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Diuga 19, tel. 12-24-7Q
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Sztuka w 3 aktach Lejba Małacha. Inscenizacja i reżyserja: Michała
Brandta. Muzyka: Henocha Kona.
Bilety w kasie teatru, Długa 19 i w „Knltiir-Łidzc''. Długa 50.
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Letnie przechowanie FUTER
Towarzystwo Handlu i Przemysłu Futrzanego

TELEFON 593-25.

w wielkim wyborze
Lisy srebrne niebieskie, polarne i cze rwone. Skórki futrzane w najmodniejszych
'
płaszczy i pelerynek.

odcieniach.

Ostatnie

modele

Teatr NOWOŚCI

Bielańska 5, tel. 285-86.
i
Kierownik: M. Winder.
DZIŚ i CODZIENNIE o g. 9 wiecz.

* 3 U ± tlPT^O !
dn. 25 b.m. o godz. 7 wieczór OTWARCIE wytwornego i dostępnego
dla każdego Restaurant — Dancing — Bar

„BELLE - VUE"

€5

W

w przepięknej komedji p. t.

dziewcząt

„MĘŻOWIE do WYPORU"
majestic * 4 «•10

Hollywoodu

film najnowszej produkcji
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FAY WRAY Rich. ARLEN

«Serce

Włóczęgi®

w fascynującej komedji muzycznej ]

MM WAJBS GEUBTER:
w 3 aktach (5 obr.)
UWAGA: Dziś o g. 4 pp. dla inteli
gencji pracuj. Prezent dla wielbi- I
cieli talentu LUDWIKA SATZAI
słynna sztuka

DER
gr.

w filmie

„ROZEŚMIANE OCZY
CZY" I

nieważne

zachwyca

Jednogłośna opinja publiczności
brzmi: tak cudow
nego filmu, jak

Ludwik'

GAZŁEN

Bilety już do nabycia w kasie i
teatru Nowości od g. 11 r.

p. 4,6,8,10

DOTĄD NIE BYŁO!

KRZYK Z JARACZEM 50%
Specjalna zniżka dziś, środa oraz do
innych teatrów i kin codz'ennie.
R. I. O. K. im. Żeromskiego Nowyświat 23/25 (Pasaż Italja^ jsl. 662-72.
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JE
Największy przebój sowiecki
ftiWin
w filmie

ATLANTIC^

APOLLO

Bilety ulg. ii passe-partout

M

ROZKOSZY

HSEU3T8ASZ4
Dla młodzieży zł. 1.09

H!

przy ul. MARSZAŁKOWSKIE] 107.
Nroiejszeni mamy, zaszczyt prosić JWPanstwa o łaskawe przybycie^
Z wysokim szacunk-fcm
Dyrekcja SZYMON KLINGHOFER.

" B0ŹEK

wybranych
z
pośród 10.000
najpiękniejszych

Sp. Akc.

Warszawa, M80D0WA 20.

Żelazna 61

i 400 GIRLS

p. 4, 6, 8,10

JOAN CRAWFORD
CLARK GABLE
ROBERT MONTGOMERY

Punkt, o godz 6-ej odbędzie się pokaz reprezentacyjny dla przedstawicieli
rzędu, dyplomacii i prasy uświetniony koncertem muzyki Fr. Schuberta,
w wykonaniu orkiestry symf. pod batutą Adama Furmańskiego.
Wsięp za specjalnemi zaproszeniami; bilety na pozostałe wolne miejsca
w kasie kina od 11 rano do 1.30 pp. i od godz. 5-ej pp.
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DZIŚ 3 PRZEDSTAWIENIA
I
12 p. p. 4.15 p. p. i 9 wiecz.

Żyd. Studjo Eksperymentalne

W ROL. GŁ.

45

M

Bilety po cenie od 49 gr. do 2 zł. już do nabycia w barze „Central
Leszno 2 oraz w kasie teatru. Ceny popol. od 40 gr. do 1 zł. nO gr. ——.

SYMFONIA"

Elektoralna

I
'•

Dziś o godz. 4 pp, i 9 wiecz.

OSTATNIE 2 DNI!

DZIŚ POD PROTEKTORATEM J. E. MINISTRA PEŁNOMOCNEGO
AUSTRJI P. MAXIMILIANA V. HOFFINGERA ODBĘDZIE SIĘ

i . I^UL

)

TEATR im. KAUflBlftiSKIEGO Oboźna 1

N. ŚWIAT SO P. 6-8 ,15 -10,15

NIEDOKOŃCZONA

AMOR

_ _

przyjmują codziennie oprdeł MW '
i niedziel od god z. 8 da 7
""

5

rajwspanialszego arcydzieła filmowego prod. Sascha, Wiedeń, 1935 r. p.t.

1)

REDAKTORZY

KOMITET REDAKCYJNY:
f. HPPENSZLAK, N. &ZWALBE i S. WAOMAlł»

N.-Świat 40

p. 4,6,8,10

KRÓLOWIE HUMORU

i

rozśmieszają do łez w komicznej
operetce

,BYLI SOBIE DWAJ HULTAJE'
Ulgi ważne

UCIECHA

Złota 72
Pocz. 6

GRETA GARBO
w filmie p.t.
MALOWANA ZASŁONA.
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Podpisanie tukstoi nowej usta
wy kuas'yt'.icyjrn'j przez P. Pre
zydenta Rz;>iiiLc.j odbyło się na
Zaimku o g. 7 min. 30 wieczorem
Przy ak-ci.' podpisania obecny
był rząd vn car,pare, z w yj.ądk.iem
jcdyinie dwu: miłnśstiów, nieabec
nycJi w Warszawie: Becka i Zaw acizkiego, pożal cm prezydja cr
bu izb prawodawczych z marszałikajni na czele, oraz pienwsi
prezesi sądu najwyższego, n.ajw.
trybunału admimsliracyjncgo
i
najiw. izby 1 iAj.Hitroili.
Ustawa konstytucyjna
była
komiirasygnowana
przez cały
rz«'jd.
Po po dip is a it .iu nowej ustawy
kOMStytiiicyijuicj I'. Prezydent podejirnował abecnydi podczas te
go afcttu obiadem.
O giodiz. 10 wiiccz. ociihy} się
na Za,m1<u raut. Na raucie <ym
obecni byli jedym.ie oibywaltele
polsicy. W czasie, gdy na Zamlkiu
podpisywana była 'tonstytiacja,
na Placu Zamkowym wojsko oct
dało przepisowe humory.
Zaproszenia na raut zawiera
ły również zastrzeżenie, iż zapro
szeni nraja sięaja,w:ić z octem acse
ni am i potoki cm,i. W tein sposób
podkreślono "r-jwniętrznio . pań
stwowy -charakter uroczystości.
Ogłosizenie podpisanej ustawy
koirustytuc^jnej nastąpi w „Dzień
niku Ustaw" dziś około godz. 9
r,auro.
•Z chwilą wejścia w życie Kon
styhucji stiracą moc obowiązują
cą pełmomocniatwa wchw atone
ostatiiiio przez Izby Ustawodaw
cze d.la Pana Prezydenta Rzeczy
pospolitej do wydiawamia w okre
sic bcz'seijimowym rozporządzeń
z mocą ustawy.

*

W niektórych' pismach uikaizały się wiadomości, iż po podpisy
wartPu Koirstytuoji, Rząd wręczy
dymisje, poczem nastąpi rckon stfnuikcja gabinetu.
W.iadoini!G:ści te nie odpowiada
ją prawidlzie.

*

(PAT-)

Wczoraj na zamku

MAŁY

PRZEGLĄD, Warszawa, piątek, gfi. .ii)

królewskim odbyło się uroczyste
złożenie przez Pana Prezydenta
Rzeczypospolitej podpisu na ak
cie ustawy konstytucyjnej.
W godzinach
wieczornych
miasto przybrało uroczysty wy
gląd. Z gmachów państwowych i
domów prywatnych powiewają
flagi o barwach narodowych. Za
mek królewski jaśnieje zdaleka
od świateł rzęsiście oświetlony
reflektorami.
Na Placu Zaimkowym z okazji
wczorajszej uroczystości zgroma
dziiy się liczne rzesze ludności
stolicy wypełniając
szczelnie
plac i wyloty przyległych ulic.
Zwartym szeregiem ustawiły sic
związki b. wojskowych ze sztan
darami oraz szereg organizacyj
społecznych i robotniczych.
U
podnóżka kolumny Zygmunta
stanęły kompanje honorowe z
chorągwiami warszawskich puł
ków piechoty: 21 p. p., 30 p.
strz. kail, oraz 36 p. Legji Akade
mickiej. W głębi placu ustawił
się szwadron 1 p. szwoleżerów
im. Józefa Piłsudskiego ze sztan
darem.
O godz- 19.30 w chwili skła
dania przez pana Prezydenta
Rzeczypospolitej podpisu na ak
cie ustawy konstytucyjnej, od
działy wojskowe sprezentowały
broń," orkiestra 21 pp. odegrała
hymn narodowy, a baterja 1 d r
wizjon.ii artylerji konnej z dzie
dzińca kompanji zanikowej przy
ul. Bugaj oddała 101 strzałów.
Po odegraniu hymnu narodo
wego, zebrane na placu tłumy
długo manifestowały wznosząc
okrzyki na cześć konstytucji, Pa
na Prezydenta Rzeczypospolitej,
Pana Marszałka Józefa Piłsud
skiego, rządu oraz twórców kon
stytucji. Następnie orkiestry zgro
iiiadzone na placu
wykonały
,,pierwszą brygadę" oraz szereg
utworów muzycznych.
(PAT.) Akt złożenia przez
Prezydenta R. I', podpisu na usta
wie konstytucyjnej odbył się na
zamku w t. zw. sali Rycerskiej,
ozdobionej cyklem wielkich fi

bra zó w
historycznych pędzla
Bacciarelego i popiersiami het
manów j mężów stanu. W sali Ry
cerskiej pod słynnym zegarem,
wyobrażającym Clironosa, który
dźwiga na swych barkach świat,
ustawiony został stół, pokryty
czerwonem suknem.Na stole stały
dwa kandelabry, kałamarz i pie
częć Prezydenta Rzeczypospoli
tej. O godz. 19.15 zaczęli przy
bywać członkowie rządu, mar
szałkowie i wicemarszałkowie
Sejmu i Senatu oraz refenci usta
wy konstytucyjnej w Sejmie i Se
nacie. O godz. 19-30 punktualnie
wszedł na salę Pan Prezydent
R. P. poprzedzany przez dwóch
adjutantów kpt. Guzewskiego i
kpt. Uartmana oraz dyrektora
protokułu dyplomatycznego Ro
mera. Za Panem Prezydentem
wszedł premjer Sławek, niosąc
akt konstytucji, za premjerem
szef kancelarii cywilnej świeżaw
ski, szef gabinetu wojskowego
pik. Głogowski oraz kapelan
przyboczny Prezydenta ks. Humpola. Pan Prezydent Rzeczypo
spolitej, przywitawszy się z obecnymi na sali, zasiadł w fotelu
za stołem, Poczem pan prezes Ra
dy Ministrów przedłożył p. Pre
zydentowi ustawę konstytucyjną
zaopatrzoną
już
w podpisy
wszystkich członków rządu, do
podpisu. W chwili, gdy Prezy
dent Rzeczypospolitej wziął pió
ro do ręki, rozległ się pierwszy
wystrzał armatni, za nim nastep
nc — jeden po drugim. Pan Pre
zydent postawił najpierw na
pierwszej stronic aktu datę z dndzisiejszego, nadając lem samem
nowej konstytucji nazwę: „Usta
wy z dnia 23 kwietnia 1935 r."
Następnie na ostatniej stronie
tekstu ustawy, wypisanego ręcz
nie na papierze pergaminowym,
położył Pan Prezydent swój pod
pis nad podpisami premjera i
wszystkich ministrów i podał
akt szefowi kancclarji cywilnej,
który wycisnął na nim pieczęć.

Niemcy protestują...
wane, jako dokumenty o daleko sięgającem znaczeniu, nie usuwa by
najmniej odpowiedzialności poszcze
gólnych państw. Wobec reguły jedno
myśiności żaden członek Rady nie mo
że zasłaniać się zbiorowi) odpowie
dzialnością tej anonimowej instytucji
w obecnych wanulkach uchwala ge
newska według ,,Oi.pl. - Polit. Korr."
nie posiada mocy werdyktu sądowe
go i w konsekwencji me pociągnie za
sobą dla Niemiec żadnych następstw
prawnych. Pod żadnym jednak wa
runkiem Niemcy — pisze „Dipl. Pol.
Korr." — mie dopuszczą do prze.
prowadzenia na forum międ-zynarodo

grantów, czy to w celu umorzenia
spraw o nielegalny pobyt, czy nawet
przy wyrabianiu papierów obywatel
skich. Śledztwo w tej sprawie ciąg
nęło się już od wielu miesięcy. Wy.

du przysięgłych. Sąd federalny miał
jeszcze skarżyć Insulla o pogwałce
nie ustawy o bankructwie, ale Na czelny Prokurator, jak donosi prasa
amerykańska, wyda! rozporządzenie
do prokuratorji federalnej w Chica- !
go, by procesu tego poniechać. In
still przebywa dalej w Chicago i w 1

DEMONSTRACJA PRZECIWKO FIRMIE ŻYDOWSKIE] SPROi;
WADZAJĄCEJ TO WARY Z NIEMIEC.
Wczoraj wieczorem, na szy!- Nalewki 23 rozlepione zostały uHżlć składu wełen i nici p.f. „Ko lotki, piętnujące firmę tę za spro
meta" — M. Haberman przy ul. wadzanie towarów z Niemiec.

Wieści z Scrap

II OSÓB RANNYCH W KATA furmani, Ictórzy obrzucili autobus gra
STROFIE AUTOBUSOWEJ POD dem kamieni. Jeden z rzuconych ka
mieni uderzył szofera w głowę. Szo
OPOCZNEM.

fer stracił przytomność i panowanie
nad kierownicą, powodując katastro
fę. Furmanów aresztowano.

KIELCE. (PAT). Na szosie Koń
skie • Drzewica, we wsi Korytków
pow. opoczyńskiego, autobus pasa
żerski wpadł do przydrożnego rowu.
llpasażerów odniosło rany. W cza
sie dochodzeń ustalono, że katastro
fę spowodowali przejeżdżający szosą

TRAGICZNA EKSPLOZJA KORKÓW
DO STRASZAKA.
LUCK. (PAT). Dziś o godz. 13-ej
w składzie zabawek dziecinnych w
Łucku, należącym do Richtera, pod.
czas rozpakowywania
nadesztej z
Warszawy .skrzyni z korkami
do
straszaka, zawierającej
ok. 15.000
szt. korków, z nieznanej
przyczyny
nastąpiła eksplozja. Znajdujące się w
sklepie zabawki, księgi i L p.
sBfl
wybuchu zostały wyrzucone razem z
szybami wystawowenii na środek ulicy. Właściciel sklepu został popa «
rzony odłamkami
blachy i skrzyni.
Straty wskutek zdemolowania skła
du są dość znaczne.

CYRK Staniewskich

DZIŚ w 4-tym dniu Międzynarod.
Turnieju o Mistrzostwo świata w wa
dze ciężkiej na r. 1935
w aI c z ą :
Grabowski (olbrzym — Polska) —
Sambuco
Meksyk.
Decydująca: Maciejewski (Polska) —
Czaruchln (Rosja)
(
Tornow (Polska) — Stccgcmann
(Holandja)
Pooschoff (Niemcy) — Krauzcr (Pol
ska) — tegor. mistrz Europy i Wiel
KASIARZE SPOWODOWALI POŻAR
kiej Brytanii.
FABRYKI W BIAŁYMSTOKU.
Początek: progr. o 8.20; walk o 0.30.
BIAŁYSTOK. (PAT).
Dzisiejszej
Ceny od 99 gr. do 5 z.l.
nocy dokonano włamania do biur i
składów fabryki sukna Ł. Polaka, przy
WALKI W CVRKU.
się
Wczoraj w 3 dniu turnieju o mi ul. Kupieckiej. Sprawcy dostali
strzostwo świata ogólne zaintere.-o - przez drzwi na dacłi do wnętrza lo
wanic budziła
walka Kraussera z kalu i usiłowali rozbić kasę ognia,
Czaruchinem. W ciągu 3 rund starcie trwałą. Zamiaru tego jednak zanie w
recwKatu nie dało. Również bez wy chali, natomiast podłożyli ogień
niku była walka Grabowskiego ze czterech miejscach w biurze i skła
Śipiewacakiem. Polsko . amerykański i dach sukna. Ogień zniszczył urzą •
wraz z księgami
zapaśnik Bagana został zdyskwnlifi-; dzenie biurowe
kowany w watce z 0!ivcirą za sto handlowe.mi i część zapasów sukna.
sowanie chwytów •niedozwolonych Ogółem szkody obliczają na 70.000
Poschoff |X>konał Stegomaiia.
zł.

FAMA

4,6,8,10

ZYD SUSS

nikiem jego jest aresztowanie kilku
pośredników^ Podobno łapówki
wy
nosiły przeszło mDjon dolarów. „Gang
sterzy" — pośrednicy brali po 100
do 1000 doterów od każdej ofiary.

Nieoczekiwany finał sprawy Insulla
CHICAGO. (PAT). Rząd Stanów,
Zjednoczonych postanowi! poniechać
(lals/ych procesów przeciw 1'isulto - |
wi, ponieważ kosztują oi:e u/jrzymie i
sumy, a jak wynika z procesów prze
ciw niemu
już przeprowadzanych,
niema najmniejszych szans uzyskania
ska/ajęcego werdyktu ze strony są

UROCZYSTA AKADEM JA KU CZCI !. L. PERECA w ZW. LIT.
W roku bieżącym upływa dwa „Ostatnie lata i. L. Pereca", Icek
dzieści.a lat od czasu śmierci Manger, M. Majzel, Leo Finkielwielkiego pisarza i poety żydów stein. An ni Cejilin i A. Kaganow
jskiego I. L. Pereca. W związku ski: Referaty o I. L. Perecu
jz tą 20—letnią rocznicą Zw. Lit. i Nowe inaterjały do biografji I. L.
j Dziciii. Żydowskich
urządza w Pereca, wspomnienia i spotka
środę dn. 24-go kwietnia br. o nia z I. L.. Perecem.
W bogatej części artystycznej,
godzinie 9-ej wiccz. w
swym
własnym lokalu przy ul. Tłomac poświęconej twórczości I. L. Pe
kie 13, uroczystą Akademję ku rcca, wystąpią wybitni artyści
czci I. L. Pereca.
Akademję u- Trupy Wileńskiej: pp. Mirjam
Pot.iświetni bardzo bogaty program jOrleska, Jakób Wajslic,
literacko - artystyczny. W pierw I szyński i i'ii. — Recytacje, oraz
szej części literackiej wezmą u- j recytacje chóralna dzieł I. L. Pe
dzial: Prezes Związku Literatów reca. Bilety na powyższą Uro
p. Sz. I. Stupnicki: — Słowo czystą Akademię od 49 groszy
wstępne.
Długoletni współ .itiż są do nabycia przy kasie Zw.
pracownik i przyjaciel I. L. Pe Literatów (Tłomackie 13).
reca — Dr. Gerszon
Lewin :

wem nowej dyskryminacji moralnej
opartej na wzorach kłamstwa wer
salskiego o winie Niemiec za wojnę.
Protest niemiecki był pierwszą skolei
reakcją ze strony rządu Rzeszy, przy
czem chodziło o to, aby każdy rząd
zagraniczny dowiedział się jak Niem
Przejazd 9.
cy oceniły wogóle jego votuni. Od
powiedź na kwestje poszczególne zo
stała wyrażona
z zastrzeżenlean na
później, narazie chodzi głóiwnie, aby
zaprotestować ,przeciw metodzie sto
sowanej w Genewie, która zupełnie
nie ułatwia porozumienia rzeczowego UWAGA: Ulg. seans o godz. 12 poł.
w aktualnych ważnych zagadnieniach.

Nadużycia w urzędzie (migracyjnym
w Nowym Jorku
'NOWY JORK. (PAT). W urzędzie
rmigracyjno - naturalizacyjmym w No
wym Jorku wykryto bardzo poważ,
ne nadużycie, polegające na wymu
szaniu łapówek <kI nielegalnych emi

iliój.

Oaciś w
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BERLIN. (PAT). Urzędowa ,,Dipł.Bołit Korespondenz" pi?,ze:
Protest
niemiecki przeciw rezolucji Rady Li
gi z 17 kwietnia dowodzi jasno, że
poffiyka niemiecka nie przywiązuje do
vatum rady żadnego
szczegófoiegn
znaczenia prawno - rzeczowego, lecz
uważa ją tylko za demonstracje poHtyczmą. Okoliczność, iż uchwały Ru
dy już dawno przestały być trakto

kvwcitua

hotelu swoim pracuje nad swemi pa1
miętnikaini, l<tóre (niewątpliwie będn
miały znaczny pokup. Zapytany przez
dziennikarzy o swe zamiary na przysz
łość, Insult odrzekł: „Jestem sitaiym
. •':>wiekiem, szukającym pracy za.
:;koiwej".
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Moskwa, PAT. Sta!3n w towa
rzystwie Mo!ioitoiw,a, Kagajtioiwi"
cza i Ordzioinikkłlzc odóył przejaż
dżką moskiewską kolejką p 0 ( '~
ziieiimią.
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Hlflerja chce się „pogodzić9 9

z 2ydaml

PERFIDNY POMYSŁ AGENTA NIEMIECKIEGO W AMERYCE..
Podczas antraktu świąteczne to, iż nic miałyby one prawa od , era jednomyślności (Rady każda
Dziennik „Pariscr Tageblatt"
Na czem polega to lekarstwo,
go nastąpił nagły i nieoczekiwa wołania się do pomocy Ang.lji, strona będzie uprawniona do za
otrzymuje
następujące sprawo co do którego amerykanki
po
ny zwrot w rokowaniach iramcus łtaliji i Belgji gdyby Francja przy stanowienia się nad tym w jakim
zdanie z Berlina, które jego zda godził się z niemieckimi pisarzem
ko - sowieckich, które zostały szła z pomocą zbrojną Polsce, stopniu kontrahentka stała się
niem zakrawa na żart, a jednak ekonomicznym? Jest to koniecz
zawieszone właśnie w chwili, wyciągnąwszy należyte wnioski istotnie ofiarą napaści. Tu tkwi
może się okazać prawdą w kraju na i pilna rozmowa telefoniczna
oxfy wszystkie .przygotowania do z zacytowanych powyżej artyku właśnie różnica pomiędzy uję
nieograniczonych perfidji.
pomiędzy kamc. Hitlerem a P 1 " 02 niaiiifestatcyjnych przyjęć w Pa łów paktu ligowego.
ciem układu francusko - sowiec
Roosevoltem. Cóż ma być celem
•Pokazano
mi
dzisiaj
oryginal
ryżu i w Moskwie zostały j.uż za
Kwesitja zgodności sojuszu pol kiego, jeszcze nie zawartego a
tańczone.
siko - francuskiego, 7 paktem reń sformułowaniem obowiązującego ny memorjał, którego treść mu tej -rozmowy ? Idzie o pozbawie
Z inspirowanych wynurzeń skim nie była nigdy podnoszona, sojuszu polsko - francuskiego. szę wam zakomunikować, gdyż nie żydostwa niemieckiego sił, o
prasy francuskiej wynikało, iż jakkolwiek niemieccy interpretaWahania dyplomacji francus ilustruje on krzywe drogi, które zniesławianie go. Idzie o zapew
trudności, powstałe w ostatniej torzy skorzy byli dopatrzeć się tu kiej, ujawniające się na tle .róż się tutaj zaleca i wielokrotnie na nianie, że żyd w Niemczech pę
chwili sprowadzają się jedynie pewnych sprzeczności. Nie ulega norodniej interpretacji Lokama wet aprobuje, aby oszukać cały dzi już tylko byt cienia, nie po
do nieznacznych „odcieni". Inter io jednak wątpliwoścśi, iż po za pozostają chyba w ścisłym związ świat. Jeszcze podczas swej wi siada już żadnego wpływu, nie
pretowanie konkretnych różnic warciu układów lokarueńskich kit z dwutorowością polityki tory zyty w Stanach Zjednoczonych może zajmować żadnej posady,
pomiędzy stronami Jean traktują- musiał ulec przeobrażeńiu poli- tyjskieij w stosunku do Niemiec. A. P. dzisiejszy wszechpotężny wyparty został ze wszystkicW
cemi nasuwa wszakże przypu tyczny układ po.lsko (francuski,..j Wyraziliśmy przypuszczenie, że dyktator gospodarczy dr Schacht placówek ipaństwowych, nauko
szczenie, że wchodzą tu w grę który .został uzupełniony specjał j Francja otrzymała poparcie bry- się dowiedział, że prześladowa wych, gospodarczych. Ma Kię
zasadnicze momenty natury mię ną konwencją.
., | tyj.skie dla ostrej rezolucji ge- nie żydów w Niemczech odgry dowieść, że nawet jaszcze istnie
dzynarodowej. Ugoda fra-nouskoPrzy zawieraniu układu francii newskiej za cenę rozluźnienia u- wa wielką rolę w szerokich ko jące przedsiębiorstwa żydowskie
sowieoka w sprawie wzajemnej sko - sowieckiego wątpliwości kładu z Rosją Sowiecką. Wysu- łach ludności amerykańskiej, a redukują swój personel, a żydów
adwokaci i lekarze też
pomocy ma być zawarta na mo natury proceduralnej powstały' niecie kwcstji cieśnin podczas przedewiszystkicm u samego pre scy
cy deklaracji londyńskiej z dnia nietylko w Berlinie, lecz również j dyskusji nad uchwałą antynie-' zydenta Roosevelta. Bojkot go rychło będą imusieili opuścić Rze
2ngo lutego, w ramach paktu li i w 'Paryżu. Francja nie chce się' miecką nie przyczyniło się rów- spodarczy wobec Niemiec, któ szę. Jeżeli tedy ustawy antyży
gowego, a co najważniejsza zgod zobowiązać do „automatyczne niież do spotęgowania „przyjaź ry właśnie w Ameryce jest prze dowskie zostaną nawet zniesio
nie z wszystkiemi postanowie go" udzielenia pomocy zbrojnej ni" pomiędzy Londynem a Mos prowadzony ze szczególną mocą, ne, to żyd .nie maże być niebez
niami układu
lokanneńskiego, swej partnerce sowieckiej zanim kwą pomimo ostentacyjnych to został tu, w Niemczech, bard'zo pieczny w żadnej dziedzinie ugwarantują ceigo be zip iec zeń s t wo nie będzie wniesiony rekurs do astów, wygłoszonych podczas dotkliwie odczuty. To też jest mysłowoj.
Ale .nie trzeba zdaniem tych
rzeczą zirozumiałą, że szuka sic
na Zachodzie.
Ligi Narodówwizyty min. Edena.
tu środków i dróg nietylko na tu- panów wica'le tych ustaw uchyFrancja nie może zawrzeć So
Dopiero w razie mieosiągnięN. S.
ry gospodarczej, aby zairadfcić lać. Wszystko może pozostać jak
juszu wojskowego z Rosją, gdyż
szkodliwości
togo ibojkotu. 1 otóż dotychczas. Nawet agitacja anty
W .razie wykonania przez nią zo
dziennikarz amerykański niejaki semicka partji może trwać nadał.
bowiązań sojuszniczych wzglę
Filip Mongan twierdzi, że wyna Trzeba tylko oświadczyć przez
dem Rosji, ewentualnie zaatako
lazł upragniony środek zaradczy, telefon (i natural nie rozpowszech
wanej przez trzecie mocarstwo,
i w tym celu umyślnie przybył' nić te rozmowę przez radjjo po
musiałaby ona pogwałcić pakt
© do Berlina, gdzie zatrzymał'się w I wszystkich stanach Ameryki) że
reński. Nie należy nigdy tracić z
hotelu „Eden".
j wszelkie dalsze gwałty wobcc
oczu faktu, że w myśil paktu reń
WYBORY BEZ PARTYJ.
złożona z 50 wyborców, którzy
Alister
.Morgan
skomunikował
'żydów zostały zawieszane. Jeżeli
skiego Wielka Brytanja, Italja i
IKC. komunikuje .główne tezy przy
nie musieli być przedstawiciela •się z pewnym niemieckim pisa nastąpi na to zgoda czynnika de
Belgja zobowiązały się do udzie
szłej ordynacji wyborczej, opracowa
mi tej czy innej parlji. W prak rzem gospodarczym, ażeby opra cydującego, to p. Filip Morgan
lenia natychmiastowej pomocy
ne przez Komitet Trzech. Nowa or
tyce też obok list partyjnych wy cować odpowiedni plan akcji- Ci szybko zatelegrafuje do Ameryki,
zbrojnej nietylko Francji na wy
dynacja zarzuca dotychczasowy spo
stępowały do wyborów listy t. panowie wyłożyli swój pomysł w ażeby podjąć wszelkie przygoto
padek nicsp.rowo.ko warnej napa
zw. „dzikie", a że nie miały one meimonjale, który ma być przed wania do tego historycznego wy
ści Niemiec lecz również vice sób zgłaszania kandydatur poselskich
przez określoną liczbę obywateli, lecz
powodzenia, to jest pod wzglę stawiony najwyższym instancjom darzenia".
versa — państwa te powinny sta
dem prawnym zupełnie obojętne. w Rzeszv.
Korespondent berliński, komu
Memorjał, napisany
nąć po stronie Niemiec w razie rozwiązuje to zadanie inaczej:
— Prawo to nadano specjalne
DWIE KONSTYTUCJE.
po angielsku, zawiera w całości nikując to swemu dziennikowi,
zaatakowania ich przez Francję.
Z powodu wejścia w życie nowej 34 stron : ce, z których 14 przypa zastrzega się, że nie czyni tego
mu kolegjum odrębnemu dla każ
Szukając wyjścia z tej dwu
dego okręgu, a złożonemu z re- konstytucji ABC. zestawia starą kon da na dzieło p. Morgana, a re przeto, by tein fanatyczny pro
stronnej klauzuli Francja i So
szta 24 na tekst pilsarza gospo jekt, ułożony zresztą '.przez 2-ch
wiety wysunęły naprzód proj.eikt ' prezentantów samorządów tery stytucję z nową:
—• Obie konstytucje poprzed darezęgo .niemieckiego,
torialnych i gospodarczych, oraz
który | ludzi, jego zdaniem materjalmie
paktu •wschodniego, który byłby
z delegatów instytucyj o charak
nie (z 3 maja 1791 r. i 17 marca nota bene jest „niearyjczykiem". niezainteresowanych, mógł obu
uzgodniony z Lokannem zachod
terze prawno - publicznym. Tak
1921 r.) opierały się na zasadzie
We wstępie Morgana mowa dzić coś więcej niż uśmiech poflinim jedynie w razie przystąpie
skonstruowane
kolegjum
ustali
budowania państwa na sile zb'to- jest o znaczeniu bojkotu amery towania. Ale memorjał ten irozenia doń Niemiec. Wobec zanie
rowej Konstytucja dotychczaso kańskiego, przyczem autor wy słanv został wszystkim ministrom
dla każdego okręgu kandydatów
chania tego projektu z przyczyn
na posłów w ilość! conajmniej
wa chciała to osiągnąć w spo - raźnie stwierdza, że w bojkocie niemieckim, pozatam jego część
'dobrze już znanych zrodził się
sób błędny, czysto mechanicz- tym biorą ucMał nietylko koła- gospodarcza
dwukrotnie
większej
od
ilości
oraz
projekt o
plan zawarcia umowy bij a ter al
my, rozwijając do ostatecznych żydowskie; obok wielkich onga- przestaniu
mandatów, przypadających da
dalszych
prze
nej, ustalającej wzajemną pomoc
nemu okręgowi. Sposób desygno
konsekwencyj modną naówczas j n j z a C yj robotniczych uczesitmiczą śladowań żydów,
(łecz bez
Francji i Rosji w razie „jawnej
wania kandydatów przez kole zasadę demokracji
parlamentar - w mm
motywów)
zostały
'
'
burżuazja amerykańska jogo
I niesprowokowarnej" napaści —
gja
został
jak
słychać
ujęty
w
ten
nej.
Nowa
konstytucja
stawia wyznania katolickiego i prote przesłane
przez
zaufanego
na mocy postanowień paktu ligo
sposób, żeby kandydaci ci nie
zasadę wręcz przeciwną: formo stanckiego, z .synem dawnego kurjera
Prezydentowi Roosewego, a mianowicie — zgodnie
koniecznie
byli jednej barwy,
wania zbiorowości przez pań - prezydenta U. S. A. Tomasza velitowi. Co najważniejsza inicja
z artykułem 16-tym. W artykule
lecz możliwie odpowiadali róż
stwo — również zresztą w myśl Roosevelta na czele. Wszyscy tor amerykański tego pomysłu
tym powiedziano, iż każde pań
nym prądom nurtującym w spo
modnej obecnie zasady państwa oni dokładają wszelkich sił, by omówił swój plan z p. Rubbeav
stwo należące do Ligi popadnie
integralnego i wszechwładnego. ruah bojkotowy coraz
łeczeństwie.
stanu
p.
bardziej tnopem, a sekretarz
w sitan wojny z wszystkiemi
Kolegja przedwyborcze składać
1 tak samo przeprowadza tę za .się rozszerzał. Pogwałcenie bo Meissner polecił pan a Morgana
członkami Ligi
gdziekolwiek
się będą z przedstawicieli wszy sadę do najostateczniejszych kon wiem wolności wyznania i wolno panu Keplerowi specjaliście od
wkroczy siłą zbrojną. Rada Ligi
stkich sfer reprezentowanych w
sekwencyj.
ści sumienia znajduje w Niem spraw ekonomicznych przy kanmoże wówczas zastosować nie
samorządach terytorjalnych. Obok
Nowy ustrój traktuje zbioro - czech nąjjaskrawszy wyraz
tylko sankcje gospodarcze, lecz
w celarji samego Fuehrera. Dowo
wość na podobieństwo gliny, z prześladowańiaoh żydów ale w dzi to
delegatów izb przemysłowo-han
konkluduje korespon
również i wojskowe, zaleciwszy
dlowych i izb rolniczych znajdą
której władza może ulepić co ze gruncie rzeczy dotyka wszyst dent
że w wyższych regionach
poszczególnym państwom uru
się tam też zastępcy sfer pracow
chce. Jeśli jej piastun najwyż kich ludzi kulturalnych. Z tego niemieckich istnieją jeszcze lu
chomienie odpowiednich sił lą
niczych, które nie mając jeszcze
szy z dnia na dzień zmieni orjen- też powodu walka pnzeciw boj dzie, którzy sobie coś podobnego
dowych, morskich i napowietrz
tację polityczną, zmieni się także kotowi amerykańskiemu
swego oficjalnego przedstawi nych.
będzie wyobrażają, a więc nie jest wy
odrazu, choćby nawet bieguno ciężka, o ile nie zastosuje się re kluczone, że podobne inicjatywy
cielstwa zawodowego, w inny
Dowodziliśmy już niejedno
wo, cala ideologja państwa i jego cepty zalecanej przez p. Morga mogą się w końcu doczekać urze
sposób będą mogły uzyskać za
krotnie, iż podobne zalecenia nie
dążeń.
stępstwo swoich interesów. Nie
czywistnienia.
na.
są do pomyślenia ibez -uprzedniej
będzie miejsca natomiast dla
POMYŁKA NIEMIECKA CO DO
zgody państw zainteresowanych,
ANGLJI.
czynrrTka partyjnego.
które zgóry ułożyły isię co do
Pan Augur - Polakow tłumaczy w ARABSKIE DONIESIENIA O ŻYDOWSKICH ZAKUPACH ZIEMI
KONSTYTUCJA
A
ORDYNACJA.
sposobu działania w konkretnych
W PALESTYNIE.
,,Gazeta Warszawska", omawiając „Kurjerze Porannym", dlaczego za
Wypadkach. Zważyć należy, że
chodzi sprzeczność pomiędzy rezulta
ten
pomysł
ordynacji,
zauważa,
że
Jerozolima. ŻAT..^ Difae" mi w pobliżu wsi Tam i'a w Emek
sojusz ipolsko - francuski, opubli
kowany i zarejestrowany w Li jest on sprzeczny z nową konstytu tami uzyskanemi w Stresie i Gene donosi, że pełnomocnik rodziny jezreel.
wie, a temJ złudzeniami, jakie sobie arabskiej w Syrji, Sur suk, sprze
„Al Islamia" donosi, że plemię
dze w iroku 1926-<tym, również, cją:
robit Berlin co do zamiarów brytyj dał Żydowskiemu Funduszowi beduimów Aidż-Barath w okręgu
—
Jest
on
sprzeczny
z
zasa
opiera się na artykule 16-tym
dą równości i powszechności pra skich.
Naradioweni.u 3590 dunamów zie Gazy sprzedało Żydom 1500 du
paktu, lecz ponadto (przewiduje,
— Cała rzecz polega na tern,
wa wyborczego, ponieważ daje
namów ziemi.
To samo pismo
'ż w razie mieosiągnięcia jedno
że agenci 'niemieccy donieśli mu
nielicznej stosunkowo grupie wy
donosi, że z Gazy wyjechała do
myślności Rady co do celowości
wać z Niemcami. Czyniąc w ten
•prawdę, ale nie całą.
Politykę
borców przywilej mianowania kan
Aszduir specjalna delegacja szeizastosowania sankcji wojsko
sposób,
przeoczyli maleńkie słów
Wielkiej Brytanji możnaby ując
dydatów, a zatem i przyszłych
ków i urzędników Rady Muzuł
wych zostanie uruchomiony arty
ko „jeszcze". Trzeba przyznać,
w tem tylko zdaniu: Nie przyj
posłów, ograniczając kilkunastomańskiej celem wzmożenia pro
kuł 15-ty alinea 7, przewidujący
że błąd, w jaki popadł Berlin, w
mując
na
siebie
żadnych
nowych
miljonową
masę
obywateli
do
pagandy przeciwko coraz szer
swobodę działania członków Li
dużym stopniu należy przypisać
zobowiązań w Europie, podtrzy
szemu
ruchowi sprzedaży ziemi
wybierania
między
narzuconymi
gi wymyśl „prawa i sprawiedli
okoliczności, iż Nśemcy przywią
mywać solidarność z Francją i
Żydom, jak i się zanzacza na po
jej zgóry kandydatami. Argu
wości", to znaczy pomostu, że
zywały zbyt wielką wagę do ar
Włochami, nie zrywając jeszcze
łudniu Palestyny.
ment, żfe dotychczas ten przywi
wystąpienie zforejne poszczegól
tykułów pewnej części prasy lon
7. Niemcami.
Tymczasem alej miały partje polityczne, z
nych członków LTgT, wywołane
dyńskiej, nie rozumiejąc ducha,
genci nferrfteccy, pomijając treść
prawnego stanowiska nie jest
akcją wojenną jednego z państw
który inspirował te publikacje.
pierwszej częścf tego sformuło
słuszny, albowiem według obec
nie byłoby uważane za „niespro
CHOROBY NERWOWE
L e c t o r . przyjmtsie w Lecznicy NALEWKI 42
wania,
kładli
nacisk
na
te
słowa,
nej ordynacji prawo wystawiewoko-waną" rrapaść. W zastoso
« iktórft mówiły, że nie należy; zrjr; Wf godz. 1-2 p. p.
waniu do Niemiec oznaczaioiby
r uda Listy kandydatów miała gruga

młynie minii,

I

Dr. Leon PRUSSAK
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Przyczyny zawieszenia rokowań
sowiecko- francuskich

PARYŻ. (ATE). „Agiłitcc EconoParyż, (Ale). W dzisiejszem
miquc et Financtere" zamieszcza wy „Echo de Pariis" zamieszcza Per
wiad z przewodniczącym
komisji linax artykuł, omawiający obecspraw zagranicznych Senatu, Henry !ic trudności w polityce zagrani
Berengerem. W wywiadzie tym sona cznej Francji. Autor artykułu kry
tor Berenger wypowiada zdanie, że ty ku je ministra Lavaia, któremu
nie należy żałować zwłoki, która na zarzuca chwiejność i Niestałość.
stąpiła w podpisaniu traktatu
so Pertinax zapatruje się sceptycz
wiecko - francuskiego. Mylnem jest nie na wyniki .konferencji w Stre
stawianie kwestji w ten sposób, ja sie oraz n,a rolę Ligi Narodów w
koby Francja była zmuszona do wy dziedzinie utrwalenia pokoju. Am
boru pomiędzy Niemcami a Z. S. R. glja — pisze Pertinax
wzbra
R. Jest to fałszywy punkt widzenia, nia się przed przyjęciem jakich
podkreślił z naciskiem senator Bc.en kolwiek zobowiązań w sprawach
ger. Żaden Francuz nie może zapom konlyikemtti europejskiego.
Pod
nieć, że Rosja w 1017 roku opuściła j koniec stycznia angielskie mini
Francję i odmówiła zapłaty przeszło sterstwo' spraw
zagranicznych
20 miljardów franków, stanowiących wszczęło usiłowania celem wz.no
własność drobnych rent jerów fran
wlenia przedwojennej
„entente
cuskich. (Niebezpieczeństwo niemiec
cord i ale". Zamiar ton spotkał się
kie jest nie do zaprzeczenia,
lecz
jednak z zasadniczym sprzeci
jedyną drogą do zabezpieczenia się
wem dom i n j ów, oi'az pewnej czę
przed -niani jest skupienie wszystkich
ści angielskiej opinji publicznej.
sił dążących do otrzymania pokoju
Przeciwko „entente cordiale" wy
w jednym systemie. W tych warun
powiedzieli się ma wet sir John Si
kach wstąpienie Z. S. R. R. do Ligi
mon oraz kilku innych -ministrów.
Narodów oraz przygotowania
c!o
Liga Narodów jest iniezdolna do
regionalnych paktów bezpieczeństwa
przeciwstawienia sic jakiejkol
były powitane życzliwie przez więk
wiek agresji. Chamberlain oszość opinji francuskiej, która jednak
świadczyLprzcd kilku tygodnia
że nie życzy sobie przymierza woj'
mi, że Liga może utrzymać pokój
skowego lub podobnych układów po
jedynie w-tym wypadku, gdy żad
między Paryżem a Moskwą.
Prze
nc
z wielkich mocarsitw mic bę
wodniczący komisji spraw zagranicz
nych Senatu zaznacza,
że polityka dzie dążyło do wojny. Uchwały
ministra Lavaia jest nacechowana u- Rady Ligi, potępiające narusze
miarem i roztropnością, z czego nikt nie przez Niemcy postanowień
nie może mu robić zarzutów.
Mi traktowych, nie powinny, zda
nister Laval uznał 7.a stosowne od niem Pcrtinaxa, opinji publicznej
roczyć ewą podróż do Moskwy i przer we Francji zamykać oczu ma to,
wać chwilowo pertraktacje z Lttwino że w konkretnym wypadku mic
wem. Polityka Lavaia zasługuje je będzie mowy o wspomnianych
dynie na uznanie, bowiem Francja nie
może pozwolić się wciągnąć w ry
zykowne przedsięwzięcia polityczne.

lylekrolnie w Genewie zarządze
niach finansowych i gospodar
czych przeciwko państwu, naru
szającemu zasadę pokoju. Pozo
staje więc tylko jedyna możli
wość — stwierdza Pertinax —
zawarcia szeregu dwustronnych
umów gwarancyjnych. Autor ar
tykułu ubolewa, że rokowania
francusko - sowieckie zostały za
wieszone i przypuszcza, że fakt
ten wywoła poważne trudności
w dojściu do skutku paktu dunaj
skiego, głównie ze względu na
stanowisko Małej Enlenty, która
jako warunek zasadniczy swego
przystąpienia do takiego paktu
wysunęła
podpisanie
umowy
irancusko - sowieckiej. W tej sy
tuacji .... pisze Pertinax — mini
strowi Lavalowi pozostaje rola
pośrednika miedzy Rzymem z
jednej strony, Pragą, Bukaresz
tom i Belgradem z drugiej stro
ny. Pakt dunaj,ski, zdaniem Perlimaxa, uratować może bezpo-śre
dnia wymiana zdań między Mussolinim, Beneszem, Titulcscu i
Jewticzem.
PA JRVŻ. (PAT). „Le Jour" twier
dzi, że równolegle z przerwaniem ro
kowań francusko - sowieokich zary
sowuje się abliżenie mocarstw
za
chodnich i Polski. Nawet Niemcy zga
dza.ją się na to zbliżenie. Pismo zwra
ca uwagę, że prasa niemiecka, która
występowała iz ostrą krytyką prze
ciwko Francji, Angljl i Włochom, po
uchwale genewskiej zachowała po wściągliwość wobec Polski.

Pretest rządy Rzeszy
w Moskwie

Paryż, ATE. Z aw i as zenie ro kowaii
francusko - sowieckich
stanowi d z ś głćwny temat roz
ważań prasy paryskiej. W k o 
Moskwa, PAT.
Ambasador
łach francuskich przjchvnych po
lityce zbliżenia frame,ustko - so niemiecki hr. von der Scltulen wieckiego podlkireśitają, że z tomu burg złożył w koimisaajacic lu
zagrań iczmych
wydanego »v niedzieilę w Mo dowym spraw
skwie półurzędawego ośw.iaid czeinia wymiika, iż trudmości, ja kie nasunęły się w r okowami ach
paryskich są daleko is t>o tin i ejesz e
•i głębsze, raiiżby to wynikaiło z
odnośnych oświadczeń tram CMS LONDYN. PAT. Korespondent
kich.
„Times"-donosi z Taiłioku (FcrSowiety — pisze „Le Jomr" — moża), że obszar, dotknięty trze
w obawie prized o&tatccznem zer sieniem ziemi, liczy 2.000 mil.
wannie,m rokowań, nie cofa,ją sio kw. Miasta. Taihoku i Tainan,
nawet pnzed wywieramieini ostre gdzie mieszka kilku europejczy
go nacisku
dyplomatycznego. ków i amerykan, ocalały, podob
Przechodząc do omówienia przy nie jak i tereny naftowe i rafine
czyny
zawieszenia
.rokowań rie cukru. W miasteczku, połodziennik podkreśla, rż w ostat - żonero niedaleko Toyohara liczba
niej chwili stwiewdziomo poważ ofiar trzęsienia ziemi jest. Mk
ne rozbieżności w 'iimterp,rctacji wielka, iż pozostali przy życiu
paktu. Man. Lav ail, który jedynie mieszkańcy nie są w możności
z komiie/czwości poszedił na poro - zebrać trupów.
Wczoraj o
zumienie z Sowietami — pisze gad z.' 3-ej .według czasu miej
dzienniik — wysunął cliwa zasad scowego
nowy
gwałtowny
nicze zastrzeżenia; mianowicie: wstrząs . przeraził mieszkańców
I) uchylenia wysuwanego przez Taichiu. Kilka .miejscowości od
Moskwę automatycznego zasto czuwa brak środków żywności.
sowania postanowień paiktiu, do- Rozmiary katostrofy były tak
.tyczących współdziałania Frain - wielkie, .'głownie dlatego, że ocji na wypadek zagrożenia S o  gnisko trzęsienia ziemi -znajdo
wietów i
2) zaniechania przez wało .się jiiezbyt głęboko.- Wez
Moskwę wsze.Bkiieij agitacji i pro brane "rzeki/stanowią nowe nie
pagandy
komun ts tycznej we bezpieczeństwo.
Według' doniesień „Dailly Te
Francji oraz wstirzymawia moral
nego i fimaniisowego pqparcia., u- legraph", akcja ratunkowa pro
dzielamego datyciliiczas ikoammi- wadzona jest w warunkach nie
stoin francuskim.
Zastrzeżenia zwykle trudnych. Według- ostat
te spotkały się z wyraźną nie - nich obliczeń, liczba zabitych.

niemiecką
notę protestacyjną,
wystosowaną
do 'Wszystkich
państw, które uchwaliły ostaitmią
rezolucję Rady Ligi.

3066 ZABITYCH
w czasie trzęsienia ziemi

wynosi 3.045 osób, a rannych około 12.000, bez dachu nad gło
wą pozostało 250 tys. ludzi. Tak
wielką liczbę ofiar przypisać na
leży zawaleniu się domów, budo
wanych z mułu, podczas gdy lek
kie domki japońskie wykazały
odporność, środków żywności i
lekarstw jest niewiele, lecz ucze
stnicy akcji ratunkowej posiłkują
się kamforą, jednym z głównych
produktów Formozy.
TOKIO. PAT. Według ostat
nich sprawozdań urzędowych, ofiarą trzęsienia ziemi ha Formo
zie padło 3065 zabitych, 7988
ciężko rannych i 1490 lżej ran
nych.
12.694 domy są całko
wicie zburzone, 12.262 częścio
wo i 5209 uszkodzonych.
TEHERAN. PAT. Według do
tychczasowych
wiadomości
Wskutek trzęsienia ziemi, które
zanotowano w Persji od dnia 12
b. m. zginęło 483 osoby. Wobec
jednak przerwania komunikacji,'
"trudno ustalić ścisłą. liczbę ofiar
i wysokość strat, które są bardzo
•znaczne.

Sytuacja gospodarcza Polski
w oświetlaniu B. 6. SC.

OGÓLNA

CHARAKTERYSTYKA SYTUACjl

GOSPODARCZEJ

W MARCIJ
Bank Gospodarstwa Krajowego w
następujący sposób charakteryzuje sy
tuację gospodarczą Polski w marcu
r. b.:
Początek sezonu wiosennego zazna
czyi się w marcu wzrostem zatrudnię
nia w przemyśle .zwłaszcza w gałę
ziach związanych z ruchem budow
lano - inwestycyjnym oraz w prze
myśle włókienniczym, który normal
nie w tym miesiącu wchodzi w okres
największego nasilenia produkcji se
zonowej. Zwiększone zapotrzebowa
nie kredytowe na finansowanie wznio
żonej produkcji wystąpiło jednak tyl
ko częściowo w większych ośrodkach
przemysłowych, przyczyniając się do
riieznacznego ożywienia działalności
dyskontowej banków. Rozpoczęcie r;i
bót wiosennych w rolnictwie oraz
nadchodzący sezon budowlano - in
westycyjny pociągnęły za sobą pew
ne osłabienie przyrostu wkładów. ()bioty papierami wartościowcmi wzro
sly — przy zwyżkujących kursach ak
cji. zniżkowej natomiast tendencji dis
papierów procentowych.
Dewaluacja waluty belgijskiej nie
wywołała żadnego zaniepokojenia na
polskim rynku pieniężnym. Likwida
cja zobowiązań na ultimo marca prze
szla w instytucjach kredytowych bez
trudności, wypłacalność klijente-i ban
kowej pozostała bowiem nadal zada
walająca, z wyjątkiem kredytów rol
niczych, których spłata ze względu na
trwające trudności finansowe rolnic
twa nie wykazuje poprawy.
Ceny
zbóż bowiem, po przejściowem wzmo
cnieniu, doznały w drugiej polowie
marca ponownej zniżki.
Ogólny stan produkcji przemysło
wej był w marcu nieco wyższy, niż

w poprzednim miesiącu. Wydobycie
węgla wykazało dalszy spadek wsku
tek sezonowego zmniejszenia się za
potrzebowania węgla opalowego na
rynku krajowym .eksport zaś poważ
nie się zwiększył.
Wytwórczość przemysłu naftowego
utrzymana
została bez większych
zmian; zbyt przetworów naftowych
byl mniejszy. Poważniejsze zwiększe
nie produkcji nastąpiło w hutnictwie
dzięki silniejszemu wzrostowi sprzeda
zy na rynku wewnętrznym. Wzrost uruchomienia zaznaczy} się. również w
metalowym przemyśle przetwórczym,
zwłaszcza w odlewniach oraz innych
zakładach, związanych z budowniciwem. Przemysł mineralny zwiększył
.-tan zatrudnienia, przygotowując się
do zbliżającego się sezonu produkcyj
nego. Silniej pracował również prze
mysł drzewny .który zwiększył w mar
cii swój eksport. Przemyśl włókienni
czy zatrudniony był intensywnie przy
produkcji towarów na sezon wiosen
no • letni, wykazując poważniejszy
wzrost uruchomienia fabryk
oraz
znaczniejsze ożywienie obrotów wy
robami sezonowemi.
Wzrost obrotów handlowych w in
nych branżach byl stosunkowo mniej
szy, jednak ogólny ich poziom był
nieco wyższy, niż w lutym. Wartość
wymiany towarowej z zagranicą pod
niosła się prawic w równym stopniu
po stronic przywozu, jak i wywozu,
wskutek czego czynne saldo bilansu
handlowego pozostało bez większych
zmian.
Począwszy od polowy marca, licz
ba zarejestrowanych bezrobotnych za
częia wykazywać sezonowy spadek.

Nowa organizacja młodzieży
W ko-łaoh politycznych sły
chać, iż wobec zawodu z „Lcgjo
nem Młodych" obóz rządowy
past am owił przystąipić do s t w o 
rzenia nowej organizacji wśród
młodzieży akademicki ej. Odnoś
na misja powierzona została b.

premjoroiwi Jędrzejewiczowi.
Akcja organizacyjna objąć ma
głownie pieirwsze roczniki szikół
wyższych, przyczem podstawą
organizacji mają być studenci,
którzy
.przeszili przez „Straż
Przednia" w szkołach średnich.

Rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej
W „Dzienniku Ustaw" Nr. 20 gie rozporządzenie upoważnia
z dnia 19-go kwietnia rb. ogło i rząd do budowy kolei ogólnej
szone zostały dwa rozporządze długości około 55 kim. od stacji
nia Prezydenta Rziplitej z mocą kolejowej Sierpc do stacji Brod
ustawy, wydane na podstawie nica, oraz kolei ogólnej długości
pełnomocnictw. Są to jedyne P>0 kim. od stacji koJejowej
dwa rozporządzenia Prezydenta Sierpc do połączenia z linją ko
Rzeczypospolitej ogłoszone na lejową Toruń
Mokro — Lu
podstawie pełnomocnictw uchwa bicz okoio stacji Lubicz. Termin
lanych ostatnio przez parlament, rozpoczęcia robót przy budowie
a to z tego względu, że z chwilą tych dwóch linji ustali minister
ogłoszenia mowej konstytucji, — komunikacji w porozumieniu z
wygasają pełnomocnictwa usta ministrem skarbu, a koszty budO
wodawcze Prezydenta Rzeczypo wy będą pokryte bądź drogą ospolitej, uchwalone na ostatniej pcracji kredytowych, opartych
seisji Sejmu i Senatuna specjalnych tytułach praw
Ogłoszone w „Dzienniku Us nych, bądź z kredytów wstawia
taw" 'rozporządzenia dotyczą o- nych do preliminarza wydatków
chrony karnej i budowy normal | Funduszu Inwestycyjnego przednotorowych kolei Sierpc
Bród ' siębiorstwa Polskie Koleje Pań
nica i Sierpc
Toruń. To dru stwowe.

Prof. Piccard przyjedzie
do Warszawy

Sławny zdobywca stratosfery, wy P. A. T. oświadczył, iż podróż
bitny uczony belgijski i nieustraszo jego do Polski będzie miała cha
ny lotnik, prof. Piccard ma zamiar w rakter czysto informacyjny. Prof.
Polsce ponownie startować do lotu Piccard w roku bieżącym nic za
stratosferycznego
Przyjazd
prof. mierza dokonać lotu do strato
Wiedeń, PAT. „Somn - und powiedzenia wioijny Senbji. Hr. Piccarda nastąpi cłu. 3 maja około g.
sfery, ponieważ nie rozpoczęto
Mom,tag Ztg." za,mieszczą
w y  Berchtałd przypomniał, że w od '8-ej rano.
nawet jeszcze budowy gondoli.

chęcią delegacji sowieckiej. Od
roczenie rokowań — stiwierdiza
,,Lc jo,nr" — daje Firancji pożą
daną okazję dokładniejszego za
stanowienia się nad żądaniami,
wysaiwanemi przez stronę s o  wiad z hr. Burchitofldem, który
wiecką. Firanicuiska oipiurja pu odpiera oskarżanie jąkaliy
byl
bliczna zapytana, co sądzi o uk jednym z glówinych sprawców
ładzie
francusko - sowieckim, ostatniej wojiny i stiwierdza, ' że
wyrażałaby niewadliwie w spo to' Niemcy odegrały rozstrzyga
sób zdecydowany swój siprze - jącą rolę w decyzji, 'która p o 
ciw.
i pchnęła Austro -Węgry do wy

Kto wywołał wojnę światową.
powiedzi na radę ambasadora
niunii.eckiogo
w Wiedniu vo,n
Tsicliirskyego, miieiprzyspiesza nia demarche Niemiec w Wied
niu, Wilhelm drugi oświadczył
co następuje: „Kto upoważnił
TschirsJjy'ego do zajęcia takiego

S
Bruksela (PAT). Prol. Piccard
w wywiadzie z korespondentem

stanowiska. Później będaie się
mówiło, że Niemcy nic chciały
tego", ,
p>~

Wykończenie gondoli i wypró
bowanie jej przed latem,
kiedy
lot mógłby nastąpić, jest wyklu
czone.
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FANTASTYCZNA BZDURA 0 „TRAKTACIE
POLSKO -NIEMIECKIM"
Pod tytułem powyższym do,no
si I. K. C.:
Fantastyczny
tekst tajnego
traktatu polsko - niemieckiego
ogłasza prasa francuska za wy
chodzącym w Lyonie wielkim
dziennikiem wieczornym „Salut
Public", który, jak podaje, otrzy
snął go od b. ministra L. Lamoureu.w „Dokument" te;n, noszący
wszelkie cechy inspiracji sowiec
kiej, datowany jest z 25 lutego
1934 ir. i składa <się z 8 następu
jących artykułów:
Art. 1: Obie strony kontraktu
jące zobowiązują się porozumie
wać się bezpośrednio we wszyst
kich kwestjach mogących pocią
gnąć dla nich zobowiązania mię
dzynarodowe oraz prowadzić sta
ią politykę efektywnej współpra
cy.
Art- 2 : Polska w stosunkach
zewnętrznych zobowiązuje się nie
podejmować żadneij decyzji bez
uzgodnienia jej z rządem niemicc
kim, celem ochrony we wszyst
kich okolicznościach interesów
tego rządu.
Art. 3: W wypadku, gdyby po
wstało wydarzenie niiędzynaro dowe, mogące zagrozić narusze
niem status quo, strony kontrak
tujące. zobowiązują się porozu
mieć się z sobą dla uzgodnienia
środków, których powzięcie mo
głyby uznać za pożyteczne.
Art. 4: Strony
kontraktujące
zobowiązują się połączyć ich si
ły wojskowe gospodarcze i fin an
sowe, celem odparcia każdej niesprowokowanej agresji i wzajem
nego podtrzymywania się w wy
padku, gdyby jedna z nich zo
stała zaatakowana.
Art. 5: Rząd polski zobowiązu
jc się zapewnić wolne przejście
ar.mjom niemieckim przez swoje
terytonjuin w wypadku
gdyby
armje te miały odpowiedzieć na
prowokację
przychodzącą
ze
w&chodu łub północnego wscho
du.
Art. 6: Rząd niemiecki zobo
wiązuje się zagwarantować śród
kami, które mi dysponuje, niena
ruszalność granic Polski przeciw
_ każdej agresji.
Art. 7: Strony kontraktujące

zobowiązują się powziąć wszel
kie środki w dziedzinie gospodar
cze-j,
mogące -mieć charakter
wspólny i .poszczególny, wszyst
kie środki, potrzebne dla wzmoc
nienia skuteczności wspólnych
postanowień defensywnych.
Art. 8: Obecny układ zachowu
je ważność przez dwa lata, li
cząc od dnia wymiany dokumen
tów ratyfikacyjnych. Będzie on
uważany za odnowiony na taki
sam okres czasu, jeżeli żaden z
obu rządów nie wypowie go 6
miesięcy przed upływem tego okresu. Następnie każdy z rzą
dów będzie miał możność, wypo
wiedzenia go w drodz#.,deklara
cji, poprzedzającej o fi -miesięcy
upłyniecie pełnego okresu, 2-1 etniego".
Nie niuisirny iprzypominąć, że
ze strony polskiej zaprzeczano

NA DOBIE

Dzciunek paryski „Journal" roze Mimo to z ruin rozkwita nowe ży
słał sześciu reporterów
wzdłuż
i' cie—życic, które, niestety, ma wy
wszerz pn Europie, aby
pomacać tworzyć nową śmierć.
Obrócenie
wielokrotnie lansowanym co pe
puts naszej rozgorączkowanej
czr,- wszystkich środków ekonora'cznych
wien czas .na terenie międzynaro śei świata. I oto jeden z tych spra
na jeden cel — na cci zbrojenia s'e
dowymi tendencyjnym insynua wozdawców (lomisi, i/.c w Warsza do wojaty — zupełnie wystarcza, aże
cjom o istnieniu jakowychś taj wie nie wierzy sie w niebezpieczeń
by rozwinąć swą brutalną siłę na
nych umów polsko - niemieckich- stwo wojeiuie, gdyż utrzymuje sic,
największą skałę. Wojna odarta jest
U ile mam wiadomo, deklaracje że kryzys gospodarczy /.awiera w so ze swych srat finansowych, o ile rzątego rodzaju otrzymał ostatnio w bśe środek leeauiey przeeiwku bak-, diieieJe posiadają dość siły, by /.mu
formie jak najbardziej kategorycz cylowi wojny:
sić swych poddanych do ofiar.
nej reprezentant Wielkiej Bry — Niema wojny bez pieniędzy. | Przykład niemiecki poparły (est w
tan ji p. Lden w czasie jego bytno ' Kryzys gospodarczy, który wstrząsa gruncie rzeczy także przez doświad
ści w Warszawie. Rewelacje wszystkiemi .krajani:, wprawia je w czenie sowieckie i włoskie. Położe
min. Lamouretix, którym towa ; sytuacje, która uniemożliwia
im nie gospodarcze w kraju A'.ussoMnierzyszą zresztą już od kilku dni j wszelką awanturę 'eso rodzaju na! go bardzo dalekie jest od świetności,
podobnej wartości rewelacje sze | czas dłuższy.
co jednak nie przeszkadza utrzymy
regu- dzienników francuskich i an ; Buch, który przemawia
z tego i waniu armii. Podobnież potęga wojen
gielskich (o rzekomym tajnym j oświadczenia widocznie nie przyjął na Sowietów podziwiana jest obec
układzie polsko - niemieckim, pi jeszcze do
wiadomości
najnow- j nie przez wszystkie sztaby general
sał wczoraj „Sunday Times"), | s/.ycli zdobyczy świata. Siara
bo- ne świata ze czcią a poniekąd 1 z
opatrzone są stemplem .sowiec i wiem sentencja, że do prowadzenia zawiścią, choć nikt nie sądzi,
by
kim, należy więc traktować je ja wojny potrzebne są pieniądze, pienią moskiewski Bank Państwa raógt się
ko tendencyjne próby urabiania ilze i jeszcze raz pieniądze zwolna zmierzyć z Bankiem Francuskim.
na Zachodizie euiropej/skim nas tao zamiera jak piękny kwiat. Niemcy Hitłerja zaświadcza, że plajta wy
jów nieprzychylnych Polsce.
pokazują teraz zarówno swym wiel radza chęć do wojny. System skar*
bicielom jak i przeciwnikom, że pic- • hu wojennego, spoczywającego
vr
niądzo zgoła nie są warunkiem ko- j szpau'lawskiej Wieży Juliusza, oraz
ivecznym do osiągnięcia zawrotne-! system cekhauzów oddawca powę
go blasku zbrojeniowego.
drował do lamusa.
Nędza finansowa Trzeciej Rzeszy
Manuel Humbert •
nie ulega najmniejszej wątpliwości.
„Par. Tageblatt".

Wieści z Palestyny
UROCZYSTOŚĆ

KAMIENIA WĘGIELNEGO
POŚWIĘCENI A
POD KEFAR • HAMAKABI.

Jerozolima, ŻAT. W obecno ści prezyden'.a Keren - Kajemet
M. M. Usysak-śna, dir. A. Rosenfeklia i inn. odbyła się umoczystość założenia kamienia węgiel
nago pod
Kfar _ Ilainiakabi w
Linek Zebulun nad Zatoką łiaifską, między Kefar - Chassidim
a Kefar - Jeliodzua. Przemowie nie wygłosili M. M. Usyszkin, dr.
Rosenielid, N. Bistirycki i inn.. Z.
F. N. przeznacz)'.'! 1000 diiwiamów
aiemi dla Kefar Hamakabi, po-

tem gdy światowy związek Ma
kalu, zgodnie z zawartą umiowią,
zebrał na ten cel 5000 i. szt. Ke
ren Kajemet zarezerwował dla
Klar Hamakabi jeszcze 900 duma
mów, zaś kierownictwo Makaibi
zobowiązało się zebrać w ciągu
najbliższych (3 miesięcy dallszych
5000 f. szt. Dr. Rosenfeld zazna
czył, iż założenie Ketar Hamaka
bi potęguje aikqję zbiórkową w
różnych krajach.

OTWARCIE OBCHODU KU CZCI MAJMONIDESA W TYBERJADZSE.

I MONOGRAFJA O MARSZAŁKU PIŁSUDSKIM W JĘZYKU HEB
RAJSKIM I ŻYDOWSKIM.
Pruzes Państwowej Akadtmiji i dzida prof. Markowi Aszowi, któ
Litoralniry Wacław Sieroszewski | ry wydaje w przekładzie hebrąj
opublikował kJlka miesięcy temu skini i żydowskimi. — Hebrajski
manog.rafję p. t. Marszalek Józef przekład ulkaie się dnulkiem
w
Piłs-iŁdaki — Życiorys. W celu maju b. r.
Fimaimsowarnie tego
rozpowszechnium.! tej
wielkiej j>rredisręwizięcia objęła Dełegaitu
Osobistości i jej opak owego dzie | ra Zarządu Gfówinego Związku
la
zmartt.w vie h w.s.t a i ii a
Polski; żydów Uczestników Walk o Nie
w.-iród Żydów zamieszkałych w podległość Polski w Stanisławo
Polsce i zagranicą powierzył W. wie.
Sieroszewski tłumaczenie tegoż

jresu Sjoni'sfyc/iiego. (W pierw
Jerozolima, ŻAT. Dziś nastąpi , stócli jiszuwtt oraz liczni goście szym Kongresie Sjonistyczmym,
l o w Ty .berjadiZiie oftwamcic obclio z całego kraju i z zagranicy. AA i a lfltóry odbył się w Bazylei od 29
doi ku czci Mqjincmidesa, który . sto .przybrało wygląd odświętny, .do 31 sierpnia 1897, uczestnkzy
stanowi ceufraJmy punkt Miesiąca j W imimiu egzekutywy sjonisty- 'to 200 delegatów). Zebrani we
Majniom kiesa w Pall'estyme. Na'cznej przemówienie -powitalne terani ruchu sjoniistyrczinego oma
wiali różne problemy sjoiniistycz
uroczystości przybyli przedstawi | wygłosił prof. Birodetzki.
,ne i postanowili przybyć na 19
ciele ws.zyis'tkiich ki&tytucji żjidow |
—
Kongres Sjowistyczny, który ob
ZEBRANIE WETERANÓW RU CHU SJONISTYCZNEGO.
radować bę*dizue podiczas nadcho
Jerozolima, ŻAT. Dziiś oidbyto i śród pozostałych jeszcze pinzy ży dzącego lata.
się tiu zebranie z udziałom 25 spo |ciiu uczestników pierwszego Kon

i. J. SimER

Ze złości kłnite i mówi ludo wym dijailelkte.nl, jak za dawnych
czasów, kiedy stał jeszcze przy
warsztacie.
ROZDZIAŁ V.
Reb Abraham Hemsz .rozdzic liii siwotah otiłopców i każdego z
niich dał do nauiki iauuemu nauczy
ją czarną brocię. i spokojnie wy cieiowi.
Bo chociaż pod względem wie
chodzi. Pr.zy drzwiach zaitrzymiuje się jesztoze na obwilę. Chciał ku lóiżnilli sio od siebie zaledwie
by tonru raetmicowi wyikatzać na i o kilka minut, to pod wzgflędeim
pnzykładzte, jaki.ean ałenn jest ' postępów w nauce była nffilędzy
gniew i uipór. że przez takie rze nŚnili o wiek większa różnica.. Ja
ozy świialty rostały zra^iruo wiane i i kolb Bin ani to chłopak, jak wszy
obrócone w penzynę. Ma wieiłką scy iirani w jogo wtiieku. Uczy się
ochotę opowiedzieć mu ową hi- jiuiż „gemary", ale zbytnich zdoJisit.curję, podaną przez , y gatnarę" o ności byuiaiitimiej nie okazuje. Ze
weń
Kamica i Bar Kamea, przez któ- znaczinym tir u dem wkuwa
ryah nienawiść została zbiuiraona nauczycieli rozdział .^gemary",
Jerozolima. Ale tnie może znaileść którego caiłupak wprawdzie do
odpowiednich niemieckich słów. brze nie rozumie, ale poVrafi go
Nie wierizy
żetby ten .niemiec jedinak odinecytować słowo po
mqgl ztroziuimieć subteiłny wywód sloiwie w soboittę, kiedy ojciec eg
go po poobiedniej
„getmairy", wyłożony nie w ory zamiuiujje
ginale. Więc wzrusza tyllko ra - dliziomce.
mionami i stojątc już we drztwiach
— No, niech będzie tak — mó
dorziutca jeszcze kiilka ziwyczaj- w i r e b A b r a h a m H e n s z , n i e n a 
nych słów.
zbyt zadoiwolauy z syna — idź
— Herr lleśnz — mówi faimiil- do matki i poproś o „sizabes _
jannie — jak się pain z Boską po ojbst" (deser), a na piizjiszłość
mocą uspokoi, niech pan pomy przykładaj się bandiziej do nauki.
śli o niojey radzie. Tylko to mo
Jakób Binem widzi, że ojciec
że uratować fittnę.
nie jieat z niego zadowolony i je
Stary Humze je,st tak zilrytoiwa go wesoła szeroka twarz pokry
ny, że nic może cfeżąicemi pallca1- wa się ciemitom. Ale
-tylko na
nii napchać sobie fajki tytoniem. chwilę. Gdy tylko mata. p.osta— Diii! — wola na służącego, wi przed nim ś>iiwllcowy komjpoł
w ziellonym strzeleckim kosfcjunnie z ciaisitlkami, obei^nmtje go zinów
—s:lioipfe ni?r die Pie if an! Sclineł, jego zwykła wesołość. Roskosen
dli Rotz . Hund!
je s-ję jedzeniem, jak wazystkicm

11)

Brada Aszkenazy

Obok niego przy stale, bez ka1jnefasza, a tytllkio w janmiuke na
czubku czarnej głowy sied'zi reib
Abraham Hersz Aszkcnaizy i potrząga głową, że nie.
— Hor Uniżę, — mó/w.ir—dość 1
Najlepiej ztobić z mim „svuim".
Święte nasze księgi móiwią, że
na „sziułim" stoi świiatt.
I roAMnloczEśniie
uiśwaladiaimlia
sobią że „szn'liun" to hebrajskiite
stawo, którego.
uireimiec l-kuuze
nie może zitloztuinuiieć, myśli wiięc,
jakby to słowo „szmimi" pi~zeiikumajczyć. Ale Iłuinjz.e zrywa się
z mi'aj&ca i knzy/czy:
— Was? ^Szuftn"? „Szulini"
imiit diiesen Scliiwieiinikerl? Mit die
sen Lausbuto? leli mochite liieber
krepieren, reb Abralhaim llersizl
Reb Abraham Hetrsz jest bar
ii,:o wizmiszojiy tem, że nieimiec
zroznuniał po liebraj'slkiu i ten^, że
go n.azwalł po iimiiienilu rob „Abralliam Hers z". Ale nie zgadza
się z piiam.em ziniisizlczemia Goieitizke.go. Gładzi snyoijią oziarną bro
dę, i utspdkaja
rozsieindizojnego
itie.mca.
Zupełnie ziroziuimilałe, że Herr
Hutuze, wielki fabrykant i twórca
maj większej tabiryki w Łodfci. mie
mioiże ścierpieć, że tail?ie nic, ta
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ki zwyczajny czeladnik tkacki,
naśilaiduije \\r« wszys'likieni siwego
byłego pracodawcę. To ,nieładnie
z jego strony.
To jest
brak
wdzięiozności. Ale w inltere'sach
nie nioiżnia sic liczyć z lakierni rze
czarni. Marosy to interesy. Kogo
stać, ten sobie może poizwolić. A
Goetiz/keigo stać aie na jedno. Oj
tak. Jest bardtzio bogaity. A poiza
tem nra kredyt. Zawisz® zn-ajdzie
licltiwiiarzyij którzy iruu pożyczą,
Sie zechce. Nie da siię on ifóutnąć
z rynlku. 1 ma i łeby Hu-nze obniżył
cenę to,warów, to ten Go-e.1tzke do
trzyma nnu kroku. Bo to j>uż spra
w a amb«qji'. A z tąj komlkur-encyj
nej wailtki zysikujią tyiko kratmarjz®
kto'rzy kuipiutją towary za pół dar
mo. Skończy sic na tein, że obiie
fabryki zmisztczeyą. Lepiej pogo
dzić się, połąozyć obie fabryki,
zawrzeć spółkę, założyć jedtną
finnię: Heiinz Hunze § Pirillsz Gootz
ke.
1 łeiiiHz I lun,ze zrywa się z foteht.
Ich wiild den Qu.alt.sdi tiicM
ltoeren! — ttdierz.a pięścią w stół
Sqhweigt, neb Aibraham Hersz
nie werde
ich
milt
diesen
Schwein, Koimpamie maalieini!
.Reb Abraham Henaz gładlzi siwo-

Otwarcia nowego
lotniska w Ludd.
Jerozolima. ŻAT. W Ludd (Lydda) nastąpiło otwarcie nowego
wielkiego lotniska, które bę
dzie miało doniosłe znaczenie
dla komunikacji lotniczej między
Europą a krajami azjatyckie mi. '

w życiu i znów chce mu się
śmiać, sam nie wiedząc dtlaozego.
Zupelinie imaczvtj iwa się rzecz
z Symche Majeretm.
Sytnche Major jest niezwykle
zdolny. Przy swiobh .ifeiesięcim
latach nie wystarcza mu już jego
nauczyciel. Ojciec miutsiał rozdzie
lić braci, odeihrać go z „chcldienu" i oddać na naukę do reb Bo
rucha Wolfa Lenczyccra, M'óry
uczy starszych chłopcó »A , kouiiir
manitóiw, a nawet narzoczomycli.
Każdej soboty pinzycliodizi reb Bo
ruch Wolf do reb Abrahama Her
sza egzaminować swego ucznia.
Wypija bazimiar szabasowej hur
baty, której nalewa mu się z ka
miennej bani, otulonej szrnaitaini,
aby trzymała ciepło. Dyskutuje z
Symche Majerem, stawia mu py
tania, przytacza komentarze, któ
re malec w lot podchwytuje i tiaff
nie replikmye. Reb Bonucih Wolf
poci się z gorącej herbaty i z uczoności swego ucznia.
r

— Rab Abraham Hersz—szep
cc do uoha jego ojtcu, tak że Synu
che Majer słyszy— tem malec wy
rasita na wielkiego uczonego, to
genialna głaAva!
Reb Abraham
lleirsz jest
usziczię^liwiiony, ale .równocze śnie ogaratóa go niepokój.
Proszę na niego uważać
reb Bortjch Wolf, aby był poboż
nym żydem.

(D. c. o.)
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budzaj.tea się z miar.twoity i u u 'w stanie swym zaimprowizowadyletantyizmem zastąpić
padku zaprasza spoiwirottm Ży i nym
dów do siebie. Uchadócy z Nie jawą bajeczną w ciągu tysiącleci
©neirg\ję kupiecką
miec, nigdzie tak licznie poza i wyszkoloną
^ HTM
Palestyną, się nie osiedlają, jak Żydów.
Rugowania Żydów je.szcze niak iwa mi e
w Hiszpanyi. Rząd
hiszpairsikf niedawlno oibchodiz-ił • komin nie wyszły na kiórzyść, ani
laroczystość
jubileuszową na 1 prawzarow! cigilpskiemiu, który
oześć wieUkiirgo fiłoizofa żydow j wnet żałował, ani też jego późuradzonego w dawnej : niiejiszym •naśladowcom.
Ostal^ie dni święta Pes ach fi-ary. izrac'1 woli spoczynek na trzał się na to .miasto, które on skiego,
Jitezpaiiski | Skończyli na dnie nwr.za nie
mają w myśl tradycji upamiętnić dniv oceanu, aniżeli 'nieustający giś tak kwiik), a teraz tak stra AmiciaJuizji. Naród
naoczinie
się
przekonał,
jakiem | Żydizi, ty ilk o ich persekutorzy.
sznie
pcdiipadło.
(Btelo.rja
tr
i
świst
'bicza
swego
gnęibjciela,
pnzejśicie
Hebrajczyków przez
Niewiele lat temu, prezydent
było dla niego
aniżeli palący stygimat witeicizine- pai'tiita). Ak.kisiiiLi iji i wygna nieszczęściem
morze Czerwone.
i
synodu
największego wówczas
wygnanie
współobywateli
ży
li
kim
Źydiuw
w
nc|:<iu
415
p.
Clir.
go
hettotyzmu
i
schoid'zi
w
mo
BiWja opowiadat, że zaledwie
na przełomie 15-go j pafisttwa na świecie wygrażał się
llJbra.jczyey opuścili niegiośom- rze. Stal się jeidnalk cud, głosi pioidcię.to skrzydła na .krlkamaście dowskich
wobec deputaciji żydowskiej: jed
wieku.
ny, tftóewKłzfięeziny tara; nad Nitem, stare podanie iłlebirajozycy pirze- wiitfkuw.
Iną
trzecią część Żydów wymiszRównocześnie
z
wygnaniem
Drugie
exoir|prji:im
{nasuwające
szlli
morze
suchą
inagą.
Swój
ich
mimo
pobyitu
przez
gdzie
cztery wielki i trzy dziesiątki Jat grób ma dnie .morza 'znaleźli jed się są cigćtMe żinaine: liiszpamja, Żydów z Hrszipanjii odbył się też, czę przeiz nędzę, dnugą część Żywciąż uważano za ciuldlzoziem- nak prześladowcy, którzy naj- Ferdynad katol uki p'0 zdolby^uu wij-ira.wtdzie o wiole ciszej i s'kro- jdów zmuszę do wyjaziillu, a reAz.
ców .i 'gnębiono ich w wieiloraki picir.w potomkom Jakóba goito. ostatniego gnoili Maurów na pół lrjiiiej, exoidlus Żydów z aanstirjac- ; ta zmieni wyznanie. Na to dosposób: zmuszano ich do cięż wali tbyt piołunowy i .zniewolili wyspie piircnej?ikilm olśniony po- kich krajów alpejskich, które by , stał w odpowiedzi: Wysoka ekskich pańszczyźnianych robót; o. ich do zlbiiorowej eimtigraicji, a tęigą .swej ojczyizin.y, ipositanoiw.iił ły w src'dniowieicziu bardjzo gęsto | celencjo, będzie widlki praiżinik
Handel j (święto). Jaiktio? — pyta się
kota piramid "bez wyinagrodlzenia później, za późno lohckili tein ma i obdarzyć państwo swe własmem, zr.t!nr.c'ini:iom.e przez infch.
lcwiJtił
tutaj • zdiuimiony potentat. Żyd .rzocze
I rdzoninem mieci::ezańs!>we.m i za- międizyinarcdiawy
za pracę, nakładano na ruilch nie sowy wyjasd .wstipzymiać.
Izrael ; w ciągu isiwego itirzydzie- . defcreticiwat exodus pirzynnuisowy w*'i;vcz«.s. JiiRleinbuirg w Styrji, w i na to: Chciał Egi|pt za Farao
bywale ciężary piulbliczine, (nie
dostaliśmy
słychane duszące .d-i.nilny skairbo- sliuparu wiekowego 'bytowania I wszystkich Żydów z Hiszpnuji. którego herbie znajduje się po nów nas wytęfpić,
we, młodzież skazywano na za niejedlnego Faraona wćtózial. W i Praemoc baiiibzinzyństwa śreCnio- dz.iś dzień jako gedi j głowa Żyda ; świięta wielkanocne; usiłowała
gładę -bez ogródek,
zabierano lituii'igji wieczoru sederowego na- | wiecznego osiągnęła chwilowo ze śp.'i:.zais,tym kaipcuiiiszem, sta- i Pensja za Hamana nas wyjedyna
spuścizna
iiijx'ikciwy, gdzie : gnębić,
dzieci orf! piansi maiek i topio.no i pisanej w owymi okresie, kiedy | swoje. Żydzi wjiszili z krrąi, ale iiowm; pcinia
towary
przybyłe
iz
Włoch,
a
prze
|
io
święto
ipnrymowe,
staz
-nimi
cipiuśc.iił
k'raj
Hidal'guw
!
wilczyca
z
nad
Tybr.u
jeszicsae
w
w murtach nzelki z obawy, niby
cMa krajów Europy j rał się Grek — 'Syryjczyk Amna wypadem .wiojmy z sąsiadami | swój .paszicizy trzymała cały ba- rozkwit igoispoidarcizy. Spolecaeń- znaczone
nie było ko.uplilkacj i z Izinaelem, ! sen śródziemnomorski, czytamy: S-JWIO hisiipań&kie — ciiinzościjań- śpci.jkowej i wschodniej zastały | tjoch Bpi fan os nas wjipleimić, obświęto Chanuki; —
nagle monarcha, Bgiiptui po nie raiz jeden, ty lik o za czasów skie L:iprzjiw'lc:j0iwia;ic, fawioiryso- przełrdowane. A tu nagłe żydom j chodzilr.y
żałował swego .kiroikii, poczuł, że egipskich chciano mas wygubić, wane pirzez uiładze 'nie było w pokazano drzwi. Żyd.zi wyemi • zechce Rosja nas zniszczyć, my
popełmi'} błąd,
że po exodfcssie w każdej ,ge.aeraqj|ś «si!iuiją nes star.łc znieść .tej amputacji czę growali wiówczas oil inasise, to ostaniemy, trwać będiziemy na
ści składowej, Iktóra chociaż ra prawda, ale o dziwo! W krajach dal jak głaz .wśród, fal morskich,
Heibrajicizyków poiwislt/ała w orga wytępić, alle Bqg nas ra&ijc.
W ciągu htstarijii ozę>si ic'toc sowo i wyznaniowio obca, prze tych predystymoiw.anych pirzez ; a obchodzić będzre.my znowiu. janizmie państwowym Egiptu lu
ka, że jakoś wyimiana ma'terji, powtórzyła sję la sama ik.cr.istcte- cież parciz osiem wiukow pahy- przyirodię, na pomost prowaidzą- ; kieś święto ocalenia.
cyiflkiull aicja
IkmWi, organizacja cja. Ucisk .Żydów, Ikomreczność ' iti w 'kratui zmosła się gofipoilar- jcy z Włoch do Niemiec, Czech, j Gdzie jesteś Pobiedno see wie?
z cało- | Polski i Węgier, nagle zrobiło j
Jak mało łudfcie się uczą z
emigracji, a później cno r p/Sji.iialqgiczm.ie
sdrnlktaiirailinia
nie w porządku, masowej
! hilstoirji, która
|się
cicho
jak
na
c.mcntairziu.
Żyprzecież powinna
\
b5z,faXeaii
sipołeczeństwa.
I
liszk'0cidkwJk.,
;żal
bol'eisiiiy
pur.scikuwytrącone
z równowagi życie
gospoda.rlcze, tiwórcz-ość dncibo- tonów z racji uipaclku, zniboż/lnla, |pri:;;ji żyijie etoncciiricziac •S'!;nnę!o : dów nie. było, alle i aorta goisp o- | być magils'.ira vi,tae, nauczycietUką
>
wiłasincgo !k'r.a)j.u : wóiwiczais nagle jnkiby paral:.żeni i daitza więcej mie pnilsoiwiała. i żytcia.
wa, dynamika społeczna wyka | wyniiszpzeniia
j MieszczailstiWio tebyilcze nie było
I spawodu
Lu!k i spowodowani ej i fiknięte.
zują poważnie, istoifine bralki:.
Żydzi eimigramci z Ilisziparaji
Faraon
wysyła ekspedycję • przez Exodus Żydów,
Przykłady w|prosit się n.arziu- ! dali sobie
i 'gdzieindziej radę.
wojskową, aby emigrantów he j
Z ŻVCIA KULTURALNEGO W PALESTYNIE.
i Sułtani Siife.'!m:in Wspaniały rozbrajskich zmusić .eto piowr.oitiu,, by j cają.
TEL
• AWIW (Żat) W kotach tu- wychowawczy pozostaje p<?d klerów
JIUIŻ kuililiuira staroiżytna miiała warł wircita swego par.i:i'.va dla
ich ściągnąć przemocą dio ferajn,
'
lejs/.ych
działaczy kulturalnych wzno j nictwem znanego pedagoga dr. Saugdy uMca a!e,k • przybyszy żydowskich z Hiszipagdzie dotychczas ich uważano się kiu końcowi,
i wlono'akcję na rzecz opery hebraj- I ta R.egera, wieloletniego I zasłuioaesandiryy'ska
wypoiwiedziała
się
|
nji
na
ścieżaj,
ipciwiadrijąc:
Hiszaa zbytecziny element, za iinitmi pirzeiciwlko ; pamja wygnała swyah iKijudol- i sliic] w Palestynie. Powstał komitet, j go b. dyrektora gimnazjum hebraj
aów szkodliwych. Hebrajczycy srago i beżlitiośnie
L'icziba rozisitirzyignęla, ; nócij.azych obyiwateJii, ja ich przyj j który dbr.ii ma o należyte wyposaże- skiego w Łodzi.
raz zasmakowawszy w wolno Żyidicuu.
JEROZOLIMA (Żat) W tych dniach
ści., w złotej, 'bioislkiaj, nieskrępo | większość cytirowa zadecydowa- J muiję. Panstwio oilCJCimańskie u- ; n!e i poziom artystyczny opery. Pre
zesem honorowym komitetu jest bur- ukazał się tom dni ul
powszechnej
wanej swobodzie, odmawiają po j ła, chociaż ludzi należałoby wa- | zyskało w Żydach t\igri elenieimt
j żyć, a nie liczyć. Liazine rzesze | knp:,aciki, fcKiry wprawdzie był j mistrz Dlzengotf, zaś członkiem hono | Encyklopedii Hobrajskiaj wy>Jawnlct
WTOltU.
i rov/y.m J. L. GoldberK. W skład ko- wa „Massada", obeiinujący litery B.
i religijnie obcym,
Faralon
gani za uchodźcami Hebrajczyków osiadłe w Alek- i plemiennie
; mitetu wohodzq pan! dr.
Klsllow - I H. Wydawnictwo zaangażowało 20
pierwszych J ale ze względów zasatiujczjch
iziraelisikimi, którzy dap/iero co o- sandirji od czasów
Smiloriska, D. SniJańskl, dr.
Griin- : nowych współpracowników encyklo
puścili ikiraj niewoli. Izrael ucie Ptolemeuszy 'Widziały się zraur nie mógł się mOgdiy stać pciVl yczbera i tnii.
i padli, w (ej liczbie profesorów Bergka i staje rad. 'brzegiem mioirza.. sffloine uicihwycić za ikij wędrow ni'e centryfugsiiini'e — niebe'zpieTEL - AWIW (Żat) W Teł -Awi- ; manna, Torczyuera, Dawkła Jellna I
Nietma
teraz dokąd skierować ny i .pójść w misjliistą niepowną czinym, w przeciwieństwie ido in
wl-3 powstało nowe Kiinnaijum p. n. inn.
swe kroki,
chyba w głąb nie- dal. Czy
wygnanie Żydów u- ny ęIi mmiejiszości w państwie (m—
Ch'nucli. Obok normalneRO
Rinma- I
JEROZOLIMA (Żat) Zarzqd kolozmierz-omiego przestworza wód aaczęślMwillo chuześcijańską AHełc- reiakieim,, z których każda sniula
zluin zorsaiifeowauo specjalne oddz'a nji Herzla przeznaczył 10 dunamów
słanych, gidzie siOraisaKwie fale hu sar.ic!inję? Wspóltazesny historyk zawis ze
nadzieję
oderwania
ly v'la młodzleiy, która przybyła o- ; ziemi na budowę domu odpoczynko cza, spienione bałwany zapowia ohnześcijanJn
Cassiodor pilsze: swych sadyb od innipeirjium sułta
statnlo do Palestyny, aby przysposo v.e?o dla p'sarzy hebrajskich. Wkrót
dają zagładę i raźne lu'dojady i Aleksandr,ja opustoszała, wiraica- nów.
bić te młodzież do nowego środo ce przystąpi
do sadzenia <lrzew i
rekiny czyhają jiuiż ma swoje o. jący były prefelkt z żalem pa
Hiszipanja /nawoczesina, prze wiska i warunków. Nowy
zakład
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SREBRNY EKRAN

wolą surowy materjał, który mo
gą urobić na obraz przez siebie
wymyślony.
Często jeżdżą po materjał do
POŁAWIACZE GWIAZD.
Europy, ale rzadko się zdarza, aPo śmierci .Rudolfa Valentino
Romantyka miasta Hollywood by zaangażowanie artystów wy
ukazała się u nas książeczka, jed pochodzi nietylko z fantazji dzień robionych jiuiż w swoim kir aj u da
na z wielu, o .życiu i karjerze te nikarskiej, raczej bierze początek wało pomyślne rezultaty. Na jed
go artysty. Autor wyliczył nazwi gdzieindziej- .Biura filmowe roz nego janningsa, który zresztą
ska artystek, w których życiu syłają materjał informacyjny pe szybko się wykończył, i jedną
ten osławiony argentyńczyk miał łen wiarygodnych cyfr i autenty Marlenę Diefirich przypada dzie
odegrać poważną .rolę. Dziwne są cznych jyynurzeń. W jednym'z sięć nazwisk, niegdyś popular
imiona i .nazwiska amerykańskie, takich biuletynów przeczytałem nych w Europie, przeniesionych
czasami trudno się połapać, czy niedawino o artystce, odgrywają do Ameryki i tam zagrzebanych.
Producenci amerykańscy wolą
to mężczyzna, czy kobieta. Autor cej wybitną rolę w filmie „Ben
brał najpopularniejsze w owym gali", rolę .uwodzicielki wszyst sami preparować znakomitości.
czasie inazwiska, a że sam nie kich trzech bohaterów. W filmie Greta Garbo przed wyjazdem do
często bywał w kinie, więc w za „Bengali" kabiet zjawia się na e- Ameryki była tylko skromną, opale monograficznym wtrącił .do kiranie trzy irazy, mie odgrywa biecującą artystką. Chevalier był
miłostek Valentina kilku męż prawie żadnej roli. Zapytajmy tylko piosenkarzem, zanim awannawiasem, kiedy właściwie skoń j siował :na oficera operetkowego.
czyzn.
czy się to mamjackie b.laigowa- Cieszył się populairnością w Pa
Biedny autor przesolił, ale tyl nie ?
ryżu, ale francuscy filmowcy nie
ko o drobiazg prześcignął in.nych
W prasie zagranicznej od cza chcieli igo zaangażować.
i reform ataró w. C o d z iemn ie moiżePiosenkarza, sprowadzonego z
cie tu 1 owdzie przeczytać o tern, su do czasu zjawia się ir.epo-rtaż
do prawdy,
pisany Paryża, trzeba uczyć aingielskiejak robi się karjorę w mieście podobny
Hollywood, artykuły o iniezwyk- przez osobę, która spędziła kilka j go od początków, a statystce,
łvch kolejach gwiazd amerykań lat w gnieździe produkoji am ery j wyłowionej z Euircpy, czasami
skich, riubv z palca wyssane, na kańskiej. O tein, jak wygląda j trzeba pon a dto przypitować zbyt
leżące do tego rodzaju materiału Hollywood i jak producenci wy- | dhigie zęby. Poławiacz gwiazd
dziennikarskiego, który w Polsce lawiają gwiazdy, Okrapne mia [nie zraża się taką drobnostkąod kilku lat nazywają w redak sto. Wałęsają się setki dziew Ma pieniądze i czas. Zuiżywa ten
cjach ,,michałkami". Niewinna czyn, przybierających imaniere czas na reklamowanie przyszłej
strutka dla wyobrazili naiwnej rozmaitych gwiazd w nadziei, że gwiazdy, która wyjdzie z jego lapu b liczności. To właśnie cząstka j t;o im ułatwi kanjerę. Są bardzo boratorjiim zmieniana nie do potego nimbu, którym producenci j piękne. Nikt na nie mie 'Spojrzy, zi!v.|inia. I otóż będzie mógł twier
amerykańscy otaczają swój świaj Producenci szukają na nową dzić z satysfakcją, że w takiej
tek i oswoją hodowlę.
gwiazdy zamsze nowego typu, właśnie postaci przewidział tę

L

artystkę, kiedy zobaczył iją pierw ! była .roztańczoną pannicą, braia
szy raz, skromnie ukrytą w gro ; pierwsze nagrody na konkursach
nie chórzystek.
j i miała przyrodzony wstręt do
Najwybitniejszy dar takiego i wszelakiego drukowanego sło„podwójnego widzenia" przypi I wa. Trzeba ją było pouczać, że
sują w
Ameryce
Samuelowi j nie powinna szturgać w brzuch
Goldwynowi. Przywiózł z Euro l mechaników w atelier. Ta artyst
py niepozorną, zalęknioną Annę jka, która nawet w rolach stenoStenn, która nie rozumiała
ani typistek wygląda jak urodzona
słowa po angielsku, miała pucu- miljarderka, miała narowy sien
łowatą twarz, nieforemny nas, kiewiczowskiej Horpyny. Po pew
inieświetiną figurę i fatalnie wy nym czasie musztry intelektualnej
chodziła na próbnych zdjęciach. zaczęła rozprawiać o Prouście.
Wzruszali
ludzie ramionami,
Może zresztą ta groteskowa
wszyscy, podobno z wyjątkiem
przemiana
jest również zmyślo
tylko reżysera
Carpy, ' który
Może
twierdzi, że nawet z belki można ne. Ale mniejsza z tanichcecie
wiedzieć,
skąd
wzięła
się
wystrugać gwiazdę.
Strugano dwa lait'a, a tymcza Katarzyna Hepbunn? Nie wierz
sem reklamowano ją w prasie ja cie w to, że porzucono ją na śnie
ko „zbłąkane dziecię, rewolucji gu w dzieciństwie i że wycho
.rosyjskiej", czy coś innego w wywał ją znakomity pies Rin-Tin
tym niedorzecznym rodzaju. .Kal Tin. Wychowywał ją producent
kulacja okazała się nader opła albo jego pełnomocnik. Grała w
calna. Pomimo niezbyt wielkiego teatrze, ale rewelacją stała się
sukcesu film
„Nana"
pokrył dopiero na ekranie. „Zrobiomo"
wszystkie dwuletnie wydatki z ją, jak każdą inną.
czubkiem, a w następnym roku,
W gwiazdach filmowych nie
po „Zmartwychwstaniu", które ma nic interesującego oprócz ich
w Ameryce osiągnęło wielkie po blasku. Natomiast działalność po
wodzenie, Sam Goldwyn miał już ławiaczy gwiazd, ich „podwójne
pół miljona dolarów zysku. Teraz widzenie" i twórczość laborato
szuka nowego surowca.
ryjna ma cechy niezwykłe, intry
Nietylko masaż, chirurgja pla gujące, bezmała niesamowite.
styczna i piła dentysty pracuje
nad
uformowaniem gwiazdy.
A. B.
Niekiedy trzeba osiągnąć 'głęb
szą przemianę. Joan Crawford
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W poĘTcIance poprzedniej omówi
liśmy pokrótce znaczenie niektórych
jarzyn dła chorych na cutoizycę, oraz
-jcclaliśiny sposób przyrządzenia 2-ch
n ip. Obecnie przejdą feray do omówię

mięsa na dwie szklanki. Włożyć szpa
ragi do rosołu i gotować około jednej
w wykwintnym kremie „Ultra sol" naświetlanym
godziny, gdy się dobrze rozgotują,
przetasować przez durszlak, zaprawić
promieniami ultrafiołkowemi. Wskazany jako krem
na 1 osobę ćwierć łyżki stołowej ma
sportowy dla każdej pory roku oraz wybitnie
fl ia innych zu-p, przeznaczonych spe sła (10—15 g.) i 10—15 gr. mąki, zn
gotować razom.
cjalnie dla chorych na cukrzycę.
ochronny przed zmianami atmosferycznemi'.
s'.;irdzo wielu chorych na cukrzycę
Gdy rosołu niema, można tę zupę
P r z y s w e j w yjLQ.k.i e. j j a k o ś c i n i e z w y k l e i a n i i
skarży się na jednostajność potraw, a zrobić dla smaku z włoszczyzny, za
więc t&kże i zup. Z drugiej znowuż prawiając ją wówczas koniecznie śmie
strony pev/ne pory roku dają nam tjl taną. Jeżeli zaś zupa bez śmietany, to
ko określone jarzyny, jak np. szpara wydając, rozbić w wazie dwa żółtka
jvj, o czem niżej. Ulubioną zupą nie i w rozbite lać gorącą zupę.
Leczenie dietetyczne cukrzycy nie
których chorych na cukrzycę jest Ł
jest łatwe i wymaga daleko idącego
z w. zupa a la Julienne.
ZUPA A LA JULIENNE DLA CHO indywidualnego traktowania każdego
Rada ministrów opracowała na no
Zdaniem Związku Łzti odpowiedział formalistykę, która powoduje nader
RYCH NA CUKRZYCĘ (na 1 osobę) chorego. Przystępując do omawiania
ujemne skutki zarówno dla udzielają
7 początku ugotować rosół ze 150 dtety w cukrzycy musimy ograniczyć wo rozporządzenie wykonawcze do ność osób, zawierających umowy o
cego
dostawy ,jak i dla dostawcy.
ustawy
z
dnia
15
lutego
1933
r.
o
do
dostawy
i
roboty
wynika
z
przepisów
gr. mięsa na dwie szManld sposobem się wyłącznie do podawania ważnych
Władza II instancji może jedynie:
zwykłym, Nakrajać cienko następują wytycznych, któremi w tej chorobie stawach i robotach na rzecz skarbu ogólnych. Zbędne podkreślanie jej w
1) wybór zatwierdzić, 2) zarządić no
ce jarzyny i włoszczyznę: kalarepo, należy się kierować. Schematów die państwa, samorządu oraz instytucji rozporządzeniu, nie zwiększając gwa
prawa publicznego.
rancji skarbu państwa, względnie sa wy przetarg lub też 3) wskazać rtmy
seler, pietruszkę., kalafior, szparagi, tetycznych jest ogromna ilość, przyW myśl togo rozporządzenia zamó morządów tub instytucji, dla których sposób dokonania zamówienia na do
(o ile to pora letnia), nieco zielonego; cze-ii należy pamiętać, iż ta sama die
wienia
na dostawy lub roboty powin dostawa lub robota ma być uskutecz stawę łub robotę. W żadnym jednak
ta
dla
jednego
osobnfka
może
być
po
groszku, włoskiej kapusty, którą na.
ny
być
udzielane przedsiębiorstwom niona, wywołuje przesadną ostrożność razie nie może ona dokonywać swo
leży wpierw dobrze sparzyć. Wyżej | żyteczna, a dla drugiego szkodliwa
krajowym, a dopiero w razie ich bra urzędników, którzy w celu zrzucenia bodnego wyboru ofert, albowiem by
Znaną
metouą
w
leczeniu
cukrzycy
wymienione jarzynki udusić w maśle!
ku przedsiębiorstwom zagranicznym, z siebie odpowiedzialności uchylają łoby to sprzeczne z konstrukcją pro
(masła nałożyć 15 gr.), podlewając j jest metoda Nordena, która w niektó
które posiadają w Polsce wydzielony się od powzięcia decyzji i wprowadza jektu.
rycii
przypadkach
daje
dobre
efekty
polroszku rosołem. Gdy włoszczyzna
w odpowiedniej wysokości kapitał i
prawie miękka, wilać w nią ugotowa lecznicze.
które
zostały dopuszczone do działał
Celem naszym będzie szczegółowe
ny rosół i gotować tak długo, póki
nic będzie zupełnie miękką. Dla sma mówienie diety Nordena, oraz spo ności i zarejestrowane są w kraju. Wa
ku wrzucić potem w rosół upieczoną soby przygotowania potraw według runki techniczne dostaw I robót po.
winny być tak ustalone; aby mogły „TOWARZYSTWA
PRZYJACIÓŁ UNIWERSYTETU HEBRAJSKIEGO
cebulę, którą przedtem należy wygo Nordena. Dieta ta uwzględnia na do
być
wykonane przy użyciu sił krajo
tować dwukrotnie (odlać wodę i zno bę ICO g. białka (normalnie 60 gr.)
W JEROZOLIMIE Z OKAZJI DZFE-SIECIOLECIA ISTNIENIA UNIWER
wuż gotować). Chcąc mieć zupę sma 200 gr. tłuszczów (zam. 90) i 40 gr. wych i surowców oraz wszelkich wy
SYTETU
1925—1935.
robów pochodzenia krajowego, jeżeli
czniejszą nadaje się jej kolor brunat węglowodanów (zamiast 400).
zaś
ich
produkcja
w
kraju
jest
nie
w
Z okazji dziesięciolecia
Istnienia łości Uniwersytetu Hebrajskiego
1 śniadanie zawiera kawę lub herba
ny, przyrządzony z mięsa. Zupa po
wystarczająca, z użyciem tych surow Uniwersytetu Hebrajskiego w Jero 1 Jerozolimie, jako ośrodka hcbraizacii
wyższa zawiera b. mało węglowoda tę z racharyną z dodatkiem ?0 gr.
ców i wyrobów w takim stopniu, aby zolimie (1925—1935) odbędzie
się żydowskiego życia naukowego i du
nów i tłuszczów, nadaje się dla cho śmietanki, jedno jajo i 20 gr. sera
produkcja krajowa została całkowicie wo wtorek, dnia 30 kwietnia 1935 ro chowego. Sekretarz Generalny Towarych, który wymagają diety ubogiej śmietankowego.
IS śniadam v 100 gr. sałaty, 10 gr. wykorzystana.
ku, o godr. 8.15 wieczorem, w sali | rzystwa, p. Edward Poznański, któ
w węglowodany, o czem niżej będzie
Byłym furfkcjonarftrszom państwo konserwatorium Uroczysta
oliwy, łyżeczkę herbacianą soku cyt
Aka- ry niedawno powrócił z Jerozolimy,
szczegółowiej mowa.
wym, byłym pracownikom samorzą damja „Towarzystwa Przyjaciół Uni gdzie bawił w sprawach Towarzy(Również mało węglowodanów za rynowego i jedno lub dwa żółtka.
Sposób przyrządzania: Na salater du terytorjałnego oraz byłym żołnie wersytetu Hebrajskiego w Jerozoli j stwa, będzie mówił o zamierzeniach
wierają zupy, podane w poprzedniej
ce
utrzeć dwa żółtka, ugotowane na rzom nie wolno będzie w ciągu (rzęch mie".
I osiągnięciach Uniwersytetu HebraJpogadance, jak pomidorowa i kalafio
twardo, dodać 10 gr. oliwy, bardzo lat od dnia rozwiązania stosunku służ
Akademię otworzy Prol. Mojżesz skego w ubiegłem dziesięcioleciu.
rowa.
CentnerW części koncertowej, chór pod dy
W porze letniej naprzykład może małą ilość musztardy, albo jedną ły- bowego udzielać zamówień na dosta Schorr, poczem Prol. M.
my dawać Inne menu rip. zupę szpa żeczicj herbacianą soku cytrynowego, wę lub robotę cfla urzędu lub instytu szwer wygłosi pnzemowien'e o zdo rekcją p. Dawida Ajzensztadta wyko
ragową. Zupy tej nie należy podawać wymieszać razem i polać sałatę. O cji, w której pełnili służbę, chyba że byczach nauk ścisłych w ostatniem na fragmenty z oratoriów Handla i
chorym cukrowym, którzy jednocześ sposobach przyrządzania innego ro uzyskają zgodę właściwego ministra. dziesięcioleciu I o doniosłości badań Haydna, a
Warszawski
Kwartet
nie cierpią na skazę szczawianowi}, dzaju sałat d!a cukrowo chorych mo Nie woitio będzie również udzielać za przyrodniczych dla rozwoju nauki i Smyczkowy utwory Bee-thovena
I
gdyż szparagi zawierają w sobie po wa bidzie w następujących pogadan mówień, osobom, którym ogłoszono Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozo Boccheriniego.
upadłość przez czas trwania postępo l'mle. P. Dawid Rakowicki, przewód
kach.
kaźną iłość kwasu szczawiowego.
Wstęp za zaproszeniami wyłącznie
Dr. med. ALFRED GALEWSKI. wania upadłościowego, lub co do któ nlczący (Mdzlału Towarzystwa Prizy dla członków Towarzystwa oraz za
ZUPA SZPARAGOWA DLA CUKROrych otwarto postępowanie układowe. jacról Uniwersytetu Hebrajskiego w proszonych gości.
WO CHORYCH (na 1 osobę).
Przeprowadzenie przetargów oraz Białymstoku będzie mówił o donios
Pokrajać 10 szituk szparagów na
Przy zatruciu, wywoianem zepsu- przyjmowanie dostaw będzie zasadni
kawałki, zagotować je w osobnym ukropie, aby gorycz odeszła i zawar temi potrawami, jak również alkoho czo uskuteczniane za pośrednictwem
lem, zastosowanie naturalnej wody ! specjalnie wyznaczanych w tym celu
tość pewna kwasu szczawiowego. O„Franciszka-Józefa" jest środkiem
sobno przygotować rosół ze 150 g. pomocniczym. Pytajcie się lekarzy. komisji, zarządzenie jednak właściwe
go ministra określać będzie mogło, ja
kie dostawy mogą być przyjmowane
DOK. ustailiiiło w-a nurniki oidira - wej Komendy Uzupełnień nie bę
glądu". Tytuły magisterskie w za - jednoosobowo. Właściwy minister bę
kresie nauk przyrodniczych zostaną dzie mógł również uzależnić przyjęcie czania terminów ćwiczeń rezer dą wcale rozpatrywane. Niie bę
po raz pierwszy wydane w roku bie pewnych robót łub -dostaw od zatwier wistów. Do podań składanych dą również rozpatrywanie podaWielce Sz. Panie Redaktorze!
dzenia władzy nadzorczej i roboty hę PlKU. musizą być zatoczone za - j ni a członków rodzimy rezerwisty
żącym, gdyż dopiero w tym roku
W numerze 110 poczytnego orga
dą mogły być poddane badaniu przez świadczenia władz adiiróinŁst.r.a - i Na pozostawienie podarcia bez
pierwszy turnus studentów kończy
nu W. Pana z dnia 19 kwietnia w ru
biegłych.
cyijinycih, poihYiiaidizaijąicif wiaro - j rozipoznainia narażają się rów
studja biologiczne.
bryce „Nasz Przegląd Akademicki"
Związek Izb Handlowych zgłosił sze gcidność motywów prośby i ko - nież ci re,zervv\iści, którzy agiloukazał się artykuł p. Edwarda Gola
3. Nie jest prawdą, że zbiory Bi - reg poprawek do tego rozporządzenia. nicczin,ość odroczenia, wizigiłędlnie szą je w czasie krótszym niż 4
p. t. „Uniwersytet Hebrajski 1925 — bljoteki Uniwersyteckiej są „nota be
Związek Izb wypowiada się zasad przesunięcia tormkiu ćwiczeń. tygodnie przed tenmiineim
sita 1935". Artykuł ten, nieoparty na in ne do dziś dnia nieskatalogowane z niczo przeciwko normowaniu sprawy Przy
podaniach
składanych wiernie twa.
wymienionym w
formacjach rzeczowych, zawiera sze braku odpowiedniego pomieszczenia", dostaw i robót w płaszczyźnie jakich wskutek choroby obłożnej, załą kancie powołania.
reg wiadomości niezgodnych z rze gdyż — przeciwnie — prawie cały kolwiek (przywilejów i preferencyj, wy czane ni aj ą być świadectwa le czywistością, a nawet bałamutnych, księgozbiór jerozolimski jest skatalo chodząc z założenia, iż pogłębia to je karskie. Wszelkie podania o od KUPUJĄC OBLIGACJE PREMJOwprowadzających w błąd op'nję pu gowany i udostępniony publiczności dynie przeżywiane trudności.
roczenie
ćwiczeń,
składane WEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ,
bliczną zarówno co do charakteru
(spośród otrzymanych 330.000 to Co się tyczy uprzywScjowania ryn wprost clo DOK., kib Minister - DROBNYM WYSIŁKIEM, BEZ ŻAD
Uniwersytetu Hebrajskiego, jak i co mów skatalogowano dotychczas 295 ku
miej'scowego,
to
Związek siiwiu Spraw Wojskowych z po NEJ OFIARY, BIERZESZ UDZIAŁ
do jego działalności.
tys. tomów), przy czem katalogowa - jest zdania, iż może
to mieć minięciem właściwej Powiato
W BUDOWIE KRAJU.
jedynie
w
wypad
1. Nie jest prawdą, że „Uniwersy nie odbywa się na zasadzie systemu miejsce
KUP tet posiadał niezmiennie charakter in dziesiętnego Deweya, dostosowanego ku oferowania równych warunków do INTERWENCJA CENTRALI DETA LICZNYCH I DROBNYCH
stytutu badawczego", gdyż już w do specjalnych potrzeb Bibijoteki, a stawy lub roboty, a to celem uniknię CÓW W POLSCE W
MINISTER-STWIE KOMUNIKACJI W
SPRA
roku 1928 powołał do życia Wydział pracy katałogizacyjnej dokonywa od cia nieuzasadniotnego gospodarczo WĘ UPRAWIANIA NIELEGALNEGOHAiNDLU PRZEZ
PRACOWNKÓW
Humanistyczny, a w roku 1932 Wy 1920 roku sztab bibliotekarzy, wy - sprowadzania przedmiotów dostawy
KOLEJOWYCH.
dział Przyrodniczy (Instytut Biologi kształconych w najpoważniejszych lub roboty z innych, niejednokrotnie
W ostatnich miesiącach szereg od drobnych kupców, którzy ponosząc
czny). Kształci się na nich obecnie szkołach bibljotekarskich Europy i I znacznie oddalonych miejscowości, w
działów
prowincjonalnych alarmowa clęńary na mecz Państwa
wypadku
gdy
rynek
miejscowy
może
Ameryki.
systematycznie przeszło 450 studen
z rocji
sprostać zadaniu na tych samych wa ło Centralę w Warszawie o uprawia uprawiania handlu, nie mogą spro
tów, a wielu ukończyło już studja.
Bibljoteka posiada od roku 1930 runkach.
niu nielegalnego handlu przez tunk- stać tej nieuczciwej konkurencji
2. Nie jest prawdą, że „nie nada
1
wspaniały gmach, wzniesiony z fun
Co się tyczy uprzywilejowania rze cjonarjuszków Kolei Państwowych. mają koiosalne straty.
wano absolwentom pełnych tytułów
duszów Dawida Wolfsohna i noszący miosła, to Związek Izb proponuje
Funkcjonariusze ci, korzystając z
naukowych", gdyż Uniwersytet od
W związku z powyższem Centrala
jego imię. Gmach ten, należący do jako jedynie możliwe uprzywilejowa bezpłatnych przejazdów koleją, zaku
roku 1932 udziela tytułu magistra fiDetalicznych I Drobnych Kupców w
najpiękniejszych budynków nowej Pa nie produkcji rzemieślniczej w grani
pują artykuły spożywcze, jak: cy- Polsce dn. 7 kwietnia r. b. podjęła ht
loznf ji absolwentom Wydziału Huma
lestyny, był wielokrotnie reproduko cach oferowania równych warunków
tryny, pomarańcze, szproty, śledzie terwcncję w Ministerstwie Komuninistycznego po czteroletnich studjach
wany w prasie żydowskiej.
i jedynie przy dostawach drobniej-; wętłzone, Pikllngi I t. p. i towary te kacji w składzie pp. dyr. Berlinera i
' zdaniu odpowiednich egzaminów, a
przewożą koleją
od odleglejszych radcy prawnego Małki,,a i w le! wy
po dalszych dwóch latach samodziel
Artykuły w stylu wzmianki p. Gola., szych.

CO ZAWIERA P OJEKT USTAWY

0 DOSTAWACH RZĄDOWYCH

UROCZYSTA AKADEMJA

Warunki odraczania ćwiczeń
rezerwistów

List do redakcji

nej pracy naukowej, i złożeniu tezy
udz.Vla tytułu doktorskiego. Obecnie
Uniwersytet posiada szereg doktorantów, a tytułu magisterskiego udzieliło
dotychczas 58 absolwentom. Podobiz
na dyplomu magisterskiego Uniwer
sytetu Hebrajskiego została umiesz
czona przed kilku miesiącami w dodatku ilustrowanym „Naszego Prze

pełne żalu i pretensji do Uniwersyte
tu, a pisane bez najmniejszej troski o
Uprzejmie dziękujemy Wielce Sz.
zgodność podanych informacyj z rze Panu Redaktorowi za umieszczenie j
czywistym stanem rzeczy przynoszą powyższego wyjaśnienia w Jego pojedynie krzywdę i szkodę sprawie czytnem piśmie i pozostajemy
Uniwersytetu i nie stanowią w naj Z wysokiem poważaniem
mniejszym stopniu formy „uczczenia
za Towarzystwo
daty powstania Uniwersytetu", jak te
Edward Poznański,
go pragnie autor artykułu.
Sekretarz Generalny. I

m.ejscowoscl, bądź w
walizkach, nik„ Ministerstwo zawiadomiło Cenbądź tez bezpłatnie w wagonie baga ( tralę d n . io b. m. że wydało ro,i-

^ rym | porządzenie do wszystkich okręgoTowary powyższe zbywane są na- i wy eh Dyrekcji Kolei Państwowych,
stępm,e konsumentom po cenach ni- w którem zakazuje pracownikom koej rynkowych. Lprawian;e takiego lejowym uprawiania JakiogokolwIeV
handlu godzi w interesy Skarbu Pań handlu, a w przypadkach ulawnlonła
s wa .odbija się ujemnie na budżecie tak'ch faktów, nakazuje wlnnvch no
Ministerstwa Komunikacji, a szcze-, ciągnąć do najsurowszejSL .
Solnie godzi w Interesy detałistów JI dziainości służbowej.
Z0

i

NASZ PRZEGLĄD, Warszawa

Wsfr^maBsśe egze&cucjs podatkowych
w stosunku do zaległych podatków.
Minister Skarbu wydal szereg
przepisów wykonawczych do ustawy o ulgach w spłacie zaJegfy.jli po>;!a'Jk'ó\v i imiarzaimi >nie ktńryoh zaległości. Zarządzeniem
J /Uinsiira Skarbu wycofane mają
być od egzekutorów ipoidaiMko wych nakazy egzekucyjne oibej mujące zaJegłoaki wobec których
stosowanie będą uilgi. Minister
stwo Skarbu wyjaśralło, że uma
rzanie
grzywien podatkowych
diotyczy rówinież ginzywien wymiorzonych z tyiltóu prowadzenia
przedsiębiorstwa bez świadectw
praamysłowydi,
bądź też za
świadectwami mowłaścśwej kate
gorji, U'lgi dotyczą również kosz
tów
upomnień egzekucyjnych
doręczonych
płatnikom
ipmzed
dniem 1 kwietnia 1933 roku. Urzędy skarbowe mają dokładnie
info.nmiować płatników o nowych
zarządzeniach talk by umożliwić
im korzystanie w całej pełni z
przywilejów ostatniej ustawyi o
zaległościach. O akcji skreślania
zaległy cli podaltków przedistawto
ne mają być Miinisterstlwiu szcze

g ó'i o we s>pr a \'.'o z dania.
*

*

•

W okólniku do i/zib skarbowych
ministerstwo skatlbu rcor.ganiziuje aikcję egzc-knicyjmą w związku
z roziporządzciiianu o lilkwiklacji
zaległości. Miamawioie,
wszy siikie ty:i;fiły wykonawcze dziielą
się na 4 kategonje: 1) obejnuuijącą należności pfoidllegaijące ma tyatwiiastawemu ściągnięciu, a
wlętc przedewszystikiom zaiegłoścti za roik 1934 i 1935, 2) obej
mującą tyflUły wylkonawcze na
zaległości podlegajjace całkowite
mu u.moirz.ę)!jiu, 3) doityczącą za
ległości za okres przed 1 kwiet
nia 1934 i 4) dotyczącą tytułów |
wykonawczych za zaległości o - '
kresu 1934—-35. Gko'hi.iik wskaziu
je, jak należy w każdym wypad
ku postępować. Z chwilą nieza
płacenia w terminie jakiegolktol wiek bądź 'bieżącego podatku,
wysławiony będlzie tytuł wyko
nawczy, który natychmiast uleg
nie realizacji w dirtodizc egzeku - i
cyjnej.

NO WIT i DNIA.
Stan pogody

zaświadczenia o uprawnieniu do wy
konywania praktyki pielęgniarskiej.
P. p. p.
Rozporządzenie szczegółowo okre
Pogoda słoneczna.
Dość ciepła śla, 5alcie dane są nezbędne, aby by
przy słabych wiatrach południowo - ły równoznaczne z dyplomem szkoły
wschodnich i wschodnich.
pielęgniarskiej. Ustawa wejdzie w ży
cie z. dniem 16 lipca r. b.
WZNOWIENIE ZAJĘĆ W SZKOL 22 TYSIĄCE MIEJSC SPRZEDAŻY
NICTWIE POWSZECHNEM ! ŚREDALKOHOLU.
N1EM
Minister skarbu Wl. Zawadzki usta
Z dniem dzisiejszym w środę dn. li) kontyngent dla
poszczególnych
24 bm. zakończone będą w szkolnic województw, w ramach którego ma
twie powszechnem i średniem ferje ją być udzielane zezwolenia na sprze
Wielkiej Nocy. Od dziś rozpoczynają daż detaliczną alkoholu. Dla Warsza
się w szkołach normalne zajęcia.
wy ustalono 670 punktów. Najmniej
NOWA KONSTYTUCJA WYKŁADA
NA BĘDZIE NA
UNIWERSYTE
TACH POLSKICH
Rady wydziałów prawa Uniwersyte
tów w Potsce wprowadzają w pro
gramie wykładów naukę o nowej kon
stytucji. Zasady nowej konstytucji
wykładane będą wraz z prawem państwowem na drugiim kursie. W miarę
możności wykłady o nowej konsty
tucji odbędą się na wyższych uczel
niach jeszcze w ciągu br. akademic
kiego 1935/36.
AKCJA O OBNIŻENIE OPŁAT
ZA WODĘ W WARSZAWIE
Organizacje właścicieli nieruchomoś
ci opracowują memorjal do Zarządu
Miejskiego ni. st. Warszawy w spra
wie zmiany taryfy opłat wodociągów
warszawskich. Właściciele nierucho
mości zabiegać będą o obniżenie cen
za wodę wobec potanienia szeregu
innych świadczeń.

ustalono dla województw wschód- j
nich. Razem dla całego Państwa 'wy
znaczono 22 tysiące punktów, prz.yczem w ramach udzielonego kontyn
gentu może być przeznaczone 3/4 na
wyszynk napojów alkoholowych. D»
kontyngentów nie zalicza się koncesyj klubowych, kolejowych, jak rów
nież miejsc sprzedaży piwa. Ustalenie
miejsc sprzedaży' odbywa się nieza
leżnie od władzy administracji ogól
nej.
SKARGA PRZECIW KOMORNIKOWI
O NIESŁUSZNĄ EKSMISJĘ.
Właściciel domu w Warszawie uzy
ska! wyrok eksmisyjny przeciw loka
torowi. Jednak powód nie przypozwał sublokatorów,
podnajmujących
pokoje u głównego lokatora. Komor
nik, który otrzymał wyrok do wykona
nia, pozbawił dachu nad głową za
równo głównego lokatora jak i sublo
katora.
Dopatrując sio w postępowaniu ko
mornika uchybień formalnych, pełno
mocnik sublokatora, adw. Feinberg,
wystąpił przeciw komornikowi na dro
gę sądową, żądając odszkodowania
na rzecz, sublokatora za poniesione
straty. Wystąpienie to znajduje popar
cic w kodeksie postępowania cywil
nego.

UCHYLENIE I NOWELIZACJA
57 USTAW
Ministerstwo Sprawiedliwości ogto
sito nowy wykaz ustaw i rozporzą
dzeń, które straciły moc obowiązują
cą, bądź też uległy nowelizacji wsku
tek uchwalenia przez ciała ustawo
dawcze przepisów zastępczych i wy
dania rozporządzeń Pana Prezydenta
R. P. Lista zmi;in obejmuje 57 ustaw,
AKCJA SANITARNA W DZIELNICY
które obowiązywały w ciągli ostatnie
NALEWKO WSKIEJ.
go dziesięciolecia.
Starosta Warszawa - Północ
za
PIELĘGNIARSTWO
REGLAMEN rządzi! lustrację sanitarną na terenie
TOWANYM ZAWODEM.
4 i 5 komisariatów. Lustracja ta po
Według ogłoszonej 16 b. m. w trwa parę dni.
„Dzienniku Ustaw" ustawy o pielę SZCZEPIENIA PRZECIWDYFTERY•
gniarstwie, wydanej na mocy art. 44
TOWE W MOKOTOWIE.
Konstytucji, stale prawo wykonywa
Wprowadzenie
przymusowych
nia praktyki pielęgniarskiej będą m a- szczepień przeciwdyfterytowych bę
ły osoby, posiadające dyplom szkoły dzie się odbywało stopniowo. Na te
pielęgniarstwa. Przed przystąpieniem renie Warszawy przymus ten ma być
do wykonywania tej praktyki pielę narazić zastosowany jedynie w dziel
gniarki zobowiązane będą do zare nicy mokotowskiej, jako najbardziej
jestrowania się u wojewódzkiej wła pod względem liczby zachorowań na
dzy administracji ogólnej, składając dyfteryt
zagrożonej.
Przymusowe
dowody posiadanych uprawnień oraz szczepienia przeciwdyfterytowe wy
świadectwo zdrowia; władza ta wy konywane
będą
jednocześnie ze
dawać będzie pielęgniarkom pisemne szczepieniem ospy.

/

środa 24 kwietnia 1935 r.

Dotychczasowe badania i obserwa
cje wykazały, że osoby poddane
szczepieniom przeciwbłonicowym za
padają na tę chorobę w znikomej ilo
ści. Szczepienia przeciwdyfterytowe
nic są związane z poważniejszemi
wstrząsami klinicznemi.
WYCOFANIE SKARGI Z N. T. A.
Dawny zarząd m. stoł. Warszawy
wniósł skargę do Najwyższego Try
bunału Administracyjnego na zarzą
dzenie ministerstwa spraw wewn.
z dn. 21 kwietnia 1931 r., dotyczące
skasowania 15 proc. dodatku do upo
sażenia
pracowników samorządo
wych.
Obecnie prezydent miasta Starzyn •
siei wycofał tę skargę z N. T. A., gdyż
podtrzymywanie jej mogłoby narazić
miasto na poważny wydatek.
NOWE ROBOTY KANALIZACYJNE.
Przedsiębiorstwo wodociągów i ka
nalizacji z początkiem sezonu bu
dowlanego przystąpiło do wykonania
poważnych robót inwestycyjnych z
zakresu kanalizacji.
Na pierwszem
miejscu należy wymenić budowę
kosztem około 800.000 z!, kolektora
na ul. Iwickiej i Chełmskiej o długości
2.200 m. Rozpoczęto również konty
nuowanie na sumę 2.000.000 zł. bu
dowy burzowca mokotowskiego, roz
poczętej w zeszłym sezonie budowla
nym i wzmocniono roboty przy budo
wie kolektora pod cmentarzami kato
lickim i żydowskim na Powązkach
dla odprowadzenia ścieków z dzielni
cy Kolo, na co w b. sezonie budowla
nym przewidziana jest suma 650.000
•A.
Dalej rozpoczęto budowę kana
łów na ul. Zawiszy, Grochowskiej,
Różanej, Krasiczyńskiej i ks. Ziemo
wita dla skanalizowania gmachów
szkół powszechnych i budowę • linji
wodociągowych do szkól na ul. ks.
Ziemowita, Różanej, Kra&czyńskicj,
kosztem około 215.000 zl.
WODA Z BAKCYLAMI DURU
BRZUSZNEGO
W
WARSZAWIE.
Mieszkańcy ul. Czerwińskiej
na
Powązkach należą chyba do
naj
większych pariasów w Warszawie,
albowiem nictylko pozbawieni są moż
ilości zaspakajania najelementariiicjszych potrzeb zdrowotno - kultural
nych
(brak dobrej wody, światła,
jezdni, chodników, zadrzewienia etc.)
ale posiadają w sąsiedztwie olbrzy
mie bajoro o nieprawdopodobnej prze
strzeni 100.000 mtr. kw.
Bajoro to
nigdy nie wysycha, nawet w porze
letniej. Spływają do niego wszystkie
nieczystości w całej okolicy, nie wy
łączając wydzielin ludzkich. Ponieważ
gęsto zaludniona ta dzielnica pozba
wiona jest wodociągów, mieszkańcy
czerpią wodę z prymitywnych studni,
położonych na dwumetrowej gięt
kości.
Tymczasem wysoce zanie
czyszczona woda z powyższego ba
jora wsiąka do gruntu i przedostaje
sic do tych studni. Ustawienie w po
bliżu ul. Czerwińskiej zdroju wodo
ciągowego jest ze względów zdro
wotnych konieczne.

Posiedźcie naukowe Żyd. Instytutu
Naukowego w Wilnis-pośwś^cone
pamięci Majmonitiesa
W związku z obchodem 800- głosi referat n. t. „Filozofja ;Majlecia urodzin wielkiego filozofa inonidesa w obliczu nieśmierte!żydowskiego Majmonidesa odlię nosci". Odczytany zostanie refedzie się d. 25 kwietnia rb. w Żyd. | rat prof. Szymona Dubrwwa n.
Instytucie Naukowym w Wilnie j t. „Majmonides na tle swej epoposiedzanie naukowe poświęco-j ki". Dr. I. Nadel (Ryga) refero.
ne pamięci Majmonidesa. Z War wać będ'zie nt. ,,Majmonides jako
szawy zaproszony został do Wi! kodyfikator".
na p. Leo Fimkielstein, który wy-
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JUBILEUSZ MAJMONIDESA.
APEL RABINA PROF.
DR. M.
SCHORRA.
Z okazji Jubileuszu SOO-lecia urodizin Majmon'dcsa rabin pro!, dr. Moj
żesz Schorr wygłosił w Wielkiej Sy
nagodze na Tłomackiem w pierw
szym dniu Wielk'ejnocy
uroczyste
kazanie n. t. historycznego znacze
nia Majmonidcsa iako kodyfikalora i
Flozofa, wskazując na aktualną role,
jaką Majmonides dziś Jesizcze odgry
wa w procesie renesansu żydowskie
go. Mówca wczwat wszystkie gminy
żydowskie, do współudziału w utworzeuiu katedry poświęconej studiom
nad Majmonidesem na Uniwersyte
cie Habrajskiui w Jerozolimie.
ZAKOŃCZENIE ZJAZDU
SJONiSTÓW — PAŃSTWOWCÓW
(i) Wczoraj, po trzydniowych na
radach zakończony został wszechpol
ski Zjazd Sjonistów — Państwowców
Przyjęto cały szereg rezolucji o cha
rakterze ideowym i w sprawie poli
tyki sjonistów — państwowców w ra
mach światowej organizacji sionistycznej.
M. in. uchwalono wystawienie od
rębnej Ksty podczas wyborów do kon
gresu sjonistycznego.

WIELKI REFERAT
POLITYCZNY
P. P, GROSMANA I STRICKERA.
W środę dnia 24 b. m. o godlz. 2-ej
p.p. odbędfciie się w 'lokafJu
teatru.
„•Nowa iRewja" iprzy ul. Karowej -vS
widlki rclerat politycziny ip.
Mc ra
Grosinama n. t. Simntam w O i stosie i
w Pallcfltyniiie i tP. Roberta Stri-ckera.
,Połażenie Żydiostwa Światmwe.se>.
'Referat ipowyiszy wywołał wiel
kie zaimtcircsowanaie.
POSIEDZENIE ZARZĄDU C. Z. K.
W SPRAWIE POŻYCZKI INWESTY
CYJNEJ
(i) Wczoraj wieczorem odbyło się
posiedzenie Zarządu i Rady Ccnłr.
Zw. Kupców.
Posiedzenie to było poświęcone spe
cjalnie sprawie pożyczki inwestycyj
nej.
NABOŻENSTWA ŻAŁOBNE
ZA OFIARY PRZEŚLADOWAŃ ŻY
DÓW W NIEA1CZECH
(i) W dniu dzisiejszym i julro, pod
POBÓR.
czas świąt, we wszystkich synago
Dziś, dn. 24 b. m. w lokalu przy ul. gach, bóżnicacli i domach modlitwy
Stalowej 73 odbędzie się dodatkowa na terenie Rzplitej Polskiej odbędą się
komisja poborowa dla poborowych, nabożeństwa żałobne (izkor) za du
zamieszkałych na terenie 1. 2, 3, 4, 5, sze zmarłych ofiar prześladowań Ży
12 i 25 komisarjatów P. P., podlega dów w Niemczech.
jących P. K. U. Nr. I. Na komisję tę
W sprawie tej rabini oraz zarządza
winni stawić się wszyscy ci poborowi,' jacy domami modlitwy otrzymali od
którzy dotąd obowiązku tego z ja powiednie instrukcje.
kichkolwiek powodów nie dopełnili, a
Bezpośrednio po nabożeństwach bę
otrzymali obecnie odpowiednie wezwą dą też wygłoszone przemówienia na
nin / komflsarjatu rządu.
temat akcji pomocy uchodźcom z Nie
WSPÓŁUDZIAŁ
DWUCH
ELEK miec.
TROWNI PRZY DOSTAWIE PRĄ 15.369 PASAŻERÓW DO PALESTY
DU.
NY
W związku z pracami, mającemi na
Opracowane zostały oficjalne zesta
celu ustalenie zasad współpracy mię wienia statystyczne dotyczące ruchu
dzy elektrownią warszawską i elek pasażerskiego polskich linji okręto
trownia okręgu warszawskiego (daw wych. Jak się okazuje pierwsze miej
ną Pruszkowską) w sprawie dostawy sce w komunikacji pasażerskiej zaj
energii dla elektryfikacji warszaw muje przewóz osobowy z Polski do
skiego węzła kolejowego, obydwie te Palestyny. W ciągu roku ubiegłego
instytucje wezwały z międzynarodo wyjechało do Palestyny na statkach
wego biura rzeczoznawców w Bruk polskich 15.369 pasażerów, wróciło
seli (B. I. P. — techi**co) inż. Firke- zaś 5.900 osAb.
ta, który bawił w Warszawie około KOMUNIKAT DYREKCJI TECHNIKI
10 dni i wydal odpowiednie orzecze
HAIFSKIE.I.
nie. Na podstawie tego orzeczenia oCentralny Wydział Palestyński w
bydwie elektownie opracowują obe Warszawie otrzymał od
dyrekcji
cnie odpowiednią ofertę dla minister Szkoły Techniczne] w Haifie następu
stwa komunikacji.
jący komunikat:

FR. KARPIŃSKI S. A.

Naskutek licznych listów kandyda
tów w sprawie przyjęcia na pierwsizy kurs Szkoły Technicznej w Haiiie dyrekcja szkoły komunikuje,
iż
termin przyjmowania podań w spra
wie przyjęcia na rok akad. 1935 '36
upłynął 15 kwretnia b. r. Zarezerwo
wano jedynie niewielką liczbę miejsc
dla maturzystów tegorocznych.
Cl
wszyscy, których dokumenty i pie
niądze nadejdą do Szkoły po Wielkiej
uocy, nie weidą już w rachubę iako
kandydaci na wspomniany rek akade
micki. Proszeni są więc o to, aby po
wiadomić Szkoię, czy pracną pozo
stawić swe dokumenty i pieniądze na
rok akad. 1936/37, rozpoczynający się
w październiku 10.16, czy też należy
im zwrócić dokumenty i pieniądze. W
tym ostatnim wypadku należy zako
munikować dokładny adres, pod któ
ry dokumenty i pieniądze mają być
wysłane.
ZE STOW. APLIKANTÓW.
Doroczne Walilc Zebranie Stowa
rzyszenia Aplikantów Sądinwycli
'i
Adwokackich odbediziie sic w dniu 34
kwietnia 19.?'5 r. o sodzini.c 31—ej w
lo-kaJn Rady Adwi>kac.k ; ej w
War
szawie (ni. króle Wilka 16).
ZW. AU.ODZ. S |ON.-PAŃSTW.
„MASADA"
oddz. w W—wie (Ciepła 10 m. 5)
Dziś tj. dn. 2! bill, o godz. 5-c.i pp.
odbędzie się zebranie kola „Geula".
O godz. 0-ej punkt, odbędzie się
chór.
Obecność członków obowiązkowa!
Z TOW. „CHINUCH JELODIM"
W związku z katastrofalnem poło
żeniem materjalncm instytucji Za
rząd T-wa zwołuje na niedzielę, d. 2S
hm., o godz. 6-ej wiecz. w lokalu
T-wa, Nowolipie 3 nadzwyczajne ogól
ne zebranie.
Ze względu na ważność sprawy i
na decydujące się losy T-wa, Zarząd
prosi W.P. o bezwzględnie i punktual
ne przybycie.
Z „GORDONJI" — Mila 2
(szkoła p. Bermana)
Dziś o godz. (i pp. .zostanie wygło
szony przez kol. J. Bitmana z Palrstv
ny referat: „Nasze zadania w Golusie
i w Erec". Wstęp dla wszystkich.
ZE ZW. KOBIET ŻYD. „I. F. O."
(Św. Jerska 16)
Jutro o godzinie 9-ej fano odbędzie
się wycieczka do I 3 . K. O. urządzona
przez sekcję turystyczną. Zbiórka W
lokalu.
Wykłady kursu sanitarnego odby
wają się w soboty i czwartki.
Z „HITACHDUf" Nalewki 2a/38
Dziś, o godz. 4 pp. odbędzie się
wolne forum koleżeńskie.
Jutro o godz. 4 pp. odbędzie się od
czyt zbiorów y poświęcony sprawom
aktualnym.
ZE SZKOLNICTWA ŻYDOWSKIE
GO
W tych dniach Prywatna Szkoła
Powszechna A. Krenherga w War
szawie (ul. S-to Jerska lii) otrzyma
ła z kancelarji Pana Marszalka Riłsud
skiego podziękowanie za nadesłany
przez dzieci ozdobny adres z życze
niami na imieniny.
Szkoła p. A. F.rcnberga jest najstar
sza w Warszawie: założona zos'ala I
kwietnia 1901 roku. W r. I90J ów
czesne władze zaborcze chciały zam
knąć szkolę za jej polskość. Nie za
niedbywała przytem szkoła przedmio
tów judaistycznych i po długich sta
raniach uzyskała w r. 1904 od ów
czesnego ministra oświaty pozwolenie
na wykład języka hebrajskiego jako
oddzielnego przedmiotu.
W r. 1923 szkoła została ponownie
koncesjonowana przez Radę Szkolną
ni. st. Warszawy, a w dniu 28 mar
ca 1935 r. uzyskała orzeczenie Kura
torium Okręgu Szkolnego Warszaw
skiego, pozwalające na dalsze jej pr»
wadzenie.
Zatwierdzony statut przewiduje nbok nrzedmiotów ogólnokształcących
w zakresie 7-klasowej szkoły pow
szechnej,
szerokie
uwzględnienie
przedmiotów judaistycznych.

NASZ PRZEGLĄD,-

Z życia żydowskiego.

WYSOKIE ODZNACZENIE NA UKOWE DI.A PROF. ALBERTA
EINSTEINA.

prof, uniwersytetu londyńskiego
sir John Ambrose Flemingowi.
Medal Franklina jest jednem z
najwyższych odznaczeń nauko
wych w Ameryce.

Nowy York (Żat.) Instytut im.
Franklina w Filadclfji przyznał
Medal Franklina na rok 1935
prof. Albertowi Einsteinowi oraz
słynnemu angielskiemu fizykowi

UCZESTNICY GŁODÓWKI W WIĘZIENIU W AKKO
STAJĄ NA WOLNOŚCI.

POZO-

granci pozostają w dalszym cią
gu na wolności. Ważność złożo
nych kaucyj sprolongowana zo
stała na okres dalszych dwóch
miesięcy- W ten sposób uniknię
to niebezpieczeństwa ponownego
osadzenia w więzieniu imigran
tów żydowskich. Tragiczny los
imigrantów oraz głodówka w
Akko wstrząsnęła w swoim cza
sie opinją żydowską.

Jerozolima (Żat.) Dziś upły
nął dwumiesięczny termin, na któ
ry zwolniono za kaucją pierw
szych „nielegalnych" imigran
tów żydowskich, którzy wraz z
blisko 100 innymi imigrantami
prowadzili głodówkę na znak pro
testu przeciwko temu, że prze
trzymuje się ich w więzieniu bez
przesłuchania. Pomimo upływu
tego terminu .nielegalni" imi-

ZJAZD DROBNYCH KIJP CÓW

W

PALESTYNIE.

Jerozolima (Żat.) W Tel-Awi- święcony jest sytuacji drobnego
wie otwarty został w dniu wczo kupiectwa oraz jego pozycji w
rajszym krajowy zjazd drobnych życiu gospodarczem Palestyny.
kupców w Palestynie. Zjazd poBANDYCKI NAPAD NA SYNAGOGĘ W BRONX
NOWY JORK, ŻAT. W jed
nej z synagog w Bronx bandyci
dokonali z.uiahwałeigo riaipaidiu na
obecnych tam żydów w liczbie
9-cui.
Bandyci zagrdz® obec

nym rewolwerami
i ziraibowiałi
im 550 didlarów. Za zbiegłymi
bainidytaimiJ policja urządiziła pościig.

Wiadomości gospodarcze
SZCZEGÓŁY NIEMIECKO- SOWIECKIEJ UMOWY HANDLO
WEJ.
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Recenzje filmowe
CAPITOL.

„ROZEŚMIANE

OCZY".

ZWIĄZEK LITERATÓW i DZIENNIKARZY ŻYDOWSKICH
(Tłomackie 13)

_____

13 Z 1 & W ŚRODĘ dnia 24 kwietnia o godz. 9.15 w.
odbędzie sie

Nowy film z Shirley Temple nie
wprowad/a nas tia tory sensacyjne!
fabuły, jak trzy poprzednio filmy, nie
KU CZCI i * JL.B
umieszcza tego fenomenalnego c'/.lec
ka w sąslodiztwio kodeksu karnego,
(w związku z 20-ą rocznicą zgonu 1. L. PERECA).
aJe w bardziej solidnem,
bardzie]
P R O G R A M :
1) Prezes Z w. Liter, i Dziennik. S. J. STUPN1CKI : słowo wstępne.
statecznym środowisku. Mala Shirley
Długoletni współpracownik i przyjąć, cl Pereca — Dr. GERSZON
jest sierotą po lotniku i ulubienicą
LEWIN : „Ostatnie lata I. L. Pereca", \. MANGER, N. MAJZEL, LEO
wszystkich pilotów. Pół dnia spędza
KINKELS7EIN, ARON CEJTLIN, E. KAGANOWSKI : — Referaty o
•w hangarach na lotnisku, pół dnia w
Perecu, nowe materjały do biografji Pereca, wspomnienia i spotkania
z Perecem.
zamożnym
domu
mieszczańskim,
2) Wybitni artyści Trupy Wileńskiej : M1RJAM ORLESKA, RUTH
ftdtf.le matka jej pracuje Jako poko
TARU, JAKÓB WEISL1C, D. LICHT, POTASIŃSKI, i inn.
jówka. Komu wyda się to dziwnem,
(Recytacje oraz recytacje chóralne dzieł l. L. Pereca.)
niech u przytomni sobie, że rzecz od
Bilety od pr. 49 do nabycia przy kasie Zw. Literatów (Tłomackie 13)
bywa się w Ameryce.
'Obok rozolrrtnej Scliirlcy występuje
inna
dziewczynka,
rozpieszczone
dziecko dornbk : cwlczów, napastliwe i
wrzaskliwe. To zestawienie dwojga
dzieci jest prawdopodobnie
bardzo
pouczające 'Ua małoletaicli widzów, KRÓTKtE 5P1ECIE SPOWODOWAŁO OLBRZYMI POŻAR.
a bardzo zabawne dla widzów doros
100 ROBOTNIKÓW BEZ PRACY.
łych.
Donieśliśmy wczoraj o olbrzy wodem wybuchu ognia były wad
Matka Schirley
ginie tragiczną
mim pożarze przy ul. Sienkiewi-; liwe przewody elektryczne i kiót
śmiercią. Przyjaciel ojca, lotnik wał
cza na terenie, posesji Powszech; kie spięcie, spowodowane wyczy o opiekę nad dzieckiem ze spa
•n-eg-o Towa.izy.stwa Handlowo - J ładowaniem
elektryczności w
raliżowanym, gderliwym taruszklem.
Przemysłowego, gdzie spłonął tran s farmat-or a c h e 1 ektrycz n yc h.
Sytuacja doprowadza do togo, że ma
czteropiętrowy gmacli, miesz - Iskra z transformatora mogła za
la Shirley zakrada się na
samolot
odpadki
naoliwionych
czący szarpiarnig firmy „Pol- palić
wyruszający w czas burzy,
i do
szmat i t. p., co spowodowało
czes" (sp. z ogr-, odp.).
świadcza skoku ze spadochronem.
W dniu wczorajszym zebrała szybkie rozszerzenie się ognia.
Pozatom film zawiera wiele, mo
się specjalna fcw&sja śledcza, ce , Ustalono, że monter, który pra
że zbyt wiele treści. Schirley Tempie
cował w fabryce pierwszy za

UROCZYSTA A K A D E M J A

Wiadomości z Lodzi

odgrywanie) racizei bierna, niż czyn
ną rolę. Pozycja mniej efektowna, nii
w poprzedn'ch filmach, ale
może
bardziej naturalna. W każdej jednak
pozycji i w każdej sytuacji Shirley
Temple jest, iak dotąd, zjawiskiem
niepospolitemu
Nad
program — tiadspodz'ewanie
udana kreskówka wytwórni Fo.va.

NOWA

lem zbadamia-'tooHjrzclj'ska i usta
• j c n j a przyczyif pożaru, jaki nar
wiedził i zniszczał pomieszczę nia fabryczne.
W skład komisji weszli przed
stawiciele: urzędu wojewódz
kiego, wydziału śledczego, za
rządu
miejskiego, elektrowni
straży ogniowej.
Komisja badała miejsce po
żaru, przyczem ustaliła, iż po-

uważył pożar, 'wyłączył natych
miast dopływ prądu do trausfor
ma torą, mimo to ogień z błyska
wicztią
szybkością
rozszerzył
się i wkrótce cały budynek sta
nął w płomieniach.
Wskutek całkowitego znisz czeiiia gmachu, przeszło 100 ro
botników straciło pracę. Fabry
ki nie były asekurowane.
•• •

„Eilidianst" podaje dalsze szcze | stawia bankom na każde zamó-l
11-LETNI CHŁOPIEC ZABÓJCĄ!
OTWARCIE WYSTAWY PRAC
góły umowy handlowej, zawartej wienie weksle ważne w przećią- \
Przy ul. Przędzalnianej 56 pokłóci
CENIONEGO ART.-MALARZA
ostatnio między Niemcami a i*. gu 5 lat. Ze względów praktycz- i
li się dwaj malcy: X1 -letni .Mieczy
JANKLA ADLERA.
S.R.R. Bieżące zamówienia So n-ych weksle podzielone zostały 1
"VKP)5TCE ?!!!
Dziś, o godz. 12-ej w pol. przy sław Piesiak i 12-toletni Antoni Cie
wietów w Niemczech mają osiąg na grupy o terminach 4 i pół,- 5j
R1ALTO
ni. 6-go Sierpnia 2 odbędzie się j szyn. P. uzbrojony w kj, zaczął ścinać eona jurniej 60 nrilj. R. M., o- oraz 5 i pół lat. Oprocentowanie '
uroczyste otwarcie prac znako-1 gać Cieszyna i w pewnym momencie
„MĘŻOWIE DO WYBORU".
bejmując przedewszystkiem su wynosi 2 proc. ponad stopę dy
rowce i półfabrykaty. Dla zamó skontową Banku Rzeszy. Weksle
W filmie tym występuje trójka po miłego artysty-malarza, łodzią-! zadał mu kilka ciosów w głowę, Wa
wień tych obowiązują dotychcza finansowane są przez banki w pularnych artystów amerykańskich. nilia Jankla Adlera (z Diissel- dąc go trupem na miejscu. Allodociasowe terminy kredytów (15, 2!, pełnej wysokości, przyczem do Clark Gable, Robert Montgomery i dorfu). Adler wystawi przeszło nego zabójcę aresztowano.
28 miesięcy). Co się tyczy prze 70 proc. wartości otrzymują gwa! standardowa Joan Crawford, cieszą- | 60 prac.
się. dwaj malcy: ia cmi wentrw cmc
Celem uczczenia utalentowa
widywalnych w unrowie dodatko rancję Rzeszy. Bank Rzeszy udzie ca się u publiczności warszawskiej ,I
...
POTWORNA ZBRODNIA.
1
wycli zamówień sowieckich w la na wszystkie weksle redysken iiieslahnaceai powodzeniem.
nego art.-malarza, zawiązał się
Ofiarą potwornej zbrodni padł An
Wysokości 200 milj. R. M. — u- ta. Umowa zawiera pozatem prre
Scenariusz, nad którym
widnieje specjalny komitet oiganizacyjiHj, drzej Sobczyk (Łagiewnicka 71). W
jawmione zostały następują ce- pisy co do postępowania w spn poJskie nazwisko — ciekawe, kto to ^ którego należą najwjbitniejmieszkaniu jego w czasie ab. świat
szczegóły:
wie importu towarów sowieckich iest ów Józef Matikicwlcz?—obfituje :przedstawiciele społeczeństwa odbywało 6ię wesele. Nagle w cza
Zamówienia obejmować będą na r. 1935. Dotychczasowy im w paradoksalne sytuacje. Trójka bo j łódzkiego. Główny protektorat
sie Łaba wy weselnej doszło do ostrej
(fabrykaty gotowe oraz urządze port towarów sowieckich w r. b. haterów filmu wychowywała się r a -1 n a ( ^ wystawą objął konsul, p.
wymiany zdań między Sobczykiem i
nia przemysłowe, nabywane na do Niemiec wynosił około 50 milj. zem od dzieciństwa, m a jakby współ , Maks Kon. Wystawa zapowiada
kilku gośćmi. Wynikła bójka, w cza
[loredyt długoterminowy. Konsw- RM. Umowa przewiduje, że firmy ną sferę humoru i iantazli, często i sie b. rewelacyjnie.
sie której Sobczyk otrzymał kilka
'
ZARZĄD
BAŃKU
NA
ŁAWIE
cjium ban-ków niemieckich uzgod niemieckie sprowadzić mogą je niedostępna dla obcych. Jeff wraca i
uderzeń siekierą, doznając
złamania
OSICARŻON YCH.
niło z przedstawicielstwem han ci- szcze na dalsze 100 milj. RM. to-, z Hiszpanii, aby oświadczyć się Ma*'
żeber i rąk. Ciężko rannego odwie
Przed
rokiem
w
Główiiiie
(nieda
łowem ZSRR. nowe metody fi warów .sowieckich, posiadają ry, a tymczasem Mary jutro
m.i '
ziono do szpitala,
gdzie
wkrótce
. . ..
. . . .
nansowania
tych
zamówień. cych większe znaczenie dla go wyjść za Tedda. Ale Tcdd w ostat łeko Ło d z i ) u t w o r z y ł s i ę „ G ł o w i ń s k i |
7jna
W s
raw,e tc
SI
Raflk
Udizwło.wy".
.
Zarząd
składał
"P
J
? sled
Przedstawicielstwo handlowe wy spodarki Rzeszy.
niej chwili daje sie zbałamucić swojej
two.

6301.

się z 5-ctu 05-ńb i Atonem Klamkew
dawnej kochance i poślubia ja zauuast
skini, jako przewodniczącym. Po pew
Mary. Niedoszli małżonkowie spoty- i
nym czasie posypały się skargi,
iż
kają się nada! i zachowują sit; lekko- !
ci
.
,.
. . .
i zarząd Banku
przywłaszczył sobie
myśłnle. Stosunkowo Baitrzezwtejszy | ^ ^ z ^ a s a
WtCl0r3i
Jeff musi stale ratować
sytuację.
odbyła się rozprawa sadowa, w wy
Ułatwia Toddowł rozwód i oto zno
niku której zapadł wyrok, skazujący
wu Jesteśmy jakby w chwili począt
prezesa A. Klamkowskiego i czterech
kowej filmu. Ale tym razem Mary
członków zarządu po 2 lata więzie
ucieka z przed ołtarza i wychodzi
nia.
za Jeifa.

*

REFORMA PODATKÓW ROL świadectw przemysłowych kategorji
odpowiadającej nie ogólnej, lecz śred
NICZYCH.
W ministerstwie skarbu dy niej rocznej liczbie robotników, za
skutowany jest projekt zasadni. trudnionych w r. 1934. Średnią tę na
czaj reformy wiszysfikiic'h poidait- leży wyprowadzać na podstawie list
kow rolniczych. świeżo uchiwa- płacy, przyjmując 200 dni pracy do
tona ustawa o klasyfikacji gnuin- roku.
t&w uważana jest za w®tap do PRZECHOWYWANIE ZAPASÓW
planowej refommy, kitóra zimie MIĘSA.
rzać ma przedews-zystikleni
do
Z nastaniem cieplejszej pory roku
Film sprawia wrażenie łamigłówki 1 PREMJERA „NIEDOKOŃCZONEJ
Upraszczeniia podiaibków bezpo nagromadzone w jatkach i piwnicach uczuciowej. Przydałby mu się solid-i '- SYMFONJI" — NAJWIĘKSZYM
WYDARZENIEM DNIA.
średnich, płaconych przez wieś. | większe zapasy mięsa zatruwają po niejszy zastrzyk ironji ze strony rea j
liz-atora. Szkoda, że nie reżyserował! ..Nareszcie w dniu
po dłu
Jaik słychać, o poldate'k gruinito- j wietrze w posesji i jej najbliższem o- ,
. r, .
.
„ . .
gicli oczekiwaniach ukaże sę na ekia
wy uistfatony na podstawie jedino- : toczeniu. Władze administracyjne za Lubicz Reżyserował van Dycke i wy ; „; e i c , n0 . teatru „Casino" najwiękliltej klasyfikacji gniintów mają ' rządziły przeto, aby funkcjonarjusze kazał tym razem tylko swoją ruty-.. sze arcydzieło; jakie twórczość fiłbyć oparte wszystikie podailiki noi j P. P. nie dopuszczali do przechowy-: nę. Postacie, filmu są pełne werwy, i mowa ostatnich lat wydala. Filmem
lekkomyślnej młodości i pomysłowej! t v n l i l ' s t znakomity obraz austriacki,
nir.re Rozważamy jeist ieszcze m. i. I wania nadmiernych zapasów mięsa, w *otiłor?:
r>«,n.ł r t ł « m
A
', r e ^- W'illy Horsta p.t. ..Niedokończona
1
problem ipowiiązainra
podatku jatkach i piwnicach przy jatce, szcze fantazji. Pozatem film odznacza się j. S ymfonja'-' z uroczą Martą F.ggcrth i
do^konafcmi zdjęciami.
i nicskim Hans Jarayeni w roi. glówn.
gr,iindto\\:e 'go z progresywnym .po , gólnie z soboty tia niedzielę.
Nad program — świetna w pomy- j
To też Dyrekcja kina Casino, zdad a i f l k i e m d o c h o d o w y m o r a z e - j BOLĄCZKI
PIEKARSTWA POL
śłe i niezrównana w rysunku kresków • ' ą c s o , , i e s P r a w ? 7 - rewelacyjnych
wenfiualnego zryczałtowania po
SKIEGO.
,.Betty wprowadza no- i
.„. w a , w ń w ; -Niedokończonej
datku dcciiodiawe.go dla rolni 28 b. m. odbędzie się w Poznaniu ka Fleischers
. „ _
,
Symfonii .
postanowiła dzisiejszą
ków.
nadzwyczajne zgromadzenie Związku wą modę . Po licznych i naogół cliy premjerę urządzić wyjątkowo uroczy-

WALKA Z

BEZROBOCIEM W BU
DOWNICTWIE.
Celem przyjść ! a z pomocą
akcji
zwalczania bezrobocia w branży bu
dowlanej ministerstwo skarbu wyda
ło następujące zarządzenie: Zezwala
sre bez składania podań na prowadzę
nie w r. 1935 przedsiębiorstw
bu
dowlanych, prowadzących prawidło
we księgi handlowe
na podstawie

biouych kreskówkach
kolorowych, i ście. Otóż protektorat raczył objąć
j wyświetlanych w programach świą- : Minister Peln. Rządu Austriackiego
E
i tecznych, z zachwytem ogłada
cle
- M n x v o n H o f n n ^ r , który na i...
...
.
' . nniiKuracyjny pokaz zaprosił cały kor. it.ei >-wny, je finezyjny rysunek p„ s dyplomatyczny przedstawieni
I lewchera.
| r / ; i t | u j prasy. Pokaz ten będzie poprze
i " * *
l uzony wspaniałym koncertem orkieMoskwa, t AT. j stuufirofle-lt Z «irv symfonicznej pod batutą Adama
:
miasta 0 .rdżo,n, lk;fclize osią, ginęło Furmańskiego.
Znakomity program kina „Casino"
Z Warszawy wyjedzie na to z gro-1 poraz pienwpzy w hWni'i'^pki'iniadzenie specjalna delegacja,
* i s tj)kj szczyt Każbeku i o-ba SZCZV- wzbudził powszechne zainteresowa
nie, a premjera dz. : siejsza shisznie ui_
—
i t y Efttruau.
ehodzi za największe wndarzenie doia,
cechów piekarskich R. P., mającego
za swą stałą siedzibę Warszawę. Na
zgromadzeniu tern omawiane
będą
między in. sprawy: rozgraniczenia pie
karstwa i cukiernictwa,
rzemieślni
czych związków gospodarczych oraz
zamykania piekarń.

Vk u
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MORDERSTWO W RUDZIE PABJ\
NICK1EJ.
W Rudzie Pabjanickicj, przy u!.
Staszica 75 do zamieszkałego
tani
Stanisława Barobasza
przyszedł w
odwiedziny 40-letni Wojciech Jezier
ski. Obecny był również w mieszka
niu sublokator Barabasza Kazimierz
Grzesiak. Doszło do sprzeczki, w
czasie której rzucono się na Jezier
skiego i bito gó pogrzebaczem, du
sza od żelaza i młotkiem. Jezierskie
go w stanie nieprzytomnym odwie
ziono do szpitala,
gdzie
wkrótce
zmarł. Sprawców zbrodni uwięziono.
OBŁAWA NA MĘTY I SZUMOWINY
SPOŁECZNE.
Na terenie Piotrkowa i pow. piotr
kowskiego policja przepreswadzita ge
neralną obławę. Przetrząśnięto 350
melin" i spelunek -złodziejskich.

WIECZORNE NOTOWANIA
POZAGIEŁDOWE.
W wieczornych obrotach pozagie!dowych płacono za dolary 5,29.60.
Kurs kabla na N. Jork 5,30,50. Do
lary złote 9,07. Ruble zJote 4.66.
•Na rynku papierów procentowych
{ akeyj tendencja nadal stoba. '
Za 7 proc. pożyczkę stabilizacyjną
płacono w Warazawie 66^5 w New'
Jarku 110^5.

i

NASZ PRZEGLĄD,

10

SPORT

DZIŚ OTWARCIE
LEKKOATLE
TYCZNEGO OBOZU PRZEDOLIM
PIJSKIEGO.
Dziś, w środę, rozpoczyna się w
Centralnym Instytucie W. F. na Bie
lanach pierwszy przedolimpijski obóz
lekkoatletyczny. W obozie tym weź
mie ogółem ndziat 33 zawodników, z
Iitórych część przybędzie już 24 bm.,
względnie 25 bm., a reszta 29 bm.
Zawodnicy, którzy przyjadą 29 bm.
startować będą w niedzielę na zawo
dach ogólnopolskich w Poznaniu.
SUKCES ZAKOPIAŃSKICH NARCIA
RZY W SŁOWACJI.
ZAKOPANE. Czołowi narciarze za
kopiańscy wzięli w drugim dniu
Świąt udział w slalomie międzynaro
dowym w Kohlbach na Słowacji. Zwy
cicstwo odniósł' Zajonc
(SNPTT)
przed S. Marusiewiczem
(SNPTT),
dwoma
zawodnikami węgierskimi,
Kovaria i Matyasiełfim oraz polakiem
Jabłońskim (SNPTT).
JĘDRZEJOWSKA ZAPROSZONA
DO WIEDNIA.
Polski Zw. Lawn - Tenisowy otrzy
ma! dla Jędrzejowskiej zaproszenie na
turniej o mistrzostwo Austrji, który
odbędzie się w Wiedniu w dniach
4 — 12 maja.
Na turnieju iym
Jędrzejowska broniłaby tytułu
mi
strzyni Austrji, zdobytego w roku ubiegłym. Wyjazd jędrzejowskiej ci o
Wiednia zostanie zdecydowany
po
jej powrocie z Rzymu, co nastąpi w
bież. tygodniu.
110 TYS. WIDZÓW
NA FINALE
O PUHAR SZKOCJI.
GLASGOW. Na stadjonie Hamp
ton Park wobec 110 tys. widzów ro
zegrany został mecz finałowy o puhar Szkocji między Glasgow Rangers
a Hamilton Academicals. Mecz wy
grała arużyna Glasgow Rangers w
.stosunku 2:1. Drużyna Glasgow Ran
gers zdobyła również mistrzostwo li
gi szkockiej.
W SOBOTĘ FINAL O PUHAR
ANGLJI.
W nadchodzącą sobotę na stadio
nie w Wembley rozegrany zostanie

największy co roku mccz piłkarski
świata,
a mianowicie finał o puhar
Angłji nrędzy drużynami Sheffield
Wednesday a Westbromwich Albion.
Wszystkie bilety w liczbie 127 tys. zo
stały już przed dwoma miesiącami
całkowicie wykupione, przyczem za
mówień na bilety wpłynęło nadto 350
tysięcy. Obie te drużyny walczyły ze
sobą 19 bm. w rozgrywce ligowej,
przyczem wynik meczu brzmiał remi
sowo 1:1, co jeszcze wzmogło zna
cznie zainteresowanie.
WIEDEŃSCY
PIŁKARZE GRAJĄ
DZISIAJ W KRAKOWIE i CZĘSTO
CHOWIE.
Dziś, we środę, w Krakowie roze
grany zostanie mecz piłkarski między
drużyną wiedeńską F. C. Wien a kom
binowanym zespołem Cracovii i Gar
barni.
W. Częstochowie gościć będzie dzi
siaj drużyna Wiener Sportklub, która
zmierzy się z kombinowaną reprezen
tacją Częstochowy.
TURNIE j PIŁKARSKI NA BOISKU
SKRY.
Na boisku Skry rozegrany będzie
dziś i jutro tu.'niej piłkarski. Program
turnieju wygiąda następująco:
Środa, godz. 14.15 żar — Sarma
ta; gedz. 16.15 Gwiazda — Skoda.
Czwartek, godz. 14.15 żar — Czar
ni; godz. 16.55 Haooel — Gwiazda.
DZISIEJSZY ODCZYT O IGRZY
SKACH OLIMPIJSKICH.
Staraniem zarządu Pol. Kom. Oiimpijsłsiego odbędzie się w sali głównej
YMCA, ul. Konpntckiej 6, obok Wiej
skiej, ciekawy odczyt sekretarza^ ho
norowego szwajcarskiego komitetu
olimpijskiego dr. Messerli p. t.
„No
woczesny 0 'imp'żm a zdrowie". Dr.
Meserli jest szefem zdrowia publicz
nego ni.
Lozżinny oraz osobistym
przyjacielem twórcy nowoczesnych
olimpiad, bar!: Coubertina. Odczyt dr.
Messerli urozmaicony będzie licznemi
przezroczami. Wygłoszony będzie w
języku francuskim i natychmiast tłu
maczony na język polski.

POCIĄG WPADr "NA FURMANKĘ.
DWUCH ZABITYCH.
Na 10-ym kilometrze od Gołąbek
(między Gołąbkami i Włochami) po
ciąg osobowy Nr. 511 wpadł na prze
ijeżdżający przez tory kolejowe wóz,
prowadzany przez dwuch okolicz nych mieszkańców.
Wieśniacy
iponieśli
śmierć na
miejscu. Furmanka została roztrzaska
na; konie ocalały.
KOBIETA
NIEZNANEGO
NA
ZWISKA WYRATOWANA Z NURT
WISŁY.
(c) Wczoraj z mostu kolejowego
do Wisły skoczyła jakaś kobieta, któ
rą policja rzeczna wyratowała.
Desperatka ma lat 25. Tożsamość
jej nie zostało ustalona.
Niedoszłą samobójczynie przewioz
ło Pogotowie do szpitala na Pradze,
ROZPĘDZENIE WIECU PRZY
UL. LESZNO.
<c) Przy uL Leszno 57 odbył się
wise kortnunistyczny. Będący w ob
chodzie post. Jędrzejewski
rozpędził
zebranych. W czasie rozpraszania u.
czesiników wiecu, z tłumu posypały

ADAM FATERSON
zmarł nagle w ŚRÓDBOROWIE dnia

21 kwietnia 1935 r., przeżywszy lat G4.

Pogrzeb odbędzie się w ŚROD Ę dnia 24 kwietnia o godzinie 2.30 p. p. z domu
wego na cmentarzu przy uiicy OKOPOWEJ. O czem zawiadamiają

przedpogrzebo-

żona, córki i rodzina
B. P.

Marja fiPFELBMoWROGOZIK

po krótkich lecz ciężk.tli cierpieniach zmarła dnia 2.! kwietnia r.b.
Wyprowadzenie drogich nam zwłok odbędzie się w CZWARTEK dnia 25 b.m. o godz. 2-ej pp.
z domu przedpogrzebowego, o czem zawiadamiają nieutuleni w żalu
MĄŻ, CÓRK!, SYN, ZSĘĆ, SIOSTRY, B3ACIA

i RQDZSMA

którą przez pewien
czas prowadził S9HfflSH9BBnBBHHBBEMBK53£S32ZR&ZIB£B3BES9R
WSZYSTKIM, którzy tak licznie odprowadzili na miejsce
„detektyw . amator". Wreszcie, pr/y
wiecznego spoczynku zwłoki nieodżałowanego b. p.
pomocy policji
zatrzymano dwuch
złodziei, któray byli sprawcami wspom
manych kradzieży.
Są to recydywiści, niejednokrotnie
już karani przez Sądy: Zygmunt Węgielewski i Aleksander Gutarowski.
składają tą drogą serdeczne podziękowanie
Ten ostatni służył w wojsku w 32 p.
ŻONA, SIOSTRA i RODZINA.
p. i przed 5-ciu tygodniami
zbiegł
z pułku.
W czasie dezercji trudnił się kra
Panu MAURYCEMU ZATERA1ANOWI wyrazy szczerego
dzieżami.
Niedawno złodzieje
ze
współczucia z powodu zgonu MAŁŻONKI Jego b. p.
„Starówki" (ze Starego Miasta) od
byli „Pad" i postawili pobić Gutaki
rowskiego za to, rże im ,,chleb" od
składa
biera... G. istotnie został dotkliwie
Personel firmy GLINER.
pobity.
Złodzieja - dezertera oddano w rę
ce żaiidarmerji.
WSZYSTKIM, którzy przyjęli udział w pogrzebie najukochań
TRZYLETNI CHŁOPIEC POTRĄ
szej MATKI naszej b. p.
CONY PRZEZ TRAMWAJ.
(c) Przed domem przy ul. Gęsiej
15, w czasie przebiegania przez jezd
w szczególności WPami Doktorowi Henrykowi RASOLTOWI za
troskliwą opiekę podczas długotrwałej Jej choroby serdeczne podzię
nię potrącony został przez tramwaj
kowanie skladaja
3-łetni Heniek Sendyk. Chłopiec od
D Z I E C I .
się kamiefnie. Zatrzymany został K. niósł rany tłuczone głowy i opatrzo
Bajnsztajrn, przy którym znaleziono ny został przez lekarza Pogotowia.
kamień i odezwy komunistyczne. Za OKRADZIONY W PENSJONACIE.
r
MISTRZ LUDWIK SATZ
ed
rządzono rewizje w mieszkaniu Bajn
W Otwocku, w jednym z pensjona
NIECAŁA 12 (Króla Albert).
W TEATRZE „NOWOŚCI".
sztajna, gdzie aresztowano
nigdzie tów dostał się złodziej przez okno I
Jak było do przewidzenia, występy Chor. PŁCIOWE i WENERYCZNE.
niemełdowa-nego S. Pachciarza, po. piętra do pokoju zajmowanego przez
Niedz. 9—2 pp.
mistrza Ludwika Satza wrabudziły ol 9—2 pp. i 3—9 w.
dej,rżanego o komunizm.
M. Herszkowicza,
(Busko) i skradł brzymie zainteresowanie wśród naj Dr.
USUNIĘCIE TRANSPARENTÓW. walizę z rzeczami. Herszkowicz, któ szerszych warstw bywalców żydow mcd.
Sa
Codziennie teatr No
TRĘBACKA 11 — TEL. 6 63-56
(c) Policja usunęła transparenty o ry był wóiwczas na modlitwie w sy skiego teatru.
wości jest oblężony przez tysiące o- Gabinet rentgenologiczny i elektrotreści komunistycznej, zawieszone na nagodze, oblicza straty na 500 zł.
sób, pragnących ujrzeć jednego z naj
leczniczy
przewozach tramwajowych: przy ul. ATLETA MEKSYKAŃSKI RANNY
większych współczesnych aktorów ży
Atoranovy'skiej 44, przy zbi&gu
ul.
W CZASIE BÓJKI.
dow.skiich. Publicziność zachwycona
Franciszkańskiej i Wałowej, przy zbie
(c) Kilku zapaśników, występują wspaniałą grą Satza przyjmuje go o- Przychodnia dla dzieci starszych
gu ulic. Nalewki i Nowolipek, przed cych w turnieju zapaśniczym w Cyr wacyjnie.
W LECZNICY
Należy podkreślić, że komedja mudomem przy ul. Franciszkańskiej 31, ku, po skończonych walkach udało
N a l e w k i 4 2
! zycziiia „Kochanek mojej żony",
w
oraz przy zbiegu ul. Płaskiej i Prze się na kolację do pobliskiej restaura ! 'której znakomity artyst? b-r:r? tytu
chodniej.
cji. Tam wynikła bójka, w czasie któ łową rolę, spotkała się z nader przychy, B r . K . C Y T R O M B E R G
CZACKIEGO 2.
rej mistrz Meksyku Regliti Sambuko, nem przyjęciem ze struny puulte/jiiu- Niedz. 3—6.
SKUTKI CZEPANIA SIĘ TRAM
Weneryczne, skórne, włosów
Satzowi dzielnie sekunduje ca
biorący udział w turnieju, został ran ści.
WAJU.
przyjm. S r. — 9 w. w swej lecznicy.
ły zespól.
iNa ul. Okopowej, w czas"/e oze ny nożem w udo. Rannego opatrzyło
Drz.iś popoł. „Gazłen" z Sateem w
Br. «J.
roli tytułowej.
pania się tramwaju linji „Z", upadł, Pogotowie ratunkowe.
Akuszerja i chor. kobiece Elektoralnal ł
KRADZIEŻ MIESZKANIOWA.
i zranił się w głowę 7-letni Leon
*
tel. 636-68, przyjm. 5—7 pp.
Przy ul. Mazowieckiej 1, do miesz
Zylbennan, uczeń, (Stawki 71).
OSTATNIE WYSTĘPY IDY KAMIŃkania
L.
Goldkorna,
ikupca,
włamali
Na pi. Narutowicza, dostał się pod
SKIEJ W TEATRZE KAMIŃSKIEGO.
tramwaj linji „A", 9-ie.tm Jan Ko się drzwiami frontowenii złodzieje i
choroby oczu przeprowadził się
Gościnne występy Idy Kamińskiej
skradli:
futro,
3
garnitury,
bieliznę
i
walski, uczeń, (Okęcie, Al. Krakow
na ul. CZACKIEGO 16 teł. 291-61,
ska 9). Chłopiec doznał złamania pra inne rzeczy, na sumę około 2.000 zł. w teatrze Kamińskiego dobiegają już
przyjm. od g. 6.30 pp. — 8.30 w.
końca, nie bacząc na wielkie powo
wej ręki i poranienia głowy. Poszwan ZAGINIĘCIE CHOREJ UMYSŁOWO. dzenie, jakie znakomita odtwórczyni
Z zakładu psychiatrycznego „Zof- „Faulein Doktor" zdobyła u bywal
kowanych opatrzyło Pogotowie, po.
zbiegła chora ców żyd. teatru
czem Kowalskiego przewiozło do szpi jówka" w Otwocku
CHOROBY SKÓRNE
Dziś i jutro, w czwartek, odbędą się
umysłowo 24-letnia Fajga Graifów tała Dz. Jezus.
LESZNO 8, tel. 11-04-80, 5—8.
ostatnie
występy
Idy
Kamińskiej,
po
na. Dotychczas wszelki ślad po niej
TRUP POD POCIĄGIEM.
czerń udaje się ona na prowincję na
(•<:) Na 6-ytn posterunku lcoleio - zaginął. Rysopis: wzrost średni, błon dłuższy czas. Kto zatem nie widział
wym,
pod wiaduktem Radomskim, dynka, miała na sobie ubranie szpi jeszcze „Fraulem Doktor" w wykona
pod przejeżdżający pociąg, w zamia talne względnie zaopatrzyła się już niu p. Kamińskiej powinien pospie
szyć do teatru przy ul. Oboźmej. Ce
rze samobójczym rzucił się 31 -letni w inne ubranie.
lem
udostępnienia
przedstawień
W razie odnalezienia, uprasza się
Tadeusz Mazur, robotnik (Chełmska
„Fraulein Doktór" najszerszym rze
o skierowanie bezpośrednio do zakła szom bywałców teatralnych, dyrekcja
27). Poniósł śmierć.
DWUDNIOWA WYCIECZKA
TURYSTYCZNA.
skich umknęła.
doa emfw yslidrłu teatru Kamińskiego urządza przedsta
ROBOTNIK PRZYGNIECIONY
W dniach --4 i 25 kwietnika Ż. T. K.
wienia popołudniowe po cenach zni
du „Zofjówka".
SZYNĄ.
orsanizuje dwudniową wycieozke tu
żonych.
Zajęty przy robotach kolejowych
rystyczna o trasie:
Warszawa *
ZAWIESZENIE
ZWIĄZKU
KUPCÓW
Zakroczym - Roztoka - Mogiła Po
na terenie dworca Głównego robot
MIĘSNYCH.
nik, 36-letui Teodor Łukjanow, (Czer
WIECZÓR RECYTACJI P. RACHEL wstańców - boTUfenik, - WarszawaWvcveu/ika ciostciłiia tylko dla wy
Starosta grodzki warszawsko - pra
HOLZER W LOKALU ŻTK.
niakowska (>()), został przygnieciony
trawnych turystów. Zapisy dio wtor
W środę, 24 kwietnia o godz. «S,30 ku Rf>dz. 2 no.
szyną. Lekarz Pogotowia stwierdził ski zawiesił działalność Związku Kup
wieez.
odbędzie
się
w
lokalu
ŻTK.
ców
Chrześcijańskich
Przemyślu
Mię
WYCIECZKI BEZPŁATNE DLA
złamanie kości prawego śródstopia.
(Królewska 51) jedyny wieczór re
CZŁONKÓK ŻTK.
Łulcjanowa przewieziono do szpitala snego w Warszawce (ul. Namiestni
cytacji i melodek'.amacji wybitnej ar
środa, 24 kwietnia: 1. Godz. 7.45
kowska 2/4), spowodu wykroczeń tystki i recytatorki p. Rachel Holzer.
Dz. Jezus.
rano. Wyc. tyr.: Ujście Mieni do
ZŁODZIEJE SZAFEK REKLAMO - przeciwko zakreślonej ustawowo dzia Wielbiciele wielkiego talentu arty Świdra.
2. godz. 10.30 rano. Mu
stki
bodą
mieli
okazje
podziwiania
jej
łałności.
zeum Ludoznawczo - Etnograficzne.
WY CU.
kunsztu
w
całym
szeregu
utworów
z
3. Godz. 1! rano: Ogród Zoologiczny.
ARESZTOWANIE DEZERTERA -PLAGA ŻEBRACTWA.
literatury poiskiej i żydowskiej. M. in.
Czwartek, 25 kwietnia: 1. Gcniz. 9
KRYMINALISTY.
Piaga żebractwa występuje naj będą wykonane dzieła nastepujp.cvch
rar.o: Rzeźnia
Miejska na Pradze
(c) Przy ul Leszno, Solnej i Ry-; bardziej naocznie na wiosnę i w lecie. pisarzy: Żeromskiego, Wittłina, " Tu (iloiić osób ograniczona). 2. Godz.
marskiej systematycznie okradacie by j Wobec tego władze policyjne otrzy wima, Pereca. Asza, Magnera. Rawi 10.30 rano: Lotnisko na Okęciu (han
gary, przylot i odłat samolotów). 3.
iy szafki wystawowe różnych firm i i mały polecenie intensywnego konty cza, Rabona, Ajnhorna i innych.
Wstęp dla wszystkich. Wieczór nie Godz. 10.30 rano: Wystawa w Zachę
pracowni.
Zarządzono obserwację, [ nuowania akcji zwalczania żebractwa.
będzie powtórzony,
cie p. a. „Sztuka",

1YPIOII

ZBRODNIA PRZY UL. ZAMEN
HOFA.
Przy ul. Zamenhofa 29, w mieszka
niu Aleksandra Króla, robotnika, miesz
ka kątem sublokator?.:a,
23-leinia
Marja iMaitysiaikówna, posfosgaczlka,
łitórej przyjacielem jest Ludwik Bor
kowski, (Ostrowska 15). B.
przed
kilku tygodniami porzucił żonę i troije dzieci. O nowym adresie kochan
ki Borkowskiego dowiedziała się ro
dzina jego i wczoraj, korzystając, że
.Matysiakówma była w mieszkaniu bez
Borkowskiego, uplaatowała zemstę.
Borkowska, 2 córki i syn, oraz zięć,
uzbrojeni w kawałki żelaza, młotki i
butelki od piwa, wtargnęli do miesz
kania Króla i rzucili się na Matysia
kowi!ę i zaczęli zadawać jej ciosy.
Gdy zaalarmowano policjanta wów.
czas dopiero cała rodzina Borkow skich umknęła.
Lekarz Pogotowia
stwierdził u Matysiakówny liczne ra
ny tłuczone głowy k wklęśnięciem
czaszki, ogólne potłuczenia i krwotok
7. gardła. Po udzieleniu pomocy, ofia
rę dzikiej izemsty przewieziono do
szpitala na Czystetn.
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Edwarda Banana
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Poradni dla niemowląt
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"Alfons"CEYTLiN

NASZ PRZEGLĄD,

Repertuar
J

TEATR POLSKL
Codziennie „judasz" Rostworow skiego.
Dziś abonament 5—B, jutro 5~C,
piątek 5—D.

TEATR NOWY!

'

"

Dziś „Maszyna piekielna" pisarza
francuskiego Jana Cocteau, w reż.
Leona Schillera i w obsadzie: Wyrzy
kowski, Broniszówna, Brydzyński, Lu
bieńska, Buczyńska, Damięcki, Picheleka, Kreczmar, Żeleński,
Rygiel;
Wroncki, Zajączkowski i in.

TEATR LETNL

Dziś konic-dja wiedeńska Pawia
Schurka „Muzyka na ulicy" w prze
róbce i układzie muzycznym Marjana
Hemara, w inscenizacji i reżyserji Ja
nusza Warneckiego, w dekoracjach
St. Jarockiego.
TEATR MAŁY.
Dziś angielska komedja „Wszelkie
piawo zastrzeżone", doskonały
we
soły żart komedjowy
w reż. Zb.
Ziernhińskiego i w obsadzie: Romanówna, Maszyński, Wesołowski, Ró
żańska, Brodniewicz, Ziembiński, Bukojewska, Krymuska, Krzewski, Bo
gusiński, Magierówna i imu,
Dziś abonament 3J.
TEATR AKTORA.
Dziś „Krzyk" ze Stefanem Jara
czem w roli głów. Pozostałą obsadę
•worzą: J. Piaskowska, J. Chodecki,
J Łuszczewski, S. Daniłowicz,, J. Lan
czewski, R. Wyspiański i in. )*«*>
TEATR jiOMEDJA- Karowa 1&
Daiś „Kordjam i cham".

TEATR

KAMERALNY.

Dziś „Nora" Ibsena z Orymńska.

INSTYTUT „REDUTY".

Codziennie „Teorja Einsteina"
reżyserji J. Osterwy.

w

TEATR „ATENEUM*.

Dziś „Człowiek, cnota i zwierzę".

!

„STARA BANDA".

Dziś „Stara Banda nie rdzewieje",
f. Jadzią Andrzejewską, Kaz. Krukow
skim, Cz. Skoniecznym, Górską, Mankiewiczówną, Jarossy'm, Tomem oraz
chórem „Dana" na czele.
Codziennnie 2 przedstawienia: o 7
* 6 min. 15.
TEATR DRAMATYCZNY
(uL Hipoteczna)
Dziś i codziennie „Tragedja dzieci".

TEATR KAMJŃSKJEGO.
Dziś i codziennie „Freulein Doktor"
see znakomitą aktorką Idą Kaimińską
,w tali tytułowej.

Z TEATRU „SCALA" (Dzielna NI).
Dziś i codziennie przebojowa sztu
ka „Ungeaediobe Froj' z Diroą
Halpem w roii .mćeilegailnej żony",
TEATR NOWOŚCI.
Dziś i codziennie „Kochanek jego
Ilony" z Liwtwikiem Saizem w głównej
roli.

TEATR MŁODYCH (Eft«a W

Dziś i codzienmle o godz. 9 wiecz.
sztuka p. t. „Mississippi" L. Małocha.
W inscenizacji i reżyserji Michała
Brandta. Muzyka H. Koh.
FILHARMONJA.
W piątek przy pulpteie ka.pclmistrzowskim stanic słynny dyrygent
Wiły Ferrero, który dał się już po
znać Warszawie i zjednał sobie uzina.
nie prasy i publiczności. Ferrero dyry
gować będzie utworami kompozyto
rów włoskich starszej i młodszej generaioji.
Koncert będzie więc miał
charakter festivaiu myauki włoskiej.
RECITAL FORTEPIANOWY
W KONSERWATORJUM.
W sobotę, 27 b. m. o godz. 20.15
odbędzie się w sali Konserwatorjum
recitaJ fortepianowy pianisty austrjackiego Ericha Landerera, którego wy
stępy w stolicach europejskich cieszy
ły się wieJkiem powodzeniem. Artysta
wykona następujący program: Bach Schwarz - Passacaglia
organowe
C-moll,
Uszt — Sonata
H-moll,
Schumann — Fantazja op. 17
oraz
Chopin — Mazurek, Walc, 2 etiudy,
Berceuse i Polonez As-dur.
Bilety sprzedaje „Icar" w hotelu
fcu rope jak im.
"DYBUK" W TEATRZE WIELKIM.
vV Teatrze Wielkim odbywają się
próby w związku z premierą
opery
włoskiego kompozytora Rocca p. t.
„Dybuk" według Anskiego. Premjera
ma się odbyć 12 maja. Do udziału w
przedstawieniu zaangażowany został
chor synagogi na Tlomackiem.

11
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KM*

TEATR WIELKI
Dziś „Carmen" z Wermińską,
TEATR NARODOWY.
Dziś „Szklanka wody".

Warszawa,

tyUrfOfuiMBO*
BÓLE
ARTRETYCZHE i REUfMWCZUE,

WE M02MA O/ZU^AC
Icormlqc jq złym pydrom lub złym
kremem szybko już zauwożymy:
jej wiołczenie i więdnięcie- Cero
wymaga odżywki, która jq
jednocześnie pielęgnuje i utrzy-'
muje w świeżości, Takiemłi
odżywkami I kosmetykami sq:J

PUCER i KREM)

18.45 Koircert reklamowy,
10.00 Muzyka (pił.)
• |lr !''
19.07 Progr. 11a dzień nast
JO.15 ,Co się dzieje w hodowli w!e
» P E R P E C T I O N
rząt" — wygł. inż. Edward Baird. Po
ATLANTIC: „Czerwony Sultan"
igadamka rolnicza.
APOLLO: „Bengali".
DOMYCIA TWARZY STOSUJCIE ZAMIAST MYPłrA OTRĄB KI ABARID
19.25 Wiad. sport lokalne.
ADRIA: ,Katiusza".
19.30 Wiad. sport, ogólnopolskie.
CAPITOL: „Roześmiane oczy".
CASINO: „Niedokończona symfon
10.35 Duet sakosfonowy: Henryk Oczko" prowadzonego swego czasu
WSKAStl
KOMISJA
(RÓLEWSKA51
ia".
Ogurek i Michał Hohermain. Akomp. przez W. Budzyńskiego. Piosenki te
COLOSSEUM: „Vcronlka".
jurof. L. Uirstein.
.0t-55j
go zespołu zagrane 11a kilku tuzinach TEATRALKA w TELŁOt
CZARY: „świat się śmieje".
19.50 Feljeton aktualny.
płyt, znane są w całej Polsce. Pieśni
EUROPA: „Idziemy po szczęście".
20.00 Walczyki wiedeńskie (pi.)
chóru Esbena odznaczają się bardzo 0- Sk'cCJALNE ULOOWE PR:iEDS lAFiLHARMONJA: „Golgota".
20.,'TO Transm. z teatru „La Scala" ryigina.luem ujęciem instrumcntacji. O- WIENIA W T. WIELKIM, AKTORA,
FAMA: „Żyd Suess",
w Medjolanie. „Aida' — opera
G. statnio rozi'.vija się coraz piękniej chór
NARODOWYM i REDUTA.
KOMETA: „Bal w Savoyu"
Verdi ego.
Komisja Artystyczna ŻTK, organt..Wesołej Piątki", który ostatnio kil
MAJESTIC: „Tarzan nieustraszo
W przerwie 1-ej Dziennik wiecz.
ka swych pieśni nagrał na pytach. W zuje specjalne ulgowe przedstawienia:
ny".
oraz Jak żyjemy i pracujemy w Pol. czwartek 25 kwietnia trzy lwowskie
W środę, dn. 24 i w czwartek dn.
PAN: „Flip i Flap".
W przerwie 2-ej: „Salon Europy": zespoły rewellersów staną w studjo 25 bm. specjalne ulgowe przedstawię
RIALTO: „Mężowie do wyboru". Fciljp.ton wygł. Roman Zrębówicz.
roigtośiui Jwowiskiej do turnieju śpie nia w teatrze Aktora „Krzyk".
RIVIERA: „Czarna perła".
W przerwie 3-ciej: „Spotkanie w waczego. Początek tej audycji, która
Zniżka 50 proc.
SFINKS: „Marzące usta".
Wenecji" — fragment z powieści Fr. transmitowana będzie na całą Polskę
Środa, czwartek, piątek dn. 24, 25
STYLOWY: „Wesoła woowka".
Werfla p. t. „Verdi"
i 26 — T. Reduta „Teorja Einsteona"
— o godz. 20,00.
Po operze: Wiad meteor, i kom.
ŚWIATOWID: „Małe kobietki".
zniżka 50 proc.
„CONRAD
I
6W1AT".
lotniczy.
UCIECHA: „Malowana zasłona".
Czwartek dn. 25 t. Narodowy „Kres
W trzecim odcsycie w dn. 2ó bin.
ŚRODA.
0 ,godz. 18,15 z cyklu prelekcji — wędrówki". Zniżka 40 proc.
.POSKROMIENIE ZŁOŚNICY"
Środa dn. 21 t. Mały „Wszelkie pra
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGR. ..Conrad 1 świat", Dr. Jozef Ujejski,
W TEATRZE NARODOWYM.
profesor Umtw. Warszawskiego, bę wa zastrzeżone".
17.05
Medjolan.
Koncert
ku
czci
Po wielkim sukcesie bieżącego se
dzie mówił o surowej etN'C.e bohater,
Na codzień do teatrów: Polskiego,
BeHiniego.
zonu, jakim było wystawienie „Snu
17.30 RCZ. „Demon" — opera Ru. słwa., którą wielki pisarz zamknął w Małego, Nowego, Narodowego, Akto
nocy letniej" przez Teatr Polski, te
ra, Kameralnego, Scali, Eldorado, Miff
świecie swych powieści.
binateiina.
atry T. K. K. T. występują z drugą
ROMAiN WRAGA W KONCERCIE dych, „Rialto", Filharmonji, oraz kart
19.20
Wiedeń.
Koncert
rozrywkowy
premjerą szekspirowską, z „Poskro
ki do innych kin, a także na koncerty
RADJOWYM.
1930 Budapeszt. „Faust".
mieniem złośnicy", która ukaże się na
Znany śjiiewak, bas — Roman Wra do Filharmonji.
20.00 Radio Paris. Koncert wiecz.
scenie teatru Narodowego w piątek,
Bilety do nabycia codziennie od 11
ga, należący do czołowych sil Opery
20.05 Wiedeń. Koncert symf.
26 b. m.
Warszawskiej wystąpi przed mikrofo rano do 8 wieczór bez przerwy^ w
21.00 Poste Parisien. Wesoła aud.
Jedna z najdowcipniejszych — a
nem w koncercie wieczornym, w dn. lokalu Żyd. Tow. Krajozn. ul. Kró
22.00 Regional Pr. RecitaJ organ.
jak chcą niektórzy konientatorowie:
22.20 Wiedeń. Koncert rozrywkowy 25, .hm. o godz. 21,00 który prowadzi lewska 51, tel. 5-01-55.
najdowcipniejsza — z komedyj Szek
zasłużony kapelmistrz, Józef O/.imińCZWARTEK.
spira, pełna hu moru i renesansowego
ski. Artysta odśpiewa Arie z „Dcm
6,30 Pieśń porar.na.
temperamentu w malowaniu bujnych,
Carlosa" Verdzuego, oraz .Pożegnanie
6,33 Pohudka do gimnastyki.
krwistych postaci przedewszystkieni
WYM.ART.-TEAlfRALMY
Wotana" i ,,Czar Ognia" z op. „Wal6,36 Giminastjika.
dwojga głównych bohaterów: poslcroktąje" — Wagnera.
DŁUGA SO
®
6.50
Muzyka
iz
płyt.
miciela Petruchia (Jerzy Leszczyński)
TEL. U 21
1115941
z UUIPKĄ GÓRNICZĄ W PODZIE
7,15
Dziennik
poranny,
i poskromionej Kasi (Marja Modze
M1ACH PODKARPACIA.
7,25 O. ic. miuzyki.
lewska) — „PoskronMenie złośnicy"
Reportaż radjowy p. t.
lampką SPECJALNE ULGOWE PRZEDSTA
7,4S
Program
na
dzień
bieżący.
daje świetne pole zarówno wykonaw
WIENIA.
górniczą w podziemiach Podkarpacia"
7,50
Wskazówki
pirak.tyczjie.
com, jak i inscenizacji i reżyserji (Ka
będzie miał na cełu oświetlenie niezna Repertuar przedstawień specjalnych:
8,00
Auidyoja
dla
sz,kói.
rol Borowski) oraz artyście malarzo
Środa, dn. 24 -- T. Wielki „Car
nego i niewidzianego świata kopalni
8,05 (Przerwa.
wi J dekoratorowi (Zofja Węgierkopodkarpackich migotliwym fctaskicm men" z Wermińską. Ceny od 40 gr.
1157
Sygnał
czasu.
wa) — do wydobycia całej pełni
W środę i czwartek, dn. 24 i 25 po
lampek górniczych. W ich blasku uj12,00 Hejnał Maniacki.
barw z tego niezwykle plastycznego
K' a '
rz.ą radjosluichacze w radjowym repor ranki ulgowe w kinach:
12,03 Wiadomości meteor.
renesansowego obrazu.
to
i
Atiantic.
tażu
z
dnia,
25
bili.
o
'god,'.
17,00
ta
12,05 Program dla dzieci.
Prócz dwóch głównych postaci —
Środa i czwartek, dn. 24 i 25 — T.
12,30 Bee&hovem: Symf. c-moll nr. 5 jemnice i (bogactwa kopahii soli w
Modzelewskiej i Leszczyńskiego — in
Zniżka
Stebniku jktpira wydobywana jest tu. Reduta „Teorja Einsteina".
T3,00
Oh^viSka
'dla
kobiet.
ne rołe w „Poskromieniu złośnicy"
ta.j od czasów średniowiecza. Tu ją 50 proc.
13,03
Dziennik
potudnio-wy.
grają: N. świerczewska, KurnakoCzwartek, dn. 25 — T. Aktora —
wydobywano, ważono i wysyłano w
13,15 Koncert Kameralny.
wicz, Łuszczewski, Małkowski,
Ła
świat. Jak dzisiej wyglądają mroczne „Krzyk" z Jaraczem w roi. gł. Zniżka
13,50
Z
rynku
pracy.
piński, Dominiak, Krzewiński,
Tad.
podziemne korytarze, chodniktej ko 50 proc.
13,55 Wiadomości o eksporcie.
Chmielewski,
Fabisiak, Karpiński,
Wtorek, dn. 23 — T. Narodowy —
palni, i jakie 'bogactwa zawierają £łę
14,00
Przerwa.
Wojdałiń&ka, Bogusiuski,
Borowy,
frokie warstwy ziemi dowiedzą się „Kres wędrówki". Zniżka 40 proc.
15,35
Przeghjd
dełdow.
Karpowiczówna i in.
Na codzień do Teatrów: Polskiego,
wisryscy z tego ciekawego i pożytecz15,45 Płyty.
Przekład Michała Rasinka według
Małego, Nowego, Narodowego, Ak
mego reportażiu.
16,10
Recital
pieśni
synagogalnych
tlomaczenia J. Paszkowskiego.
tora, Kameralnego, Scali, Nowości,
w wyikonaniu iNadkantora Maksirmi- „O MAŁGORZATCE I O TAŃCU Z
Eldorado, Młodych i wszystkich kin
HUZARAMI".
Ijama Freida (Tr. z 'Lwowa).
W dniu 25-ty.m kwietnia o godz. i na wszystkie koncerty do Filhar
16,30 Pogadanka w jęz. franc.
«r I.•) «•«
17.15 Teatr Wyobraźni nadaje poetyc monii. ' •*» ' K1>'»
il6,45 iReoiitflil fortepianowy,
Bilety do nabycia codziennie od 10
ką historję, stylizowaną 11a wiosennie,
17,00
Reportaż
z
kopalni.
ŚRODA.
o tekkomj-ślnoj MaAg'cuzatce i o tań rano do 10 wiecz. bez przerwy w biu
•17,15 Teatr Wyohrażini.
6.30 Kiedy ranne wstają zorze.
cach z huzarami.
Słuchowisko to rze Kultur-Ligi, Długa 50, teł. 12-21-44
17^0 Poradnik sportowy,
napisane doskonałym styłem literac.
6.33 Pobudka do gimn.
•1S,00 Arjc i ipieśni.
WYCIECZKI KULTUR - LIGI.
636 Gimnastyka,
kim, posiada jeszcze ten wielki walor,
18,15 Szikic literacki.
Wydz. Tur. Kraj. Kultur - Ligi or
6.50 Muzyka.
v. słuchać go mogą dzieci, młodzież i
18,30 Skrzynka ogólna.
''
starsi. Autorką słuchowiska jest p. ganizuje na czas od 18 do 25 b. m.
7.15 Dziennik poranny.
1S,40 Życie kulturalne stolicy,
7.25 D. c. muzyki.
Moszyńska — Januszewska. Ilustrację następujące wycieczki:
18,45 Muzyka salonowa.
Środa, dn. 24: 1) Punkt, o g. 10.45
7.45 Gctcz. progjr. na dzień bież,
muzycaną opracował Tadeusz Sygie19,00 Zapowiiedż programu.
Nowe Lotnisko 11a Okęciu (odloty,
7.50 Wskazówki praktyczne.
tyński.
19,15 Kącik dl młodzieży.
przyloty, hangary). 2) Jednodniowa
8.00 Audycja dla szkół.
19,25 Wiadomości sportowe.
NASZ KONKURS WIOSENNY.
wycieczka do Piaseczna, Góry Kal6.05 Przerwta.
19,35 Trio fortepianowe.
AUDYCJA DLA DZIECI.
warji i PiasecznamfwyGŻp mm bbbb
11.57 Sygnał czasu.
19,50 Feljeton aktualny.
W związku z rozdawnictwem na
12.00 Hejnał.
20,00 Turniej ReveJers'ow.
sion przez Polskie Radjo młodym o- wari: i Czerska, 3) godz. 11 — Dom
Podrzutków im. Boduena (Ilość ogr.).
12.03 Wiad, meteor.
20,45 Dzieminik wieczorny.
grodnikom pieczołowicie pracującym
Czwartek, dn. 25-go: 1) godz. 10.30
12.05 Koncert małej Ork. P. R. pod
20,55 Pogadanka.
aia swych grządkacli, nadana zostanie
r. — Sejm i Senat, 2) godz. 10.45
dyir. Zdzisława Górzyńskiego.
21,00 Koncert.
w dniu 25-tym kwietsiia o godz. 20,05
12.50 Chwilka dJa k&hiat.
22,00 Koncert reklamowy.
pogadaiika ogrodnica p. Ireny Lubią r. — Fabryka i pralnia chemiczna f-y
3) godz. 11 r. — OgrócI
12.55. Dziennik południowy.
22,15 Muzyka lejka.
k/owEkiej p. t. „Nasz konkurs wiosen „Opus",
13.05 Płyty.
23,00 Wiiadom. meteor.
ny". W części drugiej audycji usłyszą Zoologiczny.
Zapisy na wycieczki jednodniowe
13.25 ,,Muzyka Wielkanocna we
23,05 D. c. muzyki lekkiej.
dzieci piosenki wielkanocne, oraz 0&». już przyjmowane w lokalu
Dłu
Francji (pJyty)
23,30 Odczyt w jęsz. angielskim.
powiadanie o 'biednej, malej Basi, któ
ga 50 między 7 — 9 wiecz., tele
13.55 Wiad. o eksporcie polskim.
ra nie miała swego święconego.
CZWARTEK.
fon 12-21-44. "
15.35 Przegląd giełdowy.
TRIO FORTEPIANOWE FAURE.
Zbiórka wycieczek w lokalu Dłu
15.45 Komcert Oik. Tadeusza Sere- NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGR.
W wykonaniu Niemczyka Kowalskiego ga 50.
19,45 Ryga. Muzyka operowa.
dyńskiego. Tr. ze Lwowa.
i Sulikowskiego.
20,00 Bukareszt. „Requiem".
KONCERTY LOLI FOLMAN W ZW.
16.30 ,0 modzie wiosennej" —od
W dniu 25-4ym kwietnia o godz.
20,45 Rzym. Koncert symfon.
LITERATÓW.
czyt dla kobiet — wygł. Weil.
19,35 wykonane zostanie w studjo war
21,00 Praga. Koncert.
Dziś w środę i jutro w czwartek od
16.45 Kwadrans słyń. art. (płyty)
21,10 Budapeszt. Parodje muzyczne. szawiskim Trio Fortepianowe, Gabrje- będą się w Zw. Literatów i Dzienni
17.00 „Polityka państw europej
la Faoire. Wykonawcami będą trzej
21,30 Wiedeń. Recital fort.
skich po wojnie" — odczyt 4-ty z cy
22,00 Sztokholm. Recital skrzyp. młodzi, utalentowani muzyzy: wybit karzy żyd. (TJomackie 13) dalsze
klu „Podstawy wiedzy współczesnej"
ulubionej
i
po ny skrzypek polski, laureaT Konkursu koncerty
22,15 Praga. Muzyka lekka.
•— wygł. dr. Jan Dąbrowski pro.f. U.
23,20 Budapesat. Koncert rozrymko. im. Wieniawskiego, Wacław Niem pularnej artystki i pieśniarki — ir-terJ. (Tr. z Krakowa).
czyk, wiolonczelista Tadeusz Kowal pretatorki Loli Folman. Od przeszło
17.15 Koncert w wyk. Ireny Gadaj- wy.
skiaj (sopr.), Miecz. Szaleskie.go (al LWOWSKI TURNIEJ REWELLER- ski i pianista Jerzy Sulikowski. Arty
Ostatnie koncerty Loli Folman wy
ści ostatnio (to samo Trio Faure z natówka) i prof. L. Ureteina (ak.)
SóW.
leżytem powodzeniem i uznaniem kry wołały szczególne zainteresowanie ze
17.50 ..Książka i wiedza" :0 książ.
Lwów ima tnzy, cieszące się dużą
kaicih: Wł. Natamsona — „Widnokrąg popularnością zespoły reweHersów tyki francuskiej odegrali w Paryżu. względu na nowy, bogaty program
nauki", Passendorfera — „Jak po złożone z akademików. Są to chóry: 1 Audycja ta transmitowana była z Pa- składający się z kilkudziesięciu nume
wstały Tatry' i W. Bragiga „Stare rze Eryana, Esbcna, oraz Wesoła piątka! | ryv.a do St. Zjedn., Kanady i Australji. rów • szlagierów, specjalnie dla niej
miosła i mowa nauka" — odczyt — Każdy 7. inich ma odrębny charakter i i str.Tlji.
napisanych, przez poetę !. Perłowa.
wygł. dr. Kaz. Maśton/kiewicz (Tr. występuje 3. sobie tylko właściwym,
Mu2yka,
kompozytora H Kohna.
|POGOTOWIE LEKARSKIE
e Krakowa).
oryginalnym repertuarem. Kierowni
Hrzy
fortepianie
— Regina Fajnstein.
LEKARZY
SPECJALISTÓW
18.00 St. Moniuszko: Bajka — u- kiem chóru Eryaina jest Jan Ernst, ze
Bilety b. tanie do nabycia w Zw.
iwertura w wyk. Ork. Opery Warsz. społem Esbena ikieriiije Szczęsny Broń
(płyty).
Literatów (Tlomackle 13).
ezyk. na czele zaś Wesołej Piątki stoi
18.15 „Pies" p.g Czechowa — we Zbigniew Upczyński. Najstarszym ze
Dziś z powodu Akademji ku czci
soły sikeoz.
społem jest chór Eryana, który poPrzewozy chorych.
Pereca koncert rozpoczyna się o £.
. 18.40 Życie fcuSt. i .acUiołky,
wtstał aa gmiKic teatrzyku ^Nasze KMJUs'SKEEGO 1 (przy ml. Długiej) &39 wiecz,

Repertuar kinowy

ABARID

KULTURII6A

RADJO

telefon 11-66-66

NASZ PRZEGLĄD, Warszawa

12

ODCISKI

usuwa bezpowrotnie
P L A S T E R

SALVAT0R

wwumm&sMi&BKamzEmmmammtem

aptekarza

żądać

śnoda 24 lewie taia 1935 r.

W. Borowskiego 1 INTELIGENTNY energiczny pracowi. POKÓJ słomeczny,

lisi t. im

Festival muzyki włoskiej

FERR
Z GIEŁDY

""MAHiCUREl

z

rc'iisonder. Gwarancja konieczna.
0- że wózek dziecięcy francuski, space,
ferty: „Zetem".
203lz rowy okazyjnie sprzedam. Nowolipie

kowe bez obrotów 18.00 — 18.50;
śruta sojowa 45 proc. 18.50 — 19.00;
Ziemniaki jadalne 3.25 — 3.75.
„KRZYK" oraz bilety ulgowe do t. Małego, Narodowego, Polskiego
Ogólny obrót 713 ton, w tem żyta
Kameralnego i pozostałych w Komisji Kulturalnej Auxilium Academi215 ton. Usposobienie spokojne.
cum judaicum, Senatorska 22—48, tel. 256-22 od 10 r. — 9 wiecz
_
Uwaga! Ziemniaki sadzeniaki po
si L-ja.aiwi»BP.iiBccaiiB;
nad notowania.
Ceny grochu, koniczyny, maku,
ziemniaków, mąki i śruty sojowej
rozumieją łącznic z workiem, :nnych
Piątek 2S b.m. o g. 8 w. Pierwszorzędne amerykańskie jabłka artykułów — luzem.
skrzynka
zL
ze świeżego transportu sprzedaje
Siidfriicht Grosshandlung, GDAŃSK,
pod dyrekcją słynnego
Aiist. Graben 21 b. Tel. 272-18.
kapelmistrza

WILLY

umeblowany

lpt. i skl. apteczn. ty młodzieniec potrzehny jako Stadt- balkonem oidnajinę małżeństwu. Tam
POSZUKIWANY młodzieniec 18—20
letni sportsmen znajomością ogrodni
ctwa do towarzystwa do 15 letniego
chfopca. Szczegółowe oferty: „Nasz
Przegląd" sub „Sportsmen".
2003pz
BIURALISTKI obznajomione z zasa
dami
buchałterji korespondencją
poilsjfo-niemiecką, z pierwszorzędne™
referencjami od zaraz poszukuję.
Zgłoszenia pod „Słała posadę" do ad
ministracji Naszego Przeglądu. 2017z

Dio dzieci i dorosfydi!

f stosują się
i
ROŚLINNE
PIGUŁKI
T W A R D A 3 mieszk. 2 3 . |
PRZECZYSZCZAJĄCE^
Ceny przystępne.
zZAKONHIKlEM'

1

MŁODY człowiek z wykształceniem
6-cio ki. gimnazijalnem ze znajomo
ścią języka francuskiego z zawodu
kuśnierz poszukuje jakiejkolwiek po
sady za skrommem wynagrodzeniem.
Oferty do Administracji „Nasz Prze
gląd" suto „Dowód osobisty 8.77-07".

47, ni. 14 front.

'

96<35l z

POKÓJ umeblowany oddzieinem wej
ściem 'inteligentnemu Panu SoJma 16,
m. 16 pierwsze piętro.
20181.Z
2 POKOJE kuchnią, wygody, słonecz
ne zaraz odstąpię. Złota 34—16, 4—5,
telef. 5.95-32.
'
20471 z
2 POKOJE kuchnią, tamże sidepy,
Złota 83, wiadomość u dozorcy.
204SŁz
POKÓJ umeblowany, duży, słoneczny
zaraz wynajmę. Koszykowa 32—12.
2041Lz
PIĘKNY dwuokienny balkonem, sio.
neczmy, niekrępujący, komfortowo timeblowany, łazienka. Graniczna 13,
m. 17, 257-91.
2045Lz
DUŻY słoneczny pokój, I piętro odcSzietaem wejściem, odnajmę denty
stce, ewentualnie dwium studentkom,
sw. Jerska 22, m. 43.
2051z
7 POKOJÓW, kuchnia, nowoczesne
wygody, front, pierwsze, Królewska,
odstąpię 12.06-93.
20481.2
POKÓJ przy inteligentnej rodzimie dla
jednego lub dwóch osób od zaraz.
Leszno 57, m. 11.
9660Lar

; 35.05, kupno 34.88);
Praga 22.14
pudełko 40c)r.
(sprzed. 22.19, kupno 22.09); Szwajcarja 171.60 (sprzed. 172.03, kupno
171.17); Stokhołm 132.65 (sprzedaż
INTELIGENTNA średnim wieku po
133.30 kupno 132.20); Wiochy 43.80
szukuje zajęcia gospodarstwie, pen
BANK POLSKI PŁACIŁ WCZORAJ (sprzedaż 43.92, kupno 43.68); Ber
sjonacie, towarzystwa chorej. Nasz
lin 213.20 (sprzedaż 214.20, kupno
ZA DOLARY 5.29.60.
Przegląd „Gospodyni".
1998pp
212.20).
W obrotach pozagieldowych płaco
BIURALISTKA
—maszynistka
kilku
no za dolary 5.296, dolary złote 9.07,
PAPIERY PROCENTOWE: 7 proc.
letnia praktyka, poszukuje posady.
ruble złote 4.66, ruble srebrne 1.78, poż. stabilizacyjna 66.88—66, (odcinki
Wymagania skromne. Telefon 11.85-67 MICHALIN, pensjonat Europa, willa
bilon 0.84, czerwoniec 1.55, marki nie po 500 doi.) 67.50 — 67.00 (w proc.)
2007 rvp Kapłana, centralne ogrzewanie. Ceny
mieekie 196.50, szylingi austriackie 4 proc. poż. inwestycyjna 105.50; 4
przystępne. Teł. 29.
9666Ł{
100.25, korony czeskie 21.94, franki ! proc. państw, poż. premjowa dołaRUTYNOWANA buchatterka - korę.
francuskie 34.97, franki- szwajcarskie j rowa 53.75; o proc. konwersyjna
ZAKOPANE.
Maria
RiubilnsitetalOiwa
Angielskiej spondentka, maszynistka kilkuletnią
I 66.50—67.50; 6 proc. poż. dolaro- ENGLISH LESSONS
171.65, funty angielskie 25.68.
praktyką w poważnej firmie, dosko zawiadamia, iż prowadza penskrnał
Na zebraniu walu to wo-d e w izow e m I wa 78.50—79.00 (w proc.); 5 proc. konwersacji oraz korespondencji nau nale obeznana czynnościami biurowe- dla dzieci i młodzieży Wfflia „Ucfecza
szybko.
Specjalista
2.6S-87.
popyt na dewizy mniej niż średni. Ten ' poż. kolejowa konwersyjna 62.00; 8
203 In mi poszukuje posady. Telefon 11.63-90 cha", telefon 337. Otwarty cały rok
dencja dla dewiz niejednolita. Mocniej : proc. L. Ż. Banku gosp. krajów, 94.00
prosić: Halinę.
2016pp
sze dewizy na: Londyn z 25.68
do j (w proc.); 8 proc. oblig. Banku gosp
25.70, Gdańsk z 173.02 do 173.05. kraj. 94.00 (w proc.); 7 proc. L. Z. STUDENTKA udziela łaciny, francu
Słabsze dewizy na Zurych z 171.6! I Banku gosp. kraj. 83.25; 7 proc. skiego i polskiego. Telefon 5.93-75.
2019n
do 171.60, kabel N. J. z 5.31 do 530.50. ! oblig. Banku gosp. kraj. gosp. kraj.
Pragę z 22.15 do 22.14, Paryż z 34.97 •83.25; 7 proc. oblig. Banku gosp. MUZYKI fortepianowej udziela nau
KIEROWNICTWO
matrymonialne,
do 34.965, Medjolan z 44.10 do 43.80 kraj. 83.25; 8 proc. L. Z. Banku rol czycielka. Przygotowiuje do konsenr-!]
i pierwszorzędne znajomości, wybór
Berlin z 213.60 do 213.20, Amsterdam nego 94.00; 7 proc. L. Z. Banku rol watorjum. Dorosłych systemem skró-j
bogatych partji, wartościowych pa
z 358.10 do 358.00. Utrzymane: Bruk nego 83.25; 8 proc. L. Z. budowlane conym. 11.85-67.
2008n
Banku kraj. 93.00; 8 proc. L. Z. Tow.
nów. Dyskrecja ścisła. Tel. 8.59-31.
sela 89.85, Sztokholm 132.65.
PRZEDSZKOLANKA
"z
kltoletniri
9667m
Kurs urzędowy 1 grania czystego kred. przem. pol. 88.25; 7 proc. L. Z. praktyką szkolną do wzorowego POSZOKIWANY lo,kal 10—12 pokoi,
ziemskie dolar. 49.25; 8 proc. L. Z.
złota 5.9244.
NARZECZONA
będzie
Ći
wdzięczna,
najwyżej
2-gic
piętro
dzielnica:
Le
Telefon
ziemskie 40.00; 4 i pól proc. L. Z. przedszkola poszukiwana.
*
Dzwo gdy jej kupisz „Pazia" do robót ręcz
ziemskie 50.00; 5 proc. L. Z. War 9.14-77, godz. 3—5.
9646n szno—Nalewki—Senatorska.
Na wczorajszctn pierwszem poświą- szawy 68.75; 4 i pół proc. L. Z. War
nych!
9666m
nie':
11.82-73.
2004Lp
J
c, rn' k '
-/ lL'i.cvj ; GERMANISTKA perfekt łaciną nie.
tecznym zebraniu giełdowem zazna
SZ ™LÓ
m' Rnriomi'i mieckim przyjmie lekcje. Matura. E- WYPŁACALNA poszukuje nieurne-;
czyła się dla papierów procentowych
i akcji tendencja przeważ,nie mocniej 1933 r 43 50
i
'1
2050n bfowanego pokoju między Lesznem a
sza, przy ruchu średnim.
AKCJE: B." Polski 88.50 — 88.25; NAUKA maszynopisania, stenografji, i Królewską. Dzwonić 274-72. 2015l.p|
W dziale pożyczek państwowych Lilpop 10.70; Modrzejów 5.30; Ostro handlowej. Tamże bbi-uro korespon
mocniejsze były: 4 proc. premjowa wiec 19.75;
Starachowice 16.70 — dencji w obcych językach, tłumaczeń, j
paż. inwestycyjna zwykła z 105.00 do 17.15.
przepisywania (rosyjski), powiedania.
105.50; 5 proc. poż. konwersyjna
z
Królewska 49, parter. Telefon 622-09.
67.00 do 66.50, 67.50, 6 proc. poż. do. GIEŁDA ZBOŻOWO • TOWAROWA
Pszenica czerw, szkl. 17,50— 18,00; STUDENTKA U. W. uazieia lencyj i
MAJSTER faibiarski
(specjalność
larowa z 78.50 do 78.50 — 79.00.
pończochy) z długoletnią pra-ktyką w
Słabsza jedynie 7 proc. poż. stabili Pszenica jednolita 17,50 — 18,00; horepetycyj w zakresie gimnazjum.
•••i:'..,
--W
przemyśle łódzkim ew. z kapitałem,
zacyjna z 67.25, do 66.8S — 66.63, od Pszenica zbierana 16,50 — 17,00; Specjalnie — matematyKa, fizyka, pol •
poszukuje odpowiedniego stanowiska.
cinki po 500 dolarów 67.50 — 67.00. Żyto I standart 14,25 — 14,50; Żyto ski. Szybkie postępy. Tanio. Te'efon
Hi&N 3 POKOJOWE mieszkanie odstąpię Oferty sub „Farbiarnia" do „N. P"
Utrzymały niezmienione notowania II stndart 14,00 — 14, 25; Owies I st. 11-19-37.
od zaraz, ni&kiic komorne. Grzybow- Inform, teł. 6.97-65.
2O30lh
dotychczasowe: 4 proc. premjowa niezadeszcz. S5.00 —16.00; Owies 11
ska 24—33.
203SLp j
poż. dolarowa (Dolarówka) 53.75, 5 stand, lekko z a deszcz. 14,50—15,00;
W POBLIŻU W—wy sprzedaje się
proc. poż. kolejowa 62.00, 8 proc. Ob Owies III st. zadeszczc. 14,00—14,50;
ODNAJMĘ 2 pokoje na biuro luli pry- | dobrze urządzona czytelnia w 6 jeży
ligacje budowlane B. Q. K. 1 em. Jęczmień browarniany 17.50 — 18.00;
watnie, wygody. Chmielna 49—4.
kach. Oferty Warszawa teł. 961-25 od
Jęczmień
678/673
16.00
—
16.50;
03.00; 8 i 7 proc. L. Z. i Obligacje
2054Lz ! 3—5 w dni świąteczne: Otwock ul.
jęczmień
649,
g.
1.
15,50
—•
16,00:
Banto Gospodarstwa Krajowego 94.00
9500Ih
POKÓJ dwuokienny Panom łub mai- [ Warszawska 35—4.
— 83.25; 8 i 7 proc. L. Z. Państwo jęczmień 620,5 gl. 15,00—15,50; Groch
żeństwiU odnajmę, ewentualnie
uży-1
i/olny
23.00
—"25.00;
Groch
Victoria
wego Baraku Rolnego 94.00 — 83.25.
walnością kuchni. Grzybo^wska 23—4.!
Mocniejsze z prywatnych papierów 41.00 — 45.00; Wyka 29.00 — 30.00;
2036I.Z !
do
lokacyjnych: 8 proc. L. Ź. Tow. Kred. Peluszka 29.00 — 30.00; Seradela POSZUKIWANA ekspeĄjentka
ziemskiego złotowe z 48.50 do 49.00; podw. czyszczona 11.50 — 12.50; Łu sklepu konfekcji męskiej. Karmelicka WYGODNE pomieszczenie dla wy-1
niebieski 8.00 — 8.50; Łubin 15, Rozenszajn.
2013pz j płaealnego pana przy cichej rozdin.'e.,
7 proc. L. Z. Tow. Kred. ziemskiego bin
Dzielna 31, m. 14.
2028Lz
dolarowe z 49.00 do 49.25 ; 4 i pół żółty 9,50 — 10,00; Rzepak i rzepik
proc. L. Z. Tow. Kred. m. Warszawy zimowy 40.00 — 41.00; Rzepak i rze AGENCI podróżujący na Kongresów-1 3 POKOJE kuchnia, służbowy, wanną] ' '
1
% lv.'i, T'
66.63 do 67.50, 5 proc. L. Z. Tow. Kr. pik letni 36.50 — 37.50; Siemię lnia kę i Pomorze waprowadzeni wyłącznie I komfortowo urządzone do wynajęcia
m. Radomia 1933 r. z 43.25 dn 43.50. ne basis 90 proc. 45.00 — 46.50; Ko w branży mydlarskiej jakoteż alcw.izy- I Graniczna 15. Dozorca wskaże.
FUTRO karakułowe nurkowym koł
Słabsze natomiast były: 4 i pół proc. niczyna czerw. sur. bez gr. kanianki torzy miejscowi potrzebni. Reflektuje
2009L.Z nierzem oraz lisem srebrnym okazyj
Ł. Z. Tow. ziemskiego z 50.75
do 110.00 — 120.00; Koniczyna czerw. się na poważne siły. Oferty referencja |
nie sprzedam. Mariańska 11—2.
50.00; 5 proc. L. Z. Tow. Kred. ni. bez kan. o czyst. 97 pr. 150.—-165.00; rai „Przegląd" sub „Mydło".
1484pz! POKÓJ, niekrępująccm wejściem. U2042k
meblowany. Wygody. Jerozolimską
Warszawy 1933 r. z 60.25 do 59.75. Koniczyna biała surowa 50,00—70,00;
_ _
201 OLz KUPUJĘ niebie, pianina, dywany,
Utrzymały niezmienione notowania Koniczy::a biała bez kan. o czyst. 97 UCZĘ nianicu-ru, pedteuru-, wydaje 25—14.
Wortdotychczasowe: 8 proc. L. Z. Tow. proc. 80.00 — 105.00; Mak niebieski świadectwa, udzielam posad „Nysa" ODNAJMĘ zaraz pokój umeblowany, wszelkie drobiazgi domowe.
2033pz frontowy, słoneczny wygodami wy- rajch. Telefon 2.74-24.
1430ks
Kr. Przemysłu Polsikiego funtowe bez obrotów 36,00 — 38,00; Makn Graniczna 3.
88.25, 5 proc. L. Z. Tow. Kred. m. pszenna gatunek I—B 0—45 proc. PODWIĄZEK i szelek specjalista po płacalnyni. ś-tojerska 34—14.
GABINET stylowy reprezentacyjny,
30.00 — 33.00; Mąka pszenna gat.
Warszawy stare 6S.T3.
2025I.Z stołowy chippendale sypialnię róża
trzebny Sosnowa 4, ni. 18.
202-lpz
W dziale akcji utrzymały niezmie i—C 0—55 proc. 23.00 — 30.00; Mą
ną (fason wiedeński), salon natych
nione notowania
dotychczasowe: ka pszenna gatunek I—D 0—60 proc. DLA PAŃ pracujących uruchamiamy LOKAL pięciopokojwy, wygody dru miast tanio sprzedam. PI. Trzech
Baink Polski 88.50 — 88.25, Lilpop 26.00 — 28.00; Maka pszenna gat. dogodne kursy wieczornej Koncesjo gie piętro, wynajmie gospodarz. No Krzyży 13 — 22. Telefon 9-00-39.
2014Lz
10.70, Mocniejsze: Modrzejów z 5.15 I—E 0—65 proc. 24.00 — 26.00; Mą nowane Kursy Zawodowe Gelbstei- wolipie 33.
9560k
do 5.30, Starachowice z 16.50 do 16.70 ka pszenna gat. II—B 20. — 65 proc. nówmy, Rymarska 16, telefon 12.23-11. POKÓJ niekrepuijący, 2 piętro front,
GABINETóW,
stołowych,
sypialnych
— 17.15. Słabsze Ostrowieckie z 20 50 22.00 — 24.00; Maka pszenna gat. Krawieczyzna. Modniarstwo.
Krój, telefon, łazienka, inteligentnemu panu
II—D 45—65 proc.' 21.00 — 22.00;
do 19.75.
modelowanie. Bieliźniarstwo. Konfek odnajmę. Może być z utrzymaniem nowoczesnych tania okazyjna sprze
Mąka
pszenna
gat.
II—F
55
—
65
pr.
9559k
_ Drobne tiranzafceje zawierane, lecz
96071.z daż. Marszałkowska 111—3.
gat. cja dziecięca. Gorseciarstwo. Zdobni lub bez. Nowolipie 16—4.
nie notowane: 3 proc. premjowa noż. 20.00 — 21.00; Maka pszenna
c.two.
Piżamy,
szlafroki.
6-ciotygodbudowlana 45.00, 6 proc. Obligacje II—G 60—65 proc. 19.00 — 20.00; niowe kursy rękawicznictwa. 17ł32pz SŁONECZNY ładny pokój I-sze pię
tro Elektoralna do wynajęcia. Tele'on
m. Stoł. Warszawy, 8 —8 em. 63.00, Mąka pszenna gat. !1!—A 65—70 pr.
20351 z
7 proc. poż. Śląska 71.88, 7 proc. poż. 14.00 — 15.00; Mąka żytnia 1 gat. ROLNIK, (kawaler) do łąk, gwaran 5.89-60.
Magistratu m. Stoi. Warszawy 70.88 0—55 proc. 23,00 — 24,50; Mąka cją poszukiwany. Kasman. Żelazna ODNAJMĘ pokój umeblowany nieżytnia -I gat. 0—65 pr. 23,00 — 24.50;
71.00, 8 proc. poż. Diltonowska Mąica żytnia II gat. 16,00 — 17,00; 64, 5.43-98, wyłącznie godziny 4—6. krępujący, telefon łazienka Marszał
90.50 —91.00.
FIRANKI wytworne. Firanki specjal
2043pz kowska 58—33 piorwszc piętro.
Mąka żytnia razowa 17,00 — 18,00;
Ceny
2022!.z ne do nowoczesnych lokali.
DEWIZY: Belgja 89.85 (sprzedaż Mąka żytnia poślednia 13.50 — 14.50; MASZYNISTKA znajomością kore.00.15, kupno 89.55); Gdańsk 173.05 Otrzęby pszenne grube przem. stand. spondenicjl polskiej i niemieckiej po POKÓJ duży słoneczny frontowy kom bezkonkurencyjne. Nowolipki 27, m.
18.
(sprzedaż 173.48, kupno 172.62); Ho- 11.50 — 12.00; Otręby pszenne śred
szukiwana. Referencje. Oferty: Prze fortowo-umeblowany odnajmę. Nowy
landja 358.00 (sprzedaż 358.90, kupno nie przem. st. 11.00 — 11.50; Otręby
BIELIŻNIARKA
(wykwalifikowana)
2044pz świat. Telefon 219-25.
1412z
357.10); Londyn 25.70 (sprzedaż pszen. miałkie przen.. st. 11.00—11.5Q gląd sub: „P."
zria się również na krawieczyżnie
25.83, kupno 25.57); N. Jork (kabel) Otręby żytnie 9.50 — 10.00; Kuchy POTRZEBNA służąca z ładnem pra 2 POKOJE kuchnia 1 piętro do odstą przyjmuje roboty oraz reparacje po
5.30 i pól (sprzedaż 5.33 i pół, kupno i lniane 17,75 — 18,25; Kuchy rzepako niem bez gotowania. Nowolipki 51, pienia Ogrodowa 29—37, telefon domach, po cenach bardzo niskich.
5.29 i pól); Paryż 34.96 i pól (sprzed | we 12.00 — 12.50; K^chy słoneczni- m. 4.
2032pz 217-91.
2101Iz Telefon 5-42-33.
(gr)

UZDROWISKU

LOKALE

ZV»H\ROV/ANi:

•"SPRZEDA 2

PRENUMERATA MIEJSCOWA waz z oCtoeazentera go doaas miesięcznie ZŁ 6.50, tier odnoszenia ZL 5.70. ZAM1EJS COWA miesięcznie Zl. 6.00. ZAGRANICZNA miesięcznie ZL 10.—% .
Prenumeratę przyjeroje eję tyfcj :.go tadego
źriłsflśęsg, Rękoj^sów nadesłanych nie zwaca aig. Knoto cxetowa P. K. O. Nr. S3B1. Skrzynka po„~*tow3 23'J.

CENY OGŁOSZEŃ: Za 1 w. milim.: Pizeci lekstem

gr., za tekste.-n 60 gr., w tekście (specjalnie) zŁ 1.20. „Scena 1

f s'-ada" (teatry, koncerty, odczyty) 90 gr,, dla pp. lekarzy 60

gr., nekrologi do 5" wierszy — 40 .gr.,
wyżej
.
. . — 50) g r . , r s d j o w e (drukowane obok programu lub w spec. dodatku) zl. 1.—. W dodatku sportowym zl. 1 , ćrobne za wyraz 25 gr*
(najmniejsze d«^»ne ogl. 2.50).
_
_ poszukiwanie pracy (bezpośr. w adm. do godz. 2-ej po pol.) 10 gr. Ogłoszenia w numerach sobotnich 4 swiątsd*
!>50). L&łiz!e
Uskele zaolw
zaoliarowa ne za wyraz
20 gr.,
nych (żyd ) (op-óez kin i teatrów) o 25 proc. drożej.
1 . Fantazyjne cyfrowe, bilansowe oraz umieszczone wśród drobnych o 50 proc. drożej. Szerokość
, Gwarant, na tytułowej
.
. słr. zL -

kolumny obejmuje 5 szpaJŁ Za ternrsJOivy drak ogiu szeń i ofiar adnm. nie odpowiada. Od cen powyższych żadnych upustów się nie udziela. Ogłoszenia w „Naszym Przeglądzie tS»
ebcwanym": zl i.— za wiersz mlHm. (szerokość koitouiy obejmują 3 szpalty). Za treść ogloszei redakcja nie odpowiada.
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