samodzielnym, steczka stolicę. Niedźwiedź na Latife hanem i przez lornetkę nikomu nie śniło się o spisku. je tylko .nieufność zagranicą Ą
s t anljęriopoiita liskich
czytali a nie przez guwernerów angici cjonalizmu tureckiego zaszył przyglądał -się panoramie zdc- Udzielono mu dymisji i „Tanin" IKitęguje ostry kryzys ekonoK
gradowtisiej stolicy, lecz nie ra pisał, że valemii zdawało się, miczny Turcji. Prędzej czy póż
śmy ziSpewnieni-a,
że Turcja skich, francuskich lub niemiec się w miasteczku Angory.
czył je.i zaszczycić swą obec że uatsąpił „cou|i d'etat" — za niej przekonaj^ się Ke-maliścŃ
wolrfa jest od ksenofobii, aczkoil kich, którzy dbali tylko o siwk>
Posłowie państw obcych
wieik koledzy dziennikarze tu 'je korzyści — czyniąc ze siwych muszą tam przebywać, rezydu nością. Nazajutrz wszystkie ga mach stanu — podczas gdy miał że nie możną jednocześnie czy
reccy -podkreślali, że nie znają uczni niewolników. KemaMci jąc w Wagonach lub marnych ze-ty pisały o te-m w wyreizacli ,,coup dc tc-te" — uderzenie do nić dwuch rzeczy sprzecznych
szowinizmu — przez republikę, chcą jednocześnie stworzyć no budynkach.
Połowa korpusu pełnych żalu i cichego wyrzutu. głowy. Bądź co bądź jednak europeizować Turcję iodirra
Opowiadają, że Kemal nic lu ten akt nieufności do Konstan dzać się od'tuftpy. Coi>rawda
której .iiajmiłościwi-ej panuje woczesny naród turecki, orygi dyplomatycznego dygoce w fe
GhBEi Keinal — przepływa- sil nalną kulturę narodową. Lecz brze miaJarji. A na Perze w Kon bi Konstantynopola, że -nie ufa tynopola ze strony wysokiego Turcja nie jestjużowym chorym
jest niezmier człowiekiem", na którego zgon
ny prąd nacjonalistycznego eks te dwa pr-oaesy europeizacji sa stantynopolu kurz osiadł na me temu miastu, które jest wiel- urzędnika " t-a-k długo i daremnie czekali a»treniizniu.
modziehtej i
una-radawianie, blach w pustych wspaniałych kiem zbiorowiskiem obcokra nie charakterystyczny.
IS'i'q, ulega najmniejszej wąt- wszczęte równolegle w wielu pałacach ambasad. Ghazi prze- jowców. Konstantynopol jest jx>
W Amgorze umacnia się re matorzy -bogatej puścizny. „Cho
pl;wóśći,.żc Turcja szybko się punktach wzajemnie się wyklu. |nos5 Turcję do Angory.
dejrzany i niepewiny. K-to wie, dutę nacjonalizmu tureckiego. ry człowiek" wstał z loża boleeijiaiidypuje, że przestałai być czają. Nie możina jednocześnie
W -dniu -otwarcia wystawy co- kryje się w za-ulkiach Stam Konstantynopol poddany jest o-lści i wyprosił „życzliwychprzy
koló-im.mocarstw europejskich. izolować się od Europy i sz-u-kać polskiej, na Parę minut przed bułu i Gala-ty? Przyjechaliśmy peracii. czyszczenia z obcych, łjaciól". Aliści gdy minie
-- stan
. 4
Zasługą Kenia la jest -to, że obu wstępu do rodziny jej niafpodów [rozpoczęciem mów inanguracyj akurat wówczas, gdy
npasto inietureelach naleci,ałościL
Ale|podgorączilc^.vy^rekonwMesceiK9|j£,
•
•
—
idził Y masach tureckich poczu Różnica między Piotrem Wiel-'nych
rozległo się wycie sy- nie zdążyło jeęzczo ochłonąć zupełne
oczyszczenie
jest cji Turcja posiadająca tak wsp%i-nm.1

MASZ PffŻBGLAD. Z8 ggggwfa nlejri>l»

i wiec posłów żyd, w Krakowie. Odpowiedzialność żyrantów wekslowych. itystattfl teatralna

zaakoejytoWił dekW"t powyższy
II.
Ze szczytu Ratusza gromkie niąca kompromisów z szablone
Manifestacja /.a jednością pularnego przysłowia, „kto chce
Ozym się różni klauzula eg dla weksli przedwojennych i wo łanfary obwieszczają miastu, że Wywarła jednak potężne wraż
Kola Żydowskiego.
ipsa uderzyć, ten kij znajdzie", i
rozpoczął się miesiąc muzyki i uje. Z pośród iwtudycli i ltieu;
Korzystając z obecności wltcnii stawy charakteryzuję po- zekucyjna od tytułu wykonaw jennych.
Uchylając art. 165 okupanci sztuki scenicznej, jedyna w BWO- łaganie zimiiycli głosów lula ;
Krakowie szeregu posłów i, se-!litykę rządu wobec Żydów, czego o tem jiomówimy drutem
lr.itorów, przybyły cli na komfe- (Przed kilku laty, kiedy chodzl- razem, narazle należy Wskazać nie woriwadzi't żadnych innych nn rodzaju rfWja kultury arty iboka uczuci'wot/'-1 bezpośredr.
reucję scjoroistyczną, kraków- lo o realizację postulatów na- że" przy klauzuli egzekucyjnej terminów odpowiedzialności ży stycznej. Korowód koncertów, c- ciepło.
Koncert ten zupoczątkował;
ska organizacją sjonistyczna u- szych, mówiono że Rolska nie z weksli protestowanych, bądź rantów, stąd wniosek, że nalezv per, dramatów, komedił itdj prze
rząciziła wielki wiec poselski, ma jeszicze granic, później wy posiadacz wekslu, bądź żyrant iitosowUć przepis art. 189 kod. ciągnie się barwnym, lśniącym Wielka fuga tJeediovena op. 1
liandl.,
który
przewiduje
5
let
rojem przed tysfącznemi rzesza grana prwz kwt.ir'at Oottesm
na którym przemawiiuill: pos. szukano argument, że żydzi to który zapłacił za wystawcę upys. Reich, Thon, Grynbaum, bolszewicy, dalej zarzucono zyskać może zabezpieczenie su nie termin dla wszystkich skarg mi wiedeńczyków i cudzoziem ,na, jettn ikże nie z tią doskonal'
my
przez
zajęcie
ruchomości
w
Wsks'cwych,
natomiast
prawo
ro
ców. Program tej manifestacji hCią, jaka go zazwyczaj c:chuj
Wygodzki, tlartglas, iSchipper nam, że skarżymy się oui Polskę
syjske obowiązujące na Kresach a r t y s t y c z n e j p . n , . . W y s t a w y t e -j
2 —3 dni.
oraz sen. sen. Kerner i Roten- przed całym światem a dziś tłu ciągu
Widzimy
za.em,
że
n;e
należy
jVschodn'ch
i
Wileńszczyziue
u
Na pierwszym koncercie rr
airalnej" w .Wiedniu jest nfezwyi
maczy się nieuwzględnienie na
streich.
szukać ratunku w różnych u'•.+ ?? znnje lylko 1 letni tennm do k'e ob'i'y i oliejmuje Wszystkie kiestralnym odegrana
został
Pierwszy przemawia! poseł szych żądań okolicznością, że pleczr.ych kombinacjach. lec • '
Wytoczenia skargi przeciwko ży kR'runki i szkoły szmki wOk.il- prawie nieznana symforija Mi
Wygodzki,
który
zo - jest grupa żydów, któroi nie piej jesl skorzystać z faktycznego rantów7 celem udzielenia
nm
brazował
położenie
ży- chce siedzieć cicho. Po daw stanu prawnego, który przedsta możliwości skorzystania w cią •i .-muzycznej i teatralnej. Obok chała Haydna, suita Józefa M.
A^yra tjnowanych,
ek scen trycz- teusa Hauera. pieśni Schrekei
dostwa na kresach, poczem za nych rządach rosyjskich prze wia sie jak następuje:
gu
pozostałych
2-cłi
lat
z
praw
;iych, nowoczesnych dzieł szuiki ioraz dzieło częściowo me'od
jęto u nas jedno hasło: Trzeba
brał glos jHjscf Grynbaum.
W
erniu
1
grudnia
1915
roku
regresu,
pr/yczem
praWo
rosyj
sąsiadują uiwnry klasyczne, tra Imaycztne, częścfewb clióral;
Nawiązując do znanego koniu najpierw siedzieć cicho, a po przez władze niemieckie okupa
nikatu rządju, poseł Grynbaum tem państwo uwzględni postu cyjne ogłoszone zostało rozpo skie nie odróżnia pod Względem dycyine, starodawne — choć ta lprof. Karela I,afiw. lo dziel
odpoW.cdzi
Ir.ośct
żyrantów
we
i
owdzie w nowej oprawie insce Haydna pud względem wal'
laty. W dawnej Rosji w ten spo rządzeń e, na mocy którego art.
powiada:
(<A\ artystycznych jest ni rlwi".
„Jest rzeczą oczywistą, że sób często uspakajano ludność 165 kod. handlowego (to jest ksli protestowanych od nieprote- nizacyjnej. 1
stoWmych,
wychodząc
z
założe
BogacW prOgramu rozsadzi najbardziej wartościowa
je
nie te inin 15-dniowy) dla Wytoczę
przy do-brych chęciuch czymij- lecz postulatów jej nigdy
nia,
że
żyrant
odpowiada
inrówr
ło nawtt ramy jednego miesiąca, V'/.ęść ostatnia. Suita Hauera b'
ków rządowych byłoby rzeczą uwzględniono. Mv nie możemy nia skargi przeciwko żyranto
tii
v.
wystawcą
(art.
75
f
59
Usit»
tak,
że
codziennie
odbywuć
taę
ła wymownym dowodem, jak
nie do pomyślenia, aby jedna siedzieć cicho, bo tą droga po wi został uchylony. Rozporzą
|iic nie znaczą.. teoretyczne d
osoba, czy też jedna taktyki większamy tylko lekceważenie dzenie to niesłusznie przez nrei weksl. rosyjsk. orzecz. b, sen będą po dwa- trzy spektakle.
ros. z roku 1911 nr. 27.)
ciekau^a
artysty wobec jego «.vl
mogły przeszkodzić w urzeczy naszych słusznych postulatów. których kwestjonowane, dotych
Na zasadzie wyżejskazanego
1'ierWszy, wieczór w państwo ,snej twórczości. Autor teorji
w istnieniu postulatów pewnej
Poseł Dr. Scliipper przedsta- czas obowiązuje i musi być sto dochoHarny db wniosków tiastę wfej o|ierze poświęcony, był
aiouałności
okazał
się cl
grupy mniejszości.
6 wił, że różnice taktyki między sowane w praktyce, a to dlatego, puiących:
szardcwl Straussowi — jego ar syć przectęinym kompozytorer
Gdyby faktycznie rząd
p poszc/eifnkieml odłamami Kota że każda ustawa lub rozporządzę
1. Termin 15-dnicwy dla wy cydziełu „Salome".
Wrażenie ytwór jego jest czysto lOnali
leżnia! swój stosunek do danej 6 Żydowskiego nie mają istotnego nie ustawowe nawet nieprawnie toczenia skargi przeciwko żyian estetyczne było niezwykłe, spo i — Szablonowy. Dzieło Ijfi
mniejszości od. Lik tyk woj przed 'znaczenia dla sprawy, do któ- wydane, obowiązuje dopóki nie •ów
obecnie
nie
istnieje.' tęgowane jeszcze tem, że sam było rówłiież dosyć konserw
SŁawioieli, lo wszak Ukraińcy i ,,ej wszyscy wspólnie dążą.
zostanie uchylone przez odpo Posiadacz wekslu protestowane mistrz dyrygofMał. Marja Jeritz, tywne, lecz nadto długie.
Białorusini, którzy używają
pose| "dr. Thon tak ujął sytu wiednią ustawę lub w drodt'e I go (a W:dług wy roku S. Apelac.
Drugi wieczór oj-.ery: Kumy
znacznie ostrzejszych metod, acje: „Spór toczy się o to, czj' interpretacji sądowej. Co się ty fiaWet nieprotesiowanego w ter- rzadki >' r";e gość na naszej see
nie, ja'-' irzejęta artystyczną Aten, muzyka Beethovena, „i
•wiogóle nie byliby przez wła mamy używać
czy
sądów,
to
te
nie
tylko
nie!minie)
mote
Wytoczyć
skargę,
niskiego „a''
powtagą e' wili, wklęła w Swą bretto" llol'manstluda oaz Dc
dzę siluchani.
czy też wysokiego „c". Kwest tkiWestjontiją rozporządzenia wy- więc zachowuje jjj-awo poszuki- rolę czar swego talentu drama Juan Olucka. .Wystawa bajec
Tymczasem — ich postulaty ia ta da się przyrównać do cał
żej wskazanego, lecz odwrotnie Wania przeciwko żyrantów i w cią tycznego f Wokalnego.
na, reżyserfa idealna. Wy kię,
zaczynają się urzeczywistniać, kiem niemuzycznego problemu W licznych wypadkach znajduje gu lat 5
z tych sztuk pełnię dozniw'afi
przynajmniej w drobnej części i przypomina tego dłużnika, któ my Wzmianki o nim (Patrz o2. Zastrzeżenie „zwalniam od
Wiedeń,
nieskory
do
uznania
odczuć
artystycznych.
l vii,
żyd i zaś — nic nie dostają.
ry upomniany, powiada:
nie rziecz. S, Najwyż. z roku 1919 protestu" nie ma racji bytu ani noWych talentów zrehabilitował w-ród młodszej generacji . r
Kilka lat tomu, kiedy w Sej zapłacę, bo mnie upominasz,
nr. 317 z 1918 nr. nr. 174,439) dla żyrantowi, ani dla posiada się przez zioienje hołdu kory stów budził się nietajony żal:
mie była tylko drobna grupka jeśli się go nie upomina, oświad Wyrok zaś Sądu Apelac.
w czy iwtkslu, wobec groźby utraty feuszowi nowoczesnej nfuzyki, le wysiłków i jiieniędzy wlożi
posłów narodowo żydowskich,
Warszawie z dn. 22. 11—23 r. przez to dobrodziejstwu klauzu t-choenbergoWi z okazji pięćdzie no na wystawienie starych dii;
cza:
nie
płacę,
bo
mnie
nie
nie odważono się głosić, jakoby upominasz. Tak samo sprawa Wyraźnie stwierdza, że artyk. 165 li ekzekucyjnej oraz innych przy sięciolecui jego tijodzin. Uroczy podczas gdy di'a wystawienia i
jeden cJowiek lub jedmiai -takty
(o 15-dnioiwtym terminie odpo wilejów weksli protestowanych. stość ta dla znających dzieje mę- W|ych i nowoczesnych oper dv
ka przeszkadzały realizacji na przedstawia się z naszymi, po wiedzialności żyrantów) został u3. Żądanie podpisu żyranta na tczeńslwta artystycznego Scliocn- rekcja opery wfedeaskiej
f:
stulatami. Ja jednak jestem op
szych postulatów.
chylony i rozporządzenie po przedniej stronie weksla obok berga zawierała specyficzny u- „bjedna", choć nie jest to nlgd
Dziś znaczenie nasze osła tymistą, gdyż inaczej nie miał wyższe posiada moc prawną. czy po podpisie wystawcy jest rok.
związane nawet z czwartą czbło, gdyż słyszy się wśród bym siły do pracy. Sprawa ży Wyrok len porusza też sprawę zbędne.
Koroną pierwszego koncertu ścią łych wydatków, jakie pi
nas głosy ciszei! Z tych głosów dowska w Polsce będzie korzy, Protestów wekslowych i przy4. Mimo iniewiretacji S. Apel i kameralnego był
qutntett — (Chłanjało wystawienie „Ruin /,
korzysta rząd, który wymierza st-nie rozwiązaną, Czy głośnem chodżi do wniosku, że wogóle cyjnego, weksel należy zawsze Schoenberga.
ten" lub „Don-Juana".
czy spokojem, to
nam takie policzki; jak nieza- żądaniem,
sporządzenie
protestu
W
terW
terminie
złożyć
do
protestu,
Relatywna, pojedyńcza temaMaks Brand.
twierdzenie 'wyborów do gmin, rzecz obojętna: najważniejszą dU na przedłużenie terminu db lecz z Wyroku tego skorzystać lyka, zawiła kontrapunjiqja i ra I Wiedeń, w wrześniu
1924 r.
•tam gdzie element narodowy jest tylko wytrwałość. Mojem zaprotestowania weksli na mocy może ten posiadacz wf. kslu, który dykalna instrumentacja nie czy
ttzystał większość łub zakaz u- zdaniem bardziej celowem jest dekretu Naczelnika Państwa zd. (z pciwpdow od niego nieaa leż
źywania języka żydowskiego chodzenie krok za krokiem, a 24. 12 1918, który to dekret obo hycli (nprz. Weksel został wy
albo hebrajskiego, przy prowa nie skokami. Dziś ograniczam wiązuje narazie do 1 stycznia słany na ihkaso i zoslał wstrzy
rewizją
francuskiego traktat!/
dzcuiu obrad w reprezentacjach się tyłko do stwierdzenia, że 1925 r. (Dz. Ust. nr, 49 z 1924) many w drodze) protestu w ter
biadai temu, kto złamie solidar jeżeli iwięc ktokolwiek me prote
gminnych.
minia nie sporządził, w tym wy-1
handlowego.
ność
Koła
Żydowskiego".
Po
stolWił wekslu w dniu płatności, padku należy, powołując się na
Jesto dowód niesłychanego lek
Ce ważenia, i dlatego, jeżeli chce mowie posła Thona przewod może to uczynić każdego dnia ten Wyrok (gajoeta sądowa nr. :)3 Łódź, (A. W.) Dyrektor awią nocześnie związani ustawowo
niczący
przedłożył
zgromadze
aż
cło 1-go stycznia 1925 r.
my coś osiągnąć musimy żądać
i 1924 r.) zaż&ać od rejenta dbko zku przemysłu włókienniczego istnieniem drugiej taryfy, mini
Intcrprttacja jest bezwzględ ] nania protestu nawet po terminie Rzeczypospolitej, dir. H. Barciń malnej, poniżej której zejść ni
bez przerwy, godnie i wytrwa niu następujące rezolucje:
1) Zgromadzeni tuai wielkim nie nieco za. szeroka, wobec u-i płatności,
łe. inaczej rząd będzie głuchy
ski udzielił przedstawicielowi mogą.
Agencji Wscliodniej wywiadu
i przejdzie nad nami do porząd Wiecu Poselskim w Krakowie stania obecnie tych wtiruuków.l
Stanowisko przemysłu włó
N. Kagan
w cjniiu 21, 9, 24, wyrażają Ko-, (Wojennych), które w roku 1918
ku dziennego".
w sprawie projektowanej rewi kienniczego pokrywa się calk'
Następny mówca, prezes Ko łu Żydowskiemu wogóle, a klu
zji polsko-francuskiego traktatu •wicie ze stanowiskiem sfeT rzą
ła Żydowskiego, pos. Reich za bowi posłów ii senatorów sjonihandlowego.
dowych. Sprowadza się ono di
stycznych
w
szczególności,
nie
święciło
nam
cały
artykuł
wstę
trzymuje się nad pogłoskami o
Przemysł włókienniczy znaj ograniczenia liczby tdg, prze w
ograniczone
zaufanie
i
gorące
pny,
nćetylko
przypisując
mim
bliskim rozłamie w Kole i wska
duje się obecnie w trudnych wa dywtinych w obaw fazującym o
wszystko to,
co powiedział runkach, które bardzo poważ-1 becnie traktacie handlowyn
żuje, że inne kluby sejmowe podziękowanie za niestrudzoną
Lloyd
George,
lecz
i
imputując
przeżywają daleko ostrzejsze i i wytrwałą pracę iwi kierunku
Krętactwo „Głosu Narodu".
nie ograniczają jego zdolności |Wysunęliśmy kwestję ulg dl;
groźniejsze tarcia. Różnice zdań wywalczenia praw dla narodu
Niektóro pisma ondectóa ob nam chęć.... rozbioru Polski. Nie konkurencyjne na rynku ś|wta- sześciu artykułów, do któryc
istniejące w Kole dotyczą tylko żydowskiego, wynikających z rały sobie ostatnio dziwny spo mamy oczywiście zanaaru pole towym, Z tych względów into- j należą, z bawełnianych, prze
taktyki, ceł jest jeden, a pound i konstytucji a dotąd nie zreali- sób wtiJki, ze swoimi przeciw mizowania z autorem, którego res przemysłu polskiego wyma Idewszystkicm kołdry, z wełni
różnicami góruje poczucie od-!z'°,,YaW:'i' ślubują, iż jak jeden nikami poprostu fałszują ich po słowu są od początku do końca ga, ttiby przysłą umowę trakto- nych sukna burnusowe dla ko
jJowiedidalnoSci wobec żydost - i m3Ź murem stać będą i nadal glądy. Ostatnio „Robojnik" do podyktowane świadomą złą wo wać inie pod kątem widizenia licz jlonji oraz niektóre materjsły o
wa polskiego.
i za Kołem Zydowskiem
niósł, że „Dwugroszó\Vka" pra łą. Poprzestajemy na stwierdze nych uła(w(eń, dających pole jdzieżowe. Lksiiort tych artykt:
Myli sie— kończy mówca — j 2) Zgromadzeni oświadczają gnąć napiętnować jegio „aintypoł niu, żetendencja nasaego arty do bardzo szerokiej wymiany, łów będzie zapewne pewnytr
ten, co sądzi że dla osłabienia j uroczyście, że wszelkiemi sifa- skość", przypisała
organowi kułu jest wręcz odwrotnoi niż ilecz przedewszystkiem pod ką określonym kontyngentem. A
nss potrafi wygrać jednych przo mi. materjałinemi i moralnemi pepesowiskiemu to, co irawie- kłamliwie i oszczero^o komen- tem widzenia ochrony włiasne- tykuły
te wytrzymują IWI te
eiw drugim. Możemy być róż-1 współpracować będą z żydo- dizlał niemiec Breitscheiied. Na luje go organ anityseińicltl. Przy go przemysłu. Cały szereg wa- i oh w iii kosikurencję na rynk
nych zapatrywali, lecz to spra- stwem całego śiwiaita nad urze- jeszcze większą
bezczelność pomnieliśmy, że z powodu twier runków składa się na to, że ul- francuskim. Natomiast wzamia
wa wewnętrzna, faktu tego prze czywistnieniem najjaśniejszego zdobył sśę kmikowski „Głos Na dzenia Lloyd George'a, jakoby goili, jakie na mocy od]x>wied- zą zrzeczenie się ulg dla arty
saSste xwfitit nie pozwo naszego ideału odbudowy ży- rodu" wobec naszego artykułu sprawiał górnośląska była załat nlcli umówi zyskuje Polsku, wo kułów, których przemysł łódzl
dowsikiej siedziby narodowej pod tytułem ..Morał incydentu wiona bez udziału Anglji, nale bec Francji, odpowiadają z na nie byłyby w stanie eksportc
p
ose! fiaftRlas -wczął od po. w Palestynie
górnośląskiego". Pismo to po- ży przypomnieć, że odpowied szej strony zawsze ulgi o wie wać, proponujemy wyłączeni
nie koła polskie w swoim cza le poważniejsze. Przyczynia się z iwiykazu malerjałów francu
sie zapewniały przeciwnie, iż do tego m. in. różnica, juika za skich, zamieszczonego w po
niałe warunki pokoju, nie od - konkurencją handlową.
P. Ostroiwtski w referacie wy dzięki poparciu Anglji sprawa chodzi, między konstrukcją ta przednim traktacie handtowyii
rzuci dobrej koniunktury, jaką
Rozmawialiśmy wiele o tych głoszonym wobec przedstawi - górnośląska została przez Pol ryf celnych w Polsoe i we Fran znacznej liczby wyrobów, któ
' jest współpraca ekonomiczna rzeczach z komisarzem rządu cieli prasy i kupiectwa polskie . skę stosunkowo wygrana. Mieli cji. My mamy jedną taryfę cel rych uprzywilejowane stanowi
ze światem wolna od uprzedzeń Rzeczypospolitej przykormiitecie go — podkreślił ze swej strony śmy właśnie ntu myśli głosowa ną, od której ulgi nie są ogra sko na naszym rynku niogłob
i sentymentów.
wystawy, p. Ostrowskim, który jaką rolę dodatnią mogą odeg - nie Balfoura w Radzie Ligi za niczone, podczas, gdy francuzi być dla naszego przemysłu lic
To też krótkowz.oczna jest trzeba mu to przyznać, zaipatru grać kupcy żydowscy z połski lin ją graniczną, które przecież uiaóą wzamian za to ulgi od swej i względnie szkodliwe.
polityka tych
przedstawicieli je się niader trzeźwo na polskie przy zsadzierzganiu stosunków nie nastąpiło bez uprzedniego taryfy maksymalnej, będąc jed
polskiego przemysłu } handlu możliwości eksportowe na Bli handlowych między Polską — przygotowania. Wiemy, że przy
którzy wiele sobie obiecują po skim Wschodzie. P. Ostrowski a Palestyną, Syrją i Egiptem.
pomitienie to jest nie nai rękę
chwilowym kursie sobkostwa nosi się z planem zorgamizowa
Niestety na wystawie pol Endecji, bo ono przedistaiwia w „Rotszyld Wschodu"
lokule ostatni urządzi© demonstracji
nacjonalizmu tureckiego. Twier nioi Wieifciej ekspansji! naszej w skiej w Konstantynopolu — nie niezbyt korzystnym świietle b.
Przybyła policja, która zuiares;
swój kapitał w Palestynie.
dzenie, że tylko polak może dziś tym kierunku.
było ani jednego przedstawicie ambasadona w Paryżu p. Za
Chicago (Ż. A. T.) P. Kadorie, towała demonstrantów.
Iść ze swemi towarami do AmaBliski Wschód jest terenem la kupiectwa żydowskiego. A moyskiego. który w talk ważeni znany jako „Rotszyld Wscho „Relief"
kontynuuje
akcj
•tolji — nie wytrzymuje najlżej żyznym i niewyzyskanym. Naj- problem jest ważny— teraz wla sprawie zdezertował, ale na to du", a który niedawno zaofiaro
pomocy.
szej krytyki. Niema takich gra - ważniejszem zadaniem
jest inie, gdy główną troską jest od już nic nie poradzimy. Polska wał dużą sumę pieniędzy •na
New-Jork (Ż. A. T.) Nu kosi
nic, przez które
nie mógłhy stworzenie odpowiedniego tran nalezienie rynków zbytu.
a Endecja, to jeszcze, chwiała rzecz „Keren Huijesod", zgłosił ferencję centralnego komitet!
przeniknąć towar lepszy i tan - sportu i zorganizowanie pol się do chlcagoskiej organizacji „Relief", która sie tu odbyli
Wszystkie państwa przygoto Bogu, dwie rzeczy.
szy, odpowiednio spopularyzo - skich ośrodków handlowych w wują wyprawę ekonomiczną na
sjonisitycznej, gdzie oświadczył, zjechało się kilkuset delegatów
wany i dostarczony na wysrod,- Turcji, Syrji, Pailestynie i Egip Bliski Wschód. Mister Butt z
że nie zadowołwi sie wybudowa ze Wszystkich części
Ame
mych warunkach. Jeśli godną cie a z drugiej strony w Ru - Londynu, Herr Meyer z Berlina
niein ogirodu-miasta w Palesty ryki.
uznania i prawdziwie twórczą munji, Bułgarji, Jugosławji i pan Vrhlacek z Pragi czeskiej i
nie, na-zwarnego jego naizwl- Konferencja uchwaliła m. ii
była myśl urządzenia wystawy Grecji. Ważną a może decydują monsieur Duponł z Paryża —
skiem, gdyż zamierza lokować by komitet centr. „Reliefu" ist
polskiej w Konstantynopolu, ce cą rolę odegra tu propaganda sprzedają swoje maszyny, rtKt>swój kapitał w krajowym prze nia-ł przynajmniej jaszcze trz
lem stworzenia tam sobie punk handlowa przez odpowiednio dapolamy, cukier f ręozniki w
Kupujcie na roty w fir myśle.
lata.
fu wyjścia na rynki Bliskiego przygotowanych pośredników. Konstantynopolu. Wschód jest
Z kolonii uiizrachistycznej.
mie a 3. Anusiewic* ' Długa
.Wschodu to z fłrugiej strony Jest to dziedzina w której szcze bosy i nieubrany, nie ma ma :
.!erozouftia (Ź.A.T.) W nowei
Pasaż Slmonin, iklep 62 wej
trzeba się po-ważnie zastrzec gólniej
celu j-i
ją żydzi. *Porusza-- —
w.
- ocy
u, cukru
vui\i u i nvcuimr.
uid ©ner
ciher - ście od uliczki obok domu szło w zarządzie kokinji
szyn,
tkanin. Dla
do
, .przeciw tłrojenioin, że 'wzgląd lem tę sprai\vę w rozmowach zlgji i przcdsiębrorczoKci kupiec- Śląskiego.
sprzeczki pomiędzy 16-rna ro
i na sj-Tirwsfi^e ?<tb antypatje poli - p. Ostrowskim — przedewszy- kiei otwiera się szeroka droga
botnikami z powodu wymówie
] tyczne zmieni prawa, rządzące stkiem w związku z Palestyną fcto iezjmu.
'• Appen szlak
'J.
nia pracy niektórym robotn. Cl

O

polsko

Odgłosy,

Uwadze p. Czytelników!!

Dziewczę z karuzelli
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NASZ PRZEGLĄD, 28 wrz«<nła ntedzl«ln
Ale wystarczy" spojrzeć nai ko się automatycznie dla lat prze
biety strasburskiie i pouówitsó stępnych. Zegar ten oznacza
•-ty
je z mieszkankami Berlina, również bieg planet, zaćmienia
Frankfurtu, Dresna by zrozu księżyca i słońca; różne figurki
Na bezkresnym gościńcu dzie jów zmieniają się w oiiartie oł mieć, że Strasburg jednak nie poruszają się dla oznaczenia dni Zuainicmnym zbiegiem okolicz
jaw żydowskich wznosi się dziś tarze męczeństwu i świątynne jest miastem niemlcckiem, jeno godzin; kwadiransy wybijają ko nośoi zgromadzenie genewskie
lejno po sobie następujący, dzie kończy swa sesję niemal razem
wybitnie francusklem
nowy slup graniczny, nowy ka posągi wiary.
Zresztą, jeden z moich znajo- cko, młodzieniec, dorosły męż- z nastaniem u nas święta Nowe
mień drogowskaźny — ze zna
1 któż skruszy owe strzeliste
mych Francuzów, prezes stówa czyzna i starzec, którzy, defilu go Roku, Rosz-Haszana. Jestto
nym i wiecznie tajemniczym na spiżowe posąg'} (Mszoj wiiary w rzysizemia studenckiego, przy jąc przed Śmiercią, uderzają w zarazem pięknym symbolem i
pisem, wiodącym ku starym i świetlane jutro TV istotnie No znał mi się, że nie lubi tego dzwon, Śmierć zaś sama wy pocieszającą zapowiedzią.
„Rasz Haszana — powiada Hi
wiecznie
nowymi
s;z!akom wy Rok?
Strasbourg^, bo to niby Fran dzwania godziny. Najciekaw
lei Cajtlin — w sensie wyższym
Jutra.
Nie skruszy ich żadna siła cja, ale nie ta sama.. Inny zaś szy jest ten zegar w południe. jest niczem innem, jak obchodzę
Tłumy ludzi czy, jeśli kto woli,
1
Co rok zdrożone, uznojoiie ży wraża, żadna burza dziejowa, mój znajomy, Saiarbis albo jak
Francuzi, mówią, Saarboche (to turystów zbierają się w kate niem państwa przyszłości , owe
dostwo sllixla na coraz nowym bo wyrastają z tej mocy niespo nowy termin na oznaczenie mie drze (oplata 50 centymów) i go państwa, które jest jedynem
tego, co
kamieniu przydrożnym i łamiąc żytej, która przetrwała naj szkańców1 Zagłębia Saary, znaj przyglądają się temu, jak z wy usprawiedliwieniem
kwaśny chleb wspomnień, wpa straszniejsze nawałnice i z tej dującego się obecnie pod oktipa biciem godziny dwunastej w po świat przeżywa w najgorszych
czasach, owego państwa, które
truje sic w daleki, lśniący mocy skrzydlatej, która szybu cją francuską), powiedział mi, ludnie dwunastu apostołów de •nasi prorocy widzieli tylkozdala
że nie lubił nigdy 4 nie lubi te filuje przed Chrystusem, który
blask Nowego roku.
je ku zwycięstwu ducha.
„To
też, gdy na zgromadzeniu
raz Strasburga, bo to niby ich błogosławi, podczas gdy ko
I jakkolwiek potem okazuje
I któż zbruka owe święte, Niemcy, ale troche inne i dla gut trzykrotnie unosi, swe skrzy Ligi chciano podłożyć podwali
się, że w tym blasku iskrzyło przeczyste ołtarze naszego mę niego niemiłe.
dla i pieje: przy czwartym, ós ny dla istotnego pokoju, słusz
nie uczyniono, że powołano się
się też wiele zwodniczych, bfęd czeństwa, znaczącego się krwa
Prawdą jest, żc Strasburg mym I dwunastym apostole.
Niema turysty, który, zwie na ideał proroków hebrajskich,
nych ogjijków, jednakże powta wą nicią między jednym a dru jest miastem mieszanem; cie
kawą jest rzeczą, że pisownia dzając Strasburg, ośmieliłby się którzy wieścili wieczny pokój.
rza się (o' z uporną niezmienno gim Nowym Rokiem ? ,
polska, pośrednia między fran ominąć ten zegar, ciekawe jest A Macdonald-, z okazja dziesią ścią rok rocznie.
Nie zbruka ich podjudzony
cuską a niemiecką, oddaje do-I jednak, że w ciągu jednego dnia tej rocznicy od wybuchu wojny,
l!o czeinże byłoby życie ży motłoch, nie zbezczeszczą ich skonale dwoistość tego piękne*-1 spotkałem pięciu
rdzennych przypomniał w swej odezwie,
dowskie bez postojów .nadziei, żadne oszczerstwa ni szyder go miasta. Bo Strasburg
jest strasburczyków, którzy ani ra- że gd,y zwrócono się do obywa
w
bez popasów wiary?
stwa, bo każda, kropla krwi ży doprawdy piękny, a najplęk- |zu nie widzieli zegara astrono- teli wszystkich -krajów, by
wojnie światowej nieśli swe ży
Bo czemże byłoby nasze ży dowskiej, wsiąknięta w ugorną niejszą w nim rzeczą jest ka-.micznego w południe.
cie
w
ofierze,
zapewniono
ich
cic bez tych słupów granicz glebę przemocy to święte* siew teedra (Mtinster), która ściąga | Podczas mego pobytu w Stras że będzie to ostatnia wojna, i
.do Strasburga liczne rzesze tu-,burgu byłem przypadkowo w
nych, na których też wspiera ne ziarno pod plon Nowego Rokonsulacie polskim. Przy tej spo żs właściwie mówiąc, jestto woj
my swe umęczone
czoła, bez { ku wolności i odrodzenia.
Katedra strasburska, jedna z|sobnośc3 chciałbym zaznaczyć, na wydana wojnie. Niebardzo
tych kamieni drogowskaźnych Albowiem niespożyta i nieskui najwspaniialszychkiaitedir francus | że całą Alzacje i I.otarymgję, w coprawda spełniono to, co przy
rzeczono, ale dobrze jest, że
służących nam też za iwezgło- szona jest nasza wiara w Nowy kieb, jest bardzo oryginalnym i; których to krajach obecnie prze choć z pewucui
opóźnieniem
udatnym
połączeniom
architekbywają
na
robotach
krocie
emi
wic dla> skołatanej duszy.
Rok Nowego Życia...
tury i rzeźby romańskiej i go grantów polskich, obsługuje je przedstawia ten weksel do za
Pokolenie po. pokoJemu wzno
w płaty "regent" tak wpływowy
Saul Wagman.
tyckiej. Tłómaczy się to pomie den jedyny konsulat1 polski
S( te kamienie i słupy noworocz
szanie stylów tem, że różne czę Strasburgu. Przy nawale pracy jak Macdonald, który swym
.protestom" może wiele zdzia ne, k-tórc w perspektywie dzie "F23M8& ——•" isśś
ści katedry pochodzą z różnych i szczupłym personelu konsulat

Notatki a: podróży.
Długo się zastanawiałem, za
nim napisałem tytuł. Strasbourg
czy Strassburg? Zdawałoby się
różnica tylko dwuch liter to
przecież drobnostka; różnica pi
sown!— to przecież rzecz bla>ha. A w rzeczywistości, ileż to
głębokiego sensu jest w tej róż
nej pfsowni. O tę pisownie ileż
krwi przelano, Hu młodych ludzi
zginęło dla zamiany Strasbo-urg.i na Strassbnrg, a później
Strassburga na Strasbourg.
Myliłby się ktoś, ktoby są
dził, że Strassbnrg. został już
definitywnie wykreślony, a
Strasbourg króluje niepodziek
nic. Myliłby się, Niemcy bo
wiem w ciągu blizko pięćdzie
sięcioletniego pobytu w Alzacji
dużo zdążyli zrobić. Dlatego
też teraz już od Sarrebourga
słyszy sie często rozmowy nie
mieckie w wagonie, służba ko
lejowa wtada obydwoma języ
kami, a akcent ma lepszy nie
miecki, W Strasburgu zaś sa
mym (obieram zwykłą polską
pisownię) miałem kifika wypad
ków, że gdy pytałem o drogę po
francusku, przechodzień z wy
straszoną miną odwracał się i
odchodził, ni.e dając odpowie
dzi; innym znowu razem, gdy
pytałem po niemiecku otrzyma
lem odpowiedź
oburzonego
Francuza: „Moi, Je ne su® pas
1
Boche- A Strasbourg tout le
moneie parle francais!" A jed
nak... Jednak w banku kasjer,

wypłacając pieniądze mruczy
pod nosetn: „e»nis>, zwei, dreihun
dert fiinfzig, siebzig, neunzig,
seclis und neunzig", poczem oznajmia: „Troi-s cents quatrevingt seize". A jednak gdy pro
siłem po francusku w pierwszo
rzędnej restauracji strasburskiej (w stawnym Hotel de la
Maison Rouge, w którym Na
poleon, jeszcze jako generał Bo
naparte, 2 grudnia 1797 r. śnią-1
dał) kełoierai o rozkład kole!,
tamten sobie poszedł i dopiero
przyszedł ober, żeby mi udzie
lić wyjaśnień. I to nie były odo
sobnione fakty, mógłbym podob
nych historji wyliczyć znacznie
wiecej.
Tale, bardzo dużo kultury
swojej Niemcy zdołali zaszcze
pić w Alzacji w ciągu swego
pótwiekowego pobytu. Zazna
czyć przytem należy, że naogól
rzecz biorąc, Francuzi strasbur
scy są znacznie bardziej tole
rancyjni, znacznie mniej szowi
nistycznie nastrojeni w -stosun
ku do Niemców niż Francuzi z
poza „regions liberees".
Zewnętrzny wygląd miasta
jest również mieszany: dwo
rzec wybitnie niemiecki, ma ok
nach domówi niema tych typo
wych francuskich okiennic, na
zwy ulicy, zawiadomienia, ob
wieszczenia są pisane w 2-ch
językach, w witrynach księgarń
nowości francuskie -i niemieckie

H. L. ZYTNICKI.
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BiiWa skończyła się. Dzikie
granie armat ucichło wreszcie.
Zamilkła crkieslra, śpiewająca
swą pieśń ogniową i szerząca
(tókolo, wzdłuż i wszerz odgłos
płaczu i jęiiów.
Tylko gdzieś na skraju spu
stoszonego, opróżnionego pola za
płonął nieraz ogień i żabłysnął
żółto i niesamowicie W gęstym
mroku. To tylko armata strzeli
ła ostatnim poeskiem. Powietrze
zadrżało i kawałek
płonącej
Ein.erci z dzikim hukiełn wtzniósł
sk; dokądś.
1 szrapnel leciał poprzez ciem
ną noc, ponad lasem i polem,
ponad Wsą i miastem.
iVCi owym czasie grornada lu
dzi ze spuszczonemu głowami
szła ze wsi do miasta. To chło
pi uciekali ze swych chałup. Coś
się stało w, ich domostwach:cha
ty poczęły trzeszczeć, kominy
spadały z dachów i ściany jpękały. n Niejeden pozostał fam

w:'ród ruin, zaskoczony "dzikim
deszczem ogniowym. Ale w po
śpiechu niepodobna było nawet
obejrzeć się za nimi. K o tylkol
czuł jeszcze dech w piersiach, ogJirnięiy panicznym strachem, za
pominął o wszystkiem, o wszyst
kiem na świecie i myślał tylko
o sWojem biednem życiu.
Wolno i w1 zamyśleniu fdzie
gromada. K'.oś pcha wó;iek, na
który zdąż)'ł jeszcze położyć kil
ka worków kartofli. Stai-e chłop
ki Wloką na plecach
wielkie,
ciężkie tobołki pościeli. Idą zgię
te pod ciężarem, spuszczają nizko głowy, a jakieś czarne my
śli roją się w ich wieśniaczych
mózgach. Dzieci noszą pod pa
pilarni kury i gęsi, przybi:e, wy
straszone ptactwo ze związanemi
skrzydłami i związanemi 'łapka
mi. Chłopi pogantają krowy i
cełęta, a bydło staje co chwila,
obciąga w ciemności łby, jakgdyby, chciało sobie coś przy

łać i może się stać energicznym
esrtkutoroni pacyf
Pod wielu względami ludz itość i jej przewodni- y inti^za te
raz naśladować iydów mndlą cych się w bóżnicy w dW Rosz
Haszana. Oszamnu -- zgrzeszy
liśmy, oto zwięzła treść tego co
się dotychczas działo, co dopro
wadziło do tej strasznej rzezi lu
dzi, którą obiudnicy nazvwaia
„wielką wojna". Była to wojna
bardzo mała, 'oo prowadzona o
nader
małostkowe interesy.
Wielkie hasła były tylko litera
turą wojenną, czczym napisem
sztandarowym osłoną niskiego
egoizmu, a jeżeli tu i owdzie za
triumfowała naprawdę sprawie
dliwość, to stało się to przypali
kowo, a czasem i wbrew woli
owych rzekomych uszczęśliwia
czy ludzkości.
Oszamnu — zgrzeszyliśmy
wszyscy i nieprawdą Jest, że
można znaleźć określonych wi
nowajców wojennych, jakkol wiek jedni mogą sie okazać bar
dziej winnymi niż drudzy. Woj
Problemat koJoirzacii żydów.
na
wybuchła przeto, że wycho
EgsjekutyWa organizacji sjoni- kie nie prcWadzą do właściwego
1
śtycznej wl Ameryce opublikcwa celu. jest godnef uhoitwtwia, że wano całe pokolenie w' czci dla
a na
ła arykuł, W którym wyłuszcza wszystkie żydowskie siły nie łą Marsa. „Dzieci sie uczyły,
1
swe stanowisko w sprawie pro czą się W celu odbudowy Palesty uczyciele powiedzieli i. dowiedli
jektu osiedlenia żydów na Kry ny, jako ośrodka imlgracyinego. im, że broń jest ozdobą męźczy
Palesiyna bcWiem jest jedynym zny — pcwiadajeden z publicy
mie t Meksyku.
„Najważniejszym prob'em<an, Ifrajem, gdzie życie żydowskie stów pacyfistycznych. Wycho W życiu narodu żydowskiego— mogło by s*'ę utrwalić i Uwiecz waniena regulaminie zabijania,
wtywodzi ar ykuł sjonistyczny— nić—nie tak, jak na innych zie- stworzyło atmosferę wojny, (u
jest wciąż problem imigracji.! ' miach, na których zależne ono dzież nienawiść i przece'niamie
Dążąc do uniknięcia tragicznych jest od przypadku. Pa'estyna, jak własnej -istoty narodowej. Dla te
konsakiwtencji związanych z tym to Wykazują cyfry, może stać się go i zwycięstwo idei pokojowej
problemem, szukają pewtr.e koła ośrodkiem żydowskiej- imigra jest problemem wychowaw czym, który przedewszystkiem
żydowskie tymczasowego \xyj- cji".
postawić uczące i
cia W celu rozwiązania tak bar( „W cągu' osiatnich' 3-ch mie musi sobie
dzo palącej sprawy. «:s'orjapł sięcy przybyWało do Palestyny działające społeczeństwo. Ono
musi się rozbroić duchowo, munalc poucza nas, że półśrodki taj przeciętnie 2000 żydów.
• '55S1B

okresów czasu. Tak np. najstar nie jest w stanie, co jest zresz
sza cześć katedry powstała oko tą rzeczą jasną, zajmować i oło r. 1015 za biskupa Werinha- piekować się robotnikami pol
by
ra, najmłodsze natomiast w w. skimi, którzy częstokroć
wają wyzyskiwani i gorzej wy
XV, a nawet XVI i później.
Z każdego prawie miejsca w nagradzani od siwych towarzy
mieścife widać jedyną bajecznie szy francuskich, nie znając zaś
strzelistą wieżę katedry. Wieża j języka, nie mogą reagować.
ta miała różne przejścia, ulega Konsul zaś polski jest daleko
ła też różnym zmianom po po załatwia tyiko paszporty, wi
żarach i bombardowaniu. Obec zy, różne zaświadczenia przynie Sstniejąca wieża została czem pobiera znaczne taksy;
skonstruowana przez architekta ale nie jest to wina konsula w
Klotzą (po bombardowaniu Strasburgu, jeno wiiraa M. S. Z.
z r. 1870) -w stylu autentycznie w Warszawie, które nie ustalie
romańskim, jest jetłnak już zbyt ło wystarczającej ilości placó
wyniosła i przez to trochę zbyt wek konsularnych polskich na
wschodzie Francji.
chłodna.
W chwili obecnej Strasburg
Do najciekawszych rzeczy w
katedrze należy bezsprzecznie usiłuje żyć pod znakiem wysta
stawmy zegar astronomiczny wy koJonji francuskich, ale
(podobny znajduje się też
w o tej wystawie napiszę następ
Pradze czeskiej).
nym razem.
Zegar -ten zawiera cfągły ka
J. Szofman.
lendarz, oznaczający wszystkie
zmienne święta oraz regulujący Strasburg, we wrześniu 1924.

pomnieć... Jak (o Się właściwie
stało, iż błądzą teraz tutaj W wil
^otną, ciemną noc? I tęsknota
'za ciepłą, wygodną oborą chwy
ta ich bydlęce serca. Ale naraz
czują na ciele os re cięcie cien
kiej gałązki i ciągną dalej, le
niwe i wolno...
Nagle coś zaśwfsiajo w powie
trzu. Tłuin stanął, jak przykuty
<Jo miejsca. Wszyscy po-zuli, że
ponad ich głowami leci ślepa
re ta i niesie ze sobą zimną, czarr.ą śm erć. Dokąd leci, kogo so
bie Wybierze na ofiarę? Gerce
każdego zairzepotało, każdy uj
rzał przed sobą coś czarnego,
coś zupełnie czarnego.
Kilka
Wieśniaczek padło na kolana i
krzyknęło: 'Matko Boska! Świę
ta Marjol
Ale pocisk leciał dalej, idalej
W nieskończony mrok...
Frzy rogatkach za miastem
kilku zbłąkanych żołnierzy jefchało wolno i leniwie na
ko
niach. Noc była głucha, nie sły
chać było żywej duszy. Tylko
tętent podków rozbrzmiewał nic
samr.Wcie w głuchej ciszy. Żoł
nierze, otuleni płaszczami, sie

dzieli nieruchomo na koniach
zapomnieli
zupełnie dokąd
i peco jadą. Zdawało im się, że
S"ris:i i (Ićońcii i który pochłania
jadą iw gęsiy mrok, który niema
ich w cz-.r. ą przepaść.
jeden z żełn"er/y pozostał tro
clię W tyle za swymi towarzy
szami. Spuścił gł Wę, przymknął
fezy i fnrizył. Widział rodzinną
wioskę, chałupę, w k órcj wyrósł
i rozłożys e liny, zaglądające mu
W okna. Po ród zielonej
łąki
stał Iwliatra'c i żywo śmigał skrzy
dł. ni'... Staw jaśniał na spotka
nie wtellijego, ciepłego słonecz
ka. Po drugiej s ronie staWu był
las, córka leśniczego nazywa
ła się Mania... Chodzili razem
do lasu, zb:eriii jagody i ,'pi.Wa
li wesołe, dziarskie
piosenki.
Smuiek c' wycił naraz serce pod
r-bronzowym, sztywnym płasz
czem. Silna tęsknotii je zdjęła,
żal za czemś da'.ekiem, bardzo
dalekiem .. Mania miała czerwo
ne policzki.. Czy ją kiedyś jeszpzse zobaczy?
Coś nagle zahuczało w powie
Irzu ;żcłnierze porwnli się, wbi, li koniom os.rogi w boki l po

mknęli galopem. Poczuli śmierć
która błądziła ponad ich głoyrtim1', szukając naośiep oiiary.
Chcieli uciec i skryć się gdziekoiwiek przed dziką, bezlitosną
silą.
Ale szrapnel
leciał dalej,
llalej
Na drzewc na krańcu miasia
siedziała gr mada wron. Spu
ściły dzioby,
Wsunęły główki
pod s! rzydła i siedl/iały nieme
i i i i:ruchome. Mrok pochłonął
czarne ptafc i narzucił m nie me
lancholję.
N. raz usłyszały coś, poczuły
ciemności ponad swemi głoWam, ś r ch ogarnął nagle czar
ną gremadę. Biedr.e ptasie ser
ca przeraziły się, poczuły coś nie
dobrego. Wrony zetwłały się,
wzięciały,
niccno uderzając
skrzydłami i napełniły powie
trze długiem, żałosnem kraka
niem.
A ślepy, zbłąkany pocisk le
ciał z szumem nad "miastecz
kiem. Po jakiejś zarzuconej uliczce wolno i o s'rożnie szedł
kioś... Wysoka cz: ma czapka fu
trzana zsunęła mu się na uszy

si samo się poprawić. A penie «
waż zaipomocą
kazań tnoral-«
nych nic się nie buduje, t-o i \y
tej sprawie wskazaneni j»st u
ciekać sie do środka, który sia
ry system daje obficie do- ręki.
Dotychczas uchodzi za przestęp
cę ton, kto się przeciwstawił te
orji wzajemnego mordowania
się. Kto nic brał udziału w pro
pagandize nienawiści, darzony
był pogardą. Opieranie sie
szczuciu było hańbą. Czemu obecnie nie ma
być wstydem:
współdziałanie nienawiści)- pod
żeganiu? Gębaczc wojenni, i pod
palacze mieli dotychczas dob «
re czasy. Ich rzemiosło miało
pod sobą złotą glebe, więc poru
szali się swobodnie i zuchwale,
jakgdyby nie złego się nie stało
Demokracja skapitulowała na'
całej łinji. Obecnie odczytany
przez Benesza projekt paktu
wspomina o tem, że stały trybu
nat międzynarodowy ma wystą
pić także przeciwko przestęp
com międzynarodowym. Nie
można tego inaczej rozumieć,
jak w tym sensie, że ma się na
uwadze spiskowców przeciwko
pokojowi, przywódców między
narodowej reakcji, którzy są ze
sobą we wzajemnych stosun kacti, wzajemnie sobie udziela
ją rad i pożyczek, wyczerpują
swój n«dzny proaram w pogro
mach i „putschach", i każą sto
bie sowicie wynagradzać urzcz
lijeny gospodarstwa".
Nikt bardziej nie cierpi od woj
ny, jak my żydzi, I dlatego nikt
jak my nie cieszy się tak z tego
nareszcie wybija dla pokoju
stanowcza godzina, jakkolwiek
my może ostatni skorzystamy
z lycli nowych prądów. Naw ci
w zgromadzeniu
genewskim,
gdzie atmosfera tchnęła poko
jem, zajmowano się na razie tyl
ko państwami, a mniejszości na
rodowe zbyto tymczasem tylko
pustym frazesem. A
nawet'
wśród wydziedziczonych mnisi'
szóści nas stawia się na ostat«
nim planie..
I znowu przypomina się sniul
r.y ustęp z modlitwy rosz-hasza
nowej: „I wszystkie narody ży
ją szczęśliwie i spokojnie, a nie
szczęsny lud twój jest zbolały,
rozdeptany i nędtzny... Już naj wyższy czas, byś nam pomógł".
Nie tracimy wszakże nadziei,
że jutrzenka prawdziwego poko
ju, jaka zajaśnieje dla świata, po
koju, który nie zna przywilejów
upośledzeń, i nam przyniesie
światło i ciepło. Albowiem los .
ir.!'--; związaliśmy ze światłymi
duchami ludzkości1... Albowiem
modlitwa roszhaszanowa wie
ści, że w walce między królest
wem złegos a królestwem Nie
ba, między mocarstwem świat
ła a mocarstwem mroku, zwycięscą okaże się dobro i świat
ło i nastanie czas wiecznej spra
wiedliwośck
M. F.

i Ziisłoniła pół twtirzy. Tylko
oczy błysk ly złodźejsko z pod
czapki, Iwjyp: r 'ąc czegoś w mro
ku. Jest może
< eś mieszkanie
z którago uciek i
gospodarze?
Może coś mu się uda?
Nagie zadrżał i Stanął. jUfrlyszał ponad sobą świst. Strach
go zdjął. W górze '.eci jakaś si
ła, która śmieje :•<! 'A'
z ma
łego, biednego czioiwi^lća i która
może w jednej chwili wniwecz
obrócić wszystkie jego nizkie pra
gnienia. Jakaś p r. epaść rozwlirła
się przed samotnikiem, zbłąka
nym w ciemnej uliczce.
Coś
nbłysnęło mu przed oczyma, uj
rzał niesaincwly cień śmierci.
Mimcwtoli westchnął do Boga,
do Boga swego dzieciństwa, db
Obrońcy jego życia, k'óry moża
go nie lubi, ale za którym naglfl
tak zatęskniło jego biedne, Opuszczone serce...
Ale szrapnel
leciał dalej,
dalej
Z żyd. tłom. -

Mira

f Frischmart.
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Ostatnie listy Maksa Nordau'a. Nie mtm W p«p...
MOJSZE NADIR.

1
JOEL MASTBOJM.

ESELE.

W jednym z dzienników wie łość do ojczyzny jest większa,
Fragment x powieści „Szczęście Maryty". ~
— Pójdzie pan ze mną na
On jej nie lubi. Nie fi'1) z nią ic
deńskich p. Lucjan Frank Erd- cuniże-ll stosunek żydów do ogó
spacer? spytała pew.iego rafcu.
taacht ogłasza fety Maksa Nor- łu ludności Znajdujemy ich w Wiąże, nie czujef do mej liawe.
Pzccz
prostui
że nic czekano melodię hymnu, trzymając W
Pójdzie z nią na spacer! Prze
d&uiai, pisane w ostatnich latach pierwszych szeregach wszę sympatji Jego oko nie umie się cięż nje sprowtidzi go z diogi długo z uszczęśliwieniehn Zosi. reku kufle z piwem małe więk-.
Jdłużej
zatrzymać
na
jej
twa
przed śmiercią wielkiego pisa- dzie, gdzie chodzi o poświęcenie
Jeszcze o kiika tygodni wCześ - sze i ogromne
cnoty, gdyż on jej nie lubiI
irza i myśliołela. Listy te rozma się dla dobna ogółu i wypełnie rzy, jego dusza nie jest W dob
niej oszołomiono poprostu chło
Gdy już się skończyły łe łań
— Do parku?
rej
komitywie
z
jej
duszą.
ito są w treści i pochodzą z o~ nie obowiązków obywatelskich
paka pokazując mu różnobarw ce, stanęły do pląsów przyja — Do parku.
On
jej
nie
lubi,
na'wtet
troszecz
sCatni'ego r. przed wojną, oraz metyfko słowami
Aby być
— Usiądziemy na ła'w';czce ot ne suknie Zosi, podarowane jej ciółki pany młodej. We włosach
, . .
z pierwszego okresu powojen szczerym, muszę jednak przy kę!
przez całą rodzinę:
jaskrawe i u gorsu minify papierowe kwią
Jest dla niego zupełn;e obojęt tam?
nego. Podajemy poniżej wyj.ątki znać otwarcie, że 'każdy czyn
— Usiądziemy na łaWeczce ot wstążki, błyszczące kolczyki o^ ty.
tych listów znakomitego przy ny i gorący
patrjotyzm nie na. Tak jak woda, jak powietrze, tam .
raz kolje metalowe i srebrne.
Co do Zosi' nie pojmowała ojak niebo — (widzi, ale nie pamię
wódcy sjonistycznego.
szczędzący trudów i ofiar, z któ
Pewnej nocy zabrzmiał głos na zupełnie co się z nią dzieje.
Czego ma się obawiać? Prze
o tern.
Odpowiadając przyjacielowi rych żydzi są tak dumni; jest na ta 'Nie
bębna. Dźwięki te słyszano po Myślały że to pewnie sen, któ lubi jej. Innych kobiet U cież on jej nie lubi.
na zapytanie w kwestji ćwiczeń miejscu w tryich tylko krajach, njka, gdyż boi słę; a nuż go spi-o
— Tu zbyt widno... usiądzie raź pienwtszy w tem nowem a- ry jej się przyśnił tej nocy. Wy
cielesny cli wśród młodzieży ży które starały się być dla swych wadzą z drogi cnoiy oczarują my z tamtej strony, gdzie nie siedlu. Dwoje zachrypłych s.rojona była w suknię w chiń
dcwsfóej, Maks Nordau pisze żydów prawdziwą ojczyzną." płomiennym blaskiem oczu, przy ma latarni.
skrzypiec klarnet i dwa grzebie skie kwiaty, w różową zasłonę
„Prawdą jest, że dużo żydów j Najbardziej interesującym jed ciągną bielą swego ciała, za— Usiądziemy z tamtej stro nic owinięte w bibułkę od papie długie kolczyki, dwie różiwrc-d
trzyma się pochyło. Ale nie jest nak jest wyjątek z rękopisu Nor hypno:yzu;ą kczareyn boskich ny gdzie niema fatariu. Przecież rosów.
ne kolje dwa sznurki pereł i in
to wrodzone. Jest to skutek bra d&ua, otrzymany przez p. ErdWszystko to grało i bębniło w ne jeszcze metalowe ozdoby. Z
on jej nie lubi.
kształtów!
ku wychowania fizycznego. Pod , trachta na krótko przed śmierNiech on ją obejmie, ot tak! ciemnościach nocy, rozświiietlo - pozoru była spokojna jak przy
Nfe spo.yka się wnęc z niemi.
tj m względemżyd nie różni się ciią znakomitego pisarza, a nie- Unika ich, jak niektórzy pisarze
— On ją obejmie, ot tak. Cóż nej papioroKvienii lampionami. stało na oblubienicę j nie brała
od airyjczyka. Wśród żadnej ra- znany zupełnie ogółowi. W rę- unikają pewnych myś-i.
mu to szkodzi przecież on ją nie Wśród tej iluminacji -konie i udziału w tańcach.
Ale gdy
sy gimnastyka mema tak poważ kopisie tym Nordau zastanawia
bryczki biegały tam i z powro zwinniai mata mateczka podbrej
Kreseczkj, panie zecerzE, całą lubi.
iu,«o zadania wychowawczego się nad psychozą,jaką opanowa linję kreseczek — — — —
— Niech on ją pocałuje!
tem zasapane, parskujące hŁ-hi la do niej iw pląsacn, wydali
jak wśród nas, żydów. Gimna ła Niemcy po rozbiciu jednej z
Ot tak, niech ludzie myślą, że
— On ją pocałuje. Cóż może Jakże im dobrze było w domu pisk radosny i zaczęła niezgrab
styka podniesie nas zarówno fi jej największych armji.
W tem tkwi jakaś głęboka )nąd
nie przebierać rękiaimi i nogami
— Niech on ją jeszcze raz po reb Motji.
zycznie ;ak pod względem cha- „Ballin był jednym z fflaijwy- rość, taka głęboka, że należy pół
Widtziuno dziwne osoby, sta- Dźwięczały klejnoty metalowe
całuje!
mężów Niemiec. tora roku kopać zanim się ją wyrak:e-u i'a n;.m pewność sie bitaiejszych
— On ją jeszcze raz pocił uje wające do tańaai Ogrodnik Au i czerwone korale, jak dzwionki
bie*. Wrogowie n»Si twierdzą, Rząd berliński zasięgał jego ra kopje.
gust, chrześcijanin o piegowa końskie, wnosząc nieoczefciwa Wiele go to obchodzi!
że mamy jej dość i: bez tego, ale dy we wszystkich kwestiach
Wracając do naszego tematu,
tej twarzy, który przez długi je ny odgłos do zabawy weselnej.
— Niecli ją jeszcze raz...
iny wiemy najlepiej, jak falszy- żeglugi kolonji, i handlu zagra a właściwie do „tego" który jej
lata sprzedawał Zosi miaircheiw
Minęła pierwszni huczna cześć
Jeszcze raz.
wtm jest to twierdzenie. Zu nicznego. Cesarz Wilhelm pra •lie kochał, należy dodać, że ! —
i
Niech ją mocno przytuli o- pietruszkę ii zawsze litował się wesela. Przed błyszczącym bal
pełnie brak mam spokojnego za gnął go pozniać, zapraszał do iniał on 29 la't, nazyiwtał się dziw bi rna rękoma!
nad
dziewczyną.
Przyszedł
te
i
ach
imern pękały rakiety i róż
—
ufania we własne siły. Bo wszy Poczdamu i Berlina, rewizyto nie
Ajżanutto Bododo i był
— Mocno ją tuli obiema rę raz na wesele. Przyszli' również norodne fajerwerki Rozlegały
stkie olemenity arystotelow- wał go w Hamburgu ii ma po mniejwi/cej ożeniony z własną koma
dwaj kominiarze: Jak i Pijak, się dzwonkii', odgłosy bęhna i
skicj fizyki skąpo zostały nam kładach jego okrętów, przyjmo żoną.
którzy walali zawsze na Zosię uderzeniai w cymbały i butelki
— Jeszcze raz! —• — '—
przydzielone. Światło f powie wał go w zaufanem kółku, trak
Właśnie z powodu' tej żony,
by wyprząta.a z kuchni i brali w rury, ib&czkf, szyny i dzwony
— Jeszcze raz.
toWał go jak przyjaciela i ob unikał kobiet jak ognia, a gdy
trze, wodni i ziemia."
— Niech ją odprowtadzi do pieniądze chanukowe. Przyszli straży ogniowej w stoły ławy i
W przewiidywaniiu zbliżaflącei. .sypywał urzędowemi zoszczy- któraś obdarzała go nieco wy- domu!
teraz z papierowemu lampiona szafy.
się wojny Nordau pisał do j tami. Wielokrotnie ofiarowywał móWUiejszym wzrokiem, trząsł
— Odprowadzi ją db domu. mi w ręku, zasmoieni i śmiejący
Nastąpiła część druga, bar przyjaciela:
mu portfel ministerialny którego się ze strachu i uciekał, gdzie Przecież on jej nie lubi.
się aby wypić i zatańczyć .przed dziej poczną. Niej«kn zamy
„Nadchodząca wojna będzie ! jednak Ballin dość przezornie pieprz rośnie.
— Ni-edli z riSą Wejdzie do mie Zosią. Wkrótce po nich zab ślił się mad przyszłymi fosami
najstraszniejszą rzezią, jnką lu- przyjmować nie chciał. Zapew1Ale jej nje miał się czego o- szkania !
rzmiał głos, śpiewający: „Kiedy państwa młodych. Druga cześć
dzkość pamięta. Dla nas żydów niają nawet, że w pewnej chwili bawtić z nią mógł być pewny,
— Wejdzie z nią do mieszka nadeidzie mesjasz".
uroczystości przeniesiona zosta
wojna będzie albo ruiną nasze chciał go uczynić kninclerzetn, że nic mu się złego nie stanie nia.
Gło> ten należał do Altera la do wygodnych i czystych po
go mienia, lallbo przyśpieszonem następcą Btemarka. Zausznicy że nadal zostanie taki czysty
— Niech usiądzie ot tutaj na wysokiego .cztowfoka z rękami kojów reb Motji, gdzie u okien
urzeczywistnieniem naszych dą cesarza, wszyscy jenenalow'ie, niewinny jak dotychczas, gdyż kanapie!
jak śmigi młyńskie. Zjawił się .vlsialy firanki, a na stolach sta
żeń. Największe duchy Europy szambetemi f inni diwonaicy przy on jej przecież nie lubił, nie czul
— Usiądzie. Cóż. go to obcho wraz z towarzyszem maleńkim !y srebrne świeczniki. Zmniei powołane są do zapobieżenia braw w szpady, kllucze i liberię nawet do niej sympatji, i jej. o* dzi, kiedy on czuje, że jej nic żydkJem o kałmuokich oczkach szyła sie liczba gości, twarze
tej wojnie. My sami nie zdoła oburzali się z powodlu tych sto soba była d'ań tak obojętna jak lubi.
i krótkich nóżkach na głowie stały się bezmyślne. Zabrano Zo
my jej przeszkodzić, chociaż po sunków pomiędzy swyim najiaś dla przecinka obojętnie jest
— Niech skręci gaz. —• — > miał aksamitną przekręconą na się do pokojów, by uczcić ją i owiniliśmy uczynić wszystko w niejszym panem a „małym po gdzie go postawią.
— Skręci gaz.
kazać i wdzięczność za wycho
bakier czapkę.
tym celu, jeżeli przyszłe poko znańskim żydfciem", lecz ukry-. Ott pierwszej cliwii, gdy ją po
— Jeszczie troszkę!
Byli to dwaj mularze gorzelń? wanie cór.ki r-eb Motji.
lenia nie raaiią nazywać nas bar wali swój gniew. A gdiy Ballin znał, uczuł do niej dziwną obo
— Jeszcze troszkę. Czegóż się od wielu lat smarujący rury ma
Na głównem miejscu stedział
barzyńcami. Temibairdzfej musi przechodził koło tych wszyst jętność i odrazu zrozumiał że pia obawiać; gdyby ją kochał
szyn, ui którym Zosia posyłała pros'y jak dąb reb Motie, wy
my przeszkodzić wojnie, że mo kich nisko kłaniających się pa nigdy już jej' nie pokocha
to inna rzecz, miałby się czego talerze pozostałego z obiadu puszczał dym z ulubionej fajki
żemy doczekać się fcu najwięk nów, o uniformach książąt, a du
W żaden sposób!
obaWiaf, a!c tak — —• •
zimnego makraonu. Teraz przy i spoglądiał na Zosię jak na przy
szej tragedji żydostwo. Żydzi szy lokajów, mógł słusznie u
On jej nienawidzi poprostu.
szli tańczyć z wdzięczności' za braną córkę. Matka Dwojra za
przeciwko żydom. Lecz i'wtedy ważać się ziai równego im, a na
różowiona z ukontentowaniem
Nie może pa'trzeć na jej blond
otrzymane dobrodziejstwa.
nie powinniśmy zapominać o wet za coś lepszego...
Panie zecorze, panje ziecei: e
główfiię. Jej błękitne oczy wcale
Podrygiwali jeden naprzeciw i radością kiwatoi głowią na któ
swych obowiązjoach wobec pań
Było to w> wigilię
złożenia nań nie działają. Jej wnrgi, jak
Co pan zrobił? Kto panu ka:
rej poruszały się zlekka osadzó
siwa, wktórem zamieszkujemy. broni przez Niemcy. Ballin we- duże zrośnięte kiełbaski, budzą zał iyle kresek zrobić? Ludzie po ko drugiego, wznosząc oczy ku ne na drutach klejnoty. Obok
pułapowi.
I pokażemy, że państwa, które izwany został do głównej kwa W nim ws'ręt. Cała jej figura myślą Bóg — Wie — co!
niej
ciotka. Troche dalej stedzlcrf
Opóźniwszy się w drodze,
były świadkami naszych naro tery cesarza, który w obecno Wogóte robi bardzo nie sympaPiętnastoletnie panienki będą
rozpostarty Chaim ciągle jesz
dzin i rozwoju są częścią nas su ści Hindenburgia i Ludendorfr yczne wrażenie, chociaż wszy kresccz.ki rozdrapywać pa'eem, wpadł nagle zakurzony wuj cze zakurzony z drogi z kuflem
mych, że istnieje wśród nas zapytał go o zdanie co do sytu scy mówi j. że jest bardzo ładna by się przekonać co tam — za Cłiaim z obydwoma psnnii. W 'piwa w ręku i błyszczącetiTl od
drodze goniły za i>tactwem a
miłość do
ojczyzny, że acji, a w szczególności-, czy naAle coż go może obchodzić, niami jesl napisane.
piany wąsami. I tona ściekała
Kiedy tam nic absolutnie nie teraz, wskutek gorąca, miały o- mu na brodę, a Chaiim wciąż
pragniemy
być Jej poży •eży prowadzić wojnę do upa- J że wiszyscy podziwiają jej jłśęk
zory
wywieszone i, naipadały na
1
łamn
mim
„I.^
A
T„
,'or-ł
n
tecznymi, że mamy silny dłepso, nie
zważając UH nic. ność, skoro dla niego jest ona było, tylko Ajżanutto Bododó
podnosił kufel
w stronę Zosi,
zamiar bronienia jej przeciwko Ballin, żywo odradzał i usilnie brzydka jak noc i Wcale jej nie przekonał się, że nj*e 'wolno igrać tańczące puiry. Wuj Chaim po matki Dwojry i brata swego reb
wrogom i oddania za nią życia. zalecał zawarcie pokoju. Radzi! Iubj, naiwct patrzeć na nią ńie z ognjyn, nawet wtedy, gdy się chwycił za pierwszą z brzegu Motji, mającego nad nim przcwq
butelkę piwa, z której korek
Ten potrjotyzm żydów jest zdro ustępstwa i, pojednanie i z roz może, nawet słyszeć o niej nie jest zupełnie obojętny.
wystrzelił w powietrze i jął wy gę zarówno pod względem u a li
wy, iisprawiedilfwSoiriy i rozsą paczliwą wymówią wskazywał chcei
głaszać
pochwały mai cześć na ki, jak i dobrych uczynków.
dny. Prawdziwy patriotyzm tale na straszne niebezpieczeństwa
rzeczonej na nutę hymnu śpie
Przcł. N. BorowskL
samo jest właściwy żydom, jak grożące Niemcom w przeciągu
wanego podczas Zielonych
najlepszym obywatelom. We długich lat, jeżeli zwycięzcy Pamiętajcie o miesiącu iikademikaŚwiątek.
Śpiewał
z
kuflem
w
wszystkich wojnach ostatnich wrogowie zniszczą ich flotę lian
ręku.
stu lat liczba żydów, którzy dlową, -odepchną ich od wszy
żyda.
Wszyscy powtarzali za nim
krwią przypieczętowali' swą mi- stkich mórz. iw.***' 11
«
— Będzie jutro.
— Królu, ona będzie dzisiaj.
— Kto ci to powiedział chłop
cze?
— To powiedziała mi ciocia
Z cyklu „Opowieści Odeskich".
Chana. Wy znacie ciocie Chanę.
Obrzęd zaślubin skończył sie dziesięcioletnia Rejza, tradycyj — Jo znam ciocię Chanę. Da
Rabin, znużony, osunął się w fo!na jak zwitki tory, drobna: i gair- lej.
— Rewirowy zebrał cały ko
tel. Potem wiyszedł z jwkoju i batai
ujrzał stoły ustawione na całą
Przed kolacją na dwór zabłą misariat ii-wygłosił mowę. Po
długość podwórza. Było ich tak kał się młody człowiek niezna winniśmy przydusić Benię Kri
wiele, że wysuwały swój ogon ny gościom ii wyrazi! życzenie ka, powiedział rewirowy, gdyż
po za wrota, na ulicę Szpitalną ujrzenia Beni Krlka. On iwtziąl tam gdzie jest cesarz, tam nie
ma loróllai Dzisiaj, kiedy Krik
Poprzykryiwane atlasem stoły Benie Krika na stronę.
wiły s'i« po podwórzu, jak żmije
— Słuchajcie no, król, powie - wydaje za-mąż siostrę ii oni
którym mai brzuchy nałożono ił dział młody człowiek, — mam wszyscy
tam będą — dzisia'
•ty we wszystkich kolonach i, one parę słów do powiedzenia wam. trzeba zrobić obławę,
śpiewały gęstymi głosami, — te Przysłała mnie ciocia Chana z
— Dalej.
laty z pomarańczowego i czer Kosteckiej.
— Wtedy szpiki zaczęły się
wonego atłasu.
— No, dobrze, — powiedział lękać. Mówili.: jeżeli my dzisiaj
Mieszkanie zostało, zamienio Benia Krtk, przezwany królem urządzimy obławę, kiedy on ob
ne na kuchnię. Poprzez zakopa — co to za parę stów'?
chodzi wesele, to Benia Krik
ne drzwi bit tłusty płomień, pi
— Do koinisarjatu przyjechał się rozzłościł i jłoplynie wiele
jany i nabrzmiały płomień.W je wczoraj nowy rewirowy, kaza krwi. Wtedy rewirowy powie go zadymionych
promieniach ła powiedzieć ciocia Chana.
dziiaił: moja ambicja jest mi' dróż
piekły się starcze twarze, trzę — Wiedziałem o tem przed sza
sące się kobiece podbródki, za wczoraj, — odpowiedział Benia
— No, możesz Iść — powie puszczone piersii Potem różo Krik. —Dalej.
dział król.
wym jak krew, różowym, jak
— Zebrał wszystkich z komi— Co powiedzieć cioci- Cha piana wściekłego psa, ociekały mlsarjatu-i wygłosił mowę.
nie o obławie?
te piersi, rozrośniętego, mdło
— Nowa miotła dobrze zamia — Powiedz: Benia wie o obła
pachnącego ludzkiego mięsa. ta, odrzek Beni Krik. — Chce u- wie.
Trzy kucharki nie licząc pomy- rządzić obławę. Dalej.
I ot! poszedł sobie, ten młody
waczok szykowały weselną ko I — A kiedy będzie obłaiwa. człowiek. Wkrótce po n)m wyru
J
lasie. Królowała nad «Ami osiem IkróluK.
~~~
szyło trzech i pośród Bemino i. BABEL.

KRÓL.

Trzy liisty jeden wyraźniejszy
wych przyjaciół, powiedziaw szy, że wrócą za pół godziny. I ^od drugiego, ix>zostaly bez od oni wrócili za pół godziny. Oio Kiwiedzi, wtedy Benia przedsię
wziął co następuje. Przyszło no
wszystko.
Do stołu zasiadano nie pod - cą dziewięciu ludzi z długimi ki
jami
w rękach. Kije były owinię
ług starszeństwa Głupia sta rość godna jest pożałowania nie te pakułami umaczanymi w smo
mniej niż tchórzliwa młodość. 1 le. Dziewięć gorejących gwiazd
nie siadano według bogactwa. zapłonęło na oborze Eichbauma
Podszewka, ciężkiego 'worecz Bcnio poodbijał zamki u obory 1
zaczął wyprowadzać krowy po
ka zeszyta jest z łez.
Na .pie"wszem miejscu siedział jednej. Czekał na nie młody
pan młody z panną młodą. Był człowiek z nożem. Przewracał
to ich dzień. Na drugiem miej - on krowę jednem uderzeniem i
sc" siedział Sender Eichbaum pogrążał nóż w krowiem sercu
"ść króla. Było- to jego pnawo Na ziemi zalanej krwią, łuczy
urstorję Sendera Eichbauma na wa rozkwitały, jak ogniste .róże
leży z-nać, gdyż nie jest to zwy Robotnice odpędzano wystrza
lami. Bandyci strzelali w góre,
kła historja.
Jakim sposobem Benia Krik (iiyt jeśli nie strzeliaić w górę—
bandytoi i król bandytów, stal to można zabić człowieka. Kie
sie zięciem Eichbauma? Jak stal dy szósta krowa ze śmiertelnym
się on zięciem człowieka, który myczeniem upadla do nóg króla
posiadał sześćdziesiąt dojnych — Eichbaum, który wybiegł na
krów bez jednej? Tajemnica ta dwór i\yi kiailesonaclu zapytał:
— Co z tego będzie, Beniu?
tlumnezy się napadem. Rok te
— Jeżeli ja nie będę mial
mu Benja napisał do Eichbaiuna
nie będzie
list: Mosje Eichbaum, połóż Pan pieniędzy, — Pan
bardzo Pana i>roszę. pod brwną miał krów. To jak dwa razy
na Sofiijskiej 17, jutro rano 20 ty dwa.
— Zajdź do mieszkanriii, Benio
sięcy rubli.. Jeżeli Pan tego nie
Doszli do porozumienia. Za zrobi, to Pana czoka coś takie
go, oczem jeszcze nie słysznno rznięte krowy zostały txmviedzy
i cała Odesa będzie o Pana mó nich podzie-kwie.
Etchbaum otrzyma! zapewnie
wić. Z szacunkiem — Benia król

nie nienaruszalności, ii zosta! m'
wiydany w tym celu dowód
i
pieczecią. Lecz cud nastąpił póź
niej.
Podczas napadu, w tę groźną
noc, kiedy zakłuwame krov•/
myczały i- ciołki -j>oślizgiwi,ly
się w macierzyńskiej kirwi, kie
dy pochodnie tańczyły jak czar
ne dzieiwfce a baby — mleczarki.' odskakiwały i piszczri'y i>od
lufami przyjaznych brauniingów
na podwórze wybiegła w wy ciętej koszuli, córka slwtgc
Eichbauma — Cyla. 1 zwycię •>
stwo króla stało sie f<-KO kieską
Po dwuch dniach, Bento nie uprzedziwszy go zupełnie- zwró
cił Eichbaumowi wszystkie za-.
brane mu pieniądze. Wieczorem
przyszedł doń i wizytą. Pod
mankietem jego świo.Sła się bry
ianlowtti branzoleta. liento pro
sił Eichbauma o rękę jego cór
ki Cyli. Starego tknął bjkkł atak
lecz jakoś to wytrzyma!.
W
starym było życia, jeszcze na. lat
dwadzieścia.
- Eichbaum, — powiedział
mu król, — 'kiedy Pan umrze, po
chowam Pana mai -najtepsz_y-n<
cmentairzu żydowskim, przy s?
mych wrotach. Postawię Pany
pomnik z różowego marmuru,
Zrobię Pana starostą Brodzi;iei
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1*1 ÓW podpisany, został przez
Komitet Opozycji, a nietrudno
Przewidzieć środka represyjne,
któreby natychmiast zostały za
stosowane. Faszystom zaś iii?.
becz taktyka opozycji jest in
na a dla scharakteryzowania jej
niana nic wyraźniejszego, niż re
zolucja uchwalona dn. 5-go b.
m., którą niżej przytaczam:
„Komi et opozyc.i parlamen
tarnej stwierdza, iż obecne wy
padki poli yczne uzasadniają w
zupełności tirzymarie postulaów wystawionych an. 27 czerw
ca, mających na celu zwrócenie
narodowi włoskiemu wolności
pods Eiwcwych Or z pcdki-eśla;ą
cych rieprzedsWziJnC prawo je
go do rządzenia samym sobą.
Wobec grożących l'-podburzają
cych wynutzeń głowy rządu, o
pozycja u rzymuje swe prawo do
-,Wafcz'inia ircdkimi kotis ytncyjnemi władztwa jednej partji.
k óra bezskutecznie stara się z-iden"yT:cW.xć si; z Narodem.
Korniet opo. yc i z.jóry odrzu
ca Wszelką odpowiedzialność za
działalność tych (faszystów), któ

rzy dopuszczą się nowych aktów
gWałtu, tfcmacząc się nieistnie
jącym Spiskiem opozycji".
Tak jest w istocie rzeczy: fa
szyści czują się otoczeni spisków
eaini, choć nikt nie spie-kuje.
I.ecz spisek a właściwie wyrzu
oeni-e za nawias faszyzmu jest
taktem już dokonanym: do spi
sku należy cały lud, armja a mo
że i KwSrynał. Chi" lo sa?
Faszyści pragną się z tej sy'uacjj otrząsnąć za Wszelką ce
nę. Na 21 b. m. przygotowali
olbrzymie mani estac e, pragnąc
rozbudzić uśpiony zapał swych
s ronni ów a zastraszyć pełnych
animuszu opozycjonis ów.
l.-ecz zdaje się,
że faszyzm
Przeszedł swój punkt kulmina
cyjny. Zjawisko to, zrozumiałe
W latach 1921-1922, już dziś wy
daje się anachronizmem.
Dok ryny żadnej nigdy
fa
szyzm nie posiadał, stał i stoi
na głowie Musso'jnde?o.
i A ta głowa była niegdyś soc
jalistyczna, dlaczegoby nic mia
ła kiedyś zostać np. liberalną?
Viator.

Podróżującego iwtjeżdż-jjące.;© 'czyli dorożkarz tonem trudnym
do AVloch ze s.rony Franc,i ude do oddUnia.
Znów Mussolini!
rza przedowszyśtkiem wielka iZadanie tego ostatniego jest
łość ismundurciwUnych osobni
ków, kręcących się bezczynnie nader trudne: z jednej strony
dos ąpiWszy szczytu dostojeństw
na stacjach.
Już w Modane — stacja współ pragnąłby on w ten czy ów spo
na — obok kilku dobrodusznych sób ulegalizo,wać swój stan po
żandarmów francuskich i mriej siadania, stworzony czynem re
dobrodusznych celni ów, widtić wolucyjnym. Gorliwie go do te
spory z..s ęp straży cvii ej, s ra go namawiają sprzymierzeni li
bującej swój urząd z szablą lub berałcwie, legalizację czyli jak
się tu mówi „la normal,izazzio"•bagnetem przy buku.
Na s ronie włoskiej ni .ma sta ne" pojmując jako powrót do
cji I z ki'ku operetkowych ka- norm konstytucyjnych wraz zc
rabi ,j rów we frakach i składa zniesieniem dekretu kneblują- ei
nych kapeluszach,
wojskowe) go prasę, „czeka" fasz}rs ow.skie,
Żandarmerji z bagnetem nasa i t. p. pseudo-bolszewiclach zadzonym na karabin, policja lokal rządzeń.
Z drugiej strony
faszyści.
nej, patrolu wojskowego w peł
nym rynsztunku bojowym no i Wtród których krańcowe e emen
ty,
jak
farinacci
poseł
CremoRi ku młodocianych milicjantów
W czarnych koszulach, grających ,ny, rej (wi .dzą, boją się owej „nor
W tej maskaradzie role di primo malizazzione" jak ajabeł śiwięCarello.
I conej wody. Uspokojenie umy
1
Rola ta przypomina nieco tę, słów, wolność prasy, zebrań
sława mogą 'tylko mieć jeden
którą odgrylwUła byta żandar
mer/a rosyjska w! Królestwie, aj rezultat: Wolność wybo.ów.
A
jw1! c spr wują dozór nad prawo faszyści się nie łudzą: wiołność
przy utrzyma Hwestjs pomocy d!a studentów na konferen
inyślnością podróżujących. Cu-f Wyborów nawet ——•
cji Marlsbadsklej.
dzoziemców zos.awiają w spoko <;iu karyka'ura'nej crdynac i W)
fu, kcz widccznem jest, że dzień 'B^rczej obecnie.obowiązującej
Centralny
Kcnrteł
Auxi'ium gencji. Komisja pomocy dla in
porażkę
nikarze nie cieszą się ich wzglę przyniesie kompletną
Wydeegcwjł na II Wszechświa teligencji odbyła szereg posie
partji rządzącej. ,,Poprawić" zaś
dami.
tową żydowską Konferencję
dzeń po'd przewodliictwem prof
na
ObyWatele włoscy bardziej są rezultat nowym marszem
Ratunkową, która odbyła się w Eislera z Wiednia. Do komisji
nagabywani, lecz jak mnie po Rzym nje będzie można dlatego,
wiszcxttem ja oraz pp. Steimg i
Kar'sbadze
wi
końcu
sierpnia
b.
wiadomił pewien współpodróż- że o ile „marsz" październiko r., członka prezydjum, p. 'dra B. Biegtnan, jako de'egaci Tłmląnjk — przedtem
iipewmwszy wy 1922 r. się udał, to Zawdzię •Chorą'yct jego. D". Ó.oriżycki zku V/sz?chśWlatcwego. Frz(ii-się, że nie jestem Włochem — czać to należy jedynie przychyl
Wrócił w tych dniach do Warsza s'taiwi'ciele studentów złoży'i na
•5bardzo spuścili z tonu od cza- nej1 "neutralności armji.
Dziś armja zbudowana
jest wy, to też udaliśmy się do niego p kem's'i sprawozdanie z położę
isu tej „porcheria di Matteotti'
z prośbą, aby zechciał udzielić) nia akademików — Zydlów w
czyli tego „świństwa", tak że na dwuletnią tyranją „fasciów", gdy
nam informac;i, tyczących się, różnych krajach; ze sprawozda
wet krawat całkowicie czerwony poWaga nawet i wyższych ofi
!|wl-s'tji
pomocy społecznej dla nia oka'zało się, iż położenie stu
lie jest przeszkodą W podróży, cerów pod'ega autorytetowi mło
1
w deńtów — Żydów pod1 Względem
rzecz nie do pomyślenia podo dziu'tkich l' t>. licznych pułkow ^'udentów na konSercjncji
ekonomicznym jest opłakane,
bno jeszcze kilka miesięcy tę ników i generałćw milicji, któ Karlsbadz'e.
P. dr. Chorążycki chętnie u- szczególnie daje się We znaki
tnu. Natomiast należy, cześć zło rzy, czując chwiejność swej sy-'
żyć obecnej sprolwlności i punk tuacji, starają się wszelkiemi si dżlelił nam szeregu ciekawych aktualna nemal wszędzie kweNa Zacho
tualności kolei włoskich, tak ko- łami wcisnąć w kadry wojska informacji, kióre poni,lej poda- 8'tja mieszkaniowa.
dzę istnie:ą instytucje, zajmują
• rzystnie się odbijających od nie regularnego, tamując w ten spo jemy:
Wyde'egcwany zostałem na ce się zorganizowania iJOmobywałego rozpuszczenia, które sób aWanse.
na
Zapanowało po wojnie. „Co ceJedno słowb królewskie
a Konferencję do Karlsbadu z ra- tóW; trzjeba przyznać, żje
ży'sarskie cesarzowi" a co „faszy bez rozlewu krwi, kohorty i ld- m'e ia „Au>iium Academicum Zachodzie społeczeńs Wo
stowskie Benicie".
gjony faszystów zostałyby roz Judaicum", tj. steWii-zyszenia, doWsk'e dość żywo za'muje się
Postać tego niezwykłego czło brojone, bo co innego podpalać, mająoego za zadanie organizację bolączkami życia akademickie
wieka tak góruje nad całokśztal (bić i' zabijać ludzi 'bezbronnych, pomocy społecznej dla studen go. Po snrawozdaniu p. SteinŁ''
lem życia Włoskiego, że niepo a co innego oprzeć się sile zbrój iów /tydćw w Polsce. Na zebra przedłożył kom s'i o:r.-c-Wti:e
niu Cen'r. Kom. „Auxitium A- wi-spół ;£ mną wnioski, tyczą
dobna o niczem pisać, o niego nej.
nje zawadziwszy.
Toteż bronią się faszyści za cademcum Judaicum" opraco czącc s'ę z.orgaiuzowiinia pomo
Polityka wt tym kraju przeni cięcie przed taką konjunkturą. wano wnioski i dezyderaty, ja- cy dla studentów — żydliw, w
ka Wszelkie objawy działalności Prasa ich rozbrzmiewa pogróż k'e miałem przeds'aWić na Kon pjei'Wszym izędzie projekt utwo
społecznej, a polityka włoska kami osobistych represji wzglę teiencji w sprawie zerganizowa rżenia przy przyszłym ZWązku
spi-cWidZa się koniec końcem dem przywódców skóntedi.TOwa nia pomocy społecznej dla a- Wszechświatowym dla żydow
zaWsze <Io jednego: „pro czy eon net o]x)zycji w skład której wcho kademikówr Po przyjeździe db skiej pomocy społecznej, spe
dzą sccja'i ci, demokraci, katoli Kar'sbadu dbiwlledkiałem się, że cjalnej sekcji poświęconej spratra Mussolini?"
demokracja na Konlerencję Ratunkową przy wV:itn pomocy dl.a aicademików.
I tak zwiedzając Turyn, mia cy, jepub ikan^; f
byli także przedstaW;ciele Żwlą W skład' tej sekcji poWiiijen tak
sto spokojne i arystokratyczne społeczna.
o szerokich bulwtiracłi i kolum
Hasłem
ekstremistów) jest zku WszechiWlatowego Studen że wejść s'ały przedstawiciel
nadach bez końca, które lapi- „une secunda ondata"
czyli tów — Żydów. Postarałem się Zwą -ku Wsz cli 'wiatowe o Stu
burzy". o lo, aby z nimi się jalcnajszyb- de.i ów - Żyd 'w. Za'dl n em sek
tiai-nie można określić jako plac „'trzeba nam drugiej
fTeatralny w Warszawie w po Dziś np. „fascio" rzymski rzu clej skomunikować i na współ cji byłoby zbieranie przy pomo
łędze „n", natrafiam obok cu cił tak wyraźny ajiel do pałki, nej naradzie, jaką zaraz odby cy ZW. Wsz: chów. Studentów—
nasze ŻydóW danych tyczą ycli s'ę po
'doWnej synagogi, większej od i żagWi i sztyletu, że prezydjum liśmy, uzgodni.iśmy
trzeb studentów — Żydów w
warszawskiej — na
okazały i Rady Mm;stróW poczuło silę w wnioski.
gmach, noszący Widoczne ślady j obowiązku zadeklarować, iż po
W- Karlsbadże poticzas Kon poszczet-0'nych krajach, zbiórka
.pozarti
rządek w każdymbądlż razie bę ferencji obradowały poszczegó' funduszów i cdpowrdl i icliroz
„Tu była giełda pracy" ob dzie utrzymany.
ne komisje, między innemi tak dzał da Organiz c,i krajowych.
jaśnia mnje mój
„vettunno"
Wyobraźmy sobie tylko, że a że komisja pomocy dla inteli
Wnioski powyższe zneferowa
synagogi. Ja rzucę specjalność
Eich-baium, i wstąpię do Raństóe
go interesu, jako wspótoiik. Bę
dziemy mieli dAV-ieŚQi© terów,
Piehbaum. Zabije
wszystkich
nil-eczarzy, prócz Piania. Złodziej
będzie omijał ulicę, na -której
Pan mteszk-a, Zbuduję Panu wil
lę na szesniastej stacji.. Przecież
1 Pan, także .trie byteś raibiinem
'w młodości. Kto .podrobi! testa
ment, -nie będzie o tem głośno
ajówil. I zięciem P.atisk:im bę
dzie król, nie hołysz, -lecz król,
Eiclibaum...
I Banio Kirłk dobił się swego,
pdyż był namiętny, a na,mięt ność włada światłami. Nowożeń
cy przeżyli trzy miesiące w żyz
rej Besaraibji, wśród winnic, ob
fiiego pokarmu i miłosnego potu
Potem Bc-nio wrócili do Odesy,
itby wydać zamąż swą czterdziostołetnią siostrę
Dwojrę,
Cierpiącą na -chorobę Bazedowai
Ten. iz w-róómy do ślubu Dw-ojry
siostry króla.
Na kolację podano indyki^ nie
{zone kury, gęsi1, iaszerowaną
(ybę } polowlkę, w której perło
,wą masą przeświecały cytryno
we jeziora. Nad mmrtwemi głów
featnfi gęsi Jcołysały się kwiaty,
ni,by pyszne k-ity.Ale czy piicczo
ne kury wyirz-uca na brzeg s-pie

\ niony przypłw Odeslkfego mo- statteezwych granic, gdy według
|nza?
Wszystko co było najIszlaichetniiejszego w naszej kon
trabandzie, wszystko, czem złe
rnia słynie od krańca do krańca
czyniło w tę gwiaździstą, w tę
błękitną moc swą niszczycielką
swą ikiisieiefeką powinność. Nie
tutejsze wino rozgrzewało żo
łądki, słodko podcinało nosk otumamSało mózgi i odbijatło się
dżwięczłiie, jak zew trąby bojo
wej. Czarny kok z „Plutaircha",
który przytbył onegdaj z Port Saiidu, wyniósł ina linję komory
celnej cztery pękate butelki ja
majskiego -rumu, maślana made
re, cygara z plantacji Pierponti Morgana i pomarańcze z oko
lic JeroKodimy. Oto co iwtytnosli
na brzeg spieniony przypływ O
desikiego morza.
Żebracy nażarłszy się, jak tre
fne świtinfe, ogłuszająco stukali
kulami. Orkiestra grała marsza.
Było to jak wojskowa panada.
Marsz, nic prócz marsza. Bandy
oi, siedzący zwartymi rzędami,
byli z początku zmiesani1 nieprzę
obcych.
widfanyim inapływem
Potem i-ozruszał się. Leon Kacap rozbił n,a głoiwfe swej -uko chanej butelkę wódki. Monia Ar
tylerzysta sbrzeW w górę.

pradawnego zwyczaju, goście
-zaczęli obdarzać nowożeńców.,
Synagogalini szamesi,
wsko
czywszy na stoły, Wyśpjc«jyj»a
Ii
ped
akompania
ment dźwięków
bulgocącego
mamsiza, ilość podarowanych ru
bli i srebrnych łyżek. I wtedy
,to przyjaciele króla pokazali, co
wairta jest błekMina krew i nie wygasłe jeszicąze mołdawskie
rycerstwo. Niemożliwym do od
daraiei, niiedbałym
ruchem rąk
rzucali na srebrne tace złote mo
nety, i>i©rścienśe i koralowe nici
Przeciągając się ii wypinając
brzuchy, podnosili się z© swych
miejsc.
Arystokraci Mołdawii, — ub
rani byli. IWI malinowe kamizele,
ich -stalowe plecy obciskały ru
de surduty, a na lnięsisty-cli no gach z kostkami pękała skóra
barWy niebieskiego lazuru. Wy
prostowani, w całej swej okaza
.łosci
bandyci przyklaskiwali
do taktu muzyce, krzyczeli „o&t
ro", i rzucali niairzeczonej towlaty, a ona,
czterdziestoletnia
Dwojra Krik, siostm Beni- Krika
siostra króla, okaleczona clioro
bą, z rozrośniętym wolem
i
\vyskakującemi z orbit oczyma
Lecz entuzjazm doszedł do o- siedziała na stosie oodusizek t> -

bok szczupłego chłopczyka, ku
pionego za pieniądze Bichbaiuma
i niemego z męki.
Obrzęd obdarowywania zbli
żał sic ku końcowi. Szamesi, o chrypll i' kontrabas nie inó ;ł się
pogodzić ze skrzypcami. Przez
podwórko przepłynął lekki za pach swądu.
— Benin — rekł papa Krik. —
stary przemytnik, słynący, jako
grubjanin, — Benin ty wiesz,
co mule się zdaje. Zdaje mi się
że u nas się perfi sadza.
— Papo, — odrzekł syin pijane
mu ojcu, — jedz i pij i niech cię
nie denerwują takie głupstwa-.
Papa Krik poszedł za radą sy
na. Wypił i zakąsił. Lecz obło czek dymu stawał się coraz bar
dziej gryzący. I gdzieś tam ró żoWlały już brzegi nieba. J już
strzeli
iwzwyż
wązlti,
jak
szpada, język płomienia. Go
ście, uniósłszy si«, zaczęli obwą
chiwać powietrze, jak psy. Ba
by zapiszczały. Bandyci- prze
rzucili się wzrokiem. Benio był
iiiiepooleszony.
i
Psują mi święto — krzyczał
petem rozpaczy, — drodzy, pro
szę włas, jedzcie i pijcie..
W tej cliwiilii ukazał się młody
ny młody człowiek, cichocząc,
s«zedł przy -rozpoczęciu wtoczo

przez prof, Eisl^j-ą, przewodni
czącego kom;,śji pomocy ii i telagencji,
też zostały zaak
ceptowane.
Czy Konferencja RatuhkoWa,
zapytaliśmy d-ra Chorą 'y ckiego,
przyniesie jakjeś realne korzy
ści spraWie pomocy dla studen
tów Żydów w Polsce.
Konferencja Ratunkowa w
Kar'sbadzie, cdrzekł nasz inter o
kutor,—miała przed«wszystkiem

znaczen'e informacyjne. Być mo
że, że w przyszłości będzie mol
na za pośj<xlnićiwiem Związku
Wszechświatowego dla żydow
skiej pomocy społecznej otrzy
mać jakieć fundusze, obecnie
jednak byłoby śm esznem liczyć
na jakąkolwiek pomoc zzewnąirz
Studenci-żydzi w Polsce mogą
Uczyć 'teraz jedynie tylko na po
moc ze strony, żydostwa pol
skiego.
•
- ' j

O !ega3izacj<ę instytucja samopomocowych.
Społeczeństwo biedzi się ód
dłuższego czasu nad wystawie
niem W Warszawie domu dla akademików Żydów. Akcja toczy
się żółwim krokiem l ciągle jest
hamowana przez brak fundu
szów. Obecnie rozpoczęty mie
siąc „Akademika Żyda" musi
dać potrzebne fundusze, inaczej
szerokie masy akademików ży
dowskich, spauperyzcwane
do
granic ostatecznych, powiększą
kadry i i 'wykwa j ikowanych in
teligentów — a jednym z pcwodów będzie właśnie brak podiczas s.ud'ow dachu nad1 głową.
/ k tdemikcwi-FoIakowi budu
ją jeden dcm za dlrugim, są ju;
domy dla akadiemikóW, kończy
f>ię ]X);ę^.ty,
czterojiiętrowy
gmach dla akademiczek. Nirchaj
staną jeszcze domy, życzymy jak
najlepiej.
Interesuje nas jednak lcWesija,
skąd tam biorą się fundusze.
Spcłeczeńs Wo polskie, dla aka
demika specjalnie, nie jest hoj
ne — t. zw. tygodnie akademic
kie dają niewle.kie sumy.
Wiadomo, że w formie cze
snego l' rozmai ych opłat, choć
by np. egzaminacyjnych — wlpły
Wają do kas uczelni pokaźne su
my. W bieżącym roku szkolnym
misus er Miklaszewski rozper ądzeniem z dn. 26 sierpnia 1021,
wyraźnie gwałcącym art. 119
Icons ytuc'i marcowej,
według
k órego nauka w szkołach pańsw.,wych jest bezpłatna, pod
wyższył ki'kakrotnii
wszelkie
opłaiy na rzecz uczelni, a jakie
sumy z tych opłat wpłyną —
to zilustruję przykładami:
<1. W b. r. na Politechnikę War
szaWską zdawało około 700 ma
turzy stów, opłata egzaminacyj
na wynosi 20 zł. — z 'ego źró
dła Wpłynęło więc 14.000 zł.
2. Z rozporządzenia Minis ra
Oświaty na budew-ę domów aka
demfekich l' profesorskich płaci
student 50 zł., na stypendja, z
których będą korzystali
tylko
studenci Polacy 20 zł. — jeśli
skromnie obliczymy liczbę stu
dentów w Warszawie na 10.0C0,
(to z tego źródła Wpłynie 700.000
zł.
3. NoW .ws ępujący studenci
rił icą tytułom Wpisowego 30 zł.,
prócz tego dochodzą opłaty za
sennnarja '(15 zł.), kliniki (42
zł.) itp. itp.
Do bieżącego r. szkolnego nie
było specjalnych opłat na rzecz
budowy domów, lub na stypen
dja — z ogólnych funduszów, z
tych lub innych wpłat powsta
łych t. zw. zalegalizowanym na

terenach uczelni instytucjom akadem. dawało się i dbje się
pieniądze 'na budowę dbmów, z
tych też sum buduje się domy
dla profesorów. A żydowskich'
ins ytuc'i akadem. nie chcą wła
dze uczelni zalegalizować, 1'dlatego zorganizowani studenci Ży,
dzi n;e otrzymują żadnych sum,
aczkolwiek płacą narówni z po
zostałymi studentami.
Dopiero od roku istnieje legal
nie na terenie politechniki Wza
jemna Pomoc Studentów Żyd tw,
Poi. Warsz.; Uniwersytet War
szawski, pomimo kilkakrotnych
starań nje cl;oe za'egalizowiac sto
W.irzyszenja żydowskiego, a na
starania w minionym
okresie
szkolnym odpowiedział równiei
odmownie.
Tak lwj'ęc i za nasze — marny
PraWo głośno to jiowiedzieć —
pieniądze buduje się dbmy aka
demickie, a aby nam pieniędzy
nie dawać nie legalizuje się na
szych ins yti c i.
Akcję budowy dla akadtemi:ów Polaków w wydatny spoiób popiera rząd i samorządy,
prócz legia, i fo W formie długo
.crmśmwiych pożycziek (np. i P.
K- O.) a nawet darowizn. No
i Wreszcie społeczeństwo. I tu
przecież, jeś i chodzi o pieniądze
rządcWe lub samorz., tkwi grosz
z podatków i' opłat żydowskich
obywti e'i. I w tym leż wypadku
brak legalizacji stel na przeszko
dzie w uzyskaniu ewentualnej po
życzki u władz, nie mówiąc już
o innych Ws rętach.
Czy długo jeszcze będziemy
czeka'i na legalizację
naszych
ins yt c i s .mopomoc .wych?
• • R.

Ifacltenkreuzlerzy" kalują sie
roty żydowskie.
Wiedeń (Z. A. T.) Tłum „hac'kein,kreuzlerów"
demonstro
wał przed żyd-owskim domem
sierot, należącym do „Agudy".
Na roz-kaz herszta biuida ta
wdarta się do wspomnianego
domu, bijąc śpiące dzieci, które
uciekały w1 panice.
Powstał straszny zamęt. We
zwano policję, której udało si«
pochwycić kilku napastników.
Zostali oni oddani w ręce sę
dziego śledczego.

— Królu, — rzekł, — mam kich stron. Stójkowi trzęsąc za
wam do powiedzenia parę silów. dnimi, biegali tam i z powrotem
— No, mów, — zgodził się po dymiących schodach i wy
król, — ty zaiwlszę masz w zupa rzucali oknem kuferki. Korzysta
jąc z zamiesz-ania, rozbiegali si#
sie pare słów...
— Królu, — po-wiedział nliezina aresztanci. Stnażacy bylii pełni'
zapału,
lecz w znajdującym się
ny młody człowiek, chichocąc,
— to jest poprostu śmieszne, ko obok kranie okazał się brak wo
miisarja-t pali się, jaik śwtieczka... dy. Rewirowy, tar sama miotła
Sklopikair.ze zaniemówili. Ban która czysto zamiata, stał na
dyci uśmiechnęli się. Sześćdzie- przeciwległym tirotuarze i przy
Isięciototnia Mańka, matka ban gryzał wąsy, które mu lazły do
dyckiego-rodu, włożywszy dnvia ust. Nowa miotła stała bez ru palce do ust, gwizdnęła tak prze chu. Benio przechodząc koło re
rcżiiwie, że sąsiedzi jej zaehwBa wirowego zasalutował po woj
skowemu.
li się.
— Dobrego zdrow-leczkai, wa
— Mańka, nie jesteście na ro
bocie, — zwrócił jej uwagę Be sza wysokość, — rzekł współ czująco.
Co Pani
powli© na to
nio Krik, niieco zimnej kmwtl, Ma
nieszczęście. Toż to koszmar.
niu.
I tępo wpaitrzywszy się w pło
Miody człowiek, który przy
niósł zdumiewającą
nowinie, nący budynek, pokiwał głową 1
krztusił się ze śmiechu. Chiclio pocmokał wargami, — aij, aj, aj.
Kiedy Benio wrócił do domu,
tał, jak zażenowania pensjonar
na dwwze gasły już laitarenkf.
ka.
— Wyszło z komisarjatlu ja - a n niebie rozżarzała sie zorza
kichś czterdziestu ludzi, — opo Goście rozeszli się. Muzykanci
wiadall, poruszając szczękainii, drzemali pochyliwszy głowy rw
poszli z obławą ii odeszli na pięt rączki kontrabasów. Dwojra i>o
naście kroków, kiedy zaczęło pycliała męża ku drzwiom ich
jślubnej komnaty i patrzała na
się palić...
Benio zabronił swiyim gościom niego smakując jak kot, który
paitrzeć na pożar. Udał się tylko trzymając mysz w łapach leciut
ko PX^Uie ją zębami.
sam z dwoma towarzyszami.
Komisariat płonął z® wszyst -
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Żyd m
e, przyznać nufe/.y, ze sesli ną ilość krzywd, wyrządzonych rliantws',1, pj-ot. Ins '•".J. Poglą Ti" i.ów przei/ad-owaiija
czy to te.:
Gorlic wyrazi! się o buchalterji mu ula, ciernistym długim szla dy fell na żydos.wo są barefco przez aryjcvyVó«
podwójnej jako o jednym z naj ku jego tułaczki. Z takiego sta płytkie, a czasami rażąco nie- należy do wzniosłego ,,Ducha" *

.ydowska.

Co rozumia Kochanowski przes
piękniejszych wynalazków' du- nu swegokonta, z takiej kolcsal ilconsekfwCmńe.
•W. LuicshWsk-i po:wk;ciłk«e ,^eligję", a co prze/ „zakon"
eii;» ludzkiego, to buctailteirję. ży nej przewagi wierzytelności
stji'
żydowskiej
większy
artykuł
Czy np. zasady rai i Hillela - -•
dowską tenibardziej uważać na nad długami swemi naród ży
O uszy każdego, kto tylko ska. Obejść buchalterję żydow leży za jedno z najpiękniej dowski może być i jest bardzo p. i. „Solidarność u Żydów" (w to „religja", czj' „zakon"? i td;
p.
t.
„Na
drodze
ku
wielkiej
prze
miał jakakolwiek styczność z ską — tej sztuki nikt jeszcze szych (Klkryć tegoż ducha.
i td. (Jto dogmatyzm myślin l j
dumny. A jeśli mimo to wita on
bftchalterją obity się obok 'wie nie dokiazaf, tak samo-, jak przy
mianie"), następnie dużo prawli „współczesnego''.
i periodycznie, tm na rok, a każdy nowy rok z pewną oba
b żydac h lwi książce p. t. „Wojna
W końcu przytoczymy zdania
lu njzw różnych rodzajów bu całej naszej •wiedzy i technice
mianowicie w Rojsz-Haszono wą i z jakimś inepokojem, to
chalterji (jak up. buchalterja po nikt dotąd nie potrafił stwo
dzieje sie to jedynie dlatego, żc Wszechświatowa, jej odległe przy lo Żydach myśliciela is'otnegu,
odbywa
się
w
buchalterji
żydo
jedyńcza, podwójna, trzeebkon- rzyć chociażby jednego tylko
czyny i skutki" oraz IWI broszu przedwcześnie zmarłego iiiozofaf
wskiej przegląd kont krajów, nie chciałby on, aby w nowym
rze p. t. „Boiszewizm i Pol Stanisława Brzozowskiego. W itowa, synchronistyiczna, sekret atomu, ani nawet go znisz
narodów i osób poszczególnych roku wierzytelność jego wobee ska". — Lutosławski dzieli wszy jedn}tm miejscu swtego liKzir.ijJ
czyć.
na. kameralna, fabryczna, rol
ludzkości powiększyła się jesz
A materjał do księgowania Decyduje się wtedy, czy i w ja cze nowemi doznanemi krzyw stkie narody lia patclin;one i prze nie ciekawego „Pamiętnika",wy
nicza) również i terminy nastę
ki sposób ma nastąpić w 'rozpo
kięte. żyd mv (i Niemców), oczy danego w r. 1CJ12, Brzozowski
pujące: buchalterja włoska, bu jest bardzo obfity, gdyż liezrse
czynającym się roku częściowe dami. .tyczy on sobie natomiast wista, zalicza do przeklętych.
mówi o dzisiejszych „ćw.crć-Ży*
chalterja niemiecka buchalterja są wyrządzane krzywdy i obfi
w roku tym „niecnota zamknę
lub
całkowite
wyrównanie
ich
Pomimo tak strasznego wyrokti dach",'tj. o tych Żydach, któr yj
frunousto, buchalterja angiel te — cierpienia. I niech się nie
ła paszczę swoją, wszelka nic
rachunków.
Decyzje
te
zapisuje
z ust tego filozofa, przyrzeka oil
ska, buchalterja rosyjska i bu zdaje nikomu, że w buchalterji
prawość znikłe, wyparte zosta nieiylko żydom, ale naw, ( Niem nie mają odwagi być „całymi
Żydami". W innym miejscu mó
chalterja laimerykańska. Termi żydowskiej, wobec niesłycha - się do -Mężnych ksiąg rejestro ło panowanie zła z ziemi",
i, com, że dziać im się będzie w
wych
o
różnych
nazwach:
do
wi Brzozowski, że Żydzi z dlngfny te nasunęłyby może laikowi nej mnogości materiału buchał aby nastąpiło jeśli nic całkowi przyszłości bardzo dobrze, jeże
księgi
szczęśliwego
życilą
do
mi
brodami robią nań takie » ra!
w kwestiach buchalteryjnycb feryjnego, część tego materiału
te, to przynajmniej częściowe
przypuszczenie, żc w każdym zostaje zaginiona lub zarzuco księgi wyzwolenia i zbawienia, wyrównanie jego wierzytelno li... na przyszłość się poprawią, żenię, jakgdyby byli mędrcami
(coś jakby: będą grzeczniej sze). greckimi. — filozof, który tali
poszczególnym kroju używa się na, zapomniana lub przedaw do księgi przebaczenia i odpuści, a to nie zanomocą odwe Lutosławski przewiduje, że ży umiał wczuć się w ducha S isto
wyłącznie odnośnej formy, bu- niona. O nie, buchalterja żydów I szczenią itd.
tów, kar i plag dla innych, lecz dzi przesiedlą się dia Palestyny, tę narodu, w ducha swego na
j
O
rodzaj
saldiai
swego
konta
cbalteryjnej. Takie jeditiak ro ska jest 'wieczna, niezmiennie
w formie pozytywnej kompen gdzie w przyszłości dobrowolnie rodu własnego, ti'.ozof,
k.óryj
zumienie tycb terminów było trwała i przez wszystkie poko I naród żydowski jest zupełnie
saty dla narodu żydowskiego,li zostaną chrześcijanami. Niejed- s.worzył tak piękną „filozofję ns
by mylne i niezgodne z rzeczy lenia utrzymuje w ewidencji na ' spokojny. Nie twierdzi on by
tróa będzie zarazem cenna nokro.nie, zastalnaWiając się nad rodu", taki „cały filozof" ja W
wistym stanem rzeczy. Przyto wet dawno już
zapomniane najmniej, że strona obciążenia wartością pozytywną dla całej
żydami i żydostwem, załamują1 St. Brzozowski, który wiele r.^
czone bowiem terminy pocho sprawy. „Tysiąc lat jest dla niej jego rachunku jest całkiem czy
ludzkości.
się
pogfądy Lutosławskiego. Nie czy rozumiał, a których inni
star,
niezapisama,
lecz
jak
nikłą
1
jak
dzą od nazw krajów , w których
dzień wczorajszy i jak prze
Oby sie to ziściło w roku nawidzi on głęboko żydów, a ,myśliciele" nie rozumieli, mógł
przedstawia się oma wobec
odnośne systemy i formy bu- ciąg czasu straży nocnej".
jednak
mnsi wszak przyznać, że zrozumieć i Żydów.
clialteryjne powstały, względ
Analogicznie do innych syste przeciwległej strony konta, za-45685.
N. Maslilleyson.
Żydzi — to naród zdblny, przy
Przytoczyliśmy zdaiija o ży
nie od narodowości wynalaz mów biłchialteryjnych, i w bu wiewającej obok widu zasług
noszący światu korzyści.
To dach i żydostwie siedrnm pisa
ców tych systemów i form bu- chalterji żydowskiej istnieje za narodu żydowskiego niezliczo
przypomniawszy
sobie,
od
czasu
rzy
polskich. Widzimy wyrażam
chaUeryjnych.
sada bilansowania. Lecz zasady
do czasu zrobi w swych pracach przeciwstawienie gię niektóryc h
Przez wzgląd właśnie na tę tej nie należy w tym Wypadku
jakiś komplement pod adresei: Współczesnych pisarzy pofslij !i
terminologię, uwzględniającą po rozumieć jako równowagi po
Żydów", aby zaraz na następnej pisarzom starszym. W poglą
chodzenie różnych rodzajów bu między lewą a prawą stroną
s ronicy ich szkalowtać. Ostatnio dach na Żydos.wo Lutosławski!
chalterji, dla każdego kraju i łącznie wszystkich rachunków
Poglądy jakiegoś filozofa na żęciem, tego świata i nie dopu donosiły pisma, że Lutosławski go, Zdziechowskiego i Kocha
dli każdej narodowości stało Księgi Głównej w buchalterji kwestję narodowościową, spo szczać,
aby owo dziedzictwo jakoby lwi jednym ze swych od nowskiego panuje chaos, s'r. n t'
sig poniekąd kwestją ambicji) po podwójnej. Zasadę bilansowa łeczną lub polityczną mogą być poniewierało się między bałwo
czytów powiedział o ludzie ży rozumowa zamało jest uwzglę
feryjnego o własnej nazwie. Tą nie, istniejącą w buchalterji ży dlatego ciekajwe i objektywmej- chwalcami, którzy sobie upo
dowskim, że należy do narodu dniona, ci „myśliciele" kierui;j
przypuszczalnie ambicją naro dowskiej, należy raczej pojmo sze, niż innych ludzi, ponieważ dobali czcić cielce złote i srebr
polskiego. — Lutosławski
do- SKJ wyłącznie uczuciem.
dową kierowany, pan Stani wać jako prawo zrównoważe patrzy na metę dalszfti i zabarwia ne" (Ob. Kazimierz Lubccki:
strzega Wartość żydostwa w głę
Jeżeliby w przyszłości zdania'
sław Boguski zaprojektował nia wszystkich czynów obciąża ją jakiamś swpjem
stanowis „Ludwik Królikowski" w księ bokiej re.igijności żydowskiej,ao
przed dwoma laty buchalterję jących i odciążających
każde kiem zasadniczem, które ma na dze zbiorowej pt. „Polska filo le me ma tej mocy myślenia, jak chj-ześcijańskich myślicieli
polską i tenże sam motyw po poszczególne konto Księgi Dzie oku dojście do prawd(y.
zof ja narodowa",
wyd. przez tal:i Kucken, który, mówiąc o ży myślicielach żydowskich i o ży
dostwie miały być objektywniej
budza mnie obecnie do posta jów. Zrównoważenie to nie zaw
O Zydacji i żydosljwfe wypo M. Straszewskiego, 1021).
dos w:, n;e lawiruje pomiędzy sze, wówczas te zdania ni usiał \wienia pytania, czy istnieje też sze następuje natychmiast lub wiadali się i wypowiadają, naj
Przejdziemy do zacytowany nienawi-cią a przychy'noś"iądla by być pogłębione, ja to miało
buchalterja żydowska.
w krótkim okresie czasu.. Nie rozmaitsi myśliciele ślwiata. Dia Augusta Cieszkowskiego.
W żydów, lecz jest poprostu objek
No pytanie to śmiało odpowie kiedy następuje ono po< latlach nas będzie ciekawe, jakiego zda dziale I ^cmn pierwszego „Ojcze tyWny, jak jedynie na filozofa miejsce u takiego Wundta, filo
dzieć można twierdząco. Bu dziesiątkach ła.t, a czasem na nia byli o Żydach i żydostwie Nasz'a" znajdujemy następujący Przystało (Ob. R. Eucken: Die zota, z którym —• Wedle Jlófldinga—żaden inny fi'ozot" Współ
chalterja żydowska istnieje bo wet po wielu pokoleniach, lecz niektórzy anyś.ikiiele 1 filozofowie pogląd na mozaizm...
„czy!iż W;1 igescl: icht! i :he Eede' itung di.s czKsny, pod względem opanowa
wiem już oddawfen dawna. Ist zasadą jest, że wcześniej czy polscy. Szkic niniejszy będzie po siała się choć najmniejsza ujma deutsches Geistes, 1915).
nia obszarów wiedzy, mierzyć
niała ona jeszcze przed powsta później takie zbilansowanie ker. bieżny i zWięzły. Przytoczymy tak historycznej
Ba
_
_ „jak teologicznej
_
' ~ iU k
J - t drfdziej jeszcze njekonsekwten
się nie może.
A cóż
mów4
niem wszelkich innych rodza ta, takie wyrównanie każdego1 zdania o żydostwie
jest
zdanie
o du Wundt o myślicielach żydow
niktórycn ważności. Pięciorga Ksiąg Moj-0 ne
jów buchalterji, uinie weszła na rachunku nastąpić musi..
psku chu
rlm żydowiskim
ż
Tu myślicieli polskich.
Zdania i żeszowych (Pcntateuchu), wsk
M. Zdziechow- skich, o żydostwie? — Oto przylistę ich tylko z tego względu, niema wypłacalności,
niema rnyśii tych nielicznych pisarzy, Lek niez.iczOnych. krytycznycli za skiego. — .W jednej z ostatnich
Mad jego objek'.yW/iegjjo poglą
że zasadniczo się od nich wszy bankructw, niema plajt.
którymi się zajmiemy, mogą rzu ciekań, do których dały powód awych książek („Europa, Rosja,
du w tej sprawie:
stkich znacznie różni.
Zaisady wyrównania rachun cić pewne światło na stosunek te księgi? Przypuściwszy nawet Azja") zasianaWia się ZdzieWundt składa hołd! Spinozie,
Buchalterja żydowska nie po ków w buchatterji żydowskiej elity umysłowej w Polsce do ży z krytyką, iż nie Mojżesz jest ich chcWski nad współczesnymi prą
wstała , pik . inne rodzaje bu również podobne są do' zasad, dćw.
bezpośrednim autorem, rzekliby dami filozoficznymi a chwali je alboWiem w jego systemie są
chalterji, na gruncie dóbr ma praktykowanych -w innych buzato, że są antiintelektualistycz- zsyntezoWine pierwiastki du- j
Z pośród wybitnych filozofów Ćmy jeszcze: mniejsza o to, 1
rozmaitych luuodćra'.
terialnych. nie 'Wfciięłia sobie za chalteirjach. Konta bywają
tu polskich wjeku 19-go, Józef Go- boc to niezawodna, że autorem ne, aritiracjclnalistyczne.
Ży chowe
treść badania i zapisywania sta wyrównane albo wskutek kom łuchclWski, słynny 'autor dzieła ich jest sam duch Mozaizmu., dowscy myśliciele zaś, wedle „Ten syS'.em (t. j. system Spino
zy) — móWi Wundt — jest dzie
usta Zdzicchcwskiego, są wyłącznie
nu materialnego i zmian stanu pensaty złych i dobrych czy p. t. „Die Philosophic in ihrem' Przez czyjekolWiek tedy
materialnego przedsiębiorstw i nów — kompensaty
dobro Verhae'tmsse zum Leben gan- duch ten przemaw|rał, czyjemkol suchymi racjonalistami. Ma to łem będącym jakgdyby odlewami
ż
jednego miiterjału (es isl eiii
gospodarstw. Obiektem buchał dziejstw i krzywd —, albo na za zer Vcelker und anze'lner JV.er- wsek piórem lub rylcem — Za być zarzut dla myślicieli żydów
lecił się pami;ci wybranego lu skieh. Zdziechowskf wspomina o Werk ans einem Gusse), któid
terji żydowskiej jest natomiast sadzie, częściowego, względnie schen", poświęcił kwcstjł życoś zupełnie innego1, są nim bo całkowitego podarowania 'krzy dcIWskiej osobną broszurę, zawie du, to rzecz wtelce cielca1wa,__—_ 13ergsonie. Ale co zrobić z tym zrodziła tw'orcza genjalność wy
nalazcy, jest ono... w całość spa
wiem przedewszystkiem po- wdy przez stronę pokrzywdzę rającą przeszło 50 s: ronie, p. 1. ważna zaiste dla chronologji i myślicielem żydowskim,
który
stępki ludzkie: postępki państw ną, alb ma mocy odwetu, albo „O reformie Żydów". Rzecz ta krytycznej historii, która jest do Wszak stworzył potężny ruch an- joną syntezą wielkich prądów
1 narodów, postępki zbiorowisk wreszcie wobec przelewu salda została wydana pod pseudoni piero podścielislnem absolutnej tiiuteiektualis.yczny i jłitirwjny, myślowych czasu, po którym
ludzkich i każdego poszczegól z jednego konta na dragic, np. mem Klemensa Przezory. Jest to — ale dla owej absolutnej hi Poprostu Bergsona stawia Zdzie pozostawiają ślady narody, bin'
rące udział W jego duchowymi
nego człowieka.
z konta ojca na konto syniai, z rzadkość bibljograticzna, która storii, dla wielkiego Sądu Przy clicwski w dziwny sposób narów życiu. Jego filozofja jest w naj
m z „racjonalistami" (według
W buchalterji żydowskie]' u- konta jednego pokolenia na kon ukazała się w r. 1S54. Nie ma-; sięgłych W spj-awach świata
my pod ręką tej pracy, dlatego Wale nie stanowcza; bo jemu prof. Zdzicchowskicgo) Simme- właściwszym znaczeniu między
łrzymywana jest „Księga Dzie to drugiego.po'kolenia 1 t. p.
jów", która ziaiwiera cały ten A kto jest nieukiem w buchał - dokładnie streścić jej me może idzie nadeWszystko o istotę czy Iem, Colien'em i inn., dlalego narodowa" (W. Wundt: Die Nia.
tionen und ihre Philosophie.
materjał buchalteryjny w for terji żydowskiej, kto nie wie - my. Wiadomem nam jest, że pi nu, a nie o przypadkowe zjawi że jest Żydem. Zdziechowski już
Em Kapi.el zum Weitkrieg. Sn.
mie systematycznej. Księga ta rzy w jej nieubłagane prawo bi sana jest w tonie spokojnym i sko. Przypuściwszy więc, iżby Wyrobił sobje pogląd o Żydach
Stałe jest a jour ł jasno* wyraź lansowania wszelkich postęp- rzeczowym, nie napastliwym, na udało się krytyce dowieść, iż «xl jednej z prac poprzednich (w 26). „Nie należy on do żadnego
narodu i należy do wszystkich
nie a zarazem szczegółowo .ków, tein nie pojmuje, że„ gdy ogól przebija się w tej broszu-; Pentateuch nie' był cały Mojże książce p. t. „Wpływy rosyjskie
przedstawia stan każdego kon tiieprawi wschodzą jak trawa, rze życzKwbść dia Żydów. Autor szów, — przestałżeżby on dla na duszę polską"), twierdzi on zarazem, podobnie, jak sama ra
sa żydowska, która, gdziekol
ia. Księgowanie odbywa się w gdy wszyscy złoczyńcy rozkwi zastanawia się nad tem, jak U-; tego być wielkim pomnikiem ca tam, że żydzi i rewolucjoniści to
czynić Żydów pożytecznymi o- łego Mozaizmu, objawieniem sta jedno i to samo. (To ma być wiek się zasymilowała pośród
buchalterji żydowskiej na zasa zginęli".
nowczego szczebla stosunków
największy grzech żydowski)— narodów europejskich, zawsze
dzie dowodów piśmiennych,
Buchalterja żydowska z je.' byWatelamn kraju, głównie kła
poga z Ludzkością? — Alećprze Każdy myśliciel żydowski z na zachowywała swoją odrębność.
gdyż „każdy syn zjemi podpi ścisłą rejestracją
krzywd, a dzie nacisk na to, że Żydzi poOcz>Wista, że losy tego naj-odu,
sem własnoręcznym stwierdza szczególnie z jej prawem bilan Wmniby zostać roilnikami. Golu- cne prawa i przepusy, — słowem tury rzeczy ujemnie tedy Wply
stosunki W! przebiegu historji en
to, co stanowi sam rdzeń zako
czyny swoje".
sowania oczywiście nie jest wy chowski daje rady i wskazówki, nu, pozostanie zawsze Mojżesz.o Wa na kulturę ludzką sądziZdlzie rojiejskicj, nie pozostały bez
chowski, dlatego poprostu, że
Z natury swej każdy czło godna dh .krzywdzicieli. Dlate co uczynić, aby Żydów nakłonić
wpływu na tę odrębność. Kiedy
wiek tcirdeiej wrażliwy jest na go też buchalterja ta jest u nich do zajmowania się rolnictwem. wem; tego mu nikt zaiste nie jest — Żydem. — I temu na iwi żydostwie wschodnim, o i!<s
Inni myśliciele i filozofowie i zaprzeczy. Bo gdybyć Mojżesz der „religijnemu" myślicielowi .
zło, którego od innych doznaje, w wielkiej niełasce. Często
pozostało wieriie wierze ojców,
i świadom dobra, kitóre
in kroć zatykcją oni sobie wprost polscy nie wypowiadają stg o ży mc nie był zrobił, żadnego pra- (ale już nie filozofowi) trzeba suroWa wiara zakonu starego
ucit.ii .i żydostwie w
w osobnyci
nie nadał, żadnej prawdy me znowu przed
oczy jiostawić
nym wyrządza, a mniej już czu uszy, żeby o buchalterji tej nic dach
Izraela jeszcze dzisiaj przetrwa
ły jesit na dobro, wyświadczo nie słyszeć, a całą złość za jej Większych pracacli, jak to uczy objaW, jakiemże prawem byt Euckena, który jest jtUnym z ła, to na żydostwo zachodnie
by Mojżeszem? — Za cożby go
ne mu przez innych, 1 na zło istnienie często wylewają na nił Gcłnchowski. Mniejszą pracę Ludzkość zachowała i uczciła w najznakomitszych filozo ów re silnie Wpływała misyka później
wyrządzone innym przez siebie żydów i na nniród żydowski. poświęcił żydom Ludwik Kró ŚWiąlyn; pamięci? — Co więcej ligii, a który na żydostwo nieco szego wschodniego ż.ydos.wa,
M.
samego. Zdorżają się więc wy Wszystkim tym krzywdzicie likowski (działał w pierwszej po jeszcze, przestałżeby _ ktokol inaczej się zapatruje, niż
dzięki stosunkom, które miały
padki, że jakieś państwo, na lom — czy to są państwa, czy łowię 19-go wieku), jeden z naj wiek uznawać dziesięcioro przy Zdziccbowlski.
.Wreszcie trzeci „współczes miejsce na gruncie hiszpańskim
ród łub człowiek popełnia czyn narody, czy żydzi, czy nieży- szlachetniejszych synów! Polski kazania za istne Objawienie Bo
Wraz z przywędrowaniem Manwzględem innego państwa, na dzl.— należy jednak zwrócić Był to filozot społeczno-religijny że, choćby udało się kry'yce za ny" myśliciel, J. K. Kochanow róW; ten rys mistyczny pozostał
rodu tub człowiekai, nie uważa uwagę na jedną różnicę kardy wybitny mesjanista polski, któ- chwiać wia ę w fen lub ów szcze ski poprostu zrównywa żydost i u Spinozy... Tak oto spływają
r
,rego wysoko ceni'.i
Mickiewicz
Wo z jnaferją". W taki oto spo
jąc bynajmniej czynu tego za nalną,
istniejącą
pomiędzy
gół Synajskiej Teofanji? Nie, sób przeciwstawia on aryjczy- wi tej idei jedności. (Bóg Spino
krzywdę drugiej stronie wyrzą wszystkiemi rodzajami buchal i Trentowski. Kazimierz Lubeczy) w jedną całość moralność i
bez wątpienia, bo takje pomniki kom ŻydóW:
la
wl
swej
i^acy
o
Królikowskim
dzoną, tem niemniej jednak, sko terji z jednej strony, a buchalte
religja jak znowu na polu po
\\1 wewnętrznej' swej istocie zanazywa
go
„wielbicielem
żydo
„My,
to:
Oni",
to:
ro tylko druga stroma czyn ten rją żydowską — z drugiej.
znania przyroda i Buch" (ib).
wtierają dowód i rękojmię histo
Jednostka
stało
jako krzywdę dla siebie odczu Wszystkie bowiem istniejące ro stWa". ,W. artykule j). t. „SloW swcm dziele o filozofji na
rycznej prawdy".
Indywiduum
Gromacfckość
wio
do
Żydów"
głosi
Królikow
wa, wypadek taki zwykle zo dzaje buchalterji są wynalazka
rodu włoskiego, francuskiego, :
W. dalszym ciągu Cieszkowski
Chrystus
Mojżesz
staje zaksięgowany w buchalte mi, podczas gdy jedynie bu ski, że „Żydzi są bracią Pola
angielskiego
i niemieckiego
Reijgja
Zakon _
rji żydowskiej. Nikt jeszcze nie chalterja żydowska jest odkry kowi przez to, że Chrystus był tafykazuje wyższość chrześcijań
Wundt uważał za niezbędne uAryjskość
Semilyzm
£ydejn i Iprzez wspólność niewo stwa w porównaniu z judaiz
dokazał tego, ażeby krzywdził ciem — odkryciem przez
względnić
i
żydosWo,
jego rolę;
ży
Duch
Materja".
poniewierki. Królikow mem.
kogoś i żeby krzywda ta do dów dokonanem. I tak samo, li i
ski „uboWia nad historycznemi
'(ob. Kochanowski: „PostępIfldS jaką odegrało W nowoczesnymi
iW
świetle
poglądów
na
żyKsięgi Dziejów nie weszła, i jak nie można czynić odpowie
cierpieniami żydówi,
upomina dosWo fych trzech znakomitych kości jako wyraz praw psychicz ruchu' filozoficznym.
żeby krzywdą tą nie obciążył dzialnymi Galileusza i Koperni
Mało jest u nas badaczy, li
Żydów, aby się wyzwolili z o- satrszych myślicieli,
jakże nie nych rozwioju 1917")
własnego swego konta. Nie oka ka za to, że ziemia nie stoi na byczajów pogarifach i aby obję
mie jących tak objektyWaje przed
samodzielnie
J' niezbyt głęboko
Czy
Ludwik
Królikowski
Zgo
za lo tego żadne państwo, ani miejscu, a Kolumba — za istnie
II wielkie dziedzictwo Chrystuso przemyślane zdania wypowiada dziłby się na tę klasyfikację? Na- stawić stanowisko żydostma va i
naród, żadne zbiorowisko ludz ttóc Ameryki, tak samio nie moż
życiu narodów.
wie, opuszczone od
papieża, ją o
żydostiwie
myśliciele pewlno n]e.
kie, ani człowiek poszczególny. ma czynić narodu żydowskiego
a którym jest obowiązek służenia „Współcześni".: Winc. Lutoslaw
jak
w
lej
drugiej
ramce
pomie
Salomon Besser.
Nic pomogą nia to żadne slkarby odpowiedzialnym za Istnienie ubogim i uciśnionym.
żydzi ski, prot. fjlózofji, M. Zdziecliow ścić filozofję indyw'diialis'yczną
2/emskte, żadna potęga ziem- buchalterji żydowskiej. Przeci- powinni stanąć do Walki 2ksją
skj, prof. literatury, I J. K. Ko Bergsona? A iw&zyątkie w ciągu

Refleksje noworoczne.
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Kryzys szkolnictwa żydowskiego
Ratujmy szkoły żydowskie

nadzw. progr, wrześn
udział całego person.
Dziś 2 przedstawienia o 4 i 8 wiecr
o 4-ej dzieci płacą połowę
Cony od S— IO zł.
Kasa czynna od 11—2 i od 5-ej pp

Rok szkolny przypada niemal 'fundusze, tem niezbitszy złoży
w jeclnym czasie z żydoMskiin my dowód że szkolnictwo ta
rokiiem kalendarzowym, talk że kie jest nam niezbędne.
artykuł o szkolnictwie jest nie
Właśnie obecnie Żydowska
jako airtykulem noworocznym. Organizacja
Szkota podjęła
Jestto zarazem symbolicznem szeroką akcję pod hasłem ratun
P A
dla nardou żydowskiego, jatko ku dla szkoły żydowskiej. Ode
Nowy Świat 40
Marszalków. 125
dia narodu książki, że początek zwa jej brzmi krótko a jędrnie:
poczrjtek o 4-ej
początek 4,
jego roku narodowego jest tak „Żydowska
szkoła, świecka
Wielki i piękny film wykonany z okazj że początkiem nauki. Niestety znajduje się w położeniu ilajwio30-Ietniego jubileuszu istnienia kinc położenie szkoły
żydowskiej bezpieczniejszcin.
W każdej
matografu rcżyserji Er. Lubicza
bynajmniej nie odpowiada temu chwili nastąpić może ruina. Po
znaczeniu, jakie naród nadaje moc amerykańska niemal zupei
oświacie. Jeden z najdonioślej- nie ustała. Należy pośpieszyć z
sizycli rodzajów szkolnictwa na ratunkiem i wytrwać rok obec
szego, szkolnictwo elemental ny. Dwadzieścia tysięcy człon
ne świeckie, szkolnictwo szero ków, z których każdy płaciłby
csjsś-nwiłCKua ulicy
kich mas żydowskich stoi nad po złotemu miesięcznie mogą obrzegiem przepaści. Czegóż nie calić naszych dwieście szkół w
'czyni masa żydowska i jej o- roku bieżącym.
świecidele dla utrzymania szko
Dalsze słowa są zbyteczne.
iy żydowskiej! Rodzice pokry Cel mówi sam za siebie. Tu
wają część kosztów, jakkolwiek szymy, że nie znajdzie się ani je
w roii głównej
początkowa,
u żyd narodowy, który od
serjowy 10 aktowy dramat osnu wszędzie szkoła
ty
tle życia młodej kobiety rzuco- ludowa, opiera się na bezpłat mówiłby skladkina rtzecz tak do
nej
ulicy w objęcia zbytku, prze ności. Nauczyciele pobierają wy •nioslą, w miarę jego możności.
pychu i wspaniałości.
nigrodzenie nader skromne, a
Dla ułatwienia przesyłki po
w ; oJkśa ksrmąwa-lłou/© zabawy od maja) wogóle niie otrzymali
dajemy niżej formularz, który
uli iisse ź\ ;ci© «3wósii •Środowisk
wynagrodzenia dfe braku środ - można wyciąć i przesłać:
)'Ji2EPYCH65 i ?li;DZY
U w ». <t a Passes-parlout i bilety ul- ków. Ale za fundusze samych
Do Zjednoczonych Szkól żyd.
przez
pierwsze 3 tygodnie ubogich
gov
rodziców
pro
Warszawa, Nowolipki 11 6.
wadzić
szkoły
nie
Pieniądze wpłacać na poczto
P\ 'T- tft. § '{ r.to Marszałkowska 106 można, a i nauczyciele wiecznie
n j j O 3 3 O Początek o 3-ej. 10
głodować nie są w stanie. Po we konto czekowe 36-56.
Ostatnie 2 dni
Ja
trzebna więc jest pomoc pań
Adres
t u p a n a stwowa i społeczna. O pomoc
oświadczam,
że w obecnej od
państwową i kwmumiailną trzeba
łragsśJja w 7 a?:ia:h
ilustrująca dzieje młodej kobiety, któ prowadzić walkę w' odpowied powiedzialnej chwili pragnę zo-,
ra r. miłości d!a rodziców poddała nich instytucjach.
stać członkiem Żydowskiej Or
się fyranji zwyrodniałego bogacza.
Ale na rezultat tej walki cze ganizacji Szkolnej i płacić mie
W rolach głównych urocza
kać nie można z urządzeniem sięcznic
m n HAm
Obecnie posyłam
prowadzeniem
szkolnictwa.
Podpis
i K MARTOW Preciwnie. im silniejsze sr'.kol(wo utworzymy za wl: .Tie
artysta teatru Stanisławskiego
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Nad program; Farsa oraz poświece
nie sztandaru Związku Hallerczyków
w Warszawie.
Uwaga: We Wtorek .prensjarp

Odezwa

T arbutu"

stępującą odezwę do oddziałów I naszych sił dfe obrony istnieją
" instytucji kulturalnych Stow.lcych instytucji i stworzenia no *1 Nowoczesna
Q Tarbut" w Polsce.
~ •
"wych kulturalnych placówek.
Wiadome Wiatn jest rów
i
Kobieia a
Towarzysze!
egzotyczny dramat salonowy w 8 akt.
obecnie
Za klika d.ni odbędzie się drugi nież, że prowadzimy
w roli głównej
Zjazd Krajowy Stow. „Tarbut" ciężką walkę o niższe prawa,
o nasze istnienie.
Maria Korda
w Polsce.
{'sjasjncirgKsa^Błcs'!
Zjazd musi również wyty
Zjazd ten będzie musiał po
Nowy-Swiat 63
nnr
o szeregu b. czyć drogę, po której pójdzie w
Pocz. 6, 8 10 wiec: wziąć uchwały
ważnych spraw, od których w przysiztości nasza, organizacja
dużej mierze ziaieży tos ruchu której idea — idea duchowego
hebrajskiego wkraju, który w naszego odrodzeniiai—musistwo
dramat ludzi mocnych i słabych . obecnej dobie jest największymi rzyć 'Wielkś ruch ludowy obej w roli tytułowej
ośrodkiem hebrajskiej szkoły il mujący najszersze warstwy na
hebrajskiego rodowego żydostwa.
&aiiirante Hanzinś wychowania
Nasz obecny Zjaizd musi być
najpiękniejsza dzisiaj rzymianka.
wśród krajów diaspory.
Nad program
16 i 17 Jour
Wiadome Wam jest Towa- punktem zwrotnym całej naszej
nal Gaumont oraz 2-u aktewa farsa
zysze, że w obecnej chwili roz pracy.
aktualnych przeżyć domowych w wyk
Przybądźcie wszyscy
na
rostu i wzmocnienia się naszego
patentowanego rozśmiewacza
ruchu odrodzeniowego, — oirga Zjazd i, uszyńcie z niego trybu KAROLO LLOYDA
nizacja i jej instytucje przeży - nę hebrajskiego ruchu kultural Obraz własn. biura „Lechfiima"
nego. Spełnijcie
Towarzysze
Marszałkowska 111, wiają ciężki kryzys ekonomicz
ny, który może być przezwycię Wasz obowiązek.
SWIĄI0V
pocz. og. 12 pp.
C.
K.
„Tarbut"
w Polsce.
żony li tylko dziękiwzmocjiiemiu
i skonsolidowaniu wszystkich

Mi'

i

Pat»

jyfsFfssajtiiij

Wyrok w sprawie ŁeljszeaM

'Nieodzpiwnym warunkiem w
•'i fżĘ lJO'
Nad program prctoadzeniu t. zw. „procesów
. ,:i
Tygodnik filmowy 13. większych" siała się ekspertyza
j i | j tj
Przegląd życia aktual psvehjatr. Nie mo:S nie być eJ
^
nego w Polsce.
fcsperLyiy. Eksperci słuchają, tó
W ?i3ad:;2®ię spsejalftji
dają głciwię, sarce oslcarżoneigo,
prog-resna dla rfsi&si Foes. 12 pp
*łWTE ixrr;r-r.*r~nxxB&zvmmi •rassOTraxMizKaxsna poezsm wydają optuję: „Jego
dziadek był idljotą, babka psySClsio FiSEisrnfionja „J„ai chopatką, ciotka też. Co zaś do
pawno oczekiwana atrakcja filmowa oskarżonego, to też... właściwie
jest idjotą, ale nieskończonym.
EIai
Był niepoczytalny, ale wiedział
fei'JM
co robi".
Niektórzy rozumieją taką opinję psychjatryczuą wl tym senwe
że podsądny dlatego — ]"ako nie

?8i1muł1er

# aktów sensacyjnych przygód (kup*
ca sydowsklojjo w Ameryc#
W roli głównej artyści żydowscy Hamilgton teatru w New-Jorku,
•ŚBEUIHU i.ihb«I« »ui;EDSMKCZmaaKmim

Kino BajjaiSgra

Tylko jutro i we wtorek przed wyśtiniem do Ameryki
wielki film
iydowski,

as j'

cz

noc y

U

poczytalny — wiedział co robi,
iw eksperci — jako poczytalni —
nję wiedzą co robią..
,Wczoraj sąd ogłosił wyrok nznająey Łatyszenkę zgodnie z
wnioskiem prokuratora winnym
zabójstwa urzędnika za pełnie
nie przezeń obowiązków służbo
wfych i skazujący oskarżonego
na 12 łat dężkiego Włgzienia.
Pom.

TELEGRAMY.
Ligi

Zgromadzenie

flarodow

Protokuł w sprawie rozbrojenia
Przyjęcie deklaracji ochrony dziecka

I

Szanghaju .

Wiedeń, 27. 9. PAT. ^.Ndtft
Freie Prćsse" donosi, że dwiś
kolumny armji Kiang-Su idą na
Szanghaj. Obronę Szanghaju
zorganizi w ił gubernator pr witi
cji Czokiang przy |-.oniOcy rc-sj. n
Wojska jego wspomaga ar y et ja rosyjska, oddana d|o dyspci/.u
cji Czang-Tso-Lina a nadto roz
'porządzą on także i osyjskiemi
salmototami. W« kołach angielski
twierdzą, że Czang-Tso-Lin o
ną pomoc.
i

Genewia 27,9 PAT.. Na ttzi- 'Narodów. Odnośnie d|o śankcji
śtejszem posiedzeniu komisji roz fstojskowycli wobec napastnika,
brojeniewej czesko-słoWacki mi stworzono jasną sytuację przez
liistcj- spraiwi zagranicznych Be to, że państwa przyjęły prawne
nesz odczytał ogólne sprawO/da zobowiązania lojalnego i efek
nie o tegorocznych pracach ko tywnego udziału w tej akcji,
misji w d^edzinie rozbrojenia. przyczern będą Wzięie pod li wa
griarsdls a Anglia
'Dokument ten jest cennem wy gę ich położenie geograficzne i
Londyn 27,0, PAT. MDai.y
jaśnieniem proiokułu',. oprac<;wa ich stosunki.
Te!egrapli"» oma:wiajĄC I AVOSIJ^
nego przez komitet 12-tu, i pre
Genewa 27,9 PAT. Rada I i irlandzką, ^"lyraża przekonania,
cyzuje
klwtestję
uwolnienia gi Narodółwi przyjęła ostatecznie iż biil w1 sprawie komisji delinula
pańs;iwl od obowiązku stosowa projekt, dotyc/ący organizacji cyjnej mającej wykreśli-: lin q de
nia sankcji, rolę rady Ijgl Na- międzynarodowej
kontroli w niarkiicyjną pomiędzy wolneni
rodóV, wreszcie dają chairakte- Niemczech i innych b. krajach pańsiwKrn irlandzkiem a Ulste
rys'.ykę okładów regjonalnyeh. nieprzyjacielskich. W skład1 ko i:m .zostanie przyjęty \:r/.Lz obie
r
Protokuł będzie przedstawiony misji kontrolnej wejść mają izby parlamentu. Dziennik wy
Zgrcmadiaeniu I.j^i i^raz z rezo przedstawiciele 10 krajów, repre raża nadto opinję, iż ^pr;-\xli ia
lucją, Wzywającą członków U- zentowanych w Radzie l igi Na nic powoduje żadnego poiitycZ
i;i do podpisania te->ó protokutu. rodów .Stała komisja wojskowa
r.ego kryzysu.
W końcolwej' dyskusji delegat Ligi zhierać będzie wszelkie inHoucour postawił pytanie, co się tormacje, dotyc-ące rozi.rojenia
sianie w razie konfliktu ]xanię- krajów! podlegających kontroij
Biutrs ambasador.
dzy pańswan, które podpisało
fienwa 27,9 PAT. Trzecia ko
prciokrł, a państwem, które nie
w Berlinie.
należy do i jgi NarOtDófsci /pr|0|,o- misja przyjęła do wiadomości
Paryż, (2AT.), jak się dowia
kułu ni.' podpisało. Na pytanie sprawozdanie Benesza, •» spradujemy,
już ostatecznie zostało
to przewodniczący komisji Poli- j«żtie proiokułu Uj-bi'razowego, któ
posianowioue, :;e Leon BIr.m zolis w1 porozumieniu z Beneszem | re przedłożone zostanie w ponie
stani- mi nu w.oiy ambasadorem
oświadczył, że i w tym wypadł działek Zgromadzeniu IJkgl.
ku znajdą zastosowanie sankcje.* Genewa 27,9 PAT. Na tbasiej- francuskim w Berdnie.
Genewti 27,9 PAT. Szwajc. Ag szem posiedzeniu Zgromadzenie
Teł. Dziś przed południem odl- L igi 'N.arodóW zaakceptowało na
była komisja rozbrojeń ;ofwla po- stępnie t. zW. Deklarację praw
dziecka, lub inaczej t. ZW. Dekla6 S E
0 A
sieoCzen:e pod przewiatftrictwem
Waluty i dewlry.
Poii isa, aby wysłuchać sprawo racię GeneWską, w'której zostaje
stwicrdzonein,
że
ludzkość
win
Tendencja
mocniejsza
zdanie czesko- słowackiego mini
stra spraW zaEianicznvch dr. He- na jest dziecku to wszystko, co Ool. St Zjedn 5.18 I pół
Dolary kanadyjskie 5.13,75
nesza o proiokule, dotyczącym tylko ma najlepszego, a więc
j£.
jest Franki szwajcarskie 99.20
arbitrażu, bezpieczeństwa l' roz przeaewszystkiem winna
Bclgja 25.3Q
brojenia. Protokuł jest do pew aać inu możność normalnego roz hiolandja 200,75
—23.19
nego s.opnia owocem wszystkich wloju oraz zabezpieczyć mu po Londyn
Nowy Jork 5,18 i pół
wysiłków, których podjęła sii,- U moc we wszystkich okoliczno Paryż
27.45—27,32
ściach.
ga Narodów od czasu swego ist
Praga 15.57 i pół
nienia. Idzie tu o to, by dojść
Sr.wajcarja 99.20—99.18
Wiedeń 7,32 i pół
do ogólnego ograniczenia zbroWiochy 22.95
Na temat
tęń wojskowych, nie narażxijąc
Papiery procentowi
przytem na szwank bezoieczeń
4 proc. państw, poż. premjowa 062
stwa państw. By dojść do tego
8 proc, poż. łlota 6.10—6.00 5.10
celu, musiałyby być ze sobą shar
6 procentowe złote bony 0,87—0.88
monizowiine 3 ideie, idea o6 pr. poż. dolarowa 3.00
10 proc. poż, kolej. I ser. 8.10—8.20
,bcwiąz.kowych sądó\x- rozjemłrup kontiTewmlucji? 8.00
czycli, idea bezpf.%ze;isMfc i id'ea
Listy zastawne 4 i pół proc. ziem,
wygłosi odczyt anany prolegent
rozbrojenia. Spr wozdanie pod
przedw. 24.50—23.75—24.73
8-io proc. ser. 24 r. za l doi. 4.25
kreśla, że protokuł stanowi znacz |
5 proc. Tow. kred. m. Warfc2. przedw.
ny postęp W stosunku do t. zw.
18 00
paktu gwarancyjnego. Zbliżono
dotowania pozagiełdowy
Się Przedewszvstkiem do faktycz Odczyt w dniu 1-go pażdzieri.iKa U'
podano o godz. 11 wiecz.
nego rozl.ro eoja rrzez ziwiłanie Sili Hygionieinej <f -arow« 31) Bliciy
.
,
-- u C.hodovvieckieL'o Kr*k, Priedm. 9
Dolary 5,19,00
międzynarodowej
konferencji|
Za rubla złotego płacono dziś
Ula spriiiwi rozi rajenia na Hzień '
277.
ruble srebrne 1.96
SiHILSRRjlST
; 'i c iwca 1 o*2ó r. do Genewy, t
Bilon 0,92
w
tragedji
z
ghetta
:
Nadio zostały znacznie *n o::
Akcje
r.fone gW'rancje moraine dla ti-' i
Kol-Nidrej-Szejlok
Tendencja dla akcji utrzymana
trzymanja pokoju, a to przez za- I 1292—t
KRAKOWA
Oboroty średniej
Bank dyskontowy 5,80
prtWidzenie całego systemu po
Podzi^teo^anie
1 Bank handlowy 7.40
stęp:wau rozjemczych, które po
Bank Zachodni 1.95
siadają, jako c.łdSć charak.er o- My niżej podpisani wyrażamy p. I. i Zw,
Sp. Zar. 7.15
worzono dalej
'oóWiązkowy. S
Stworzono
daiejjjSingcrowi, st. ielczcrowi w Warsza- Kijewski 0.27

Ł

Leo Eeiiiion?
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MU

„ l / . u - j . Ul.-.im HI-i
r i wie S-to Jerska 34 serdeczne podzicr » •
o. .1.
in Mń^Sillkowanie za radykalna poradę, dzięki
napaSiiijka
to panSiwOiktórej zostaliśmy wyleczeni z napa-;
ma uchodzić za napastnika, kto-|^ ( ' ) W |<amicni żółciowych.
re się nie poddaje sądlowti rOzjem tŁ. Lipmanowicz, Piotrków, Rynek
czcmu, pos.ępowanTu pośredni-[TrybuwaiiUi II. S. Stuczyner Pulaw-

cfzema

rzireni.i ILigi
i<ri Nandówl
n-za
czącomu
iNaroaowt il' 7
z-uzą
dzenicm, powziętym pr-ez Ligę

ska l4
Q

-

S/

1

-, Tw;lrda ,Mwanowska
M.
3. Flak Koźla 7.

Niemcy a Liga Narodów

Berłi!i, 27,0
PAT. A1emrr. nl dó.wi wywołały tu we w szystkich
dum siiemieckiie. zawierające za- k' fnch I igi sifne zaniepolóoCnie.
t rzewnia i życzenia Nłemiec wrW dniu dzisiejszym jedlnak po
kwiestji wstąpienia do I.irgi'Naro- nadejściu bardziej ścisłych wtfadów, zostało przesłane w dniu domości sytuacja się nieco Wy
Nowości Uii
dzisiejszym rządom państw re jaśniła i nastąpiło pewlnel Odprę
Bcilańsi jNa 5.
prezentowanych w Radzie l igi. żenie .
Początek SJ5 2 E!ną Ośstedt Opubikciwanje
memorandum.
_
nie jest narazie przewidziane, i Pf^f, MIsSlSl 3 "«7

fili
Posierunkowy Dmowski, któ
W- związku z napadem na po-l
ęiąg ped Łunińcem, rząd przect- ry fwdezas napadu bandytów na
Słtweitnie energiczne dochodze pociąg stawSł czoło napastni
nie, kto ponosi wlmę za brak o- kom, zmarf w szpitalu wskutek
brony l' niewyśledzenłe przed- ran odniesionych.
(PAT.) Pościg za bandą, któ
wjsltępnych przygotowań b.mdyj.
Rząd zajmie się rówtnięż roz- ra dokonała napadu na pociąg,
którym
jechał wojewoda Dowpatrzentem sprawy wojewody
DcWnarcWicza oraz komendan naroWicz i ks. bisk. ł.oziński,
ta policji wojewódzkiej* Mięso- tiWa w dalszym ciągu. iW miejwteza i ustali, czy zachowanie scoiwtości Bogdanówka na pół
się ich pocjczas napadu siało noc od miejsca napadu schwy
na iwiysokóścf zadań wysokich tano 4-ch bandytów, a rewizja
i' znalezione przy nich tfowbdy
urzędników1 państwowych.
wskazują, że są to członkowie
• * *
Min;ster spj-aW wwnętfzii^ch tej bandy. Banda, uciekając, po
p. 11 iibner, polwViica diiś z objaz cizi* iii a się na kilka części, je
du' slużboiw|;go
pO
Kresach den oddMał posniwta się na pół
Wschodnfch.' Natychmiast po po noc ku Błotnicy, a druga cżęść
wtrccne minister złoży relację pre skieroMała sie na połudMia ) umjferclwS Grabskiemu w szczegól kr)Wtt Się w Notach Ijpińsktch.
ności w spi-awle napadu na po- Ścigające oddiiały osaczyły bło
C14g pocf
f.urijńceim.
Minister ta Lipińskie od1 północyi i ppłud'Hubner będzie rówtnież przyjęły Iłla i jfonCfinłrycznym ruchem po
na audjencji przez Prezydenta
su|#aj'ą się ku środkowi.

Obrona

^c,(o'^n£cVNte;ie^wd^1ra|
wic wstąpienia ich do l.igi'Naro-1

WT HM llO |Hllgj

Mowania handlGivn z Niimcami

Berlin 27,0 PAT. Delegacja '
nioniecka dla prowadzenia rokcWań handlowych francuskonieniieckirh, odjeżdża wi ponie
działek d'o Paryża.
Paryż 27,9 PAT. Ustalono już
skład delegacji francuskiej dorokciwta ń ekonomicznych z Niern
cami. Na czele delegacji stanie
minister handlu Raynaldk Człon

kami delegacji są: Sefrtiys,
przedstawiciel
nun istcrslwa
handlu, Seydoux, przedbta,wi cief ministerstw^
spraw za
granicznych. Buisson, finansów,
Gujllanme — robót publicznych-,
Lesage — rolniciiwła,
Hoquemara — pracy. Pozatem W rokowlaniacli weźmie udział wielu
rzeczozna,wtów.

Zapowiedź nowych wyborów w flnglji

'
Derby. 27,9, PAT. Premjer
Mac Donald iwygłosil tu d/iś
przemńiwlie.iie, w kiórein wezwał
l!onsejiWaiys'.(W,
liberałów i
członków partjl pracy do zyod
jiego poszanowania traktatu, zaIdtortego z Irlandią. Mówcą bro
nił następnie traktatu ailglo-so.

lotrKckiego, zaznaczając ml. fi1.:
„O ile parlament nje chce przy
jąr traktatu, może giosoiw&ć prze
dffl.to rządowi, lecz następstwem
takiego glosowania będą noise
>»iybory".
j'tV. Vv, -)00<-

'V'

Spiess 1.50
Wildt 0.21
Elektryczność 1,75
Siła i światło 0,57
Chodorów 5.15
Gosławice 2.20
Cząstocice 2.70
Warsz. Tow. rabr. Culjru jLp 5
Warsl. Tow. Kop. W<S|1» 450—47U
Nobel l-»5
Cegielski 0,68
Lilpop 0,77
Modrzejów drob. 550 570
Norblin 0,92
Ostrowieckie 8.10
Parowozy 0,40
Pocisk 2.25
Starachowice 292—3,00
Zieleniewski 10,00
Zawiercie 35.50
„„,.
Żyrardów 3* 50 2 em 20,(0
3orkowski 1.25
Jabłkowski 0,10
Haberbusz 5,/0
Spirytus 260

Listy Zastawne przedwojenne nie wy
losowane
5 i pół proc, Ziemskie 24,50
4 proc, MiejsKie ib,50
4 i pół proc Miejskie 16,25

STANCJA
dla kształcącej sie mlodtieży. Opiek*
troskliwa, zdrowe i obtite ofcywiąftle
pomoc wuaukach i muzyce Warszawa

WiELKa 114 m. IS .

'

Pozostało tylko jeszcze kilka wolnych i,
miejsc^
51oti^ ,

Fisfra na raty \
jak Ha gotówką!
PALTA i MARYNARKI karakułowe,
lokowe, bibrełowc. PUTRA MĘ8KI^
lisy prawdziwe, ctolq nurkowe, skóf*
' 'ki pojcdyńcze itjS na bardzo do
godnych warunkach poleca I.

SUKSErtNift,

Howoiiipi« 20 tel. 213-$$

NASZ PR7.F.OLAD 28 wrtednła nleizlela

10

_.

T « . . w : . . u r -niesnenn

dniu dUsiei- W zakosie po'da(ków: piże-in
Wego, dochodowego i mają
t»«go.
o wymiar podatku obrotowego za I
r
— AKAD. KOŁO M i l . KI
się odczuwać na każdym S<roku. JOZNAWSTWA urządza w
Wobec te(5o, że w sprawie łonych obrotów, Ministerstwo
Zapotrzebowanie W tym roku na botę i niedzielę dn. 4 i 5wygórowanych wymiarów po Skarbu ograniczy . egzekucję
święta nowoczesne jest większe pażdzi r.i;ka dWudlaiową wyc;
datku przemysłowego za 1-e wymierzonych kwot do tej czę który wykona w kn^tjumie Pierrota wielki urozmaicony program złożony Z niż w roku ubiegłym — wskutek kę do Lublina
i pobliskich o"
najwięcej lubianych oraz nieśpiewanych dotychczas swych pieśni.
fwlrocze r. b. płynął ostatnio ści, która mniej więcej odpo
bezrobocia.
lic.
Udział bierze prof. Witold Jodko (cytra)
do Centrali Związku Kupców wiada rzeczywistości. W wy
Tow. „Bajs Lcchem" i„,Tom
Zapisy i informacje codźi>
Bilety w cenie od 3 do 8 zł. u Chodowieckiego Krak. Frzedm. #
cały szereg zażtałeń i zgłosiły padkach zaś wątpliwych Od
W dzień koncertu od g. 6-ej w kasie.
3229 - t . chaj Anyim" wydało kilkanaście nie od 7 do 8-ej' wiecz. w 1<
się liczne delegacje kupiectwa działy Związku przedstawiła do
tysięcy porcji.
lu StcWarz. Medyków, Elekt
prowincjonalnego i załsomunłko Ministerstwa za pośrednictwem
Wjerżymy mocno, że śpole- ralna 8.
wały, że ściągnięcie wymierzo Centrali ii niai wypracowany cli
czeńsiwo żydowskie przyjdzie z
— Na rzecz tow. „Marpe"
formularzach
nych kwot podatku możeiwi bar przez Centrale
pomocą obu filantropijnym in rządy teatrów: Nowości, K
dzo wielu wypadkach podwa szczegółowe dane w przedmio
stytucjom. w ich akcji ratoWni miński, Cen,tral, kino-teatró
przedsię
żyć
egzystencję
przedsię cie opodatkowania
OD ADMINISTRACJI.
ł — Uduszenie dziecka. Marjan czej dla ubogiej ludności żydow „Varsovia", „Apollo" i „Pan; i
biorstw udała się w d-niu wczo biorstw z dołączeniem obiekty
tia Kalasówlna, Jat 26, służąca u skiej.
Naslępny
numer
„Naszego
rów: „Picadilti" „Metrope
wnej
i
bezstronnej
opinji
miej
rajszymi do Ministerstwa Skar
Opiekunowie wydziału dobro
bu delegacja C. Z. K., w skład scowej organizacji co do wyso Przeglądu" ukaże sie w środę, Oitii Ralkowerowej przy ul Na czynnego przy gminie żydowsk „Zakopianka'', „Angielski"', ;
zwoliły na zbilerainie ofiar w t
lewki itr. 22 powiła dziecko płci
której weszli p.p. sein. A. Tru- kości rzeczywiście osiągniętych rano dn. I października.
Administracja będzie czynna żer siciej nieżywe. Przy oględzi rozdali na święta około 10 ty się kwesty kwiatka 16 b. m.
skier, pos. W. Wiślicki, iuż. M. obrotów,
cy złotych Wsparcia wśród bied
we
wtorek
o
godz.
.|
po
pol.
rzecz
biednych gruźliczo-cl
Wykazy te będą służyć jako
nach trupa stwierdzono podej - i nych. (if)
Zajdeaimau i adw. J. Niafauson.
rych na-sztgo Uzdrowiska
1
Delegacja
przyjęta została miarodajny materiał dla Komisji
•zane
ślady
uduszenia
,
wobec
i
_
—
ZLIKWIDOWANI!-:
ZA
- CiNY WYDZIAŁU ZAO
w UzdrcAvfis'kia: w Otwocku
przez Dyrektora Departamentu Szacunkowych, które jeszcze PATRYWANIA. Wydział Zaćpa czego policja 4-go komisariatu TARGU W PIEKARNIACH
Podatków, któremu przedstawi przed przystąpieniem do egze trylwfcmja magistratu m. Wars-a wdrożyła dochodzenie, Chorą ŻYD. Wczoraj u inspektora pra co Zarząd Towarzystwa wyi
ża serdeczne podziękowanie.
la całą grozę położenia, podała kucji 'wymierzonych kwot po iwty podwyższył od wczoraj' cenę Kolasównę pozostawiono
na cy Właściciele piekarń żydow
„CHKSED WUEMES".
konkretne fakty i złożyła u- datkowych winny rozpatrzyć i chleba sitkowego i razowego z miejscu. Zwłoki dziecka przęsła skich nareszcie podpisali umów; W Warszawie powstało now-:
chwały zgromadzeń kupieckich zaopinjować złożone przez płat 23 do 25 gr. Za kg. Cena clile no do prosektorjum do dyspozy z żydowskimi robotnikami pi.' , wl.irzys wri wzajemr.ej pomoc\
karskimi. Umowa jest analogi n. „Chesed Wuemes". Tow
a także protesty ludności całych ników odwołania przy koniecz ba pytlowego i nałęczowskiego, cji prokuratora.
miast, popar.te przez orgajijga- nym współudziale rzeczoznaw fwl Wysokości 35 gr. Za ko-., pozo — Domy się walą. Policja 2 czna do umoiwy zawartej między rzystWo to między innemi I
cje miejskie przeciwko Wygóro ców z ramienia miejscowej or staje bez zmiany. Od jiiira W. komisariatu została zawiadomio właścicielami piekarń chrześci dżie miało za zadanie urząd
wanym wymiarom. Delegacji a- ganizacji kupieckiej. Jednocze Z. podwyższa cenę kas/y mannej
że zarysoWhła się ściana w jańskich.
nie pogrzebów swych zmarł)
— CLNY PRZEDSWIĄTECZ członków i stawienia im poi.
systowali burmistrze całego śnie Ministerstwo upoważniło z 70 do 83 gr. za kg. i sardynek klatce schodowej trzypiętrowe
podwładne
organy
skarbowe
szeregu mirast i przedstawiciele
portugalskich z 1 zł. 10 gr. do go domu przy ul. Pawiej nr. 47 NE. Wskutek świat noworocz ków. Oprócz tego będzie to
do wstrzymania egzekucji wy 1 zł. 30 gr. za pudełkro oraz Jutro spodziewane jest .przyby nych ceny na różne artykuły pier pewnym stopniu towarzystw'kupfcotwa chrześcijańskiego.
Po dłuższej konferencji, zo mierzonych kwot do sum odpo wlpri'Wadz.i nas ępujące nowe ar cie na miejsce Komisji technicz wszej potrzeby poszły w górę. bezpieczen;oWe od śmierci,
stały, w ogólnych zarysach za wiadających rzeczywistym ob tykuły: ryż Patna nr.l w cenie no . budowlanej, która orzeknie Na mieście za późno dowfedzia razie śmierci członka towtii
akceptowane wysunięte przez rotom.. •
1 zł. 15 gr., kaw<; paloną „Rio" w jakim stopniu jest dom zagro no się o pozwoleniu na handel siwo „Chesed Wueines" wy
nadcę prawnego C. Z. K. adw. Wyszedł z d«*uku Wa 7 miesięcznik
5 "I. 20 gr., ,,Santos" 6 zł. żony i czy należy usunąć loka - »1 sobotę wieczorem w sklepach ci wUowie lub sierotorfi pcv
z mięsem koszernem i rybami, jednorazową zapomogę.
J. Natansona propozycje w „ D O S K I N E>" w ięż. ?.yd. 20 gr., specjalną 8 zł., „Uzam- torów (ego domu,
(i
Brobian i pieczywem. Właścicie — TRYBUNA AKADEM!
przedmiocie uregulowania kwe z artykułami: D-ra Pekera, D-ra Ja bara" 10 zł., luksusową 12 zł.
—
Kradzieże
przez
okna.
Za
le
jatek
nie
przygotowali
mięsa
stji wymiarów podatku jeszcze roszyńskich; D-ra Krąkowskiej, D-ra i kakao „Plutona" w* cenie 4
pomocą wycięcia krat żelaz - na sobotę Nrteczór, bo nie wie KA. Po przerwie wakacyjnej
przed upływem ostatecznego Zylberlast Zanrowej, I. Rubina, prof. 'zł. ża kg.
liych 'w oknie dostali się złodzie dzieli o zezwoleniu handlu, w kazał się podwójny numer
D-ra Michałowicza, - Szaloma Msza.
terminu jego płatności, t. zu. D-ra
. Gromśkiego, E. Szechnrra, T.
ODCZYTY Wi WIFZIL- je do mieszkania Maurycego La- piątek zaś ubój się nie odbyt. —10) „Trybuny Akademicki
przed. 15. października1 r. b. Bermanai Innych, Oprócz tego porady
zawierający bogaly matcrjal, i
Wykorzystali tę sytuację różni
Propozycje te polegają na tem, praktyczne dla matek i wychowawców NIU. Miejski instytut liygienież menfruchta w Alei Trzeciego
ny podjął inicjatywę zorganizo iMaja nr. 22 i skradli różne ubra spekulanci, którzy podbijali ce tyczący między, innemi II k(
iż w tych wypadkach, gdy już Bogata kronika zagraniczna i krajowa wsinja odczytów dla więźniów,
gj-esu międzynarcdi.wej organ
nia wartości 320 zł.
d.
Cena numeru 8 5 gr.
ny.
z samego przedstawionego iZ f. obstał,
cji akademickiej C. 1. li., rut
zwracać się do redakcji: znajdujących się w oddlziałach
—
Przez
okno
ma
parterze
do
—
WYJAŚNIENIE.
Cent
alny
r
przez Centralę materiału wy Dr. M. Peker, Warszawa. Nowolipk jnęskim i żeńskim więzienia przy
esperanckjego-iia terenie ak,
stali się złodzieje do mieszkania Komitet WykonaWczy Związku micl'jm, zawfcra dokładny pi
3195-i
nika, jawna nadmienność usta? Nr. 30 telef. 105-33.
—
:
1 ni. Dzielnej. Będą to odczyty Icka Gedulta przy ul. Miłej nr. Żydowskich Akademickich Sto' i opis przyszłego domu akadei
na ogólne tematy ze szczególnem 36 i skradli różne rzeczy ogólnej Warzyszeń Samopomocowych ko
kiego m Warszawie.
uwzględnieniem chorób zakaź wartości 1100 zł.
Jnunikuje: Otrzymaliśmy włado
— OSOBISTE. Pan. sen.
Konferencją w sprawie „Tygodnia
nych. Pierwszy odczyt odbędizie — Z powodu braku mieszka mość, iż w Radomiu zjawili się
dolt
Truskier, Prezes zarząd
się
iw|
najbliższą
sobotę
na
te
nia.
Przy
ul.
Szkolnej
nr.
9
w
3
pi-ziedstaWiciele,
jakoby
organ
Lotniczego".
mat: ,,0 znaczeniu hygjeny i Nowym Dworze postrzelił się w akad. „Postęp", którzy rozpoczę Centrali Związku Kupców, i
raz pan adw. J. Natanson, R
O współpracę z społeczeństwem żydowskim. zdrciwlia". Wygłoszą go w od klatkę piersiową w zamiarze Ii zbiórkę ofiar na Żydowskich ca PraWny Związku, powró
dziale męskim dr. Ulic, w żeń samobójczym sierżant sztabo - Akademików. Oświadczamy, że
z urIopu i' rozpoczęli urzędc
Odbyta się konferencja pw- i t. d.) Koncerty, igrzyska i za skim zaś dr. Majewska.
wy, 24 letni Tadeusz Naipel. o istioeniu takiej organizacji nic nje,
soiwa, zwołania) przez Ligę 0- wody sportowe, przejażdżki sa
—. MIĘSO. Według opinji sfer Przyczyna rozpaczliwego kro - nam nic jest wiadomo, i że oZebrany zagranicą ob.iy i,
brony Powietrznej Państwa z molotajni i inne. Również do kcmpe.entnych teraźniejsze spo ku — aiieporozumśenia rodzinne iwti panowie przez żadną organi
terjał, dotyczący Ustawy o
powodu urządzanego w pierw chód z pierwszej premiery w życi: mksa wynosi 25—28 proc na tle mieszkaniowem.
zację akademicką, ani też przez datku
pj-zemystowłym jakoteżs
szym tygodniu października Teatrze Narodowym „Mazepa" l'rz» lwi re mego. Oko'icznoscpo
I — SKOK DO WISŁY. Z mo AAJ. do jakiejkolwiek akcji na sobóW jego poboru na Zac!
„Tygodnia Lotniczego". .
oddany zostaje' Lidze.
Wyższa wywołana jest z jedtiej stu Kiej-hedzia ze środkowego rżecz Żyd. Akad. upoważnieni dzie, zostanje wkrótce wyży.
Konferencję zagaił prezes Ligi
4 października ukaże się nad sirony drożyzną mięsa, z drugiej Przęsta W zamiarze samobój nie byli.
ny przy omawian;u nowefe
p. wojewoda Sołłan, poczem za Warszawą eskadra. samolotów zaś zmniejszeniem się sity tia- czym Wskoczył do Wisły 28-letni
— O PASZPORTY DLA Abral glos sekretarz Majewski, i spuszczać -będzie nieszkodliwe 'byiwtzej szerokich warstw lud Nusym Ssejnbnum, młynarz, o- KADEMIIKÓW. Gener. Sekr. C Ustawy, o podatku przeniys
wyin.
który mówił o celach Ligi.
zasłony gazowe, które spowiją ilości.
śtatnio tragarz (Sienna nr. 68), K. W. zawiadamia, iż może roz
Liga jest chyba jedtymem sto •stolicę na przeciąg kilkunastu
— NABIAŁ. W ostatnich cza Sejnbatilma' wydobyto. Po udzie począć stajanja o wtyrobioenie til
Znany reżyser żydowski i
sach oeny. masła i jaj mają sta leniu pomocy przez lekarza Po gowych paszportów dla akad.,
warzyszeniem, -które musi stać •minut,
Następnie przemawiało kilku lą tendencję zlwyżkową l' Sięga gotoWia njedoszłego samobójcę udających się na studja tib Bel atrolog Dawid Hermoin wy.i
ponad wszelklemi wiaJkami polityczuo-partyjnemi, musi zjed mówców, którzy zwracali się ją praiwje najwyższych notowań Przewieziono do szpitala Prze gji. oraz ułatwić wyrobienie pol chał do Wiednia na \yyttax
Teatralną.
.
noczyć w swych szeregach ca do pmsy z apelem poparcia i ostatniego okresu zimowego — mienienia Pańskiego. Przyczyna sliich dowodów osobistych.
le społeczeństwo, wszystkich propagandy „Tygodnia Lotni a to z powodu wywozu nabiału rozpaczliwego kroku — błak
Sekretarjat przyjmuje intere
obywateli, zamieszkujących te czego", poczem wywiązała się z kraju.
środków! do życia.
santów codziennie ocl gotfz. 6
— NA CO USKARŻA SIĘ'
ren Rzeczypospolitej bez .różni dyskusja, w której brali udział
do 8 wieczorem przy lii. Żelaz WIELKI KONCERT ŚWIĄT
CZNY ALEKSANDRA WE1
cy wyznania i narodowości.
również przedstawiciele pnaisy. POSEŁ ANGIELSKI. Poseł an Skład apteczny i perfumerja na Brama 6.
Warszawie p. Maks
TYIjlSKtEGO.
Delegat iprasy
czerwonej gielski
P. Majewski zilustrował za
- — „BAR - KOCHBA". Zawia
dania Ligi, jako dążącej do obro wskazał ;na brak w celach „Ty Miller ziwlrócil się za pośrednie SZ. i B. DUBROWIGZ damia niniejszym
wszystkich
Nadzwyczajne
zaint-eresov.
:w<em
min
sters'wa
sp
aw
zag«a;
r
ny tnieinia i życia wszystkich godnia Lotniczego" husła doraź
Warszawa Miła 5 5 , tel. 179-84 iczłonków i sympatyków o rozpo nie wyiwołał zaliowiedziany
obywateli następującym faktem nego, któreby mogło pociągnąć mcznych do oddidału wlalki z
»
Pawia 19, fel. 234-24. częciu serji wieczorków „Wtoirko wtorek 30 b. m. wielki konc.
Przed niedawnym
czasem za sobą szerokie tłuiny i propo- lici Wą ze skargą na zly gatunek aaąyła życzenia noworoczne swym Wych" w Salonach p. Lewa przy świąteczny ulubieńca puhlfcz
Wijentom i znajomym. ł-c9I£ ul. Żabiej 5. M"..
zwrócono się.. do_ znakomitego nawal ufundowanie naprzyikład mleka nabywanego na potrzeby
ści warszawskiej znakomite
Edisona z zapytaniem, czy przy sz zebranych pieniędzy eskadry posels lwia, szkodtiweno dla zdto
— PIERWSZA GRUPA UCZ piosenkarza rosyjskiego i i.
Osobiste.
pomocy aeroplanów i gazów lotniczej w iniiych państwach. lwia. Mleko to pochodzi z jed
Dnia 25 września r. b. Rabin Dr. NI DO PALESTYNY. Natych zrównanego wykonawcy św
trujących udałoby się zniszczyć
W końcu dyskusji zabrał głos nej z największych hurtowych Osjasz Thon pobłogosławił związek miast po ogłoszeniu wliadomości
piosenek Her rota Aleks
i wytruć cały wielomiiljonowy redaktor Wagman, który v>< i- firm mleczarskich wi Warszawie małżeński pomiędzy panną Dorą o powstaniu specjalnego wydżia nych
dra Weriyńskiego.
Konc
mleka oddano d|o ana Szejnmanówną, córką Dawida i nieży
J.andyjii w przeciągu 45 minut. mieni-u „Naszego
Przeglądu" Próbę
łti
p
zy
stow.
„Tarbut"
dla
wy
r
ten; jjS^którym bierze nd>
jącej Jadwigi z Gleichgewichtów a
Oćpratedć Edisona brzmią ta zwrócił uwagę na fakt, że nie lizy.
nanem doktorem męd. JoJtóbem Alt- syłania uczni do szkól palestyń prof. Witold Jodko (cytra), (
— Na tea cel 45 minut jest zaproszono na konferencję pra f — WYDZIAŁ RtKI AMACJI kauferem.
3144-t skfch, zgłosiło się kilkaset ro
Sali Tow.. Hygi.
sadużo, wystarczy zaledwie 10 sy żydowskiej (za wyjątkiem 'I KALKULACJI KOLEJOW.
dziców, którzy chcieli wysłać swe moz iI e g'o STERTY 11 sKI
W yko
'Centrala Związku Kupców po-'
minut.
redakcji „N. P."), że pominięto
dzieci do szkól palestyńskich. iW s/|^.^|Q^pic\Yanydi dotyc
Oczywiście, że w razie napa różne stowarzyszeniu; żydow>- i daje Ido wiadbmości zaintereso Kronika żydowska. obecności dr. Birama, dyr. szko
i|^i w styloiwiym kost
wanych, iż Wydział Reklamacji;
29 El ul 5684
du wrogich aeroplanów mai ja skie, któreby
chętnie wzięły
ty realnej w Haifie, Złożyło po
kiekolwiek miasto pofckie, bom czynny udział w tak doniosłej ;i Kalkulacji Kolejowych pod fal — 2 ODEZWY „ŚWIĄTE dania o przyjęcie ich dzieci d'o
Bilotiir -w ceaug- od 3 do 8
by i gaz nieprzyjacielski nie bę akcji ogólno państwowej. Na cliowym kierunkiem p. Broni- i CZNE". Grupa żydowskich ko tej' szkoły około 100 rodziców
stalwiy Margules czynny jest We
do iiabyda u Chodowiecldt
dą czyniły różnicy pomiędzy o- stępnie red. Wagman wskazał Wtorki
lecz
z
powódu
braku
miejsca
w
biet
religijnych
wydała
odezwę
i czwartki od 1—2 pp.
Krak.-Przedm. 9, a: w dzień k
bywatelami różnych wyznań i rówmież na różne metody pro tel. 58-65 i 308-45.
'do ogółu kobiet żyd., które wzy internacie, można było przyjąć ccrtu od g.
W Kasie T-w
narodowości.
pagandy, które zdołałyby poru
-- NOWE CZASOPISMO. W wa, by w uj-oczyśte śwaęta nie do szkoły realnej tylko 22 ucz
Dlatego też wysiłki w celu szyć całe społeczeństwo' i przy dn. 20 bm. ukazał ślę pierwszy Przychodziły dó bóżnic z Idekol niów!. Pierwsza ta grupa wyje
stworzenia odpowiednich środ toczył przykłady propagandy numer noWego czasopisma fa (ami i krótjtjemi rękaiwlami. C dzie do Palestyny, zaraz po Sukoth.
ków obrony powietrznej i po lotniczej w iitmch państwach.
Odeźjwla nawołuje „szameCzy człowiek pocltodzt od
chowego,• dwutygodnika p. t,
Uczniowie, którzy nie zostali
enaUpif ?
winny być podjęte przeiz całe
Przemówienie przedstawicie „Rynek Skór i Obuwia", będą sów", żeby nie wpuszczali na
przyjęci, będą mogli twyjechać
społeczeństwo, przez wszyst la „Naszego Przeglądu" przyję cego organem tej tak wtażnej ga modli.wy takich kobiet.
Rewolucyjne poglądy Darwina, k
re wywarły olbrzymi wpływ na b
kich obywateli Rzeczypospoli te było ze szczerym aplauzem i łęzi naszego życia gospodarcze
ToW- „Ochrony soboty" wyda Z drugą grupą po Pejsach.
myśli ludzkiej, ppzostawaly dotyi
tej.
Wydział Palestyński Stow.
należy podkreślić, że od róż go. Numer ten zawiera m. in. to odezW? do wszystkich starczas w ramach potężnej teojji, na i
„Tarbut"
czyni"
wszystkie
przy
Dla powiększenia swych fun nych cłonków komitetu Ligi u- następujące artykuły:
nie
„Polski szj'cli W bóżnicach, żeby
parcie której brakto Jednak dowod
duszów Liga O. P. P. urządza .słyszeliśtny chęć jaiknajszerszej przemysł obuiwiany i warunki sprzedawali miejsce i nie Wzy gotowania związane z wyjaz Izaczerpniętych z iycia realnego.
m. in. „Tydzień Lotniczy", któ współpracy ze społeczeństwem jego produkcji". „Obecna kon wali do Tory takich ludzi, którzy dem pietWszej grupy. Czynione Obecnie, dziełu rozwojowi techi
ry będzie trwał od 5 do 12 paź żydowsikiem w dziele stworze- junklura.wi Przemyśle Garbar mają sklepy otWarte w soboty i są staj-ania, aby, podróż dzieci 1 kinematogralicziiej udało się nie
'była jak najiwygodniejsza.
Iko wyjaśnić stosunek człowieka
dziernika. Tydzień tan będzie niia potężnej obrony powietrz skim". Sprawozdania z Targów, ślwjęta żydowskie '{f)
małpy
i odsłonić _ jedna z najgłma,py 1 odsloniź
obfitował w bardzo bogaty pro nej Rzeczypospolitej Polsikiej L. wszechświatowych, ,.Przemysł
— WYDZIAŁ PRAWNY przy szych
— „BAJS LECHEM" i „TOM
tajemnic świata, ale na
gram. Wybrane zostały specjał
obuwiany a poliiyka celna", prze CHAJ ANYIM" NA ŚWIĘTA CENTRALII ZWIĄZKU KUP- współżycia tych-dwuch antropolog:
ne komisje dla urządzenia ba Maam——n—•aw—BW gląd zagraniczny, mody i Udat Tcjwlarzys.wa fi'antropijne „Tom Có W. .Wydział Prawny przy Cen nie pokrewrisplriobic istot zbudov
lów, szerokiej kwesty ulicznej,
chaj- Anyim" i „Bajs Lechem" trali Ziwliązku Kupców czynny wspaniały filpi, obfitujący w naje
ny feljeion.
Siil apteczny i perluoieria
bardzo bogatej w liamty, (oterji
Hsmo, iwydane staranuje i e- rozwinęły na święta noworoczne jest stale iw lokalu' Związku od dziej pomysłowe ' 'epizody zagaii.
tematów^ ^
.
Od 10—3 i pół pp. Oraz od 6—9 w. wych
(do wygrania: dwa samochody, R0ZMARYNA, Leszno 1 stetycznie redaguje p. M. Ka "si^lką akcję ratowniczą.
Film ten niebWcn? będzie wysv
Wydział Prawmy udziela po lony Wi Wąrszawie^
motocykle, rowery, obrazy ar Wyborowa kosmetyka! miński, Przy. współudziale najlep Wtorku rozdawano liednynl i nie
r..
tystów polskich, maszyny do 3141-1
szyci; sił Tachowych branżyi gar zamożnym bony na produkty; rad lwi zakosie wszystkich tlziebarskiej i obj^wjajiej.
ś|w|iąte(wie. Produkty, te roz&wi <łsin wi pierwszyzn zaś rz%dsie
sactai, do pisania, meble, bielizna
Karowa 31

We.wiórek dn.

ne będą jeszcze

iw

Sąla Tow. >^sienicznego_
» k »f« G b a ^'»a S
NADZWYCZAJNY
KONCERT
ŚWIĄTECZNY
«k zrobić i^zyatko, co &&&> w
;
półrocze
>óFczesności
Ich mocy. B ak funduszów: Hal
rąjnokómitszego i najwybitniejszego Trubadura^

Delegacja kupców żyd. w Min.. Skarbu

r

AleksaadrA

iego

Kiowiny dnia.

:

or

^Mfrf aSRśw fig gAJbaSS^ ssak
..KASZ PRZEOL .AD 1 '

ARTUR

J JIHKLO W I O Z

# wwałn^jnUdk^

_ &nta 90-go b. m. Jako w piątą bolesną rocznicę Śmierci jedynego ubóatwia***§0 » nigdy niezapomnianego Syna nqszego

B

Długoletni współpracownik firmy ,,MAXIME SILBERBERG"

po długich i cięikich cierpieniach zmarł dnii 25-go września przeżywszy lat W.
Wyprowadzenie zwłok z domu przodpogriobowego przy cmentarzu żydowskim odbędzl®
się dteiś w modzlolq dnia 28-go b. m. o g#dz, 2-ej po pol., o czem zawiadamiają pozostali w
głębokim smutku

im

tj
(0

Żona, sics^^^atj^odlzin^

Wszystkim, którzy oddali ostatnią posługę drogim nam zwłokom nieodżałowanego męża i ojca naszego

* liiiaiUnGriftteiii
składają serdeczne podziękowanie

Pułtusk da. 25 m, b.

Żonaidzieci

Wzruszeni przedwczesną śmiercią b. p.

as Steinów

Sabiny Cymermanowej

'i

wyrażają mężowi I rodzinie najserdeczniejsze współczucie
Hanna Zousman I airia Sofealska

ci,o

Antwerpja
HISS

Najgłębsze wyrazy współczucia rodzinie Hnftarcxyk
ubóstwianego brata ich b. p.

z

powodu

przedwczesne!

Qutmanowie, Rozenowie, Karpinerowie, Poler6wna

leati EEBIIftlliy

,S, MM

BEiiiusiA

LfiNQLEBEfM

ofiarują niepocieszeni rodzice najniżej wymienione instytucje Zł. 500.
Na budowę domu Akademików Żyd.
Zł, 75. — flux.
Acad.
Na budowę szpitalika im. Baumanów ul. Śliska „ 75. —
No Dom Sierot Krochmalna 92
50. Ochrona Dziecka S-to Jerska 22
50. Schronisko Sierot Twarda 7
„ 50. —
Brijus Otwock
.. 50. Dom Starców Górczewska 5a
» 50. Tow, porn. ubogim matkom Ceglana 17
50. Bajs Lechem
„ 25. Tarbut
Żł. 500
Do zainkasowanla w firmie N. Langteben, Przechodnia 1.

Jud

Tola z Kagnerów imiiiTZ
B. P.

rmi.rci

TAD M5 TJ © SS A.
skład flji

P

i

*

po dhiglch i ciężkich cierpieniach zmarła w-Arco dnia i4«go b. m.
przeżywszy lat 21,

WŁOSÓW wypadanie, łysienie, łu
6ŁUSKIN pież, siwienie szybko radykalnie
tel. 293-i)3
Wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzebowego nastąpi
Dziś i jutro pszedst. zawieszone Chod. weneryc^., skórne, kosmetyka .wstrzymuje „Biotrljc" znanego warsza
dziś w niedzielę dnia 28-go b. m, o godz. 3-ej po pol., o czem za
we Wtorek 4 i pół Uriel Acosta o 8 (elektroliza) 5—8. Chmielna 47a wskiego doktora specjalisty kosmety
m. 14, obok Dworca Głównego.
wiadamiają zrozpaczeni
ki. Wytwórnia: apteka Zamenhofa, Ze
lazna Brama. Żądać wszędzie
2612
Wiktora Hugo.Reż, M Lipman
STUDENT politechniki udziela lekcji
w zakresie szkoły średniej. Specjal
Choroby kobiece i ekuszerja.
przyjmuje od godz. 4-eJ do 6-ej p, p. ność matematyka klas wyższych. Te
lefon
143-53.
1831k
Dziś i jutro przedst, zawieszone
Marszałkowska 137 m. 4, tel. 41-58
Uprasza się o nieskładanie kondolencji.
1903k
we Wtorek 8 i pół wiecz.
Zakład prywatny Jasna 8 tel. 198-15. MŁODY człowiek w charakterze ma
gazyniera potrzebny do Domu Ekspe
dycyjnego H.. Przedborski 1 S-ka Na
lewki 18. Pierwszeństwo obztiajinione
Dziś występ Wiery Kaniowskiej
1834k
powrócił. Chłodna 22, tel. 57-56, mu branżą ekspedycyjną.
OBIADY prywatne wydawane od g.
2—4 Wielka 31 m. 3 godz. 2—4 I 836k
KOREPETYCJI udziela studentka w
skórne, wener, i mocaopłc. Obosfna zakresie klas pięciu godz. 2 złote. Wia
na sezon bieżący
11 róg Krak.-Przedm. od 5-8 panie 4-5 domość: Złota 37 m s
17 od 3—5 tel.
w wielkim wyborze
246-40.
1863k
LEK
PRZY
INTELIGENTNEJ
rodzinie po poleca:
DENT,
kój do odstąpienia. Wiadomość
tel.
POWRÓCIŁA.
125-78.
1864k
Leszno 98, telefon 265-82.
CHRZEŚCIJAŃSKA poszukuje kondy
KURS ANALIZ LEKARSKICH cji do dziecka na przychodnię Kośclel
Marszałkowska 119
na nr. 9—12 przy Freta.
1860k
dla uczących się
łlWROfl: 1-e piętro front.
STUDENT dobrze obznajmiony z buciialterją (były buchalter) poszukuje
Graniczna ^ 10,
•'
tamie ana posady lub korepetycji. Referencje
lizy moczu, kału,fcrwi (syfilis) i t. d, pierwszorzędne. Wymagania skromne
Muranowska 32.12
1859k
chor. wen , płciowe, skór, analizy krwi,
LEKARZ dentysta (ka) potrzebny (na)
Imoczu Sienna 1 m. 1. Tel. 508-30.
na
wyjazd,
praktyka
samodzielna,
byt
148
zepewniony. Wiadomość tel. 270-24
Lekary.-ifewftysto
CHOR. WEWNĘTRZNE.
POTRZEBNA zaraz zdolna samodzicl
W -Cią
na lekarz-dentystka na wyjazd. Pra
Orla 4, telefon 272-87.
ga. Wileńska 29-3.
187 Ik
przyji;iuje od 9—3, 5—8
OSOBA starsza posiadająca franc,
Ogrodowa 26a nu 70
T A N I E L E C Z E N I E niemiecki, szuka posady jako wycho
3212
oraz
wawczyń^ do dzieci
starszych lub
towarzyszki ewent. do gospodarstwa
ZĘBY SZTUCZNE
Jerozolimska 75—12 telef. 219-76. 1858
POKÓJ do wynajęcia, całodzienne upowróci!
1899k
trzymanie przy inteligentnej rodzinie.
Serdeczne życzenia
Nowoczesne wygody Telefon. Polna
Dr.
64—12.
3161
Med.
DWA pokoje oddzielne 2 pMro, tele
zasyła pacjentom starszy felczer
fon z dobrem utrzymaniem przy spo F. I'lhieri-.tein Karmelicka 24 ordynuje w Meranle Hotel „Royal" kojnej rodzinie do wynajęcia. Sniadec
r j rV.
3215
kich 20 m. 6
1900
atem Marienbad Hotel .Bristol"; STUDENTKA udziela lekcji w zakre
Pijcie najlepszą angielską mieszankę
sie
6
klas.
Specjalność
polski,
matema
herbaty 103°
ch
tyka. Wiadomość: Marszałkowska 90
Złota 50, tel. 121-30 do 9 r. od 3—8 m. 17 lewa oficyna od g. 7—8. 1902
Warszawa tel.173 r Wj ''S216
w. Panie 2—3.
j39 DO POWAŻNEGO biura poszukiwany
inteligentny i z dobrej rodziny prakty
kant z umiejętnością pisania na ma
riff" &Tl£m5fa<r Choroby; jtoener
Stroskanemu koledze ADOLFOWi z powodu śmierci ojca Jego
Wlm f^iClIKcl ryczne, skóry.
szynie z dobremi referencjami w wie
Muranowska 37, tel. 501-80 8—12, 4—7 POWRÓCIŁ. Żelazna 43. tel. 408-29 ku lat 14—16. Oferty sub .Inteligent
3102
ny" do Tow. Akc. „Reklama Polska"
Jasna 10.
3224
2 PRZYJMĘ na stancję dwie panienki z
powrócić.
Ol.
Ś-to Jerska 30, telef. 175-59
włosy,fskór i pic. (niemoc) 9-12 i 4-7, zamożnego izraelickiego domu. Na
przyjmuje od 5—7 w.
2867
miejscu francuski, niemiecki, muzyka
Oferty „Reklama Polska"
Jesna 10. [•
JULJANNA wener.
Mar ja".
32251
składam najszczersze wyrazy współczucia
skór Wyłącz, kobiet;
iety
ANGIELSKIEGO, francusk., niemiec
wener.,
skóry
i
niemoc
2—3
i
5—8
J
36;
Tel. 137-27.
12—2, 4- 7. Złota
—
* ~
kiego.
włoskiego,
arabskiego
i
hebraj
Panie i dzieci 1—2.
skiego wzorowe komplety. Tłumacze i
LEKARZ DENTYSTA
pr
nia Orla 15 in. 11.
STUDENT poszukuje posady, kondy
B. P.
cji lub lekcji, ewentualnie za mieszka
3076
Dzielna 9,
nie. Wiadomość Emilja Plater 8—40.
chor. żołądka i kiszek
Telefon 44-12.
2889k
Mazowiecka tfs II
POSIADAM lokal (2 pokoje z przedpo
Dfuga 18.
Uwaga! m. 8
kojem) 2 piętro Jerozolimska naprze
ciw Dworca, poszukuję spólnika (czki)
z
inicjatywą, porozumieć się tel. 172-05
po powrocie zamieszkał.,
zmsrfa po długich i cięikich cierpieniach prtelywszy |jt ii.
1S]0
Sienna 45, tel. 167-24 2870 PRZEZNACZENIE! Szylier-Szkolnik,
Wyprowadzenie drogich nam zwłok z mieszkania przy ul. Prz-iClioiinioj Ns 6 odbędzie
psycho-grafolog, określa
charakter,
Warszawa, Nowolipki 30 tel. 105-33
lii;
dilś
dnia
25
września
o godz. H-ei w poi. o czem zawiadamiają pozostali w głębokim żalu
zdolności, przeznaczenie. Medjum E ryune/kosmet! vlgny pod wpływem jego suggestjł nie
Córki,
synowie,
synowe, zięciowie, wnuki, wnuczki i rodzina.
Nowogrodzka
36,
tel,
202-11;
1—3,
6—7
Spec. choroby przemiany ma
omylnie odgaduje imiona, nazwiska,
terii (cukrzyca, artretyzm, otyłość
wiek, kim jetseś? kim być możesz?.
STUDENTKA
Uniwersytetu
udziela
i t. d.)
211
Doświadczenia
naukowe Szylleralekcji. Telef. 408-63 prócz sobót 1817k Szkolnlka zaszczycone
protokółami
ŁACINY udziela stud, prawa. Wiado naukowych Towarzystw Warszawy,
powrócił. f\ku»zerja, ohor. kobiece
mość tel.118-99 g. 3-4,
1819Jc odezwami najwybitniejszych powag D o s z u k u j e wspólnika technika z odpo! Królewska 31 tel. 49-44 Chor. skórWspólna 64, tel, 223-62, od 4-6.
wiednim lokale
Of. sub i.. D. biu- ne, wener. i
płciowe (niemoc)
Chor. skóry moczopłc., wener. FRANCUSKIEGO
0346—L,
.wszechstronnie. świata lekarsktego. Warszawa Piękna
or R.iznera, Twarda 8. 3021 i
Do I pp. 5—B. Paift 1 3*
8—9 r. i 3-7 i pól w. Panie 4—51. 503-1 i Profesor paryżanln -Twardą 25-10. 25, mieszkania dwanaście, róg MarHI. Jerozolimskie 7 (róg Brackiej) Godzina $rty, złote,
j^840k BZ&fcfcOKstyęJ, tęcłfofc 50(5-09,
3181

Tytan w okowach

Teatr HAMIifSKIEGO

Bereł® Sosfak

Or. ST.

F U T R A or. toed. M. REGELMAN
F . K I Z Y K
Kurzman i Hirszhorn

Cwejbaum-Zolberg

M. Letsensbauni

Noworoczne H

S. ROEENBLUM

LaMerjDin C-ra Krakowskiego.

Dr. G. Finkielsztejn

DhKvS,-.Zielna 34 ID. 21

1. Kipelnet

D/H FELS TEA Go if. L MiLEJKOWSKI s,;™

d-ta Wł. BERNSTEIN

Dr. B. S u c h o t i n
Di. Kogen

J. W AiS M A N

M. Altfeld^Vet

Dr. med. BEATUS

Sienkiewicza 12 m. 30 x&of
Dr. D0LKART powifitii

i-ta M. Sricman
POWRÓCIŁ 2 £84
Dr. E. Gliksman, chirurg
Dr.IH. PEKER
IQLJfl BLAY
powrócił. i
Or. liii. HEREHLENDER

Rodzice, siostry, mąż i szwagier.

Dr. T. ROZENFELD

ttajgiębsze wyrazy współczucia źoinie, dzieciom
I rodzinie z powodu przedwczesnej śmierci

Leona Bociana
składają

X3szi£$
rocznicę śmierci

HenrykowleGriinsteiBB.i
niedzielą, jako
3
setiOjca, to. ;p.

MIAMI RDBIHSZTEIHA

odbędzie się na cmentarzu żydowskim o godz. 11-el
przed południem nabożeństwo żałobne za spokój
duszy zmarłego, o czem zawiadamiają
Źloiiaidzieci.

Ms Hlfl LI0SZ9CI

Jdzefostwo Lieberman.

Zosia z Winklerów

Bluman

Żona b. p. SYMCHY

Lekarz aewiysta IOr. Jan Ałapśn powrirli Or. med.B. Rozental

4 f>

foASZ PRZEGLĄD,

12

Teatr i muzy te.-

28

września niedziele

l w a ' z p n " k ' . i ! v - K ' z t i i ' p s y c : ' ! : ! rmyiH vt
!lV'll
JroęyjSkJfei Or«z /'•.(•/r.w , .•••k "
c•i.h z !:i!!0 'H:i /'yr''l''11 inl
TEATR LETNI. Dzi. .Grzebień
ija diroiię zuooyć się mogiy na grę równo
szyldkretowy*'
cześnie piękną i celową. W. tlru
TI-ATP. MAŁY Dziś „Malowana sowietów jak r'\yiueź z pi:fik«u
widzeń,;k e iMj.e'skiej walki z ż.ynie Hr-smonei na wysokości
żona"
O 4-e'j pp. po cenach zniżonych bolsze.w.c' iin k m in izmem.
zadania stała obrona, w pierw
„Kwiat pomarańczowy'*
Bilety s;)rzed t e Chodowiecki szym miejscu Redler, zawiodła
TEATR NOWOSĆI dziś .Hinduski
1
z ,ś za «ri-;a:!:ł-!m Fc'ineidm b.
TEATR im. W. BOGUSŁAWSKIE Kr. Przed micścii.' .
słaba pomoc. Grają w pi;iwGO Dziś „Podr iż po Warszawie"
Z Filharmonii. "Dziś odbędą się 2 kon
szei połowie prz<eiw siońcu, uTEATR POLSKI. Dziś „Da-iton"
TEATR CENTRALNY. Dziś i jutro certy: o godz. 12 w pol. dany będzie zrskuje I lasnione i już w .1 min
przedstawienie zawieszone. We wto poranek, muzyczny, poświęcony GricpY nwfe/ą i r inki, j irk 10 s r/elo
rek pp. „Uriel flkostą"
wieczorem iu«!wi, o Eodz. 3 po pol. zaś koncert
ną prz. z. t loclia głow.i z wolne
„Tytan w okowach"
symfoniczny, złożony z utworów Czaj
TEATR im. KAM1NSKIEGQ Dziś
go i drugą Pi-zcz S.uueriuana
i jutro przedstawienia zawieszone, kowskiego /. piątą symfonją na czele. silnym strzałem rówsiież; z wol
Porankiem dyrygować będzie Józef
We wtorek wieczorem ..Bercie Bonego. Pewnej sytuacji nie wy
sjak"
Ozimiński, a popołudniowym koncer zyskuje Hocli, tudzież Steuer— Z cyrku. Ostatni tydzień pro
tem symfonicznym Grzegorz Fitelberg. man s rzeiająe w ostatniej minu
grarmi wrześniowego.
—)00(—
cie ii(j;uciiroii»u'e w poprzeczkę.
Żyd. T-wo Krzewienia
Sztuk Pięknych
(Grzybowska 2J)

Wystawa Zbiorowa Prac M. AppelbB
uma otwarta codziennie od 10 r. do
6 wiecz.

SA WINKÓW — TRUP
KONTRHIAVOLUCJ].? Pod

pclwjy^szym tytułem wygłosi w
dniu 1 października W! sali Hi
gienicznej znany prelegent Leo
Belmont aktualny odczyt. Pre
legent oświetli ciekawą zagadkę
psychologiczną zdrady Sawin ko

spotuu

ZaWudy, w piłkę nożną między
Ze
S7tw!ecją a Norwegją zakończy1
Zawbdy piłki nożnej o jnfetrzo
ły się wynikiem 6:1 (3:0).
sjwjo okręgu warszawskiego za
kończyły się zwycięstwem Le
Zawody piłki nożnej między
gii i Warszawianki.
jvpi-ezentucy.j'iieini drużyn,mi .'.u
Gwałtowna walka o punkty s rji i Węgier dały wynik 2:1
rozegrała sit "»£ Lwowie pomię (1:1).
Wi tym samym dniu odbyty
dzy Hasmoneą a Poionją prze
myską. iW pogoni Ea punktami się zawody, piłki nożnej IWiegrano ostro, miejscami nawet cteń-i'ressburg 3:2 (2:1).
brutalnie, jnimo, że obie drużyny!
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W;ścig": ?r?pra.

|gir V ł i? P'>W"' 'u oten. ma ~v na-

-'•wróciła w kierunku, sVlepu
ojca.

Dziś adMstet sfc osiem gonitw. 0 . » , * . f y 5 i e
,f ę - m ó "
— Ojciec kazał wydać ty ąc
gólna suma nagród .wynosi 6500 zł..
|W.Ma, ze OJULC powi ou.
Początek o godz. 2 m. 3«) p. p.
,
' -tiiiia leż nie traciła nad/HM. złotych na, spłatę weksli— r / ..'kn
NASI FAWORYCI.
|Wierzyła—. że skończy sic; to ia kasjerce. Otrzymawszy ią-i
Gonitwa i. Darazde, Dzisn::, ioo Goou i niebawem: kto raz w-ia-i't? zia- daną smnę spiesznie udała sic
„
2. Surma. Dolly < iray
!
,
. . . •
do doum.
3 Magnat
Imał, złailllC JU StokroilllC.
ICKC wieczora ojciec <>< ar„
-!. Czarodziej I!dzio. Swit
d
Pływał cziis, ale ojciec nie
5. Draga, Invit. Kometa
fwracał. Tylikorazu przybył w y żył córkę o kradzież.
,
Stajnia Kronenberga Bar- |sY a n nf:k : Adasia i Samka ojciec
Wczoraj sprawa, znalazła s^t;
baru ,iC
.
fi. Promienny.
Telimena. Iweźmie do siebie Pozostała te
Dumny.
juy z Cesia, która kończyła gim
„
7. Baratazja, Hajdamak Ara nazjnm.
—)oo(—
Raz na wieczorku zapoznała

Z sąsSów,

.MATER DOLOROSA".
Pan Jalcób łteler ix>rzuciv.
szy ż.:mę i troje dzied' zamie
szkał z byłą .^przyjaciółką" żo
ny swojej Karolą Włodkter. Naj
starsza córka, 18-letnia Cesia
była już uezenicą 7-ej klasy —
rozumiała i wiedziała i pytań
nie zadawala.
Ale pozostali, synowie 8-letni
Adaś i 10-letni Samek byli je
szcze dziećmi. Dla nicli odejście
ojca było tragiczną zagadką.
A ffdy zadawali matce py
tania, mikv.ate,. Tlko, gdy spra-

młodzieńca. Skromny student
wywarł na niej wrażenie—poki-eliali się. Zra,zu ojciec o ni"iii słyszeć nie chciał, potem
dnak
przyrzelcł
sprawić
szystko do ślubu, obiecał na
wet i mieszkanie. Wzamian mia
L: przejść na jego stronę t po
rzucić matkę. Odmówiła i przy
szło do sprzeczki między oj
cem a córlką.
— Nie 'nawijaj mi się na oczyl — brzmiały ostatnie sło
wa ojcowskie. Odeszła w mil
czeniu, tamując Izy.
7. początku skierowała się do
domu, potem sie rozmyśliła i

przed sądem. Oskarżona jednał?
do sądu już nie przybyła. Załą<
czono tylko do akt sprawy .świai
dectwo śmierci 21 -letniej Cecy
l;i Heller. Zrozpaczona dziew
czyna napita się sublimatil,
zwracając pieniądze pocztą.
Oskarżenie zostało cofnięte, a
sędzia pokoju sprawię i::nor
rzył.
tiooo
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Stynna ChirotnanUsa- Wronka
CC
IKlł
która odgaduje życie każdego człowie
ka, przeszłość przyszłość i terainiej
szość, udziela najlepszych rad
Przyjmuje od 11 do 8 wiecz.

„CUDÓW A'

Karmelicka 3 m. 28.
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iESIENNO-ZIMOWY

SPECJALNY DZIAŁ WOJSKOWY
FRENCZE
PŁASZCZE
BRYCZESY
ftEUNDU8?Y

Pa5ia Jes^ensłe S zimowe
Kurtki na futrze i na wacie
Garnitury jesienne i zimowe
Płaszcze gumowę i brezentowe

Okrycia damskie
Palita pluszowe
Wielki wybór manufaktury
Kołdry na wacie i koce.
K o s t i u m y

Krajowa Wytwórnia S»
Długa Pasaż Simonsa sklep N® 62, wejście od uliczki Tel. 126-01.
UWAGA NA ADRES!!

3142

E$3BEH3.5IE

»anai<i-8a+ys*'*rrxr :^:r.

D

133 59

W

I

E 3 ^ E

i

P ^ T O O - Ą

haftują suknie maszynowo i dżetami, karbują,
plisują, increżkują i okrętkują bieliznę.

S[

Twarda 24, KELLER, Tełef. 21948.

LEKARZA tkc) przyjmie tabinet den
Ino
we Lwowie. Listy „Dobre Gdy światło zgaśnie
nie pall się? Zadzwoń 188-SS! tystyczny
Mafrymoiaii
warunki" Biuro dzienników, BucbstajNatychmiasfowa naprawa światła, dzwonków motorów. „Słała Pomoc Elektryczna"
Handlowiec prowincjonalny ro. wie
3169
Inż. Tadeusz
~ "
Wer9zwowsk>,
lei, Żelazna
Źfl
47
3052 iba Lwów Legionów 21.
dzwoń 161-71 1808k dziony lat 45 intclig. wykształcony 7.
'
j rodziny pragnie zapoznać się z
wszelkie oraz Koncesjonowane biuro elektrot. Pogotowie Elekt
kobieta inteligentna, zamożna w tym
(Pochodnia) Chmielna 37
f Znany skład futer i pracownia kuśnierska
galanterię fu
samym mniej więcej wieku w cciii ma
ł FUTRA
trzaną
poleca Natychmiastowa naprawa światła, dzwonków i motorów. trymonialnym oferty do Biura ogło
Nowe instalacje szybko i tanio za gotówkę i na raty. szeń Rajznera, Twarda 8. sub ,B". 3154
z firmą, uparcie naśladującą nasze ogło
e
g
s
.
od
M. Kołobielski
i.
RODZYNAK
Uwaga:
szenia, nic wpsólnego nie mamy.
<390 f l r .
zne

146

dobrc

DLŁIGA 29, tel. 132-48 front

Marszałkowska 120, tel. 43-52
FREBLANKA -OCHRONI ARKA
Wszelkie zamówienia oraz przeróbki wykonywa sic podług
Rutynowana freblanka z wieloletnią praktyką ochroniar
najostatniejszych modeli,
ską, posiadająca wyższe wykształcenie pedagogiczny poszu
kuje komplet dzieci w wieku przedszkolnym, również z na
uczaniem początkowym. Zgłoszenia do adm dla „Romy", tloinaczenia, korespondencji,', w jęzvWAŻNE OLA
PAM
futra męskie, szale nurkowe i krecie, niebie
jkach polskim i obcym załatwia biuro
organizowane
FIRMA CHRYZANTEA1A Niecała 3
siły
skie i białe lisy i wszelkie surowe skórki.
już kompLeiy założone P^zez pierwszorzędne
poieca wielki wybór ostatnich nowo315i>
Wszystkim moim Sz. Kiijcntom iyczq
do szkół średnich fachowe.
Jści w piórach, ptakach, fantazjach,
dla dzieci od 6—12
HSW: HDWI HSTłDS M S-S
najnowsze paryskie modele z materjałów najlepszych, oraz kwiatach w wykwintnym gatun lat prowadzone gru
;
ku po cenach możliwie niskich. Maga- parni przez naucz,
nabyć można w zakładzie krawieckim
telefon 120-94 i 249-70.
jzynom znaczne ustępstwa. Ostatnia gimnazjum
syste
nowość: kapelusze i kołnierze z piór
mem najnowszym
Pasternak I Chwat 40 (w 11-im podwórzu)|
Najtaniej
Przekonać się jest to najlepszą reklamą
3191 strusich oraz plumażc i marabu do su Przedmioty dodat
kien balowych. Wykonywa się wszel kowe: deklemacje,
3177
kie zamówienia podług próbek. 1845k
KAR
!
T Y
dc? E R Y
tańce,
wycieczk
ME?[|| S wyprzedaż. powodu zmiany interesu. Jadał
ukowe. Kancelarja
materiały piśmienne poleca fin
t uwiadamia, że zapisy nowych ucztnic trwają. Uczenice ze świadectwem peł R BtlaOanCU nie. sypialnie, gabinety oraz pojedyncze sztuki
czynno
od
3—5
,LIRA" Warszawa. ZŁOTA
~
nej szkoły powszechnej są przyjmowane bez egzaminu do kl. IV. Dla nieza. i t. d. sprzedaje po ce- ~
Marjańaka 2 m. 6
Wysyłamy za aliczoiiH
możnych uczenie znaczne ustępstwa. Kancclarja czynna codziennie od 10—2 pp. nach konkurencyjnych Graniczna l? m. 1, TEKENBAUM

posiada na składzie wielki wybór gotowych

karakułowych i fokowych palt damskich

Z
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Marszałkowska 81 m 16.

Średnia Szkoła Humanistyczna Żeńska

SZ. AJZENBEBG, DZIKA 5
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\M\B w obszernych salach Związku
P O S Z U K U J £
długoletnią praktyką pragnie nawiąU U I I I l O U U I I Ł W y Nauczycieli S O L N A 1 m. 5
się lokalu n» skład ewentualnie suter}
ać stosunki z lekarzem dentystą (tk«j)
w nadchodzące uroczyste święta (Rosz haszana i Jom Kicelem współpracy na prowincji; Oferty zagraniczne prawid ny w okolicy ul. Królewskiej i A!. Je
pur odbędą się modlitwy. Informacji ud?tala Kancelarje co
sub. ,,Gabinet dentystyczny" do adm. nowe sprzedam za rozolim. Oferty składać pod „Skład" do
dziennie 9 rano do 2 i od 6 do 11-ej wiecz. 1691 k
administr. ,,N. P.".
ibS3k
Nasz Prz.
raz. Prosta
lii

męskiej

Ajzenberg, Dzika 5

Pianino

4—

STUDENT
wyższych
senic-in)^
'przyjmie jeszcze lekcje korepeiv.;je.
(Telefon 185-18.
l>\ikZ
POTRZEBNY jest chłopiec z i .eligentnej rodziny do jubilera. V\ i.idoT0W. OKRĘTOWE——^
iność Grzybowska 2—19.
i !5ki
BOGATE panic i panowie / lep- :ycł!
zasfer
żydowskich
pragnący
wyiś
Płac Teatralny 6.
maż lub ożenić się, niech się zv >óc<i
g w a r a n t o w a n e j jakości, podług ostatnich
Tel. 80-48.
ów.
zaufaniem
do
firmy
Felicja.
!
2995
skrytka pocztowa 61. Na odpo\ ied.
modeli paryakich
3139
informacyjna dołączyć 50 ur. z v opo?914
zycjami zł. J.
BUC1IALTERJI wykład współ,.
tylko z utrzymaniem dla 2 kształcących autora - bilansisty Palłiera obc
się panienek. Opieka, pianino.
wszystkie dziedziny handlu, prz :m.vgotowe i na zamówienie poleca
Telefon 144-13.
1884k siu, rolnictwa, konumałności. gw rar.tuje bezwzględna samodzielność P<Znana pracownia kuśnierska
sady zapewnione. Nowogrodzka 18.
NAUCZYCIELKA muzyki b. nc
M. RYSZFELD
ca proi. Drzewieckiego udzi<
ekcji
(w podwórzu) telefon 281-08.
telef.
Przyjmuje wszelkie roooty w zakresie Wiadomość telef. 405-82 od I—3-ei
175-84
1717
kuśnierstwa z własnych i powierzonych
futer, oraz posiada na składzie wielki STENOTYP1STKA polsko w podw., wprost bramy I piętro.
wybór fokowych, bibretowych i karaku ka, pierwszorzędna siła.
v. i łlctłowych palt oraz galanterję futrzaną nia praktyką w najpoważniejszy, i iii
TPECT
i pojedyńcze skórki.
much krajowych i zagranicznvc ! pr;i
Uwaga:
Pracownia w podwórzu na pra
Prywatne komplety!
gnie zmienić posadę. Oferty pod „Sa
PP3HH .npnimi
wo mieszk. 6-a.
3185
modzielna korespondentka" do .Jniinajnowszych faaondui na flaneli, łrynauki
31f3
0 3157
1754 2
kocie i lekkiej podszewce znane]
duży l wystawą róg Wiel nlstracji „N. Przeglądu".
W, Suwałkach poszukuje lacinisty (kl)
kilimów, koronek, batiku, aplikacji Itp.
kiej i Pańskiej odstąpię za-i NIEMIECKIEGO lekcji, konwc ,acj»
7[órawia 26 m. 8, tel. 504-83.
do starszych klas z pelnemi kwalifika
raz. Wiadomość:
udzielam niedrogo. Twarda
; i. 5.
Informacje od f2do 2-ej po pol.
lejami.
1868k
między 10—12.
' 7*55 Z
Zielna 26 nr 1.
Adr«S! Dyrekcja żydowskiego
fabr
fabryk!
SMACZNE
obiady
po
il.
Telef. 539-24,
3189
gliranavlun? §UWalkl.
17 flK
m. 2a parter.
'
poleca na nadchodząc^ "^zon
R P 7 Y M A " ~ Warszawa Przedsięb
KOMPLET przygotowawczo - freblo- FRANCUSKA ro powrocie
1'aryża
Przedsiębiorstwo
Handlowe L
s
|i NALEWKI
f
|przvimię
osób
całodriennem
2a
A
n
g
i
e
l
s
k
i
e
g
o
udziela
lekcji
irancuskieso
uajno
vszą
wskl
nieliczny
przyjmie
dwoje
dzieci
P«t«ai Mr «4, telefon 282-78.
dymaniem. Pianino na miejscu
3807 udzielam Nowoljpki Nr. 41 m. 7 Ceny od 6 i pól lat. Leszno 27—27 Szydło i najłatwiejsza metoda. Pańska 64 ml.
S3HBSS£;^
lvi
przystępne. Od 4—8.
1887k 10—2.
17777 Z
1646 26.
Redakłcr o«fpo *;td !zialiiy Daniel Koasejicweifr
%
Kviniivi i :!,ikcvjnv: | . Appenszląfr,
Szwalbe i S. Wagman
Druk. „Di Weil", Now< lipw 7.
•\Vyd:iwc : SpdWzielnla WyillfiW, lljfiB „Ulłja.". '
2aw»fid»?nia. że zapisy nowych uczniów trwają. Kflnctlarja codaiennie
mjj« od godz. 10 im 2 p. p. i od godz. 4—6 wiec*.

priyj3176

Bsa wSazamożnych ucznidw znaczne ustępstwa.
CfJNARD LINE
Marszałkowska 154
przeniesione zostało —
na ul, MARSZAŁKOWSKA 144
Telefony: 96-24 i 282-89.
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