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Kedakcja czynna od godz. 5-ej po poi do godz. H-ej wlecz. 

KOAlITfcil KtU AKCYJNY: 

|. APPENSZLAK, N. SZWALBE I S. WAGMAN. 

KCUAn i IJKZ t 
przyjmują codziennw oprócz sobO: 
i niedziel od godz. tt do i wtecz 

DCM HANDLOWO-PRZEMYSŁOWY 

H. PRZYSUSKI i R.TYK0CINSKI 
WARSZAWA, KRÓLEWSKA 18, TELEFONY: Ul:™ 

zawiadamia P. T. Odbiorców, te shtad został 
z a o p a t r z o n y  n a  s e z o n  j e  s i e n n o - z i m o w y  

w wielKi wybór 

MATERIAŁÓW SUKIENNYCH 
= BIELSKICH I ANGIELSKICH = 

NAJWYŻSZA JAKOSC WYKWINTNE DESENIE 

WYŁĄCZNA SPRZEDAZ T0WAR0W ... 
FABRYKI S .  A X E L R A D  w  BIELSKU. 

SKŁAD SUKNA i KORTOW 

tt! BLIMZAK 
mmmm, NALEWKI 12 11fSS 

Uprzejmie zawiadamia Sz. Klientelę, iż po POWIĘKSZENIU LOKALU, 
bogato zaopatrzony został na sezon jesienno-zimowy 1938 39 r. 

W OSTATNIE NOWOŚCI materiałów BIELSKICH i ANGIELSKO 
pierwszorzędnych fabryk: KAROL BACHRACH, EMANUEL TISCH, 

„MORGFELL" i innych. 

fCUV MIC If IE I UWAGAII Ul SKŁADZIE RÓWNIEŻ MATERIAŁY UN! NIJKIC ! NA kostjumy daiuiu^DE 

ENRYK ELBAIM Ul. 
ALBERTA 8 

poleca ostatnie modele 

PALT K0STJUM0W i FUTER 

i PRYWATNA ŻEŃSKA SZKOŁA POWSZECHNA STOPNIA III 
(uprawnienia szkól publicznych) 

HERMANA KAUECKIEGO 
Kowclipisl 17 — telef. 11-95-8Q. 

Opieka lekarza i psychologa. Rytmika. Język hebrajski. 
Spacery (przedszkole, kl. I I II). 

Kancelaria czynna codziennie od g. 10 do 12. 

9MNAZJ0M i LiCEim MESIE 
L A O R "  N A L E W K I  2 a  

a | Kaa a ^ tei. 11.20-91 
' Uruchamia w roku szkolnym 1938/1939 na mocy zezwolenia 

Kuratorium,KLASĘ VHI-mą'dla repetentów. 
Zajęcia już się rozpoczęły. 

Informacje i zapisy w kancelarii gimnazjum codziennie godz. 10-1 pp. 

1, WYSZOGRÓD 
WARSZAWA, DŁUGA 35 (front 1 piętro), TELEF. 12-08-79. 

WILCZA RÓG EMM PLATER 
2, 3, 4, 5 i 6 pokojowe oraz sklepy, najwyższy komfort, do odna

jęcia. Wijadomość na miejscu. Telef. 9-87-45. 
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© o Y 
DZI2» o godz. 12 w poł. w Cafe Adriia. 

Udział biorą firmy: Anna Eberowa, 1. Orzechowski, Adynowska, 
„Mariette", 1. Cwejko, St. Jędrzejewski, B-cia Neuman, „Antoinette", 
„Hagry", B. Sikorski, A. Zaremba, „Cedib", Inecto - Insulax - Paris, 

„Luminex", „Beautex", „Lasegue". Bilety w kasie przy wejściu. 
— — M i M i M i m a a — m r w  w Ł ł u S 

M Ą D R E  R 0 Z P 0 R Z Ą I D Z E N ] E  
tyczące się RAMEK METALOWYCH przy bramach domów na szyi-

dziki wływa na estetykę elewacji. Specjalne PRZEPISOWE RAMKI 
i  S Z Y L D Z I K I  w s z e l k i e g o  r o d z a j u  w y k o n y w a  N A J T A N I E J  

tzybkim czi w rekordowo szyb czasie 

9«l 
,9 9 Graniczna T 

tel. 287-98 

W Y T W Ó R N I  G w a r a n c j a  trwałości, 
..WNĘTRZE" estetyki I ceewości 
R Y S I A  1  W i e l k i  w y b ć r  



NASZ PRZEGLĄD, Warszawa niedziela, 25 wrześnja_J933_rL 

FUTRA S. ŻŁATKÓWICZ i s* FUTRA 
Warszawa, MONIUSZKI 3, front 1 piętro ©ETAL 

H U R T  fiAfon 2.72-11 —— — 

MODELE 1938-39 
D U 2 Y  W Y B O S T  

FUTRA-PALIA--KOSTIUMY 
Nowe modele 1938,39 r. 

M. LIWSZYC 
na|wyłfsym 

gatunku — KOKS górno£lqstU 
spec. do centr. 

ogrzewaft -WĘGIEL 
DOSTARCZA WŁASNYM TABOREM SAMOCHODOWYM ZE ZNIESIENIEM DO PIWNICY 

III. PfZNL HI. A. L. SOJKA, (MUals telef. 5-52-30 

Marszałkowska 143 (d. PI. Bjtrowsklw 3) tel.209-89 b.««* Są uŁ W01SW 95, ,el- S-Ol-99 i 2-01-99 

$ kmdm dmw,3 każdej kudm m 
raLjajpi iłca^ldm JĘtoJEmb 

AMŁWWIWJS. 
Naszym ODBIORCOM i PRZEDSTAWICIELOM 

ż y c z y m y  S Z C Z Ę Ś L I W E G O  N O W E O O  R O K U .  
nam na-nni ra-ro 

STARANNA 1 TERMINOWA DOSTAWA. PEŁNA GWARANCJA GATUNKU 

FabryKa 

WAGI. 

V I U L I A H  8 W C Z T M S K I  

Wielki wybdr wykwintne| 

Biżuterii Brylantowej, 
Zegarków platynowych 

Przeróbka biżuterii 

we własnej pracowni 

Ł SUCHECKI MEBLI 15 ™.||łli1M5 Posiada dąży wsrttór mobil 
łJ UIC10Jv.ll J jjowoszosn^ch I stylowych 

Ceny przystępne lei. 10.28-71 tel. 3-48-71 

Pracownia sok es " 
...REGINA" 
j SOLNA 9 m. 2. Tel. 237-03. 

Poleca: OSTATNIE MODELE 

r FRYZJERKA " 
ADELA » 

" PAŃSKA 8 
tel. 514-93 

POWRÓCIŁA. 
Najnowsze modele czesania. Far
bowanie na wszystkie kolory. 
Peruczki ost. nowości. Specjalne 

nalepianki na łysiny. 
Gabinet kosmetyczny na miejscu. 

N. SZTUMMM 
Warszawa, PARSKA 62. TeJełon 3.42-04 

(dtngolelnl współpracownik I krojczy firmy Orzechowski 
Posiada najnowsze modele 

K O S  T l  U N O  W ,  P A L T  i  F U T E R  
najwytwomiejazych salonów paryskich na^ sęzon jesienjio^^mowy^ 

PRYW. SZKOŁA POWSZ. „SZKOŁA TWÓRCZA" z prawami 

S. PRYŁ J 
Dfuga 29, tel. n-43-54 

Kancelaria przyjmuje zapisy dzieci od lat 6-u w godz. 9—14. 
Rytmika. Język hebrajski. 

grUOWMA MITt DAMSKICH 

W E L T M A N  
Eawa, 

.... _ _ _ 

n^r^eWTsnc 
Marszałkowska 56 p. 3.5.7. ft 

DZIŚ PORANKI POP. 12 1 2 
FILM dla WSZYSTKICH 

Privodv Tomka Saw w 

Tel. 11-50-73. 
POLE; A NA SEZON 
JESIENNO ZIMOWY 

Sierakowska 3, 
NAJNOWSZE MODELE 

Wszystkim naszym KLIENTOM i KONSUMENTOM życzymy 
;  S Z C Z Ę Ś L I W E G O  R O K U  

BAŁTYK 
». 3, 5, 7, 9.15 
Dzii Od o. 12 12 
poranki ulgowa 

wzruszający 
porywający 

film 

Młyny i Tartaki Węgrowieckie S.A. 
Skład sprzedaży w Warszawie 

SENATORSKA 23—30, TEL. 3-30-40 I 11-53 35. 
WYRÓB: płatki owsiane, kasza i m;}ka owsiana, groch polerowany. 

~Z okazji NOWEGO ROKU składamy SERDECZNE ŻYCZENIA 
naszym PRZYJACIOŁOM, ODBIORCOM i KONSUA1ENTOM. 

Zakłady Przemysłowe 
KrvsSk i SS-fea 

Warszawska Fabryka Cukrów I Czekolady. 

Ceny od 

l|09 

SZCZĘŚLIWEGO ROKU 
życzy wszystkim 

BIURO OGŁOSZEŃ 

JŁ. GIBIANSKI 
WARSZAWA, NOWOLIPIE 16, tel. 11-88-31, 

Firma założona w 1913 r. 

Z P01A BITWY 

Jnaia novim navis « 
SZAN. KLIENTOM, PRZYJACIOLOA1, RODZINIE życzy 

AJENTURA OGŁOSZEŃ 

I .  S Z T A  
WARSZAWA, Ś-to JERSKA 34, TEI. 11-53-03. UYTflOlA 4,6,8.10 vvni\J<.nivnt  3-lu jLivjnn at, iui. n-«m-vo. ii 

WillUKIH Ooiwolany. 
Marsz 106. Uziś o 12 i 2 Horank1 

DYMSZA. BODO, riautWD] 
w najlepszej i olskiej komedii 

PAWEŁ I GAWEŁ 

• v w v i a a s w v i D i s  
Wszystkim naszym klientom, dostawcom, przedstawicielom, rod/lnie 
i znajomym z okazji „Rosz Haszana" najserdeczniejsze życzenia 
noworoczne zasyłają RYSZARDOSTWO MITELBERO 

„MLECZARNIA WSPÓLNA", Wspólna 54a. 

A U K 1 A Nasze >u,e (en": 

WlMbO«7p.«75r,. V ff balk. I par 

„ZGlZUZYMri! 
Pali 12 I a po>anltl 

Insiu na^nm navts j[ 
tyczy CZYTELNIKOM „NASZEGO PRZEGLĄDU", l 

RODZINIE I PRZYJACIOŁOM 5 

agencja gazet 

YLBERMAN 
KoAfKte 

naita nsrnm ru^rc 
2YCZENIA NOWOROCZNE Sz. KLIENTOM, DOSTAWCOM, RO

DZICOM i KREWNYM składa 
FABRYKA WYROBÓW METALOWYCH 

E. A. PALINOWER 
Grzybowska 13 tel. 258-31 

Skład fabryczny I biuro PRÓŻNA 5, tel. 249-29. 

| FILHARMONIA 
BALK. Pocz. 4, 6, 8, 10 PAR I. 

1C OARBO • COYER j 

L-nPani Walewska,—! 

nzv* naTim .'-"urna 
SZCZĘŚLIWEGO ROKU 

tycxy swoim RODZICOM, BRACIOM, SIOSTROM, PRZYJACIOŁOM 
i CZYTELNIKOM „NASZEOO PRZEGLĄDU" 

!. Feiszter i żona 
BIURO DZIENNIKÓW W RÓWNEM. 

Herbatą E. W. I. C3. 
luksusową 

„R02A CŁJLOŃSKA" 
I wyborową „BMr. 17" 

chwalą wszędzie od dziesiątków lat. 

Naszym Sz. KLIENTOM i PRZYJACIOŁOM życzymy 
*i«ii£ '"i— f» 

*i !  w. i. G. • a Sp. AKc. Warszawa 

n2ii3 nirnni naTC 
SERDECZNE ŻYCZENIA NOWOROCZNE 

składamy naszym Sz. KLIENTOM, DOSTAWCOM, KREWNYM 
i ZNAJOMYM 

Kł. EiSlairatjl „RIVIERA JTBBŁ 
Polecamy na święta WINA, LIKIERY znanych firm krajowych 
i zagranicznych PO CENACH NAJNIŻSZYCH. Tel. 11^7-04. 

lnai» n»>nm na^na k 
życzymy wszystkim naszym Szan. KLIENTOM, DOSTAWCOM 

oraz PRZYJACIOŁOM. 

Fabryka Mydła „WISŁA" 
B-cla AJZENBERG 

WARSZAWA, ELEKCYJNA 70, TEL. 835-98 1 635-68. 

«»« SFINKS 
Senatorska 29 

POWTÓRZENIE 

P R E M I E R Y  

M O L L Y  
P I C O N  

w filmie 

MATECZKA 
(m • sn • I e) 

UWAGA! DzH Jutro I pojutrza 
o 12, 2 I 4 PORANKI ULO. 

SZCZĘŚLIWEGO BOKU 
Sz. Klientom i Przyjaciołom 

tyczy 

HENRYK MINC 
Współczesna Re&sma Prasowa 

Szanownym GOŚCIOM, PRZYJACIOŁOM i ZNAJOMYM 
S E R D E C Z N E  Ż Y C Z E N I A  N O W O R O C Z N E  

przesyłają 

S L I D E R  

wszystkim Se. Klientom w Polsce 

seal 

B&3m£2JSM 1 

STARSZY FELCZER I 

N. WINNYKAMIEN 
CIEPŁA L TEŁ. 5,82 58 

Dawno oczekiwana premiera tne'tomltai koiredfi 

PORWANIE SilMil! 
odbędzie sią 30 wrsetn'a 

w Teatrze ;0UFFO« 
Mokotowska 73 



INAbZ. PRZbUL/^JJ, Warszawa, u.oui^ieda, zj września, iyoo r. 
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Fabryka POŃCZOCH I SKARPETEK 
SZANIFItfA11 Ł6d*» Brzozowa 5-7-9 

tel.188-91 
Skład fabryczny: WARSZAWA, ul. BIELAŃSKA 13, tel. 11-80-71 
zasyła tą drogą swoim KLIENTOM, AGENTOM, DOSTAWCOM, 

RODZINIE i ZNAJOMYM 
S E R D E C Z N E  Ż Y C Z E N I A  N O W O R O C Z N E .  

W związku z nadchodzącym sezonem polecamy nasze nowe 
gwarantowane pończiochy z maszyn precyzyjnych „BOLERO" oraz 
znane zie swej dobroci pończochy z naturalnego fedwabiu ze zna
kiem fabrycznym „66". 

r— PRACOWNIA KUŚNIERSKA 
1 i. SZPONER s,"~" Telefan 11.14-38 

L
składa swym Szan. KLIENTKOM 

Mafepsze Uczenia Noworoczne 
Na sezon bieżący poleca najnowsze modele futer 1938/39. 

Ceny Ł». przystępne Haman 

Szczęśliwego Nowego Roku 
tyczy swoim Szan. Odbiorcom, Dostawcom, Przyjaciołom 

FABRYKA GUZIKÓW, PIÓR WIECZNYCH 
I OŁÓWKÓW AUTOMATYCZNYCH 

„T OSK A"  
wl. T. KAUFMAN 

Warszawa, Nowolipie 28, tel. 11-73-00., 

2 okazji Nowego Roku 
2 Mfdecziw życzenia P. T. Odbiorcom, składają 

I D/H. SZ. BAUMAN i 
0 I KRAJOWA FABRYKA KONSERW 

5 „BC AEPK A" 
•••« 

-ka 

SALOH DAMSKI 

t.GOLDSZTEJN S-ka 
Tel. 347-73 

skład* swym Szan. Klientkom 

NAJLEPSZE ZYCZEM1A NOWOROCZNE iSaS 

E N E R G I C Z N Y  
I przedsiębiorczy reprezentacyjny obejmie kierownictwo fabryki, przed-
p stawicielstwo, akwizycję, administrację domów. Zgłoszenia 
I administracja „Energiczny" 

Serdeczne Życzenia Noworoczne 
zasyłam rodzicom, krewnym, znajomym i wszystkim czytelnikom 
.NASZEGO PRZEGLĄDU" 

Agencja gazetowa ICEK BERGSOHN, Sierpc. 

SK101 
ZAMENHOFA, róg Dzielnej, telefon 12-18-78 

poleca w wielkim wyborze różne WINA, LIKIERY, WÓ'DKI krajowe 
i zagraniczne PO CENACH PRZYSTĘPNYCH. 

Sz. naszym KONSUMENTOM, KUPCOM, KREWNYM i ZNAJOMYM 
składamy SERDECZNE ŻYCZENIA NOWOROCZNE 

A .  P 0 P 0 W S K I  z Z O N A  
W święta ROSZ HASZANA Restauracja nieczynna. 

naiti navin 
Nasizym Sz. odbiorcom, dostawcom, rodWnće i przyjaciołom 

życzą M. i N. GOLDMAN, właściciele firmy 
Warszawska Hurtownia Jaj 

Warszawa, Ogrodowa 13. 

S Z C Z Ę Ś L I W E G O  N O W E G O  R O K U  
życzy wszystkim swoim Sz. KLIENTOM 

Pralnia chemiczna 
i  F a r b s a r n i a  L T A T A R S K I  

WARSZAWA, TWARDA 8, tel. 530-79. 

F ' a & f r r y M y c S f t a  i  Ś w i e c  b 

„ S P O R  T "  
Wl. ZYLBERMANOWIE 

Warszawa, ul. GRODZIEŃSKA 47, tel. 10-11-93 i 10-11-94. 
Wszystkim naszym P.T. Odbiorcom, Dostawcom 1 Przyjaciołom 

życzymy 
n»*nm nr nr im 

LOKALE KGiflTOI WPROST WIM DO IHIIJE01 
Lokale 2—3—4 pokojowe oraz apartamenty kawalerskie z łazienkami, cen-
tralnym ogrz-ewaniem, centralną gorącą wodą, kompletnym urządzeniem ku-
clien, lodówkami i wszelkimi wygodami Administracja Domu „rAKKU-

WA 7, telef. 7-15-13, godz. 10 — 1 p. p. 

"  p ^ A C O ««IMII! A  K U Ś W I E E R S 4 « A  

I. WARSZAWSKI 
poleca na sezon bieżący NAJNOWSZE MODELE FUTER. 

sfu SMARNIE CZYMNE 
z kotłem parowym wraz z lokalem fabrycznym do odstąpienia oraz 

KIELARKA do sprzedania telefon 10.39.66 goaz. 9 -14. 

TEATR 

N O W O Ś C I  •• 
II 

Bielańska 5. Tal. 285-86 

ll WTOREK 27 b. m. o 3 pp. 
i 9.15 wiecz. 

po cenach zniżonych 
9L A S££zl. 

w sensacyjnym wielkim przeboju 

BASKA" 
I! UWAGA: 

Po przedstawieniu1! 

WIELKI KONCERT 
ŚWIĄTECZNY 

w wykonania całego zespołu. 
Bilety do nabycia przy kasie 

I teatru „Nowości" 

rAS NO 12.2.4. 6.8.10 | 
Dziś poranki o 12 i 2-ej 

WIELKI FILM 
MIŁOSNY! 

JilEBEL 
W roi. gl. urocza 

BETTE DAVIS 

D Z I S  O D  
GODZ. 12 
U L G O W E  
P O R A N K I  
3 0DZW.B 

(•iosseukI 
P OCI.  3 - 5 - 7 - 9 H  
Arcydzieło, które o- Ew 
gląda się jednym Eg 
t c h e ni! || 
przygody B  
MOSIN HOOOA I 
E r r o I F I y w n Ijfl 

FAI  
NIENOTOWANY SUKCES! 

FILM W JĘZYKU ŻYDOWSKIM 
wg. popularnej piosenki 

p .  Ł  u  SYN KANTORA"! 

Teatr 
Dzielna 1 

W NIEDZIELĘ i PONIEDZIAŁEK 
TEATR NIECZYNNY 

We WTOREK 
O godz. 5.30 pp. I 9.30 weicz. 
OSTATNIE 2 POŻEGNALNE 

PRZEDSTAWIENIA 
D. ZAJDERMAN i A. LERNER 

w przebojowej sztuce 

M U R  R E S E M I U  
Reż. D. ZAJDERMAN 

Bilety we wtorek od 11 rano 
w kasie 

Aresztowanie dzienni
karza węgierskiego. 

BUDAPESZT (Pat.) Jak do
nosi Węgierska Agencja Telegra 
'iczna z Pragi, został tam are
sztowany współpracownik pras
ki ,,Magyar Hirlap" — Paweł 
Szvatfko. 

noTiro nm-
SERDECZNE ŻYCZENIA z okazj! 

Ś W I Ą T  N O W E O O  R O K U  
składam moim Sz. KONSUMENTOM I DOSTAWCOM 

I.  GERTNER 
UWAGA: Bar Central, Leszno 2 w święta Rosz Haszami nieczynny. 

WSZYSTKIM MOIM ODBIORCOM, DOSTAWCOM, RODZINIE 
i ZNAJOMYM ŻYCZĘ 

L WtJCBLUM 
Warszawa, Nalewki 20, tel.: 11-56-13,11 72-80 

Skład Przędzy Bawełnianej I Nicianej 
i n  i  1 1 ,  

Serdeczne Życzenia Noworoczne 
Sz. Klientom i przyjaciołom 

składa 

T-wo COLOMBO TEA4® 
Warszawa. Długa 47, tel: 121-626. 

BIURO OGŁOSZEŃ MERKURY 
wł. L. Salomon 

przesyła Sz. Klientom i Znajomym najlepsze życzenia z okazji 
NOWEGO ROKU. 

NASZYM SZANOWNYM ODBIORCOM I KONSUMENTOM 
życzymy 

POMYŚLNEGO I DOBREGO ROKU 
ZJEDNOCZONE FABRYKI CHAŁWY 

UNION" 
Warszawa 

IMP 

Hurtowni 

I S Z P U N ?  I 
Kowerow 

HANOWER I 
Warszawa, Nalewki 17 

życzy wszystkim Szan. Klientom, Dostawcom, Przedstawicielom i Rodzinie 

naita ntrnrn nrro 

FUTRA najnowsze modela 
na sezon bieżący poleca 

WYTWÓRNIA WYROBÓW FUTRZANYCH 
Warszawa, S-to Jerska 19 

Telefon 11.04-21 M .  Z Y L B E R B E R 6  
Wszystkim naszym Szan. KLIENTOM i PRZYJACIOŁOM składamy 

S E R D E C Z N E  Ż Y C Z E N I A  N O W O R O C Z N E .  

M e l i i  

Fabryka Czekolady I Wafli 

" — „Helwetić ' w 
»• „• ww Krakowie 
życzy wszystkim swoim P. T. Odbiorcom I Konsumentom SZCZĘŚLIWEGO 

NOWEGO ROKU. 

SERDECZNE ŻYCZENIA NOWOROCZNE 

Sz. Bywalcom kina i przyjaciołom zasyła 

Dyrekcja Kina 
Smocza 30 

JUBILERSKA PRACOWNIA 'i 
Wyroby artystyczne Ceny przystępno | 

M. MŁYNEK, PI. Napoleona 4, tel. 530-25 

światia Pragi pogaszo• 
ne. 

PRAGA (Pat.) Ujawniający 
się w Pradze nastrój przygnę
bienia potęguje się z każdym 
dniem. Okna mieszkań są w ivo-
cy szczelnie pozasłaniane. Reloln 
my neonowe są pogaszone już 
od kilku dni. Tramwaje i samo 
chody kursują w nocy z przysło 
niętymi światłami. Ocłczuwa się 
ostry braik benzyny. Stacje ben
zynowe sprzedają conajwyżej 5 
itrów na wóz. Większość dzień 

nikarzy zagranicznych na wieść 
o ogłoszeniu mobilizacji opuści-
"a Pragę. 

Marszałkowska 112 
P .  4 - 6 - 8 - 1 0  

Irena DUNNE 
C a r y  G R A N T  
w  m i s t r z o w s k i e j  „ N A G A  P R A W D A "  

komed p. • Wielki sukces! Rekord powodzenia! 
DZlS 12 I 2 - Poranki Migowe 

UCiECHAp. i2 
o 12 1 2 poranki 

Parter 1 zł. Balk. 75 gr. 

Claudette , °12'2 porank' Cary 
albert Osma żona Sinobrodego cooper 

•SSf PENSJONARKA 
Balk 75 gr. 
Part, 1 zł. 

tJoiw. od 7 lat 

Adam Rtfnow Dr. 
med. 

CHOROBY WFWNFTRZNE 
BAGATELA 13, telef. 7-00-88 
oraz w lecznicy NALEWKI 17. 

b -^T- PALLADIUM "EH 
—r, —1 »• »• • " 

1 l>. Ul«i wałncl W»M| 

EUROPA pocz. 3, 5 , 7 ,915 
SJziś od godz. 12-e] 2 poranki ulgowe 

Nienotowany, rekordowy sukces 

0J9 
JEAN GĄBIN 

ZA 
(QUAI des BRUMES) MJCHELE MORGAN 



AWDA O BIENNALE 1938 
„KRÓLEWNA ŚNIEŻKA" 

sdobyła „Hcrs Concours 
Puchary, nagrody, medale, , by podkreślić, że jest to wyda- nago utworu Grimma została od-

odznaczenia... Tyl# się czyta o 1 rżenie, wykraczające poza ramy tworzona na ekranie z niebywa-^t! vn * l.t i • i « ... i filmach wyróżnionych na tego^ 
rocznej Biennale, że powstaje w 
umyśle czytelnika gazet prze-

zwykłego kina. łym przepychem wystawy i za 
Pierwszy, pełnoprogramowy grana przez aktorów... dwuwy-

fflm kolorowy Disney'a jest in- miarowych. 
konanie o znikomej wartości na-, ny i nie może być porównywany ; Odważny, śmiały 1 genialny 
gród tak masowo rozdawanych, j ze znanymi „kreskówkami". To czyn artystyczny Walta Disney'a 

Taik nie jest. Zdobycie istot- ! już nie „kot Feliks", czy ,Mysz- otwiera nową epokę w dziejach 
nej nagrody wie było bynajmniej 
rzeczą łatwą, gdyż Komisja sę
dziowska na konicursie między
narodowym w Wenecji ma już u 
staloną otpimię j/urv zarówno 

sprawiedliwego jak i surowego. 
Natomiast należy stwierdzić, 

że rozmaite filmy zbyt pochop
nie nadużywają tytułu nagTO-
<jy. a wytwórnie rozpisują się 
obszernie, chwaląc się sukcesa
mi, których poprostu nie było... 

Nie chcemy powoływać się na 
przykłady. Pragniemy tylko pod
kreślić fakt, który mógłby ujść 
uwadze opinii publicznej, zato
pionej w morzu notatek rekla
mowych: oto, że największy nie-

ka M&key" stworzone po to, by 
wywołać śmiech na widowni. 

kinematografii. 
To właśnie chciało podkreśilć 

To są żywe postaci, o odręb jury tegorocznej Biennale, two-
nej fizjonomii, chciałoby się rząc dla „Królewny śnieiki" 
rzec — charakterze, — działają Disney'a „nagrodę nagród", slo-
ce zgodnie z wolą reżysera i o- jąeą ponad normalnie przyjętymi 
bratające się w orbicie faktów, od lat odznaczeniami, objętymi 
o konsekwentnej ciągłości. regulaminem. 

Treść zaczerpnięta z popular-| Sew. Cl. 

MUSSOLINI ATAKUJE FRANCJĘ. 
BELLUNE (Pat.) Mussolini, przywiązani jeszcze do Ideologii 

który przybył pociągiem z Pad- Bardziej niż mmionych, bo mart 
wy pojawił się o godz. 17 na wych, me znają nas i sązby t o-
podium, ustawionym na głów- graniczeni, aby być nlebezpiecz 
nym placu miasta i witany przez nymi. Okazują oni, że są spói-
nieprzeliczone tłumy ludności, nieni przynajmniej o ćwierć wie 
wygłosił krótkie przemówienie: ku. W czasie tego ćwierćwiecz# 

W przemówieniu swoim Mus
solini ośiwadczył: nie potrzebu
jecie podniety, należycie bo
wiem do narodu starożytnego I 
mocnego, który po wszystkie 
czasy dawał godne pamięci do
wody swej wartości. Nasi prze
ciwnicy z drugiej strony Alp 

OPTYMIZM PARYŻA. 

Włochy zahartowały się w og
niu 4-ch wojen, dlatego też wy. 
ęramy te, które nastąpią w przy
szłości. 

Po zakończeniu mowy zgoto
wała Mussoliniemu ludność dłu
gotrwałą manifestację. 

PARYŻ (Pat) W ciągu sobot 
niego południa w paryskich ko
łach politycznych zaznaczyło się 
pewne odprężenie. Na tego ro
dzaju nastrój złożyły się w pier
wszym rzędzie spokojny ton 
pierwszych oświadczeń prem. 
Chamberlaina po zakończeniu 
konferencji w Godesberg, jak 

„Berliner Tageblatt" o zadaniach 
Polski i Wiiier 

BERLIN. PAT. „Berliner Tage- przemocy. Wówczas zatriumfuje | nawet najzdolniejszy adwokat nie 
blatt" w artykule wsJę nym o- naga prawda, że Praga ośmiela, zdołałby wmówić sędziom, że w 

zaprzeczalnie sukces na tegorocz niawla zagadnienie re.vin.iyka się mówić o nadwyrężonym pra-, procesia Europy środkowej eon' 
neJ Biennale odniosła „Kródew-1 cy-ne pclsi.j j Węgier. Z re Liej wie, gdy chodzi przecież t' Iko o tra Pradze należy odmówić Pol 
na sniezwa winy Pragi pis.e dziernik — /wrócenie prawowl emu posiada-: see 1 Węgrom tego prawa wie-

W obszernej relacj własnego p0wstai0 wspólne usics niio.va- czowi skradzionej własności, rzycielsklego, które przyznaje sle 
kores'podonta tygodnik fachowy n{e ca|ej £ur0py środkowej Gdyby sprawa Pragi toczyła się pod naoorem materiału dowodo-
„rum (z dn. 40 IX* r. o.) do- przeciw Czechosłowacji. Przy- przed sądem cywilnym, wówczas wego Reszy. 
lUO'Sl# i —  '  "  m i l i  1  —— lii 1 MB—•—— 

również pokojowy ton komunlkł 
tów niemieckich, dalej oczeklwa 
ne wyniki obrad londyńskich, a 
tym samym przewidywania dal
szej akclj dyplomatycznej i na 
koniec przemówienie Mussolinie 
go w Padwie. Specjalne zainte
resowanie wywołał zwłaszcza 
ustęp tego przemówienia, w ktO 
rym szef rządu włoskiego 
stwierdził, że kancelrz Hitler u> 
dzielił rządowi praskiemu zwło
ki, na odpowiedź i sprawie ew* 
kuacjl okręgu sudeckiego do 1 
października. 

„PRZEŁOMOWE DNI PRAGI" 

W artykiuje pod powyższym 
tytułem przez pomyłkę opuss-
czojio podpis REGŃISA. 

„Największy sukces od- fminaj?c 
3 w dalszym ciągu 

niosła „Królewna śnieżka" i i 
to zarówno artystyczny, i "f Wę„rom ~ da-
jak i kasowy. Swiaiiczy/y czeS° Polsce i w^rom nie ma 
o tym ogonki przy kasach, | ^ ,s'? sprawiedliwość s oro 
nieopisane przepełnienie Prot5'em Pragi ma bye urc i.iO-
na obu widowniach, bezgra wany w Interesie pokoju Eu o-
niczny entuzjazm publicz- Py? Żądania Rzeszy powrotu do 
ności, wreszcie całkowite n'ei Niemców sudeckich opicra-
uznanie prasy", 

Nic też dziwnego, że między-
ją się na słuszności, uecz je^ii 
odmawia się Polakom 1 Wu-

narodowe jury przyznało temu grom tego samego prawa s?.ma-
dziełu najwyższe, specjalnie dla stanowienia, wówczas cirg-
tego filmu odznaczenie 1 posta- j "'e „Beri. Tageblatt" — chyba 
wiło go ,,hors concours", dając 
w ten sposób wyraz ogólne pa
nującemu i słusznemu przeko
naniu, że chodzi tu bezwzględ
nie o arcydzieło, którego jednak 
w żaden sposób nie można mie
rzyć przyjętymi kryteriami. 

Bo „Królewna śnieżka" nie 
jest filmem lepszym lt#b nawet 
doskonałym. Nie jest filmem, ja 
kich widzkMśmy setki. tysią
ce. 

Całkiem słusznie stworzono 
d-a „Królewny śnieżki" Disney'? 
specjalne, nowe odznaczenie, a-

pragnie się uchylić prawo, j ki2 
jest po s:ronie Rzeszy i wmów. ii 
światu, że powrót Nłeur-w su 
decklch do Rzeszy b; ł tylko sk-
tem gwałtu l pogwałceniem 
Czechosłowacji. 

Jeżeli zaś Węgrom zwrócone 
zostanie ich terytori: i n, 

wówczas nauralniet mo
wy już być nie może, 
•:e Węgry siłą nagięły prawo. 
Porównanie z Sudetami jest t"k 
vymowne, że w danym wypad-
n up^dn? wsnrstkie te^y zasto

sowania rzekomo przez Rzeszę 

WYMORDOWANIE 6-cIu OSÓB NA TLE 
NIESNASEK RODZINNYCH 

BORYSŁAW (Pat.) W nocy 
z 23 na 24 b. m. nieznani spra
wcy dostali się do domu Anny 
Dmytryszyn w Schodnicy kolo 
B^rysława i podczas snu wy
mordowali całą rodzinę, składa 
jącą się z 5-ciu osób, n.ie oszczę 
dzając 6-lteniego dziecka. Mor
derstwa dokoina.no prawdopoo-b-
nie na tle niesnasek rodzin
nych. Zbrodnia wywarła w o-
kolicy wsirząsatjące wrażenie. 
Ofiarami padilj: Rozalia Dmyt

ryszyn lal 27, Stefaniia Dmytry
szyn lat 26, Manly na Han its i ak 
lat 32 i jej 6-ltanie dizaesko, o-
raz Maria Dmytryszyn lat 15. 
Ocalała jedynie Anna Dmytry
szyn lat GO, która w czasie 
zbrodni spała na piecu. Organa 
bezpieczeństwa zarządziły ener
giczne dochodzenia i jest na
dzieja rychłego uijęcia zbrodnia 
tzy. 

JUTRO u&2YSnOT!MCItMlOWWUMt 

ćg / 

ATLANTIC Chmielna 33 Poesątck 4 
Wielki dramat erotyczny 

Druga Młodość 
H. Gorczyńska, K. Junosza-Stępowskl, 

W. Zacharewici, Znicz, Cybulski i inni 
Bxl£ poranki 12 i 2 

llilll AQAAAsi roci. 

Itc 
ft *r. 

eŁf 

, ̂  
CZECHOSŁO- praeźnaczon^^^cirpocIągacR 

dla pasażerów cywilnych była 
bardzo ograniczona, albowiem 
pociągi były przeważnie załado 

R | U  P o c i .  4 ,  

| P  H  W  0  Ł r  O S T A T N I A  

'  S Z C Z Ę Ś C I A  T. Dołęgi. Mostowicza B  f i  Y  H  A  D  H  
BmvwM, i. Wy.-ot';a, Sav/an J aisza-Stmo sk-
Dziś 12 I 2 poranki ulgowe 

LITWINOW O STOSUNKU 
WACJI 

GENEWA PAT. Przemawia- przyjął propozycje londyńskie, 
fee na posiedzeniu 6-ej komisji w których zawarty był m. in. wane w°jskiem oraz sprzętem 
Zgromadzenia Ligi Litwinow od warunek wypowiedzenia układu, w°jskowym. Tak np. pociąg od 
pierał zarzuty, ze Sowiety nie łączącego Czecha ł owację ze chodzący w stronę granicy pol-
wypełniły swych zobowiązań, Związkiem Sowieckim. Na sku- sklej miał zaledwie dwa wago-
wypływających z paktu z Cze- tek tego rząd Sowiecki może ny przeznaczone dla osób cy-
chostowacfą. Litwinow podkre- iiważać, Iż nie obowiązuje go na wilnych. 
ślił, że pakt ten był częścią za- dal palrt z Czechosłowacją, 
mierz.onego układu wschodniego, którego działanie zresztą uzależ 
który nie doszedł do skutku, "tone było całkowicie od ewsntu 
oraz, że jest on podporządkowa alnego wystąpienia Francji. 
ny paktowi francusko - czecho-. Pocaągl z Praga 
słowackiemu. | Pociągi odchodziły dziś I Joan Crawford RIALTO' „ . . . . 

^npnrnp Trsptr W wsraniatym filmie |LJ f% n g i if A M Komisarz sowiecki stwierdził Pragi normalnie. Należy jednak 
.^KilGcr i racy łet muu Berzwa nUUCLciAjp dalej, it rząd czechosłowacki ta zaznaczyć, te ijQ&i 

GRYPA, PRZEZ 
BOLE GŁOWY. Z 



NASZ PRZEGLĄD, Warszawa, niedziela, 25 września 1938 r. 

Noworoczne życzenie 
prez. Roosevelta dla Żydów 

WASZYNGTON. ŻAT. 
Z okazji żydowskich 

lwiąt noworocznych 
prezydent Franklin D. 
Roosevelt ogłosił nastę 
pujące życzenie dla 
Żydów: 

Jestem szczęśliwy, j nader mgliście zaryso• 
mogąc przyłączyć się wuje, stanie się rychło 

prawdziwą drogą, wio• do obchodu Rosz-Ha 
szana, i żywię bardzo 
szczerą nadzieję, że 
ścieżka, którym dziś, wości światowej. 
nam się jeszcze tylko 

dącą do pokoju świa
towego i sprawiedli-

P r o f .  d r .  M .  S C H O R R .  

ROZWAŻANIA NOWOROCZNE 
ACHDUT ISRAEL 

E 

Rok .ubiegły zapisainy będzifj, 
w diziejaoh jako jeden z najcięż
szych 'w życiu narodu Izraela. 
Straszliwe cierpienia braci na-
tzych w Niemczech 1, po An-
«ohlusśie, także w Austrii, try
umf rasizmu we Włoszech, ros
nący antysemityzm i godzące w 

f)azycje żydowskie posunięcia w 
toznych krajach wschodnio - eu 

jopejskich i, wreszcie , terror a-
rabski w Palestynie, kraju na
szej przyszłości — oto bilans na
szych smutnych doświadczeń za 
rok ubiegły. Wydaje się, jakoby 
przepaść przed nami się rozwar
ta. Nigdy jeszcze zasada góro
wania przemocy nad prawem 
nie święciła takiah tryumfów jak 
w naszych ozasadh, pierwszymi 
zaś ofiarami zwycięstwa zasady 
wszędzie jesteśmy my, Źydizi. 

Czyż z powodu tych tragicz
nych wypadków popadniemy w 
stan rozpaczy i zwątpienia? 
Wydaje mi się, że dzieje naszego 
narodu najwłaściwsza nam dają 
odpowiedź na to pytanie. Życiu 
naszych przodków w stuleciach 
minionych zagrażały bardziej je
szcze ponure perspektywy, nie
mniej jednak naród nasz prze
trwał wszystkie klęsiki, konty
nuując byt fizycznie i duchowo 
adrowy. A czegóż uczą nas 
dzieje świata w wieikaich minio
nych? Otóż, .płynie z nich nau
ka, że zwycięstwo ostateczne 
jest nie po stronie brutalnej siły 
tyranów, lecz siły duchowej i 
moralnych ideałów ludzik ości. 
jednakowoż nie może nas za
spokoić sama wiara w końcowe 
zwycięstwo sprawiedliwości i 
wolności. Dzisiejszej rzeczywi
stości przeciwstawić winniśmy 
nasze właściwości moralne, aby 
oprzeć się niebezpieczeństwom, 
nas otaczającym: kuć musimy 
historyczną naszą bron własną, 
nie z żelaza i stali, lecz urobio
na z naszych ideałów narodowo-
etycznych. Ideał „Achduith Izra
el" jedności narodu żydowskie
go winien budzić w nas poczu
cie naszej solidarności z naszy
mi prześladowanymi w świecie 
braćmi, poczucie współodpowie
dzialności za smutny ich los. 
Zadaniem pierwszym, bezpo
średnio z tego poczucia wypły
wającym, to gotowość Żydów 
we wszystkich krajach diaspory 
niesienia pomocy, to ofiarność 
największa dla ulżenia gorzkie
mu losowi braci naszych w 
Niemczech i Austrii. Poczucie 
jedności ogarnąć winno cały na
ród i w sercach naszych utwier
dzić świadomość, że jesteśmy 
członkami jednej rodiziny, braćmi 
w najlepszym znaczeniu tego po
jęcia, braćmi zarówno w cza
sach dobrych i złych. 

W'okresie obecnym, gdy wa
żą się doniosłe decyzje odnośnie 
do przyszłości naszego narodu, 
zasada „Aohdiut Izrael" oznacza 
jednak dużo więcej niż same 
tylko objaiwy dobrej woii i db-

broczyraośei. Oznacza ona, że 
siły nasze nie powinny się roz
drabniaj na waśnie partyjne, na 
egoistyczne interesy partykular
ne, że narodowa energia nasza 
nie powinna się rozpraszać i zu
żywać bezcelowo. Ponad wszel
kie kalkulacje partyjne górować 
mają wymogi dobrobytu naro
du. Nie ma ofiar zbyt wielkich 
dla szczytnego ideału naszych 
czasów —• „Achdut Izrael". Jed
ność myśli, jedność woli, jedność 
czynu. Będzie ona najlepszą rę
kojmią spełnienia naszej wiel
kiej nadziei narodowej: odbudo

wy naszej Siedziby Narodowej 
w Palestynie, duchowego odro
dzenia narodu żydowskiego na 
ziemi jego przodków. 

Żywimy niezłomną nadzieję, 
że wielki ideał będzie urzeczy
wistniony w naszych czasach, 
na naszych oczach, z pomocą 
Wszechmogącego, dla dobra na
rodu żydowskiego i całej ludz
kości. Oby Nowy Rok przyniósł 
ziszczenie słów Proroka: 

„I okażę w Syjonie pomoc, 
Izraelowi moją chlubę" (Jez. 
46, 13)". (ŻAT.)". 

ij* ..... 5 i) 1 i \m ii.' 
i I 

T a b l e t k i  T o g a l  s t o s u j e  s i ę :  
w cierpieniach I w migrenie 
reumatycznych,I bólach nerwowych, 
podagrze, I i  głowy, 
g r y p i e  i  p r z e z i ę b i e n i u .  

Tabletki Toqal uimierzafq bóle i przynoszę ulgę w łych 
cierpieniach. Do nabycia we wszystkich aptekach. 

WYBORY W KANADZIE PRZYPADAJĄ 
W JOM-KIPUR. 

Żydzi dopuszczeni do glosowania w przed* 
dzień święta. 

TORONTO. ŻAT. Wicepre-. swych głosów już w dniu 4-go 
rnier Harry Nixon zakomuniiko- j października. Jest sarno przez 
wał, ii wobec tego, że wybory j się zrozumiałe — oświadczył 
do ciał Samorządowych w To-; wicepremier — że nie zamierza 
ronto — Parkdayle i Scuth Wa-; liśmy pozbawić prawa głosu 
terloo wyznaczone zosrtały na! żadnego odłamu ludności; wy-
dzień 5 października, w którym znaczenie wyborów na dłzień 5 
to dniu przypada żydowskie! października nastąpiło po pro-
święto Dnia Pojednania (Jom- j stu przez nieświadomość, że w 
KJpuir), wyborcy żydowscy bę- dniu tym przypada Jom-Kipur. 
dą mieli możność oddania | 

JAŚNIEJ SŁOŃCA 
UCHODŹCY ŻYDOWSCY Z NIEMIEC W STA

NACH ZJEDNOCZONYCH. 
ORGANIZACJA POMOCY UCHODŹCOM. -
NIE BYŁO ANI JEDNEGO WYPADKU DEPOR

TACJI UCHODŹCÓW Z AMERYKI. 
NOWY JORK. ŹAT. Na kon

ferencji prasowej w Nowym 
Jorku przewodniczący Wszech-
amerykańskiego Komitetu Koor
dynacyjnego do spraw u-
chodiźców z Niemiec i Austrii, 
prof. Joseph P. Chamberlain, 
zakomunikował, że według da-

1 nyełi departamentu pracy rzą-
j diu federalnego w ostatnim ro-

• ku (do 30 czerwca 1938) irni-
growało do Stanów Zjednoczo

nych 11.917 uchodźców żydów 
skich, w tym 531 z Austrii. Od 

1 czasiu dojścia Hitlera do wła« 
| dzy w Niemczech nie było ani 

jednego wypadku deportacji u-
ehodźcy niemieckiego z Amery
ki. Świadczy to, jak oświad
czył Chamberlain, o pomyślnym 
zagospodarowaniu się uchodź
ców w Stanach Zjednoczonych-
Tylko niewielka liczba uchodź
ców korzysta z pomocy insty-

1 tuoji charytatywnych. Nic ma 
jednak wypadku, aby uchodźca 
się stał ciężarem publicznym, 

, co by było motywem do jego 
; wysiedlenia z kraju. Komitet 
, koordynacyjny nie bierze bez-
' pośrednio udziału w akcji ułat-
1 wiania uchodźcom imigracji* za 

RUBRYKA WYPADKÓW 
przynosi codzienni* wiadomości • WŁAMANIACH. 
KRADZIEŻACH, SPALENIU pieniędzy trzymanych w domu 
CAŁKOWITE BEZPIECZEŃSTWO WKŁADÓW «op«wnlo|q 

KOMUNALNE KASY OSZCZĘDNOŚCI 

Z ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO 
TRAGICZNY ŁOS ŻYDÓW BEZPAŃSTWO
WYCH I WSCHODNIO-EUROPEJSKICH 

W RZESZY. 
BERLIN. ŻAT. W kołach. spraw w Niemczech, zdarzają 

zwykle dobrze poinforniowa- j się jednak wypadki, że wyzna-
nyoh zapewniają, że spodziewać czany jest termin 24-godzinny. 

Według urzędowego uzasadnie
nia nowe zarządzenie ma na ce 
lu umożliwienie władzom wy
siedlenie z Niemiec wszystkich 
„niepożądanych cudzoziem
ców". Ostatnie 6 lat dowiodło, 
że Żydzi bezpaństwowi I 
wschodnio - europejscy są ofia
rami najbardziej bezwzględnych 
posunięć narodowo - socjalisiy-

się należy masowego wygnania 
Żydów pozbawionych wszelkie
go obywatelstwa i wschodnio
europejskich z Rzeszy, co ma 
nastąpić w wyniku nowego za
rządzenia, nakazującego cudzo 
ziemcom rejestrowanie się co 
trzy miesiące w policji dla od
nowienia zezwoleń pobytu. Prze 
pis ten wchodzi w życie z 
dniem 1 października. Liczbę' cznego antysemityzmu. 
Żydów bezpaństwowych i 
wschodnio - europejskich w 
Rzeszy oceniają na przeszło 
100.000, przy czym liczba po- 1 
zbawionych wszelkiego obywa- nq z»e9° 
tolstwa wzrasta nieustannie ko- -A *9 B E I  

sztem liczby tyoh Żydów, któ- f He""0 Y
oC1a' '•p* dok001'1** 

rzy posiadają jeszcze ważną «amoP0'IlJ
lltooq4 łe L ,ło* 

przynależność państwową. Licz
bę bezpaństwowych zwiększają A„ 
też denaturalizowani Żydzi nie- t0je ei° * oP 

mieccy. W ciągu ostatnich paru (d»,|0..v(il5.-6eJ 

miesięcy kilkaset Żydów bez- i2 cz°p 

państwowych otrzymało nakazy l 
opuszczenia terytorium Rzeszy. ^ 
Zwykle policja zostawia im 4 
tygodnie na likwidację swych 

PONOWNE URUCHOMIENIE SZKOŁY AME
RYKAŃSKIEJ W BERLINIE. 

Cofnięcie zakazy przyjmowania uczniów 
żydowskich. 

BERLLN. ŹAT. Pod naporem (Ziemer — wolino nam nie tylko 
na nowo przyjąć dawnych u-

4jem&m<ą 

Gnuz&i 

pewinydh kół partyjnych władze 
niemieckie zamknęły w czerwcu 
r. b. szkołę amerykańską w 
Berlinie. Motywem tego zarzą
dzenia było szkolenie w niej 
dzieci rodziców żydowskich, o-
bywatefi niemieckich. Obecnie 
władze rządowe zezwoliły na 
ponowne uruchomienie szkoły. 
Cofnięto też zakaz przyjmowa
nia do szkoły dzieci żydow
skich. W rozmowie z przedsta
wicielem ŻAT-nej kierownik 
szkoły, Gregor Ziemer, oświad 
czył, że interwencja konsulatu 
amerykańskiego odniosła sku
tek i że przyczyniło się do tego 
powołanie się na fakt, że na te
renie Stanów Zjednoczonych 
czynnych jest bez żadnych 
przeszkód 300 szikół niemiec
kich. Obecnie — oświadczył 

czmiów żydowskich i dopuścić 
także nowe, ale mamy także 
możność zaangażować na nowo 
jedynego profesora Żyda, któ
rego byliśmy zmuszeni usunąć 
na kilka miesięcy przed zam-< 
knięciem szkoły. W ohwiti obec 
nej do szkoły amerykańskiej w 
Berlinie uczęszcza ok. 30 proc. 
uczniów-Żydów, t. zn. mniej 
więcej tylu, ilu do szkoły u-
ozęszczafó w ostatnim roku 
szkolnym. Do szkoły uczęszcza
ją dzieci koilonii amerykańskiej 
w Berlinie, także dzieci rodzin 
dyplomatów krajów angielskich 
oraz dzieci żydowskie, którym 
szkoła daje przygotowanie do 
późniejszej emigracji do Stanów 
Zjednoczonych. 

PRZEDSTAWICIEL BOARD OF DEPUTIES 
U RUMUŃSKIEGO MINISTRA SPRAW ZAGE. 
GENEWA. ŻAT. Rumuński 

minister spraw zagranicznych 
Petrescu Comnen i komisarz 
spraw mniejszościowych przy 
prezydium rumuńskiej rady mi
nistrów Sylviu Dragomir przy-
jęli sekretarza angielskiego 

Board of Deputies, A. G. Brot-
mana, z którym omówili spra
wy mniejszości żydowskiej w 
Ruin/unii. Brofcman został także 
przyjęty przez przedstawicieli 
innych krajów. 

jego sprawą są jednak uchodź
com udzielane pożyczki, umożli
wiające im gospodarcze usamo
dzielnienie się. Jak dotychczas, 
okazało się, że uchodźcy stano
wią element pod względem gos 
podarczym bardzo pożyteczny. 
Jeden z uchodźców, przybyłych 
w pierwszym okresie tej imi
gracji, opatentował w Ameryce 
pewien wynalazek i uruchomił 
w stanie Ohio fabrykę, zatrud
niającą dziś 300 lobo/tników. 
Liczni uchodźcy otrzymują w 
specjalnych szkołach przeszko
lenie w różnych zawodach. 30 
byłych ariWokató w-Żydów i 

Niemiec pobiera naukę na spe
cjalnym kursie uniwersytetu 
nowojorskiego. Komitet koordy
nacyjny współpracuje z 19 orga 
nizacjarni. Jedna z nich dala 
pracę 80 uczonym żydowskim 
z Niemiec. Wreszcie Chamber
lain zaznaczył, że w roku bie
żącym należy się spodziewać 
po raz pierwszy rd wielu lat 
pełnego wyzyskania całej nie
mieckiej kwoty imigracyjw, 
która połączona z kwotą austria 
oką wynosi 27.370 zezwoleń 
na imigrację do Stanów Zjed
noczonych. 



Dzisiaj odbędzie się w Londynie 

NARADA FRANCUSKO-ANGIELSKA 
RELACJA CHAMBERLAINA 

LONDYN (PAT). Premier Cham
berlain po powrocie do Londynu odbył 
2-godzinną konferencję z lordem Hali-
faxem, sir Johnem Simonem i sir Sa
muelem Hoare, przy udziale stałego 
podsekretarza stanu w Foreign Office 
sir Aleksandra Cadogana i głównego 
doradcy dyplomatycznego rządu sir 
Roberta Vansittarta. Premier złoży! 
W tym gronie szczegółowe sprawozda
nie z wczorajszych rozmów z kancle
rzem Hitlerem i zaznajjomił uczestni
ków tej konferencji z tekstem listów, 
Wymienionych między nim a kancle
rzem HitSerem, oraz treścią memoran
dum niemieckiego, precyzującego spo
sób przejęcia terytorium sudeckiego 
przez Niemcy. 

Następnie o godz. 5 i pól po pol. 
feebrał się gabinet w pełnym składzie 
1 obradował 2 godzisay. Podobnie, jak 
W poprzednim gronie, również gabine
towi premier Chamberlain złożył 
szczegółowe sprawozdanie. Kanclerz 
Hitler przeciwny ma być przekazaniu 
komisji międzynarodowej zadania wy
kreślenia nowej granicy między Niem
cami a Czechami. Propozycje jego ma
ją przewidywać stopniowe zajęcie te
rytorium sudeckiego przez Niemcy w 
a ch etapach, przy czym w pierwszym 
etapie miałby być zajęty pas 15 kim. 
W sobotę dnia 1 października. Pozosta
je terytorium miałoby być następnie 
zajmowane stopniowo. 

Propozycje Hitlera domagać się 
mają ponadto plebiscytu na pozosta
łych obszarach, gdzie zamieszkują 
mniejszości niemieckie z uwzględnie
niem zasady transferu ludności. Kanc
lerz Hitler stawiać ma jako warunek 
pokojowej okupacji przez Niemcy te
renów, natychmiastową demobilizację 
W&jskową Czechosłowacji oraz opusz
czenie pasa 15 kim. przez wojska czes
kie przed dniem 1.X b. r. Co do gwaran 
cji dla nowego państwa czeskiego, to 
kanclerz Hitler gotów byaby udzielić 
jej tylko wówczas, o Ile również re
windykacje węgierskie i polskie zosta
ną zaspokojone. 

Gabinet brytyjski obradować bę
dzie jakoby w niedziele. Przypuszczal
nie zastanawiać się bętlzae nad takty
ką rządu w parlamencie, który zwoSa-
tay ma być na nadzwyczajne posiedze
nie we wtorek. 

WIADOMOŚCI NIEOFICJALNE 
LONDYN (PAT). Oficjalnie nic 

dotąd nie wiadomo o treści memoriału 
niemieckiego, złożonego premierowi 
Chamberlainowi. Nieoficjalnie jednak 
twierdzi się, że zawiera oa propozycje 
stopniowego odstąpienia terytorium 
sudeckiego przez Czechów, przy czym 
pierwsza gaza miałaby jakoby trwać 
6 dmi i przewidywać 15 klan. pas 
wsdSuż granic. Niemcy zajęłyby ten 
pas ziemi po fe-ciu dniach dla symbo
licznego uzewnętrznienia^ dokonanego 
faktu, zaś zajęcie obszarów dalszych 
w głąb kraju, po wykreśleniu przez 
komisję międzynarodową nowej gra
nicy i po przesiedleniu wzajemnym 
tych grup ludności, które pragną prze
nieść się na stronę drugą. Memoriał 
niemiecki stawiać ma jako warunek 
odwołanie przez Pragę powszechnej 
mobilizacji. Memoriał fen, przedsta
wiony został premierowi gen. Syro-
vs£E*u przez posła brytyjskiego Newto
na jeszcze w ciągu nocy, ale w Londy

nie nie ulegają żadnym złudzeniom, 
aby rząd czeski dziś te warunki przy
jął. Według tutejszych kół politycz
nych należy się przeto liczyć z rozwo
jem wypadków w ciągu najbliższych 
48 godzin. 

INFORMACJE AGENCJI „HAVASA" 
PARYŻ (PAT). Agencja Havasa 

donosi, powołując się na wlarogodne 
źródła niemieckie, że Rzesza domaga 
się ewakuacji obszaru sudeckiego 
przez wojska czeskie I zajęcia ich 
przez wojska niemieckie. Okręgi ze 
zdecydowaną większością niemiecką 
(ponad 75 proc.) miałyby przejść nie
zwłocznie pod władzę Rzeszy. Na ob
szarach o ludności mieszanej mianoby 
urządzić plebiscyt. Kanclerz Hitler 
miał się zgodzić, by głosowanie odby
ło się pod kontrolą komisji międzyna
rodowej oraz na to, by ta sama koml-
sjja wytyczyła nową granicę czesko-
niemiecką. Oto są przypuszczalne pod
stawy propozycyj niemieckich, które 
wytworzyły zasadnicze trudności pod
czas rozmów w Godesberg. Propozy
cje te uwzględniają wszakże niektóre 
sugestie, zawarte w planie francusko-
brytyjskim. 
DALADIER i BONNET LECĄ DZIŚ DO 

LONDYNU 
LONDYN (PAT). Brytyjskie mi

nisterstwo spr. zagr. ogłosiło dziś ko
munikat treści następującej! 

Daladier i Bonnet przyjęli zapro
szenie rządu brytyjskiego przyjazdu do 
Londynu celem zapoznania się z wyni
kami rozmów w Godesberg i naradze
nia się nad nimi. 

Daladier i Bonnet przybędą do 
Londynu samolotem w godzinach po
południowych. Niezwłocznie po ich 
przybyciu rozpocznie się narada z pre
mierem Chamberlainem. 

MEMORANDUM NIEMIECKIE 
PRZYBYŁO DO PRAGI 

PRAGA (PAT). Czeska agencja te
legraficzna donosi w godzinach wie
czornych, iż memorandum Hitlera na 
skutek trudności komunikacyjnych 
nie zostało dotychczas doręczone rzą
dowi praskiemu. Poseł brytyjski w 
Pradze Newton odwiedził dziś po po
łudniu ministra KroStę, jednak memo
randum nie doręczył. Memorandum to 
ma być dostarczone do Pragi przez 
specjalnego kuriera, który przybędzie 
do Pragi z Londynu samolotem. 

! LONDYN (ATE). Poselstwo czes
kie w Londynie ogłosiło w późnych 
godzinach wieczornych w sposób ofi
cjalny, że memorandum niemieckie zo
stało przez posła angielskiego w Pra
dze doręczone w dniu dzisiejszym czes 
kiesnu ministrowi spraw zagranicz
nych. 
PREMIER CHAMBERLAIN U KR6LA 

ANGIELSKIEGO 
LONDYN (ATE). Premier Cham

berlain, który pierwotnie zamierzał 
złożyć królowi Jerzemu sprawozdanie 
ze swej bytności w Godesberg w sobo
tę wieczorem, otrzymał od marszałka 
dworu królewskiego zawiadomienie, 
że król Jerzy VI oczekuje go w pałacu 
Buckingham w niedzielę w godzinach 
wieczornych. 

ARESZTOWANIE POSŁA SUDEC
KIEGO Dr KUNDTA 

PRAGA (PAT). Przewodniczący 
klubu parlamentarnego partii sudecko-
niemieckiej pos. Kundt, który w ciągu 
ostatnich dwuch tygodni nie opuszczał 
Pragi, został dziś przez policję czeską 
aresztowany. 

Przewodniczący niemieckiego związ
ku pomocy w Pradze oraz jego zastępca 
zostali w sobotę aresztowani w miesz
kaniach i przetrzymani przez cały 
dzień w urzędzie policyjnym. Zwolnio
no ich wieczorem. 

W ciągu dnia sobotniego areszto
wano na całym terenie Czechosłowacji! 
wielu obywateli Rzeszy. Aresztowano 
m. In. dziennikarzy niemieckich Wag
nera i Riedla, którzy przejeżdżali tran
zytem przez Czechy. 

STANOWISKO RZESZY 
BERLIN (PAT). W tutejszych ko

lach politycznych uważają, że po wi
zycie Chamberlaina u kanclerza Hit
lera nastąpiła zupełne wyjaśnienie sy
tuacji. Podkreślają przy tym, że Niem
cy jeszcze raz z ca2ą otwartością i pre
cyzją sformułowały swoje stanowisko 
1 uczyniły wszystko, co leisio w ich 
mocy aby umożliwić pokojowe roz
wiązanie sytuacji. 

W niemieckich kołach politycz
nych z naciskiem dodają, iż nie należy 
mieć żadnych złudzeń co do tego, że 
propozycje niemieckie pokojowego za
łatwienia sprawy są ostateczne i mu-
sąą być oceniane jako ostatnia nie
miecka propozycja pokojowa pod adre
sem Pragi. 

CZĘŚCIOWE ZARZĄDZENIA 
W ANGLII 

„Kurier Poranny" donosi: 
LONDYN 24.9. Wydane zostały dziś 

zarządzenia powołujące pewne kate
gorie żołnierzy i oficerów do szeregów 
służby czynnej, zarządzenia te nie ma
ją charakteru mobilizacji powszech
nej, co z całym naciskiem podkreślają 
sfery oficjalne. 
OSTRZELIWANIE UCIEKINIERÓW NA 

GRANICY CZESKO - POLSKIEJ 
CIESZYN (PAT). W nocy z piątku 

na sobotę straż graniczna ostrzeliwała 
uciekinierów, przekradających się 
pod osłoaaą nocy do Polski. Wśród u-
ciekimerów są ranni. 

NASTROJE ANTYPOLSKIE 
W PARYŻU 

PARYŻ (PAT). W Paryżu daję się 
zauważyć wyraźna fala nastrojów an
typolskich* co się wyraża m. an. w wy
powiadaniu pracy robotnikom Pola
kom, albo rap. w takich wypadkach, 
jak wypowiadanie mieszkania Pc£a-

:kom, odnajrarającym p©k©*e u Frasasu-
łów. 

MINISTER PEŁNOMOCNY JUGOSŁA
WII U MIN. CIAN0 

RZYM (PAT). W dniu dzisiefszym 
minister spraw zagranicznych Cisxo 
przyjął ministra pełnomocnego Jugo
sławii p. Hristitscha, z którym odbył 
dłuższą rozmowę, na temat stanowiska 
Włoch i Jugosławii wobec kryzysu cze
chosłowackiego. 

WIELOKROTNIE STWIERDZONO DZIAŁANIE skuteczne 80LI MORSZYŃSKIEJ lub WODY 
GORZKIEJ M0RSZYŃSK1EJ w schorzeniach organów trawiennych, wątroby i przy złej prze

mianie materii. Żądać w aptekach 1 składach aptecznych. 



NASZ PRZEGLĄD, Warszawa, .niedziela, 25 września, 1938 r. 

Do żydów całego świata! 
Odezwa Egzekutywy Agencji Żydowskiej. 
Egzekutywa Agencji Żydow

skiej i Dyrektorium Keren Ha
jesod ogłosiły następującą o-
dezwę do Naroidlu Żydowskie
go: 

— Naród Żydowski w Pale
stynie zmajduje się w sitanie wal 
ki o wolność i życie w jedynym 
kraju z którym łączą go więzy 
historyczne, wielowiekowa tra
dycja, tęsknota i ciążenia. 

Zawsze zdawaliśmy sobie 
sprawę z tego, iż wolności nie 
imożna oiinzymać w darze od in
nych. Nasze pokojowe dzieło ko 
'Jonizacyjne, które zamieniło pu
stynię w kwitnący kraj, jest do
wodem i ip o twierdzeniem na
szych prastarych praw do tej 
triami. Dzieło nasze kładzie pad 
iwaliny pod aliję przyszłości. 

Dziś stoimy w obliczu krwa
wych, morderczych napaści, bru 
itaŁne akty gwałtu godzą w na
sze dalsze poczynania. 

Is'zuw żydowski w Palestynie 
stoi twardo n.a straży obrony 
praw Narodu do Siedzi'by Na
rodowej. Walcząc w pierwszej 
linii bojowej, pracując pod gra
dem kul musi iszuw mieć za 
sobą pełne poparcie i pomoc 
Narodu żydowskiego, obowiąz
kiem którego jest dobrowolne 
utworzenie środków koniecz
nych dla tej Jego walki. 

Keren Hajesod, będący od 
łJhwili Deklaracji Balfoura na
rzędziem odbudowy gospodar
czej Palestyny znajduje się rów 
ni aż w tej samej sytuacji, W 
chwili gdy zdajemy sobie spra>-
wę, iż bytowi Narodu żydow
skiego zewsząd grozi niebezpie 
czeństwo, gdy setki tysięcy 
naszych współbraci doznaje 
prześladowań i zostaje wygna
nych ze swoich dloitychczaso- ( 
Wych miejsc zamieszkania i 
egzystencji, gdy nazwa „Żyd" 
staje się synonimem kalumnii, 
wówczas każdy bez wyjątku 
•Żyd zrozumieć musi, że i on po
nosi swoją część odpowiedzial-
losu żydowskiego. Odpowie
dzialność ta musi się wyraziić w 

przystąpieniu do dzieła stworze 
ula własnego kraju rodzinnego 
w Palestynie dil'a Narodu Ży
dowskiego. 

Keren Hajesod dlomaga się 
w roku bieżącym sumy miliona 
funtów, która musi być stworzo 
na drogą pełnego poświęceń 
samoop odatkowan i a się całego 
Narodu. Pieniądze te potrzebne 
są na zapewnienie bezpieczeń
stwa isziuwu, na utrzymanie i 
rozszerzanie kolonizacji rolni
czej, a w szczególności na 
wzmocnienie nowych 29 kolo
nii, które powstały w ostatnich 
28 miesiącach w najbardziej 
oddalanych i zagrożonych punk 
tach kraju. Środki te konieczne 
są też dla ustabilizowania i roz 
woju żydowslk. handlu i prze
mysłu zagrożonego w wyniku 
niepokojów oraz dila utworze
nia warsztatów pracy dla dzie
siątków tysięcy robotników ży
dowskich ! 

Egzekutywa Agencji żydow
skiej i Dyrektorium Keren Haje
sod przyłączają się dio rezolucji 
konferencji światowej Keren 
Hajesod w Antwerpii i apelują 
do wszystkich Żydów dli a któ
rych drogim jest Erec - Israel, 
i Am - Israel, do wszystkich, 
którzy rozumieją, iż w chwili o-
becnej kładzie się podwaliny 
nowej przyszłości, do wszyst
kich, którzy pragną życia ży
dowskiego dla swoich dizieoi by 
ponieśli konieczne ofiary i zło
żyli darninę dla utrzymania na
szego stanu posiadania w Pale
stynie i zapewnienia jego przy
szłości. 

WYCIECZKA DO T-WA ZA
CHĘTY SZTUK PIĘKNYCH. 

pod kisr. krytyka szluki M. Gelera. 
Jubileuszowa wystawa dziel MatejU 

w „Zachęcie" ulega już wkrótce za
mknięciu. W poniedziałek dn. 26-go 
oraz we wtorek dn. 27-go o godz. 
11-ej urządza krytyk sztuki M. (jeier 
ostatnie wycieczki na tę wystawę. 
Zbiórki w poczekalni „Zachęty" In
formacje- Tel. 659-31. 
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Hia teęsto tUatuje niewiele ma a u$tic! 
Dopomóż osłabionemu organizmowi, zaslln] po 
skladplbaml odbudowy —• daj mu Ovomaltjin;! 
OvomaTTyna — witaminowy napój odżywczy, łij-

, czy w sobie wszystko, eo jest niezbędne do od
zyskania otrąconych sil: witaminy, sole mineral
ne, węglowodany rozpuszczalne, przyswajalne 
tłuszcze, ciała białkowe, to wszystko w skoncen
trowanej, leci łatwostrawnej formie. 
Ovomaltyna jest doskonale znoszona I chętnie 
przyjmowana, nawet wtedy, kiedy normalne od
żywianie jest utrudnione, jest bowiem smaczna 
i odżywia nie obcinając żolsjdka. Ovomaltyna 
wzmacnia organizm I daje mu siły do wnlki 
z chorobą. 

Dr. A. WANDER. S. A. Kraków. 

Z stawionymi siłami na spotiń 
przyszłości" S 

Apel noworoczny prezydenta d-ra Weizmanna 
LONDYN Ż.A.T. Prezydent 

dr. Chaiim Weizmann ogłosił na
stępujący apel noworoczny: Roz 
poczynamy Nowy Rok w cieniu 
nie tylko niebezpieczeństwa woj
ny, lecz również ciągiego pogar 
szaniia się sytuacji żydowskiej, 
która ciężkim kamieniem kładzie 
się na sercu każdego Żyda. Bo
lesne cierpienia są udziałem 
prawie 5 milionów naszych 
współbraci w różnych krajach 
europejskich. Czuję się przeto 
uprawniony przesłać Wam 
słowia nadziei o nowym życiu 
żydowskim, które rozwija się i 
rośnie w Palestynie mimo wszel 
kich przeciwieństw. W Palesty
nie Żyd — od wielu stuleci o-
fiara przeznaczenia — znalazł 
możność wykuwania własnego 
losu i budowy własnymi rękami 
podwalin życia codziennego. Na 
si pionierzy wiele już osiągnęli, 
dzięki ich oddaniu i ofiarności 
zbudowano fundamenty gmachu, 
który pozostanie po nas i bę
dzie źródłem dumy i radości na
szych dzieci i wnuków. Rok, w 
który wkraczamy, nie zapowia
da prawie ulgi w cierpieniach i 
niebezpieczeństwach, w obliczu 
których stoimy zarówno w Pa

lestynie jak i w krajach rozpro
szenia. Jest naszym obowiąz
kiem pójść na spotkanie tego co 
nastąpi z ufnością i stanowczoś 
cią: ufnością w niewzruszone bo 
haterstwo jiiszuiwu i stanowczym 
przeświadczeniem, że cokol
wiek się stanie — dzieło odbu
dowy Palestyny będzie k0,ntynu 

owane bez przerwy. Jes.-u; prze 
konany, że naród żydowski znaj 
dizie dosyć sił, aby nieustrasze
nie spotkać przyszłość i trwać 
będzie zjednoczony w swej woii 
urzeczywistnienia Historycznego 
przeznaczenia — stanie się na
rodem wolnym na własnej zie
mi. 

FINLANDIA UDZIELA UCHODŹCOM 
Z AUSTRII PRAWA PORYTU I PRACY. 

HELSINKI. ŻAT. Premier A. 
K. Cajander, minister spraw 
wewnętrznych U. K. Kekonnen 
i minister skarbu V. Tanner 
(prezes partii socjalistycznej) 
przyjęli delegację wybitnych 
osobistości fińskich, która przed 
stawiła życzenie udzielenia u-
chodżcom żydowskim z Austrii 
prawa pobytu i zezwoleń na 
pracę w Finlandii. Na czele de' 

w Helsinkach prof. Laur in Zil-
liacus i prof, uniwersytetu Yro-
je Hirn. Ministrowie przyrzekli 
przychylnie załatwić prośbę de
legacji. Według ostatnich da
nych w Ftiinlaudii przebywa 
obecnie około 150, nie zaś jak 
przeditam donoszono od 400 do 
500 uchodźców. W żydowskim 
komitecie poomcy uchodźcom 
zarejestrowanych 120 osób. 

legacji stali rektor uniwersytetu 

REZOLUCJA PALESTYŃSKA ZGROMADZE
NIA LIGI NARODÓW. 

GENEWA. ŻAT. Szósta (Po 
lityczna) Komisja Zgromadze
nia Ligi Narodów zakończyła 
dziś dyskusję nad zagadnie
niem palestyńskim uchwale
niem projektu rezolucji dla Zgro 
madizenia. Rezolucja głosi: 

„Zgromadzenie Ligi Narodów 
żywi nadzieję, że problem pa
lestyński jest możliwy do roz
wiązania w bliskiej przyszłości 
przy uwzględnieniu usprawiedli
wionych interesów wszystkich 
stron zainteresowanych". 

WCWMITWWCTU 

Autoryzowany przekład JERZEGO BROSA. 

Z Ł O T Y  P A W  
Już się przecież nieraz kocha

ła, miała niejeden romans, 
(choćby z Griszą lub z Abraszą),! 
ale dotychczas było tak, że mi-. 
łość wcale jej nie przeszkadzała 
spać spokojnie i mieć niezły ape
tyt. Teraz jednak ileż razy zda
rzało się, że w nocy nie mogła 
zmrużyć oka, że aż do świtu 
myślała o Wołodii, o jego oczach 
ustach, o jego pięknych słowach. 

Bo też to były słowa jak z 
książki- Rachela — mówił Woło
dia — jest jak kwiat, który usy
cha bez słońca. Słońce zaświeci 
jej radośnie dopiero, gdy Rachela , 
wraz z nim zamieszka w Peter- j 
sburgu. Tylko on rozumie jej j 
serce, tylko jemu będzie dane j 
ją kochać. | 

Bądź co bądź narażają się : 
oboje na niebezpieczeństwo. W o- j 
łodia ma wprawdzie bogatego ! 
ojca, ale sairn jest biedny. Daj
my na to. że Rachela ulegnie 1 

namowie Wołodii i ucieknie wraz 
z nim do Petersburga. Lecz je-, 
żeli uciec, to wraz z dzieckiem. 
Przecież Rachela nie zostawi 
swego dziecka na te? strasznej 
Syberii, Wołodia je kocha. Ale 
czy można przewidzieć, co bę
dzie później? Jefim Dawidowicz 
także przyrzekł, że Sztamę po-

p o w i e f i c  
kieruje na ludzi, że go każe 
uczyć i że Szloma nawet do 
gimnazjum będzie chodził, lecz 
po ślubie przyrzeczenia nie do
trzymał, mało tego, jeszcze znie
nawidził Bogu ducha winnego 
chłopca- Tacy są ludzie! Zresztą, 
cóż Rachela pocznie w Peter
sburgu bez pieniędzy? W takim 
wielkim mieście trzeba się ładnie 
ubierać, chodzić do teatrów. 
Skąd Rachela będzie miała na 
to? 

Jefim Dawidowicz napewmo 
pienięlzy nie przyśle- Rachela 
ma wprawdzie książeczkę 
oszczędnościową, ale nie ma za
miaru podnieść z kasy ani gro
sza. Po pierwsze książeczka jest 
w domu, u matki... Po drugie 
Rachela uczyniła ślub, że nigdy 
tych pieniędzy nie podejmie. Tak 
więc skończyłoby si ęna tym, że 
umarłaby z głodu. 

Rachela wierzy, że Wołodia ją 
kocha- Rachela również oddała 
mu swe serce- Ale czv można żyć 
z miłości? I co będzie, jeżeli 
przestaną się kochać? Nie, Ra
chela nie czuje się na siłach, aże
by uciec z nim do Petersburga. 
Rachela nie może tego wiziąć na 
siebie. Tak, z Wołoidią nie mog
łaby się nozsać, miusi z nim być 
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— moiżnaby więc było pomyśleć, 
że nie pozostaje jej nic innego, 
jak zostać jego kochanką. 

O, nie! Groziłoby jej wtedy 
jeszcze większe niebezpieczeń
stwo. Rachela jeszcze doskonale 
pamięta, jak to Natan - krojczy 
pokazał jej dirzwi i wrzasnął: 

— Wynoś się stąd, łajdacz-
ko! 

Nie wywietrzała jeszcze z pa
mięci inna noc, kiedy to dosta
ła w pociągu bólów porodowych, 
kiedy to położono ją na wozie 
chłopskim i zawieziono do ja
kiejś brudnej karczmy. Ach, śnieg 
wściekły wiatr, zawierucha! 
Mniejsza o bóle, targające 
wnętrzności; ale wstyd! to 
straszne! nie móc spojrzeć lu
dziom prosto w oczy to gorsza 
rzecz, niż ból. Potem musiała 
wycierać cudze kąty. Wolf -
karczmarz wymawiał jej każdv 
kęs chleba. Potem zgodził ją do 
pracy Bereł Szlaifer; i czymże 
była? Zwykła sklepowa. Jej 
przyjaciółmi bvli wtedy: Szeiwa-
szwaczka. jakiś tam Josel, Lipa 
— szewc 1 inne równie wytworne 
osoby. Oczywiście, Rachela nie 
zalicza do nich Abraszy. Bo ni
by był towarzyszem tych brud
nych robotników, leca w gruncie 

rzeczy był zupełnie inny, niż oni. 
Przez tego Abraszę miała póź
niej do czynienia z rudym 
„prystawem". Potym musiała 
wyjechać do Warszawy, gdzie 
miała przeprawę z Natanem i 
gdzie znowuż została sklepową. 
Mój Boże, czy się Rachela dłu
go jeszcze będzie tak męczyć? 
Nie, lepiej nie wystawiać się na 
niebezpieczeństwo. Jefim Dawi
dowicz, choć stary, jest jednak 
jej mężem. Nigdy się nie spodzie
wała, że tak będzie bogata, że 
takie będzie miała święte życie. 
Właściwie, Racheli jest może 
lepiej, niż żonie gubernatora 
Więc jakżeby się mogła pozba
wić tego wszystkiego? 

Gdyby tu była matka, możeby 
się jej Rachela zwierzyła! Zwie
rzyłaby się jej, mimo że — 
Rachela wie o tym z gó
ry — matka wcaleby jej nie zro
zumiała. Rzeczywiście, czy mog
łaby to zrozumieć! Bo gdyby się 
Rachela namyśliła nad tym, na-
pewnoby sama doszła do wnios
ku, że jest po prostu zbrodnią 
zakochać się — w swoim pasier
bie! Wołodia jest bratem jej 
córeczki! No, pięknie, Rachela 
nie jest religijna, lecz przecież 
Bóg jest w niebie, prawda? 
Mogłaby się wprawdzie uikryć 
przed mężem, ale chyba nie 
przed wzrokiem Boga! 

Wołodia nie powinien tu był 
przyjechać. Jużby tak jakoś żyła, 
jużby tu jakoś wytrzymała. —Bo 
choć Rachela tak tłumaczy so
bie, że się nie powinna kochać 
w Wołodii, choć ją tak wielki 

oblatuje strach na myśl o uciecz
ce, to jednak kocha Wołodię z 
całego serca Wciąż o nim myśli, 
tęskni do niego, gdy go nie wi
dzi przez kilka godzin. Przecież 
niesposób mieszkać z nim poo 
jednym dachem i nie myśleć o 
nim. Ach, kiedyż się skończy ta 
męczarnia... 

Pewnego razu nadarzyła się 
Wołodii sposobność porozma
wiania z Rachelą. Mówił słowa 
taJk czułe, pieszczotliwe i gorące, 
całował ją tak namiętnie, że się 
jej zaczęło w głowie mieszać. 
iuż przed nikim strachu nie czu* 
li, choć wiedzieli, że w każdej 
chwili może ru wpaść Jefim Da
widowie? i że po kuchni krząta 
się służąca Tania-

f przez tę właśnie Tanie doko
nał się przewr** w mieszkaniu 
Jefima Dawidowicza. Ta m'oda 
dziewczyna, którą przechodziły 
ognie na samą myśl o Wołodii, 
dawno już zauważyła, że młody 
,.barin" odnosi się do Racheli 
inaczej, niż do wszystkich w 
domu- Tania miała skośne, m "n-
golskie oczy i doskonale wi
działa nawet to, czego nie 1 zę
ba było widzieć. 

Racheli Tama nie lubiła 1 nic 
dziwnego, bo Rachela krzvir r'a 
na nią przy każdej okazji, w -
myślała jej od ostatnich s' 
m i a ł a  d o  n i e j  p r e t e n s j e .  J e . r : e  
umie gotować, i wciąż obiecywa
ła, że ją wkrótce przepędzi na 
oz/tery wiatry. 

(D. c. n.) 
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w m.strzowskim wykonaniu 
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DEPESZA ZWIĄZKU DZIENNIKARZY I ZWJĄ* n&u 
ZKU WYDAWCÓW 

BO MABSZAŁKA ŚMIGŁEGO • RYDZA. 
(PAT.) Władze Związku p ^ ką wszystkich kierunków po 

Dziennikarzy Rzeczypospolitej litycznych, stwierdzają jednoli-
Polskiej i Polskiego Związku te w tej sprawie stanowisko ca-
Wydawców Dzienników | Czaso łej poskiej opinii publicznej, 
pism wysiały do p. Marszałka zjednoczonej z armią i jej naczel 
śmigłego - Rydza, p. Premiera nym Wodzem. 
gen. Sławoja Składkowsikego i j Za Związek Dziennikarzy Rze 
p. Ministra Sj>raw zagranicz- czvnospolitej Polskiej Wydział 
nyc'i J. Becka depesze treści na-; Wykonawczy 
stępującej: I Sekret.Trz generalny 

.,W pamiętnym dla Polski 11 (—) Medard Kozłowski 
świata roku 1919, gdy naród pol J Za Polski Związek Wydaw 
ski ciężko zmagał się z nawałą ców Dzienników 1 Czasoolsm 
bolszewicką, wojska czeskie pod 
stąpnie zajęły śląsk Zaolzanski. 

Naród polski nigdy nie uznał 
tego faktu, czemu dawała wyraz 
prasa polska zarówno w r. 1919 
jak i przez blisko dwa dziesiątki 
1st. 

Dziś, kiedy w obliczu wiel
kich przemian w Europie, Pol
ska w poczuciu słuszności swej n zakomunikowanie po wszvst-
sorawy, występuje o naprawie- kim zrzesTorsvm narodowym 
nie tej dziejowej lerzywdy, Pol- związkom dzienn'kar-Vtm, oraz 

(—) Feliks Mrozowski 
Prezes Zarzadu Głównego 

(—) SMan Krzywoszewski 
Dyrektor Związku 

(— S^nisłak Kauzik. 
# 

Tekst depesz" wvslanv został 
do Federacii Miedzvnarodowej 
Dziein'karzv (F. I. ].) z prośbą 

Z DZIAŁALNOŚCI ZRZESZENIA 
rKAtubiAWRicU hANuuuwrUl 

1 KOft'.lSANTOW. 
Pray Łzeszen.u P.zedsta.vUell 

Hanxowych i Ko.a.santów u.w~rzo-
na zoetaa hokeja AlącMio • Zborowa, 
do której prrJ«tąrii prze suwle|de 
wszystkich w-ększycb przeds ębiorstw 
zborowych i miynów, uziałaj tcy.h na 
i yrtm v.ai jzawsk.m. 

Na pfjcssa ł>e..cji wy'.ratio: p. J. 
Kzj.hti, a do prez, d um we-iłł p. p. 
A. W. Vogel, J. Scidtn, M. S-e man, 
H. Da.o^z .y. 

S.kcja Mą.zno • Zbożawa Zne-

DCH BANKOWY S. KISSMIN 
Łódź. Narutowicza 1, T«8. 133-71 
tyczy swoim KLIENTOM, PRZYJACIOŁOM I KREWNYM 
y y  S  Z  C  Z  ę  t l l W E O O  R O K U .  

mADOMOŚTTZTODZ/ 
MANIFESTACYJNY POGRZEB OFIARY 

STRASZNEGO ZAMACHU 
W dniu wczorajszym główny- zwiąaku powstańców śląsCcichw 

pogrzeb Józefa przeciągnął Łodizi — rozpoczęto w vjtniu 
. się pogrzeb Józerfa Łuszyńskie- wczorajszym rejestrację po«f-

szen.a P.ze-sawlch.i Haa.ljwych i I _0) 0fjary ohycfoiej zbrodni przy 1 stań ców sląskich w Łodzt do 
Kom>sa:i.ów będzie n kła w iwigzku u|' Zachodniej 72. W pogrzebie tworzącego się ochotniczego Le-
z przepisami o środkach fluŁnsowycli j wzjęjy udział tysiączne tłuimy gionu Zaolzańskiego. 
na p.-pie.a te gospodarko nz*aJ - j nauczycielstwa, składające się l, Zakazane Zebrani® 

delegatów Z. N. P. z całego kra Stron. Narcd. 
j* Niesiono przeszło i (W wi en-1 dzisiejszy Strom* 
ców. Nad grobem wygłoszono Na.rodowe zwołało zebra, 
podniosłe przemówienia, potępia xj ltl. n Ustopa-
jące w najostrzejszy:^ słowach ^ 2, Staros

p
lw{, gmdskię w 

względu jednak na bezpieczeń
stwo publiczne zakazało ©cJbjv 
cia zebrania. 

ęki Związek Wydawców Dzienni 
Icćw 1 Czasopism 1 Związek 
Dziennikarzy Rzeczypospolitej 

Polskiej, reprezentujące prasę mu 1 Hagi. 

do w?adr Fed^racM Międzynaro
dowego Zwi.nz'O.1 Wvd**.wców do 
Z<irrC-u, Paryża, Londynu, Rzy-

nicn.'go ksz a.towa.i.a cen arly.mł w 
rolriczych, cały fz.reg zadań, wyni
kających z w_ru.;l.ó.v la.idln arty
kułami zbożami : męc n mi, wy-
wełmych nowymi zarządzeń ami 

W d.iŁa.ncści swej S:kc,a tęd.ie 
ścjśls wsp;.ł;:ra o.v£Ć z i nyn i a-
inti;e~owanymi cz, unikami gospo
darczymi 

rxr.TiA.Twr™ apitfmmn v * 

W Y P A D K I  
ZEHWANIE Z NARZECZONYM - PRŁYCZY 

NĄ. SAMOBÓJSTWA. 
Pisaliśmy wczoraj o samobój- Inną kobietą. Zrozpaczona A. 

stwie nieznanej kobiety, 
W)-skoczyla z 4-go piętra 

która wyszła w uib. piątek rano, jak 
klatki zwykle z domu w celu poezynie-

ichodowej przy uil. Pawiej 41. nia zakupów w bazarze przy ul. 
Jak ustalono Jenatką jest córka Smoczej. Okazało się, iż Ajdei-
robotnjka 25-1 et in a Łaja Ajdel- sohnów>na w bazarze nie była, 
sohnówna. (Nowtolliplki 39). We- lecz przez kitka godzin błąikała 
dług zeznań rodziców, córka ich się po mieście, po czyim weszła 
przed dwoma dniami rozstała do domu przy ul Pawiej 41, 
się z narzeczonym, który oświad gdzie popełniła samobójstwo, 
czył jej, iż wkrótce ożeni się z 

MAGICZNA SKRZYNKA KUPCA 
FEŁDZIARZA 

SZOPEN-

Chaim Złotyfkamiiień założył 
przed dwoma laty w Mińsku Ma 
zowteckim sklep galanteryjny. 

Sklep prosperował barJzo do
brze i Złotykamień cieszył się u 
hurtowników opinią solidnego 
lcunca. Największe Mości galan
terii zakupywał on w hwrtowni 
M Ruibinsztejna przy ul. Gęsiej. 

Od pewnego czasu personel 
hurtowni zauważył, że po każ
dej wizycie ginęły co cenniejsze 
przedmioty. Nie przypuszczano 
jednak, by Z. dopuszczał się kra 
dz'eżv, tyrmbardziej, że zakupio
ną galanterię pakował na oczach 
personelu do przyniesionej skrzy 
'necziki, po czym obsługujący go 
ek^pedienit osobiście sprawdzał 
jc'» zawartość i wypisywał ra-
Cłi"netk. 

Wreszcie w dlniy wczora^s-zym 
jeden z ekspedientów włożył do 

U osób, prowadzących siedzący 
t"'b źycła. c^ernlącyrti z tego po'vo-
ój na zaosrde nati'ra'rei 
v,odv gorzkiej „Franciszka - Józefa" 

rnno na erzo r'atwia wy
próżnienie. Zapytajcie Waszego leka
rza.. 

skrzynki Z. zamówione trzy pu-
Jerniczki. Po chwili przypomniał 
sobie, że dał niewłaściwe prz-ed>-
mioty zamierzał więc dokonać 
zmiany. Jakież było zdumienie 
pracownika, gdy otworzywszy 
wieko skrzynki, ujrzał puste dno. 
Przestraszony tajemniczym znik 
nięciem towaru ekspedient 
wszczął alarm. 

Wezwano policję. Skrupulat
na rewizja nie wykryła przy 
kupcu eterycznych puderniozek. 
Właścicielowi hurtowni nie po
zostawało nic innego, jak prze
prosić klienta za fatalne niepo
rozumienie. 

W tym czasie ekspedient za
czął raz jeszcze przeglądać 
skrzynkę klien>ta, i w chwili gdy 
obraca! ją w ręku, wypadły zeń 
piviennicuki. Jak się okazało, Zło 
tykamień skonstruował skrzrakę 
o podwójnym dnie. Poszikodowa 
na firma oblicza straty na 8090 
złotych. 

Pomysłowego louipca osadzono 
w więzieniu. Przeprowadzona re 
wizja w jego sklepie ujawniła 
wiele towaru pochodzącego z 
kradzieży. 

ICoMeta na czele bandy Jak się okazało, Markowska 6taJa 
Ełsflzlel rowerów I na czele ban<Jy Złodziejów rowero-

Onegdaj z klatki schodowej domu wych- Udając żebraczkę, penetrowa-
nr. 11 przy ul. Leszczyńsikiej skra- ,a ona klatki schodowe, szukając tajn 
dziono pozostawiony przez Wiktora pozostawionych rowerów, które t«» 
Dąbrowskiego rower. Policja ustaliła, st9Pn'€ oddawała oczekującym na u-
że kradzieży dokonała Jakaś żebraczl l icy członkom bandy. 
ka, która w tym czasie kręciła się po ' Łupem zuchwałej złodziejki padło 
srliodach. W kilka godzin później a. 
re^.'towano na ulicy Pańskiej kohie-
t». która prowadziła męs.ki rower. 
Rysopis jej odrowiadaił całkowicie ry 
fonłsowi poszukiwanej. 

Złodzieikę are?ztowan«. Jest to Sa
bina Markowska, nigdzie nlemeldówa 
na. karana wielokrotnie za kradzieże 
) oszustwa. 

kilki naście rowerów. Markowska nie 
chce zdradzić swych towarzyszy, 
popcja jednak jest już na ich tronie. 

Aresztowanie oszustów 
żerująsych na służbie 

domowej. 
W ostatnich czasach zauważono 

przed koncesjowanymi biurami po-
Srednlętwa pracy dla thOby domo. 

0 czym marzymy jesienią? 
Lato minęło. Jeszcze kilka cie

płych dni i zaczną się pluchy o-
taz szarugi jesienne. Nastrój 
nasz ulega widocznej zmianie. 
Brak promieni słonecznych i 
i:'epła wpływa przygnębiająco 
ra nasze usposobienie. Stajemy 
się zamyśleni, bardziej pesymi
stycznie usposobieni i więcej 
przesiadujemy w domu. 

Przytulne, ciepłe mieszkanko 
nabiera jesienią specjalnej wa:-
tości. Wracając do domu prze
moknięci i zmarznięci zaczyna
my marzyć o kominku, na któ
rym wesoło płoną szczapy drze
wa i o gorącej herbacie. 

Kominek jest kosztowny i nie 
w każdym mieszkaniu można go 
sobie urządzić, natomiast ma-

! rżenie o gorącej herbacie może 
być w każdej chwili spełnione. 
Wystarczy zaopatrzyć się w im-
bryk lub samowar elektryczny, 
pracujący szybko 1 oszczędnie. 
Jest to tym łatwiejsze, że Elek
trownia Miejska sprzedaje te 
grzejniki na wie-lonresięczne ra
ty w swoim Salonie przy ul. 
Marszałkowskiej Nr. 150. 

wej szereg podejrzanych typów, któ 
re zaczepiały bezirobotne służące, 
kierując je do jakiegoś prywatnego 
biura przy ul. Smoczej, gcfeie rzeko
mo bardzo szybko wyrabiane są po
sady. Od służących pob :erano tytu
łem „wpisowego" 2 złote i.» na tym 
kończyło się pośrednictwo. Kilkuna
stu dziewczętom, które pozostawiły 
w ^biurze" swoje rzeczy, skradziono 
cały dobytek. Ofiarą wy rafinowanej 
bandy oszustów padło również kiika 
właścicielek mieszkań, które również 
wpłacały wpisowe. 

Wreszcie o działalności aferzystów 
dowiedziała się policja, która po krót 
kim dochodzeniu przystąpiła do li
kwidacji „biura". Aresztowano Zys-
krnda Gotliba, Antoniego Smigłę i 
Mieczysława Kondeckiego. 
Aresstowsrle terrory

sty. 
Od dłuższego czasu właściciele 

sklepów futrzarskich, okolicy pi. Kra 
sińskioh, bv!i terroryzowani przez ja
kiegoś młodego człowieka, który jeś 
li nie otrzymywał stałej miesięcznej 
daniny „pikietował" sklepy, należące 
do opornych. Wreszcie cierpliwość 
kuśnierzy wyczerpała się i złożyli 
zameldowanie w komisariacie. Dele
gowani wywiadowcy poddali terrory 
zowane sklepy dyskretnej obserwa
cji. Wreszcie onegdai wieczorem gdy 
pomysłowy młodzieniec zjawił się po 
.,oku>p", został zatrzymany. W chwi
li aresztowania, terrorysta stawił 
czynny onór przedstawicielowi wła
dzy, usiłuląc go obezwładnić, został 
ietlnik skuty w k rM an ki I przepro
wadzony do 2-go komis. 

"czyn zbrodniarza i jego środo
wisko. 
Rejestracja powstań

ców śląsMcIi 
W związiku z apelem prezesa 

NAPADY NA PRZECHODNIÓW 
przy «4. 
tłuczone 

Cc) W dniu wczorajszym na 3C ekspedytor, zaim. 
placu Piłsudskiego, w Ogrodzie Ogrodowej 33 (rany 
Saskim i w okolicy ul Koperni- czoła.) 
ka w g>dz. popołudniowych gra I Przy uJ. Kopern:Jka pobito 27-
sowały grupy osobników z pod letniego Abrama Rozentfelda bit|» 
znaku (f. N. R. które w łobuzer ralistę zam. przy ud. N°woiHpł* 
ski osób napadały, napastowa-! 22. Doznał on stłuczenia czoła, 
ły i biły przechodzących Ży- Siawieczyński i Rosenfełd rów* 
dów. ! nież zostali opatrzeni przez Ję-

Na stacji Pogotowia Ratuwko '• karza Pogotowia. 
wego przy uil. Leszno zo&tali o- Ponadto zostali pofoicl Daw^d 
patmzeni: Isacher Tenenbaum^ Bakun (Miła 15), Mojsze Tajtel 
biu-ralista lat 26, zam. przy ul. j baum (Stawki 48), jakób C«-
Elektoralnej 14 (rany cięte po-, kierwar, (Kupiecka 12), Arttj* 
wieki górnej i policzka), Juda I Lipster (Kupiecka '2). 
Kaliinowicz la/t 36 elektrotechnik > Powiadomiona o napadach po 
zam. przy ul. Mylnej 5 (trzy ra- | licja rozipfdiriła awan-tumików; 
ny tłuczone głowy). Obaj oni i nie dopuszczając do dalszych 
padiłi ofiaraTnijiapaści w Ogro- zajść. 

LEKARZ - DFNTYSTA 
I2®5«na 
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dz'e Saskrm. Tenenba'Uima, jaiko 
ciężko poszikodowanego prze
wiozło Pogotowie do Szpitala 
Żydowskiego na Czysitemi. 

Na pl. Piłsudskiego zositał po 
bity Bernard Słąwieczyński lat 

przeprowadziła się 
na ul. ZIE1 NĄ 6 m. 5. Tel. 537-39. 

PRZEZ 9-LETNI CHŁOPIEC PRZEJECHANY 
MOTOCYKLISTĘ 

Wczoraj wieczorem przed do-1 45). Chłopiec cfoztnaf złamania 
mem przy ul. Boimfraterslkiej 31 podstawy czaszki. Nieszczęśliwe 
jadący z szaloną szybkością mo . go w stanie bardzo ciężkim prze 
tocyk'jsta przejechał 9-letniego wiozło Pogotowie do szpitala 
ucznia Azryla Beryna (Nalewki [ Karola i Marii. 

NOWY SEZON W TEATRZE „NOWOŚCI" INAUGURDJĘ ZES 
PÓŁ IDY KAA1IŃSKIEJ. 

W żydowskim teatrze sezon ła na łamach „Naszego Przeglą* 
rozpoczną się dnia 5 pażdzierni 
ka. 

W teatrze „Nowości" rozpoczy 
na sezon słynny zespół Idy Ka
miński ej. 

Wys.ępy zespołu Idy Kamiń-
skiej w letnich miesiącach wyka
zały wielkie jego wabry. 
Długoletnie przygotowanie tego 
zespołu zgranie harmonijne, jako-
też kierownictwo artystyczne pro-
tagonistki Sceny żydowskiej — 
Idy Kamińsk:ej — stworzyło te
atr prawdziwie wartościowy. 

Zespól Idy Kamińsk i ej zamie
rza realizować w ciągu sezonu 
bardzo bogaty program działal
ności. Na maugurację zaś sezonu 
wystawia Ida Kamińska ze swym 
zespołem sztukę „Płomienie". 
Jest to inscenizacja powieści Je-
hoszuy Perlego p. t. „Nowi lu-

Powieść ta drukowana by-

du" i cieszyła się — jak wszy
stkie powieści tego autora — 
wielkim powodzeniem. J. Perle 
należy dziś do najwybitniejszych 
powieściopisarzy żydowskich, a 
w ostatnim roku byl laureatem 
kilku nagród literackich. 

Sztuka — „Płomienie", osnuła 
na kanwie powieści „Nowi lu
dzie" jest przekrojem współczes
nego życia żydowskiego i tętn! 
żywym nerwem dramatycznym. 
Inscenizowała sztukę Ida Kamiń
ska, która ją też reżyserowała I 
gra czołową rolę. Pierwsżorżęd' 
ny zespół artystjczmy ma wapa-
nia'e pole popisu w tej sztuce. 

Pod dnbrymi więc auspicjami 
zaczyna się nowy sezon tatralny 
w teatrze żydowskim- — Cała ży 
dowska Warszawa niewątpliwie 
to oceni. 

B. P. 

LEKARZ - DENTYSTA 

STANISŁAW ROŻEN 
p o w r ó c i !  

ŻEL. BRAMA 2, teł. 6-61-61. 

Mauryty Warzyfiski 
rmarł dn. 24.IX.38, preeżywszy lat 52. 

O czym zawiadamiają zrozpaczeni 

OJCIEC, ŻONA, CÓRKA, SYN i RODZINA 
Odntu pogrzebu nastąpi oddzielne zawiadomienie. 



NASZ PRZEGLĄD, Warszawa, ntechrtela, 25 września, 1938 r. 

i Rzeszy dał Pradze termin 
do 1 października 

oświadcza MasssoISni 
RZYM (ATE) Mussolini oś-

fwiadczył w wygłoszonym prze
mówieniu, że sytuacja europej
ska jest dziś zaciemniona, lecz 
słońce może się jeszcze pokazać 
z za chmur. 

Po przyjęciu przez Pragę pla
nu francusko-angielskiego moż
na było sądzić, że sprawa zbliża 
się do pomyślnego końca, lecz 
nastąpiło to, co zwykle bywa w 
ustrojach t.zw. demokratycznych 
— oświadczył 11 Dnce. Rząd, któ | 
rv przyjął pian i miał moralny 
obowiązek pozostać przy wia-
d: y aby go wykonać ustąpił. 
Miejsce jego zajął generał, któ
ry przez wszystkich jest uważa
ny 'za wielkiego, a nawet za za-
nhdto wielkiego przyjaciela Mo-! 
skwy. Pierwszym krokiem nowe 1 

go rządu praskiego było ogło
szenie powszechnej mobiliza

cji. W obliczu tego faktu, który 
uzrpcłnia system terroru stoso
wany przez Czechów na teryto 
riiitn sudeckim, Niemcy — pod-
kreślił Mussolini, dały dowód ' 
najwyższej cierpliwości. Rrząd | 
niemiecki zwrócił się z żąda
niami do rządu Pragi i dał temu 
rządowi termin do 1 październi
ka na udzielenie odpowiedzi. 

Tak więc rząd praski ma 6 
dni czasu do powrotu na drogę 
rozsądku i umiarkowania. 

„Byłoby naprawdę absurdem, 
a nawet zbrodnią, aby miliony 

robotników miały rozpocząć 
ze sobą walkę celem utrzymania 
państwa Benesza" — powie
dział Mussolini. 

W dalszym ciągu swego prze 
mówienia, Mussolini zaznaczył, 
że byłoby wielkim błędem in
terpretować fałszywie stanowi
sko Niemiec nacechowane cier
pliwością. W ustrojach demokra 
tycznych panuje nieodpowie
dzialność, a każdy chce dążyć 
do przerzucenia odpowiedzial
ności na stronę przeciwną. W 
ustrojach totalnych jest to rze
czą niemożliwą. 

Oo eleganckiego pani 
należą dobre rękawiczki.  
Do eleganckiego obawia należą 
Obcasy gumowe 

B E R S O N  

Zagadnienie, które staje przed 
sumieniem narodów musi być 
rozstrzygnięte w sposób całko
wity i ostateczny. Jest jeszcze 
czas na osiągnięcie takiego roz
wiązania. Gdyby jednŁk kon
flikt miał wybuchnąć istnieją 

możliwości lokalizacji zatargu. 
W zakończeniu swego przemó 

wienia Mussolini wskazał, że w 
krajach zachodinch istnieją pew 
ne czynniki, Irtóre uważają, że 
nadszedł czas aby rozprawić się 
z państwami totalnymi. Ugrupo 
wania te muszą jednak wiedzieć, 
że znajdą się w takim razie wo
bec 2-ch państw tworzących je
dnolity blok. 

Mussolini stwierdził w końcu, 
że naród włoski nie potrzebuje 
nawoływaina do zachowania zi 
mnej krwi i spokoju i zwracając 
się do stojących tłumów zapy
tał: ,,czy jesteście gotowi na 
wszelkie ewentualności? 

Z tłumu padł gromki okrzyk: 
„Tak!" powtórzony przez ty
siączne rzesze. 

Szef rządu dziękując tłumowi 
oświadczył, że okrzyk ten bę
dzie usłyszany przez świat jako 
głos całego narodu włoskiego. 

5®. mw 0 granicy na Slasku Cieszyńskim 
CIESZYN. (ATE). Komunika

cja telefoniczna i telegra.iczna z 
Czechosłowacją jest przerwana. 
Czeskie urzędy pocztowe na wc-. 
zwanie polskich urzędów w ogó-
le nie odpowiadają. Ruch na 
granicy jesr bardzo mały i umoż
liwiony tylko dla obywaleli pol
skich or?,z dla kobiet, obywate
lek czeskich, które pracują w 
polskim Cieszynie. Przechodzący 
przez granicę poddawani są bar
dzo surowej i skrupulatnej re
wizji. jak wynika z wiadomości 
napływających z tamt:j strony 
granicy Czesi ewakuują wszyst
kie urzędy i wywożą dekumen- • 

ty i akta w głąb kraju. Przez 
stację kolejową Czeski - Cieszyn 
przechodzą pociągi osobowe i to • 
warowe z powołanymi pod broń 
mężczyznami. 

* 

CIESZYN. (ATE). Przez tzw. 
„Zieloną Granicę" przechodzą 
nieustannie zbiegowie ^ Czecho
słowacji. Były wypadki przecho
dzenia wbród przez rzekę 01:ę 
całych rodzin wraz z małymi 
dziećmi. Do Polski zbiegło rów
nież kilkunastu kolejarzy cze
skich. Zbiegowie opowiadają, że 
na całym pograniczu panuje nie
słychane podniecenie, obawa i 

| ogólne zamieszanie. W sklep: ch 
brak już zupełnie artykułów 

' pierwszej potrzeby, podobnie jak 
i benzyny. 

* 

CIESZYN. (ATE). Wedle nie
sprawdzonych wiadomości dzi
siejszej nccy grupa komunistów 
zaatakowała w miejscowości 
Trzyniec mieszczący się tem 
dom polskiej czytelni katolickiej. 
Komuniści ci-cscy dokonali zu
pełnego zniszczenia domu przv 
pomocy materiałów wybucho
wych. Do tej pory nie udało się 
stwierdzić ścisłości tej wiado
mości. 

wer&yiikowa d© Ochotniczego 
korpusu Zaolzańskieso 

(ŻAT.) Kwatera Prasowa O-
chotniczego Korpusu Zaolzań-
skiego nadesłała ŻAT-nej komu
nikat, który głosi m. in. : 

Akcja werbunkowa Związku 
Powstańców Górnośląskich zdą
żająca do udzielenia pomzcy u-
ciskanym braciom na Ślą: ku Za-
olzańskim spotkała się z entu
zjastycznym oddźwiękiem nie tyl 
ko ze strony uchodźców ze 
Śiąska, ale też wśród szerokich 
warstw społeczeństwa polskiego 
zarówno w stolicy jak w całym 
kraju. W Warszawie w pierw
szym dniu zarejestrowało się o-
ko'o 10 tysięcy ochotników. A-
nsiogiczne meldunki napływają 
1 miast prowincjonalnych. W 
Warszawie zgłosiły akces Zwią
zek Rezerwistów powiatu war
szawskiego, Przysposobienie 

Kobiet Obrony Kraju i Inne. i 
Szereg wybitnych osobistości 
znalazł się wśród ochotników, 
m. in- wiceprezydent miasta 
Oipiński, gen. Skirmunt. 

Główna kwatera Korpusu o-
głasza, że istnieje zapotrzebo- i 
wanie na wszelkiego rodzaju 
specjalistów w zakresie służby 
technicznej. 

* 

(PAT.) Na terenie Warszawy 
powołana została do życia eks
pozytura komitetu wałki o pra
wa Polaków w Czechosłowacji 
przy Zarządzie Głównym Towa

rzystwa Pomocy Polonii Zagra
nicznej. Siedziba ekspozytury 
mieści się w lokalu biura Za
rządu Głównego Tow. Pomocy 
Pol. Zagranicznej, ul. Mazowiec
ka 1, tel. 3-00-88. 

Wszelkie ofiary pieniężne na 
rzecz Polaliów Zaolzańskich nale 
ży wpłacać na specjalne konto 
w P. K. O. nr. 494, którego na
zwa brzmi „Towarzystwo Pomo
cy Polonii Zagranicznej. Zarząd 
Główny. Ekspozytura Komitetu 
Walki o Prawa Polaków w Cze
chosłowacji. Warszawa". 
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gdyż skracam czas prania 
i zaledwie za kilka gro
szy pracuję przez całą 
noc, usuwając w prosty 
i nieszkodliwy sposób 
brud z namoczonej bie> 
lizny. Kto mnie stosuje 
jest bardzo zadowolony. • • • "  '  y- ** 

; do moczema 

NASZYM SZ. ODBIORCO/M i KONSUMENTOM 
życzymy SZCZĘŚLIWEGO ROKU 

Parowa Fabryka Cukrów I Czekolada 
H A Z E T - L W Ó W  

Skład Fabryczny, Warszawa Przejazd 9. 

$w@faiiie rezerwistów we Francji 
PARYŻ P.A.T. Ogłoszone dziś 

zarządzenia, powołujące pod 
broń niektóre kategorie rezerwi
stów skomentowane zostały na-
tyckmrsst w sensie uspakajają
cym przez francuską agencję u-
rzędową. Jednocześnie komen
tarze prasy paryskiej stwierdza
ją, że jest to dalszy ciąg zarzą
dzeń wojskowych, wydanych już 
ocl 3 dni i mających na celu 
wzmocnienie wszechstronne o-

brony granicy. Podkreślane jest 
w szczególności, że nie zachodzi 
tu wypadek mobilizacji. 

PARYŻ P.A.T. Oficjalnie za
powiadają, że w niedzielę uka
że się dekret, na którego pod
stawie przy każde] prywatnej 
stacji nadawczej ustawiony bę
dzie specjalny kontroler. Zada
niem jego będzie cenzura wia
domości jakie mają być nadawa 
ne. 

Wydanie dekretu świadczy, 
iż rząd francuski postanowił 
poddać cenzurze informowanie 
opinii publicznej częstokroć 
wprowadzanej w błąd lub ten
dencyjnie informowanej przez 
instytucje prywatne w danym 
wypadku koncerny dzienników 
posiadających własne radiosta
cje nadawcze. 

Koresp. Kur. Warsz. donosi z 
Paryża pod datą 24 b.m.J 

Nieomal całą ubiegłą noc po-! 

lityczny Paryż w nieustannej 
czujności śledził bieg wypad-, 
ków. W kołach prasowych na-

! strój kilkakrotnie był bardzo na- ^ 
pięty; nie żywiono już nadziei: 

na uniknięcie konfliktu. 
W ciągu nocy kilkakrotnie po: 

w r a c a ł a  t e ż  p o g ł o s k a  o  m o b i -  j  

lizacji, zadecydowanej przez i 
Francję. 

W rzeczywistości premier po| 
odbyciu narady z gen. Gamelin: 

i szefami sztabów armii, lotnie-: 
twa i marynarki, ograniczył się 
tylko do szeregu zapobiegaw
czych zarządzeń wojskowych dą j 
żących do dalszego umocnienia j 
granicy wschodniej i zabezpie- j 
czenia miast francuskich. 

Potwierdza się natomiast wia 
domość, iż premier wezwał póż 
nym wieczorem attache wojsko
wego Rzeszy i powtórzył mu 
s w e  o ś w i a d c z e n i e ,  z ł o ż o n e  p o - j  

przednio delegacji radykałów, iż j 
Francja w razie nlesprowokowa 
nej napaści na Czechosłowację 
musiałaby jednak stanąć w jej 
obronie. 

Komunikat końcowy spotkania 
w Godesbergu, opublikowany tuj 
koło 3 godziny nad ranem, I 
przyniósł pewne uspokojenie, a-; 
naHzując go, uznano, że furtka \ 

¥ % • 

i zmiękczacu 

H.7a/% Sprzedaż tylko w paczkach. — , 
Wystrzegać się naśladownictw! 

PRZYJĘCIA W MINISTERSTWIE 
SPRAW ZAGRANICZNYCH 

(Iakra) Minister Spraw Za-.b- m. po9)a finlandzkiego p. Id-
graniicznych p. J- Beck przyjął w j mana. 
diti. 24-ym b. m. ambasadora ni-j Zastępujący podsekretarza 
m"ńs'kiego p. Franassovici. j stanu w Ministerstwie Spraw 

Podsekretarz staniu w Mini - Zagranicznych min. Arciszewski 
stenstwie Spraw Zagranicznych,1 przyjął w dniu 24-tym b. m- am-
p. J. Szembek przyjął w dniu 24 ,hasadora rumuńskiego p. Fra

nassovici. 

pokojowego rozwiązania w po
staci ostatniej propozycji Cham
berlaina (wycofanie wojsk cze
chosłowackich z części teryto
rium sudeckiego i symboliczne 
zajęcie przez Rzeszę przed wy
znaczeniem nowych granic) po
zostaje jeszcze otwarta. 

Uważa się jednak, że jeśli Pra 
ga memorandum niemieckiego 
przedstawionego jej przez Lon
dyn nie przyjmie, wówczas An
glia niewątpliwie zadeklaruje 
swe dalsze desinteresement, a 
Francja nie będzie wtedy w mcż 
ności wystąpić w obronie Cze
chosłowacji zwłaszcza, że o-
świadczenie premiera Daladie-
ra mówi o „niesprowokowanej" 
agresji, na co kładzie się tu 
szczególnie wielką wagę. 

W ten sposób komentuje też 
sytuację większość dzisiejszych 
dzienników porannych, które 
przyznają, że Europa znajduje 
się dziś w sytuacji niebezpiecz
niejszej jeszcze niż w r. 1914 
lub 1911 ( Agadir), lecz mim» 
to istnieje pewna nadzieja po
kojowego rozwiązania konflik
tu. 

Liczy się na to, że po przy
jęciu memorandum Czechosło
wacja dokonałaby częściowej 
demobilizacji. 



CHAMBERLAIN POWRÓCIŁ i LONDYNU 
Czy istnieje nadzieli pokojowego załatwienia koafliktu I 

. a.. Mn FtswłljSa 
KOENIG8WINTER (PAT). Premier 

brytyjski CHiansberlak opuścił o godz. 
9.4s Petersberg i w towarzystwie mi
nistra spraw zagranicznych Rzeszy 
Ribbentropa odjechał do Kolonii. 

^GODESEERS (PAT). W otoczeniu 
premiera brytyjskiego prócz ministra 
Ribbentrcpa znajdowali się w chwili 
jego wyjazdu z hotelu Petersberg pod
sekretarz stanu von Weizsaecker, am
basador niemiecki w Londynie von 
Dircksen oraz szef protokołu dyploma
tycznego von Doernberg. Wraz z pre
mierem udali się pociągiem motoro
wym do Kolonii jego najbliżsi współ
pracownicy. 

Na krótko przed wyjazdem Cham
berlain oświadczył, iż zwoła posiedze
nie gabinetu brytyjskiego na dziś wie
czór. 

LONDYN (PAT). Król Jerzy przy
jął dziś ministra spraw zagranicznych 
Halifaxa. 

KOLONIA (PAT). Współpracow
nicy premiera Chamberlaina odjeżdża
ją dziś popołudniu do Londynu pocią
giem. 

Po odlocie Chamberlaina, ambasa
dor Henderson odbył rozmowę z mini
strem von Ribbentropem, który po po
łudniu odjeżdża do Berlina. 

LONDYN (PAT). Premier Cham
berlain przybył do Londynu i udał się 
do Downing Street. 

Na lotnisku w Heston oczekiwali 
na przybycie premiera Chamberlaina 
min. spraw zagranicznych lord Hali
fax, ambasador Francji Corbin i char 

cy mężowie stanu mieliby przybyć do 
Londynu w niedzielę rano. 

PAIiYŻ (PAT). Koła polityczne 
i cała prasa paryska konstatują, że sy
tuacja jest bardzo poważna, ale w o-
statecznych konkluzjach dochodzą^ do 
wniosku, że istniefą jeszcze nadzieje 
na pokojowe załatwienie konfliktu. 

„Le Jour" formułuje sytuację 
w ten sposób: ostatnie informacje i de-/ 
klarasfe kół półoficjalnych politycz
nych i dyplomatycznych Paryża wska
zywały, że sytuacja nie jest tak nega
tywna, jak można byłoby sądzić. Na 
dzisiejszym posiedzeniu gabinetu bry
tyjskiego, który się zbierze po powro
cie premiera Chamberlaina, będą dy
skutowane rozmaite propozycje poko
jowego załatwienia konfliktu 

nia zgody na formułę brytyjską, 
Chamberlain zgodził się przekazać 
Pradze niemiecki projekt rozstrzyg-
niecia sprawy, przewidujący cesję te
ntorium znacznie większego, znacz
nie szybciej i bez żadnych zobowiąż 
zań. Pesymizm niektórych członkow 
delegacji brytyjskiej ma za firodlo 
przekonanie, że rząd czeehoslowacKi 
nie przyjmie tych propozycyf. 

BERLIN (PAT). Wedłiag wiado-
mości, otrzymanych późną nocą z Go-
desbergaa, wieść o mobilizacji czeskiej 
zaskoczyła w sposób widoczny pre" 
miera Chamberlaina. W kołach pofi-
tycznych 1 prasowych 

SŁ?t e —  
Soicfnie z*V 

"foeuvre" pisze, że Francja po win- |wotn obu mężćw JST'poho* 
asa dążyć stanowczo do pokojowego zdecydowaną wolą 
załatwienia sprawy Czechosłowacji, j |"- P"ec

ś'^ffgomoj'cl odpowiedzialno-
a czynne wmieszanie się Francji p pełny . ,. Hitlera i Chamber" 
stronie CzechoS.o,vaeii uza einlone "^'cyjnym za-
jest od stanowiska W. Brytanii. ^ ' s-ie pra«j, zostało żywo 

Dobrze poinformowane koła^poll- chowani*"^JRmo niemieckich, jak 
tyczne oczekują, ze na skutek roxsnow .cznycSl kołach. Równocześnie 
między Paryżem L Jzil1 Upanowalo ogStae przeświadczenie, 
gabinetu angielskiego wyjdzie dzis ( -emjecfjge memorandum, którego 
wieczorem do Pragi nowa propozycja haIania do Pragi poi4ią, się rząd 
kompromisowa. [brytyjski, a które oparte jest na zasa-

ri na iwemiffftlr a ' dzle kontynuowanych w Godesbergu 
itMtU Ml na \XfSZ2fSllC0 rozmów berchtesgadeaiskich, stanowi 

gotowe * 
BERLIN (PAT). „Voelkischer Beo 

— — — — — — — j ' . 

ostatnią propozycję pokojową Hanc le-
rsa wobec Czechosłowacji. 

bachter", donosząc o mobilizacji w 
Czechosłowacji, stwierdza, że już 

ród niemiecki przyjął wiadomość o 

ge d'affaires Rzeszy Kordt. Samolot przed tym rząd czeski powołał i»dyvvi 
premiera Chamberlaina wylądował dualnie dużą liczbę rezerwistow. Na-
o godz. 13 min. 14. * 

ZWOŁANIE PARLAMENTU 
W ANGLII 

LONDYN (ATE). W południe od 

KOMUNIKACJA KOLEJOWA MIĘDZY 
CZECHOSŁOWACJA A RZESZĄ 

CAŁKOWICIE PRZERWANA 
BERLIN (PAT). Według wiado

mości, nadchodzących z pogranicza, 700 HSvUHCVni ł*ł "'J lf 1 ' c r & w 
mobilizacji ze spokojem. Mobilizacja |w piątek ok. godz. 19-tej komunikacja 
była ostatnim wyzwaniem Benesza, kolejowa pomiędzy Rzeszą a Czecho

słowacją została przerwana całkowi* 
cie przez Czechów, gdyż po stronie 

które nastąpiło z rozkazu Moskwy. 
LONDYN (ATE), w południe 0«1* _ . zachodzi kontrast między K1C pr40# v»w»wr, 

będzie się prawdopodobnie pod prze- Godesberg a Pragą, pisze „Voelk. Beo- czechos|owaCklej we wszystkich 10 
wodnictwem Chamberlaina posiedze- bachter". W Godesberg omawiano kolejowych zostały wysadzone 
nie t. zw. ścisłego gabinetu ministrów otwarcle zagadnienia o znaczen u og ^ | mosty. w Lundenburg Czesi za-
z udziałem lorda Halifaxa, kanclerza noeuropejskim, gdy natomiast w Pra jtr ałł okojo 30 niemieckich 
skarbu sir Johna Simona i ministra dze Pa»"»l* chaos, a ciotaarluszów kolejowych 1 celnych, 
spraw wewnętrznych sir Samuela Miki rzucił wydanie, l^eszjesl:«wv ̂ 2^emiecrie ze swej strony, za-
Kaare. Na posiedzeniu premier złoży wędziem Moskwy. Niemcy ą l trzymały znajdujący®!' się na teryfco 
sprawozdanie ze swych rokowań z kan w^zwaZe Moskwx Be- rhsm Ra:e5zy czeskich kolejarzy 1 cel-
derzem Hitlerem. Niemiec na wyzwanie Moskwy. Be n|k6Wł którzy będą zwolsueni dopiero 

W kołach politycznych twierdza. z postawił wszystko na le^ną 'wówczas, gdy zatrzymani w Lunden-
, . , ' je, Odsłonił on przed całym światem1. citHirrinniipiisi^ze niemieccy poa 

ze ze względu na powagę sytuacji ple- a wfaćciwv cel a*. hur
* funkcjonariusze nienuem* 

name posiedzenie' gabtaetu odbędzie P"Wdz.we obHcze ł wtoclwy_cel ar wr6cą do Niem.ec 
się w ciągu dnia dzisiejszego w godzi-1""1 

nach poęotadnlowych łoi? najplżniej 5«ŁJSSES2ST"zesW^o pro'bleSS. 
wys_5uch*ofllcial" Naród niemiecki oczekuje ze spoko-

nego sprawozdania premiera. Wszyscy . wvrwania. Na-
Londvnem'zostar^^ x*aKu'ł się po" Jód niemiecki wie, że Hitler spełni da- ta francuskie. Wskazują tu, że zarzą-

SSZT! d° na-ye?' »e w Norymberdze przyrzeczenie 1 u- dzenle mobilizacji stoi w jaskrawej 
Udzlah. celem wzięcia d , ,, op|ek| i pomocy swym braciom, $PrzecznoSci z ostatnim apelem 
udziału w dz.s.ejszym pos.edzemu ga- ratu,ąc

P
łeh od

P
iaglady. Bene« chciał ctamberłaina, wzywającym do za-

w ~ - fi wojny i bolszewizmu, uczynił on decy- Lhowatlla spokoju i niepodejmowania 
taveb P?'88^831®^* dujące posunięcie przez powołanie na iadnych kroków, które mogłyby skossi 

w 15 ? '̂ t u Châ beJ" członka rządu gen. Syrovego. Wpływy pjjkować sytuację. Przypomlnafą, ze 
z mi/^ I N J0"? - komunistyczne wystąpiły jawnie na jedmym ze swych uprzednich o-

Z - kosiJerencji arenę. Nad faktami, jakie obecnie za- §wiadczeń premier Daladier zazna-
decyzja w sprawie zwo- clsodzą w Czechosłowacji, nie mogą czy| ie Francja nie wyklucza możll-

Wedi^ iw3"®1 Se®3 52rJamentu- ^uż przefść do porządku dziennego. Iwoici przyjścia z pomocą CseshosSo-
Pravvf©P©dobień- OSTATNIA POKOJOWA PROPOZY- wacśi, ale jedynie w wypadku nlespro-

W jak najkrot- CJA KANCLERZA WOBEC CZECHO- wokowanej napaści. Ogłoszenie pezez 
' Przypuszczalnie we SŁOWACJI raad czeski powszechnej mobElisae i 

aK Ib Kawet w poniedziałek. PARYŻ (PAT). Specjalny wysłań- stawia pod znakiem zapytacsla cc tą 
Krążą również pogłoski o nowej nlk Havasa donosi z Godesbergu, że, konstrukcję tezy o niesprowofeowassej 

wizycie ministrów francuskich Dala*, według informacyj z kół brytyjskich, napaści a tym srasmym ssaosllwość po
ciera i Eonneta w Londynie. Francus- — wobec odmowy kanclerza udzlele- mocy ira?tcas:l;icj. 

wrócą do Niemiec. 

tewisko FrancH 
PARYŻ (PAT). Ogłoszenie mobiii

zaeji w Czechosłowacji zaskoczyło ko* 
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Praga, we września 
Korespondencja poniiszi 

wysłana została z Pragi v 
przededniu wydarzeń poi' 
tycznych, które wywołdy 

zmianę obrazu sytuacji. 
(Przyp. rei.). 

I. 
W czwartek o godzinie i-ej 

tłum nie ustawał w Okrzytaoh 
na cześć generała Syiro/ego. 
Gniew ludu uijęła w swoje ręce 
władza, propaganda oraz stron
nictwa koalicji rządowej Tra
gedia, kjtóra spadła na lidiroość, 
jak grotm z jasnego nieibf,, zosta 

wyładowana w ciągłym, nie
ustannym chodzeniu, kt/re trwa 
od środy wieczór. 

Do tego dnia łuski sluidlzenia 
nie pozwalały społeczeństwu o-
gamiać rzeczywistość. Łudlzo-
no się bez przerwy. Wierzono, 
Że zbawienia i odsiecj przyjdzie 
SC strony demokracji zachodr 
nkh, że Francja i Anglia nie o-
puszczą sojusznika demokratycz-
nego, tt Mała Emterta stanie u 
boku swoich przyjąć ół że wres,z 
de gdyby wszystko rawiodSo na
powietrzna flota soviecka prze
drze się przez Rumunię, dosta
nie się do kraju i juk w sławet
nym fimlie ^Pristahaju" roz
strzygnie przedastatai aikit drama
tyczny rwycięskim finałem. Pe
symiści łudzili się, że w najcięż-
fzej już ohwilii powtórzy się akt 
Białej Gory, że już nie szlachta, 
tle hid pod wodzą swych gene
rałów legnie na polach bitwy, 
fcy bronić niepodległości. 

Ostatnie fbni wzmocnionej ak
cji cenzury przyozyniły się dio 
natężenia złudzeń. Dziennikarze 

frorządowi opowiadali na prawo 
na lewo, że wojsko nuszy w o-

bronie granic, że po dwudnio
wym sprzeciwie zwyciężą -nastro
je sojusznicze we Francji i w 
Anglii, że Rosja Sowiecka cze
ka jedynie na wezwanie. 

W środę rano miasto wyglą
dało raczej, jak gdyby się przy
gotowywało do ostatecznej roz
grywki, dlo ataku hitlerowskie
go. Ogonki przed sklepami gdzie 
sprzedają maski gazowe, zdawa
ły się świadczyć, że ludność z 
rezygnacją przyjmuje rozwiąza
nie w dirodze wojny, że czyni to 
kannie, nie robiąc popłochu ani 
w dziedzinie zakupów, ani w for
mie runu na baraki. 

Do walki przygotowywano się 
na każdym odcinku. W redak
cjach pism zorganizowano schro
ny. powołano kierowników obro
ny przeciwgazowej, ustalono po
gotowie nocne, zamknięto bramy 
wejściowe. Z ulic zniknęły świat 
ła neonowe. Beztroska wiedeń
ska, która tuliła się jeszcze w 
Pradze, zniknęła na czas krót
ki. Powaga akcji wojennej obej
mowała ludność. 

W środę rano czytano wieści, 
płynące z gazet, jak uwerturę do 
przyszłej rozgrywki wojennej. 
Nocne rozmowy na zamku, wizy
ty posłów angielskiego i fran
cuskiego o godzinie 2-ej po pół
nocy, obrady od godziny 3-ej 
do godz. 7-ej rano traktowano 
raczej, jako porozumienie się 
na temat współdziałania wszy
stkich czynników na temat obro
ny Czechosłowacji. Talk rozum i a 
ła ulica wszystkie zaigadkowe po
sunięcia z wtorku ramo i z noty 
na środę. 

Wychodzące kolejno pisma w 
ciągu dinia odbierały stopniowo 
nadzieję i wiarę w wielkie zwy
cięstwo przy współudziale mo
carstw zachodnich- Ostrożnie 1 
dwuznacznie dano do zrozumie
nia, że Anglia napiera i domaga 
się przyjęcia nie tyle warunków 

I niemi&cikidh, oo angielskich. Nikt 
nie mógł siię jeszcze domyśleć, 
że warunki angielskie są równo-

i znaczne z ultimatum niemiec
kim. 

j Narady komitatu politycznego 
ministrów, koalicji rządowej po
dawane były do wiadomości pu
blicznej talk, jak gdyby losy wa
żyły się dlopiiano i nie zapadła 
jeszioze żadna decyzja. W stoli
cach świata, w kołach dyploma
tycznych Pragi, szeptano już o 
przyjęciu ultimatum. Niektórzy 
podawali nawet o zapowiada
nych demonstracjach ulicznych, 
ale w pismach wy chodzących 
niemail co godiziwę, nie było zna
ku o przyj ęiu żądań angiellsikicih 
popartych przez sojuszniczą Fran 
cję. 

„Hallo Noviiny" — organ ko
munistyczny, łudził ulicę pomo
cą zbrojną Rosji sowieckiej. 
| Wdzięczny czytelnik chętnie ku

pował pismo, czytał i nadsłuchi
wał, czy nie razileignie się ju| 
warkot maszyn lotniczych Pa-
paninych, Czkaloiwych i innych 
bohaterów. Mglista pogoda po
lityczna nie zapowiadała jeszcze 
huraganu. 

W środę o godizinie 4-ey popo
łudniu w kawiarni „Slavia" wy
bitny dziennikarz prorządowv 
przekonywał z dowodami w r.f 
ku, że nie może być mowy o ka-
pitulaoji, że rozgrywka zibliźa się, 
choćby sojusznicy zawiedli, że 
po kilku dniach obrony powtórzy 
się cud belgijski W dziesięć mi
nut po zakończeniu tyrady zo
stał wezwany na konferencję pra 
sową do Krofty. Do godz. 6-ej 
nie można się było juiż z nim 
porozumieć, choć mćgł mieć w 
zanadrzu garść pocieszających 
wiadomości, a radził zaledwie w 
parę godzin wcześnie zaopatrzyć 
się w zapasy z powodu zbliżają
cej się burzy wojennej.' 

O godz. 4-ej popołudniu było 
już po wszystkim. Ponury akt 
rozbioru został parafowany przez 
wszystkie miarodajne instancje. 
Ulica zaniepokoiła się. Do gro
madek docierały jakieś głucłie i 
niejasne wieści. Rozmawiano w 
co raz gorętsizym podnieceniu. 
Między 5-tą a 6-tą formowały się 
improwizowane pochody na 
Vaclavwskim Namestie. Co raz 
liczniejsze pochody przeczuwając 
odrzucenie żądań niemieckich 
wiwatowały na cześć armii, ca
łości republiki, na cześć tych od-

' działów sowieckich, taj armii 
czerwonej, która ma ruszyć na 
odsiecz. 

Depesze, umieszczane w uka
zujących się kolejno dziennikach 
brzmiały jednak coraz bardziej 
niepokojąco. „Anglia i Francja na 

! ciska" „W ciężkiej chwili" „Bąclź 
iny gotowi". Aż wypłynął ponu
ry nagłówek: „Zupełnie sarni"', 

r Był to wstęp do dalszych cio-
' sów, do ostatecznego i najgroź-
i niejszego, który padnie w tłum 
| i wywoła okrzyk rozpaczy. 
I Dotychczas przechodnie biją 
i brawo, okrzyki i wezwania z po
chodu rozlegają się prawie, jak 
: ćwierkanie wróbli. Ale oto o 
• godz. 7-ej pada złowróżbne s'o-
jwo: „Ultimatum przyjęte". Głoś-
' niiki nadają apel do ludności, 
; ćwierkanie przeistacza się w 
| rozpaczliwy ryk, ręce nie składa-
i ją siię już dio akfesków, diłonie 
i ocierają łzy, nikt nie wstydzi się 

jawnego płaczu. W kawiarniach, 
małych szynkach, w gospodach 
talerze podskakują pod uderze
niami rozpaczliwymi bezradnych 
i wściekłych słuchaczy. Krzyczą 
dlo siebie nawzajem, wymyślają 
i gniewają się na wszystkich. 
Jaszcze godzinę emu ostatnie 

mówili „Francja nas opuściła". 
Teraz krzyczą „Francja nas zdra
dziła". Jeszcze nie wiedzą doikład 
nie, co uczynili z kolei inni so
jusznicy, jeszcze min lej zdają so 
bie sprawę z tego co zawiera re
wers, podsunięty przez amba
sadora Newtona prezydentowi 
Beneszowi. 

Pochody zmieniają swe obli-
oze. Są jeszcze bezładne. Demom 
stracje nie reprezentują wyraź
nie organizacji politycznych. 0-
krzyki i wzniesione pięści świad 
ozą jedynie o zabarwieniu, ale 
sztandary, noszone na przedzie 
mówią o oharakterze ogól
nym. Tłum. wznosząc pięści, wo
ła do siebie stojących na chod
nikach. „Kto chce bronić „repu
blik" nie może stać na chodinilku" 
Haseł coraz mniej. Wszystko 
sprowadza się do głuchego o-
krzyku na cześć gen. Syrovego, 
do rozpaczliwego, beznadziejne
go wołania, że ziemia sudecka 
nie zastanie oddana Hitlerowi. 
Oddano te ziemie już cztery go
dziny temu. Nie padają jeszcze 
okrzyki przeciwko władzy. Nikt 
nie rzuca wyraźnie gromów na 
głowę Prezydenta Państwa. Po
czucie solidarnej winy i wspól
nie przeżywanyah złudizeń ciąży 
nad tłumem-

Jeszcze jedno wydanie dzien
nika t, Hallo Noviny". Tłum ku
puje skwapliwie, gorączkowo, 
czyta nerwowo, jak wyrok zaocz 
ny, ale jednocześnie padają o-
krzyki pod adresem sprzedaw
ców, jak gdyby kolporterzy po
nosili winę, jak gdyby wykrzy
kujący na ulicach „Hallo, Novi
ny" pozstawali w kontakcie dy
plomatycznym z posłem Aleksan 
drawskimi. 

Ten sam tłum mienił się kolo
rami i mieszał w okrzykach. To 
krzyczał o zdradzie to wołał na 
cześć jedności narodu, to mó
wił o koalicji rządowej z wyra
zami goryczy, to domagał się 
zjednoczenia wszystkich sił pod 
jednym dowództwem. 

Rozpaczliwie krzyczące tłumy 
nie zdawały sobie sprawy, do 
czego potrzebna jest w tej chwi
li ta jedność, skoro wszystko 
już zositalo przegrane, dlaczego 
ma żyć Syrovy, skoro władiza 
wojskowa nie ma już nic do ro
boty, a armia po kilkumiesięcz
nej mobilizacji zostanie odesła
na na z góry przygotowane po
zycje dio nowoutworzonych gra
nic. 

W środę późno w nocy na
silenie pochodów wzmagało się-
Nieustanne wzywanie do utrzy
mywania porządku, ładu i spoko-
ju, przyjmowano w pierwszej 
chwili w skupieniu. Dalsze wo
łanie spotykało się następnie z 
gwizdaniem. Nie zmieniło fo jed
nak sytuacji. Porządek nie był 
nigdzie zakłócony. Ńa próżno po 
li oj a stanęła przed lokalem „Air 
France", przed sklepami firm 
niemieckich, przed ambasadą 
francuską oraz angielską. Złorze
czący tłum nie patrzał w ich stro 
nę. Coraz jednak częściej z tłu
mu stojących na chodniku pada
ły słowa ostre i dosadne, zwró
cone nie tylko przeciwko rządo
wi, ale przeciwko głowie pań
stwa. 

O godz. 12-ej w nocy pochód 
sięgał już kilkudziesięciu tysiięcy. 
Nad ulicami zaciążyła „nfepre-
rywka" demonstracji. Władze po 
licyjne nie hamowały tłumu. Mia 
ło się wrażeni!®, iż policja otrzy
mała zlecenie zachowania jak 
najdalej idącej tolerancji, że ko
muniści wykorzystali czarną ro
botę wyładowania gniewu spo
łeczeństwa w marszach, w okrzy

kach by zachrypnięcie było ostat 
nim aktem zawiedzionych mas. 

Do rana, a nawet później, _w 
czwartek, w godzinach południo
wych złorzeczący, łub płaczący 
tłum nie znał całej prawdy o 
przyjętym ultimatum. Uspokaja
no go nieustannie wzywaniem 
do porządku, a grozę rozbioru 
skonwertowano szczęśliwą wieś
cią o powstawaniu nowego rzą
du z udziałem władz wojsko
wych na zasadach jeszcze szer
szej koalicji. Wodnisty lek jed
ności. Ulica mruczała już jedmak 
o dyktaturze różnych kolorów. 
Kielich rozczarowań nie został 
jeszcze wyohylony do dna, choć 
wezwania do porządku znajdują 
tymczasem posłuch. Depesze trzy 
mane w ramach cenzury ostroż
nie podają dalsze wieści z in
nych granic. A są one niemniej 
złowróżbne, niż te straszne ciosy. 
Rozkrzyczana ludność z żałos
nym szlochem kobiet towarzyszy 
aktom pierwszego rozbioru. 

Niepowołany minister propa
gandy działa bez przerwy. Co 
kilkanaście minuit rozlega się 
głos przez megafon z wezwa
niem do spokoju. Przemawia Va 
vricka. Czasami zabierze głos 
prezydent miasta luib wicepre
zydenci. Treść zawsze ta sama. 
Tłuim słucha jednak uważnie, 
oczekując cudu, zbawienia, zwro 
tu. 

W godzinach południowych 
doszła wiadomość, że nastąpi 
zmiana rządu. Rząd koalicyj
ny nie zmieni swoich podstaw. 
Komuniści pozostaną w dalszym 
ciągu, spełniając brudną robotę. 
Maszerujące tłumy rzucają ha
sła. Wśród różnych napisów wi
dnieje jeden zwodniczy: „Zmień 
cie władzę, a Rosja stanie po ina 
szej stronie". Wszystko więc 
sprowadzało się do minimalnego 
programu, do drobnostki. Flo
ta napowietrzna nie zjawiła się, 
Czkałow nie zbawił tylko dlate
go, że nie rozszerzono podstaw 
rządu koalicyjnego. Oświadcze
nie Litwinowa zostało widocznie 
źle zrozumiane w Pradize. Doma 
gał się on prawdopodobnie je
dynie pozwołania rządu z udzia 
łem Smerala. 

O innych sojusznikach nie mó 
wi się ani słowa. Na transpa
rentach nie ma jeszcze żadnych 
napisów, zwróconych przeciw-
ńo Anglii luib Francji. Robotni
cy, którzy opuścili fabryki, nie 
wysuwają żadnych haseł natury 
międzynarodowej. Wznoszą 
wciąż j 'dalej okrzyki na cześć 
Syrovego. 

Tłum nie mówi o Francji. Na 
ten temat rozprawia się jedynie 
w kawiarniach. Tu rozpamięty-
wują dzk/e dwudziestoletniej 

dyktatury wojskowej Francji w 
Czechosłowacji. Misja francuska 
bawi do dziś dnia. Linie fortyfi 
kacyjne budowano według wsika 
zań francuskiego sztabu gene
ralnego. Lotnictwo zostało pod 
porządkowane rozkazom dowód 
ców francuskich. Życzenia Fran
cji były od lat rozkazem dla Cze 
choslowacji. Wiara we Francję 
objęła wszystkich, od góry do 
dołu. Prawica i lewica wątpiła w 
pomoc angielską, widząc losy 
Abisynii. Zastanawiano się po 

pirzykładzie hiszpańskim, czy 
Anglia ruszy z miejsca, by bro
nić Czechosłowacji. Nikt jednak 
nie wątpił, że Francja stanie w 
potrzebie. Nikt oczywiście nie 
przypuszczał, że ultimaitum nie 
mieckie złoży na stole Benesza 
poseł francuski Delacroix, że bę
dzie tak wiernie asystował New
tonowi w najiprzyikrzejsizej chwi
li. 

W' tym ciężkim okresie nad
stawiano iłsziu, liczono dioćby 

na wyraźne I oettra 
przeciwstawienie się so
cjalistów francuskich, na 
zwołanie sesji nadzwyczaj
nej parlamentu, przynajmniej na 
platoniczne poruszenie maszyny 
opiui publicznej. 

Do Anglików nie żywiono na
wet żalu. Złudzenia oyły mniej
sze, nadzieje — skromniejsze. 
Zdawało się, że w takiej chwi
li należało się wyzbyć wiary w 
rozgrywkę, łudzić się nadzieją 
jakiejkolwiek walki. Już było 
wiadomo, że widmo wojny, na
wet lokalnej, zostało na pewien 
czas zażegnane, że Chamberlain 
gotów jest uzupełnić listę ofiar 
na cudzy rachunek. A jednak w 
czwartek działy się w Pradze 
rzeczy dziwne. Ulica wciąż wi
watowała na cześć armii. Wieść 
o uzupełnieniu nowego rządu 
trzema generałami budziła na
dzieję, że dojdzie do jakiejś roz
grywki. Pogłoska o objęciu sta
nowiska premiera przez gen. Sy 
rovego przyjęta została jako za
powiedź przekreślenia tych 
uchwał, które zostały przyjęte 
przez cywilów. Lud chciał wiwa 
tować na cześć armii, chciał wi
dzieć żołnierzy. Złożyło się jed
nak tak, że w Pradze nie widać 
było na ogół żołnierzy. Gdy w 
zamkniętym autobusie szybko 
przez miasto przemykała jakaś 
grupa żołnierzy, tłum wznosił o-
krzyki, bił brawo i entuzjazmo
wał się, jak gdyby na widok dy
wizji. 

W czwartek w godzinach wie
czornych tłumy gromadziły się na 
Vaclavskom Namiestie. Co Wika 
naście minut rozlegały się mowy, 
wzywające do spokoju. Nagle roz 
legają się donośne okrzyki. Cała; 
ulica oklaskuje i wiwatuje. Przez 
Vaclavske Namiestie broczy mały 
oddziałek, złożony z dwudziestu 
pięciu żołnierzy. Stałym czynni
kiem w pojęciach ludu przestał 
być najwyższy włodarz, rząd, 
który się rodzi. Pozostało im tyl
ko wojsiko. 

Nikt nie wie, co dyktatura u-
czyni, do czego jest potrzebna. 
Każdy łudzi się jednak, że może 
ona w jakimś szczęśliwym wy
padku przekreślić dotychczasow e 
decyzje. Wieść o utworzeniu no-

| wego rządu nie została przyjęta 
; do wiadomości. Utwierdziło się 
| bowiem mniemanie, że nowy rząd 

nie potrwa długo, że zmiany pój
dą od góry do dołu, że w ;jsko 

! rozstrzygnie wszystkie wątpliwoś 
ci. 

Narodziny nowej wład__, 
tykają na poważne trudności. Gar 
nitur nazwisk jest ogran'ennv. 
W s z y s c y  w o d z o w i e  p r z e s z l i  : : ż  
w ciągu dwudziestu lat przez ;::'-
binet ministrów. Te nazwiska ni
kogo nie uspokoją- Każdego kan
dydata na ministra przeraża gro
za ofiar i odpowiedzialności. 

W kluczu partyjnym brak naj
bardziej pożądanych. Lekiem na 
rany byłaby wieść, że słowary 
zdecydowali się poprzeć w ięk
szość rządową, że wchodzą do 
binetu, że biorą również na siebis 
odpowiedzialność. W takiej chwł. 
li umiejętna propaganda mogła by 
podać wieść o zjednoczeniu ze 
Słowakami, jako zwycięstwo jako 
odszkodowanie za ziemie bezpo
wrotnie stracone. Powrót syna 
marnotrawnego mógł by osłodzić 
bóle środy i czwartku-

Nie zanosi się jednak w tej 
chwili na spodziewany wstrząs 
w Słowacji. Politycy, którzy przy 
jechali do Pragi, grzecznie pota
kują 1 chcą się angażować. Nikt 
nie dodaje otuchy tłumom, żadne 
słowo nie przynosi pociechy. 

• 
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JOZEF LIPSKI 

Żydzi liczi od stworzenia świata 
(PIOWY ROK S63S) 

Gpowfada^ą, źe gdy podczas 
rokowań pokojowych w r. 1871 
przedstawiciel Prus książę Bis
marck zażądaj o>d branej i kontry
bucji wojennej w wysokości pię- [ 
ciu mili; -dów z&Wh franków, 
odpowiedział na to reprezentant 
Frainoji pełen oburzenia: „Ależ :  

ekscelencjo, czy Pan sobi-e u-i 
świadamia co to za kwota, któ-, 
rej domagasz się od na«, gdyby 
ktoś liczy! od poazątiku nasiej ery 
cż po dziś dzień, nie doszedłby 
j-psseze do takiej cyfry"? Na toj 
odpowiedział ze spetkojem Ufo 
Bismarck: „pioszę się tego nie 
b a ć ,  m a m  t u t a j  d o r a d c ę ,  k t ó r y  l i - j  
czy od stworzenia świata'*. Do-
rftdcą finansowym Bismarcka 
jpcdczas rokowań pokojowych z 
krajem podibitego Napoleona trze 
ciego * nazwy, drugiego z wła
dzy, byt niianowrcie Zvd, głośny 
swego cza.su bankier berliński 
uerson Bleichróder, j 

Józef Harwiiusz w siwym dziele 
„Contra Apionem" donosi, że Zy 
cirzi oświadczyli Aleksandrowi 
Wielkiemu, źe będą odtąd liczyli 
nie od stworzenia świata, tyUko 
od jeigo panowania. j 

W piśmiennictwie heHeniisitycz 
nyrn Żydów diaspory starożytnej 
spotykamy się niejednokrotnie z 
Chronologią omian/tuijgcą się wedle 
stworzenia świata- Już Łupole-
mus pisai z grecki 2yd zamieszka 
ły w Alexandria w 2 w. przed 
Chr. faksuje datę urodzin Mojłe-
tza w roku 2609 od chwili, gdy 
Świat został stwonzony. W pseu-
depigraflicznej „Aisoensio Moy-
seos'* znajduje się rok 2500 (ae-. 
Ta muind'i) jako data zgonu te
goż prawodawcy. Pseudopigrafi 
czna czwarta księga tzry podają 
datę powsrtania tegoż objawienia: 
rok 5,000, trzy miesiące dwanaś
cie dni (10,45). 

1 w Taimudaiie cza-em spoty
kamy się z erą Si.worzen.ia w 
zwiąaku z datą urodzin Abraha
ma (Sanhedtriin 97 b), z trwa
niem świata doczenego( ib), z 
spodziewanym przybyciem Mes
jasza, którego zjawienie przepo
wiadała na rok 4291 zera mundi 
(Aboida Zana 97 a). | 

W tektach średnicnvieozmych 
6t\vicrdzamy obliczenie czasu od 
stworzenia świata, niezgodne jeaii 
nak łnacarae z powyżej wspom
nianą chronologią żydowsko -
hellenistyczną: w różnych tek
stach począwszy od 8 wieku (Bo 
raitha de - Szemuel ha-Katan 
4563 aera mundi — 776 pot Chri 
sjinm) w 9 wieku liczy od stwo-
Mcrra świaita R. Saadia U a on 
(4593 aera mundi 833 p. Chr.) 
(t'munoth we - Deo:h 14), Sa-
bba;hai Donnolo (Thachkemoni) 
Epgraficznie może skonstatować 
tię Stworzenia świata u 2yd'ów 
«a Krymie w r. 613 p. Chr., a w 
poludniowych Włosizech .w r 
S21 p. Chr. I 

Hindusi gubiący s ;ę w fantas-' 
tycznych mgławicach spekulacyj-1 

nych,, tracący w.szehką proporcję,1 

wszelki umiar, wszelkie zrozum ii 
nie dla rzeczywistości — nigdy, 
nie posiadali zmysłu dla normal-1 

nej h.latiaiiii. Nie tylko nie us.talili 
nigdy żadnej ery, żadnej chroń o 
logii, ale me posiadają nawet żad 
nych kronilk, żadnych pamiętni
ków. Wiadomości tyczące się 
ctóejów Indyj pochodną bądź od 
cwdziiemców, bądź od najeźdź
ców, bądź opierają się na luź
nych przypadkowych napisach. I 

Grecy i Rzymianie wprawdzb 
znaH swoją przeszłość, notowali 
wszelkie zdarzenia swego zbioro 
vego istnienia na wojnie i w po 
koju, jednak brakowało im w zu 
pełinośd nynrtetycanego ujęci a 

przeglądu całkowitego dla swej 
przeszłości w świadomości ogó
łu. 

Era Olimpiad rozpoczynając i 
się w r. 77(j przed Chr. posiada
ła charakter archiwalny, papie
rowy. Historycy orientowali si.; 
wodile tej da;y, dzięki inicjaty
wie danej przez Tmieusza 1 Sy
cylii w r. 2d0 a. Chr., ale nikt tą 
erą się n;e kierował, nikt jej nie 
uwzględniał, albo jej nie 
iuiżytkował w życiu prywatnym, 
w dokumentach publicznych, w 
powszechnych objawach bytowa
nia, na pomnikach jednostko
wych czy ogólnych. Podobnie się 
miało też z erą rzymską ab urb3 
condiiita (553 a. Chr-), którą usta 
ii'j dla celów naukowych historyk 
rzymski Vanro, ale nigdy poza 
okładki książek fachowych nie 
wyszła. Prak:;yczn<i erą w Rzymie 
starożytnym była rachuba czasu 
podług wykazu rocznych U Jfl-
sulów. Notowano lata urzędowa
nia poszczególnych konsulów w 
tak ziwanych spisach fasti, a wy-
padtki łączono z rokiem urzędowa 
nie tego dawnvgo funkcjo
nującego konsula. Była 
to rachuba bardzo uciążliwa, 
gdyż aby ustalić jakąś datę, nali 
zalo przedtem znać spis rocznycii 
konsulów, 'l en stan rzeczy przelr 
wał nawet urząd konsularny. 
Ody w r. 541 w kilkadziesiąt la; 
po upadku państwa zachodnio -
rzymskieg-o, wybór konsulów u-
uatał, lljczono jesizcze przez parę 
wieków od daty po osiartimni kon 
suiu Basiil;uiszu (post consula-
tuin Basidui viri oiarissiinri). 

Persowie aryjscy przez cały o-
kres swej wspaniałości panowa
nia Aohamoinidów i później Sa-
aaniidów, riigdy nie odczuiii po'.-
nzeby stworzenia sobie jakiejś e-
ry, ujęcia przeszłości w jakieś ra
my szufladkowania dziejów wła
snych w jakieś uporządkowane 
kategorie. Dopiero gdy imperium 
Iranu legło pod zaporem wojow
ników islamu, zaprowadziły u 
siebie niedobitki Parsów erę od 
początku panowania swego 0 'Stat 

mego króia Jezdegreda 111, k;óre 
niswiąpiło w r. 632. Było to, rzecz 
jasna, tylko naśladownictwo A-
rabów, których rachuba ozasu 
bierze swój początek w r. 622. 

Szeroki rozmach żydowskiej e-
ry świata, nęcił już wcześnie iu-
dy klasyczne. Imponowała samo 
dzielna rachuba czasu o zasięgu 
kosmicznym, uniwersalnym o cha 
nakteTze niezależnym od' partyku-
lar>zmu poszczególnych naro

dów, państw czy ir.unicypiów. 
Można wprawdzie teoretycznie i 
filozoficznie różnie się zapatry
wać na fakt sworzenia świata, 

— ale tutaj chodzi o ujęcie chro 
nologiczne, w którigo ramach 
zmieszczą się świauome dziej i 
rodu ludzkiego. Nie ma daty his-
t oryczniej, z akon ser w o w a n ej 
przez pamięć ludzką, która by 
wykraczała poza ramy żydow
skiej ery świata. Żydowska era 
świata znalaz-ła echo i teren przy 
chylny u cltrześcijanskich Grc 
ków już w późnej starożytności, 
oraz też w średniowieczu. 

1-szym me-2ydem wspomina
jącym na wzdr Żydów erę świa
ta był Juliusz Abicanus, chrześci-
janiin, piszący po greoku w 2 wie 
ku. Biz£iit>"czycy z biegiem cza 
5u zaprowadzili u siebie e>rę świa 
ta, a to w tej foranie, że punkt 
wyjścia stanowił rok 5509 przed 
Chr-, podczas gdy u 2ydów ro<'-
poczy^na się era w r. 3760 przed 
Lhr. Różnica ta polega na wa
riantach pewnych w tekście grec 
k"ego przykładu biblii tzw. Spo 
tuatigny. Lata u ludzi przedpoto
powych, przodków Noego s.) 
tain o wiele wyższe. 

Era świata tzw. Kon stan tyno-
jiolaka przetrwai'a pańsitwo oi-
zaimtyńskie i panowała przez dłu
gi czas. W Roji usunął e»rę świa 
ta dopiero car Piotr Wielki w r. 
1700. 

Tak zwana era chrześcijańska 
•^poczynająca się w samym 
środ.ou dziejów — to późny sto
sunkowo twór. WyI,czyi tę erę 
po raz pierwszy 1 'umzy Mały w 
r. 532 przy czym pomylił się o 
parę lat . brę tę m>lną propago
wał w Europie Beda Verier ab, lii 
począwszy od r. 7<.'5, ale tyko 
pomału się przyjmowała. Hiszpa 
nie uianali erę chiześci|ańską od 
Narodzenia Chrystus? dop.ero 
w 14 wieku, a Portugalia dopie
ro w r- 1420. 

W nowych czasach uczeni nie 
jednokrotnie zauważali, że oyła 
by wskazana dla Luropy era o 
jednolitej rozciągłości. Słynny 
tianuusiki uczony bcaliger p-opo 
nował jeszcze w 16 wieku na 
poutsiawie obliczeń astronomicz
nych rok 4714 za punikt wyjścia 
nowej Ery. 

bra świata wynaleziona przez 
Żydów może być zmieniona, na
śladowana, ale nie przescigiuo-
na. Nosi ona zarooek zwycięstwa 
w swej uniwersalności. Podczas 
gdy buddhyści liczą od śmierci 
buddliiy, muzułmanie od ucieczki 
proroka, Japończycy od pierw
szego swego cesarza itd., Żydzi 
mają perspektywę nie loka Ino -
i eliigij.ną, nie liczą od Mojżesza i 
też nie od Dawida, lecz od pow-
slania świata. Tak szeroki widno 
krąg daje czysty monoteizm. 

UCZENI NIE SĄ WINNI. 

xNa posiiedzeniu Brytyjskiego 
Towarzystwa Naukowego prze
wodniczący Towarzystwa, lord 
Raleigh, wygłosił mowę, w któ
rej wziął w obronę uczonych, 
często ctósiaj oskarżanych o to, 
ze ich odkrycia i wyn.alaziki u-
czyniiły wojnę wprost poitworną. 

Lord Raleigh paożyl naoisk 
na to, że wsizystikie wynalazki, z 
których skorzystała współczesna 
wiiedza wojenna, miały według 
wynalazców służyć dio zniipełnie 
innych cełów. Uczeni wynalazcy 
kierowali się wyłącznie miłością 
wiedzy i chęcią pciznaniia praw
dy. Odpowiedzialność za sposób 
użycia wynalazków spada tylko 
na t)'oh, którzy ich używają. 

Lond Raleigh przytoczył kilka 
ciekawych przykładów. W r. 
1846 uczony Sobrero obdarzy! 
świiait mibrogliceryną, czyż 
mógł przewidzieć, te w dwa-
dakAda 1st po tym Nobel *»• 

cznie wyrabiać z miej dynamit ? 
Uaz chlor odkryto na 140 la't 
przed wielką woliną, kiedy po raz 
pianwiszy użyto go do zabijania 
kidzi. Uczony, k'tdry go odkrył, 
wcale nie myślał o wojnie. 

U najgroźniejszym z ,,gazów 
wojennych" dawne podręczniki 
chemii prawie że nie wspomina
ły, ponieważ nikomu nie przycho 
diziło do głowy, że może być „po 
żytaczny". 

Ciekawa rzecz, iż nawet twór
cy lotnictwa zasługują na unie
winnienie. Na pewno nie przewi
dywali, co wyniknie z ich pracy. 
I nie można im nawet zarzucić, 
że lekkomyślnie igrali z ogniem. 
Dlaczegóż nie mieli polegać na 
zdaniu wojskowych, od których 
słyszeli, że samoloty nie mają 
żadnej wartości dla wojska. 
Sztab angielsiki twierdził to s.ta>-
nowtazo jeszcze w r. 1908. 

R O K  5 6 9 9  
Starzy już jesteśmy, szdsij nam idzie krzyzyk, 
a młodzi, wiudomo, staiym lubią dokuczyć 
Młodzik, — 36 rok w spo luj u nie daje wy żyd 

moresu, powiada, nasmuczy... 
A rny starzy jesteśmy, szózt\ narn idzie krzyzyk, 

1 butdzo dużo wiemy, widzieliśmy duzo.~ 
Bywaliśmy nieydyś i  u szczęścia wyżyn 
i w przepaść nieszczęścia rzucała nas bursa.* 
Wierny, że jest siedem chuŁych lat i  tłustych 
i wierzmy, że dziś mija złych łat dzień ostatni 
i  te jut jutro może glos wrogości pusty 
umilknie — i ludzi złączy jedet uścisk bratniL. 
1 wznosząc kielich wina r palestyńskich winnic* 
wierzmy, że nastaną spmuńedliusze losy, 
że wreszcie przyjdą l.idzie, cl lepsi, ci inni, 
którzy uszanują nasze siwe włosy. 
Starzy już jesteśmy... Szósty nam idzie krzyżyk.. 

Wspcmnienia Oskara Gruzenberga 
Oskar Oruzenbeirg był jed

nym z najznakomitszych adwo
katów - kry mi na'ist ów w car
skiej Rosji. Mówca z Bożej ła
tki, człowiek wielkiego tempe-
lamentu, był zaiaizem jednym z 
najlepszych znawców prawa ro
syjskiego. O jego fenomenalnej 
pamięci opowiadano legendy. 
N !e było takiego orzeczenia se
natu rosyjskiego, którego oy 
nie pamiętał. 

Przeszło ćwierćwiecze wystę
pował w charakterze obrońcy 
w na'jbdirdzuej dramatycznych 
procesach dawne i Rosji. 

W procesach żydowskich jak 
np. w procesie Bejltea lub in
nych, nazwiska jego migdy nie 
/abrakło. 

I dlatego tei bogata we 
wspomnienia jest jego przesz
łość. 

Pamiętnik! jego obfitują w 
fakty i i epizody które brzmią 
poprostu jak legendy. Swoim 
wielkim talentem uratował nie 
jednego od szubienicy. 

Dawne sądy rosyjskie posia
dały nieraz sędziów o wysokiej 
inteligencji i libeuliźmie. Oczy
wiście, że było wielu sędziów 
czarnosecińców, reakcjonistów, 
karierowiczów. Były też całe 
zastępy wielkich adwokatów— 
lioerałów, którzy mieli decydu
jący wpływ na jąd rosyjski-

Cóż bow i om zdziałałby naj
większy adwokal. gdyby sę
dziowie w większości swej nie 
byli ludźmi liberalnymi? To sa-
.no dotyczy przysięgłych. 

Cóż by mógł wygrać naj
większy adwokat w procesie 
Rejlisa, gdyby większość przy-
s.ęgfych nie była ludźmi sumie
nia? 

Dobrze bowiem zaagitowano 
tych pnzysięg.yrh, wybrano 
specj-alnie element reakcyjny I 
zacofany, lecz gdy ooszlo do 
werdyktu większość z nich po
wiedziała souie, te mie może 
pójść przeciw B-.-gu, nie może 
;.kazać niewinnego człowieka 1' dawnej Rosji 
dzięki większości głosów tjcłi 

przysięgłych Bejfó* został unio-' 
wirwłiony. 

W wielu procesach decydo
wał nie tylko talent Gruaembei* 
ca, ale i stosunek sądu do wy
bitnego adwokata żydowskiego. 
Odgrywał «u wie^kg iolę szacu
nek cfla jego talentu i wiedzy. 

Oskar Gtuienbepg wspamrin* 
o wielu światłych postaciach 
zarówno w adwokaturze jak I 
sądownictwie. 

Jest to przedziwna galeria 
wielkich postaci. 

Opowiada o wielu wj^pad* 
kach. gdy sędziowie onzekal! 
wibrew intencjom cara. 

W ujęciu Gruzenberga jesl 
zgoła specyficznie naświetiion* 
postać cara. Oto car o ograni
czonym rozumie \ niedołęstwie 
b>ł krwawym satrapą, staie ka^ 
.rał rozsirze-iwaic używać bro« 
i'i. Dotyczyło to szczególnie 
tjch, którzy pcupełniali przestęp
stwo przeciw jego osobie. Jego 
aecyzje na rapoi'ach były krót
ki, lecz potne żądzy krwi. 

Pewnego razu złożył mu ra
port jakiś gubernator, któremu 
udało się łagodnymi śro-dkaml 
zlikwidować lokalne zaimieszk! 
przeciwko reżimowi- Guberna
tor spodziewał się dobrego sło
wa, ewentualnie odznaczenia, 
Itcz car odwróci! się do niego 
plecami i ze złością dorzucił: 

— Nateży rozitrzeliwać, a nie 
używać łagodnych środków. 

W pamiętnikach swych szki
cuje Gruzenberg portret Zarad
nego. znakomitego współobrori-
cy Bejlisa. 

Gruzenberga łączyła wielka 
przyjaźń z Mak=ymem GorWm. 
Opowiada on przedziwne histo
rie o tym wielkin pisarzu. 

Gruaenberg kreśli również syJ 
wetkę świaitłej postaci znatomi-
itgo Koiolenki. 

Wspomnienia Gruzenberga 
należą do najcitkr.\vszych utAvo-
iów pa miętm i karskich i są źró
dłem poznania stosunkóiw W 

RADIO NA WYSTAWIE SZPITALNICTWA. 
W Warszawie otwarta została 1 dio chorym", księdza kaji. Mi-

wystawa szpitalnictwa, która i  chała Rękasa. 
m.eści się w olbrzymim gmachu 0irodk: e m  „interesowania 
szpitala im. Marsza ka Pilsuds- Vsroc, i{  em . z111,1 , 

So ?a;^£"a "acrsr 
na czterech p^trach "wykoTczo- danego szpitala z modelami jó-
neg0 już skrzvdla gmachu żek 1 f lgwkam" chorych i pie-

. ,, ® łęięniarek. Odbiornik radiowy I 
Wśród działów wystawy zna- mikfo{on ,ączą symbolicznie 

lazło się również i radio, repre- jwiai chorych z ujętym ciekawie 
zentowane przez stoisko Polskie- | effwktownie w postaci wieftcich 
go Radia Na stoisku tym w plas p!aniSI bogatym i bu :nym życiem 
tyczny i efektowny sposób przed caleg0 świata. Obok tych plansz 
stawiona została działalność cha ciekawa sitatystMka dopełnia 
ryta ywna naszej radiofonii, tak przeglądu pracy radia w tej wal 

3^«Ł43S.JtHlŁhŁ. i r  
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Br. MAJER BAŁABAN* 

Or. Bernard Hausner (1874-1938) 
.(PRZYJACIELOWI W 

1. W OJCZYSTYM DOMU 
1 NA STUDIACH. 

Dr. Hausner urodził się w 
CzorCkowie na samej granicy 
galicyjsko - rosyjskiej, w cza
sie gdy wrzała w miasteczku 
walka między miejscowym ra
binem Jezajaszam Majerem Sza 
pirą a dworem cz^rtkowskiego 
cadyka- Była bo, podobnie jak 
na całym obszarze Polski, wal
ka między chasydami a misnag-
cfajmi, tutaj jednak tem bardziej 
zacięta, źe rozgrywała się na te
rytorium małego miasta. Rabin 
pochodzący z Kłajpedy, — wó
wczas pruskiej — z rodu Żyd 
litewski był wrogiem chasydyz 
jnu na śmierć i życie i gdzie 
łnógt kpił sobie z cadyka i jego 
idworu, a więc ł ze wszystkich, 
którzy się na tym dworze wyży 
waili. Chasydizi odpłacali się ra
binowi pięknem za nadobne, a 
wśród tej walki chowała się 
młodzież, również rozbita na 
dwa obozy. Ojciec Hausnera 
był zagorzałym stronnikiem Sza 
piry I za nim po-stli jego trzej 
synowie, z których nasz Bernard 
był najmłodszym. Po pół wie
ku, jaiko człowiek prawie 60-Ict 
ni wspomina Berna; d z adora
cją rabina Szapirę, starającego 
się pogodzić religię z życiem' 
codziennym i nauki judaistycz
ne z naukami świeckimi Ze 
łzami w oczach opowiada Dr. 
Hausner (Rocznik czartkowskie 
go T-wa im. Szapiry, New Jork 
.'932) jak by! rad, ilekroć ojciec 
posyłał go na chanukę czyteż 
na purim z listem i pod'arkiem 
dla ubóstwianego rabina. 

Chasydzi wygrali! Zdobyw
szy większość w gminie złożyli 
ralbina z urzędu i tegoż samego 
dnia w piątek wieczorem, gdy 
Już prawie zapadała sobota, 
usunęli go z urzędowego mie
szkania, wyrzucając meble na 
ulicę. Przytulili rabina jego 
stronnicy i umożliwili mu dal
szą działalność na polu pracy 
społecznej; około organizacji 
rzemieślników, założenia dla 
nich kasy zapomogowej, założę 
nia wzorowego chederu, do któ 
rego_ uczęszczali dwaj starsi 
bracia D-ra Hausnera i t. d. 
Pod wpływem rabina Szapiry 
poszła część młodzieży czort-
kowskiej do gimnazjum, wśród 
nich nasz Bernard. Wyjechał 
on, mimo protestu bardzo po
bożnej matki, do Stanisławowa 
1 tutaj w normalnym czasie u-
konczył gimnazjum jako dosko
nały i bardzo zdolny uczeń. 

Był to okres w którym właś 
nie (1894) otworzono we Wied 
triu Seminarium rabiniczne j 
Hausner, złożywszy egzamin 
dojrzałości, udał się, podobnie 
jaik wielu innych młodzieńców 
z Galicji wschodniej (Wach-
steiin z Tłustego, Bergmain ze 
Stanisławowa i t. p.), do Wied 
nia i zapisał się równocześnie 
na wydział filozoficzny Uniwer
sytetu i na teologię, która mia
ła mu otworzyć drogę do kształ 
centa i wychowywania młodzie
ży żydowskiej. 

Żywy umysł młodzieńczy nie 
Kantentował się jedna'k jedynie 
nauką,, nie mógł siedzieć wy
łącznie^ w murach szkolnych a 
szczególnie w dusznej atmosfe
rze Seminarium przy Ferdinand-' 
strasie 23, Teodor Herzl wydał 
właśnie swój Judenstaat (1896) 
a_w następnym roku zwołał, 
pierwszy kongres do Bazylei, w 
którym po większej części wz»ię- 1 

ła udział młodzież, natenczas 
jedyna ostoja syjonizmu. 

Istniała we Wiedniu korrpora- j 

W TRZYDZIEŚCI DNI PO JEGO ŚMIERCI. 
cja żydowsko - akademicka 
Kadiimah, złożona po większej 
części ze studentów rosyjskich, 
choć n'e brak było wiśród człon 
ków, a szczególnie filistrów, 
również i Żydów z GaJicjii. Czu
li się jednak gałiejanie nie dob
rze w Kadiimie i właśnie w tymi 
czasie zorganizowali własne 
stowarzyszenie: Bar Kocihiba. 
Wśród założycieli był i nasz 
Bernard Hausneir, który przez 
szereg la*' odgrywał tamże na
der ważną rolę. 

Lecz życie ma swoje wyma
gania. Miał Hausner zobowiąza 
nia względem rodziny, która w 
międzyczasie zubożała, więc 
trzeba było studia kończyć i jaik-
najiprędzej postarać się o kawa
łek chleba. Kończy więc studia 
teologiczne i filozoficzne, dokto 
rat robi w Pradze Czeskiej i w 
roku 1901 przybywa do Lwo
wa, gdzie obejmuje prowizory
czną posadę nauczyciela religii 
(t. zw. suplenturę) w niemiec
kim państwowym gimnazjum. 

2. NA POSADZIE NAUCZY
CIELSKIEJ. 

Posada nauczyciela religii w 
niemieckim gimnazjum we Lwo 
wie mi i'a swą piękną tradycję. 
Uczyli tam tego przedmiotu ra
bin męczennik Abraham Kohn, 
po niim rabini: Szwabach er i 
Loewen>tein, Kobak i poeta he 
hrajiski Jakruib Sperling (siostrze
niec rabina praskiego S. L. Ra 
poparta) a w końou Dr. Perec 
Chajes, późniejszy profesor we 
Florencji . rabin we Wiedniu. 
Wszyscy jednak, z wyjątkiem 
os tatni ega, traktowali s wój 
przedmiot bardzo liberalnie, 
kontemtując się lekturą domową 
uczniów, którzy już dio pierw
szej klasy gimnazjalnej przy no 
sili ze sobą dość wielki zasób 
wiedzy judaistycznej. 

Czasy jednak się zmieniły, 
dom żydowski przesiał intereso 
wać się nauką bibliii, a już o in 
nych dyr-cyplinach judaistycz
nych nie było mowy. A tu bu
dzi się do życia renesans judaiz 
mu, a z nim odrodzenie języka 
hebrajskiego i pogłębienie dzie 
jów żydowskich. Należało tedy 
młodzież wdrożyć do tychże 
nauk i to podczas dwóch go
dzin tygodniowej nauki religii 
mojżeszowej. Dr. Hausner zab
rał się z młodzieńczym zapałem 
do prasy, a widząc że jest nie
możliwe frłómaczenie Biblii bez 
znajomości gramatyki, opraco
wał i wydał Gramatykę Hebraj 
ską dla młodzieży, i wprowadził 
ją w swej szkole. 

Ujęcie nauki religii w sposób 
energiczny tak przez Hausnera 
jakoteż przez jego kolegów, 
wywołało konsternację u niektó 
rych rodziców, szczególnie z po 
środ asymilacji i oto rozpoczęła 
się naganka na wszystkich 
młodszych nauczycieli tego 
przedmiotu, którzy poważnie 
brali swą misję. A że właśnie w 
tym czasie rozpoczął się rene
sans żydostwa i młodzież po
częła lgnąć do syjonizmu, iden
tyfikowano w kołach asymila
cji, a przede wszystlkiem w ko
łach inteligencji polskiej i władz 
szkolnych naukę Biblii i mod
łów w oryginale hebrajskim z 
politycznym syjonizmem. Naro 
dowa demokracja podjęła w 
swym organie (Słowo Polskie) 
walkę niby w obronie uciskanej 
młodzieży żydowskiej. Na ratu
szu lwowskim odbyło się wiel
kie zgromadzenie rodziców ży
dowskich, po większej części z 
obozu Narodowej Demokracji i 
taim powzięto uchwałę odnie

sienia się do władz szkolnych 
bu usunięty „język hebrajski" 
z programu nauki religii. Wpro 
wadzone w błąd władze szkolne 
zabroniły używać biblii hebraj
skiej, a w jej miejsce kazały po 
sługiwać się przy nauce religi' 
żydowskiej przekładem jezuity 
Wujka. 

Bezradne nauczycielstwo po
stanowiło zorganizować się do 
obrony i w tym cslu zwołało 
do Lwowa wiec nauczycieli reli 
gii mojżeszowej z całej Galicji 
(1904) na który zjechało się 
kilkudziesięciu nauczycieJi i wie
lu delegatów gmin żydow
skich. Przewodniczącym wie
cu był młody jeszcze wówczas 
prof. Mojżesz Schorr, sekreta
rzem Hausner, i on też wygło
sił referat o pozycji nauczyciela 
religii w szkole średniej, wydru 
kowany w streszczeniu w mie
sięczniku nauczycieli religii 
Haor, redagowanym przez Ma
jera Bałabana. 

Związek utrzymał się przez 
kilka lat, w pewnym okresie był 
jego przewodniczącym rabin 
lwowski Dr. Caro, a jego zastę
pcą dir. Hausner, który już w 
r. 1904 został w swym urzędzie 
ustalony i otrzymał tytuł profe
sora. Z czasem ustały prześla
dowania, młodzież przyzwyczai 
ła się do traktowania przedmio
tu, a Hausner zyskał we Lwo
wie poważnie, wykładał histo
rię żydowską w Seminarium dła 
nauczycieli religii, przetłuma
czył na język polski modlitwy 
na uroczyste święta (Machzor, 
Lwów 1913), ogłosił b aid z o 
ciekawą rozprawę p. t. „Słowac
ki a Biblia", i t. d. i t. d. 

3. W CZASIE WOJNY 
EUROPEJSKIEJ. 

W chwili wybuchu wojny eu 
ropejskiej był dr. Hausner już 
człowiekiem żonatym i miał kil 
koro dzieci, z którjch najstar
szym był jego syn Jeremiasz-
Ciężkie miał życie, gdyż nie
wielka płaca nauczycielska led 
wie wystarczała na najkaniecz-
niejsze potrzeby, jeszcze cięż
sze życie miała pani Hausnero-
wa, która musiała myśleć o 
wszystkich potrzebach domu i 
związywać koniec z końcem. A 
tu wybuchła wojna i jesaczc 
pogorszyła sytuację wszystkich 
mieszkańców Lwowa, a tembar 
dziej Żydów zdanych na łaskę I 
niełaskę wojskowości i admini
stracji rosyjskiej. 

W dniu wybuchu wojny mu
siał młodszy rabin Dr. Samuel 
Gutman objąć obowiązki rabina 
wojskowego i ruszyć w pole, 
starszy rabin Dr. Caro — czlo 
wiek blisko 70-letni — bawił 
na urlopie zdrowotnym w 
Karlsbadzie, wszyscy członko
wie zarządu gminy również ba
wili poza Lwowem, przekazał 
tedy urzędujący wiceprezes gmi 
ny, Dr. Jakub Diamand urząd 
postępowego rabina d-rowi Hau-
snerowi i tym przykuł go do 
Lwowa na cały czas okupacji 
rosyjskiej. 

Jeszcze zanim przybyli Mos
kale, zgromadzili się w sali 
Gminnej bawiący we Lwowie 
członkowie zarządu Gminy i in 
ni obywatele i tu wyłożył Dr. 
Hausner swój projekt stworze
nia żydowskiego legionu, który 
by u boku armii austriackiej i 
legionów Piłsudskiego walczył 
z Moskalami. Komenda legionu 
wschodnio - galicyjskiego (Śli
wiński) zgodziła się chętnie na 
tę propozycję, lecz wład'ze au
striackie robiły trudnoiści i do-

KILKA CYFR Z PRODUKCJI LITE-
RACKK1EJ W POLSCE W ROKU 1937 

Ukazał się niedawno „Rocznik Li
teracki" za rok 1937. „Rocmfa" 
je nieco interesujących danych statys 
tycznych, itustiu^eych iyett lueiac..je 
w Polsce w r. ubiegłym. Jeżeli cho
dzi o beletrystykę to rok 1937 przy
niósł w języku polskim w książkowych 
wydaniach przeszło 500 powieści oraz 
zbiorów nowel. Jest to cyfra nte wyso
ka: przed 10 laty była nieomal w 
dwójnasób większa (ok. 800), poczym 
równolegle ze zwiększającym się kry
zysem gospodarczym zaczęła szybko 
opadać (poniżej 400), ażeby w mia
rę pewnej poprawy Ekonomicznej od 
lat 5 (1933) znów powoli I stopniowo 
wzrastać. Z tego półtysiąca powieści 
rzuconych na rynek księgarski bez 
mała polowa (45 proc.) to przekłady 
z obcych literatur, głównie z języka 
angielskiego (49 proc.), z niemieckie
go (25 proc.), I francuskiego (18 proc) 
W obrazie ostatniego dziesięciolecia 
przewaga tłumaczeń z angielskiego 
jest ciągle rosnąca. Powieść w od
cinku gazetowym I w czasopiśmie 
rówrtleż odgrywa poważną rolę w ty
ciu kulturalnym I literackim. 100 pol
skich dzienników zamieściło w r.1937 
ok. 500 powieści, które miały codzien
nie do miliona czytelników, tak bo
wiem oceniany jest nakład dzienny ga
zet polskich. Oprócz powieści, poezji!, 
utworów dramatycznych, polska staty
styka druków za r. 1937 w dzńale „li
teratura piękna" podaje jeszoze około 
200 książek z działu pamiętników, po
wieści biograficznej i reportażu. Plon 
poetycki ubiegłego roku wyraził się 
w 125 tomikach. Dramatów polskich 
wystawiono tylko 10, drukowano ra
zem 35. 

NOWY TOM WIERSZY JANA 
BRZECHWY 

Na 11 listopada r.b. ukaże się nakła
dem wyd. J. Mortkowłcza tom wierszy 
znanego poety, Jana Brzechwy. Są to 
wiersze o Marszafflcu Piłsudskim. 
ZAMKNIĘCIE MIĘDZYNARODOWE

GO KONGRESU HISTORYKÓW 
W Zurichu zakończył obrady między
narodowy kongres historyków. Nastę
pny kongres odbędzie się w maju roku 
1939 w Pradze. W skład nowego pre
zydium powołani zostali: jako prze
wodniczący prof. Lelattd (St. Zjedn.), 

jako wiceprzewodniczący prof. J or gai 
. (Rumunia) I prof, Nabholz (Szwaj' 
I caria) oraz członkowie: prof. M. Ham» 

deJsman (Polska), prof. Gaushof (Bel
gia) 1 prof. Volpe (Włochy). Sekre
tarzem generalnym pozostje prof. Lhe» 
ritler (Francja). 

WCZESNY DEBIUT LITERACKI 
Jedno z poważniejszych wydaw« 

nictw w Sztokholmie wydaje książkę 
p.t. „Dhiga noc" napisaną przez 15-
letn ego ucznia gimnazjum, Bjerieso i 

j zdradzającego duży talent literacki. 
• Zapowiedź wydania książki młodziut

kiego autora wzbudziła zainteresowa
nie w szwedzkich kolach literackich. 
NOWA KSIĄŻKA NACHMANA MAJ* 

ZLA 
Wkrótce ukaże się nakładem jed« 

nego z wydawnictw nowojorskich no
wa książka redaktora „Literarisze Ble-

ter", Nachmama Ma]7ia p.t ,,Ojf 
szlakn un sztejgn''. Jest to zbiór in
teresujących szkiców literadkich. 

ZGON PISARZA MURZYŃSKIEGO 
W Nowym Jorku zmarł James Wd-

don Johnson, przywódca murzynów 
amerykańskich, pedagog, poeta, mu
zyk, adwokat 1 dyplomata. Zmarły li
czył 67 lat. Napisał 1 wydal kilkana
ście tomów poezji, prozy, almanachów 
pieśni 1 legend murzyńskich, jak rów
nież włele rozpraw naukowych i poli
tycznych. 

TARGI KSIĄŻKOWE W ANGLII 
Z Inicjatywy Rady Książki Angiel

skiej (National Book Council) odbędą 
się w listopadzie r.b. (od 4 do 21) 
ogółno-brytyjskle Targi Książkowe 
połączone z wystawą książki angiel
skiej. 

WYSTAWA PRASY TURECKIEJ 
Z okazji dziesiątej rocznicy wpro

wadzenia alfabetu łatińsklgo, w Stam
bule zosta otwarta wystawa prasy 
tureckiej, na której zebrane są wszy
stkie gazety i periodyki tureckie, uka
zujące się od 1928 r. W Stambule wy
chodzi 109 dzienników I czasopism, 
w Ankarze 16, w Izanłrze (Smyrna) 
18 i id. W 1929 r. w Turcji istniało 
wszystkiego 84 dzienników, w 1937 r. 
zaś istnieje 127. 

pi ero prawie w przededniu przy 
bycia Moskali zgodziły się na 
to i przydzieliły podporuczni
ka D-ra Rapoporta do wyćwi
czenia dość licznie zgłaszającej 
się pod broń młodzieży. Duszą 
tej organizacji był Dr. Hausner, 
który starał się u władz austria
ckich o umundurowanie ochot
ników, o żywność dla nich i tp. 

Nie długo jednak trwała pra
ca młodych żydowskich legioni 
stów; od wschodu nadciągała 
burza i już dnia 27 sierpnia 
1914 roku rozpoczęły władze 
wojskowe i cywilne pośpieszną 
i bezplanową ewakuację. Le
gion rozleciał się, a jego człon
kowie wyjechali ze Lwowa na 
zaohód, gdzie częściowo wstą
pili do legionu zachodnio - ga
licyjskiego (legion wschodni 
rozwiązał się wskutek knowań 
narodowej demokracji) już to 
zostali wzięci do armii austriac
kiej. Wyjechali też ze Lwowa li
czni urzędnicy Poiacy i Żydzi, 
bogatsi kupcy i p-zemysłowcy, 
a na miejscu została biedota 
miejska wraz z nielicznymi bo
gatszymi obywatelami, którzy 
czy to nie mogli, czyteż nie chcie 
li opuścić swych siedzib. Zosta
ły też wszystkie instytucje do
broczynne, jak szpitale, zakłady 
sierot, starców i t. d., zostały 
na łasce Bożej, jalkoteż nie było 
dochodów na ich utrzymanie. 

Z zarządu Gminy został wi
ceprezes Dr. Diamand, i zostaii 
obaj rajbini: ortodoksyjny rabin 
(starzec) Leib Braude i nasz 
rsbin nominat Dr. Hausner. 

(Dokończ, nastąpi) 

Myśli o starości 
Pewien Amerykanin, mieszka-

;  jacy stale we Francji, na Ri
wierze, ma album, do którego 
rozmaici wybitni ludzie wpisali 
myśli o starości. Tylko ten te
mat interesuje właściciela nie
zwykłego albumu. Nie jest to 
zbyt dziwne: zbieracz opinii o 
starości wkrótce skończy 90 
lat. Nikt mu też nie weźmie za 
złe, że przywiązuje wagę tylko 
do zdania osób kompetentnych, 
t j. takich, które mają co naj
mniej 75 lat. 

Na honorowej stronicy albu
mu znajduje się autograf króla 
szwedzkiego : 

„Stary jest tylko ten, kto zga
dza się być starym". 

Bernard Shaw napisał : 
.Starość — to pojęcie ducho

we, a nie fizyczne. Człowiek 
albo rodzi się stary, albo nigdy 
się nie starzeje". 

Zdanie sędziwego generała 
Charpentiera, uczestnika wojny 
niemiecko - francuskiej w la -
tach 1870—71 : 

Za kilka dni skończę 91 lal. 
Niech pan trochę zaczeka. Za 
dziesięć lat, nie wcześniej, bę
dę mógł powiedzieć panu, co 
to jest starość'. 

MONOGRAFIA PIOTRKOWA • 
TRYB. 

Staraniem Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego w Piotrkowie posta
nowiono wydać monografię starego 
rodu trybunalskiego. Brak takiego 
dzieła o Piotrkowie, posiadającym 

wiele cennych pamiątek historycz
nych, dawał się oddawna odczuć. O-
becnie dzięki zebranej kwocie 5 tys. 
złotych przyspieszono wydanie tej 
oermej monografii. 
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Nakładem wileńskiego wydaw
nictwa „Tomor" ukazała się w ję
zyku żydowskim praca B. Marka 
p. t- „Dzieje ruchów społecznych 
w Polsce" („Geszichte fun di 
soojałe bawegungen in Pojłn"). 
Jest to pierwsza na ten temat 
praca syntetyczna, obejmująca 
całokształt mchów socjalnych na 
ziemiach polskich. Dotyczy rów
nież mniejszości narodowych t. j. 
Ukraińców, Białorusinów i Ży
dów. 

W swym ujęciu historiozoficz
nym B. Mark stosuje do pewnego 
Stopnia metodę diałektyki mate-
riailistycznej. Usiłuje burzyć le
gendę idealizującą królów i i 

Szlachtę. Mylnie bowiem sądzi się i 
laikoby dzieje Polski stanowiły j 
jedynie ciąg wojen, pomysłów j 
królów i „ofiarności" szlachty. W 
Istocie dzieje nie opierają się wy
łącznie na jednym stanie t. j. 
Szlachcie, jeno na wszystkich 
warstwach ludności i ich walce 
Społecznej o byt materialny i 
duchowy. 

Zresztą w historiografii pol
skiej walka o pogląd na kształto
wanie się dziejów ma już za so
bą obfitą literaturę. W szkicu p. 
t. ,,Rozwój polskiej literatury 
historycznej" autor daje dosko
nały przekrój walk różnych me
tod historiograficznych. 

Na samym wstępie autor po
wiada: 

„Historiografia polska we 
wszystkich jej etapach rozwoju 
Stanowi rzadki przykład, jaskra
wą ilustrację fałszywości mnie
mania tych, którzy utrzymują, że 
nauka — a także historia —jest 
wroga wszelkiej tendencji, że jej 
twórcy są wyzuci z nastawień 
politycznych, nie uwydatniają 
piętna czasu, środowiska, z któ
rego historiograf pochodzi liuib 
też mu służy". 

Na przestrzeni dziejopisarstwa 
polskiego t. j. od pierwszyoh kro
nikarzy z wieku dwunastego aż 
do poważnych historyków z j 
wieku dwudziestego wybijają się 
Wszędzie aspiracje polityczne, I 
Sprawy gospodarcze oraiz tło kul- j 
turalno-obyczajowe określonych j 
warstw społecznych. Tendencje 
socjalno - polityczne w historio' 

grafii polskiej sprowadzają się 
ogólnie do feodalno-monarchi-
stycznych, szlachecko - demo
kratycznych, mieszczańskich, 
drobnomieszazańskich i ludo
wych. 

Wszak prof. Aleksander 
Brtickner Już twierdził, że kronl-

kontrofemywy. Na ozele korrtro-
fenzywy kroczą: Ludwik Kubała, 
Józef Szujski, Michał Bobrzyń-
ski 1 St- Smolka- Usiłują wyka
zać, że wszystkie czynniki wew
nętrzne życia państwowego Pol
ski nieuniknienie prowadziły do 
upadiku. Z wielkim nakładem 

karz Gallus wykazuje tendencje pracy i talentu Szujski zrazu opo-
wyrainie monarchistyczne, gdyż, wiada się za t. zw. „demokracją 
był na łaskawym chlebie księcia szlachecką", wysępując przeciw-
Bolesława Krzywoustego. Win
centy Kadłubek, zawdzięczający 
swą karierę magnatom, odwdzię
cza się im w swej kronice. Kano
nik krakowski Jan Długosz, wier
ny słiuga i przyjaciel Zb'gniewa 
Oleśnickiego, przywódcy stron
nictwa katolicikiego.był dziejopi- łączając Jednak katolicyzm, 
sem stronniczym. Jego dzieje analizie dziejów posiłkowali 
przesiąknięte są duchem średnio
wiecza. Biskup smoleński Adam 
Naruszewicz, jezuita, autor 
„Historii narodu polskiego od 
przyjęcia chrześcijaństwa" był 
przeciwnikiem demokracji i zwo
lennikiem monarchii absoluty-
s tycznej. 

ko „motłoehowl". A potym skła
nia się co raz więcej na prawo, 
wypowiada się przeciwko huma
nizmowi 1 tolerancji a za absolu
tyzmem monarchicznym- Bob-
rzyńskl jest zwolennikiem abso-r 
lutyzmu monarchistvcznego wy-

- - - - - -  w  

się 
metodą romantyczną. 

Jako reprezentanci szkoły mie
szczańsko - liberalnej wvstepu-
ią: Tadeusz Korzon 1 Szymon 
Askenazy. Byli oni chorążymi 
wzrastającego meszczaństwa ka
pitalistycznego, wyznawcami kie
runku pozytywistycznego- W 

Pod wpływem Joachima Lele-, badaniu dziejów posługiwali się 
weta powstaje uowa szkoła hł 
storyczna, zwalczająca monar-
chiz.n a propagująca zasady de
mokracji. Lełewelowski demokra
tyczne - plebeuszowski rewizjo-
nizim oipiera się na zasadach so
cjalno - radykalnych. W ślady 
Lelewela kroczy również Karol 
Szajnocha, uwydatniając w 
swych szkicach historycznych 
ten d en cj e an tys z1 ach e ckie. 

W drugiej połowie dziewięt
nastego stulecia występują w 
historiografii cztery szkoły, nre-

przeważne metodą real !styczną. 
Monarchiści badali głównie okres 
średniowiecza, pozytywiści zaś— 
pierwszą połowę dziewiętnastego 
stulecia. 

Szkoły drobnomieczcza^tko -
postenowej bronią Wł. Smoleń
ski i Bolesław Limanowski. Wy
kazują on' doniosłą role czynni
ka socjalno-ekonomicznego w 
procesie dzieiowym. Limanowski 
jest nieubłaganym porrromcą tra
dycji szlacheckiej. Ale dla Lima
nowski,go celem badań histo-

zentując cztery odmienne ideolo-j rycznych nie jest element social-
gie. 1) „Szkoła krakowska" czyli 
feudalno - zachowawcza, 2) 
mieszczańsko -liberalna czyli po
zytywistyczna, 3) dirobnomie-
szczańsko-pos.tęipowa 1 4) dla-
leiktvczno - materialistyczna. 

W miarę wzrastania kapitaliz
mu przemysłowego potęgowała 

ny, jeno narodowy. Jego Ideałem 
jest — zdobycie narodowo -
państwowej niepodległości. W je
go pojęciu marksizm nie jest wy
łączną filozof:ą klasy robotniczej, 
tylko jendym z wielu systemów 
socjologicznych. 

jedyny historyk w dmugief po-
s'ę wśród warstw miesmezań- łowię dziewiętnastego stulecia 
skioh nienawiść ku szlachcie 1 
tradycjom szlacheckim w histo
riografii polskiej. Ofenzvwa zasi
lona jest Ideami zaczerpniętymi 
z darwlnizrmi I pozytywizmu 
Comte'a i Talne'a. Ale ideologo
wie szlacheccy przystępują do 

który posłi'.g:wał się sorawdzia 
nem materializmu d'nlektvczne- j 
go był— wspomniany Mikołaj! 
Lubowlcz. On pierwszy w histo
riografii polskiej wysunął ele
ment gospodarczo - społeczny ja
ko nervus rerum dziejów. W jego 

oczach dzieje PoNd N> — dzieje 
walk ekonomicznych, toczącycn 
się wśród socjalnych warstw spo
łeczeństwa polskiego. Do tej 
szkoły należy również dir. Julian 
Marchlewski. 

Polska historiografia współ
czesna (mieszczańska) składa się 
z dwóch szkół. Jedna odzwier-
cładła nastroje i tendencje imteli-
gencji stanu średniego, lgnącej 
ku indywidualizmowi łiberali-
stycznemu. Jej głównym rzeczni
kiem jest proł. Maurycy Han
del sm an. 

Druga szkoła forsuje tendencje 
czynno-nacjonalistyczne. Oświet
la wydarzenia historyczne ze sta
nowiska aktualnej polityki naro
dowej. Reprezentanci tej szkoły 
są pod wpływem ideologa fa
szystowskiego Gentile Giovan-
niego (Fascimo cultura"). Do 
dzieł niektóryoh wpółczesnych 
historyków polskich dyskretnie 
przedostają się momenty rasi
stowskie. 

B. Mark, przystępując do ba
dań polskich ruchów społecz
nych, nawiązuje je do podob
nych ruchów w Czechach, Rosji, 
Francji, Austrii i Niemczech. 
Autor oczywiście inklinuje ku 
ozwartej ideologii t. j. dialeiktycz-
no-rnaterialistycznej. 

Tom pierwszy „Dziejów ru
chów społecznych w Polsce" 
obejmuje otkres średniowiecza. 
Kolejno omawia: powstanie pol
skiego społeczeństwa stanowego 
i państwowości, pierwsze bunty 
włościaństwa i mieszczaństwa, 
początek pańszczyzny, ruchy 
opozycyjno-rel:gijne, husytyzm w 
Polsce oraz ogólne oblicze kultu
ry polskiej. 

" Omawiając pierwsze powsta
nie chłopów w roku 1040 pod 
dowództwem Masława, autor na
wiązuje do wielkiego przewrotu, 
jaiki wóczas nastąpił w stosun
kach gospodarczych, socjalnych, 
obyczajowych politycznych 1 re
ligijnych, które przez szereg wie
ków panowały wAród włościań
stwa słowiańskiego. Przewrót ten 
był skutik'em zniesienia ustroju 
patriarchalno - kolektywistycz
nego- Niewolnicy pragnęli po
wrotu do czadów minionej rów
ności socjalnej. Masy ludowe ugi
nały się pod ciężarem nadmier
nych podatków, płaconych na 
rzecz feodaiłów i kleru. 

Bardzo wnikliwie analizuje 

i okres najazdów Talarów na tla 
walki włościaństwa z warstwami 
uprzywilejowanymi. 

Ciekawie wypada opis po
wstania mieszczaństwa, walK 
międzypartyjnych, momentów re
ligijnych, antagonizmów narodo
wych, zaniku władzy politycznej 
miast i rozkładu samorządów ko
munalnych. 

Barwnie kreśli parcie szlachty 
ku t- zw. systemów1 folwarczne
mu l wprowadzeniu pańszczyzny, 
Również momenty opozycyjno -
religijne Mark opisuje na tl# 
walk socjalnych. Zatrzymuje się 
na opisie bezprzykładnego hero
izmu polskich husytów. 

Na rubieży wieków pięnas-tego 
I szesnastego Polska posiada 
przekształconą już strukturę rol
niczą. Stan szlachecki wykrystali
zował się na ru:nach praw wło
ściaństwa. W miastach wzmaga* 
ją się przeciwieństwa gospodar
cze pomiędzy płebeuszaimi a pa
tryc jusz ami. 

Książka B. Matka (str. 294)1 

napisana jest b. rzeozowo, wnik
liwie i przejrzyście. Nie operuj# 
materiałem archiwalnym, a głów
nie imponuje syntetycznym opra
cowaniem i socjalnym komento
waniem pozornie odległych od 
siebie wydarzeń dziejowych. W 
literaitiurze żydowskiej jest to 
pierwsza praca z tej dziedziny^ 
Niedługo ukaże się zapowiedzia
ny tom drugi. 

L. P. 

UPRZEJMY FILOZOF 
Pewnego raeu przybyła do fi* 

! Iczofa Hegla pewna młoda, pięle-
. a?, kobieta i powiada: 
| — Prowadzę spór z moim mę

żem, w związku z którym posta
nowiliśmy obrać pana na ar
bitra. 

— O co chodzi? — pyta He
gel- i 

Młoda kobieta odpowiada: 
— Idzie o drobnostkę. MąJ 

mój twierdzi, że stąd do rynku 
jtat mie więcej nad 500 kroków, 
ja zaś utrzymuję, że — 1000, 
Jak sądzi pan, kto ma rację? 

Hegel spojrzał na nogi młodej 
kobiety i rzekł z uśmiechem: 

— W istocie rzeczy oboje ma
cie rację-

— Jakżeż to możliwe? — dzi
wi się kobieta. 

— Dla męża pani wynosi 
przestrzeń ta 500 kroków, dla 
pani zaś małych nóżek — 1000. 

J. H. WODEHOUSE. 

ner Pawe 
Paweł był kelnerem w cafe-

-restaurant „Paris". Z szybko
ścią biegacza maratońskiego i 
zręcznością żonglera ślizgał się 
po linoleum posadzki z pirami
dą talerzy na ramieniu, mając na 
ustach wieczny frazes: „Już -za
mawiam - płacić- chwileczkę -
—uszanowanie 1" Za mniej wy
czerpujące produkcje płaci się w 
cyrku pięćdziesiąt funtów ty
godniowo. Paweł otrzymywał 
tylko dwadzieścia szylingów. 

Mieszkał na facjatce, która z 
powodu światła, padającego z 
uikosa, nadawała się na atelier 
malarskie. Było to mieszkanie 
wprost wymarzone dila Pawła I 
Prowadził on bowiem podwójne 
iycie: gdy zdejmował frak kel
nerski, przedzierzgal się w ar
tystę. Mailował. Los skąpił mu 
czasu; starczyło go tyllko dotąd 
na wymalowanie jednego obra
zu 'firy właśnie dopiero co zo-
8t; ukończony. 

głodzie I zmęczenta, bez 
żywego modelu, dzieło to zosta
ło stworzone. Stało oto oparte o 
Stałlugi. Niedługo powędruje do 
handlarza obrazów być może — 

—tylko be? tych przesadnych 
natfzlel — będzie zapewne diługo 
słało w zalkummyim kącie, aż 
zjawi się pewnego dnia bogaty 

una 

l  miłośnik sztuki, natknie się na 
nie przypadkowo i zatkupi je do 
swych zibiorów... Honorarium 
wyrażone zapewne będzie w 
czterech cyfrach... Pieniądze by
ły Pawłowi potrzebne w pew
nym, dokładnie określonym ce
lu. W restauracji pracowała kel
nerka, Jeanne, a na rogu, tuż o-
bok znajdował się dobrze pros
perujący sklep wyrobów tytonio
wych - oba te objekty nazwać 
swoją własnością — oto był 
szczyt marzeń Pawła. 

Jeanne była przystojna o gło
wę wyższa od niego; Paweł u-
bóstwiał ją bezgranicznie tak, 
jak mężczyzni małego wzrostu 
zwykłe kochają kobiety wyso
kie. Dotąd jeszcze nie ośmielił 
się wyznać jej swej miłości, po
przestając tylko na ciskaniu pło
miennych spojrzeń w jej stronę. 
Pewnego dinia zastał ją w kuch
ni na stołku, z twarzą skrytą w 
białyim fartuchu. 

Szybko zamówił u kucharki 
dwa jaja po wiedeńskiu, porcję 
szynki, kawę z kożuszlkiem po
tem zwrócił s'ę do płaczącej: 
Mademoiselle Jeanne, co się pa
ni stało ? Czemu pani tak pła
cze" — „Szef..." wyszlochała, on 
,,Mój śmielej" zawołał Paweł 
To świnia a nk człowiek I" 

Zgadzało się to ziuipełnie z rze-
czywistoiścią: żaden człowiek, a-
ni znawca nierogacizny nie mógł 
zaprzeczyć, iż monsieur Bred in 
posiadał wygląd, żarłoczność, 
obejście — a i duszę prawdzi
wej świni. Z błęikitną wstążecz
ką u szyi, porośniętej sadłem, 
napewno otrzymałby nagrodę na 
wystawie trzody chilewnej. 

Oczy Pawła zabłysły świętym 
ogniem oburzenia. „Spoliczikuję 
go 1" — Wyzwał mię od fląder, 
od leniuchów 1" I od wycieru-
chów 1" dopełnił Paweł. Łzy 
Jeanne nie przestawały płynąć. 
Paweł skorzystał z dogodnej o-
kazji i obiął ją ram'eniem. W, 
dwie minuty wyłożył przed nią 
tajemnicę swego serca. W mil
czeniu przypatrywała mu się te
raz. I oto— Je, która codziennie 
słyszała moc komplementów od 
najelegantszych sulblelktów, a raz 
została zaproszona do kina przez 
urzędnika z ministers-twa, jej —.1 

— ośmielił się oświadczyć o rę
kę — zwykły kelner! 

„Człowieku, co cl do głowy 
sitrzeliło I" zawołała oburzona.— I 
„Ubóstwiana I" — Patrzcie mi go ! 
za dwadzieścia szylingów tygod
niowo chce żonf utrzymać !" 

Paweł zachwiał słę pod obu
chem tego ciosu, szybko jednak 
oprzytomniał. „Słuchaj, Jeanne!" 
— zaczął „jarablam terai nłe-
vieie. Ale flis jestem tylko kel-

•crem, jestem tafcże artystą. Na
malowałam obraz, trwało to-

przez cały rok. Sprzedam go te
raz... ! 

] Spojrzała na niego z zainte
resowaniem l z odcieniem szaoun 
ku „Obraz"' — rzekła z namy
słem — >rZa obrazy dobrze pła-

i cą"' j Teraz Paweł był zadowolony, 
że nie trzyma jej w ramionach, 

| które mu były potrzebne na zob
razowanie wspaniałości swego 
dzieła. Nazywa się „Zakochany 

1 Pasterz". Scena przedstawia las. 
. Chłód i zieleń. Promienie prze

bijają się przez gęstwinę drzew. 
Na ruchu leży uśpiona śliczna 
dziewczyna. Nad nią pochylony, 
w pozycji gotowej do pocałunku, 
"fol młodiz:eniec w ubraniu pas
terskim. Ogląda się wokoło, czy 
go niikt nie widzi. Oblicze jego 
promienieje szczęściem. — 
..Tak" — rzekła Jeanne — to 
można dobrze snwzedać. — „Wi
dzisz więc, mój aniele, zarobię 
dużo pieniędzy, a wtedy..." 
— Morowy z ciebie chłop, Pa
wle I" odirzekf anioł. — „Może 
być, zobaczymy... I" 

II 
Teraz rozipoczęła się wędrów

ka ..Zafcochaneisro Pasterza" 
Pełem dumnych nadtziiH udał się 
Paweł do handlarzy obrazów, 
wrócfł jednak do domu stłam-
«zony, jak pęta"ety balon. 
N:ift nfe ehdał twzyfać teęo o-
bra tu, wszvscv jakby sie zmó-
wtli, osnaltnlalT, iż mała na skła- -
dzle podobne małowfHła. i 

„Spraedałeś obraz ?" zapytała I 

jeanne — .Jeszcze nie. Tak łat
wo nie idzie. Cierpliwości, moja 
droga 1" 

Próbował szczęścia w pismach 
ilustrowanych. Dziwnym zb'e-

[ giem okoliczności i tani tłotna-
i czono się brakiem miejsca. 

• „A obraz ?' pytała Jeanne po 
dwóch tygodniach." — „Je6zcz« 
n.ic Ale... — Ubóstwiana 1" —> 
.>— Ach, ty !" rzekła Jeanme, od
rzucając w tyi dłużą, atle zgrab-

I na głowę. 
i Po miesiącu piękna pasterka 
znów spała na stalugach w fa
cjatce. ^ Nilktt nie chciał na nią 
spojrzeć. Przygnębiony Paweł 

'wiócił do caiie-restauTant „Pans" 
Samotny gość siedział przy jed* 
nym ze stolików. Szef, Bredin* 
opuścił swoje nretsce przy kasie 
i z bo!cu popijał piwo. Wreszcie 
wstał, zadowolony z siebie I zfl 
świata, podszedł! do Jeanne i po
wiedział jej coś do ucha. Po
tem dortał c^ś Jeszcze. Paweł 
spoglądał nań z kąta, z wśc:e-
kłą zazdrością. Bredin ujął ią za 
podbródek. „Płacić 1" zawołał 
ęoś-ć, lecz Paweł no nie słyszał. 
Opanowała go tyto jedha myśl: 
zatłuc te fro łotra, co ośmielił sfy 
łaskota* Jeanne w por!HrfV>ek. 

Pierwisze, co noczn.ił Bredłn by
ło bulika, wvce'towana w ie^o 
eto we. KrzM^nał. fa""ibv q-o suto 
najechało od tv>łn. Dnuica b""'I<a 
gro^nfe wrzel?ciała nad ie^o <r'o-
wą. Dwa ptvs;e ?. 'kremem pękły 
mu tf.ż w oczach. Sarnr,' gość, 
spieszący z płaceniem, i idł t 

s 
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MAREK PSIAWOZiC 

Uwagi „Wiadomości Literackich" 
„PoEicy-dirześcijanie pochodzenia żydowskiego" 

W Wiadomościach Literac
kich zamieścił ni ej akii Quidam 
reoanzję o książce Mateusza 
Miesesa „Polacy-tchrześcijanie 

pochodzenia żydowskiego". Po
za 'kilku u Wagami słusznymi jest 
w tqj reCdiiiZjn wiele uwag zło
śliwych i krzywdzących, które 
dopraszajją się o napiętnowanie. 
Zaniilm dojdziemy jednak do 
tych jadem zaprawionych ustę-
|>ów, musimy wprzód omówić 
rzeczowe. 

Qui'daim twiiieu dzi, jakoby imię 
Abraham nlezianvsze wskazywa
no na pochodzenie żydowskie, 
że nairód polski jalko katolicki 
zżył aię z Biblią w średnich 
wiekach i używał często imion 
zaczerpniętych ze Starego Te-
ftamiemtu, jak to czyniły i c-zy-
rią po dziś dzień narody anglo
saskie. Twierdzenie to jest tyl
ko w bardzo drobnej mierze 
słuszne. Nikt Samuela Zborow
skiego ani Jeremiego Wiśnilo-
wieckiego mimo ioh staroitesta-
mentowych rtrtion nie będzie u-
ważał za potomków Żydów, ale 
każdy chyba przyzna., że ani 
dziś an! w średnich wiekach ża

den Polak - chrześcijanin n!ie 
przybierał imienia Abraham lub 

•Mojżesz, które są synonimem i 
wprost symbolem żydiostwa. 
Wprawdzie Żydzi przystęipuący 
do chrztu, niewątpliwie chcieli 
zacierać ślady pochodzenia 
.swego i chętnie porzucali imio
na biblijne, przybierając imio-
ra modniejsze, ale bywało, że 
fcłbo ksiądz z niedbalstwa, z ka
prysu pozostawia! imię pier
wotne albo neofita z kaprysu 
czy upodobania upierał się przy 
zatrzymaniu imienia, pod któirem 
był już pawszohnie znamy. Ra
cję ma więc Micseis, twierdząc, 
że imię Aorahami lub nazwisko 
Abraham niemal zawsize wska
zuje na pochodzenie żydowskie. 

Zdaniem p. Quidama Ksawe
ry Korczak Bran i cki we wstę
pie do przekładu Bramy Poku

ty, ułożonym we formie lis/tu 
dedykacyjnego dc hr. Stanisła
wa Tarnowskiego, byłego pre
zesa Akademii Umiejętności w 
Krakowie, chciał Tarnowskie
mu ukazać teorelyczną możli
wość a nie dowód istotnego, 
konkretnego pokrewieństwa z 
Żydami, (a to w zdaniu: „Tak 
On, Stanisław Tarnowski, jak 
również ja Xawwy Korczak Bra
nicki przysiądiz mie możemy, że 
w żyłach naszych choć cząstka 
krwi Abrahama nie tętnu"; w 
przeciwnym bowiem razie, zda
niem p.Quidama Branicki przy 
swej przekornej mentalności 
wprost wygarnąłby Tarnowskie
mu konkretny wywód genealo
giczny. Twierdzenie p. Quida-
ina nie jest słuszn*e. Kto bo
wiem zna ze wspomłeń i pamię
tników współczonych sylwetkę, 
mentalność i ohraktar Ksawere-
go Korczaka Branickiego, nie 
zgodzi się na powierzchowne i 
lekceważące scharakteryzowa
nie go jako jednego z najcie
kawszych wyginał ów emigra-
cyjnycn, lecz przede wszystkim 
scharakteryzuje go jalko szwa
gra Zygmuta Krasińskiego, jako 
przyjaciela Abratna Mickiewicza 
(który byle kogio nie dopuszczał 
do przyjaźni), lako człowieka, 
któ.ry dorobił się na budlowiie 
koleii w Algierze og-omnej for
tuny i razem ze znanym ekono
mistą Ludwikiem Wołowskim 
w r. 1852 założył ogromny baimk 
(Hiipot, Credit Foncier) w Pa
ry żiu, jako bardzo zdolnego i 
dzielnego człowieka i jako bar
dzo ofiarnego patriotę, o za
chodnio europejskich poglądach, 
które wypowiedział i podreślał; 
dlatego właśnie w związku z 
częstem roztargnieniem, niecier
pliwością i niechęcią okazywa
ną nagabującym go częstokroć 
pretens:omalnym emigrantom tu
dzież w związku z okazywaną 
Żydom życzliwością większość 
emigrantów polskich okrzyczała 

go jako „oryginała". Dedykując 
przekład Bramy Pokuty „sio-
strzanowi" swemu Stanisławo
wi Tarnowskiemu, ożenionemu 
z jego bratanicą czyteż sio
strzenicą, chciał mu Branicki 
w owiej dedykacyjnej przed
mowie dać lekcję swych li
beralnych zapatrywań w kwe
stii żydowskiej, ale w swej du
żej subtelności nie byłby się nig
dy posunął tak daleko, by swemu 
siostirzanowi publicznie „wygar
nąć" konkretny wywód genealo
giczny, który woleć odimiennego 
światopoglądu T arnowskiego 

mógłby wielce zaboleć i siostrza
na i jego żonę ! Boć wśród lu
dzi tej sfery towarzyskiej i tego 
pokroju co Ksawery Korczak Bra
nicki i hr. Stanisław Tarnowski, 
wystarczy myśli swe zlekka i de
likatnie podsunąć pod nos a nis 
wygarniać ich łopatą i łopatą tą 
diługo przed nosem wywijać 
(jak to p.Quidam wyraża się o 
sposobie pisania Mateusza Miese
sa).— Jeżeli idzie o wskazanie 
rodowodu, to podobno jacyś pro
toplaści Małachowscy ozy Miła-
chowscy wchodzą tu w grę po 
kądzieli, ale ile w tym prawdy, 
trudno doprawdy dociec i nie o-
płaca się dociekać. To 1-no wiem 
z własnej obserwacji i ze spo
strzeżeń innych, że St. hr. Tar
nowski, człowiek o niskim wzro
ście i o brodzie (starannie pielę
gnowanej), miał w kształcie no
sa i w wyrazie twarzy istotnie 
rysy poniekąd semickie. — Nie 
zawadzi przy tym wspomieć, że 
Branicki, nawiązując do zdania 
wyżej przytoczonego, pisze dalej: 
„Godną zadziwiana jest rzeczą, 
iż rodziny , które początek swój 
od Żydów ciągną, a których im 
nie wymieniam,... najbardziej na 
Żydach psy wieszają; gdy zaś .ry
sy twa zy pochodzenie wschod
nie zdradzają, wtedy na koliga
cje z Ormianami cała wina się 
składa"..; W tym naświetleniu i-
naczej się chyba przedstwiają 

wywody Miesesa 1 (niesłusznie 
invHjgi p. Quidaima. 

Gniewa p.Quidama (niesłusz
nie) ulwaga Miesesa, że istotnie 

„Chopin ze swoim nosem i wyra
zem oczu na swym portrecie 
przypomina mocno Żyda. Być 
Tiioże, że w bej wzmiance jest o-
drobinka subiektywnego sądu; 
skoro jednak Ignacy Paderewski 
wyraził się o Kyszardzie Wagne
rze ;1) ,,dość spojizeć na portret 
Ryszarda Wagnera, na profil je
go twarzy, by odgadnąć, do ja
kiej rasy należy", to taką samą 
uwagę może zrobić Mieses o 
portirecie Chopina w nawiązaniu 
do poważnej wzmianki Antonie
go Langego o żydowskim pocho
dzeniu matki jego. 

Rację ma p. Quiidaim, wytyka
jąc, że Mieses niepotrzebnie w 
galerii chrzczonych Żydów za
mieścił ludzi, którzy z żydost-
wem nigdy nie zerwali, jak Ma-
thiasa Bersona, Jana Bersona, 
Natana Gliksberga Henryka Bie-
geleisena. Zwłaszcza paimięci 
Henryka Biegeleisena wyrządził 
Mieses istotnie krzywdę. Wiem 
bowiem stanowczo, że Henryk 
Biegeleisen, który do ostatniej 
chwili nie stracił przytomności u-
mysłu, wbrew namowom, takie w 
ostatnich dniach życia ostro pro
testował przeciw nakłanianiu go 
do chrztu; pochowano go tei na 
żydowskim cmentarzu we Lwo
wie. 

! Słusznie tei p. Quid am wy
tyka Miesesowii zbyt częste u-
żyw am i e słow obcych; ailie sam 
Quiidaim czyni to samo; w je
go recenzji jest bez liku wyra
zów obcych („infiltracja", „ze-
patować" itd. itd.) 

Tu i ówdzie wkradły się do 
książki AAiesesa skutkiem nie
dopatrzenia ozy też roztargnie
nia pewne stylistyczne lulb ję
zykowe usterki; ale z tego nie 
wynika, by p. Quidiam miał 
prawo wyrażać się zgoła nie 
po polsku i do tego bardzo 
wuilgarnie: „Mieses jes-t z pol
szczyzną wyraźnie nabak!er(!) 

') por. bardzo dobry ajrtykuł 
dra. Adama Dojczera w „Na
szym Przeglądzie" z drugiego 
stycznia 1938 p.t. „Czy Ry
szard Wagner był aryjczy-
kiem ?' 

Skoro Qui dam wytyka Miiese-
sowłi kilka niefortunnych wy
rażeń. to w pierwszym rzędizie 
powinien sam wystrzegać się 
wulgarnych wyrażeń i starać 
się o to, by o nim samym ktoś 
nie napisał, że „chce być i jur
nym, i dowcipnym, i zamaszy
stym i patetycznym"... 

Cuchną też zjadliwą złośli
wo śoią i gruby niesmak wywo
łują uwagi Quidama, jakoby 
widoczne omyłki pisarskie 
względnie omyłki druku i nie
dopatrzenia korekty (które 
zwykle prostuje się w 
dodatku do książki w rubryce 
,,Errata",) które więc Miieses 
niewątpliwie sprostuje po wy
daniu drugiego 4omu, należało 
uważać za... błędy gramatycz
ne, językowe i stylistyczne 
(n.p. „syreni ogród" zia/miast 
„syreni gród" „odbija mi się 
o uszy" zamiast ,,odbiło mii się 
o uszy", „matczyni" zamiast 
„maitczyny". 

Jeżeld Quidiam w piątym u-
stępie swej recenzji pisze, że 
matka Chopina „nosiła nazwi
sko Krzyżanowskich," 'o 

mógłby jakaś pu/rytanin języko
wy stanowczo zarzucić, że jest 
to bardzo rażący germanizim. 
A jeżeli w ostatnim ustępie re
cenzja swej wyraża się. że 
książkę Miesesa traktują ludzi* 
„ma seirjij" (zamiast „na ser-
jo"), to doprawdy Mięse* 
mógłby dla rewanżu m> uwa
żać tego zia omyłkę drukarską, 
lecz za błąd stylistyczny i ję
zykowy i skierować tę gratkę 
do... rubryki ,.Camera obsciu-
ra" Wiadomości Literackich.. 

Wogóle p.Quidam przy oce
nie pracy Mateusza Miesesa o-
kazuije wiele złośliwości. Jeżelii 
sądzi, że on sam potrafiliby ten 

materiał lepiei opraicować, 
można myśli jego tylko przy 
kJasmąć i zawołać „vivat sequr 
ens 1" Narazie musimy z wiel
ką satysfakcją zaznaczyć, że 
nawet p.Quidam mimo oczy
wistej złośliwości przyznaje, iż 
'książka Mateusza Miesesa zdo
łała już wywołać pewmą dys
kusję i że ją szerokie koła 
traktują poważnie. 

powrotem, bo postanowił zacze
kać na koniec tej rozgrywki. Bre-
din ukrył się za kasą, a Paweł 
nacierał nań z pączkiem w ręku 
ł burzą przekleńs-tw na ustach. 

Wallka zapowiadała się cieka
wie. Lecz Jeanne położyła jej 
koniec. Ujęła Pawła za ramię i 
wstrząsnęła nim tak, iż pączek 
spadł na podłogę. Paweł wbiegł 
do kuchni. „Osioł IDwreń ! Idio
ta !" wołała Jeanne, która za nim 
poszła. Ciska w szefa ciastkami ! 

„On przecież..." zaczął Paweł. 
>,A jeżeli nawet? To cóż to cie
bie obchodzi ?" 

Paweł był zmiażdżony do
szczętnie. Rozpaczliwie ocierał 
czoło serwetą. Świat jego zapadł 
się w gruzy. Wieczorem Bre'Jin 
wypłacił mu gaiżę i Paweł na 
zawsze opuścił cafe-restauirant 
Paris. 

III 
Wszystko się skończyło dla 

niego — postanowił więc także 
skończyć <, życiem 1 Chciał po
pełnić samobójstwo. Lecz w jaki 
sposób ? Talk był pogrążony w 
tych myślach, że nie dosły
szał ostrzegawczego klaksonu. 
Kierowca ohrzuoił go stekiem 
wymysłów. Przypadek ten na
prowadził go na myśl-: wiedział 
już teraz jak pozbawić się ży
cia ! Stanął na rogu ulicy i w pe
wnym momencie rzucił się na 
jezdnię z przeraźliwym krzykiem-
Wywołało tó efekt zgoła nieo
czekiwany. Miało to być poże
gnanie poid adresem Jeainne, a 

tymczasem osobnik, prowadzący 
maszynę, sądził, że to krzyk o-
strzegawczy i zahamował maszy
nę. ,,Co u licha...' zapytał spo
kojny głos przy kierownicy. Pa
weł podniósł w górę ramiona: 
„Oto jestem! Proszę skończyć z 
moim życiem 1" — „W piątek 
nie popełniam morderstw — to 
sprowadza nieszczęście !" rzekł 
głos o wybitnym akcencie ame
rykańskim. „Ale, przepraszam za 
pytanie — z którego domu war
iatów raczył pan uciec ?" 

Paweł stracił panowanie nad 
sobą. Szlochając, usiadł na brze
gu chodnika. Wstrząsany łka
niem opowiedział histoirię siwych 
cierpień. Amerykanin słuchał u-
ważnie. „A więc stracił pan po
sadę, dziewczynę i nie mógł pain 
sprzedać obrazu ! To, rzeczywiś
cie, smutne, lecz z teigo powodu 
nie należy jeszcze r2ucac się pod 
koła wozów. Niechże pan pój
dzie ze mną do hotelu, może 
znajdziemy na to radę !" 

Po obfitym obiedzie w hotelu, 
Amerykanin wyraził chęć obej
rzenia obraziu. „Podoba mi się" 
.— powiedział — robota — 
•— pierwsza klasa !" Serce nieo
mal nie wyskoczyło z piersi Paw
ia. Może natrafił właśnie na bo
gatego miłośnika sztuki, o ja
kim zawsze marzył! Bogaty jest 
z pewnością, gdyż miał drogie 
auto i mieszkał w luksusowym 
hotelu, zaś na sztuce zmał się na-
pewno dobrze, bo określił jego 
robotę za pierwszorzędną. 

„Szukam juiż oddawina podob
nego obrazu," ciągnął dalej A-
merykanin. Paweł podniósł oczy. 
,.Gdyby pan poczynił w nim pe
wne zmiany, chętnie nabyłbym 
go i obstalował parę innych. 
Mecenas sztuki wskazał na pa
sterza. „Niech pan spojrzy na te
go postawnego obywatela ! Cóż 
takiego on czyni ?" — „Nachyla 
się," żarliwie pastpieszył Paweł 
z wyjaśnieniem, „pragnie ucało
wać swą ukochaną. Ona jeszcze 
nie przeczuwa..." — „Co ona 
r^bi — to dla mnie nieważne, 
to mię nie interesuje. Chodzi o 
niego. On nachyla się. Przypuść
my, iż młodzieniec ten nosi 

szelki od spodni t nachyla się 
tak nisko. Co wtedy się stanie ? 
Szelki pękną z pewnością." 

Paweł był nieco speszony. Z 
tego punktu widzenia nie trakto
wał nigdy sweigo zakochanego 
pasterza. „Tak, to możliwe..." 
,.Nie, byłoby to niemożliwe, gdy
by nosił szelki „Elastic" firmy 
Galloway. Szelki „Elastic" za
bezpieczają od tego rodzaju wy
padków, mioże mi pan wierzyć, 
ja jestem wynalazcą tego syste
mu szelek. — „Aha, rozumiem 
pana teraz !" „Oto moja propo
zycja. Niech pan domaluje te
rnu młodzieńcowi szelki „Elas
tic !" Daję panu trzy tysiące do
larów za ten obraz i kontrakt na 
cztery tysiące rocznie, jeżeli pan 
będzie pracował wyłącznie dla 
mnie Pan ma specjalne inklina
cje w tym kieiwiJkiu — Już ja się 

na tym znam ! Ten jaśniejący 
szczęściem wyraz twarzy mło-1 
dzieńca, naprzyikład, świadczy 
odrazu dla czego, jest taki szczę- , 
śliwy, dla czego z taką ufnością 1 

patrzy w przyszłość. Bo nosi 
szelki „Elastic" ! Każdy to poj- j 

muje odrazu ! Wie, że może na- i 
chylić się bez obawy — jego j 
szelki nigdy go nie zawiodą ! 
Proszę podpisać tutaj, nad tą 
punktowaną linią !" 

Parę minut po pierwszej, po
sterunkowy, stojący w pobliżu 
cafe-restaurant ,,Paris", ujrzał, 
że stamtąd wzywa go jakiś męż
czyzna. Posterunkowy doznał 
wrażenia, iż gdyby człowiek ten 

' miał niebieską wstążeczkę na 
szyi, byłby oz/dobą wystawy ho
dowców trzody chlewnej. „Pa
nie władzo !, zaczął tamten w 
najwyższym podnieceniu —„tam 
w kawiarni znajduje się kelner 
od wczoraj wymówiony z posa
dy — dziś przyszedł znowu ! 
Mówię mu, że tu nie ma czego 
szukać, żeby szedł dalej — ale 
on nie chce opuścić mego loka
lu ! Musi go pan stamtąd wy
rzucić !" 

Z godnością i powagą wszedł, 
policjant do lokalu. Paweł sie
dział spokojnie, zatopiony w 
swych myślach przy stoliku pod 
oknem. Jeanne wrogo patrzała 
nań zza lady bufetowej. Co się 
tu dzieje 1" zapytał policjant,. 
,.Nie niani pojęcia"odirzelkł Paweł 
podnosząc wzrok w górę. „Pro
szę sobie wyobrazić, panie po

sterunkowy, wchodzę do tego lo
kalu, pragnę coś zjeść, a ten 
człowiek chce mnie wyrzucić." 
— „To mój były kelner — nie 
ma przy sobie ani grosza..." Po
licjant spojrzał groźnie na Pa
wła. Paweł uniósł w zdziwieniu 
brwi. Potem wyciągnął przed 
okrągłymi oczami Bredina swój 
portfel I wyjął z niego stos ban
knotów dużych oraz małych i 
rozłożył je tak, iż cały stolik 
został nimi pokryty. Wziął mały 
nanknot i rzekł do policjanta: 
,,Panie władzo, jeżeli pan byłby 
łaskaw przyjąć niewielkie wyna
grodzenie za stratę czasu i nie
potrzebną fatygę, na jatką ten 
nierozsądny człowiek naraził 
pana..." 

„Panie," rzekł policjant do o-
niemiałego Bredina ,,Jeżeli pan 
będzie odwalał takie kawały, 
spotka pana naipewmo nieprzy
jemność. Ostrzegam pana, pro
szę o tym pamiętać 1. 

Paweł zażądał karty z jadło
spisem. Jeanne przyniosła mu ją 
i przymilnie nachyliła się nad 
nim, "Sprzedałeś obraz Pawle ?" 
szepnęła. „Dużo za niego dosta
łeś ? To mnie ogromnie cieszv... 
mój drogi... teraz możemy... 

Znów Paweł ściągnął brwi w 
zamyśleniu „Zechce panienka 
b y ć  u p r z e j l m a  i  p r z y n i e ś ć  r o i  p a 
pierosów !" rzekł spokojnie i z 
niewzruszoną godnością. 
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WSPOMNIENIA 0 N0HBER6U 
legał na głośnym... wywianiu 
miłosnym. Nomberg wyjął z 
kieszeni białą jedwabną chustkę 
rozłożył ją szybkim ruchem na 
ziemi i opadł na kolana przed 
krzywonosym ,,dodatkiem" w 
okularach. Paniemka stanęła zmie 
szana, zeszyty wypadły jej — 
zdaje się — z ręki. Nomberg XT, i.. ... zdaje się — z rytu. 

iMa lau przenosił snę „lifterackl Tu w Miedzeszynie przectia- - go przyjaciel Abraham Rajzen, Wywracał oczyma i zaczął śpie-
Com do jednego z letnisk pod- dzając się z ojcem któregoś któremu nie przeszkadzały ani ( w a ć  ]ekko ochrypłym głosem, 
warszawskich, najczęściej na li- j wczesno - letniego chłodnego ! objedzone kobiety ani złe kogu- j wyciągając ku niej ręce proszą-

otwootaej. Tu na słynnej „li- [ d.n.a, sipotkalem po raz pierw- j ty. A skoro Rajzenowi ociipowia-; c y i I T I  ruchem: 
nu koncentrowało się w ciągu | szy Nomibepga, o którym słyszą- | da pensjonat 
h tnich miesięcy żydowskie tyće j lem wiele w Warszawie, lecz uciec? 
łteradkie Warszawy, tu snotka<5 ' nit znałam dnt.^,d liIiło>i • — 

czemu on miałby 

Warszawy, tu spotkać ' nit znalem dotąd bliżej. j — Raj zon śpi jak zabity — 
można było pisarzy najzinako- j Był mały, chudy o ciemkich no skarżył się Nom/berg na przyja-
miitszych do debiutantów. Nie- !  gach, głowę miał jednak du>żą, ; cielą i zazdrościł mu. 
jeden piękny pomysł literacki na nieproporcjonalną do tułowia, j Może dlatego, że n>ie czul się 
rodzi) się na „linii" i... został du j I.ekko zamglone siwo - zielon- dobrze w hałaśliwym miedzeszyń 
pogrzebany. ! Niejedno piękne kawe oczy spoglądały mądrze skiiim .instytucie tal/ 
marzenie wyśnione przez mło
dych entuzjastycznych poetów 
przy błastku wygwieżdżonego o-
»HPrt.ol/li/lr*A a<,>yvU > - ! - • 

, cym 
Piękna jesteś kochanie 
Piękna jak cały świat 
Lecz jedną tylko wadę masz 
Że ci pieniędzy brak... 
O, jedinę tylko wadę masz 
Że oi pienędzy brak... 

Nie sposób było powstrzymać 
się od śmiechu i „bomba" wy-żarcia" tak 

i przenikliwie z pod zmarszczo- | chętnie spędzał czas w naszym bJchla. Po lesie, po żółtej pola
nego czoła. Mówił bardzo szyb- J na uboczu stojącym domku, i n i e  potoczył się głośny śmiech, 
ko warszawskim dialektem, oj- , choć i u nas było dość roj.no i , Dopiero wówczas zorientowała 
f m/ł n <i ł/A mi! n «4 I n l — _ _ —. nft • r n.t-H /N Tu Inrlnnili ntnl xin lnl> twookiego rrieba rozwiało się i ciec natomiast używał starego :  gwarno. Tu jednak czuł się jak ^ę^ ewczma w sytuacii i czet 

wleciało wraz z pianiem wiiej- • litwackiego dialektu i wydawa-!w domu otoczony przyjaciółmi i w  " zawstrydzona pobiegła w 
kogutów. |  ło mi się. że się nawzajem nie i kolegami: i — co najważniejsze trunku 9 tac}i kolejowej. 

Byli tacy, którzy w Warsza- 1  rozumieją. Później gdy Nomberg I— dziewczętami. Były to kursi- | 
wie w ciągu długich ziimowych [ zaczął częściej przychodzić dojstlci albo t.zw. „literackie dodat-

— Już poszła? — zapytał Nom 
b&rg podnosząc się wobno z 
ziemi. Strzepnął jedwabną chu-
steczikę i spokojnie włożył ją 
do kieszeni — No, dzńęki Bogu 
Najwyższemu. 

jeżeli ktoś przypuszcza, że 
po tej scenie „dodatki literackie" 
odczepiły się od Nomberga — 
myli się gruntownie. Na krótko 
tylko dały miu spokój, nie za
trzymywały go w lesie, aby od
czytać mu swoje wiersze o 
„srebrnym księżycu"' i „sennym 
strumyku". Po paru tygodniach 
niektóre z nich próbowały szczę 
ścia u Nomberga, a ten znów 
musiał zastosować swój „wyna
lazek". I niejednokrotnie w ciem 
nozielonym lesie obok naszego 
domiku dźwięczał wesoły śmiech 
kiedy Nomberg śpiewał wscho
dzącym gwiazdom poezji swą 
miłosną piosenkę: 

Zastrzelę się, powieszę się 
Daj mi twe usta daj~. 

miesięcy nie przychodzili do nas 
wcale al/bo bardzo rzadko. La
tem natomiaist, gdyśmy wyjeżdża 
li na „liinnę", stawali się czę-

nas i do Szyminów, przyzwycza- ; ki'', z którymi przechadizał się JEGO UKOCHANA., 
Mojżesz Mendelsohn był wiel i Pownego razu, gdy Jacob! o-

iłem się do jego wymowy, a w pobK®!o !m lesie lub po żół-
ojcicc już ja dobrze rozumiał < tej wylysiaiłej polanie. . . _ . 

Nomiberg sprzeczał się z oj-1 W wolne dni kurststkl ze kim filozofem niemiecko - źy- powiedział mu znów o jakitjl 
stymi gośćmi. A gdy stali „z ' i- ' cem, nie mógł pojąć jego silne- ! sz/kół freblowskich Malipenna i Al cowskum „epoki oświecenia" i awanturce miłosnej, która wy
mówi" goicie spotykali się u j go przywiązania do rełigii i za- j termana wyrywały się na kiKka 1  j\dną z najznakomitszych oso- oarzyla mu się ostatnio, Mendel-
nas o pachnącym rozikwitłym . pału z ja/kim bronił swego sta- godzin na ,,l :n'ię", by spędzić 11istości literackich osiem- s/chn odezwał się z uśmiechem: 

1  nowiska. ścierali s> ;ę w ostrych czas w towarzystwie pisarzy. |  uastego wieku. Najwięksi u- { — Wiedz, przyjacielu, że i poranbu z ,,letnimi" — rozpo-
ozynały się hałaśliwe radosne 
powitania, jaik na weselu. Przy 
jasnym uśmiechu słońca, aksa 
mitnvm szeleście lasów 

dyskusjach, co im oczywiście ! One były pocztą literackich plo
nie przesz/kadzalo utrzymywać ' tek: na linię przywoziły prze-
poprawnych a nawet przyjaz- j ważnie dobroduszne ploteczki o 

igla- nych stosunków. Ojciec cenił |  pozostałych w Warszawie .,zi-
stych miejscy pokłóceni z sobą 1  bardzo Nomberga, jego umysł ! mowych pisarzach", a do miasta jz przodu. Jego blada, ascetycz-
goście, a wesoły dźwięk wideł- jasny i otwarty, błyskawiczną'o- ' zawoziły świeże historyjki o „let , na twarz promieniowała mądro-
r/i w I •/vwarTviomrl Ł/*h ri-Pnłarif* 7H'rvlnn.Qr trafnon-A nirh" ŚcićJ, ICCZ flic byl3 piękna-

Do domu Mendelsohna przy-

czeni i myśliciele podziwiali go mnie odwiedziła piękna kobieta, 
i szanowali. Ale u kobiet nie |  — Pana? — zawołał zdziwio-
c eszył się powdzeniem: był ma ny Jacobi, rzucając spojrzenie 
ły, ułomny miał garb z tyłu i na ułomną postać Mendelsohna. 

Tak przyjacielu, — odpo-

ców i noży towarzyszył ich ser
decznemu zbrataniu. 

W Miedzeszynie mieszkał iś-

rientację, zdolność trafnego 'de
finiowania i oceniania rzeczy i 
wydarzeń. Nomberg zaś podzi. 

tny w odosoł>nianyim drewnia- w 'a ' zawsze styl ojca, tempera-
łiym domiku na skraju gęstego 
sosnowego lasu. Długie gałęzie 
drzew rozpościerały się ponad 

nich1  

Nomberg pokpiwał sobie z 
kursistek zwłaszcza z nudnych 
„literackich dodatków", kióre 
lgnęły do niego. Cóż dopiero 
gdy ,,dodatek" taki nosił okula
ry i gonił za Noniibergiem a>by 
mu odczytać płody swego du-

met i Fiirykę jego utworów 
Nomberg mieszkał w pemsjona 

oie, gdzie p'rzez caty dzień zgrzy 
naszym domkiem. W domiku j tały staroświeckie ochrypłe gra , 
tym oprócz nas m ieszikał wyda w | mofony i tęgie nalewkowskie cha na „łoive naituiry' i orzeźwić 
ca R. Szymin. do którego rów- j baby mlaskały ciągle wargami, j swoją „wiosną - radosną" — 
tiież w ciągu całego lata przy- j oblizując się po tłustymi jadle. :  wówczas rozprawiał się z osób-
jeżdżali pisarze, zwłaszcza ta- J Skarżył się często, że nie może , ^3 w t a ,l< zjadliwy sposób, że 
cy, których książki obiecał wy- j sypiać w pensjonacie, że przez musiała zostawić go w spoko-
dać. Przybywałi wybadać grunt, ! całą noc łażą Kidzie po kory- j j l ,i zapowiadając innym, by nie 
dowiedzieć się, jak wygląda spira j tarz>u. Znajdą się zawsze pen- z&liżały się do Nomberga. 
v/a wydania i przy okazji zła- • sjonatowe paniusie, które przy- I Pewnego dnia, gdy Nomberg 
pa l' kilika rubelików na konto chodzą jesz-cze później niż on, j n 'e  mógł się w żaden sposób 
przyszłych honoratiów. j a gdy wreszcie zaśnie o świcie, pozbyć jak'egoś brzydkiego 

Mieszali się więc nasi goście | koguty w.ercą mu drawę w gło- ,dodatku , który napadł go z 
z gośćmi Szymina, granice za- ! w '® swoim pianiem... A1imo to ' paczką zeszytów — postanowił 
cieraly się, wynoszono stoły z o- ;  by ł  ?byt leniwy, aby się przepro I spławić panienkę przy fiomocy 
bu werand zestawiano razem, | wadzić do innego pensjonatu, I specjalnego tricku, którym po-
\vesoiy śpiew wplatał się w 
świergot ptaków. 

wiedział wielki filozof i myśli
ciel, — pana odwiedza Wenus, 
logini miłości, a ja trzymałem 

chodzili rozmaici ludzie, między dziś w swych ramionach przecu-
innymi — młody uczony niemiec |downą Minerwę, boginię mądro-
ki Jacobi, który był nader uro- ści... Przy jej pomocy zakończy-
dziwym młodym człowiekiem. Z łem dziś moją książkę „Jeruza-
czasem Jacobi tak zaprzyjaźnił (lem". 
się z Mendełsohnem, że opowia « 
dal mu o swoich miłostkach. 

WYTWOBHE TOWARZYSTWO 
S P Ę D Z A  W E E K - E N D ' Y  

PIERWSZORZĘDNYM PENSJONACIE 

, EUROPA 
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zwłaszcza, że w tym samym ' sługiwał się często w pod ob- rej lo> 5 [iiGiSOUllf. U BIHZQ POkOtfi Z UtrZlr RłailiCIII 
,,instytucie żarcia" miesz-kał je- i nych wypadkach. Ów trick po-

(pogr. SrAdborowa) 

M. U. NOMBERG. 
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PANPAS1CH 
) (Z PODRÓŻY DO AME RYKI POŁUDNIOWEJ). 

Na południe od Buenos Aires kto wie, iłu milionów lat. W niżej 
hen daleko, aż do „Czarnej rze- położonych miejscach umzna 
ki" ciągną się pampasy w bez- dostrzec setki wzgórków. Są to 
niarze opuszczenia Cieńsza jest wymarłe miasta maleńkich istot, 
tu warstewka piasku pokrywają- które wywędrowały już dawno z 
ca skały, gdzieniegdzie wiatr pól. Ziemne wieżyczki, porzuco-
wziewa piach i wtedy ukazują ne w ucieczce przed wodą, po-
pampasy swe nagie, kamienne zostały jak ślady starej kultury, 
ciało; lecz nie na długo. Niespo- Set'ki, tysiące hektarów leżą od-
kojne są bowiem te strony, wich- łogiem, ale zajęte jest tu wszyst-
ry hulają tu dziko, napędzają na- ko, cala ziemia ma swoich wła-
powrót tumany piasku, aby pam- ścicieli i nosi ślady przynależ-
pasy nie spały ogołocone. j ności do człowieka. 

Drzewa spotyika się rzadko, a i j Tysiące krów i koni pasie się 
te które widzę są samotne, krzy- między dnitarni „alarmbry". Jak-
we, ohrorne, karłowate. Przejeż- gdyby zawstydzone, zwiesiły łby 
dża się setki mil i oko męczy i żuiją. Minęły już bowiem dobre, 
widok żółtotrawej jednostajno- ' tłuste lata wojny, kiedy wartość 
ści. Tyle tylko, że cała niemal bydła wzrastała ciągle, a ludzie 
ziemia jest tu „alambrowana" t. bogacili się na nim. Teraz cena 
j. przegrodzona dwoma — trzema bydła silnie spadła. Im więcej 
drutami, przymocowanymi do bydła posiada kolonista — tym 
zgarbionych kołków, na znak. że większa z nim bieda. Błąkają s :ę 
człowiek wziął ją w swoje wła- więc zwierzęta samotne, opu-
danie i jako symbol przynależ- szczone i po*eira :ą pozostały ma-
n»ści — ja:k obrączkę ślubną — jątek swoich panów. 
nelożył jej „alambrę". j Biedne bydlatka! Niedawno 

Nie zaorał i nie obsiał jej, nie jeszcze prowadzono ie na tłuste 
uprzątnął dzi'kich traw i tylko łąki, doglrdano c'elnych krów, 
mrówlki w setkach i tysiącach któire w swym łonie nosiły bo-
kopiców rozrzuconych po szero
kich polach, gospodarują tain, od gientyna dostairczaiła mięsa*, 

gactwo. Europa walczyła — Ar-

Teraz jest kryzys. Zapomina się 
napoić zwierzęta, a gdy padnie 
kióre, nikt się nie przejmuje. Ka-
ramsza - drapieżne ptaki — po
żerają padlinę w panvpasach, rzu 
cają się gromadnie na mięso, po
zostawiając w spokoju kości tyl
ko, i wzdłiuiż i wszeirz pam pa? ów 
widać białe plamy: szkielety 
padlych zwierząt, rozprażone 
słońcem, spłukane deszczem, wy
polerowane i białe. 

1  Niech spoczywają rozrzucone 
kości na szerokich polach- Mo-

, moton :a iest bowiem tak straszna, 
aż serce się ściska i oko szuka 
punktu oparcia Radość ogarnia 
podróżnego ędv z wagonu do
strzeli zdała skrzydło wiatraka. 
To ślad osiedla ludzkiego Uka
zuje sie „gałpon". rodzai domku 

I zestawionego z blaszanych ścian 
i k'lką skarlowadałych, kalekich, 
ledwie zipiących drzewek. 1 je
dziemy dalej! Obraz znikł :  znów 
ciągną się pamnasy z melancho-
liinvmi krowami i końmi. Z dale
ka przvbieglv szynv i przecina
ją naszą drogę. Angielski inży
nier (n'emal wszystkie koleje na
leżą tli do AngPków} kładzie li
nie k-deiowe w snosób naiprost-
szy. Dro«a c'agnie się prosto, 
prosto, prosto, niema wzgórz ani 
dolin, żadna n !e przeszkadza iej 
rzeka. Ody spotvkaia sie dwie 
l'n :e koleiowe — przeefnają słe i 
biegną dalej swoją prostą dro-
gą. 

Pamnasy są rlągle spragnione. 
Ody zielone węże— przeważnie 

niejadowite— wyłażą z nor i uka
zują się na powierzchni — radu
je się kolonista: będzie deszcz. 
Węże poczuły wilgoć powietrza, 
i one zmęczone są suszą. Gdy 
sta>rego ojca łanrą kości i jęczy 
całą noc, rano syin oznajmia s^-

;  sriuowi UoOrą niuvving: ziuiera ł>ię 
na deszcz. 

I Aiycmyna baadzo cierpi od 
! powouzi. KiuUy uiup.kalna ulewa 

rozigra się, m^gą pioruny liu-
czec kilka dni, z nieba leje się 
beiz przerwy, jest coś z putopu w 
tych deszczach. Tu jednak w 
pampasach z.emia spija wodę i 
nigdy nie jest jej syta. Chciwie 
poiyka piasek wodę i prosi o 
jeszcze, jeszcze. W piasku tyim 
tkwią możliwości urodzaju, 
mógłby wydać mnóstwo pszeni
cy, gdyby tylko miał dość desz
czów. 

Niestety zdarza się to rzadko. 
Raz na trzy lata. Wówczas jed
nak dosta;ek spływa na wieś i 
miasto. Kolonista, który niedaw
no jeszcze głodował, kupuje 
modlitewniki, biżuterię dla żony, 
jedwabne pończochy dla córek. 
Port Bałiia-Blanoo ożywia s :ę. 
Nawet krowy umoszą łby i nie 
ryczą już taik smmitno na swój 
ciężki los, na zły kryzys. 

Bardzo rzadko, raz na kilka 
lat zawieje tu trochę śniegu. 
Żydowskie dzieciaki urodzone w 
pampasach, które nigdy śniegu 
nie widziały, wbiegają do do
mów wystraszone 1 driący-mł gło

sikami opowiadają co widziały: 
i — Mamo, ptaszki padaja X 

nieba! 
i Kochane dzieciaki żydowskich 

kolonistów w pampasach! Wi
działem je, chłopców i dziew
czynki ośrnio czy trzynastoletnie, 
jeżdżące na koniach, po dwoje 

1  na koniku, galopujące aż kurz 
wzibijał się w niebo i zaslsn ał 
horyzont. Jest to najpiękniejszy 
widok, najbarwniejszy obraz jaki 
dały mi pampasy. 

Nauczyciel kolonii przygoto
wał niespodziankę na moje przy
bycie. Dzieci przyjeżdżają zwykle 
do szkoły konno, gdyż osiedla 
ich rozrzucone są na przestrzeni 
kilku kilometrów. Koniki pasą się, 
aż dzieci kończą naukę i wracają 
do domów Dziś, na moją cześć 
przerwano lekcje i dzieciarnia 

j pogalopowała na moje spotkanie, 
i Moźnaby pomyśleć, że to pę

dzi batalion jeźdźców. A tu t 
kurzu wyłaniają się opalone 
twarz-czki żydowskich dzieci. 
Przyglądam s :ę im: ubogo ubra
ne o rozwichrzonych włosach, 
warkocze dziewczvnek rozplotły 
się, czapki chłopców przekrzywi
ły się na bakier —nasze dzied— 
Jankełe ;  Surełe — i"p~dzone s'e-
powe dzieci, argentyńskie kołacz
ki i kozacy. Zrecmi m kotrach 1 
z mową żydowska na ustach. 

Poczułem się swojsko w pam
pasach... 

t  
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Motywami bib l i jnymi  nazywa
ją  s ię  t rzy  utwory  Asza:  „ l i i i  i  
Samuel" ,  „Król  Judy"  caz  
Jrrael  i  Juda" .  Nie  są  to  jednak 
j tdyme dzieła  Asza,  które  mają  
s tyczność  z  Bibl ią .  Oprócz  
f .Anwiona i  Tamary"  spokrew-
r ; one są  z  Bibl ią  obrazki  his to
ryczne Asza,  które  noszą  niewy
raźny tytuł :  „W Palestynie" .  Te  
tbrazki  his toryczne należą  wła
ściwie  do ostatnie j  epoki  Dru
gie j  Świątyni ,  gdy  s ię  już  zaczy
na era  chrześci jaństwa.  Ale  po 
t/ lerwsze  Bibl ia  jes t ,  jak  wiado
mo,  szerszym pojęciem niż  Pię
cioks iąg.  Po wtóre,  rzeczą  grów 
rą  jes t  n iety le  czas,  i le  a tmosfe
ra  opowieści  b ib l i jnych. . .  Mały 
chłodny wietrzyk  te j  a tmosfery  
dostał  s ię  także,  jak  oderwany 
? l 'ord,  c io  dramatu „Sabata j  
Cwi",  który  rozgrywa s ię  w zna-
t inie  późnieszym czas ie . . .  Jesz
cze słuszniej można zaliczyć do 
motywów bibl i jnych poemat  

Zbuirzenie  Jerozol imy"  oraz  ro-
ve !ę  „W noc karnawałową",  
gdzie  spotykamy pramatkę  Ra
chelę  z  je j  córką  Mir iama,  Źvda 
z  miasta  Nazaretu  (w Gal i le i )  
oraz  Mes jasza.  

W sztuce  „Sabafai  Cwi"  bar
dzo często  rozlega  s ; ę  język pro  
roków: „Tak Pan Bóg rzec/e" j 
f  y szymy od Abrahama Hajchi-
t .y  , ,1  s łowo Boże brzmiało do 
mnie  tak"  mówi  Nechemiasz  -
kapłan. . .  Ale  słowo Boże nie  
jes t  tu  święte,  nie  rzuca  na  nas  
s ' rachu i n ie  da je  nam nadzie i .  
Czuć tu  maskę  teatra lną:  autor  
t i i rzał  przed sobą aktora,  g iy-
wacza  ról ,  gdy  napisał  wszyst
kie  te  słowa z  modl i tewnika  dla  
kobiet ,  n ie  zaś  proroka,  w któ
rego krwi  płonie  jak  ogień sło
wo boże.  

Ale  nie  ty lko słowa proro
ków,  lecz  także  wiersze  z  Pie
śni  nad Pieśniami,  którymi  ozdo , 
b iony jes t  drugi  akt  tak  pięknie  1  

{  tak  kokietery jnie  — i one  są  , 
tylko mutacją, aczkolwiek świe- j 
tą  b laskiem prawdziwych dia-
rrentów i  bry lantów.  Przyporni-  1  

nają  sceny z  ks ięgi  Rut  i  P ieśni  
nad Pieśniami,  utka.ne  na  ko-  (  

l iercach,  które  Asz  każe  w dru
gim akcie  zawies ić  na  śc iamch 
sa lonu Saryfa  Baszy  Józefa  Ra-
faela,  t .  j .  są  one ty lko wymalo
wanymi dekorac jami.  Prawda że  
sam Asz  czyni  to  bardzo szcze
rze:  tak  przecież  lubi  igrać  
wszelkimi  zabawkami i  świeci-  1  

d e ł k a m i -  C o  t o  j e d n a k  m a  w s p ó ł  
nego z  prawdziwością,  ża  
świętą  jasnością  Bibl i i?  Nawet  
Pieśń nad Pieśniami,  gdzie  już  
jes t  ty le  b lasku i  or ienta lnego 
szychu,  pos iada  jeszcze  w sobie  
więce j  prostoty  i  naturalnego 
smaku,  niż  może s ię  wydać czy
te lnikowi  nowoczesnemu.  Wra
żenie  Bibl i i  jes t  d latego tak  wie !  
k ie,  że  nie  chce  na  nas  wywie
rać  wrażenia .  Je j  p iękno jes t  
jak  gdyby s tworzone przez  nią  
s smą,  jak  urok natury.  Ale  Bi
bl ia  s toi  jeszcze  wyżej  od przy-
rody,  gdyż  ma w sobie  niekiedy 
więce j  niż  pokamje. . .  

® 

Czy tedy  Asz,  który  często
kroć,  na  odwrót,  pokazuje  nam 
więce j ,  n iż  pos iada,  puka na  
próżno do podwojów świata  b i
bl i jnego?  Czy źródła  tego świa
ta  muszą  pozostać  dla  Asza  za
mkniętymi?  O,  nie !  Zamiłowa
nie  do  upiększania,  ten p ierwia
stek  n iebib l  i jny  w Aszu jes t  
źródłem jeszcze  jednego tkwią
cego w n : m zamiłowania,  przy  
czym to  ostatnie  prowadzi  go  
do Bibl i i :  jes t  to  chęć  do powia
stek.  do  his tory jek,  do zreal izo
wanych nierealnoścś i ,  do  po-
s 'aci ,  o  których s : ę  zdaje,  że  
są  z  nami,  że  przychodzą do 
nas,  a  jedinak nie  są  równe 

nam. Jakiś blask z innego świa
ta spad! na nie. To też, gdy cho 
czą, nie dotykają ziemi, a gdy 
bliżej się im przyjrzymy, to 
znikają.... 

Czytając „Miasteczko" można 
było już zobaczyć, że Asz nie 
[ ozostanie długo przy rzeczywi
stości, przy powszedniości. Już 
czytając .Miasteczko", czytel
nik nie czuł się w miasteczku, 
kcz w świecie marzeń poety. A 
C2y te wszystkie poprzednie i 
późniesze obrazki i opowiada
nia, o ile są typowe dla Asza — 
czy nie są one wstępem i epilo
giem do tego wymarzonego mia
steczka? Czy nie są one wszy
stkie ukłonami, liścikami miło
snymi urodziwej kochanki jego 
młodości? A któż to jest ta wy
branka jego młodości, jeżeli nie 
jć kaś daleka księżniczka z do
mu króla Dawida, która od 
dawna została wygnana z króle
stwa jej ojca i nie może o tym 
ciąele zapomnieć? 

Tutaj dopiero Asz nam opo
wiedział (w .Raszeli"), jak 
chciałby widzieć „szlachectwo 
kiwi żydowskiej Tamary". Tę 
oto tęsknotę za żydowską córą 
królewską wcielił on w nra-
steczko. To też częstokroć, gdy 
słyszymy tam wiersze z Pieśni 
nad Pieśniami, na których spo
czywa gorący blask wschodnie

go słońca, nie wiemy, gdzie je
steśmy, czy w diasporze pol
skiej, czy zgoła w kraju Judei... 

Ta tęsknota za szlachtą z 
krwi żydowskiej odwoływała 
Asza, odczarowała go z powro
tem od miasteczka, które prze
cież jest tylko cieniem dawnej 
rłlachty żydowskiej —z powro
tem na drogę, która prowadzi 
do Betleemu, gdzie w ciche no
ce powstaje ze swego spoczyn
ku matka naszej dumnej i smut
nej piękności pra/maitka Ra
chela — z powrotem na dregę, 
która prowadzi do miasta Da
wida, gdzie leżą jeszcze kamie
nie, świadczące o naszej ge
nealogii. gdzie mile rozpościera 
s'ę niebo", które słuchało pieśni 
Mojżesza i trenów Jeremiasza, 
które widziało, jak przybywali 
ppotykać pątników prorocy ze 
świątyni oraz wraz z nimi czci
godni obywatele Jerozolimy... 

Inny zapyta, czy Asz pozo
stał tu wierny tradycji żydow
skiej, przy czym będzie miał 
słuszność, gdy przykro mu bę-

jdzie usłyszeć „nie" ja«ko odpo
wiedź na to niewygodne pyta-

!nie... Ja zaś zapytuję: czy Asz 
IjLSt tutaj wierny samemu sob:e? 

I każdy odpowie na to „tak". Z 
każdego zdania wyśpiewuje tu 
ku nam jego wierna ukochana 
muza, która rozpościera czule 

swe skrzydła nad poetą i chroni 
go od drażliwych zarzutów. Asz 
jest tu wierny samemu sobie, 
gdyż jest to człowiek, który w 
istocie swej jaźni należy do in
nego czasu, do złotego czasu, 
gdy aniołowie żyli jeszcze za
równo na niebie jak i na ziemi, 
gdy przejście ze stanu pospoli-
Fego było jeszcze tak naturalne, 
gdy jeszcze żyła owa dumna fa
milia książęca, której poeta jest 
podupadłym ale wiernym wnu
kiem..-. 

W owym to czasie człowiek 
jfszcze był identyczny z przyro
dą i to pociąga ku sobie Asza. 
Ujarzmiło go miasto, życie no
woczesne, nie może się zespolić 
z naturą, więc wlewa do swych 
namiętności tęsknotę za przyro
dą. Te namiętności wyglądają 
jak przesiąknięte ludzkimi mod-
hmi, jak gdyby poeta chciał 
wetchnąć w nie swego ducha, 
wetkać w nie swe' marzenia, jak 
gdyby żyły nie życiem wła
snym, lecz życiem poety. A tyl
ko w Biblii przyroda nie jest 
uczłowieczona, lecz odwrotnie, 
sam człowiek jest tam kawał
kom natury. Czy to nie ma wa
bić ku sobie Asza? Czy nie iest 
to tym, za czym on tęskni? Dla
tego też w motywach bibliinych 
Asza jest wiecej Asza niż Biblii 
i dlatego mają dla nas wartość. 
Gdyby miały w sobie tylko Bi-
liię, byłyby zbędne,_ podobnie 
jpk zbędna jest kopia, kiedy 
istnieje oryginał. 

14-go lipca 1843 r. do rosyj- barykad" Ludwika Fiiipa i pi
skiej ambasady w Paryżu p rzy (  witany został na serdeczn 
był niezwykły petent: znakomi 
ty pisarz Honorjusz Balzak. 
Poprosił on o wizę na paszport, 
celem udania się do Rosji. Mio
dy urzędnik ambasady, który 
przyjął Balzaka, Bałaban, mi
łośnik literatury i gorliwy obsei 

przez władze,  pocz.-jwszy ad si 
mego cara. Powodzenie książki 
było tak wielkie, że zaraz poczę 
ły się prćoy paraliżów.anią. 
zapomocą sprostowań. 

Ki'sielew zamawiał je właśnie 
u litera'ow francuskich Znał on 

wator życia paryskiego, tak za oczywiście nietylko sytuauę 
pisał to wydarzenie w swym : materia--ną, lecz i poglądy ko l 
pamiętniku: „Stanął przede,mną serwatywne Balzaka, jego jym 
mały człowieczek, tęgi i tłusty, |  patie do dalekiej R-)$j:, E-i'ie 
fizjonomia piekarza, wygląd mieszkała także ieęo ukoch ma 

NA PODSTAWIE NOWYCH MATERIAŁÓW ARCKIWALNYCH, 
OGŁOSZONYCH* FUZE Z LEONIDASA GROS MANA, W 

„BALZAK W ROSJI". 
jako prawdziwy stosunek, zbli
żał się ku rozwiązan'u._ Maź 
Hańskiej zimarł i n,ic nie prze
szkadzało temu, by dotrzymać 
danej w Newchateiu przysięgi. 
„Przysiągałem — pisał Ba'/.ak 
siostrze — czekać, a ona p z>-
sięgła zachować dla mnie swą 
rękę i serce." To tez na sp^iKa 
nie ze swą ukochaną, która sta 
ła się wolną kobietą, jechał te
raz Balzak do Petersburga, 
gdzie ona załatwiała podówczas, 
swe sprawy spadkowe po m^u 

Podróż od Dunkierki do Kron 
sztafcu na parostaDku przeszła 
pomyślniej 29 lipca w pochmut 
ny chłodny poranek BalzaK 
przyjechał do Petersburga. 
„Około południa — zapisał on 
w jednym z kajetów pamiętnika 
Hańskiej — i miałem szczęście 
zobaczyć i przywitać moją uko
chaną hrabinę Ewę w domu Ku 
taijsowa na ul. Wie'kiej Miliono
wej. Nie widziałem jej od cza
sów Wiednia i zastałem ją ta< 
samo piękną i młodą jak wtedy. 
Tymczasem minęło siedem lat, 

szewca, objętość beczkarza, kobieta Polka twe li na Hau-I» VU, v  J T ' ii w'k >M " ~ 
maniery czapnika, ubranie szyn sk a. Oczyma tej znakomitej Pol 
karza. Nie nia przy sobie ani!kj )  żony bardzo b >gitego or>-
grosza, a zatem jedzie do Ro- , szamik\ której cała rod/iiia, 
sji. „Po kilku dniach ajent dy-j n,j e  bac//.c na uciskanie Polski, 
plomatyczny Kisielew zawiado
mił ministra spraw wewnęirz-

znajdowała się w obozie pro-
tządiowy.-.i, Balzak patrzał n». 

nych hrabiego N'esselrodego, Rosję. Kiiążka Kuestina, 
że Balzak niebawem przyjeżdża :  osobistego znajomego, nie z1 
do Petersburga.'* Ponit vaz 'en|t ała zwenić zapatry,vań Bai/a-
pisarz znajduje się w sialych fca. 
trudnościach pienieżnych, a o- j yy Petersburgu nie czyniono 
becnie ma większe kłopoty n;ż j adnej próby „wykorzystania 

rzeczą pióra" Balzaka, a i sam on je-kiiedykolwiek, to jest 
J '  J  • J/lCI U L J  Cł I t#<H l\ Cł y  

bardzo możliwą, że sj..-<ulacja • c h a ł  d0  R0 S:,j w  .„nych celach 
literacka jest jednvm z celów' nrwrręn 's wSMr'T? s 
uwzględniając potrzeby pienięż: t a s  aV? a  a k  .o d  . '  5 ,.i? a  '  r o z l eg ł ej Pustyni  ludzkiej Pary-
ne p de Balzaka, można by b

V
y  ;  początku znajomości z Hańską,,  ̂  p r z y j ę ł a  ^ j a k  s ( a r e g 0  

ło wykorzystać pióro tego auto! wyobrażał sobie, że po po._ a p r Z y, j a i Cj e | a.» Balzak pochlebia 
ra który zachowuje jeszcze pew n i u  s i ę  z  s  " W-V,?! swej Ewie dwukrotnie, obdarza 
ną popularność tutaj, jak i wo oć wiizal j ą C  jVfÓ W n° t y t" , e m  

góle w Europie, ażeby napisać s z a r i l l l c_ e i m: yęst.M.oc wuązai s k i n i (  k t ó r e g 0  p 0  m ę z u  n i e  m i a. 
sprostowanie wrogiej wobec o n  z  także cki omnieji, - _ j ł a^ j a k  j u r o cją. „Krępa, 
nas oszczerczej les-iążki p. de 'nafzenia: odpoczą. od kł po- i e,by nie powiedzieć tęga, nie 
Kuestina". I P a r> i s^ i c^ 1  długów, spoKi t  vvysokie-go wzrostu kobieta lat 

Książka ma-ki z a de Kuestinan i e.  ̂ C 0 W. a  T- ' 4° o szerokiej twarzy i o cał-
„Rosja w 1839 r.", która się u- k'pwski.n Haństich. k j a m  „ieelegan-cktej postawie" 
kazała o kilka miesięcy przed-' »Z a w s z e  n?o d '1? s u? d o  n af. i e! |— lak ją opisuje powi-eściopi-
tem, wywarła naisilniejsze wra 1  ™w s z c  s>ę zwracam ku Uk^a. B a, r z  B o, l e^ a w  Markiewicz, któ-
żen,ie w całej Europie l powodu "' e  P i s a ł  o n  do Hans'kieJ w  ry widaiaj Hańską w Peters-

lo^o r, 
całej Europie l powodu 

domasiKO.vania w nie» por^^.a-
ków ep">:i Mikołaja i. Dla rzą- Nadizieje te jakgdyby mogły 
du rosyjskiego ta ("iążka była się ziścić. Niezwykły romws, 

ry widziiał Hańską 
burgu z Balzakiem. 

Pisarz zamieszkał w tej sa-
.. . -»• -..j-.-j '.mej wytwornej dzielnicy Peters 

tem przykrzejsza, ile że rodow i rozipoczęty w 1832 r. przez o- :bu,r.ga Co i Hańska, naprzeciw 
trzymanie listu ze stenuplem ro j, ej domu u pewnej franouizki pa 
syjskfm i za podpisem „Niezua- n |  Tardiffe: obawiał się hote-
jema", -kon' wany za rok yn v  -urskich. Hańska od-
podczas . .  w. Newchateiu 

ty pod-óżnik franousiki pojechał 
do samowładczej Rosji, celeim 
szukan :a dowodów przeciwko 
właJzy konstytu'cyj-iei „króla 

dała mu do zupełnego rozporzą 
dzenia swego lokaja Leo ina, ja
ko taiko mówiąoego po francus
ku, 

Poibyt w Petersburgu okazał 
się dla Balzaka szeregiem gorz 
kich zawodów, co zresztą było 
wypadkiem pospolitym w jego 
życiu. Nietylko odsuwała się 
znowu nadzieja na szczęście o-
sobiste, ale nie ziściły się tak
że inne oczekiwania: literackie 
i polityczne. Otrzymał on —» 
jak sarn się wyraził — „poli
czek przeznaczony dla Kuce li
na". Wypadek z maiikizem u-
czynił podejrzanym każdego pi
sarza francuskiego. Mikołaj l  
zjufpełniie zlekceważył przyjazd 
Balzaka. Balzak ive został przy, 
jęty na dworze, a i arystokracja 
petersburska nie obdarzała go 
tą uwagą, na którą liczył. Jego 
popularność w Rosji była barn 
cfzo duża, książki jego rozchodzi 
ły się wspaniale. Ale tym razem 
nawet gazety, zawsze poświęca 
jące niemało miejsca życiu pry
watnemu genialnego pisarza, 
prawie nic nie komunikowały o 
jego pobycie w nadnewskiej 
stolicy. Nie bez ironii pisał Bal
zak do Hańskiej: „Cesarz rosyj 
ski ocenił mnie na 32 ruble, co 
zakomunikował mi wysłaniec 
Beokendorfa, który wręczył mi 
dowód na zamieszkiwanie", je
dyną uprzejmością okazaną 
Balzakowi było zaproszenie go 
na paradę 9 sierpnia w Kras-
nem Siofle. Pisarzowi dano dob
re miejsce, więc „widział cesa
rza Mikołaja na odległość pię
ciu metrów". 

Znaczną część czasu BalzaK 
spędził u Hjpiskiiej w jej niebies 
kim hotelu, często spacerowali 
po wybrzeżu Pałacowym. Ten 
„Petersburg puszkinowski" spo
dobał się Balzakowi, ale pisarz 
nie zostawił nam żadnych szcze
gółowych o nim wrażeń. 

Najciekawszą ze znajomych 
petersburskich Balzaka była 
OLga Aleksandrówna Żerebco-
wa, będąca w dalekim pokre
wieństwie z Hańską. Ta według 
opisu Hercena „wysmukła sta
ruszka o surowem obliczu, no-
szącem ślady dawnej urody" 
uczestniczyła w wielu intrygach' 
dworskich i międzynarodowych, 
w tej liczbie także w spisku prze* 
ciwko Pawłowi I, i mogła się 
stać bohaterką „Komedii ludz
kiej". Młodemu Hercenowi wy 
dawało się, że Żerebcowa oce
niła w nim „powstające zarodt-
ki innej Rosji", Ale Balzakowi 
podarowała niewielkie, popier
sie Mikołaja I na cokole mala
chitowym. Wogóle znajomości 
Balzaka nie wychodziły poza 
ramy kółka Hańskiej. Innej Ro
sji, oprócz światowej i poczęści 
urzędowej, Balzak nie poznał. 

Spotkane petersburskie nie 
posunęło naprzód kwestii mał
żeńskiej. Hańska powoływała 
się na konieczność zakończenia 
procesu spadkowego, ale była 
to tylko wymówka. W rzeczywi 
stości miłość ze strony Hań
skiej w tym dziwnym romansie 
osłabia, więc wahała sćę, czy 
ma związać nazawsze swój los 
z Balzakiem. Te wahania skoń
czyły się dopiero za siedrm 
lat, w przededniu agonii pisa
rza, gdy Hańska „ryzykowała 
stracić nazawsze zarówno jego 
znakomite nazwisko, które na
brało obecnie w jej oczach nie 
mniej blasku niż nazwisko Ary
stokratyczne, oraz ten wieJ'd 
majątek, który zawarty był w 
„Komedii Ludzkiej", 

W ciągu tych siedmiu łat Bal 
zak jeszcze dwa razy po w" acał 
do Rosji. PetersfbiłiR opuszczał 
rozrza.-oiwainy i zaisumncony. 
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LODZIE W NOCY 
(Jerzy Andrzejewski 

„Ład serca", Rój 1938, stir-
344). 

Od pierwszyah stronic \ po
wieści Andrzejewskiego omamia 
Kas ponuira i tragiczna atmosfera 
owej nocy jesiennej, pełnej wich
ru i zimnego siąpiącego deszczu, 
w którym roztapia się i przemię-
ka smutna równina ubogiego 
krajobrazu białoruskiego. Od 
rzeczki Zelwiartki i z nad mo
kradeł i bagni&k unoszą się 
wilgotne opary, w oparach tych, 
wstrząsani porywistym wichrem, 
snują się ludzie, grzęzną w 
otchłannych bagnach rozpusty 1 
ubrodni, zmagają się z sobą, zde
rzają i walczą. „Jest to noc da
remnej ucieczki dla błądzących, 
a próby dla tych, którzy szuka
ją", Do świtu jeszcze daleko. 
Teraz panuje koszmar niesamo
witej nocy, w ciągu której roz
grywają się przejmujące dzieje 
bohaterów „Ładu serca". 

O ile w konstrukcji i w nastro
ju przypomina powieść Andrze
jewskiego wspaniałą książkę 
francuskiego pisarza Ludwika 
Guilloux „Czarna krew" i roz
planować a. jest w podobny spo
sób, to krąg zagadnień bliskich 
młodemu pisarzowi polskiemu 
wywodzi się ze współczesnej li
teratury katoliakiej we Francji, z 
Mauriaca i przede wszystkim z 
Bernanosa- Analogia z „.Pod 
słońcem szatana" mimo pozorów 
Jest jednak raczej powierzchow
na. Ksiądz Paweł jiiecheń nie 
jest bratem zmagającego się z 
szatanem księdza Donissatn, choć 
cierpienia jego zahaczają — w 
innej płaszczyźnie — o te same 
sfery myśli i przelżyć — o reli
gię i wiarę. 

Wiara i religia (te sprawy u 
Andrzejewskiego łączą się ściśle) 
nie są w „Ładzie serca" czymś 
prostym, ustalonym i statycz
nym. Nie są dogmatami raz 
przyjętymi i uznanymi, w cieniu 
których człowiek uzyskuje spo
kój i błogosławiona równowagę 
'lucha. Wiara księdza Siechenia 
jest ciągłą walką z sobą, usta
wicznym zmaganiem i męką. Nie 

znalazł on nigdy cichej przysta
ni, nie ma bowiem nic kruchsze-
go iiad „spokój serca, które raz 
dotknięte zostało szaleństwem 
niepokoju". A zresztą szukanie 
spokoju jest „najzdradliwszą ze 
wszystkich złud", człowiek stwo
rzony jest na ciągłą mękę i cier
pienie i nie zarana spokoju. Tar
gany zwątpieniem i trwogą, czu
jący własną słabość i niedosko
nałość, ze swym sercem nienasy
conym i żarliwym, nie znajdzie 
ksiądz Siecheń ukojenia. Wiara 
taka nie jiost ułatwieniem życio
wym ludzi prostych, pozwalają
cym lżej znosić ciosy życia do
czesnego z nadzieją na szczęście 
życia przyszłego. Tę wiarę trze
ba wciąż na nowo w sobie od
krywać, trzeba o nią walczyć 
wciąi na nowo, przeżywając na-
przemian światło objawienia i 
mrok odmętu. I najtrudniejsze: 
trzeba odrzucić wszelkie kłam
stwo. „Kłamstwo świata, a prze-
dewszystkim to nasze własne 
kłamstwo, którym jak puklerzem 
zasłaniamy się przed samym so
bą". Taka jest wiara trudna i 
prawdziwa. Czy zidoła ksiądz 
przedrzeć się przez mrok i wyjść 
z nocy? Do świtu jeszcze dale
ko. 

W nocy szamocą się ludzie. 
Zaszyty w lasach bandyta Mora
wiec, który uszedł obławie poli
cyjnej i po kilkudniowej uciecz
ce zagubił się w mokradłach 
nadzelwiańskich — i on również 
czeka końca owej nocy. Bandy
ta zbrukany krwią i zbrodnią ma 
w sobie maleńką, ledwie świe
cącą iskierkę, z której może się 
rozpalić płomień wiary. Ksiądz 
Siecheń ratując Morawca grzęz
nącego w bagnisku, ocalił tylko 
ciało, czy zdoła ocalić i duszę 
bandyty? Gdy nastąpi świt, zbu
dzi się może w Morawcu wiara 
i moralność. Lecz do świtu 
jeszcze daleko. 

W odległej gajówce kona pięk
ny i wspaniały Siemion powalo
ny pniem sosny. Na plebanii po
grążony w rozpaczy czeka wy
chowanek księdza 14-letni Mi
chaś, przyjaciel Siemiona. Śmierć 

Siemiona staje się dla Michasia 
najsilniejszym przeżyciem. Ta 
noc oczekiwania na śmierć jest 
jednocześnie przełomową nocą 
dziecka, zamieniającego się w 
młodzieńca. Gwałtowny przełom 
i wyzwolenie uikrytej w chłopcu 
poezji — oito świt dnia michasio-
wego, następujący po tej kosz
marnej nocy. 

Siemion i Michaś to je
dyne obok księdza Sieche
nia jasne typy powieści Andrze
jewskiego. Pozostałe — to ludzie 
zbrukani rozpustą i zbrodnią., 
Aura Dostojewskiego unosi się 
nad Grzegorzem Litowką, karcz
marzem i byłym bandytą, nad 
synem dziedzica Sewerynem 
Gejżanowskim, który zabija po
licjanta Nawrockiego z obawy, 
aby nie wydały się jego dawne 
grzeszki. 

1 wśród nich zabłąkana pro
stytutka Anna, sprowadzona z 
Warszawy przez Litowkę. Anna, 
świetna i tragiczna postać —to 
zupełnie odrębny rozdział „Ładu 
serca", mogący wyrosnąć w 
odrębną przejmującą opowieść. 
Porzucona nagle i niespodzianie 
stacza się na dno ludzkiego po
niżenia i upodlenia. Anna, prag
nąc ocalić Pawfia (siebie i tak już 
nie zdoła ocalić) zdobywa się 
na poświęcenie najwyższe — po
święcenie siebie, swojej prawdy 
i swojej nienawiści. Nie przy
znaje się do znajomości z Sie-
cheniem. Czy ksiądz poznał An
nę, czy dał się zwieść — nie 
wiemy. Andrzejowski nie podaje 
bowiem rozstrzygnięć, stawia 
tylko problemy. 

Rzecz ciekawa, że i w „Ładzie 
serca" śmierć jest sprawą istot
ną i ważną. Książka rozpoczyna 
się śmiercią Siemiona i kończy 
akordem śmierci. Śmierć przewi
ja się na kartach tej książki, po
nieważ „od chwili narodzin ży
jemy zawsze ze swoją śmiercią. 
Z każdą minutą śmierć dojrzewa 
w nas, rozrasta się, umacnia-... 
Żyjemy powoli, umierając". Ten 
motyw przywodzi na myśl nie
które utwory Adolfa Rudnickie
go. Czyżby to było przypadkowe 

HEINRICH HEINE. 

DZIECIŃSTWO 
Gdy byliśmy dziećmi, dziecinko, 
gdy mieliśmy buzię rumia ną, 
właziliśmy w ciasne kurniki, 
by w wonne zagrzebać się siano. 
Wołaliśmy: — kukurykul 
i ludzie, przechodząc, z oddali 
słyszeli nasz głos i naprawdę 
za żywych kogutów nas b ralu 
A w skrzynie na naszym podwórzu 
wlepialiśmy stare tapety 
i żyliśmy w nich, jak w swym domu, 
a dom ten miał wszelkie zalety. 
Gdy stara kocica sąsiadów 
składała naw. częste wizyty, 
witaliśmy ją z honorami, 
i stół nasz był dla niej obfity. 
Pytaliśmy czule o zdrowie, 
Jak z wielką mówiliśmy damą; 
z niejedną spłowiałą kocicą 
robiliśmy potem to samo. 
Siadało się czasem by biadać, 
jak bardzo się popsuł ten świat, 
i jak to przyjemnie bywało 
za dawnych, dobrych łat. 
Jak wiara i miłość i wierność 
w tej epoce znikły ze świata. 
i jak o pieniądze dziś trudno, 
i jak podrożała herbata I 

Minęły dziecięce zabawy, 
mijają i kpią sobie z nas 
i świat i pieniądze i wiara 
i miłość i wierność i czas.— 

tłum. Leonid Fokszański. 

że wśród młodego pokolenia pi
sarzy polskich coraz silniej za
znacza się ów motyw śmierci i 
odejścia? 

Wplątany w koszmarną noc 
sedelnicką, w trudne i tragiczne 
życie swoich bohaterów, zacho
wuje Andrzejewski rzecz naj
istotniejszą: swoją własną posta
wę moralną wobec świata i lu
dzi. I ona decyduje o dużej war
tości powieści, nadaje jej spe
cyficzny wydźwięk i przesłania 
niedociągnięcia artystyczne (nie-
dość wyraźne zróżnicowanie po
staci, nierówny poziom prozy, 
niektóre słabe dialogi). Postawa 
Andrzejewskiego tym większy 
budzi szacunek, że zalicza się 
tego autora do młodego pokole
nia pisarzy narodowych, którzy 
na swym sztandarze zgoła inne 

wypisali hasła i dla których 
sprawa wiary, tragicznych po
wikłań z nią związanych i za-

i gadnienie moralne są raczei 
elementem dekoracyjnym, • 
nie przedmiotem głębokiego 
przeżycia i odczuwania. 

„Ład serca", w którym krzy
żują się wpływy różne i odmien-

:  ne literatury francuskiej i ro
syjskiej, jest jednak pozycją 
własną Jerzego Andrzejewskiego, 
wpływy te nie zostały przyswo
jone wprost, lecz przeżyte 1 
przetworzone w własną dojrzałą 
prawdę ideową i artystyczną. 
„Ład serca" jest powieścią ka
tolicką daleką od wszelkich 

uproszczeń i łatwizn, w które 
tak łatwo popaść piszącemu o 
sprawach wiary. 

B. LEWITÓWNA. 

wspomnień miłośnika sztuki 
Pierwsze spotkanie Vollarda 

z Rodinam odbyło się u Renoira 
ra południu Francji w Cagnes. 

„Od pierwszej chwili poz
nania zidiUimiuny byłem zdrowym 
.'ozsądlkieim tzezbiarza, połączo
nym z niesłychaną finezją" — 
pisze Vollard. 

A gdy rozmowa zeszła na te
mat Venus Miłońskiej, Rodin 
rzekł: 

,,Maim wrażenie, że oddy
chałem sercem greckich mi

strzów. Polega ono na tym, że 
ponad wszystko umiłowali ży
cie. Tylko wtedy, gdy wszystko 
z życia brałem, tworzyłem naj
lepsze rzeczy. Zarzucano mi 
często., że mój ,,I\roczący Czło
wiek" nie ma clowy. Albo to 
człowiek na głosie cbodzii?". 

A przyjrzawszy się czarujące 
ttnu „Aktowi' Renoira, który u-
piększał jadalnię-

— „Miał pan głęboką rację, 
panie Renoir, robiąc prawą rę
kę tej kobiety większą od lewej. 
Prawa jest ręką czynu". 

Vollard chcąc pokazać Mi
strzowi je'Iną z prac Maillola, 
wybrał się do niego z wizytą. 
Ni8 zdąiył zadiwonić, gdy za 
drzwiami rozległ się błagający 
kobiecy' głos: 

— „Mistrzu! Litości dla tej 
cudownej głowy!'" 

RODIN. 

Wtórował mu inny głos męski 
a wybitnie tułuzańskim akcen
cie. 

— „Rodciii! Wielki Rodein!" 
W tej samej chwili zjawił się 

przed dinzwiami ktoś i mocno za 
dzwonił Był to podsekretarz sta 
lnu dla spiaw Sztuk Pięknych. 
Sam Rodin otworzył nam drzwi-
W ręku trzymał wiielki miecz. 
Na podłodze leżały potrzaskane 
części figur: ręce, nogi, ucięte 
siłowy, kttóiym z konsternacją 
przygkądali sig p. Camille Fla 
marion, p. Tuille: oraz M-me de 
Theibes, słynna wróżka. 

— „Co za zbrodnia 1" —• jęk
nęła pytla. 

Głos południowca wciąż pow 
tarzał: 

— „Rodin! Wielki Rodin!" 
Był to Bourdelle, najbardziej 

ceniony ucreń Rodina. 
Rodin utkwił wzrok w jednej 

z figur, ostatniej, nietkniętej, kto 
ra przed chwilą była powodem 
błagań o łaskę. Rąbnął mieczem 

I Głowa potoczyła się na podło
gę. 

! — „Taka piękna głowa!" — 
i krzyknął minister. 

— „To nie jtst głowa!" — 
mruknął Rodin. 

Wszyscy obejrzeli się ze zdu 
mieniem. Rodin podniósł z zie
mi nogę i pokazując ministrowi: 

— ,A to co jest?" 
— „No... noga". 
Wzrok olimpijczyka spoczy

wał na owej głowie i nodzie. 
Wszyscy zamilkli, nawet Bour
delle. 

— „W tej chrwili — rzekł 
wielki rzeźbiarz — nie znajdu
ję, lub raczej mam nadmiar sym 
oolów dla tej nogi. Mógłbym 
ją nazwać: ,,Nadzieja poranna" 
„Męstwo" lub „Cierpienie". Mu
szę przejaśnić m) śii, gdy się w 
porę zjaw iayą. Któregoś dnia 
byłem w piwnicy. Nagle podsko 
czyłem. Znalazłem. „Położnicą" 
nazwałem kulę. która symboli
zować miała ziemię". 

Ktoś wszedł. Był to tryizjer. 
W ręku miał portfel z miękkiej 
skóry, z którego wyjął peniuar, 
z przypięta kokardą Komandora 
Legii Honorowej. Rodin narzucił 
go na siebie i usiadł przed lu
strem. Cyrulik otworzył pudeł
ko z przyborami. Obecni oto
czyli mistrza, pełni szacunku. 

— „Julianie, — rzekł mistrz 
do fryzjera — dziś zetnie ml 
pan brodę". 

Krzyk przerażenia wyrwał się 
jednocześnie z ust obecnych. 

— „Mistrz bez brody ! 
Bourdelle ryknął znowu: 
— „Rodein 1 Wielki Rodein ! 

Golibroda zamknął swe przy
bory. 

— „Dla takiej zbrodni, zechce 
Mistrz zwrócić się do kogo inne
go ! 

— „Dzielny, poczciwy Julianie! 
— rzekł Rodin. — To był tylko 
kawał, mój przyjacielu !" 

Obecni odetchnęli z ulgą. 
— „O ta moja broda ! — cią

gnął dalej artyta — zwykle ją 
targam, gdy zbyt wolno nacho
dzi mnie inspiracja. Niekótrzy 
muszą dotknąć drzewa. Ja doty
kam brody!" 

Fryzjer porządkował swe przy
bory • Rodin wstał, by przejąć pe- ' 
wną panią, która przyniosła ze 
sobą odlaną w bronzie rzeźbę-

— „Jaki wspaniały odlew ! — 
— rzekł rzeźbiarz. 

I wziąwszy identyczną figurę 
ustawił ją obok przyniesionej 
przed chwilą na stoliku. 

— „Obydwie są doskonałe !... 
A jednak — dodał po namyśle 

jedna z nich jest podrobiona- Lecz 
która ? Moja rzeźba jest wtedy 
autentyczna, gdy dałem upoważ
nienie do odlewu. Nie jest nią je
żeli takiego upoważnienia nie by
ło. W tym wypadku zezwoliłem 
na jeden tylko odlew... Zrobiono 
dwa!... A więc, który jets praw
dziwy, a który nie ?... 

Rodin lekko taręał swą brodę. 
— „Rodein 1 Wielki Rodein [... 

— zaintonował Bourdelle. 
Minister podniósł jedną z ucię

tych głów, lężących na'podłodze. 
Rodin odbierając mu ją z rąk: 

— „O ile piękniejsza jest ta 

głowa od reszty ciała. Zdradzę 
wam moją tajemnicę. Te wszy-
skie azęści, które tu widzicie po
oh od zą z powiększenia. Przy tej 
pracy potrafiono w niektórych 
częściach zachować proporcje, w 
innych zaś nie... A więc... trzeba 
tylko wiedzieć gdzie je uciąć na
leży"... 

— „Rodein ! Wielki Rodein !— 
— zaśpiewał Bourdelle. 

I gdy przy ogólnym ożywieniu, 
rozmowa przeszła na temat sta
rożytnych greków, którzy jak za
znaczyła pani de Thebes zupełnie 
nie znali się na sztuce kulinarnej, 
spożywając tylko oliwki, chleb 
czarny imleko kozie. Rodin przer
wał: 

— „Grecy ! Jakże piękne było
by życie, gdybyśmy mogli wró
cić do ich wspaniałej prostoty. 
Niestety, nie jesteśmy hellenanu 1 
Zważcie np. gdybym odważył się 
zjawić no... nie mówię już u Pre
zydenta Republiki, ale na przyję
ciu w radzie miejskiej, ubrany 
jak ktoś współczesny Fidiaszo-
wi...Na nic zdałoby się oświad
czenie: „To ja Rodin." Wyrzu
cono by mnie za drzwi." 

I wziąwszy frygijską czapkę, 
włożył ją na głowę młodej baro
nowej, która mu służyła jato mo
del: 

„Muszę znaleźć jakiś tytuł 
dla mej rzeźby symbolizującej 
Republikę"... 

Chwycił kawał gliny i wziął się 
do pracy. 

EM. 

1 



NASZ PRZEGLĄD, Warszawą, niedziela, 23 września 1938 r. jy 

koncertów przewidziane są sym
fonie: siódma Beethovena, pierw 
sza Brahmsa, siódma Brueckr.e-
ra, „Szkocka" Mendelssohna, 
czwarta Schumanna, E-dur Mo
zarta, pierwsza Sibeliusa i piąta 
Czajkowskiego. Poza tym utwo-
rj Bacha, Berlioza, Blocha, 
Debussy'ego, Elgara, Gold-
schinita, Kodolyego, Milhauda, 

(WYWIAD z p. SUROWICZE W - CZŁONKIEM ZARZĄDU 
ORKIESTRY SYMFONICZNE] W TEL - AWIWIE) 

\ \ 7 i a ł . i . ] .  i  *  .  -  ' *  j s c n m i i a ,  j x o a o i y e g u ,  i v i m i a u u a ,  
i  Palestvnv ćzvto M IS p.rzymałem list od mego przy- od 11 października do końca ;  Musorgskiego. Prokofiewa, Ra-

y y, czy to za posred- jŁciela Hubermana i korzystam maja. Przewidziane są występy vela, Rimskij-Korsakowa, Sme-
2 miłej okazji, aby zawiadomić kapelmistrzów: Monteux, Szen- tany. Sternberga, Strawińskiego, 
obecnych tutaj słuchaczy, źe kara, Dobrovena, Sargenta i ;  Wagnera i wielu innych 

ntctwem prasy, czy też na pcd 
stawie relacji osób stamtąd 
n-jvhvwaiacv^f. A \ j  '  uuuruvena, aareema i ;  »"«s i l c l <> 1  

wsDaniałv ro7wńi ajs! P'?yszedł on zupełnie do zdro- j Schella. Solistów: cellisty Feuer- Jaki jest cel pańskiego przy-
ZIJ h ? Vo w a n cJ|,w i a  P° wypadku samolotowym rr.ana (ksncert Dworzaka), pia- I jazdu do Warszawy? 
fnnt?7npi y  '  p r z y & t.ą p i  w  J e s i e n i  d o  k o n^- |nistki Tagliaferro (koncert i Głównym powodem były spra 

i - J' ~&oclne w kwestiach , nuowania swej pracy artystycz- ; Beethovena G-durl oraz Sikrzv- : W Y  osobiste- Niezależnie od te-łwarfnic7vrh .Ałni, .  A . . v I'-Tcutuvcud u-uui; uraź uouu.oiu- .v. 
l il i i.,; u ?  °" ein eJ- Dziękuję na tym miejscu paczki Hendlówny (koncert'go chciałem podtrzymać kon-
Iw w oświetleniu szczegó- ]  za przyjemność, jaką sprawiły Mozarta A-dur). W grudniu j takt z krajem i instytucjami, k«ó-

. p r z" i"0 2 1;™ występy orkiestry i stwier- j wystąpi po dłuższej przewie; te w przyszłości mogłyby nam 
rie zawsze orientujących się wrażam, że działalność jej stano- |  Bronisław Huberman i grać bę- dopomóc w zorganizowaniu 
sprawach muzycznych. ,wj nieodłączną część składową |  dzie koncert Beethovena. W i wielkiego „tournee* po Euro-

rrzyjaza do Warszawy p. [budowy narodowego państwa programach abonamentowych rie 
euro wre z a — najaktywniejszego , żydowskiego w Palestynie." 

A jak przedstawia się propa
ganda żydowskiej muzyki sym
fonicznej? 

Zarząd orkiestry otrzymi-je 
mnóstwo materiału ze wszyst-

0 dotychczasowej : k<ch staron świata. Przechodzi 
pfanach na naj- , on przez komisję kwalifikacyj-

Cliższą przyszłość. ^ Pierwsze jr.ą i w miarę możności wlącza-
pytanie, jakie ciśnie się na usta vy jest do programów koncerto-
podczas wywiadu z p. Surowi- wych. ~ • • 1 r ;  

• II Willi I III <•——— 

Czy możliwy Jest w bliskiej 
przyszłości przyjazd Orkiestry, 
Palestyńskiej na występy do 
Polski? 

Napotyka to na duże trud
ności natuiry finansowej. Łatwo' 
sobie wyobrazić, jak wielkia 
wydatki pociągnąłby za sobą 
jrzejazd kilkudziesięciu ludzi, a 
cóż dopiero pobyt, reklama I 
koszta organizacyjne, związane 
z występami. Gdyby udało się 
jt dnak uzyskać „engagement" 
do Francji i Anglii — zarobki 
osiągnięte z koncertów umożli
wiłyby pokrycie kosztów przy
jazdu do Polski. W drugiej po
łowie września wracam. gdyż 
j*ko instrumentalista i jeden z 
członków zarządu orkiestry 
muszę być na miej'scu przed 
rozpoczęciem sezonu koncerto
wego. 

przedstawiciela komitetu, zajj-
tmijącego się sprawami orkie-
B.ry dał po raz pierwszy 
ltd chwili jej powstania moż
ność zebrania kompetentnych 
jłmdomoś-ci 
działalności JAN PARANDOWSK1. TRZY ZNAKI ZODIAKU. TOW. WYD. „RÓJ". 

cie". W słowach tych taik prze- okresu rzymskiego, przedeforze.*-
konywuiących i tak dJ>rocznyn- ; cijańskiego, prześliczny jest 

Zbiór nowych opowieści Pa-
D t  .. . i randowskiego, aczkolwiek w cza- . .. , .  . 

C?em dotyczy - jak nietrudno zostały dzil: BosCcha' is i e  1  Parzeni i ?t" nie działających na człowiakka, szkic o doli artystów-niewolni-
'  J  owwvin.ua, 1 .  -.-„-.a- .,m: c,n P.ct otwiera:acvch naszvm ciasnvm ków w kamieniołomach, z erv Zresztą się domyślić stanu Binrha  «£. vTb M;I n> i m i  przepaściami — spięty jest otwierających naszym ciasnym ków w kamieniołomach, z ery 

bezpieczeństwa i wpływu, jaki hauda,' Gnessfnf Hdmana' i J a.k  k l a , B r? s>> m b o < i^ traecł. rna- światopoglądom - wspaniałe chrześcijańskiej- głębokim sym-
terror arabski wywiera na kul- Ławry, Rabhausa 'i innych Na i- 1 k ó w  Z o d i a 'k l u» i po-siada WGipoi- perspektywy na przeszłpść, 
tuialne życie społeczeństwa ży-! większe zainteresowanie' oka-in ą: W l ? z :. t w w zy. & t 0  .??. 

a tym holem i mądrością tchnie nowe-
streszcza la o ziemskiej wędrówce Dantego 

kżowskiesro. !  7 i i i V W ' n r i M r ^ n n * " / ' t  V T "  '  i e d n a k o w e  ś w i a t ł o ,  w  j a k i m  u -  s i ę  f i l o z o f i a  i  w i a r a  p i s a r z a  —  p r z e z  p i e t k ł o ,  r a j  i  c z y ś c i e c .  N a -
Dotychczas przynajmniej - dli muzyki Hasycznei -"ona J k a z i , ' e  s i ę  k a ż d^ z  o b r a z ó^ e" T pokotemia. Po tomiast s^kic o Kopernita po-

Cdpowiada p. Suro wic z - wa- też stanów podsawęrepertuaru P^ycznych starożytnego Rzy- chwili głos zabiera artysta: jest dobnie jak opowiadanie z J>vvo-
rtnk-i pracy Orkiestry Palestyn- ;  rymfonicznecfr Pro^rS dzie- n T U '  Hellady, Eg ptu. średniowie- w nim tyleż z ma arza, żywo od- ru Zyętmmta Augusta nalrfy do 
ikiei nie uległy zmianie 'sieciu koncertów ahnnLpn n 1  c z a  '  k i l k a  drobnych frragmen- czuwającego kształt 1 barwę u<tworow słabszych. Utwory 0-
Wprawdzie orkiestra jeździła wych w Tel - Awiwie są pow-iłów osnut>'ch na tle eP°'ki W o d- wyimaginowanego obram, co z snute na tle współczesno^ jak 
Ostatnio do Jerozolimy i Haify tarzane bez zmiany z udziałem 'n i k a  współczesności. Nastrój poety, czytającego w duszy Judź-; np. „Ossohneum wyraźnie wtą-
W opancerzonych samochodach tych samych 'kapelmistrzów -* podobny Charakteryzuje cały ro- kiejj muzyka, czułego an dzwie czono do zbioru dJa utrzymania 
pod osłoną karabinów maszyno- solistów dla r«WotnikAw nn r i d z ai twórczości Parandowskie^o ki. Prześliczną scenkę zdobycia pewnej całości myśli przewod-

vch Wv eoT eo-i - wykładnią jego stosunku w'!eńca olimpijskiego można bo- niej. Szekspir, Dante, Ga-
Zu L:P/ s

g  A 'do żvcia. a nadewszvstko enic- v v i e m  namalować, zagrać , wy- ; lilewz, Kopernik Conrad — Oto 
wych, nie osłabiło to jej zapa- nach popularnych. .w_. , .  . .  _ 
lu nie wpłynęło również na tcinne w Egipcie (Kair i A- d o  z>'c ' a. a nadewszystko epic 
zmniejszenie frekwencji- Wprost leksandria) oraz Syrii pod kie- 1 k i eg° t a ' l e , n 'm. który upodobał so- śp:ewać. Czaruje ona szczegóło- postaci, z którymi na jedną 

przeciwnie - liczba '  słuchaczy mwnictwem Toscaninieaó" Do- i bie ojczyanę epopei - homery- ^ wiernością autentyku i poe- chwilkę pozwala się zetknąć Pa-
rwiększyła się w sezonie brovena * <*»- -.?! cka Hellade. Naileoiei czuie sie W™* lekkością wizj., Opowa- randowski, budząc niejasne prze-
1937y8 o wiele t^ięcy: zss  
z  2 1 1  d o  2 3 0 .  L i s t a  c z ł o n k ó w  P a l e s  
wspierających wynosi w trzech Trwalszy kontakt z krajamV są-!przenosi się na ziemię, z 
głównych miastach Palestyny o- siadującymi z ~ ' U , A '" .-I-SI .- --A-I  
koło 4000 i stale wzrasta. jest jednak od 

ovena i Szenkara rozszerzvtv ,c k3 Hellade. Najlepiej czuje się 7^ i e K.K U i L '4 ^puwa- rd...u^Sw, niejasne prze-
• J • 1 a • r o"^ e. r z>'y |  .,1 o  n  u 1- J  F- J

t  r 7 p r 7 V  danie zamiast intrygi, ma śliczna czucie tej satysfakcji jaką apra-
s.ęg ^ działalności Orkiestry ^ point?: tworzy ją' historia lauru wiłoby vWe z ninii n/te-
11estynskiej na bliski wschód, wistosei wówczas, gdy wyobraź- v

n  } k e  ^ renie powieść Paran^w^Wo^ 
akt r KTALSMI «-S N I 4  przenosi Się na Ziemię, Z M«'RY ŁIWIII  SIĘ ICME (JJWICST.  RDFDRNKIW.KH UN 
D '] ' .  1  ^ i która  w D a m i e c i  czvte lnska  zrósł  w  c h w , ! l  zawitania, wówczas, — obcowa^e. „Trzy 
Palestyną zależny J  .P Ą "nitkowi ^d v  z a ! jrakło nagrody dla Koroi- diaku" polecić należy 
I ogólnej t m n,,» « ewr. Do i v  »™ go ko loj-ę „Icoln, pn 

A warunki materialne orkie- politycznej. 
Wry? j Czy w ciągu ubiegłego sezo-! l i mP' ; e" 1  -Mitologii". Iście hel- ^'u  . 

Również się poprawiają. O- nu utrzymany został dotychcza- ^ f l s , k a
j  pogoda i lekkość^ prozy • " 

tecne wynagrodzenie wystar- iowy program pracy artystycz °  ' 
r-v Parandow-skiego traci wiele, gdy 

cza w zupełności na skromne nej, czy też uległ on jakimś a u t o r  przenosi się w tn-ne miejsce 
Utrzymanie. Poza tym wiek- zmianom? w  czasy. Najdoskonalszy 
«;ość członków orkiestry za-j W sezonie 1935/7 zorganizo- bowiem epik nie potiafi się u-
piaszana jest do kolonii, jako wali-śmy sezon letni. Koncerty s t rzec wpływów rzeczy umiłowa 
soliści, grywa w zespołach ka- symfoniczne prowadzili przeważ [ ,- v x[1 :  Po d  n; e^ e m  Grecji, v 

oMmpijsikego, który zrodził się renie powieści Parandowskiego 
~ znaki Zo-

gorąco, ja 
przede wszy-

cyklu należy „Wesele grecikie". stkim — a po za tym jako lek-
st ,„Modlitwa Arystyde- turę cenną i kształcącą d!a kaź-

sa" i ,,Dom na Palatynie" ma;ą dego inteligerta. 
raczej swą wymowę moralną. Z P. APPENSZLAK. 

merainych i zajmuje się pracą nie kapelmistrze 
pedagogiczną w szkołach 
zycznych. Do najlepiej zor^ 
zowanych należą konserwatoria nim sezonie paru koncertami ay 
D-ra Blumberga Taubego, Ho- rygował [ascha Horenstein, 
penki i Rabina w Tel - Awiwie Szulc i Taube-

w blas
kach greckiego słońca najswo-pracą nie Kapelmistrze mieiscowi: " a v-" 5 I U N" 

mu- Szulc, Taube, Zelberg, Lavry, bodmej myślą i czują bohaterc-
rgani- Daus i Friedlaender. W ostat- Pa^rcdlowskiego. Wystarczy 

zmienić scenerię, aby z tętniącej 
życiem prozy wydostały się na 

Ha user a w Jerozolimie. W dla orkiestry mniej pomyś 
Konserwatorium Blumberga gdyż z powodu rozruchów koń-

Sezon ten był powierzchnię martwe słowa, aby l £P s z>' .-P r  

ej pomyś!nv, I wyczuć teatralność dekoracji i n)"ctl' P0"'' 

KOMPROMITACJA „METAPSYCHIKI". 
Odgadywanie myśli oraz in-, chociaż otrzymano przeszło 10 

ne p.Jobne wyczyny — to dla s. odpowiedzi. 
współczesnych jasnowidzów, I Konkurs dobiega końca. Je-
tclepatów lub Tetapsychików |  szcze kilka miesięcy, a jeżeli w 
uziecinna zabawa. Przynajmniej ostatniej chwiii nit nastąpi coś 
r-ni sami tak twierdzą Pierwszy 
iepszy „profesoi nauk tajem-

sztuczn^ć ludzi. 

Pogodny tok opowieści pro-

ie wam, że bez naj
mniejszego wyt-iłku odczyta 
treść zap^czętowan-sgo li-stu. 

„Wauto by się przekonać, czy 
ci panowie nie Liagują Lub, mó-

mespodriewanego — byłby to 
prawdziwy cud — najgłośniejsi 
telepaci, jainowiaze czy jak się 
tam nazywają łydą sromotnie 
skompromitowani 

Ale cóż z tego? Czy zamkną 
budy i przestaną żerować na 

współpracuje wielu wybitnych certy zapowiedziane w Jerozoli-
pedagogów - instrumentalistów, mte i Haifie odbyć sif nie mo- stota°stylu, jakgdyby pomyśla-
KJasy fortepianowa prowadzą gly. inego na użytek najszers'zych 
p. p. Goimi - Klćrnwekslerowa, A jak się przedstawia? pro- warstw czytelników, a przedt-
Hess - Schmucklerowa i Sick - gram koncertowy na rok wszvstkiem młodzi 
Elumberg. Skrzypiec: B'umberg, 1937 '8? |  na tle modnego 
Weisgerber, Fenyves, GaTmir,! W dziesieciu abonamento- snva - '  wielu w 
Su rowicz, Poliszuk i Rak. Wio- wych koncertach brali udział sarzy, daje miły wypoczynek dla bogatym i nic żałującym pie- go doświadczę iv' f to wyda-
lonczelowe —_Odnopossof i kapełmistrze: Toscanini, Dobro- ucha. Prostota to prawie kia- niędzy, kiedy clice wykryć praw !  je się nader nieprawdepodob-

,  -  c - -  s y c z n a  —  t a k  d o p a s o w a n a  0 0  d ę .  Z r e a z t a  m o ż e  b y ł  p r z e k o n a -
klasycznych czasów, że cdrazu 'ty, że nic nfe lyrykuje. 
wprowadza cz\ne!n''<a w nastrć 

wiąc aosadntej, nie łżą", po-1 łatwowierności iidzkiej? Nikt 
nłoćzieży* szikolner wysiał sobie niejaki p. Bu!ton J się tego po nicii nie spodziewa, 
-go „niezrozcmial- ^ Nowego JOTKU. |  A może ich klienci wyciągną 
współczesnych pi- P' Bu-ton jeśt człowiekiem i właściwe wnioski z pouczające-

Weisgerber. Teorię prowadzą ren, Szenkar, Steinberg i S:.r-
Lewertoff i Sternberg. Duch or- gent. Soliści skrzypkowie: Bas-
kiestry jest doskonały, poczu- serman, Kamiński i cełistka 
cie solidarności wzrasta, a wraz Thelma Je 11 in. Grał znakomity 
z  r v m  z g o d n o ś ć  w s p ó ł p r a c y  a r -  p i a n i s t a  I g n a c y  F r y d m a n .  J a k u b  
tystycznej. Gimpe! wykonał koncert f-moll 

A stosunek władz? Chopina. Oda Slobodskaja od-
Jaknajlepszy! Na dowód, jak śpiewała cykl pieśni komporyto-

tfaiece wyższa administracja rów rosyjskich oraz arie Glucka 
angielska interesuje s :ę działał- i Mendelssohna. Niezależnie od 
ncścią orkiestry Palestyńskiej tego odbył się koncert orkiestry j nym w sali mieszczącej żbicr 
może posłużyć mowa b. Wyso-, kameralnej pod dyrekcją Micha- cy\viHzac!i kreteńskiej — te 
kiego Komisarza Wauchope'a,1  h Taube z udziałem klawesy-
wygłoszona w lutym b. r- na n'stki Alice Ehlers. Wszyscy 
koncercie symfonicznym. „Jest wymienieni powyżej kapelmi-
rzeczą dość niezwykłą dla s'rze posiadają już światową 

właściwy. Kto oglądał wykopa
liska z okresu najwcześniejszej 
cywilizacji europejskiej, kto 
orzygladał się w Muzeum Na
rodowym w Atenach przednro-
tom z pa facu Knossos, wyko-

n)-m. Naiwnych (nie chcemy 
[używać mocniejs7ych okreśien) 

Cóż zrobił? Ogłosił, *e zapła- nigdy n;e zabraknie. 
ci 60 tys. dolarów człowiekowi 
który odgadnie, co jest n-api-
sane ru kawałku papieru leżą
cym w zamkniętej stalowej 
szkatułce. Aby ułapić „czaró-

z dobycie nagrody, 

Żadne doświadczenia ni« 
przekonają ludzi pragnących 
wierzyć w bzdurną „magię" ł 
nie pozbawią szarlatanów chle
ba. 

Przecież już raz poddano ich _ _ 1 • _ 1, ̂  " rm ' iia^iouy, j i tuz. i cl Z yuCK-iTK/ ICfl 
m-m w ^ ż e  i d z i c  t>' ! k 0  o cztery |  egzaminowi. W r. 1900 znany 

Wysokiego Komisarza tego kra- sławę i odbyli sta* artystyczny 
}t< przemawianie z estrady kon- j^ko kferownięy najlepszych or
ce rtowej. M'alem ostatnio cka- kiestr symfonicznych w* Euro-
rę usłyszenia ork:'estrv Psie- p-e. Jedynie p. Taubt — ort;a-
stviłsk!ej i mogę stwierdzić jej r.izatw życia muzycrne»o przed 
pow©dzen fe oraz ustalenie po- powstaniem orićestry symfon'cz-
zyev -rfystycznej. do czego nej jest palestyńczyklem I mie-
p.-z;. czynił w niema^m s*a- szka od 5 lat'w Tel - Awiwie, 
pnia Mr. Huberman. Właśnie ajbliższy tezoa trwać będzie 

uczony August Forel urządził 
odbywał J konkurs podobny do tego, któ-

srowa. 
Osobińw konkurs 

przeczyta nie bez wzruszenia 
hymn pocha 
czony na 
dowskiego 
ci nie ma całkowitej zagład. 
Dziwną I szeroką miłością trzy
ma się ludzko^: m"fośc'-ą tyrh, 
:o są, tych co bęcą. tych c« 'byli 
...Straeiłibyimy pełow-ę wiary w 
?w»oie siły. gdybyśmy nie czufi za c<.arn«j magii r.iż odgadł r.awet' zdał egzaminu? 

iwóch słów z czterech wvra 

Stoi tam Już cd 
Dotychczas żaren „matapsy* |  ne z dz es.sciu r>ów. Czy trze-

żaden z ir.ydrców 2na_ą-1  ba dodawać, że ani jeden kan-
tjch wszystkie sikana białej"! : o' yd at. a było feb niemało, nie 

19C5. i tołć. Forel ubożył zdanie zhrfo-

obą bujnej rzeki w'ek^w, ż lo-
Wącei w nrezrro?dw.vanei pracy 
łożysko, którym płynie nasze ży-

f  Miimo io „wiedza ta-'anuia" 
zów napisanych przez BuUona,, wcale się cie przyznała do ban-

' kructw* 
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iTABEUSZ ZADERECKI. 

„BAASAR WDAM", 
BBB chrześcilanin ks. Pranajtita 

n. 

Patriarcha pirastary Izraela, A-
firaham biblijny, nie był bezwąt-

Sienia postacią przeznaczoną tyl 
o na zagładę i nie mającą ziwiąz 

ku z Bogiem. Przede wszystkim 
zaś nie był chyba chrześcijani
nem, bo z racji wieku w k.órym 
żył, do chrześcijaństwa była dro
ga spora a spora. O nim wszak 
opowiada Biblia, jako o mężu 
sprawiedliwym i miłym Bogu, 
który też mu we wszystkim bło
gosławił i który nasienie jego roz 
jmnożyć obiecał, jako piasek brze 
gów morskich, a gwiazdy nie
bieskie. ,,I błogosławione będą 
w nasieniu twoim wszelakie na
rody ziemi, żeś głosu mego usłu
chał" (Gen. XXIII. 17. 1 nasi.). 

O tym Abrahamie i Talmud i 
iMidraaze opowiadają mnogie 
legendy. Jedna z nich, zapisa
ni w Midrasziu Bereszith Rab'ba 
XXXIX. I. 1 w „perle haęa-
'dycznej literału.-y1' — „Than.na 
id'be Elijahu Żuta', zina^ej też 

S>od tytułem „Se der Elijaihu Zul 
a' XXV. (ed. Friedman, Wie-

ideń 1902), tyczy bajecznych 

Prześladowań Abrahama przez 
fiimroJa, który miał kaza^ rzu

cić patriarchę do rozpalonego 
pieca, za to, że poburzył kożki. 
Bóg wówczas chciał zejść uiliu-
bieńcy siwojemu na ratunek. 
„Zastępy anielskie rzekły atoli 
jfloń: „Panie świata, widziałeś 
przecie oo ci uczynił Adam, 
pierwszy człowiek. Bo i spójrz: 
Kiedyś się tak przychylił d'oń, 
'teś mu tron niebiański w ogro-
jdzie Eden ustawił, złamał na
tenczas wszystkie przykazania 
iTwoje. A teraz zmów chcesz 
i pragniesz sam zstąpić gwoli 
iratowanla jego? Czyliż i od nie
go ruie spotka cię ten sam ko
niec, że wystąpi przeciw Twym 
przykazaniom, jak to Adam Nie
gdyś uczynił? I odpad Pan: Na 
to odpowiedź jedna jest: Cóż 
mam począć z istotą, z ciałem ł 

krwią (Baaseh wdam")? Prze
cież mieszka on w miejscu, 
gdzie wszysitiko nieczyste jest, 
a i złe popędy mają nad nim 
swą moc. Wy natomiast mie-
szikacie w świecie czystym i 
popęd zły nie ma do was przy
stępu. 

Wstąpcie ale tyliko w dół na 
ziemię, tam gdzie wszystko 
ciemne jest i gdzie zło królu
je, a mówię wam, zaraz w 
grzech popadniecie, jako i czło
wiek". I powołuje się Bóg w 
dalszym ciągu na opowieść bi
blijną z Gen. VI. 2. o aniołach, 
którzy grzeszyli z córkami 
lud ziki mii. 

Prorok syjnajski Mojżesz, nie 
był chyba „istotą przeznaczoną 
na zagładę*' tytko i ,/nie mającą 
żadnego związlku z Bogiem". 
Chrześcijaninem też zdaje się 
nie był, a to z identycznych 
przyczyn jak Abraham. Prze
cież o nim wyraźnie powiada 
Bibija (Deuitai. XXXIV): .,! nie 
powstał więcej prorok w Izira-
e'lu podobny Mojżeszowi, któ
rego by Wiekuisty oglądał tak 
twarzą w twarz''. 

A o tym Mojżeszu tak pisze 
Talmud w traktacie Szaibbath 88 
b.: ,,Dalej nzekł Rab&i Jehoszua 
ben Lewi: Onej godziny, kiedy 
Mojżesz wstąpił na górę (scil.. 
górę Synaj, aby odebrać tablice 
przykazań i nauikę Zakonu od 
Boga), rzekli aniołowie służeb
ni przed Świętym, niech będzie 
pochwalony!.: Panie świata, cze
góż chce z kobiety zrodzon (t. 
j. człowiek) pośrodku, nas? Od
parł im: Przybył, aby Torę 
wziąć w posiadanie. Rzekli tedy 
doń: Najdroższe i najbardziej 
strzeżone, któreś od sześ ;'u dni 
stworzenia w uikryciu trzymał 
przed dziewięciuset siedmdzie-
sięoiu czterema pokoleniami, 
chcesz oto dać ciału i krwi? 
(„Bassar w'dam'1) ltd... A pod 
koniec tego ustępu, kiedy Bóg 
ukazał aniołom mądrość Moj

żesza, pisze Talmud: „Na to ka
żdy z nich stał mu się przyjacie
lem i obdarował go... jako za
płatę zato, że Cię człowiekiem 
nazwali, podarki otrzymałeś''. 

Przykładów takich możnaby 
sporo namnożyć nie natężając 
na/wet zanadto sił na szukanie. 
I w Talmudzie i w Midraszach 
zdarzają się one oo krok, go
dząc potężnie w „interpretację" 
ks. Pramajtisa, zadając mu kłam 
zupełny, stawiając jego autory
tet" talmudyczny i „znawstwo'' 
w moc.i^ wątpliwam śwb'ie. 

F Abraham i Mojżesz są ulu
bieńcami Talmudu tudzież rafoi-
niczinej literatury, przedstawia
nymi chętnie jako ideał człowie
czeństwa, otoczonymi girlandą 

! legend pełnych zachwytu. O 
| Abrahamie mp. opowiada Mid-

rasz BereszBth Babba LXII. 13, 
że „zmarł w starości dobrej i 
syt żywota. 

Bóg pczwa'a sprawiedliwym 
ona nag-odę wszelaką, jaka I :h 
czepka w świeoie przyszłym o-
glądać w godzinie śmierci 1 
dusza ich znajduje w tem po
krzepienie swoje i zasypiają". 
Traktat Baba Ba-thra 17ł. zali
cza postać Abrahama do tych 

i trzech ludzi, jakim dane było 
' poznać conieco z żywota przy
szłego, rzeczy uikrytych przed 
zwykłym człowiekiem. Narów-
ni zaś z Mojżeszem, kładzie go 
ten sam traktat w poczet sie
dmiu Oiców, i którymi Bóg za
warł przymierze, Izaakiem, Ja
kubem, Arornem, Pin'chasem i 
Dawidiem; w poczet sześciu, 
nad jakimi anioł śmierci nie 
miał bezpośrednio władzy i 
Jakim Bóg sam odejmował du
szę; i Baba Bathra 17a zaś i trak 
tat apokryficzny „Derech Erec 
Żuta" (wydany w Królewcu 
1885 przez Abr. Tanrog!) liczą 
i Abrahama i Mojżesza do sie
dmiu mężów, których robak nie 
tknął po śmierci. 

Sefer Hajaszar 50a (wyd. 

Praga 1840) powiada: „Bóg ra
tował kraj wszystek z Abraha-
mowej przyczyny i odjął odeń 
gniew swój — Abrahamowi 
gwoli". A o samym znów Moj
żeszu głosi zachowany w ręko
pisie w praskiej bibliotece gmi
ny wyznaniowej, Midirasz Bere-
szith Raibbathi 47, słową Rab-
bi'ego Berechji: „Mojżeszowi 
gwoli został stworzony śwdat". 

Kabalistyczna zaś antologia 
„Jalkut Chadasz" pr. 49 słr. 129 
(wyd. w Amsteradinie 1649), 
piisze: „Dusza Mojżesza roz
przestrzeniła się i żywię w ka-
żdem pokoleniu i w każdym 
wieku; przeżywa ona swój 
dawny stan w mężu wszela
kim mądrym a sprawiedliwym 
jaki bada Naukę''. 

A mimo takich zachwytów 1 
słów uwielbienia pełnych, nie 
wahają się ani Talmud, ani Mi-
drasze, nazwać i Mojżesza i Ab-
rhama terminem „Basar w'dam" 
— „Ciało i krew''. Niepomne zu
pełnie na to, że w r. Pańskim 
1892 pojawi się „jeden z naj
większych w świecie chrześci
jańskim' znawca Talmudu" — 
kis. Pranajtis i definicję poda, że 
„Baasar w'dam" — ciało i krew 
— są to właściwie: „Ludzie cie-
leśni, istoty przeznaczone na za
gładę, nie mające żadinego 
związiku z Bogiem", że to pogar 
dliwe, a wysoce przytem złośli
we oznaczenie chrześcijan. 

Pasikudny zaiste jest ten Tal
mud 1 te Midrasze. Każą anio
łom raz nazwać Abrahama „ba
asar w'dam'', a drugi raz Moj

żesza. I jeszcze, jakby na iro-
nję opowiadają o podarkach a-
nietekich: „w nagrodę za to, ±es 
cię człowiekiem nazwali" 

Dają więc poprostu objaśnie
nie całkiem wyraźne, co rozu
mieją pod tym terminem tech
nicznym. Mimo, iż ks. Pranaj
tis orzekł odimiennie, mimo iż' 
literatura polska uważała w r. 
1938 za nieodzowne i tę zna
komitość na/utkową sobie przy-

i swoić, i mimo, że „Warszawski 
Dziennik Narodowy'' za jedyne
go w dziedzinie Talmudu, kom
petentnego a odważnego i nie
zależnego od Żydów eksperta" 
— go ogłosił. 

To prawda. Odważny by$ 
ks. Pranajtis, nawet coś znacz* 
nie więcej. Niezależny był nie« 
tylko od Żydów, aile nawet od 
tego Talmudu o którym pisał i 
który tak pięknie interpretował* 
Ale czy kompetentny i jedyny?... 

Tu już RoihJing powinien 
„gwałtu" zakrzyczeć, że go brat 
nie duchy tak degradują. A 
pozatem cała reszta poprzedni
ków z Eisenmengerem na czelai 
która do tych obu skarbnic wie
dzy, nie już cegiełki różne, al a 
cale gotowe gmachy wnosiła. 

Słusznie też biada organ en
decki na perfidną prasę, któral 
„starała się zrobić z ks. Pranaj
tis a dyletanta i nieuka'*. Jaka 
w określeniach tych krzywda— 
tkwiła — dowodimie przekonać 
może zestawienie „naukowych 
odkryć" ks. Prar.ajtisa z teksta
mi „badanego" przezeń Talmu

du. 

DOKAZUJE CUDÓW. 
Malarz Lenbach znalazł się 

raz w towarzystwie ekspertów 
i sprzedawców dzieł sztuki. Je
den z nich, który był jednym z 
największych sprzedawców tych 
dzieł w owych czasach, był bar 
dzo zabobonny i wierzył w cu
da. 

— I pan potrafi dokazywać 
cudów — powiada doń Len-
bach, — aczkolwiek nie jest 
pan świętym. 

— Ja? — dziwi się ów- Ja
kich cudów dokazuję? 

— Niech pan nie udaje skrom 
nisia — odpowiada Lenbach. 
Wie pan doskonale, że nieśmier
telny Rubens namalował w 

swym życiu nie więcej po nad 
500 obrazów, a pan do dziś 
dnia sprzedał już „oryginal
nych" obrazów Rubensa przesz
łe 2.000. 

MARSZAŁKOWSKA 81, TEL 9-15-34 
poleca artykuły apfecz. kosmef. 

perfum, i zicł» lecznicze. 
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ODPOWIEDZI 
47. JOTKA, Kalisz. 
Chłopiec 12-let.ni, który do»-

tychczas spędzał lato zawsze z 
rodzicami, w tym roku został 
wysłany sam do rodziny bardzo 
mu oddanej i jednocześni© cie
szącej się jego sympatią. 

Już po kiilku dniach dziecko 
dostało nudności i wymiotów, 
przyczyni zaczęło odmawiać 
przyjmowania pokarmów. Le
karz, który wówczas chłopca 
widział, tłumaczył owe otojawy 
zaburzeniami żołądkowymi i za 
stosował odpowiednie leczenie. 

Państwo natomiast są pewni, 
'że zachodził tu wypadek inny, a 
mianowicie tęsknoty dziecka za 
tiodzicaml, do rozłąki z którymi 
nie był zupełnie przyzwyczajony 
i że z tego powodu właśnie dzie 
cko źle się czuło. Dlatego też 
w liście do Poradnika znajduje
my <m. iron. taki ustęp: „Chło
pak wstydził się zdradzić leka
rzowi istotną przyczynę swych 
nudności i niechęci przyjmowa 
nia pożywienia, złożono więc te 
zaburzenia na karb niedyspozy 
cji żołądkowej". Zaznaczając, 
ie ohłopiec już po kilku dniach 
powrócił do rodziców, proszą 
państwo o wytłumaczenie tego 
dziwnego wypadlku choroby i 
podanie metody leczenia, jaką 
należy zastosować, aby podob
ni taiktx powtarzały sig. 

Chcąc udzielić możliwie do
kładnej odpowiedzi zmuszeni je 
steśmy rozpatrzyć tu kilka e-
wentualności, albowiem nie po
dano w liście, czy chłopiec przy 
znał się sam do tęsknoty, czy 
też to są tylko domysły pań
stwa. 

Jeśli przyznał się i twierdzi, 
że świadomie odmawiał przyj
mowania pożywienia i świado
mie zmuszał się do wymiotów, 
aby szybciej wrócić do dbmu, 
należy porozmawiać z nim po
ważnie, wytłomaczyć mu, że 
niepotrzebnie obrał taką drogę, 
chcąc zobaczyć się z rodzicami, 
że nie powinien był niepokoić 
otoczenia, gdyż napewno wy
starczyłoby, gdyby wyjaśnił 
szczerze, o co mu idzie i proś
ba jego zostałaby prawdopodob 
nie spełniona. Z drugiej strony 
powinno się chłopcu uświado
mić, że jest już dorosły i musi 
zacząć przyzwyczajać się do 
większej samodzielności. Aby 

i wywody te nie były bezcelowe, 
! t. zn., aby rozmowa na ten te-
' mat nie skończyła się tylko na 
rozważaniach teoretycznych, 

! należy bezwzględnie wysłać 
chłopca na najbliższe wakacje 
na kolonie, aby pewien czas 
spędził wyłącznie z kolegami. 
(Jeśli nie można chłopca wy
słać ®e ftzflooifc, do któneg uczę

szcza, chętnie przeprowadzimy 
tę sprawę w Warszawie.) 

Zatrzymajmy się teraz chwilę 
przy drugiej ewentualności, któ 
ra przewiduje, że chłopiec do
stał opisanych zaburzeń poza-
domem po raz pierwszy i że do 
tęsknoty za rodzicami się oie 
przyznał. W taikim wypadku 
nie powinni państwo zbyt wiele 
kłaść na karb czynnika nerwo
wego, nie wysnuwać domysłów, 
że cierpienia wystąpiły na sku
tek tęsknoty, gdyż o wiele zdro 
wiej będzie przypuścić, że rze
czywiście wywołanie one były 
niedyspozycją żołądkową i wez 
wany lekarz bynajmniej się nie 
pomylił. 

Gdyby natomiast dalsze pró
by wysłania chłopca (2—3) 
doprowadzały zawsze do podob 
nych zaburzeń — względnie, 
jeśli już dawniej kończyły się 
w ten sposób (o czym właśnie 
brak informacji), należy rzeczy 
wiście traktowa^ owo cierpie
nie jako nerwowe. Doradizalilbyś 
my wówczas leczenie, które za
początkowane przez zbadanie 
chłopca psychologiczne, musia
łaby być kontynuowane przez 
iekarza ohorób nerwowych, a 
możliwe również, że i lekarza 
specjalistę ohorób żołądko
wych. 

Podkreślamy jednak, 'że tylko 
w tym wypadku należy zacząć 
myśleć o leczeniu, o ile już 
przed tym identyczne wypadki 
miały miejsc*. Prosimy o 4al-

sze wiadomości i o decyzję co 
do wysłania chłopca na kolonie. 

48. STROSKANA MATKA. 
Dziecko pani ma 2 lata- Jest 

normalnie rozwinięte fizycznie i 
umysłowo. Jedyną troską, jaką 
sprawia pani jest zbyt częste 
oddawanie moczu, przy czym 
ohłopczyk nie woła i mimo przy 
rzeczeń i zrozumienia, że wołać 
powinien nie może się do tego 
przyzwyczaić. Zaznacza pani, że 
dziecko otrzymuje 3—3 i pół 
sziklanek płynów dziennie, w 
czym 1/2—3/4 szklanki soku 
marchwi. 

Aby udzielić pani rady zwró 
eiliśmy się do lekarza specjali
sty - dietetyka. Poinformował 
on nas, że, o ile wykluczyć za
palenie pęcherza, które powodo
wać może nietrzymainie moczu 
(w tym celu powinien zbadać 
dziedko lekarz - urolog), dawa 
nie soku z marchwi wytłuma
czyć może owe dolegliwości. 
Sok z marchwi działa moczo
pędnie, 3/4 zaś szklanki tego 
napoju stanowi dla 2-letniego 
dziecka tak wiele, jak dla doros 
łego ilość 4 szklanek. Należy 
więc ograniczyć ten napój do 
1/4 szklanki, przy .czym osłodzić 
go trochę i nagrzać lekko do 
temperatury 20—25 stopni, i 
Przypuszczamy, że skoro zasto 
suje się pani do tyoh wskazań, 
trudności wkrótce ustąpią. Pro
simy po pewnym czasie o wia
domości 

49. „H", Ogrodowa. 
fateroątai OflóWwkształcĄce-

go o kursie, trwającym pewną 
ilość lat w Warszawie nie ma. 
Dziewczynka musiałaby uczęsz* 
czać do gimnazjum. Przy ża<fc 
nym gimnazjum żydowskim W 
Warszawie nie ma internatu1, 
tak że mieszkać musiałaby 
gdzieindziej. 

W jednym, otworzonym nie
dawno bardzo dobrym interna
cie, są sami chłopcy i jedna 7-
letnia dziewczynka, siostrzeni
ca mogłaby więc czuć się tam 
niezbyt dobrze. Możliwe też jest 
umieszczenie prywatnie, na 
stancji w odpowiedzialnym do 
mu. Zarówno w internacie, jak 
i prywatnie koszt umieszczenia 
wynosi koło 150 zł. mies., do 
czego dochodzi oplata za szko 
łę. Innych możliwości w War
szawie nie ma. Na prowincji in 
tematów dla dziewcząt żydow
skich nie znamy i prawdopodob 
nie ich nie ma. O ile nie zdecy
duje się pani na wysłanie dzie
wczynki do Warszawy, radzimy 
przeniesienie jej do żydowskie
go gimnazjum, jeśli nie w tym 
samym mieście, to mocże 
gdzieś niedaleko, gdzie ma ja
kichś krewnych. W ten sposób 
mogłaby dopełnić swoje wy
kształcenie w milszej dla niej 
atmosferze i opisane w poprzed 
n-im liście dolegliwości najpew 
niej nie występowałyby więcfj. 
Chętnie służymy dalszymi inior 
macjami i czekamy na wiado
mości o powzięciu decyzji 

PSYCHOŁOa 
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Skóra jest organem tak samo 
Jak wątroba, lub żołądek i ma 
do spełnienia cały szereg skom
plikowanych zadań, jak np.: 
ochronę organizmu przed ura
zami, regulację gospodarki cie
plnej usiroju, przemianę mate
rii td... To też, jak każdy organ, 
skóra odżywia się i oddycha 1  

Skomplikowanym czynnościom 
skóry odpowiada nie mniej 
skomplikowana budowa tego 
organu, a uszkodzenia i choroby 
skóry muszą, siłą rzeczy pocią
gnąć za sobą konsekwencje i 
cla całego organizmu. Tak sa
mo schorzenia różnych orga
nów lub całego organizmu od
bić się muszą i na skórze. 

Jeśli cała skóra, przykryta 
jtzwyczaj ubiorem, ma tak do-
riosłe znaczenie, to cóż dopiero 
inówić o najważniejszym jej od
cinku, całkowicie zawsze odsło-
r !ętym — o twarzy! To też o 
twarz specjalnie dbać należy, al
bowiem dziś nie należy zanied
bywać niczego, coby przemó
wić mogło na naszą korzyść, a 
argument pięknej twarzy, mimo 
Całego realizmu naszego stule
cia, ma swą wymowę I walor 
r'ezaprzeczalny, nawet w świe
cie bussinesmen'ów. 

Każdy dobrze zdaje sobie 
tprawę z tego, że człowiekowi 
ie szpetną twarzą trudniej, a 
Czasem I wręcz rzeczą niemoż
liwą będzie znalezienie sobie 

rracy, niż człowiekowi o ładnej 
ujmującej twarzy. 
Ładna twarz, a zwłaszcza ce

ra jest potężną bronią w walce 
O byt. szczególnie jeśli chodzi 
O „płeć słabą", która i dziś w 
dobie równouprawnienia korzy
sta skwapliwie i  tej broni. 

Oto są psychologiczne prze
słanki i materialne pobudki pie
lęgnowania twarzy. Z kolei na
suwa się pytanie; czy ładna 
twarz I ładna cera — to poję
cia identyczne? Stanowczo nie! 
Ładna twairz i ładna cera — to 
dwie różne rzeczy, które często
kroć nie idą z sobą w parze, 
ale godzi się pamiętać, że za
sadniczym warunkiem ładnej 
twarzy jest bezsprzecznie ład
na, '  a przynajmniej świeża i 
zdrowa cera. 

Co to jest właściwie „zła 
Cera"? Z jakich czynników pa

tologicznych się składa? Decy
dujące znaczenie dla cery ma 
niewątpliwie tłuszcz, wydziela
ny w niniejszych lub większych 
ilościach z gruczołów łojowych, 
obficie ulokowanych w naszej 
skórze, uwłosienie skóry twa
rdy, funkcje gruczołków poto
wych, obfitość barwnika (p :g-
mentu), no 1 oczywiście ogól-
r.y stan zdrowia, który prawie 
zawsze odbija się na twarzy. 
Wszystkie te czynniki są w gra-
r. :cah fizjologicznych nieodzow
ne dla ,,dobrej cery", lecz przy 
r?dmiarze lub niedostatecznej 
ich ilości, mamy do czynienia 
już z objawem patologicznym, a 
więc z chorobą skóry, co w 
konsekwencji odbija się ujemnie 
ra cerze twarzy. Nadmierna pro 
aukcja tłuszczu przez gruczoły 
łojowe twarzy prowadzi do ca-
Igo szeregu chor/.b skórnych, tJ 
zw. łojotokowych schorzeń, jak 
np.: trądzik, wągry, pryszcze, 
lozszerzenie por, blizenki po 
trądziku i wągrach, nacieczenia 
i t.  d. Odwrotnie zaś niedo-sta-
tczne wydzielanie tłuszczu pio-
wadzi do wysychania i pękania 
skóry, co z kolei znów psuje ce
rę. Rzecz prosta, że w pierw
szym przypadku będziemy się 
starali o zmniejszenie tlustości 
skóry, a w drugim będziemy 
postępowali wręcz odwrotnie, 
starając się o zwiększenie tego 
r.aturalnego składnika skóry, 
czyli inaczej mówiąc, musimy i 
tu, jak i w innych działach nte-
c'ycyny ściśle indywidualizować. 

Pierwszorzędną rolę w „regu
lowaniu" tlustości skóry odgry
wa woda i mydło; tych czynni
ków racjonalnej pielęgnacji skó
ry nic zastąpić nie zdoła. Cho
dzi tylko o to, jaką wodę, jakie 
n:ydlo stosować, bo i to ma o-
gronine znaczenie. Przede wszy
stkim częstość mycia ma zna
czenie decydujące, następnie 
temperatura wody, jej skład che 
rriiczny (twardość) itd....  Co 
do mydła, to decyduje gatunek, 
skład chemiczny i tlustość. Je
śli chodzi o mycie twarzy, to 
niesłychanie ważny jest stan 
skóry, albowiem od stanu skóry 
w danej chwili zależy dobór wo
dy i mydlą, a często i samo my
cie nawet najłagodniejszymi 
ś> odkami może być zupełnie 

'przeciwwskazane. Zasadniczo 
I musi być woda, używana do 
I mycia twarzy (miękka), a gdzie 
nie ma miękkiej wody, tam uży-

I wa się wody deszczowej, desty
lowanej lub przegotowanej z 

.kianu, z dodatkiem szczypty so-
, dy oczyszczonej, boraksu lub 
[gliceryny (daje się po jednej ły- |  
(żeczce na miednicę wody). Moi 
ra również z powodzeniem sto-

jrować odwar rumiatiku lub cie-
'fłe przegotowane mleko (nota 
'bene świetny środek do mycia 
! twarzy nawet przy bardzo wraź 
,l;wej skórze). Pamiętać należy,! 
(że nie każda cera znosi dobrze 

wodę,, zwłaszcza „twardą", t. j.  
zawierającą sole wapniowe, że-
ii-zo i inne domieszki mineralne, i 

i  Woda twarda wysusza zbytnio 
skórę, która pęka, tworząc bo-

I  lcsne ranki, niszczące doszczęt- ^ 
.  r  ie cerę. Twarz należy zasadni-] 
\ czo myć dwa razy dziennie, lecz 
Ijcśli kto tego nie znosi, to po

winien przynajmniej myć się 
'wieczorem, a nie jak to po

wszechnie jest w zwyczaju tyl
ko rano, albowiem skóra twarzy 
wieczorem po całodziennym o-
sadzaniu się na niej kurzu, bru-

i du i sadzy najbardziej potrzebu
je pielęgnacji. 

A oto technika mycia twa
rzy: 1) myć dwie minuty w go
rącej wodzie, odpowiednim dla 
cery mydłem (dla tłustej alkalicz 
no - siarkowe, a dla suchej prze 
thiszczone). 2) Następnie przez 10 
minut należy myć twarz w zim
nej wodzie, używając przy tym 
gąbki, którą jednocześnie nacie
ramy lekko skórę. Między jed
nym a drugim myciem należy 
przecierać twarz rozcieńczonym 
spirytusem lub sokiem cytryno
wym, a to w celu ściągnięcia 
rozszerzonych od gorącej wody 
por. Niestety, nie wszyscy lu
dzie znoszą wodę i mydło do 
mycia twarzy. Tam, gdzie ma
my do czynienia ze skórą suchą 
i łatwo pękającą, zrezygnować 
musimy na dłuższy okres czasu 
lub nawet na zawsze z mydła 
i wody, stosując do mycia mle
ko, a jeśli i tego skóra nie zno
si, wówczas używamy wyłą
cznie oliwy nicejskiej lub mig-

!  dałowej. 
Inaczej postępujemy przy tłu

stej cerze: częste mycie twarzy na, a niekiedy i wręcz szkodliwa, 
gorącą wodą i mydłem alkalicz- ' jeśli chodzi o zmarszczki, które 
PO - siarkowym, a kilka razy ponoć usuwa masaż twarzy, to 
c'ziennie przecieramy twarz spi- ; mowy nawet być nie może o ich 
rytusem salicylowym (1 — 2 j usunięciu przy pomocy masa/y, 
proc.). W cięższych przypad-ia raczej odwrotnie: zmarszczki 
kach łojotoku, idących w parze j n ogą się tylko od masaży po-
z wągrami i trądzikiem (prze- ' głębić, a nie zniknąć- Wszak 
ważnie u młodzieży w okresie i  zmarszczki powstają dlatego, że 
dojrzewania), należy bez-!włókna elastyczne skóry zwiot-
względnie zwrócić się do leka- czały: zachodzi wówczas dy-
rza - specjalisty, jeśli się chęe sharmonia między skórą a mu-
uniknąć szpecących blizn po sa- ]skulaturą mimiczną twarzy, któ-
moistnym wyleczeniu procesu ,ra jest silniejsza od skóry, co 
chorobowego. w konsekwencji prowadzi do 

,  , . ,  -  ,  i  t w o r z e n i a  s i ę  z m a r s z c z e k .  M a -
W niektórych przypadkach s a ż e  t w  wzmacniając mu-

normalna pielęgnacja twarzy nie s k u l a t u r ę  p r r y c zyniają się tym 
wystarcza, gdyż kurz i sadze s  do pogłębienia istnieją-
przemkają tak głęboko w pory c y c h '  , d o  |n i a  s i ę  „o w y ! c h  

skóry, iż usunąć ich stam.ąd ;  ^anszczek. ę 0  s |ę tyczy przo-
zwykłym myciem nie można. k r w i e n i a  s k 6 r y >  t o

v  
0

J  
w( e I£ 1 & r  

Wówczas uciekamy się do t. zw. i psze rezultaty osiągamy przy 
,,parówek" twarzy, często sto- pomocy mycia w zimnej i gorą-
sowanych w instytucjach kosme ! ce»j wodzie na przemian, nit 
tycznych. W domu można za- 1  przy masażach twarzy. Jeśli che 
bieg ten skutecznie zastąpić ' czi o utrzymanie czystości, to 
przez gorące kompresy, nakla- 1  masaże mogą tylko zanieczy-
dane na twarz na J — 5 mi-iścić skórę, a przy istniejących' 
nut. Jeszcze skutecjniej można pryszczach, wągrach 1 rankach, 
to zrobić, trzymając twarz rad grożą nawet uogólnieniem sprar 

i naczyniem z wrzątkiem i zasło- : wy i zakażeniem. Stąd prosty 
rnkszy całą głowę ręcznikiem j  wniosek, że przy ustalaniu 
tak, aby para osnuwała tylko (wskazań i stosowaniu masaży 
'ivarz; należy przy tym zacho-, twarzy, zachować należy naj-
wać ostrożność, by się nie po- ; więksizą rezerwę, albowiem z 
parzyć, spłukać w zimnej wo- punktu widzenia lekarskiego nie 
ozie i zmyć gruntownie gąbką osiągają one celu I są raczej 
gumową. Wreszcie kilka słów o szkodliwe niż pożytecznel 
masażach twarzy. Wartość tych |  — 

(  masaży jest wielce problematycz 

„PATRIA" 5 
OTWOCK, Al. Kościuszki 8, tel. 55-75 

czynny 
pod kierownictwem 

UWAGA i 
Wynafmu[t się pokoje I bas utrzymania. 
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AUDYCJE DLA KUPCÓW I RZ EMIEŚLNIKÓW W KAŻDY PO
NIEDZIAŁEK NADAJE RADIO. 

Polskie Radio wprowadza w 
bieżącym sezonie nowy typ au-
dycyj radiowych. Będą to poga
danki dla kupców i rzemieślni
ków, nadawane w każdy ponie
działek o godz. 13,00 Pierwsza 

sprzedaje, każdy z nas kupuje" i 
,,Kto z nas jest w myśl prawa 
kupcem, a kto rzemieślnikiem", 

i Akcja ta ma na celu polepsze
nie metod obsługiwania klientów 
podniesienie poziomów przedsię 

audycja zorganizowana została biorstw handlowych i warszta-
na dn. 3 października, w czasie tów rzemieślniczych oraz radio-
której usłyszą radiosłuchacze 
dwie pogadanki: „Każdy z nas 

fonizację warsztatów pracy. 

WIEDZA i TECHNIKA. 

Kiedy wieczorem zwracamy 
oczy na niebo wymoszczone mru 
gającemi gwiazdami,  bez wysił
ku możemy odszukać na f i rma
mencie  czerwone ciało niebies
kie,  k;óre  nie  jest  gwiazdą ponie
waż n : e mruga ink : nne.  To pla
neta,  to  Mars.  Myśl imy sobie,  
może i  tam są  is toty  podobne 
d)  nas,  może szczęśl iwsze nie  
znają  wojny,  nie  odczuwają  na 
s\vo : ej  skórze skutków demago
gii  poi i tyrznei,  ebee są  im poję-
c : a i  wyobrażenia  panujące na 
ziemi.  

Z tych marzeń wytrąca nas  
trzeźwa ref leks ja:  czy możliwe 
jest  życie  orpfanłczne na Va r s ! e.  
lub na iakie^kolwiek innej  plane
cie  słonecznego poza na-
sz - 1  z : emia? 

JMoż' : wość i  rozwój  życia,  
przwa> : Ti ! ei  wed' t ig  naszych 
z 'cmsk'ch p-7pV"nań.  f es  * zwią
zana z  atmosfery  na 
d n i ' -T!  fr '-oVcv Sv ' s t Ą m słnn°cznv 
sV n da <(?e z  dz : ewipjCMi pl"n n t .  z  
tych zaś  na ! pń^niei  odkryto Plu
tona ol"n i ete  d-oibnvch rozmia
rów, położoną na samym krańcu 

układa słonecznego, tak że nara
zi® nic prawie nie wiemy o jej 
konstytucji fizycznej. Po wyią-
czeniu ziemi, o której wiemy aż 
za wiele zł>ego pozostanie nam 
tedy siedem planet. Pryjrzyjmy 
się, jak przedstawia się kwestja 
możliwości życia organicznego w 
świetle najnowszych badań at
mosfery tych planet. 

Najbliżej słońca obraca się 
Merkury. To też panuje na tej 
planecie wysoka temperatura od 
250 do 350 stopni C. Trudno so
bie wyobrazić, aby na tak roz
palonym ruszcie mogło się roz
wijać życie. W dodatku żadna 
obserwacja astronomiczna nie 
wykryła tam ani śladu atmosfe
ry. W ubiegłym roku, kiedy Mer
kury przesunął się wzdłuż kra
wędzi dysku słonecznego, wyce
lowano na nie<?o lunety obser
watorem w Sydnej w poszuki
waniu jakichś pierścieni świeM-
nvch, k' 'óre zdrndizilybv obecność 
atmosfery. Nadaremnie! 7. cała 
pewnością modemy stwierdzić, 
że Merkury jest tylko suchym 

I 
spieczonym od słońca kamy
kiem. 

Godmiejsza uwagi jest nasza 
sąsiadka Wemis. Położenie tej 
planety w układzie słonecznym, 
jej rozmiary i gęstość świadczą 
0 jej podobieństwie z ziemią. 
Mamy prawo przypisywać jej to 
samo stadium ewolucji, przy
puszczać że jest pokryta twardą 
skorupą i otoczona atmosferą-
Jednakże tej skorupy nigdy nie 
widz'my, pomeważ zawsze za
słania ją gęsty biały obłok. Jeśli 
więc gospodarują pod nim ja
cyś mieszkańcy, to są to istoty 
nie wiedzące o istnieniu słońca-
Znaia tylko światło rozn oszone, 
dochodzące do nich przez geste 
obłoki. Chyba że zbudują sobie 
sterowiec i wzniosą się w gó
rę... A wtedv jakiś wstrząs prze
żyją na widok słońca! Pomyślmy 
również, iaka role odegrało słoń
ce w h :s 4orii ku 1 fów i warzeń 
na ziem'. U mieszkańców Wene-
rv cvwil'zacia w'ec mtis?a 1a się 
wtoczyć zupełnie inną drogą. 

Przedtem iednik, zanim bo
dziemy snuli te domysły spvtai-
mv sie o sk'nd fp« oowłoki atmo-
^f e r,rr-7neił Ws-elkie oróbv wv-
Vrvc'a w widmie sn^k'^'nym 
t'fn.i< i parv wodnej spe'złv na 
n'crem, wi^c 'eśll w zewnętrz
nych warstwach atmosfery We-

1 nery znajdują się te składniki, to 

w nader znikomych ilościach. 
Wykryto na.omiast jako główny 
składnik gaz węglowy. 

Po :  mierny doniosłość t e j  cibsre-
wacji, jeśli zauwaiymy że we
dług wywodów niektórych geo
logów pierwotnie i nasza atmo
sfera składała się z. azotu i  gazu 
węglowego, że ponadto zawie
rała pod postacią gęstych opa
rów i obłoków cały zasób wody. 
obecnie rozmieszczony w ocea
nach. Słowem s*an obecny We-
tiery ma być uderzaiaco podobny 
do staniu na.sz>eij planety przed 
k'lko,ma móH-ardami lat. Nie 
sprzyja rn rozwojowi życia, lecz 
w dalekiej aistrononrcznej 
przys"łości, kiedy widowisko ży
cia skończy się na ziemi, to sa
mo może rozpocząć się od nowa 
na tamtej planecie. 

Nasz sąsiad z drugiej strony, 
czerwony Mars. fest w, p-zeci-
wieństwie do Wenerv, widmem 
naszei przyszłości. VV'dac na nim 
twarda skorupę z białą czaoecz-
ką lodów na biegunie, atmosfera 
fest tak rozrzedzoną, iak u nas 
na na<iwvższvim szi-zvcie Him.^'a-
!óav. edzie dla ut'^zx'mar'a czło
wieka przy ż"C :u należałoby za
stopować szfrtrrne oddychanie 
Najnowsza a^alfea spektralna 
na górze Wilsona prowadzi do 
ie«.zcze ż?łośniejsz " C, 1i  wniosków. 
Życie na Marsie, jeśli istnieje to 

& 

może utrzymać się tylko w sta
nie szczątkowym. Słynne w swo
im czasie odkrycie „kanałów" 
przez włocha Schiaparełliego, 
potwierdzone przez amerykamina 
Leiwela, „kanałów" które miały 
być dziełem istot rozumnych, 
okazało się złudzeniem optycz
nym. wywołanym autosugestią. 

Dałsza planeta — Jupiter — 
nie doszła jeszcze do stanu kon
densacji, a mniejszy i dalszy od 
niej Sa.urn oziębi wprawdzie, 
lecz badanie spektralne jego at
mosfery wykazuje jako główny 
składnik metan. Tak samo Uran 1 
Neptun. Trudno wyobrazić so
bie istoty, które oddychałyby 
metanem jedynie więc A^ars I 
Wenus wohodzą w rachubę jajko 
kolebki istot z którymi mogli
byśmy się porozumieć. Niestety 
rozminęliśmy się w czasie. Jeśli 
nawet uprzemy się przy twier
dzeniu że w układzie słonecznym 
ziemia nie jest jedyną sceną ży
cia, to musimy pogodzić się z 
faktem, że akt pierwszy rozegrał 
się już na Marsie, że teraz na 
ziemi, rozgrywa się akt drugi 1 
że w najlepszym wypadku We
nus jest zarezerwowana dla aktu 
trzeciego. 

DJ- K. BODEN. 
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ODGŁOSY EKONOMICZNE 
DEWIZY ZAGRANICZNE 

W ANGLII. 

W słynnym sprawozdaniu 
Mac Miliana, ogłoszonym przed 
siedmiu laty stwierdzono ze 
szczególną wyrazistością zna
czenie wkładów zagranicznych 

angielskim mechaniźmie pań
stwowym. W owym czasie ma
sowe zażądanie wkładów, 3 to 
V ciągu krótkiego terminu, tłu
maczyło się ustaniem w Anglii 
wymiany na złoto i odejściem od 
iiii&mika złotego. Oczywiście, 
$e obecnie, gdy Anglia nagro
madziła wielkie rezerwy złote i 
przy pomyślnej sytuacji ekono
micznej tego kraju, nikt nie sta
wia kwestii wycofania wkładów 
zagranicznych, powierzonych 
angielskim instytucjom kredyto
wym i nie postowi jej w najbliż
sze] przyszłości. Ale przyjmując 
Ł-od uwagę, że tynek londyński 
i dzisiaj jest wielkim świato
wym ośrodkiem pieniężnym, na 
którym ześrodkowane są znacz-
Se zagraniczne rezerwy pienięż
ne, jest w każdym razie rzeczą 
ciekawą zanalizowanie obecnej 
sytuacji w porównaniu z tą, ja
ka istniała w 1931 r. 

W tygodniku angielskim »Fi-
rancial Times" znajdujemy cen-
kie szczegóły, charakteryzujące 
obecne położenie depozytów za
granicznych na londyńskim ryn-
Kjj. Przytaczane tam dane po 
części opierają się na wylicze
niach, dokonanych przetz wy-
'djiał finansowy Ligi Narodów, a 
po ozęści na cyfrach, figurują
cych w ostatnim sprawozdaniu 
Banku Wypłat Międzynarodo
wych. W nowym zeszycie prze
glądu, ogłaszanego przez Ligę 
Narodów znajdujemy dane o 
istnieniu w Londynie depozy
tów, należących do centralnych 
banków emisyjnych i innych in-
siytuicyj oficjalnych krajów t. 
zw. Bloku Sterlingowego. Blok 
ten tworzą kraje, których walu
ta jeisit tak lub owak związana z 
funtem szterlingów- Do tej ka
tegorii wchodzą, niezależnie od 
dominiów i kolonij angielskich, 
wszystkie kraje skandynawskie 
'i nadbałtyckie, Egipt, Portuga
lia i Syjam. Ich depozyty znaj
dujące się w Londynie zazwyczaj 
plasowane są w wekslach krót
koterminowych, przy czym su
ma tych wkładów wykazuje nie
ustanny wzrost w ciągu lat 
ostatnich. Tak w 1929 r. depo
zyty te doszły do 147,7 milio
nów funtów szt., wl931 t. w 
chwili zażądania tych depozy
tów i ustania wymiany złotej w 
Anglii, suma ta spadła do 79,6 
f szt. Od tego czasu depozyty 
poczynają niechybnie wzrastać i 
dochodzą w 1937 r. do 252,3 
milionów funt. szt. Z sumy tej 
przypada na dominia, Indie, Ir-
Inadię i Palestynę 137,2 milio
nów f. szt., a na wszystkie po
zostałe kraje —• około 115,1 mi
lionów funtów szt. 

Jednakże na tych sumach nie 
ogranicza się wysokość depozy
tów zagranicznych, ulokowa
nych w Anglii. Cyfry przytoczo
ne przez Ligę Narodów dotyczą 
tylko depozytów instytucyj ofi
cjalnych. Ale znaczne rezerwy 
pieniężne trzymają w Londynie 
tokże prywatne instytucje kre
dytowe, osoby fizyczne i prawne 
pochodzenia zagranicznego, 
według danych, przytoczonych 
w ostatnim raporcie Banku Roz
rachunków Międzynarodowych 
te obce depozyty prywatne do
chodzą w Anglii do 415 milio
nów funt. szt. (wszystkie te cy
fry naturalnie są notowane tyl
ko w przybliżeniu1). Z tej sumy 
przypada na Irlandię i Indie o-
«. rv~ * uj nii.li. imituw, jia auoua-
lie — około 70 miln. i mniej 
więcej taka sama suma — na 
kraje skandynawskie. Nowa Ze-

l.india ma ok. 20 milionów, E-
gipt — ok. 15 milionów, Pale-

:  siyna, Irak 1 niektóre inne po-
I dobne kraje mandatowe —oko-
ło 50 milionów funtów. Na Sta
ny Zjednoczone i Kanadę przy
pada bardzo nieznaczna suma 
3 milionów funtów szt. 

Jakież znaczenie mają te ob
ce depozyty dla angielskiego 
rynku pieniężnego? Należy tu 
rozróżniać dwie kategorie depo
zytów. Nie ulega wątpliwości, 
że niemałą część tych funduszów 
obcych ich właściciele lokują z 
powodów bezpieczeństwa i pew
ności, że fundusze stanowi węd
rujący kapitał, który emigrował 
do Londynu wsikutek obawy 
przed komplikacjami wewnę-
tizno - politycznymi, wojną i 
irnymi kataklizmami. Ale nieza
leżnie od tych funduszów, które 
uważają Anglię za „kraj - schro 
n'sko", nie gardząc bardzo ni
skim procentem bankowym, są 
znaczne fundusze obce, które i-
dą do Anglii wskutek motywćw 
ekonomicznych i finansowych. 

Do tej kategorii należą domi
nia i kolonie angielskie, kraje 
skandynawskie etc. Wszystkie 
one uważają Anglię za swego 
bankiera i wolą uskuteczniać 
swe rozrachunki zewnętrzne, 
korzystając z bardzo doskona
łego mechanizmu londyńskiego 
rynku pieniężnego. Wskutek te-
g"o ta druga kategoria depozy
tów obcych jest najcenniejsza 
dla rynku angielskiego, jako or
ganicznie z nim związana- Oczy
wiście, że możliwy jest odpływ 
i tych kapitałów. Niezależnie od 
przyczyn czysto sezonowych, 
odpływy mogą nastąpić pod 
wpływem jakichkolwiek kompli-
kacyj zewnetrz.no - politycznych, 
na przykład wojny, lub jak to 
było w 1931 r., wskutek usta
nia wymiany złotej. 

W odróżnieniu od tych ostat
nich depozytów obcych, pierw
sza kategoria kapitałów zw. 
wędrujących związana jest z 
rynkiem angielskim raczej tylko 
epizodycznie. Pod wpływem 
tych lub owych zmian koniun
ktury, zachwiania funta, zwyżki 
na giełdach amerykańskich i t. 
p., kapitały te łatwo przewędro-
wują z Londynu do New Yorku. 
Podobnież nie jest wykluczony 
ich powrót do Europy w chwi
li, gdy położenie polityczne tam 
się bardziej ustabilizuje. 

Dla Anglii istnienie tych 
wszystkich depozytów jest bar
dzo korzystne pod kątem eko
nomicznym, gdyż kapitały _ te 
przyczyniają się do taniości pie
niądza, co odegrało ważną rolę 
w gospodarce angielskiej 
podczas lat ostatnich. Jednakże 
obecność tych kapitałów wyma
ga znacznej ostrożności ze stro
ny kierowników angielskiej po
lityki monetarnej. Anglia musi 
zawsze być gotowa do zwróce
nia powierzonych jej funduszów 
bez uszczerbku dla stałości 
swej waluty. 

Ogromne rezerwy złote, na
gromadzone podczas ostatnich 
lat przez Bank Angielski oraz 
pizez Fundusz Regulacji Walu
towej czynią to ostatnie zadanie 
łć.two wykonalnym. Nie ulega 
wątpliwości — konkluduje refe
rent ekonomiczny dziennika 
,.Posl. Now-" — że nawet w 
chwili masowego odpływu kapi
telów na wypadek wojny rynek 
angielski posiadać bodzie wszy
stkie konieczne rezerwy, ażeby 
uskutecznić tę wypłatę bez 
wstrząsu dla gospodarstwa an
ielskiego. 

CZY MOŻLIWA JEST BLOKA
DA NIEmiLC? 

Gdy piszemy niniejsze słowa, 
niewiadomo jeszcze, czy Niemcy 

zdecydują się na wojnę czy nie. 
Rozstrzygającym czynnikiem za
równo w decyzji, jak w Jej po
wodzeniu jest głównie ustosun
kowanie sił gospodarczych mię-
ćzy ewentualnymi stronami wo
jującymi. Na zjeździe w Norym
berdze przedstawiciele reżymu 
nazistycznego z kamei. Hitlerem 
na czele usiłowali wykazać bez
skuteczność blokady antynie-
mieckiej. Gen. Goering oświad
czył, że zrobił niezbędne zapa
sy, które starczą na liczne, na
wet na niezliczone lata, cokcl-
wiekby zaszło. Wymienił nagro
madzone składy, które będą 
dostateczne nawet na wypadek 
złego urodzaju. Min. Darre ude
rzył w ten sam ton i podał na
wet niektóre cyfry. W poprzed
nim numerze na tym miejscu wy 
kazaliśmy luki w niemieckich. 
P'zedmiotach żywnościowych o-' 
raz w surowcach, jak również w 
transporcie i na rynku pracy. 
Obecnie w prasie ukazały się 
cowody uzupełniające w tymże 
duchu. 

Za granicą, gdzie ekonomiści 
najwybitniejsi śledzą z natężo
na uwagą sytuację gospodarczą 
Niemiec i oceniają ją zupełnie 
bezstronnie, przechwałki norym
berskie nie wywarły żadnego 
wrażenia. 

W czasopiśmie „Agence Eco-
nomique et Financiere", organie 
k'erowniczym francuskich kół 
gospodarczych, ukazał się arty
kuł wybitnego ekonomisty prof, 
uniwersytetu belgijskiego _ w 
Louvain Fernanda Baudoina, 
który wywodzi, że zapewnienia 
Niemiec o niemożności bloko
wania ich nie odpowiadają 
rzeczywistości- Autor wykazuje, 
że manko żywności nie doznało 
żednego zmniejszenia w porów
naniu z 1913 r. Potrzeba im
portu wynosi dwa miliardy ma
rek, ale podczas gdy w 1913 r. 
ten import mógł pokryć luki 
zaopatrywaniowe przy podniesio 
rej stopie życiowej, to obecnie 
ten import ledwo wystarcza ra 
wyżywienie ludności, która już 
obecnie w czasie pokojowym 
skazana została na porcje wo
jenne. Także zapasy są w po
równaniu z dawniejszym cza
sem niższe, a brak dewiz nie 
pozwala Niemcom na zakupy 
wyrównawcze za granicą. Bau-
douin dochodzi do wniosku, że 
wbrew pewności kierowników 
reżymu Niemcy mogą od bloka
dy dotkliwie ucierpieć. 

Czasopismo „Financial Ti
mes" oświadcza kategorycznie, 
i to nawet w pogardliwym to
nie, że zapewnienia Niemiec o 
pomyślnej sytuacji gospodarczej 
nie wytrzymują krytyki. Zaopa
trzenie w zboże wprawdzie dzię 
ki dobremu urodzajowi popra
wiło się, ale nie w takim sto
pniu, aby umożliwić rządowi 
znoszenie blokady. Jeden mniej 
pomyślny plon -wystarczy, aby 
pożreć wszystkie obecne re
zerwy. Pod względem wielu su
rowców zaopatrzenie jest jesz
cze mniej pomyślne, niż pod 
względem zboża. 

Londyńskie czasopism© ,Eco
nomist", znane ze swych grun-

! tcwnych badań, podkreśla 
j wzrost niemieckiego długu pań-
js'wowego. W jednym miesiącu 

i lipcu wykazany dług podsko-
c:ył o 853 miliony marek, a w 

' ciągu ostatnich lat — o 5,5 mi
liardów marek. Kwestia wywo
zowa jest w dalszym ciągu bo
lesnym punktem, a zaostrzyła 

iwę jeszcze wskutek zniżki na 
i rynku światowym. Jeżeli rząd 
riemiecifi nie chce się narazić 

«• --- ?»-..! M' łłCł XJT'Wlil£ UU-VMWH aiw 
no mu kontynuować bez granic 
polityki środków pomocniczych. 

I w samych Niemczech opinia 

nie prodzlda optymizmu norym
berskiego. Instytut do Badania 
Koniunktury publikuje w ostat
nim sprawozdaniu tygodniowym 
bardzo ciekawe dane o spadku 
kursów na rynku akcjowym, któ
re to sprawozdanie odzwiercie
dla panujący w Niemczech nie
pokój. Sprawozdanie mówi o 
lękliwych sprzedażach pod naci-
skieim naprężenia międzynarodo
wego, które wywołało spadek 
kursów na giełdzie, o słabej chę 
ci kupna, o zmniejszeniu się go
tówki w instytucjach kredyto
wych, o wzroście remanentu 
weksli skarbowych, które świad 
czą o zaprzężeniu banków do 
finansowania zadań państwo
wych, o braku możliwości inter
wencyjnych, które dawniej były 
wynikiem mocnej klasy pry
watno - bankierskiej. 

I sam Goering poucza nas o 
niepokoju, panującym w kołach 
finansowych. Oświadczył on, że 
lęwne żywioły chowają bankno 

Zagroził, że zajmie się tą 
iwą i straszył ciułaczów, że 

r„Jttego pięknego poranka ich 
banknoty, które wieczorem 
jeszcze były ważne, wycofane 
zostaną z obiegu. Można się 
zgodzić z p. Goeringiem, że 
faktycznie niemieccy posiadacze 
marek pewnego dnia się obudzą 
I zastaną swe marki zdewaluo-
wane, ale jest rzeczą dziwną, 
że człowiek tak autorytatywny 
podaje publicznie do wiadomo
ść' fakt masowej tezauryzacji. 

Co się tyczy obliczenia min. 
Darrego, że osiągnięta w tym. 
roku nadwyżka zbożowa w wy
sokości 3,5 milionów ton (w 
porównaniu z przeciętnym uro-
ozajem rocznym w latach, 

1928 — 32) stanowi] poV»wę za
potrzebowania całorocznego, to 
jest ono notorycznie fałszywe. 
Przy 25.5 ton plonu zbożowe
go tylko połowa tej sumy, i 
zatem także połowa nadwyżki 
przypada na zboże chlebowe. 
W r. 1937 plon zboża chlebowe
go wynosił 11,5, a zboża paszo
wego 10,7 milionów ton. Jeżeli, 
pominiemy przywóz, to się prze, 
l^onamy, że w ciągu miesiąca 
potrzebny jest jeden milion ton 
do wyżywiania narodu. Ponie
waż zwyżka importu w zbożu l 
wytwtorach zbożowych wynosiła 
w okresie od 1 sierpnia do 30 
kwietnia 3,3 miliony ton, to fak
tycznie potrzeba miesięczna jest 
wyższsa niż milion. Tegoroczny, 
więc nadmiar urodzaju na zbo
że pokryje maksymalnie zapo
trzebowanie dwumiesięczne. Q 
tym zaś, że nie można znaleźć 
równoważnika w zapasach, 
pizekonywamy się z raportu 
Państwowego Towarzystwa Kre 
dytowego z lipca r. b-, który, 
stwierdza, że zapasy_ zboża chle
bowego zabezpieczają tylko za
potrzebowanie aprowizacyjne aż 
do nowych zbiorów. 

Legendy norymberskie były, 
jak widać, manewrem, by z jed-i 
rej strony oddziaływać na 71*, 
granicę, a z drugiej stłumić nie
pokój, powstający w samych 
Niemczech. Ale — jak konkiu* 
duje „Pariser Tageszeitung" — 
manewr ten zawiódł w obu kie
runkach. Zagranicą spotkał się 
7. ostrą krytyką, a w samych 
Niemczech przyrzeczenia reży
mu przyjmowane są od dawna 
z wielkim sceptycyzmem. 

EKONOMISTA. 

Możliwości handlowe 

Zrzeszenie Przedstawicieli Handlo
wych 1 Komisantów komunikuje, że 
siosowttle do Informacji Państwowe
go Instytutu Eksportowego istnieją 
rastępujące możliwoścśi handlowe: 

Firma holenderska pragnie nawią
zać kontakt z producentami wyro
bów szklanych z wyjątkiem szklą bu
telkowego i okiennego. 

Firma z Indyj Bryt interesuje się 
iantazyjnymi artykułami szklanymi, 
Medycznymi preparatami, wyrobami 
{.•erfumeryjmyml i toaletowymi. 

Firma palestyńska interesuje się 
importem bandaży, termometrów, ko
smetyków, artykułów higienicznych, 
ctratki krawieckiej, butelek szkla
nych do perfum z zakrętkami bake-
Iotowymi. 

Firma jugosłowiańska interesuje 
się objęciem zastępstwa przyborów 
ł-uchettnych, wyrobów papierowych, 
c>ektrotechnicznych. 

Firma angielska poszukuje ekspor
terów wełnianej podszewki do kra
watów. 

Firma z Kenii ma zapotrzebowanie 
r.a duże ilości sieci rybackich lnia
nych, również na trykotaże, pulowe
ry, koszule oraz pończochy damskie 
jedwabne. 

Amerykańska firma importowa po-
sjukuje przedstawicielstwa na stożki 
do wyrobu kapeluszy. 

Firma boliwijska poszukuje przed
stawicielstwa damskich kapeluszy fil
cowych z przybraniem lub bez, dy
wanów wełnianych, tkanin wełnia
nych, bawełnianych, jedwabnych i t. 
d. 

Firmy finlandzkie poszukują sto
sunków handlowych w dziedzinie wy 
robów galanteryjnych i trykotaży. 

Firma palestyńska interesuje się 
importem artykułów włókienniczych 
i konfekcyjnych, jak: sznurki i liny 
jutowe, materiały gorsetowe, wata, 
bandaże i lignina, flanela piżamowa, 
szaliki żorżetowe, płótno bawełniane, 
Panele, satyny, płótno lniane, tkaniny 
wełniane i bawełniane, materiały lnra 
ne ręcznikowe, materacowe, ręczniki 
zwykłe i kąpielowe, przędza trykota-
żową, chusteczki do nosa, hafty, nic! 
UO szycia, UtSlUy ^umOwc, ifyKoia-
ie, nieprzemakalne phrzczt, c~. 
płótno krawieckie, bandaże higienicz
ne 1 t d. 

Firma turecka ma zapotrzebowanie 

na płótna namiotowe w kolorze kha
ki. 

Portugalska firma importowa pra
gnie sprowadzać z Polski duże ilości 
skór do wyrobu obuwia. 

Istnieją możliwości eksportowe na 
wyspę Maltę naczyń i wanien ema
liowanych, giętych krzeseł, wyrobów 
fajansowych. 

Poszukiwana jest tania manufaktu
ra na eksport do Anglii. 

Firma grecka poszukuje artykułów 
budowlanych (żelazo, drzewo), dykt 
oraz przędzy wełnianej. 

Ponadto są poszukiwani zastępcy 
do sprzedaży: z Anglii — wentyli 
do motorów spalinowych, dzianych 
ubranek dziecinnych, swetrów i t. p. 
whisky szkockiej; z Austrii — kot
łów do ogrzewania centralnego; t 

Belgii — aparatów sanitarnych, pa
sów i sznurów transmisyjnych; t 

CŁechosłowacji — szkła, szlifowa
nych przedmiotów ze szkła ołowiane 
go, paciorków drewnianych; i Fran-

i cji — kosmetyków, likierów, małych 
I motorów benzynowych i na oleje cli
fcie, gaśnic i automatycznych urzą
dzeń przeciwpożarowych, urządzeń 
kuchennych (piece), wyrobów gumo
wych, aparatów do centralnego ogrze 
wanla na ropę, mączki, chleba świę
tojańskiego, alzackich likierów, wó-
c.ek i win, maszyn do obróbki papie
ru dla drukarni 1 introligatorni, szatti 
pana; z Holandii — cebulek kwiato
wych, ostryg, używanych nitrofil* 
mów, odpadków filmowych i tekstyl
nych, świeżych jarzyn i owoców; z 
Szwajcarii — aparatu do utrzymywa 
r?a potrzebnej temperatury w moto
rze samochodowym; kamieni łożysko 
wych 1 Innych części do liczników 
elektrycznych, igieł do zastrzyków, 
wiecznych piór, lakierów i farb la-
Herowanych do karoserii, maszyn 1 

i rowerów, naturalnego soku z cytry-
I ny, biżuterii z emalii, nowości z pi'-

jśniu, maszyn włókienniczych, składa-
; r>ego stołu drewnianego do prasowa
nia, plomb metalowych, artykułów 
przemysłu odlewniczego, konstrukcji 

1 żelaznych, elektromedyczn. apara-
I tów. 
! ptizszycn imormacjij iuLucu lizzz'-

*̂*1̂  "•fia IłiUiOiUruwiw.. —• 
lewych 1 Komisantów (Królewska 
16).  
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isnilKfliir projekt zbuntowanych 
mężatek angielskich 

ŻONY ŻĄDAJĄ POLOWY DOCHODÓW RODZINY-

(k) Od pewnego czasu w An
glii dizUła stowarzyszenie mę-
ftatek. Ten osobliwy „związek 
S3 wodo wy", chociaż powstał 
niedawno, jiusź jest bardzo po
pularny, wstępnym bojem zdo
był taką wziętość, że obecnie je
go sekretariat dosłownie nie dą 
ży zapisywać nowych członkiń. 
Na czele stowarzyszenia stoją 
wybitne feministki i działaczki 
polityczne, m. in. dr. Edyta 
Saiinnnershi'1, którą przed kilku 
miesiącami wybrano do Izby 
Gmin. 

Zachęcone dotychczasowymi 
sukcesami, stowarzyszenie przy 
goto wu je „bombę" która po
dobno już podczas najbliższej 
sesji parlamentu ma wstrząsnąć 
podstawami dzisiejszego prawa 
familijnego. Stowarzyszenie o-
pracowuje projekt ustawy bar
dzo groźnej dia mężów: projek 
todawczynie chcą, żaby mężat
ki miały prawo do potowy do
chodów rodziny. 

Jeżeli żon.a pracuje poiza do
mom i zarabia, to wedlluig pro
jektu dochody obojga małżon
ków powinny być łączone w 
jedną sumę, z której przede 
wszystkim będzie się pokrywa
ło kaszty utrzymania rodiziny, 
poczym żona otrzyma połowę 
nadwyżki. 

Zwolenniczki tej reformy na
rzekają, że obecnie mężatka jest 
zupełnie zależna od męża, który 
jeżeli grzeszy skąpstwem lub 
pragnie jej dokuczyć, mioże jej 
nie dawać ani grosza na oso
biste wydattki zagarniając na>-
wet zarobek małżonki „Kobie
tom", powiadają, „dzieje się 
krzywda", wołająca o pomstę 
do nieba. Społeczeństwo nie 
umie ocenić znaczenia ich pracy, 
trudnej, połączonej z wielką od
powiedzialnością i niezmiernie 
pożytecznej". 

„Zastanówcie się tylko naci 
tym, crrgo się zwykile wyma
ga od t. z w. pani domu, mówi 
sekretarka związku „zbuntowa
nych" mężatek. „Biedna kobie
ta musi gotować zamiatać, prać 
jtobić zakupy, pielęgnować cho 
rych, szyć lufo przynajmniej na
prawiać i cerować, łamać sobie j 
głowę nad tym, jak związać ko
niec z końcem, i zajmować się I 
wychowaniem małych dzieci. Za j 
to dostaje wikt, mieszkanie I 
ubranie i... nic więcej. Żaden 
mężczyzna, choćby mający naj
skromniejsze gospodarstwo, nie 
znajdzie najmniej gospodyni, 
która by nie zażądała ponadto 
przynajmniej małej pensiji. Tym 
czasem ileż to mężatek nigdy ni^ 
miało ani grosea, którym by 
mogły swobodnie rozporządzać 
nie opowiadając się mężowi. Je
żeli potrzebują naiwet tylko pie
niędzy kieszonkowych na drob
ne wy da tiki, muszą bądź prosić 
o nie męża, bądź przywłasz
czać sobie część tego co dosta
ją na gospodarstwo. Dość te
go! Nie chcemy ani żebrać, ani 
kraść. Nasz związek nie żąda 
też, aby mężatka otrzymywała 
od męża „pensję", żona nie jest 
najemnicą, lecz równouprawnio
ną wspólniczką męża i dlate
go ma prawo do połowy „zys
ków", tj. pieniędzy, które po
zostają po opędzeniu kosztów 
utrzymania. 

Często się słyszy, że kobiety 
są skąpe. Nie trudno pojąć, co ! 

je doprowadza do sknerstwa: • 
przecież ciągle muszą oszczę
dzać i liczyć s<ię z każdym gro- [ 
szem. I 

Reforma, której się domagamy 
wyjdzie na dobre także mężom. 
Czując się równouprawnioną w 

dziedzinie finansowej i mając 
pieniądze na własne drobne wy 
datki żona stanie się znacznie 
pobłażliwszą dla męia i nde bę
dzie mai brała za złe wydatków 
na różne przyjemności, jak np. 
palenie lub kilka kufli piwa wy
pitych z przyjaciółmi. 

Dzisiejsze ustawy są bardzo 
niesprawiedliwe jeszcze pod Jed 
nyim względem: jeżeli gospodar
na i oszczędna żona odJłoży tro
chę pieniędzy z tego co dosta
je na gospodarstwo, wówczas 
te oszczędności prawnie należą 
nie do niej, lecz do męża". 

Nie sądźmy, że feministki an
gielskie widzą tylko grzechy 
mężczyzn, a nie spostrzegają ko
biet, które wcale nie zasługują 
na współczucie. Wyraźnie zaz
naczyły, że ich projekt dotyczy 
jedynie mężatek, które napraw
dę same prowadzą gospodar
stwo, pracują i dlatego powinny 
być uznane za „wspólniczki" 
męża. Za „pasożytami" kobieta
mi pędzącymi próżnicze życie, 

wcale się nie ujmują. Przec.iiwn.ie 
mówią bez ogródek, że właści
wie mąż nie ma obowiązku ło
żyć na utrzymanie takiej żony. 

Niestety wszyscy wiemy, że 
właśnie taikiie kobiety mają naj
mniej powodów do skarg i że 
często potrafią zdobyć znacznie 
więcej niż połowę dochodów, o 
której mówi projekt feministek 
angielskich. Osiągają to bez po
mocy ustawodawcy, który ra
czej powinien pomyśleć o losie 
ich potulnych mężów. 

Ale zapewne okazałby się 
bezsilnym. Pewne kobiety ma
ją sposoby skuteczniejsze od 
wszelkich zaikaizów i nakazów 
ustawowych. A tym, które ich 
nie znają lub nie mogą się do 
nich uciec, i ustawy niewielką 
przyniosą ulgę. W życiu rodzin
nym (już zresztą i w wielu in
nych dziedzinach) rzeczywisty 
„stosunek sił" odigrywa znacz
nie donioślejszą rolę niż litera 
prawa. 

Miss Europa" wydalona ze szkoły 
SUROWI PEDAGOGOWIE FIŃSCY 

(Tc) Europa odetchnęła z ul
gą: skończyło się bezkrólewie 
i nowa królowa piękności już 
zasiiadlla na tronie. Od kilku ty
godni panuje nam miłościwie te 
goroczna „miss Europa", panna 
Sirka Saionen, młoda Finka. 

Zdawałoby się, że gdzie jak 
gdzie, ale w Finlandii nowa 
„monarchini" wybrana w Ko
penhadze, będzie otoczona czcią 
I wprost noszona na rękach. 
Tymczasem zaszło coś niespo
dziewanego, co podzieliło spo
łeczeństwo finlandzkie na dwa 
wrogie obozy. 

Panna Salonem była uczenni
cą seminarium nauczycielskie
go. Już nią nie jest, ponieważ 
została wydalona na rok. Za 
co? Za to, że wzięła udziaJ w 
konkursie piękności. 

Rada pedagogiczna semina
rium zawiadomiła o tej decy
zji ojca „królowej", który także 
jest pedagogiem, nauczycielem 
ludowym. 

Ojciec biedinej „miss Euro
py" nie posiada się z oburze
nia. Odwołał się do wyiższych 
władz szkolnych wskazując m. 
in. na to, że j»ui 12 sierpnia 
prosił dyrektora seminarium, aby 
udizielił jego córce zeizwotenia 
na udział w konkursie pięknoś
ci. 

Nie otrzymał żadnej odpo
wiedzi, a 10 września rada pe
dagogiczna wydaliła „królowę" 
z uczelni. Pan Saionen dodaje, 
że jego córka nie byłaby poje
chała dio Kopenhagi, gdyby wie 

działa, że czeka ją za to tak 
surowa kara. 

Prasa finladizika poświęci
ła tey sprawie szereg artykutw 
przy czym większość pism wziię 
ła w obronę biedną „władczy
nię". 

„lita Sanomat" pisze: 
„Czy w Finlandii pięknej ko 

bieoie nie wolno być nauczyciel 
ką? Dyrekcja seminarium przy
znała, że panna Saionen spra
wowała się bez zarzutu. Wiado 
mo też, i i zwycięstwo na kon
kursie nasza „miss" zaiwtdizęcza 
swojej naturalnej urodzie, a nie 
„sztuce kosmetycznej". Postę
powanie dyrekcji seminarium 
jest niezrozumiałe także dlate
go, że przecież kierownicy uczel 
ni mogli zawczasu ostrzec pan
nę Salonem, co jej grozi, je>żell 
weźmie udział w konkursie pięK 
ności. Ale dyrekcja seminarium 
nie s/korzystała z tej możliwoś 
ci, ni,c nie powiedziała, tak jak
by zależało jej na tym aby wy
dać niesprawiedliwy wyroik w 
chwili, kiedy cały naród fiń
ski cieszył się z triumfu pięknej 
rodaczki". 

Trudno usprawiedliwić suro
wość pedagogów finlandzkich. 
Ale nie budzi też zachwytu p. 
Saionen nauczyciel., winien mieć 
pojęcie o zasadniczych obowiąz 
kach wychowawcy. Ojciec wysy
łający młodziu/tką córkę na kon
kurs piękności — grzeszy albo 
karygodną słabością, albo 
czymś jeszcze gorszymi. 

Aoglicsv &©sraf*ą 
Z Anglii donoszą, że w Lon

dynie pnzesitaił istnieć klub ka
walerów, który założono prze
szło 20 lat temu. "Przez długi 
czas klub cieszył się wielkin 
powodzeniem i liczył kilka ty
sięcy członków. 

Ale stopniowo liczba człon
ków malała, gdyż nowych kan
dydatów było coraz mniej, a, 
^starzy członkowie albo umiera- \ 
li, albo „haniebnie" odbiegali cd 
sziiandiaru i stawali na ślubnym 
kobiercu. Teraz wyparł się daw
nych „ideałów" sam założyciel 
klubu, p. Lewis Kaufman, którv 
nia wkrótce wstąpić w związki 
małżeńskie. Wobec tego gars-tka 
niezłomnych starych kawalerów, 
którzy jeszcze pozostali w kłu-
bie, rozjpioszy się, bo jidrada i 

przywódcy wywołała wśród 
nich prawidiziwą panikę. 

Przed zamknięciem klubu p. 
Kaiuifiman przyjął dziennikarzy, 
którym objaśnił, co wpędziło 
klub do giobu. 

„Dawniej", rzekł, „małżeń
stwo było korzystne tylko dla 
kobiet. 

Kobieta wiedziała, za kogo 
wychodzi za mąż. Łatwo się 
mogła dowiedzieć, czym jest 
człowiek, który się o nią stara, 
jaki ma zawód, ile zarabia, i 
"czy posiada majątek. Natomiast 
mężczyzna zwykle kupował kota 
w worku. Dopiero po ślubie do
wiadywał się, że jego żona nia 
umie nawet usmażyć jajeczni

cy i że poza kuchnią także jest 
mato. warta, Zalał się na cwoj 

Jc3^ł~£.)u vv i>i-KAVVlU lvOSiHLi * 
KÓYV HORMONOWYCH. 

Nie ulega już diziś wątpliwości, że 
niektóre przynajmniej hormony mogą 
być przez skórę wessane. Odpada 
zatem zarzut, który możnaby pre
paratom hormonowym używanym w 
kosmetyce, stawiać, że pozostają one 
bezczynnie na powierzchni skóry, 
zatrzymane przez nabłonek, i nie 
mogą przeniknąć w głąb. Owszem 
hormony dążą do wnętrza, cala 
jednak bieda na tym polega, że zbyt 
już głęboko sięgają.... 

Chodzi mianowicie o to, że każ
dy hormon, niezależnie od tego w 
jaki sposób został podany, dociera 
wcześniej czy póżiiiej do miejsca 
swego przeznaczenia, t zn. do tego 
czy innego narządu, i tu dopiero 
ujawnia swoją czynność. Hormonami 
właśnie nazywamy takie substancje, 
które w Slościach już minimalnych 
spełniają wobec ściśle określonych 
narządów rolę swoistą. Znamy już 
dzisiaj cały szereg hormonów, nie 
jest jednak wykluczone, ze z czasem 
poznamy jeszcze nowe, dotąd nie 
odkryte hormony. W każdym razie 
stwierdzić należy, że w świecie nau
kowym dotąd nieznany Jest hor
mon, którego działanie pole
gałoby na utrzymaniu skóry w sta
nie długotrwałej to znaczy prze
kraczającej wiele starzenia się, — 
młodości. Hormon taki musiałby pod 
trzymywać żywotność wchodzących 
w skład skóry elementów elastycz
nych włókien specjalnego rodzaju, 
które głównie przeciwdziałają two
rzeniu się zmarszczek. TaJd hor
mon jest przedmiotem- matiej lub 
więcej głośnych westchnień milio
nów, jest niewątpliwie pożądany, a 
nawet konieczny ale, niestety hor
monu takiego nie ma... 

ściślej mówiąc me znamy go do
tąd. Dotychczasowe poszukiwania 

me aaiy wyinata pozytywnego, frz^oz 
lość może będzie szczęśliwsza, a3e 
tymczasem wszystko co się o hor 
monie pi~zeclwzmarszczkowym pisza 
1 mówi pozbawione jest jakichkolwiek 
podstaw naukowych. Wolno, oczy
wiście, zapytać co będzie, jeżeli zna 
ne nam hormony zastosujemy na skó
rę. Weźmy dla przykładu hormony 
płciowe, które według ostatnich ba* 
dań doskonałe wsysają się przez skó 
rę. Krem do twarzy, zawierający od
powiedni kobiecy hormon płciowy, 
po wtarciu do skóry zwierząt doś
wiadczalnych daje jedynie efekty w 
zakresie cech płciowych. Pobudza 
zatem rozwój piersi u normalnych 
samców morskich świnek, pobudza 
p/awidłowy rozrost macicy u mło» 
dodanych szczurzyc i L d. i t d. 

Jednym słowem, krem hormono
wy działa zupełnie analogicznie do 
zawartości ampułki, wstrzykniętej 
pod skórę. Podobnie jak to się dzie
je z hormonem płciowym, zachowu
ją się i inne hormony, zawarte w 
kremie do twarzy. Każdy hormon 
ma swoje przeznaczenie i działa wy
łącznie na swoim terenie, do które
go też zdążą niezależnie od miej
sca, z którego rozpoczyna wędrów
kę. O hormonie, któryby zdradzał 
powinowactwo do skóry 1 tu wpły
wał korzystnie na stan elementów 
elastycznych, jest dotąd, jak się 
rzekło, zupełnie głucho w świecie 
naukowym. i 

Uważaliśmy za swój obowiązek 
sprawę wyjaśnić, by przede 
wszystkim odpowiedzieć na pyta
nia Czytelniczek, powtóre, rozwiać 
złudzenia, po trzecie wreszcie, by 
pobudzić przemysł kosmetyczny do 
poczynienia odpowiedniego wysiłku, 
zapewne nie małego, dla odszuka
nia pożądanego hormonu. 

Dr. L. LIWICZ. 

Skandaliczny konkurs pfekMśd 
- « . . _ t niifiS 

(k) Międzynarodowy konkurs 
piękności, na którym wybrano 
„Miss Europę" odbył się w tym 
roku w Kopenhadze. Pewne pis
ma duńskie utrzymują, że kon
kurs był jednym wielkim skan
dalem. 

Gazety duńsknfe wcale się ne 
zajmowały tą imprezą i wielu 
mieszkańców Kopenhagi nie 
wiedziało, że wkrótce w ich 
mieście zostanie „wybrana" kró
lowa piękności". Tym większe 
wrażenie wywarł artykuł pisma 
„Tidnigen", które pćcrwsze wy-„ i lonigen , more >>j przedwko tym występom, miw 
stąpiło przeciw organizatorom Ros,a j misis Norwegia wyrzek-
„elekcji" stawiając im ciężkie . . ^ Q tronj.e j wróciły 
zarzuty. Podobno ci panowie j_ j ra ich" 
w osobliwy sposób „opiekowali 
się" dziiewczętami, które ma
rzenie o koronie sprowadziło do 
Kopenhagi. Urodziwym przed
stawicielkom rozmaitych kra
jów europejskich kazano cho
dzić do drugorzędnych restaura
cji i podejrzanych ogródków. 

Tam biedne kandydatki musia
ły — rozkaz był stanowczy 
tańczyć z mało ponętnymi dra
bami. Znaczna część publiczno
ści była oburzona. Ale niejedne* 
go bawił widok wytwornych 
pięknych panien tańczących t 
kawaJerami, którzy byli wyra?" 
nie niedomyci, a zachowywali 
się jak w karczmie. _ Wielkie, 
brudne łapska zostawiały ślady 
na wspaniałych sukniach taa-

Kilka panien zbuntowało się 
przeciwko tym występom. Miss 

2 wiiom Mnniroma WWZfik^ 

ly ,łvvw w "— . i-
do douniu. Wkrótce potem za left 
przykładem poszła miss Szwe
cja. Warto dodać, że niektóre 
kandydatki, j-aikby przeczuwa
jąc co je czeka, nie przyjecha
ły d/o Kopenhagi. Np. miss An
glia zawiadomiła komitet, że nie 
przybędzie z powodu choroby. 

Publiczność kopenhaska po
dzieliła się na dwa obozy. Jed-

• -Ai • potępiają postępowanie orga-
los przed przyjaciółmi, (którzy, nilzatorów i^tosu i żądaj* 
przestraszeni przy a władze wejrzały w tę spra

wę, drudzy, m/niej wrażliwi, nie nie chcieli się żenić. 
Toraz wszystko się zmieniło. ™calej'htetorii nic skan-

Młodzi ludiz.e jeszcze przed- iż rzeko,mo 
benn mogą p • » P® pokrzywdzonym pięknościom me ' W* «* 
będzie miłą towarzyszką, doorą weK-
gospodymią i td." 

Samego p. Kamfmana mało ob
chodziły zdolności i wykaz', ałce^ 
•nie gospodarcze jego przyszłej 
małżonki- Ale przekonał s»ię, że 
jego narzeczona jest prawdziwą 
sportsmenką, a sport jest głów
ną treścią jego życia. „Poznaw
szy taką kobietę byłbym głup
cem, gdybym się z nią nie oże
nili'', oświadczył żegnając się z 
ostatnimi członkami klubu. Cie
kawa rzecz, co powie za kilka 
lat. To już zaileży od przyszłej 
pani KaiuŁmamaweJ. 

SlURNALE M69 
1 MANEKINY 
i; w największym wybo-
' r*e naftanie] 

MODA' 
D Ł U G A  E S  .  

niędzy Przejazdem a Bielańskel 
Telefon 12-11-OB 



DWIE PREMIERY MUZYCZNE 
W TEATRZS WIELKIM 

1 Xm 

Jama łomie"'! „Harnasie" 
x.x. wielkie widowisko muzyczne 

„Książe Szirasu" 
Bilety wtześnie) do nabycia w kasie Teatru 
Wielkiego i w firmie K. Zatortki, N, Świat 41 

REPERTUAR 
TEATR WIELKI. 

Dnia 1 października nastąpi otwar
cie sezonu w Teatrze Wielkim. Da
s'? będzie opera St. Moniuszki „Ver-
bum Nobile" i poemat muz. K. Szy
manowskiego „Harnasie". 

NARODOWY. 
Dziś „Zielony frak" 
w - " ~ ' ' 
Dzi 

TEATR LETNI. 
Dziś komedia „Jean". 

W próbach „Szkota obmowy" 
is dwa przedstawienia. 

NASZ PRZEGLĄD, Warszawa miedziatą, 25 września, 1938 r. 

Angielskie maszyny do pisania 
I M P E R I A L  

BIUROWI I PORTABLE. 

Amerykańskie maszyny do l i c z e n i *  
A R R E T  

JENERALNA REPREZENTACJA 

„SEWRIT" Wa"ztZ?o£',be"a 1 

Wanztaty Reparacyine. Maizyny okazyjne. Taśmy angielskie. 

IVWłłlVWiU • 
Dziś dwa przedstawienia. 

TEATR POLSKI. 
Dziiś kom. Devala „Subretka". 
Dziś dwa przedstawienia. 

TEATR NOWY. 
Dziś krotochwila K. Rostworow-

łkiego „Bratnie dusze". 
Dziś dwa przedstawienia. 

TEATR MAŁY. 
Dziś kom. Birabeau p. t. „Pani 

Natura". 
Dziś dwa przedstawienia. 

TEATR ATENEUM. 
We wtorek dyr. Stefan Jaracz o-

twiera 9-ty z rzędu sezon teatru 
Ateneum. 

Na inaugurację sezonu przygoto
wuje największe arc. Moliera w reż. 
Stanisławy Perzanowskiej — „świę
toszka" ze Stefanem Jaraczem w 
Dli tytułowej. 

TEATR KAMERALNY. 
Dziś kom. Birabeau „Zbyt liczna 

rodzina" 
Dziś dwa przedstawienia. 

OLBRZYMI SUKCES NOWEGO 
PROGRAMU W CYRULIKU WAR

SZAWSKIM. 
Świeżo wystawiona satjra poli

tyczna w Cyruliku Warszawtkim ścią 
ga codziennie do tego sympatycznego 
teatru tłumy publiczności. 

,,Naokoło Cyrulika" — bo tak 
brzmi tytuł tego sensacyjnego wido
wiska — jest niesłychanie dowcipną, 
pełną humoru i piękniej piosenki sa
tyrą, którą słucha się z niesłabną
cym zainteresowaniem do ostatniego 
obrazu. 

Krytyka jednogłośnie chwali no-
iwy program Cyrulika, zarówno w po
myśle, inscenizacji jak i w wykona
niu. Bo też naprawdę publiczność 
bawi się doskonale, i nie szczędzi 
braw: Żelichowskiej, Arjance, bale
towi Wysockiej, Jarosy'emu, Lawiń-
ekiemu, Skoniecznemu, Sempolińskie-
mti, Rentgenowi i Boruckiemu. 

Pocz. o godz. 7,30 i 10 wiecz. 
TEATR MALICKIEJ. 

Dziś „Na fali eteru" 
Dziś dwa przedstawienia. 

BAJ. Teatr kukiełkowy dla dzieci 
(w sali Konserwatorium) 

Dziś o godz. 16 „Dziwny doktór" 
(seria I) w oprać. p. Alicji Strassma 
nowej. 

TEATR „MAŁE QUI PRO QUO". 
Dziś i codz. „Nic nie wiadomo". 

TEATR „BUFFO" (Mokotowska 73) 
Dziś kom. „Porwanie Sabinek". 

NIEBYWAŁE POWODZENIE TEA-
TRU WIELKA REWIA. 

„HARNASIE" — NARESZCIE 
w WARSZAWIE. 

Otwarcie sezonu w Teatrze Wiel
kim nastąpi 1 października. Z uwagi 
na to, że z inauguracją tą rozpoczy
na się okies obchodów 20 rocznicy 
Odzyskania Niepodległości. Dyrekcja 
Opery przystosowując swoje możli
wości do warunków skromnego bud
żetu wybrała na uroczysty wieczór 
inauguracyjny diwie, klamrą dwu róż
nych epok twórczości polskiej spię
te perły rodzimej muzyki operowej, 
mianowicie: operę Stanisława Mo
niuszki „Verbuin nobile", promienie
jącą blaskiem kontuszowej polskości 

wdziękiem staropolskich akcentów » fIUŁl^lUV»i » , 

komediowych, ponadto zaś niepospo-
Fty poemat muzyczny Karola Szyma
nowskiego „Harnasie". 

Nie szczędząc wysiłków organiza
cyjnych i artystycznych ani niezwy
kłego nakładu kosztów, zmontowano 
na przestrzeni krótkiego czasu przy 
współudziale powiększonych Jakościo 
wo 1 liczebnie zespołów, baletowych 
i orkiestrowych pod nadzorem kapel-
mistrzowskim dyr. Dolżycklego, re
żyserskim Wiśniewskiego 1 balet-
mistrzowskim M. Pianowstóego, owa 
widowiska muzyczne, połączone w 
program jednego wieczoru. Każdy 
szczegół otoczono najtroskliwszą o-
pieką, szczególnie zaś wiele trosk 
poświęcono nie wystawianym dotych 
czas w Warszawie „Harnasiom". 

OTWARCIE SEZONU W TEATRZE 
NOWYM. 

„BRATNIE DUSZE" ROSTWOROW 
SKIEGO. 

Teatr Nowy otworzył sezon pre
mierą nie granej w Warszawie krotc-
chwili K. H. Rrostworowskiego „Brat 
nie dusze" w reżyserii Antoniego 
Cwojdzińskiego, w dekoracjacjh Ce
gielskiego z Żukowskim, Niwińską, 
Dominiakiem, Lubieńską i Rolandem. 

WIECZÓR ART. NOACHA NACH-
BUSZA W SALI BIBLIOTEKI JU-

DAISTYCZNEJ Tłomaclde 5. 
We wtorek, dn. 23 września o g. 

9,30 odbędzie się w sali Bib. Judai
stycznej (Tlomackie 5) występ słyn. 
art., twórcy „Trupy .Wileńskiej" 
Noacha Nachbusza. 

RAD/0 
WARSZAWA I. (R. F. 1339.3 m. 

NIEDZIELA. 
7.15 Pieśń „Pod Twoją Obronę". 
7.20 Muzyka porarania. 
8.00 Dziennik poranny. 
8.15. Audycja dla wsi. 
9.15. Transmisja z Częstochowy. 

11.45 Przegląd kulturalny. 
11.57. Sygnał czasu i hejnał. 
12.03. Poranek symfonicziny. 
13.00. „Ksaążki mojego dżiecjństwa' 

— szkic literacki. 
15.15. Muzyka obiadowa. 
15.00 Audycja dla wsi. 
16.15. Komedia A. Fredry „Brytan 

Bryś". 
17.05. Koncert rozrywkowy. 
18.50. Transmisja z uroczystości 15 

IGNACY PADEREWSKI GRA PO BAZ PIERW
SZY PRZED MIKROF©NEM. 

zrozuibiałą 
lokalach 

lecia L. O. P. P.'transmisja z poświę '" Tirnrbnmi^niii riwuch 
cenią szkoły powszechnej w Chords- l^y ° uruchomiemu awucn 
lach. Transmisja ze święta kolejarzy "ł 

w Radomiu. 
19.50. Przerwa. 

(Z) W niedzielę, dn. 25 wrześ
nia o godz. 8.00 wieczorem Igna-
cycy Paderewski grać będzie po 
raz pierwszy przed mikrofonem 
radiowym. Koncert mistrza ze 
studia w Lozannie transmitują 
rozgłośnie radiowe dla słuchaczy 
polskich. Recz prosta że wy 

dził zrozubiałą sensację, 
W lokalach publicznych 
instaluje się specjalne odbiorniki 
radiowe celem umożliwienia zbio 
rowego -słuchania koncertu Pade
rewskiego. aby cała Polska mog
ła wysłuchać gry mistrza. 

Koncert poprzedzi reportaż t 
4 r\ rrra pojskicfl. Kecz pruoia Łt , . J  ,  ,  .  

stęp wielkiego pianisty wzbu- Lozanny o godz. 19.50. 

MAMY JUŻ SZEŚĆ STACYJ KRÓTKOFALO 
WYCH 

Dwie nowe stacje obsługuje} Europę 

19.55. Recital fortepianowy. 
20.45. Przegląd polityczny. 
20.55. Dziennik wieczorny. 
21.05. „Ta • Joj" (ze Lwowa). 
21.40. Transmisja z meczu. 
22.30. Piosenki. 
23.10. Ostatnie wiadomości. 

NIEDZIELA. 
9.15. Transmisja z Częstochowy 

uroczystości Zlotu Katolickiego Z w. 
Młodzieży Męskiej. 

13.00. „Książki mojego dzieciń
stwa" — Maria Dąbrowska. 

16.15. „Brytan Bryś" — komedia 
Aleksandra Fredry. 

17.05. Koncert. 
20.00. Recital fortepianowy Ignace

go Paderewskiego. 
21.05. „Ta • joj". 

21.40. Transmisja fragm. między
państwowego meczu piłkarskiego 
i;Polska_ —Jugosławia". 

(z) Przed miesiącem dojtieś-
i.imy o uruchomieniu dwuch 
polskich stacyj krótkofalowych, 
dzięki czemu do dawniej istnie
jących stacyj SPW i SPD, prze 

•« j.i _ DAJnnr 

Nowe stacje krótkofalowe bę
dą miały zasadniczo ra^ięg euro 
pejsiki i pracować będą codzien
nie od godz. 21.00 do 2300 
wg. czasu środkowo - europej-

oiu'VJJ - - , M 

znaczonych dila Ameryki Północ , skiego. 
nej dodano dwie nowe SPI9 i Polskie Radio zwraca się do 
SP25 z antenami skierowanymi J wszystkich słuchaczy nowych 
na Amerykę Południową 

Te cztery stacje, obsługujące 
naszą emigrację zamorską, na-•  •  •  <  - i i  

stacyj krótkofalowych w Euro
pie, aby oibserwacje o skutecz
ności nadawań tych stacyj ko-— " - • r» i*.-U(li9M Ollligl C4,wJ V Ł, 

dają programy polskie od pół- j rn unik owa ł Poilsikiemu Radiu 
nocy do godz. 3.00. Skutkiem • pod adresem: Warszawa, Ma-
jedlnak różnicy czasu między Eu i zowiecka 5. 
ropą a kontynentem amerykań
skimi programy te odbierane są 
w Ameryce wczesnym wieczo
rem. 

Z dttieini 2 października poja
wią się w eterze dwie dalsze | — 
polskie stacje krótkofalowe, a iN0WY ŚW1^J 6^55^7G>k Wna PAN' 
mianowicie: SP48 na fali 48,86 | Najtańsze źródło zakupów, 
mtr. (6140 kc) oraz^ SP31 na , wszystkim naszym Klientom życzy* 
faili 31,49 mtr. (9525 kc) I my szczęśliwego Nowego Roku. 

Teatr Wielka Rewia otworzył swo
je podwoje premierą wspaniałego wi
dowiska w 30 obrazach „Dla Ciebie 
Warszawo!" Jest to olśniewająca fe
eria melodii, barw i kształtów. Ga
lewscy i Jewniewiczowa stworzyli 
pyszne ramy dekoracyjne dla wid.o-
wisika. Dyr. Wlast i baletmistrz Por-
tunato zainscenizowali szereg pomys
łów rewiowych, godnych najwięk
szych music-!iall'ów Europy. Ka
pelmistrz Iwo Wesby ze swoją zna
komitą orkiestrą jazzową dał pełne 
rytmu tlo muzyczne z mnóstwem 
przebojów, które nuci całe miasto. 
W przedstawieniu biorą udział na 
czele zespołu złożonego z 200 osób atk 
torów, tancerek, figurantek i muzy
ków — gwiazda rewii Loda Halama, 
pp. Alesso, Carnero, A. Hailaima, Or
ska, Skwi&rczyńsika, Bodo, Coirati, K. 
Krukowski, Konarski, Regno, W. 
Walter. 

TEATR N0W06CI. 
W niedzielę i poniedziałek teatr 

nieczynny. We wtorek o godz. 5 p.p. 
i 9.15 wiecz. ostatnie dwa przedsta-j 
wierna „Baśki". 

TEATR SCALA. 
Dziś i w poniedziałek z powodu 

przedstawienia zawieszone, 
we wtorek o godz. 5,30 i 9,30 wiecz. 
o s t a t n i e  2  w y s t ę p y  Z a J 1  

Lewi et w sztuce „Unzet rebanlH < 

DZIŚ OTWARCIE WYSTAWY 
RETROSPEKTYWNEJ PRACY 

JAKUBA WEINLESA. 
Dziś w ndedcielę dn. 25 b. m. od

będzie się w Żyd. Tow. Krzewienia 
Sztak Pięknych (Graniczna 10) u-
roczyste otwarcie wystawy poświę
conej twórczości niedawno zmarłego 
pioniera malarstwa żydowskiego w 
Pol9ce — Jakuba Weinlesa. 

Wystawa obejmie wszelkiego ro
dzaju prace Zmarłego poczynając od 
wczesnych studiów monachijskich 
poprzez wielkie płótna obrazujące ży 
cie ludu żydowskiego aż do pejzaży 
i kwiatów malowanych ze szczegól
nym zamiłowaniem w latach ostat. 

Nie należy wątpić, że społeczeń
stwo żydowskie witając z uznaniem 
inicjatywę Żyd. Tow. Krzewiehia 
Sztuk Pięknych, złoży hokl zasługom 
artystycznym i społecznym Jakuba 
Weinlesa. 

lUHIWtłrraWPgwaaaa—a— 

S K Ł A D  A P T E C Z N Y  
ł  P E R F U M E R I A  i  

K .  W Ł A D Y S Ł A W  

WARSZAWA II. (M.) F. 216.8 m. 
NIEDZIELA. 

15.05. Zespół Pawła Rynasa. 
16.00. Felieton aktualny. 
16.10. Koncert solistów. 
16.55. Program na jutra 
17.00. Przerwa. 
22.00. Muzyka baletowa. 
23.00. Muzyka lekka. ' 

19.30. Koncert rozrywkowy. 
20.00. Audycja dla Polaków. 
13.00. „Książki mojego dzieelń 
15.15. Muzyka obiadowa. 
15.00. Audycja dla wsi. 
16.15. Komedia A. Fredry „Brytan 

Bryś". 
PROGRAM POLSKICH STACYJ 

KRÓTKOFALOWYCH. 
NIEDZIELA. 

SPW, fala 22 m. 13J5 Mc. 
SPD, fala 26.01, 11.5 Mc. 
SP 19, fala 19.84 m. 
SP 25, fala 25,55 m. 

(Czas środkowo - europejski). 
24.00. Zapowiedź stacji i dziennik. 

0,15. Pogadanka. 
0.20. Pieśni. 
1.00. Chwilka dla dzieci. 
1.20. Trio Polskiego Radia. 
1.50. Gawęda ze słuchaczami. 
2.00. Polskie walce. 

20.25 Przegląd sportowy pod red. ~^^^poNIEDZIAŁEK. 
G. H. Williams'a. I 15.15. Audycja dla dzieci — Stanl-

20.35 Zapowiedź programu. I słEW Sumiński. 
20.40 Koncert na orgnach. Wyko- 18.10. Z twórczości operowej Mo-

nawca: Salvatare Arnita. W progra- żarła. , 
mie: Symfonia z kantaty nr, 29 —i 19.30. Koncert rozrywkowy. 
Bacha. Koncert na organy nr. 3! 22.00. Recital śpiewaczy Jerzego 
G-moll — Haendla. Sonata nr. 3 Czaplicltiego. 

| d-moll Mendelsohn a. Koncert tran-
: smitowany z gmachu Y. M. C. A. w

]WARSZAWA n (M.).\ Fala 216.8. 
Jerozolimie. ! DnwiFnziAł 5.K. 

21.10 Recytacja wierszy Johna 
Drinkwater'a 

21.15 Występ kwartetu Lenera. W 
programie: scherzo z kwartetu E-mcll 
op. 44 nr. 2 — Mendelsohna. „Mo
ment mu?icale,< Schuberta. 

21.30 Koniec programu. 
m i l - w * *  •  ' - ' r w . w ^ r  1  j i  1  

ANTENY zbiorowe 
instaluj 

?C lat istniejąca fjrma instalacyjna ! 

„RADIO - ELEKTRYK" 
wl. B-cia GURFINKIEL 

Marszałkowska 90, telef. 7-22-36. 

mrmMM 
ADRIA: „Zgrzeszyłam". 
ATLANTIC: „Druga młodość". 
BAŁTYK. „Listy z pola bitwy". 
CAPITOL: „WRZOS", 
CASINO „Jezebel". 
COLOSSEi/M: „Przygody Robm 

Hooda". 
ELITE. „Gdy kwitną bzy". 
EUROPA. Ludzie za mglą. 
FAMA. „Mein Sztetele Bełz". 
FILHARMONIA: „Panj Walewska" 
IMPERIAL „Przygody Tomka Sa-

wayera". 
MAJESTIC „Pensjonarka". 
MIEJSKI: „Znachor". 
PALLADIUM: „Paryżanka. 
PAN: „Prawo do szczęścia". 
PRAGA: „W cztery oczy" 1 rewia. 
R1ALTO: Modelka. 
STYLOWY: „Nagą prawda". 
SFINKS „Mateczka". 

2.50. Program na jutro. 
NAJCIEKAWSZE 

AUDYCJE ZAGRANICZNE. 
NIEDZIELA. 

19.35. Praga II. „Jenufa", opera. 
20.30. Radio Romania. Koncert symf. 
21.00. Beromuenster. „Zemsta nieto-

V perza", operetka. 
21.00. Rzym. „Fidelio", opera. 

JEROZOLIMA (Fala 449.1) 
NIEDZIELA, 25 września. 

16.30 Sygnał czasu i komunikaty. 
Kącik młodzieży hebrajskiej. W 
programie muzyka tradycyjna 1 ludo
wa. Legendy i poematy w recytacji 
Estery Gamal'eli. 

17.15 Program arabski. 
19.00 Program hebrajski. Odczy

tanie I rozdziału ks. Breszit I II 
rozdz. księgi Samuela 2. 

19.20 „Z początkiem nowego ro
ku". Pieśni noworoczne w wyk. Vit-
torJo Wełrberga (z płyt). 

19.45 „Opowiadania" Ch. N. Bla-
Hka I Ch. Rawnlcklego, odczyta A. 
Lubranl. 

20.00 Dziennik radiowy i komunl-
UCIECHA. 8-ma żona Sinobrodego ^aty 
VICTORIA. „Paweł i Gaweł". I 2o'.15 Program angielski. Dziennik 

, *-» •, «•»»* ł końMottatjy 

WARSZAWA I. (R ) Fala 
PONIEDZIAŁEK. 

6.15. Pieśń poranna. 
6.20. Muzyka z płyt. 
6.45. Gimnastyka. 
7.00. Dziennik poranny. 
7.15. Orkiestra rozrywkowa. 
8.00. Audycja dla szkół. 

11.00. Audycja dla szkół. 
I.30. Muzyka z płyt. 
II.57. Sygnał czasu i hejnał. 
12.03. Audycja południowa. 
15.15. Pogadanka. 
15.30. Skrzynka techniczna. 
15.45. Wiadomości gospodarcze. 
16.00. Koncert rozrywkowy. 
16.45. Felieton. 
17.00. Muzyka taneczna. 
18.00. Pogadanka sportowa. 
18.10. Z twórczości Mozarta. 
18.50. Audycja Legii Akademickiej. 
19.20. Pogadanka aktualna. 
19.30. Koncert rozrywkowy. 
20.45. Dziennik wieczorny. 
20.53. Pogadanka aktualna. 
21.00. Audycją dla wsi. 
21.10. „Starolwowskie wesele". 
21.50. wiadomości sportowe. 
22.00. Redtal śpiewaczy. 
22.0. Formy klasyczne w muzyce 
23.00, Ostatnie wMdomości. 

PONIEDŻlAł jc.K. 
13.00. Koncert rozryłkowy. 
14.00. Parę informacA 
14.05. Program na j' iro. 
14.10 Koncert solisl ]/. 
15.00. Wiadomości spvrtowe. 
15.05.Zespół salonowy >V. Tychów 

skiego. 
16.00. Przerwa. 
17.00. Pogadanka aktualna. 
17.10. Formy twórczości wielkich 

kompozytorów. 
18.05. Muzyka lekka i fane-zna 

(płyty). W przerwie: Życie kultural
ne stolicy. 

22.00. „Literat w biurze", s kie li
teracki Jana Ket.a. 

22.15. Muzyka lekka i taneczna. 
23.00. Koncert kan-tralny w wyko-

. nan!u kwartetu P. R. 
1339 3. PROGRAM POLSKICH STACY] 

KRÓTKOFALOWYCH. 
SPW, fala 22 m. 13.5 Mc. 
SPD, fala 26.01, 11.5 Mc. 
SP 19, fala 19.84 m. 
SP 25, fala 25,55 m. 

(Czas środkowo - europejski). 
PONIEDZIAl EK. 

24.00 Zapowiedź stacji i dziennik W 
jęz. polskim i angielskim. 

0.20 Śpiewa Stanisław At -szewski 
0.50. „15 lat pracy L. O. t,i P." — 

pogadanka Tadeusza Lutosli. skiego. 
1.00. Muzyka popularna (l;/ty). 
2.00. „Dziarska Kap la" '":lik3a 

Kowalczyka I Al. Zaremby. R' reny I 
przyśpiewki Z. Krukowslaieg'- -

2.50. Program na jutro. 
NAJCIEKAWSZE 

AUDYCIĆ ZAGRANICZNE. 
_ 20.00. Lille. Recital śpiewaczy Miry 

Greiichowkie'. 
20.00. Droilwich. Kon ert \V:gns-

rowskl. 
20.10. Praga. Fe 'jwa! Janaczka. 
20.30. Ratio Paris. K.ii.er; sym

foniczny. 
21.00. „Dcrelta" — opere ka Ret-

ri'ego. 
21.00. Budapeszt. Koncert orkiestro

wy. Dyr. Dohnanjl. 



NASZ PRZEGLĄD, Warszawa, 

IEQ FJNKIELSTEIN, 

iteratury 
1. 

Isa przestrzeni powojennej li
teratury żydowskiej przeżywają-
C€j ponowny okres burzy i na-

, poru, odcinek piętnastoletni nie
wątpliwie stanowi wydatny o-
jffes. Szczególnie dotyczy to o-
jtatniego pięciolecia, odznacza
jącego się niezwykłą wymową 
faktów o doniosłości historycz
nej. Był to dla społeczeństwa ży
dowskiego okres głębokich prze
mian socjalnych i wstrząsów 
psychicznych. Odżyły mroki 
Średniowiecza. 

W czasie niedoli twórczość li
teracka jest zazwyczaj jednym z 
bezpiecznych schronów dla sko
łatanej duszy. Nie przebrzmiała 
jeszcze prawda wersetu psalmi
sty: „Gdyby nauka Twa nie by
ła rozkoszą moją, zginąłbym w 
niedoli mej" (Ps. 119—92). Nie 
znaczy to jeszcze, że zmierza
my do rozpłynięcia się w eterze 
baśni. Ale w odruchowej i świa
domej walce mas żydowsk. prze-
fciw zalewowi barbarzyństwa i o 
tachowanie samoistnego bytu 
narodowego piśmiennictwo sta
nowi oręż niepośledni. Podczas 
Wichury dziejowej wytrwałość 
Społeczności żydowskiej zbudo
wana jest przede wszystkim na 
Wierze we własne siły twórcze. 
Literatura kształtuje ducha upo
śledzonych pokoleń. Myśl ta za
krawa dziś na pewni!:, mówić o 
cym obszernie znaczyłoby rozwi
jać trafem. Zwłaszcza w' .osa 
się to do piśmiennictwa ' .iszo-

V 'ego, zrodzonego z żyw , mowy 
mas ludowych w których dr/e-
mią niespożyte zapasy geniuszu. 

A czy plon literacki ubiegłe
go piętnastolecia rzeczywiście 
odzwierciedla nasze zmagania 
oraz miarę b< 'eści, którą te lata 
odmierzyły masom żydowskim? 
— Trudno odpowiedzieć na po
dobne pytanie. Dzieła, które 
ukazały się w ubiegłym piętna
stoleciu znamionuje bowiem o-
gromna rozpiętość tematyki i 
zbył splątany gąszcz wątków i-
deowych, aby się pokusić o za
okrągloną syntezę. Kiedyś wyra
ził się błyskotliwie Antoni Po
tocki: „Literatura nie jest aneg
dotą, by mieć początek i zakoń
czenie Ona jest wiel
ką, bolesną "-'iprowizacją ducha 
narodu 'i — ". Siłą rzeczy 
musimy się jWięc ograniczyć 
(tym bardzi ?;w artykule dzien
nikarskim) Jo referowania waż
niejszych t ozycyj z tego czaso
kresu. W odróżnieniu od okresu 
przedwojennego t. j. perecow-
skiego dzisiejsza literatura ży
dowska nie uznaje zasady kie
rownictwa osobistego. Istnieją 
samodzielne ogniska twórcze po
dzielone wedle poszczególnych 
terytorialnych skupień żydow
skich we wszystkich częściach 
świata. 

2. 
W dziedzinie prozy przodo

wali: Szalom Asz, Dawid Ber-
gelson, Józef Opatoszu, S. Szne-
i ;r i J. f. Zynger, A. M. Fuks i 
M. Kulbak. 

Sz. Asz zrywa z sielankowo-
^cią, w tematyce: 1) Etapy psy
cholog -zne człowieka przedwo-
jtnne;r, rewolucyjnego i pore-
woluę/jnego (Trylogia: „Peters-
fourj* , „Warszawa" i „Mos-
kw3  V , 2) Homo religiosus po
chodu cv z ludu. — Prosty Żyd 
z ulicy JaMcowej bez nauki jedy
nie dzięki swej prostoduszności 
zdołał całym swym jestestwem 
wnikrić w ducha psalmów. Po
stać ewangeliczna, która przy-
Rairnia do siebie maluczkich, sła
bych, ułomnych, upokorzonych, 
pokrzywdzonych i shańbiotiych. 
(„Der tehilim-jid"). Usiłuje rów

nież pow.ieściawo - artystycznie 
rozwiązać biologiczno - metafi
zyczną zagadkę losu kobiety 
(„Gots-gefangene"). 3) Losy 
współczesnego Żyda na tle rze
czywistości żydowskiej w Niem
czech. śmierć starego i sygnali
zowanie narodu nowego świata. 
Przez powstanie nazizmu nastę
puje rozkład Niemiec Kanta i 
Goethego. Poeta nawołuje naród 
żydowski do cierpliwości i bier
nego wytrwania w niedoli „Dob
re nie walczy. Dobre musi wy
trwać w mękach". („Bajm Op-

•' grunt"). 
D. Bergelson — całkiem zer

wał ze światem mieszczańskim, 
deklarując się jako pisarz prole
tariacki. Stopniowo wyzwala się 
z „uciążliwego" subiektywizmu, 
zbliżając się do t. zw. realizmu 
objektywnego. Plonami okresu 
proletariackiego są: „Midath ha-
din", kapitalne dzieło „Bajm 
Dniepr" („Penek") i „Biro-Bi-
dżaner". Są to utwory o wielkich 
walorach artystycznych, zwłasz
cza „Penek", który po znakomi

tej powieści przedwojennej 
r, :Noch ałemen" stenowi drugie 
dzieło Bergelsona, którym współ 
czesna literatura żydowska może 
się poszczycić. 

J. Opatoszu. — Po znakom i -
tym „In di pojlisze welder" wy
dał kilka tomów nowel z życia 
żydowskiego w Ameryce. Nadto 
powieść „Di iencerin". Je
go wspaniała powieść „A tog in 
Regensburg" osnuta jest na tle 
życia ghetta w szesnastym stule
ciu. Obecnie drukuje w prasie a-
merykańskiej powieść historycz-
nią p. t. „Rabbi Akiba" z czasów 

i powstania Bar-Kochby. W po-
' wieści tej Opatoszu przeprowa
dza ideę historycznej odporności 
narodu żydowskiego-

Z. Szneur, który zajmuje po
ważne stanowisko w literaturze 
hebrajskiej, pisuje w ostatnim 
dziecięcioleciu niemal wyłącznie 
po żydowsku. Zwrócił swój 
wzrok artystyczny w stronę ży
dowskiego prymitywu ludowego, 
jego „Szklower jidn" i „Noach 
Pandre" stanowią wspaniały po
mnik minionego pokolenia pro
staków małomiasteczkowych — 
bałauła, rzeźników i t. p. Wyra
finowany poeta pragnie skąpać 
swą duszę w krynicy żydowskie
go życia ludowego. 

J. J. Zynger — wzbogacił lite
raturę dwiema wielkimi powie
ściami „Josie Kalb" i „Bracia 
Aszkenazy". W pierwszej de
maskuje obłudę kleru żydow
skiego, a w drugiej uplastycznia 
zygzaki psychologiczne zręczne
go Żyda łódzkiego, szybko wspi 
nającego się po drabinie kariery 
materialnej. Przeobrażenie nie
doświadczonego jeszybotnika w 
potentata przemysłowego. 

A. M. Fuks — nieposkromiony 
talent realistyczny wydobywa na 
światło dzienne wewnętrzne ży
cie człowieka zatraconego, jego 
zmagania z zaporami fatalistycz 
nynii. Brutalności życia przeciw
stawia on ideały narodowe i so
cjalne. Z opublikowanych ksią
żek wyróżniają się „Ojfn ber-
gel", „Unter der brik" oraz po
wieści „Jidn in golus" i „Unter-
wecrs". 

M. Kulbak przebywa obecnie 
w Rosji Sowieckiej. — zrazu 
sprowadził twórczość swą do 
romantycznej nastrojowośęi, któ
ra się nastermie przerodziła w 
ekspresjonizm. Lubował się w 
ciszy zmierzchu i tkliwej księży-
cowości. Ale niebawem przy
lgnął do realizmu artystycznego. 
Wvkazał skłonność do opisów 
rzemieślników, sielanek i konflik
tów ludzi prostych, natur krzep

kich i jędrnych. Poemat ,,Miasto" 
uplastycznia nastroje okresu bu
rzy rewolucyjnej. 

Zaś poemat „Ruś" wnosi o-
rzeźwiający powiew prymityw
nej ziemskości. Poznajemy jędr
ne natury chłopskie na tle sza
rego krajobrazu litewsko - rus
kiego. W powieści „Montik" wy 
raża się zjadliwie o przeintelek-
tualizowanej inteligencji żydow
skiej. Zwrot zasadniczy w twór
czości Kulbaka oznacza jego 
powiieść „Zelmenianer" — pró
ba epickiego odtworzenia rze
czywistości żydowskiej w Z. S. 
R. R. 

Poza tym często omawialiśmy 
na łamach „Naszego Przeglądu" 
powieści i nowele Dawida Piń
skiego, P. Hirszbeina, A. Reki
na, I. M. Wajsenberga, Z. Sega-
łowicza, Joela Mastbaunia, J. 
Perlego, Sz. Horończyka, E. Ka-
ganowskiego, I. Baszewisa, Aro-
na Cejtliina, B. Glazmana, A. 
»vacvzny, Racheli Korn, Lejba 
Raszkina, L. Olickiego, M. Bur-
sztyna, 1. Rab;m.', H. Bergnen, 
L. Małocka, M. Grosmana i in. 

Podciągając pod wspólny mia
nownik, należy stwierdzić, że w 
prozie żydowskiej tematycznie 
krzyżują się następujące prądy: 
realizm współczesnego życia ży
dowskiego, idealizowanie ludo
wości, idea posłannictwa naro
dowego, motywy proletariackie, 
ideał socjalistyczny oraz ogólne 
aspekty historiozoficzne. Domi
nuje wsizakże psychologia drob
nomieszczaństwa zdążającego ku 
nowemu, wymarzonemu światu. 

3. 
. W dziedzinie poezji żydow
skiej przodowali M. L. Halpern, 
H. Lejwik,^' Mańi-Iójb, Jakub 
Glatstein, 1. Manger, Aron Cejt-
IinTTzrael Stern, Kadi Małodow-
ska i Chaim Grade. Oczywiście, 
że wyłuśzcżeni reprezentują nie
równą skalę poetycką. Grupa a-
merykańska pochodzi przeważ
nie z Europy Wschodniej i jest z 
nią związana psychicznie. 

M. L. Halpern — liryk wyso
kiej klasy, duch niespokojny bun 
tujć się przeciw konwenansom i 
obłudzie. Zjadliwie wyśmiewa 
płyciznę świata. Boleje nad pu
stką i beznadziejnością życia. Na 
człowieka spogląda jak na istotę 
zatraconą w zamęcie brutalności 
świata. Wydał zbiory: „In New 
York", „Di gołdene pawe". Oba
wia się, że w pstrokaćiznie, 
potężnej Ameryki zatraci się od
rębność ducha żydowskiego. 

H. Lejwik — jest poetą an-
t rop ocen trycznym. Cechuje go 
dwoistość psychiczna, z której 
sobie sam zdaje sprawę. Uznaje 
wyższą ,,jaźń", bez której poeta 
rie może żyć. „Stanowi to mój 
jedyny majątek, jest moim pa
nem, wodzem i przeznacze
niem". W świetle wyższej jaźni 
przeżywa Lejwik proces samosą
du i duchowego odpokutowania 
za winy i grzechy. 

Mattł-Lejb — liryk, który wy
dobywa wskroś ludzkie, bezpo
średnie akcenty bez specyficzne
go przędziwa filozoficznego. 
Przemawia intymnie, ujawniając 
ponurą samotność; owiany jest 
okrutną beznadziejnością. 
Wiersz Mani-Lejba jest wybitnie 
melodyjny. Jest autorem przeszło 
2000 utworów. Dotychczas uka
zały się drukiem jego trzy tomy: 
„Lider", Jidisze un sławisze mo-
tiwen" i „Baladen". Nadto — 
mnóstwo wierśizy rozsianych po 
.różnych czasopismach.;. 

J. Glatstełn — współtwórca 
szkoły introspekcyjnej (Inzy-
chizm) wyśmiewa (wraz z A. 
Glancem) utyskiwania świętosz
ków literackich na „swawolę" 

wersyfikacji oraz na brak jasno
ści w utworach poetyckich. Po
eta nie ma potrzeby Liczenia się 
z niewybrednym gustem „przy
sięgłego" czytelnika. Zbiory 
wierszy „Jakub Glatstein" i „Ji-
disz — tajtszen" są dosadną ilu
stracją poetycką koncepcji inzy-
chowej. 

I. Manger — nowator ballady 
żydowskiej, który rehabilitował 
opluwany romantyzm. Łączy w 
sobie wizjonerskość z grotesko-
wością. Jego zbiory „Sztern ojfn 
dach" i „Łanitern in wint" są 
rewelacją poetycką. Nową kar
tę w współczesnej poezji żydow
skiej stanowią jego „Chumesz-
lider" i „Megile-lider". Jest to 
misterny persyflaz motywów bi
blijnych na obecną prostotę lu
dową. „Megile-lider" są grotes
kową stylizacją i anachronizacją 
postaci ks. Estery. Wydobywa 
Ostre i dzikie przeciwieństwa 
majestatu i karykatury, ascezy i 
rozwiązłości oraz grozy i pusto
ty. W zbiorku „Demerung in 
szpigel" kontynuuje linię lirycz-
no-balladową. 

A. Cej\'in — usiłuje w wier
szach swych połączyć formy 
współczesne z odwieczną treścią 
mistyki żydowskiej oraz zaktua
lizować motywy zaczerpnięte z 
„Zoharu". Do tego cyklu należą 
,iMatatron", „Keter" i „Josef 
Dcila Reina". Poza wydanym 
zbiorkiem wierszy lirycznych 
„Szotens ojfn J»zr<ej" zamieszczał 
mnóstwo wierszy w różnych cza
sopismach. Cejtlin wyróżnia się 
wielką kulturą poetycką. 

Izrael Sztern — dotychczas nie 
wydał zbioru swych wierszy roz
sianych po różnych czasopis
mach. Jest to poeta-myśliciel o 
mentalności metafizycznej. 

K. Molodowska — wiersze jej 
wyróżniają się wdziękiem i mi
strzostwem. Osnute są przeważ
nie na motywach socjalnych. 
Dotychczas ukazały się zbiorki 
„Cheszwendike necht", „Dz'ke-
gas", „Freidke" i „In łand fun 
majn gebein". 

Ch. Grade — liryk wielkiej 
miary, „jasnowłosy syn zapłaka
nej matki" buntujący się przeciw 
okropnościom naszego wieku 
litościwego. „Na każdym rogu 
woła nędza". Boleje nad pokole
niem, któremu brak pogody i 
wiary. 

Poza wyłuszczonymi pisaliś
my nie dawno o zbiorach poezji 
Zysi Landau, A. GlanCa, Mena-
chema, A. Łuckiego, S. 1. Biało
stockiego, I. Charika, I. Kipnisa, 
P. Markisza, 1. Fefera, A. Kacyz-
ny, M. Rawicza, M. Brodersona, 
I. Rabona, S. Imbera, M. Szymla, 
R. Korn, B. Sznapera, J. Kirma-
na, J. Lerera, J. M. Neumana, N. 
Bomzy, A. Suckewera, Ch. Sie-
miatyckiego, A. Woglera, B. Ho
rowitza, K. Liba, B. Gelmana, R. 
Żychlińskiej, I. Aszendorfa, M. 
Wulmana i im. 

Na ogół w współczesnej po
ezji żydowskiej — poza pewny
mi wyjątkami — nie znać nale
żytej proporcji tematycznej po
między urojeniem a rzeczywisto
ścią. W przeciwieństwie do 
prozy poezja żydowska, mogąca 
bezsprzecznie legitymować się 
walorami artystycznymi i głęb
szymi tonami lirycznymi, nie od-
zwierciadla dostatecznie tragicz
nych zmagań naszego pokole
nia. 

4. 
Z żydowskiej literatury dra

matycznej ujrzały światło kin
kietów utwory H. Lejwika, Aro-
na Cejtllna, A. Kacyzńy, F. Bim-
ki, Jakuba Pregera, L. Małocha, 
Ch. Gotesfelda. 

H. Lejwik należy do szczupłej 
garstki nowoczesnych drama
turgów żydowskich, których tra
pi aktualna problematyka. Ujaw
nia bolesne mocowanie się we
wnętrznego nakazu etycznego z 
politycznymi wymogami ruchów 
wyzwoleńczych. Mimo święto
ści ołtarza rewolucji nie chce o-
fiarować człowieka żywego. Do 
tego rodzaju cyklu dramatów 
należą „Golem", „Geule-kome-
die", „Abelard i Heloise" i „A-
keido". Zbawieni pląsają, a Zba
wiciel płacze'" Lejwik również 
napisał dramaty „Szmates", .,0-
reme mełuche", „Bankrot", 
„Hirsz Lekert", „Keiten" i 
„Shop". 

A. Cejtlin — w swych drama
tach wysuwa zagadnienie osobo
wości kroczącej bezdrożami ku 
doskonałości duchowej. „Jakub 
Frank" uwydatnia bezdroża pseu 
domesjasza zmierzającego do 
wyzwolenia. „Jacob JacobBon"— 
gra groteskowa wyobrażająca 
nowoczesną księgę rodzaju. Czło 
wiek doby bipercywilizacji ban
krutuje, popełnia samobójstwo. 
Powstaje nowy człowiek, zrodzo 
ny przez węża... 

„Esterka a Kazimierz", jako 
misterium sceniczne jest orygi
nalnym przyczynkiem do zgłę
bienia zagadnienia współżycia 
obu narodów na jednej ziemi. 
Autor symbolizuje postać histo
ryczną króla Kazimierza, a rea
lizuje legendę o Esterce. 

W „Chełmer chacłte/riim" Cej
tlin wyprowadza na scenę ludzi 
dotkniętych lunatyzmem meta
fizycznym. Marzą o szczęściu 
ziemskim, odgraniczając się od 
mentalności zaświatowej. Rezul
tat jest taki, że człowiek rezyg
nujący z perspektyw transcen
dentalnych ubożeje o cały świat. 
Sztukę tę Morris Schvvarz wysta
wił w Nowym Jorku. Prasa ame
rykańska ocenija ją jako genial-
lunacy". 

Napisał również dramaty „Ji-
den - sztot" i „Chaim Brener . 

A. Kacyzne — zrazu budował 
swój dramat („Der geist der 
melech") na motywach mistycz
nych. W następnych („Der du-
kus", „Herodot" i „Szalom 
Szwarcbard") rozwija zagadnie
nie silnych jednostek walczą
cych, bezkompromisowo z zapo
rami losu. Ciekawą próbą dra
matyzowania współczesności na 
tle wydarzeń dziejowych jest 
„Operas do judeu" — dramat 
wolnościowy. Akcja dramatu do
tyczy męczeństwa marranów w 
pierwszej połowie osiemnastego 
stulecia w Portugalii. Autor 
podnosi zbolały głos protestu 
przeciw wskrzeszeniu średnio
wiecza. „Co to jest średniowie
cze? — Jest to długi, ciemny 
rękaw, przez który w ciągu wie
ków czołga się Żyd, wołający: 
nie chcę umrzeć". 

F. Bimko — wydał siedem to
mów dramatów o charakterze o-
byczajowym, socjalnym i mi
stycznym. 

Jakub Preger — należy do 
najbardziej popularnych drama
turgów żydowskich. Jego „Nyso-
jon" i „Syrnche Płachtę" cieszy
ły się wielkim powodzeniem. Wy 
różnią się „Szlonio - Hamelech" 
— poemat dramatyczny o zakro
ju klasycznym. Autor dramaty
zuje walkę między Bogiem a sza 
tanem, przesadną wiarę w rozum 
ludzki, który doprowadza czło
wieka do rokoszu prometejskie
go, zmaganie się dobra ze złem 
i uleganie pokusom. 

(Dok, na str. następnej). 
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TADEUSZ HELLER. 

r Piftnąście Jat w dz.iejg.cli pfś-
imietinictwa, które ma za sobą 
piękną i długą tradycję to plc.res 
czasu, tak ajswifjiki, U czyniąc 
retrospektywny okolicznościowy 
obrachunek nie chce sif wprost 
wierzyć, aby literatura polska U* 
lec mogła ód r. 1923 tak głębo
ki? sięgającym zmianom. Zmiany 
te, uderzające przede wszystkim 
ze st&nowiską formalnego, są 
jednak wykładnikami istotniej-
szyoh prmfomUń sięgających^ 
głębiej mii sdawać by się mogło 
—r w istotę zasizłyoh prze-obrażeń 
społecznych i tendencji literac
kich. 

Zacieśnienie się kontajctu mi?' 
'dzy literaturą a t.zw. życiem 
to zjawisko na przestrzeni tych 
lat kilkunastu uderzające. Wska* 
Bifje na to przed- wszystkim 
przesunięcie się zarówno ilościo
wego jafk i jakościowego akcen
tu ż poezji na powieść, która w 
prodpkcji wydawniczej zajmować 
zaczęła czołowe stanowisko. To 
kurczenie się poezji w stosu n-
ibu dio proizy będące znamieniem 
postępującego realizmu zaobser
wować da się najlepiej na przy* 
Madzie licznych poetów, którzy 
wzięii mniej lub Więcej stanów* 
czy rozbrat z twórczością lirycz
ną na rzecz powieści: dość wy-
ini&nić nazwiska Witlina, Zegad 
łowicza, Iwaszkiewicza, Jalw Km 
ka, Szemplińsikiel-

Lit&ratura weszła w okres sta 
bijjzacji form: ekstrawagancję no 
watorskie eksplodujące jeszcze j 
na początku lat dwudziestych roz 
Wiały się zdecydowanie, jakkol
wiek niejedna zdobycz formalna 
wchłonięta została przez trady
cyjną powieść- Nie spełniły się, 
bo spełnię si§ nie mogły, nadzie
ję Żeromskiego wierzącego, żę li 
teratuira odiodzonej Polski ziwol 
aiiona z szeregu poząljtera©kich 
zadań, które w czasach niewoli 
przypadły jej w udziale, hołdo
wać będzie nareszcie hasłu czy
stej sztuki, ! 

Zacieśnienie się kontaktu z ży 
qietn bieżącym, z fenomenami 
przemian społecznych zapoczątko 
Wiło «=* podobnie jak i na za*, 
chodzie *— potężną falę doku- j 
mentaryzmu literackiego, który j 
objawił się nię tylko szeregiem 
autentycznych pbrazów 2 róż
nych dziedzin życia, główcie zą*. 
wolowego (Wojoifcchow®ki, Uk*' 
niewska, Worcell, Piasecki, „Pa 
njiętnikj chłopów", a także 
cokolwiek by o tym powiedzieć | 
można Urke Naęiialnik), „Stu* 
dia w terenie" stały s?g obo* 
wjązkjęm każdego szanującego' 
sif pisarza: skoro ej, którzy byli . 
datyęhcsas tylko bohaterami U-
tworów, kelnerami, girlsami, czy 
przemytnikami, zaczęli już sam' 
zdąrwać sprawę ze swego życia, 
nie można się było pozwolić zdy 
s:ansować. Reportażcniania, któ
ra przed kilku laty panowała na
gminnie w ęałęj literaturze, nie 
przeminęła bez dodatniego wpły 
wy — wierność wobec rzeezywi-
stości staja §j§ obowiązkiem, u= 
siłowaniem, normą. Nie brakło, 
rzec 1 jasna, i fikcji mniej Hub 

gj_ łatwych do sciemaskowa*1 
nie brakło konwencjonal* ' 

upros.zezo.nyoh obrazów j 
Zwłaszcza 1 życia proletariatu, 
Który 1 rzeczywistym miał tyle 
wspólnego, eo płótna Watteau z | 
autentycznym Judem. 

Mimo to w utworach Dąbrów 
»K»J, Hoguszewstv^j j Kofnąę.1 

-lego. Morcinka, Kmęgkffwgk:e«' 
go, Górskiej i Uniłowskiego w! 
Pierwszych dwóch tomach trylo-1 

cm Kadena przemówił ohłoip "i ro- j 

botiwik polski swoim prawdzi
wym językiem o swoich prawdzj 
wyęh troskach. Społecznika 
?two w najlepszym znaczeniu tę 
(jo słowa stało się znamienną 
tendencją gjiącznęj większości 
literatur)'. W ślad u Cezarym 
Żeromskiego dziesiątki t3ary* 
ków zajęło si§ „r02cj.rapyw.1-
nt-m -ran społecznych, aby nie 

zabliźniły się błoną podłości", 
jak określił Żeromski swą misję 
J.isarską nie troszcząc się o to, 
?p mieś« się ona bez reszty y/ 
kategoriach pozaliteraekich. Na 
tle {Wtępu/jącej „totalizacji'' Ż;-
cia literatura zaiph&w&fa naogół 
siwe d^moikratyęzine, niezależni} 
cbliczę. 

Powieść o aktualnych stosun
kach społecznych K'b próba an?* 
lizy dmia wczorajszego wysunęły 
Się na czoło tematyki pozosta-
Wiiając daleko poza sobą zarów
no reportaż jak powieść psycho* 
logiiozmą. Kto nie zacieśnia swej 
obsanwacji do zijawisik dnia dzi
siejszego, stara się stworzyć syn 
tezę niedawnej przeszłości, do
konać przekroju tergźniejszoś a 
u jej korzeni. Z tego źródła wy* 
ipłynęła obszerna epopea rodz/iriy 
'Nieehcięów — Dąbrowskiej, ob
raz przedwojennych Nowolipek 
—- Gojawiczyńskiej, 1005 rok 1 
jareckiej, historia Deczyńskie-
go przeciwstawionego Kordiano
wi — Kruczkowskiego, nie li
cząc szeregu prób mniej udanych 
o mniejszym znaczeniu arty
stycznym i krótszym żywocie. 

Nie podobna pominąć ogrom
nej roli, jaką w literaturze pol
skiej ostiatoiioh lat odgrywają ko
biety reprezentowane Ji.Qzn.jej i 
świetniej n/iż kiedykolwiek do* 
tychczas. W oiągu omawianego 
okresu zactebiiW'towalto kilkana
ście pisarek, których nazwiska 
wiążą się z najciekawszymi 
osiągnięciami pisarskimi. Keprę-
zęinuiyą one liiejednokiotniię tęgi 
„męski" realiom, jakże daleiki od 
atmosfery wyszukanej wytworno 
ści, w której skąpąnę były -=• 
czarujące zresztą niekiedy 
poezje kobiece spod archaiczne
go już diziś znaku pawiiKow* 
szczyzny. 

POWIEŚĆ, I 
Spośród pisarzy stapsgęgo po* 

kolenia najwybitniejszą rolę oęjii 
grał Stefan Żeromski, aczkol
wiek śmierć przerwała jegg uwór 
ę?.Qść jeS2?ęj§ W r. jy^&. „Prgt,* 
pióreęzka-, & 5włas?6sg m&wy -
krystilizowang jeszcze ideowo 

,,.Pi-|.ę£lW.iośnigł'? '*apoe?ątkgW4* 
ły siiną więź literatury ? bieżący 
ffli ?agadDi'ęniami ^yeja. Wpływ 
obu tyoh ytworów przetrwał dKi 
gie lata, o fi?ym świadczy wysta* 
wiiona W f. Ub, sztuka Zawiey» 
^kitgo „Powrót P.rztłęokiegg" 
oraz legion dwiiowyeti braci Qę-
zarege Haryki. Bej! 9!©śnjęj§j58» 
go echa pozostała natomiast pa* 
ćyfistyiczna twórczość Struga 
początkowana „Kteem ótej!la
id" a podwinięta w ni -frównową 
żonym artystycznie, choć miej* 
scami wspaniale pięknym, „geV 
tym kr?yżu". gcrgjit ię mmfr 
studiów nad polskimi ?:tosunką= 
mi kulturalnymi na przełonii^ 
XVIU i X|X w. ogłosił trzy tomy 
essay'ów („Nurt" i „Diogen^g w 
essay'ów, ? któryeh drugi na* 
dekadencji treści i stylur Kilki 
interesujących powjgśęj 
Łtóej nacechowanych wyjątkową 
subtelnością analizy, pe'inej sza
cunku d)a człowieka („Niedobra 
milośę", „Uranlea") ^ to bgdaj-
że wszystko co gotlr.e ęówu* 
wanla. Ąni prje-ciąicme puiblłęy* 
Styiką powieśei Ćwiętoehowękia* 

|go („Nałęaze4', „Twinko") .ani 
utwory Daniłowskiego, Orkana i 

Słomskiego nie wywołały już •** 
i słusznie — głośniejszego re?o* 

. naiisu, 
! Twórczość Hadejia-Pandrow* 
skiego szła początkowo po linii 
zapoczątkowanej niedocenionym 
„generałem Bmzm" tworząc 
przesadzona moie ale mocne 0-
brazy % życia robotniczego w za
głębiu („Unora", „Tadeus?"). 
u oz potem zeszJa w „Mateu
szu Bigrizje" na manowce taniej, 
de/uagosicznej publicystyki- Ko* 
tmrnowość tego pisarza zaciąży
ła silnie nad jego obrazami z 
dzieciństwa, a co gorsza także 
nad twórczością wielu młodych 
pisarzy, którzy kształcili się wg, 
wskazówek prowadzonego prze
zeń w jednym l dzienników „po
radnika" literackiego. 

Do najwybitniejszych książek 
minionego pię-łnastolecia na/leżą 
„Noce i dni" obszerna powieść 
Dąbrowskiej, której twórczość 
nacechowana szlachetnym i^ea-
lizunem odznacza się także moc
nym kośćcem ideowym- Typ pol 
sklej powieści „rodzinnej" rep* 
rezentują także godnie „Krauzo-
wle i inni" NagleroweJ będący 
szeroko zakrojoną epopeą z ży* 
cia mieszczaństwa galicyjskiego (j'm"„Napoju cienistym" nić'ma 
w ub. stuleciu. j rZeń romantycznych dalekich od 

Pokładane w nim początkowo życia i jego spraw a zasilanych 
nadzieje zawiódł Goetel, którego głębokim obcowaniem z przyra-
pierwsze utwory wniosły do Ute- dą, Subliimaeją kąntyezkowej 
ratury polskiej ożywczy powiew niiity był nacechowany prostotą 
zdrowej egzotyki i wprowadziły ostatni tom liryk Kasprowicza 
typ człowieka nieobciążonego >,Mój świait". 
problematyką notorycznych Inte-1 Spośród pisarzy młodszych 
ligentów. Dopiero nierówna a.r- pocoi „Skamandra" dowiędili nie-
tystycznie powieść „Z dnia na zbicie, że łączyły ich nie wspól-
dzień" a potem „Serce lodów" ne łsndencje literackie, lecz tyl-
wprzytomniły zasugerowanemu !?° >,Pewne minimum zdolności 
czytelnikowi nieprawdopodobną kwietny talent Lechonia nie 
płytkość obsęrwacyj psycjiolo- wzbił się już w ,,Srebrnym 

Słowackim I Par&n4ow&kiego o łeęzine oraz głębsze zamyślenie 
Wlłd?fe ? Król życia"). W za- się nad człowiekiem („Pieśni fa* 

my do odnotowania znakomite Poetycka twórczość Słomms!ue. 
Utwory Szczuckiej; „Złotą woj- go jest przedhiźeniem_ odcinka * 
ność" a także „Krzyżowcy'' od* walki toczonej przezeń w pu. 
znaęzaią się doskonałym kolory* blicystyce, powieści i_ dramacie 
tem historycznym, głęboką pgr* z narastającym złem życia spo-
spektywą moralną i pogłębię- łeeznepo , wielkiej polityki, 
niem psyphologiczinym- Intere- Postulat irspołeczmenaa sztu, 
su.jaęo przedstawią si? twórezość ki wysunęła grupa „KwaJirygj" 
Gojawiczyńskiej | Morcinka, a posiadająca w gwoitm gronie ki.), 
także oryginalna nowelistyka ka niewątpliwych talentów (Do. 
Sc|iul£9. będąca znamieniem glę, browolski, Maliszewski, Rydzew* 
bokiej dekadencji. ,5ka), jednakże pod względem 

POEZJA I PPAMAT. I siły wyrazu poeci ci nie potra. 
Ody W r 1918 rozbiła się nad fili stworzyć własnego tonu ży, 

odrodzoną Polską „kryształowa jąc echem zwalczanego prze* 
bania poezji" l rytmem je| siebie „Skamandra . Do ciska, 
WSpóWżwięe?ął patos życia. Dzii wych indywidualności poetjx-kiclj 
liryka, okrzepła, ostygła i stra- należą Jastrun, Piecha} i Bąk, 
ciła wiele z siły swego dawnego ^órzy mimo znacznych róż, 
napięcia tonąc w intelęktualiz* nic indywidualnych — zdobyli 
mi® I chłodnych poszukiwaniach s'f n'e tylko na siłę uczucia, 
formalnych, to też zasiog i 'e także na stworzenie nowej 
wpływ jej jest o wiele mniejszy, śmiałej metafory. Doskonale zą-
Spośrói poetów minionej epoki powiadali s.ię Kołoniecki, Łazo* 
najoiekąwiej przedstawia się wertówna oraz przedwcześnie 
twórczość Staffa nacechowana zmarły Liebert. 
pogodnym umiłowaniem źyęia W zakresie dramatu do cię-

i głębokim religijnym zamyśle- kawszych osiągnięć należy w 
nie-m („Ucho igielne", „Barwa ciągu całego piętnastolecia tyl* 
miodiu''). Leśmian srnul w 9Wo- ko „Przepióreczka" źerom»kieąo? 

Nałkowskiej 
,.Dzień jego 

gicznych Goetla i prymitywizm 
środków, jakimi się posługuje. 
Jako wybitny przedstawicie! po* 
wieści chłopskiej zapowiadał się 
Kruczkowski, którego „Kordian i 

i 
czarnym" na wyżyny „Karma-
zynowego poematu". Zmysłowa 
w ujęciu świata, nacechowana 
wybuchową namiętnością twór
czość Tuwima skierowała się w 

. „ , . . , .. . . stronę poszukiwań formalnycn, 
cham'był cekawą próbą ośw,ę- b d ^ bałwochwał-
tłenia pozycji chłopa w okresie ez

ę
ęgWult/g{owai kt6reg0 Tu, 

powstania listopadowego- Nastę- w> sła, g. mi,strz'em n,ie^orów. 
pne powieści przeładowane ba* na„ Z|obyczom formalnym 

rezonerstwa • • • J 

uiż nie osiąg* 
eh wydarzeń 

literackich należał I. tom niedo* wrażenię świetnych tylko igra= 

t  .  «  j  j  •  •  j  i i w u j  y  l u i  m a  1 1 1  y  1 1 1  

lastem pubhcystyk. i rezoneratwa jeg ' nie tewa;zyszy jednak do-
xej siły wydźwięku J«z me ssiąg* . id] »!.y wyw^w.ęw mp stateczne pogłębienie treści, to 
nęły. Do ciekawszych wydarzy też wiele utworów anr«u,ia też wiele jego utworów sprawia 

lOf ' ' - • * .. . 

kończonej jeszcze „Powieści o gzek słownych o nieporównane! 
cierpliwym piechurze" WlUiną. j CTe§ztą maestrii. W twórczości 

Boguszewska, której twór* Wierzyńskiego po młodzień
czość wykazuję silną tendencję czym ' upojeniu radością żyda 
w kierunku łamania sif z narzu* pojawiły sif pewne akcenty spo
conymi sobie trudnościami for-' :  

malnymi („Całe życie Saiblny", 
»,Świąt po niewidomemu") ' w 
w oryginalnej współpracy z 
Kornackim tworzy jnteiresąjjąey 
reportaż 9 „Wisły' i przedmieść 
„Jadą wozy" a ostatnio dwa 
pierwsze tomy większej całości 
(„Pglonez") stanowiące śmiały 
przekrój ws.półęzs,niej rzeęzywis. 
tofci polskiej. Wśród ^formowa* 
nej przez nią 

dwa dramaty 
(„Dom kobiet" i 
powrotu"), brutalna naturalise 
tyczna „Niespodzianka" Rostwo
rowskiego oraz owiana szczerą 
melancholią poetycką sztuka U 
waszkiewicza, ,,Lato w Nohsnt'', 
Twórczość Szaniawskiego jegfc 
właściwie całym szeregiem nie» 
porozumień: płytkość jego ken* 
cepcji owiana, zwłaszeza o&tab 
nio mgiełką pseudomistycyzmu, 
łatwa ałegoryczność oraz zimna, 
wj»rafinowana „robota" tworzą 
niezrównoważone pod względem 
artystycznym utwory, w które 
nawet wielki aklor rzadko tylko 
tchnąć może prawdę życia. W 
dziedzinie komedii wymienił 
trzeba nazwiska Perzyńskiego, 
Hemara i Słonimskiego, 

Co się tyczy krytyki literae* 
kiej, to nie wyehodtzi ona wła» 
ściwie poza przygodne recenzje. 
Kilka tomów Boy'a, Skiwskiego 
i Irzykowskiego na przestrzeni 
lat piętnastu faktu tego zmienić 
nie potrafi tym więcej, że nawet 
i te tomy 6ą często zbiorem Hiź" 
nyeh arłytułów, echami doryw* 
czyeh utarczek a nie głębszych 
studiów, 

** '' Ą: TM ' ?>§§& 

Piętnaście lat literaiory iyfimilM 

„Pr?erjimieście" wyróżnia ?ię ko* 
riystnie twórczość Rey'a l Brio* 
zy. Waąilewska tworzy kilka a-
gitaeyjnyoh powieśol, które pOr 
biadają wszelkie cechy litworów 
tego tyjłu: ostpość obserwacji, 
ale zarazem pośpieszno^ jejj 
skłonność do łatwych uogólnlen, 
do psychojogtezmych uproszczeń, 
fragmentaryczność i natrętny, 
prymitywny dydaktyzm Na ile 
Żyda emigracji podklej dwa i^. 

(DOKOŃCZENIE), 
Znakomity pisarz Perec Hirsz- nim" 

bein autor 30 sztuk scenicznych 
napisał w omawianym czasie 
eramatyi „Szeidim weiien wos", 

iłOiftl Jarfd'S ..Pi mojz 
literąękięj '< Niektóre wystawiOr 

no w Ngwym Jorky j Moskwie, 
Również 8f. Ąsz napjsał w 

tym czasie dramat biblijny „Jo* 
set„Rewind dr Silver" ~ i 
„Koliin". 

L, Mafoęha utwory sceniczne 
wystawiano w Argentynie, Sią, 
pach Zjednoczonych j Polsce, 
„ibergus" (walka ze stręczycie
lami nierządu w Argentynie) 
„Pi mojd fun Łudmir" (styliza* 
eja legendy o kobiecie cudotwór 

qjio^ wąr> I fi „Missisipi" ( p  prześla-

Uniłowski Oro* 
n , ,, -r.. • -r;»" " t*i»>* — jest uiuoiencem ou^ 
Powiej biograficzna, która W, blicznośęj teatralnej w Amervce 

â L.I W W 1 &»r«p!«, W ciągu Piętnastu" lat 
H wywołąU potężną fal® wystawiono Jego komedie „Oe-
uhworów, zaznaezyfa się u na« wałt, wen sztarbt „Amęry* 
tytko dworna godnymi wzmiankri kąHer chasidim"' „Parnose" wL 
clziełam, Wołoszynowskiego o łochim ojf der erd". i , Mećhito-

Ą, Lejeles napisał trzy rieka® 
we drainaty „Oszer Lembep" 
(poryw mesjański) (,,§z!omo 
AAolcho" (psęudomesjanizm) i 
..Zygereun hazygte" (na tlę ży
cia i walki Lwa Trockiego). 

Melech Rawicz pokusił 
si§ o gztyki geeniczne: ojf 
der fon" (tendencja pacyfistycz
na) i „Wein un man", 

Ukazały się również Męnache* 
Bia „Der pastuch Dawid" 
(dramat biblijny) M. lijpszyca 
„Herszęłe Ostropoler"( wyst-
przez trupę Wileńską) t*j. f»U 
Neumana 4=4 „Der milioner''. 

Rząęz znamienna, ?e nasza 
twórczość dramatyczna jest naj* 
ściślej związana z dynamiką do
by bież. Zdobywa się na aktuair 
ne akęenty, Maluję główne fer* 
menty nurtujące głębię społe* 
&?eństwą żydowskiego. Do-
mfflują wszakże elementy socjal
ne - etyczne, które kolidują 1 ve* 
zimami politycznymi w różnych 
krajach. 



NASZ PRZEGLĄD, Warszawa, 

STEFAN LAUZANNĘ, 

Redaktor „Matin'4 
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m m Nil GAZETE 
Spój.zmy na dziennik współ

czesny, który podobny jest do 
dziennika dawnego jak Kam
czatka do Egiptu. Istotnie Jej 
Królewską Mość Prasa zajmuję 
obecnie dwie rezydencję cackiem 
odmienne: namiot "myśliwski 
ora? fabrykę, w namiocie pani 
królowa uprawia polemik?, w 
fabrycę wytwarza wiadomości, 

ISTie sądźcie, żę ponieważ na
jeżę 'Jo fabryki, to pogardzam 
namistim myśliwskim. Dziennik 
wypowiadający poglądy, dzien
nik prowadzący watkę jest jecj<-
ną z sil ducha narodowego. Gdy
by nie istniał, to bylibyśmy pod 
względem umysłowym biedniej
si i smutniejsi. Dobrze jest, że 
są gazety, które podporządko
wują' wszystko, doktrynie, zasa
dzie, tezie. Jęstto bodzie? dlą 
wszystkich mózgów, lek wzmac
niający dla wszystkich umys
łów,,. 

Jednakże gdybyśmy mieli tyl
ko dzienniki wyrażające opinię, 
dzienniki partyjno - polityczne, 
i dzienniki bojowe, to nasze ner
wy zbyt napięte mogłyby pętk-
liąć, Nie można żyć wiecznie w 
namiocie myśliwskim, mając q«-
czy utkwione w strzelby, uszy 
peine dźwięków trąbki, nozdrza 
rozrzerzone zapachem prochu. 
Bylibyśmy inarażeni na ciasny 
kąt widzenia. To też niezbędną 
jest rzęezą posiadać w tym sa
mym kraju fabryki, które przy
noszą na t wytwory całego świa
ta które dostarczają koniecznych 
surowców dila powszedniego ży-
ęią, które pozwalają .najlepiej ob
chodzić się ze swoim zdrowiem, 
które dopomagają do zarobko
wania na chleb. Dlatego też na
leży obok dz i en ruiika politycznego 
mieć także dziennik iunformacyj-
ny. 

Namiot myśliwski zachowuje 
z natury rzeczy skromne rozmia- j 
ry. Natomiast fabryka z biegiem ; 
czasu przybrała rozmiary ogrom- ! 

ne. Staja się niema! dzielpcą ro* 
botniczą, lub miastem prze-mys* 
łowym. Posługuje się okropnymi 
narzędziami, zatrudnia niezliczo
ny personel, obraca milionami, 
wymaga niesłychanego nakładu 
energii, odwagi nauki pomysło
wości. Zresztą zaraz zobaczycie 
sami. Odbądźmy przechadzkę,., 

Jesteśmy w pierwszych godzi
nach poranka. Gigantyczne ma
szyny rotaeyjne, które się krę
ciły cgłą noc, jeszezę śpią: war
sztaty, gdzie li no typy (maszynki 
do składania liter) wydały swój 
klekot, jęsziezę milczą. Ąlę re
daktorzy już są ną nogach- Z 
ezego złoży się d/la nieb dzjeń? 
Z polityki, rozmów, i mów, kro
niki wypadków, katastrof, proce
sów sądowych, wieców? Nie wi
dzą jesrcze, ale dobrze wiedzą, 
że trzeba mieć oko do patrze
nia i ucho do słuchania. Ubieg
łego wieczora, gdy zapadła noę !  

nie wolno było o niczęm zapo-
minąć niczego lekceważyć, nale
żało wszystko widzieć, d wszy-
stkiem wiedzieć, wszystka sly-
szeć. Na razie zaś redaktor na
czelny bada widnokrąg i jak 
pułkownik przy raporcie zachęca 
swych podwładnych, dodaje od
wagi swym szefom służby. 

— Uważajcie, panowie ta mo
wa Baldwina zapewne odbije się 
ech am w Niemczech. Trzeba 

szybko zażądać depeszy od na
szego korepondenta berlińskiego. 

—- Pamiętajcie, że dzisiaj wie 
czprern w procesie z Saipt * 
Cloud ma zapaść wyrok. Jeżeli 
oskarżony zostanie uniewinnio
ny i wypuszczany na wolość, 
trzeba będzie o tym napisać. 

-— Wielkie posiedzenie w Iz
bie? Dobrze, trzeba posłać tam 
rysownika! 

Jutro odbędzie się ? Pą-
ryża - Daalru gdlot aeroplanu: 
nie zapomnijcie poprosić owych 
dwóch oficerów raidu, by za
chowaj) dla nas pierwszeństwo 

przy opowiedzeniu swych wra
żeń. 

—-Ankieta o bojszewiźmie w 
Rosji? Nie trzeba, żaden dzien
nikarz nie ma tam swobody ru
chu. 

Czy to nie trzecia warta 
dokonała' ataku na prochownię 
w Grelet pod Greń obłą? Niech 
pan przeprowadzi badanie! 

r-r Nowy wg trój telefoniczny 
wchodzi w życie 15-go: niech 
się pan zobaczy l podsekreta
rzem stanu i poprosi go o szcze
góły. 

— Otrzymaliśmy dwa listy, 
które zawiadamiają o opłaka
nym stanie placu Maurycego 
Barresa: pozostawiono tani ka
mienie, kawałki desek, odpadki 
— za kratą a nawet w przed
sionku kaplicy. Niech pan prze
ciw temu zaprotsskije i zrobi z 
tęgo wzmiankę na 40 wierszy. 

W ten sposób rozdziela się 
rolę vy sztuce, którą się odegra. 
Reporterzy udają się w drogę. 
Prawię zawsze towarzyszy im 
fotograf. Reporter mnisi posiadać 
ogładę towarzyską, fotograf -r-

zwimność i zręczność. Reporter 
musj się umieć wszędzie wkrę
cać, fotograf mnisi się zawszę 
wspinać: jeżeli nie czuje się 
pewnym na rurze gazowej, to 
włazi na dach ną mur, na wagon 
W ruchu, lub do samolotu. 
Stamtąd panuje nad wizytami 
władców, atakami policjantów, 
zatorami powozów defiladą ka
walerii, pochodami i walkami pił 
karskimi-

Jak ezy owak dzień przecho
dzi. Wypadki następują jeden 
za drugim, dzwonki telefoniczne 
rię rozjęgają, druty telegraficz
ne rozkładają swe taśmy a pły
ty fotograficzne dostarczają od
bitek, Pod wieczór redaktor na
czelny odnowa zgromadza do
koła siebie swych głównych 
współpracowników i odbywa z 
nimi drugą rozmowę. Jęstto roz 

mowa najtrudniejsza. Wiadomo 
już teraz co zaszło w Londynie 
w Izbie Deputowanych w prefek 
tuirze policji, na stadionie, w 
więzieniu, i co mówiono na Quai 
d'Orsay (ministerstwo spraw 
zagranicznych). Jak zwykle, 
zaszło za dużo faktów. Powsta
je tedy wieczne, straszliwe, iry
tujące zadanie, jak to wszystko 
zmieścić? Istnieje tylko określo
na powierzchnia papieru, publi
czność chce wiedzieć o wszyst-
kiem co zaszło na świecie, poz
nać mnóstwo ciekawych wypad
ków. Zjawia się pytanie, jak 
zmieścić na trzech stronnicach 
artykuły, depeszę, wiadomości i 
klisze, które wymagają sześciu 
stronnic? 

Zrana naczelny redaktor wi
dział wszystko w dużych roz
miarach, a teraz musi wszystko 
widzieć w rozmiarach ęąfkiem 
małych. Zrana zamówił wielką 
ucztę teraz musi karmić publicz
ność pigułkami. 

Panie skróć pan artykuł 
wstępny o jedną trzeeią część. 

— Sprawozdanie z parlamen
tu .niech pan zmieści najwyżej 
na dwóch szpaltach, 

— Kłopoty Paryża? Jedna kij 
sza wystarczy, zwyczajna klisza 
z dwoma wierszami tekstu. 

— Nowe opłaty telefoniczne? 
Jedna mata tabelka będizie dos
tateczna. 

— Wiec robotniczy? Dziesięć 
wierszy j to najwyżej. 

— Tnijcie ścinajcie, zwężaj
cie niemiłosiernie! 

Tu zjawia się osobistość, któ
rej publiczność nigdy nie widzi 
a która jest głównym czynnikiem 
w gazecie: sektreiarz redakcji. 
Jesito istgta poprostu zaęliwy* 

, cająca. W całym warsztacie pra» 
i sy niema cziowieką, dla którego 
, miałbym więcej szacunku i 

przywiązania. To on musi zmie-
, nić w ołowiane ezcionki umie

szczone w żelaznych klatkach 
dostarczane mu luźne kawałki 
papieru rękopisów. To oft, musi 
każdego wieczora łąmać numer 
dzjanmka, nię mając wyboru ma 
terialów ani wolności planu. Po* 
nosj ęąlą odpowiedzialność, nie 
mając inicjatywy władzy kieruje 
r— personelem zecerskim i re
dakcyjnym, ni§ mając władzy 
nad żadnym z nich, Jeżeli za
pomina p ciekawej wiadomości 
jeżeli dokonywa niezręcznego 
skrócenia, jeżeli przepusc^a nie 
fortunne wyrażenie, jężli nada* 

je nieścisły tytuł, jeżeli się myli 
w kliszy, jeżeli nie zauważa prze 
wróconego wiersza — to biada, 
biada mu! 

W dodatku praca jego jest 
niewdzięczna i przygniatająca. 
Nigdy jego nazwisko nie widnie
je w dzienniku, nigdy jego arty
kuł nie jest drukowany, nigdy, 
się go nie czci: istnieje tyl kot 
dla mozolnej pracy i niebezpie
czeństwa. Zważcie także że jego 
oko musi być zawszę przyiWte 
do wskazówek zegara, gdyż w 
nowoczesnym warsztacie wiel
kiej prasy czas jest panem i 
władcą. Matryce stanowiące oło
wiane stronice muszą być w po* 
rę dostarczane do kliszawi, lotów 
ra musi w porę dostarczyć sw • 
odbitki, ażeby włożyć ję na. 
maszynę rotacyjną, a tę mugzą 
w porę odrzucić swe egzempla
rze, które muszą być w porę 
naładowane na wozy, które mu
szą w porę odwieść je do pocią
gów. 

Pięć minut opóźnienia może 
spowodować prawdziwą kata-

I strofę w tym sensie, że dziennik 
I może nie zdążyć na pociąg i nie 

dojść do całej dzielnicy. 
Człowiek- który nie piszę ani 

jednego wiersza i nie skał ada 
ani jednego wiersza, musi czu
wać na tym, by wszystkie wier
sze pisane zostały na czas dostar 
ezone i by wszystkie wiersze zło
żone zostały w porę wydrukowa
ne... 

Podezas gdy przez wielkie 
drzwi z przodu wchodzą | wy^-
chodzą poszu/kiwaczę wiadomo
ści, z boku gmachu otwierają się 
inne podwójne. Wjeżdżają prze? 
nie wielkie wozy samochodowe, 
które codziennie krążą pomiędzy 
dziennikiem a dworcami, gdzie 
ładuje się na nie duże role pa
pieru, których dziennik potrze* 
buję jako codziennego pokar» 
mu... 

Głównymi osobistościami w 
fabryce gazetowej są Inżynier* 
dyrektor maszyn, dyrektor ad-
minstrątor sprzedaży/ 'naęfgjinil? 
buchalterii a nawet kasjer, jęitó* 
ry musi codziennie zapewniać 
ruch rozchodowo - dochodowy 
conajmniej stu tysięcy franków. 
Współpracownik zaś zajmuje 
tylko drobne miejeęe w tej ol
brzymiej pracowni, Dziwi go 
tylko, że wogóję jest jeszcze 
jednym ? narzędzi, bo spodzie* 
wa się pewnego pięknego po* 
ranku zastąpi go.., mąszyina do 
myślenia. 

* r ~r—, 

KAROL CAPĘK. 

Konwencją genewska broni 
praw autorskich i wydawniczych 
wszystkich autorów i powieścią * 
pijarzy świata; obrona ta nine
ty ogranicza się jedynie do ioh 
u'i worów, a niię do samych twór
ców. Jest to wielką tragedią pi
sarzy i uważam, Że stanowczo 
trzeba coś przedsięwziąć, aby 
traktowano ich na równi ? inny
mi śmiertelnikami; aby nie wy
magano od nich rzeczy, o które 
j;iko/rmi nie wpadnie do głęwy 
prosjć innych ludzi, nsprzykład 
doktorów, adwokatów, stolarzy 
czy właśgjeięll karuzel. 

Powszechnie uważa się autora 
?-a istotę, dla której najprzyjem
niejszym w życiu zajęciem ję§t 
sama funkcja pisania. Dlatego'też 
staszcza mu się rozmaite albumy 
l pamiętniki do wipisywaniia, aby 
uwiecznił w nich swe imię. 

Zapewniam was, że żadnemu 
człowiekowi ną kuli aęmskięj jjj^ 
przyjdzie ną myśl prosić swego 
dentystę, aby podarował pm ;ia 
pamiątkę złoty ząb; autor mufj 
natomiast (inaczej będzie uwala
ny za gbura i egoistę) wpisać ją, 
kiś wierszyk ęzy gęinitęncję (oczy-

ście własnego przemysłu) do 

albumika pięcioletniej eóreę?ki 
painą Y. Nikt nie poprosi wiaści-
Ciela kąruzęji, aby 9t tak, wyłącz
nie z przyjaźni, ' podarował nm 
drewnianego łabędzia z karuzeli ; 
od autora natomiast wymaga się, 
żeby z wiecznie umoczonym w 
atramencie piórem ehodiził po 
świecie, zawszę gotiów eoś napi
sać ęzy podpisać. 

KcmieęzRic, konijeęznjg 

ochronny 'dla pisarzy, Podobnie 
jak na wiosnę n,ię wolno polować 
na dzikie gęsi i fanję, pa leży w 
znaczyć specjalny migsiąę dla au
torów, w klórym bę«3ą tyłka pi
sać i nie wolno będiziif ód nich 
żądać podpisów, ani robić !m in
nych tego rodzaju utrtidinięń, A! 
'jo może lepiej byleby ?organi?oR 

wać „Towarzystwo Qp!«ki nad 
Autorami", którego ządeniiam be* 
dale wytłumaczenie 8?§rsśjęłęj rze
szy publiczności, że autj?riy też 
są ludźmi, ą wife nję niąleży Ich 
ibyteęznle zamęę?.-<5 I wyczerpy
wać, Towarzystwo to kr^ewlioby 
w społeęzęńsitwle zfozum^nie i 
Hfioiśd dla pisarzy. 

Cierpień i trudów, przed któ

rymi a«fer ugina się jest do praw
ny troszeczkę za Wiele. Mysi aię 
C0§ źrebić, konjęęznie i jaknaj = 
prędzej, abyśmy my — autorzy 
ąią zabronili nasgym ęlzieęiom 
pOŚWi^Pi^ się jawodovvi pisarza. 
Niech czytelnik pamięta o tym 
i nig dręczy nas zanadto, bo ina
czej za kilkanaście ląt pi? będzie 
już wcale ani nowyęb aiulorów, 
ani nowyęii książek l 

1. Nsjuieznośiiiejszą j najstra« 
szniejszą męczarnią .jest dla nas 
konieczność podpisywaniu wto* -
nyęh książek. Ten okropny zwy
czaj tak dalece się pozprzę§iirzii» 
nil, żę rzadkością jest teraz zna
lezienie książki ms gpatrzonej 
podipisęm jęj twórcy, Zapewniam 
wa§, dojdz,ięcię dó tęgo, je te 
nijepodipigane książki będą miały 
kiedyś "wielką wartość dla gbiers* 
6?y. Za parę jąt jakiś sjyniny bib-
liofi! będzję opowiadał, pokazując 
Swój księgozbiór: To j«st jeden 
( trzech dotychęsias odkrytych 
Vgsempiarzy bez podpisu autora, 
wiąło mi rn niezwykle tanio go 
naby<5? zaledwie za 7Q0Q zło-

Nie mogę wfe^iwjg mimki, 
dj!ac?ęgo tęsi|żk! p©<clipi§ywa :;;ę 
prze? twóręę są tak powszechnie 
eeniione; może wśród ejyttlflikóAr 
panuję przękenwe, H ggzenipl.i* 
m epatirzone nizwlskię-m ąu^o.-a 
eą !ęp?z« od pwyklwh, że to naz
wisko jest r^ejmlą, iż powieść 
jest flilesfałązowana, ale " auten -
tyczna, taką jaką napósał twórca. 

Zapewniam was, że to grube 
nieporozumienie | omyłka, pod
pisałem już ty|e książek, że n;« 
ualbym ża mój podpis nawet z|ąi 
manego szeląga, 

Ą czy maC'8 pojecie, jak cie
szy się autor, gdy jakąś vvdzjgcz-
ny czytelnik i Ą|ban|j czy Afgar 
r.istąnu przyśle mu paczkę ksią
żek do podpisu ? | Piedny autęr 
płacić musi porto podipisąc 20 czy 

• więcj zalężnig od swej płodinpśęi 
książek, uważać, żeby żądna H*? 

1 zginęła, kupić sznurek i papier, 
wszystko ? powrotem zap a ko -

i wać, napisać adres nadawcy 
!  przeważnie nieczytelny i udać 
; gię z ciężką paczką na poęztę. 

Wierzcie mi, że uczycie go w ten i 
sposób kląć soczyściej od traga-' 
iza i szofera. 

j Albo nagle wśród pracy m«l» 
! dują mu wizytę jakiejś damy, 

która rzekomo chcę z nim p >-
mówjć w bardzo walnej spraw-, 
No, sami rozuimiecje, kobieta to 

i kobieta; pisarz przerywa zajęcie, 
idziję się przebrać i ogolić, aby j 
usłyszeć zaraz na wstępie : 

— Ach, trótrai, gdyby pan 
zephiojał podpisać tę książkę dla 
mojej Emilki, Dziś są jej urodzi-1 
ny, w!fę może jakiś okoliczno -
salowy wierszyk,,. 

Nie, gzano-wn.^ pani, ni€ c-hc.ł, 
nie chcę n!c pod^pywac, wpgóip 
fiję chcę ciebie zi.ii' w Hr^tna bar  

po j mig mnie nig ębrhodzą uęj-
c.xiny twojej Emilki... — tak by 
się choialo rzec, ale.. podpisuję... 

— bp w obecności czytelnika ay* 
tor Staję się ;upęłn:e bezwoiny, 

Ale mówię wam i ostrizegam, 
jeżeli kiedyś przy podobnej oko
liczności popelńiiony zostanie 
stra«ziifwy mord, wie-'icie, że p -
sgrz był ,'.ięwinny, i i tylko ki?* 
lich wypełnił się po brzegi. AutPi' 
działaj w SM'ioobrcn,?, ą łp pgi 
wet wobec KodeksKgrnegp jęst 
uznane zą okoliczność łagodzącą. 

2. Nadzwyczaj mili r tafed'la 
nas posiądacze (ezki) tak zwa
nych „Albumów pąmiątkowych". 
Przysyłają to jak naitiroższy w 
świecie klejnot, opakowane v/ 
siedemnaście różnych papierów i 
szmat ? prośbą, aby nasz sławny 
autor, do którego najforlwszycu 
czytelników posiadaę? pńtiięjsze 
go aimubu należy, wpisał tu jed
ną ze swych cennych sentencji, 
i — ,„o ile mam śmiałość prosić; 
dla mistrza jest to naipeww dro
biazgiem, może zidobędiz^e dli 
.nnie podpisy pana prezydenta, 
Hernarda Shawa, Manęonjego, 
irorda i innych wielkich ludzi... 
Tąka przesyłka jest ? reguły U»-
^ezpieczoną n.a większą swm? W 
ragie kradzieży (ją^łiy zlgdzteje 
niię miętj nie lepszego do roboty), 
natomiast Oipłąitą ja powrotne 
porte jest oczywiście riftę ząłat -
wioną, Ten wydatek pisarz mu-
?i pokryć z własnej kieszeni, 

3. Palej Idą zbieracze fotogra
fii, Ci j<4 prowadzą regularną 
Koresipoindencję z autorem.'Tu j!|ż 
nic me pomoże, musi pisarz pps-
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Za dawnych czasów opinia 
publiczna była czymś nieuchwyt
nym. Nie miała żadnych wyraź
nych kształtów, powstała niewia 
'damo w jaki sposób. Obecnie 
zaś opinia publiczna jest mocno 
zorganizowaną siłą i posiada or
gan, który cały świat uważa za 
jej pracowitego przedstawiciela, 
a organem tym jest prasa. Zna-
czienie prasy w kuilturze nowo
czesnej jest ogromne. Jej istnie
nie, jej miejsce zajmowane w ży
ciu jednostki nadaje naszym cza
som bardziej wyrazisty charakter 
niż wszystkie te cudowne wyna-
laziki, które gruntownie prze
kształciły materialne i moralnie 
Warunki naszego by tfu. 

Wysoki rozwój dziennikar
stwa zbiega się z tymi wynalaz
kami i jeist jednym z jego skut
ków. Trudno też myśleć o na
szych dzisiejszych gazetach nie
zależnie od tych wynalazków. U-
czyńmy jednak, taką próbę. Wy
obraźmy sobie nasz wiek, który 
posiada koleje, telegrafy, fotogra
fię i armaty Kruppa, ale nie po
siada innych gazie* oprócz ty
godniowych pism z ogłoszeniami 
i recenzjami, które istniały w 
ubiegłym stuleciu. Z drugiej stro
ny wyobraźmy sobie stary dy
liżans, 10-dniowe oddalenie mię
dzy Berlinem a Paryżem, świecę 
łojową i nożyczki do obcinania 
knotów, krzemień do krzesania 
ognia i rusznicę, ale przy istnie
niu nowoczesnych gazet politycz
nych. Wtedy się przekonamy, że 
nasza epoka w pierwszym wy
padku podiobniejsza jest do epok 
poprzednich niż w drugim... 

Nikt nie neguje doniosłości 
prasy. Pewien francuski mąż sta
nu nazwał ją „czwartą władzą w 
państwie", mianowicie władzę, 
która narówmi z koroną, izbą 
wyższą i niższą wydaje prawa i 
rządzi. Jestto sentencja, która 
została przetłumaczona przez lu-
'dzi nie znających francuskiego, 
jako „szóste mocarstwo"- Jest 
rzeczą pewną, że obecnie na 
'dłuższą metę w żadnym państwie 
europejskim nie można rządzić, 
ani też przestrzegać praw bez u

działu prasy i wbrew jej sprzeci
wowi. Inny Francuz, Girardin. w 
napadizie paradoksalnego nastro
ju zaprzeczył sile prasy. Krótko* 
wzroczny z pewnością wzruszy 
ramionami. 

Być może, że pewien określo' 
ny dziennik w określonym czasie 
nie będzie mógł przeprowadzić 
siwej woli. Nawet najpierwszej 
na świecie gazecie częstokroć się 
nie udaje wydalić brutalnego 
woźnego , biurowego z urzędu 
publicznego, a tembairdziej zapo
biec uchwaleniu ustawy, urato
wać lub obalić gabinet przeforso
wać określoną politykę. Ale jeże
li wszystkie gazety danego kraju 
dążyć będą wytrwale do jednego 
celu jeżeli powtarzają w ciągu 
miesięcy i lat idee nie nazbyt 
konkretne, lecz wyrażone ogólni
kowo, i wpajają stale swym czy
telnikom swój punkt widzenia, 
to niema nic takiego, czegoby nie 
mogły dopiąć. Wtedy niema ta
kiego rządu, takiej ustawy, ta
kiego obyczaju takiego świato
poglądu, któryby się im przeciw
stawił. 

Na czem polega tedy znaczenie 
kulturalne, na czem polega 
wpływ prasy? Usiłowano przed
stawić ważną rolę prasy jako 
pośredniczki w stosunkach han
dlowych. Z umysłem, który do
niosłości kulturalnej prasy szuka 
na jej szpaltach ogłoszeniowych 
nie będziemy się wdawali w dys
kusję. Nie daje prasie siły i to 
że komunikuje nowiny. Gdyby 
prasa była tylko kroniką wypad
ków, to nie zajmowałaby innego 
stanowiska niż cyrulik z rogu u-
licy, który jest pod tym wględem 
współzawodnikiem prasy przy
najmniej odnośnie do wydarzeń 
miejscowych. Gazeta, któraby się 
składała tylko z obiektywnego 
podawania suchych wiadomości, 
nie niepokoiłaby rządu i nie po
ruszała publiczności. Określa się 
wreszcie prasę, jako nauczycielkę 
mas, jako popularną przedstawi
cielkę badania naukowego. I to 
nie wyczerpuje w dalekim stop
niu jej wpływu, bo po pierwsze 
popularyzacja wiedzy przez pra

sę nie idiziie zbyt daleko, po wtóre 
doświadczenie poucza, że naj
lepsze pismo popularno-naukowe 
wywiera znacznie mniejszy 
wpływ na czytelników, niż naj-
podlejszy świstek polityczny. 

O, nie! Ani ogłoszenie, ani in
formacje, ani nawet artykuł po
pularno - naukowy nie udziela 
prasie siły w państwie i wpływu 
na kulturę, lecz jej tendencja 
idea, polityczna lub filozficzna, 
leży u jej podstaw i którą wyraża 
nie tylko artykuł wstępny, lecz 
także wybór i gruntowanie no
win, redagowanie najdalszej od 
polityki wiadomości, oświetlenie 
mmi ej lub więcej jasne wszelkich 
wiadomości. Gdyby prasa była 
tyliko opowiadaczką wydarzeń, 
to stałaiby na dość niskim stopniu 
środka komunikacyjnego, a jej 
miejsce w cywilizacji byłoby 
bardzo niskie- Ale prasa jest kon 
trolerką krytyczną wypadków 
dnia, podejmuje się opiniowa
nia o czynach, słowach a nawet 
o niewypowiedzianych zamia
rach ludzi, piętnowania ich lub 
chwalenia, zachęcania do nich 
lub ostrzegania przed nimi, pole
cenia ich publiczności do miło
wania i naśladowania lub do 
nienawiści pogardy. Prasa ucie
leśnia opinię publiczną, przy
swaja sobie jej prawa, 
wykonywa w jej imieniu ka
rę aż do najstraszniejszej formy, 
ganienia i moralnego zniszcze
nia. 

Tu nasuwa się pytanie, któż 
to jest ten, który posiada naj
wyższe artybuity opinii publicz
nej? kto go niemi wyposaża? 
skąd bierze on uprawnienie, by 
w imieniu całego ogółu rządzić, 
sądzić obalać istniejące urządze
nia, budować nowe ideały moral
ności i prawodawstwa? Od ko
go dziennikarz otrzymuje man-
dant? Pytainie to zadawały so
bie rządy przy pierwszym wystą 
pieniu prasy działającej w imie
niu opinii publicznej a ponieważ 
nie mogły nigdy odpowiedzieć na 
to pytanie ku swemu zadowole
niu więc zawsze prześladowały 
prasę starały się ją wytępić lub 

przynamniej trzymać pod rózgą, 
kneblować i krępować. 

Te dąiżności rządów sprzeci
wiały się zawsze instynktowi 
społeczeństwa, wskutek czego 
wolność prasy stała się zawsze 
najpiarwszym i najburzliwszym 
postulatem narodów. 

Jeżeli narody d/oma -
gaja się wolności prasy, o 
gragną wyrazić następujące po
jęcie: 

J _ „Opinia publiczna znaczy 
t0 — zespolona idea i zespolo
ne uczucie, świadomość praw i 
sumienia ogółu jest we wszyst
kich kwestiach najwyższym au
torytetem i ostatnią instancją wy 
rokującą. Byłoby rzeczą potwor
ną gdyby odebrano lub ograni
czano tej instancji w obwieszcze
niu jej wyroku. Znaczyłoby to 
— pogwałcenie wszystkich, by
łoby to usiłowaniem mniejszości, 
by narzucić własną wolę przy
musowo wszystkim, a na to nie 
może pozwolić społeczeństwo, 
którego członkowie są wolnymi 
ludźmi i pragną sami stanowić 
o swoich losach". 

Jednakże narody, tak myśląc, 
popełniały najcięższy błąd logi
czny. Wyciągały wnioski z przes
łanki, którą uważały za udowod 
nioną, podczas gdy właśnie szło 
0 to, by udowodnić jej słusz
ność. Założenie, z którego wy
chodzi popularne żądanie wolno
ści z prasy jest takie, że opinia 
publiczna i prasa jest jednym i 
tym samym. Ale własnje temu 
rządy stanowczo przeczą ,bez-
wątpienia z większą słusznością 
niż narody ją potwierdzają. 

Przed opinią publiczną chylą 
głowę tak rządy jak i jednost
ki, gdy się ona pracowicie ujaw
nia. Ale czy opinia publiczna 
znajduje wyraz w prasie prawo
wicie i niedwuznacznie? Kto 
chce odpowiedzieć na to pytanie 
ten musi sobie uprzytomnić, 
czem jest gazeta, jak powstaje 
1 jak jest robiona. Pierwszy 
człowiek z ulicy, tragarz zapi
ty geniusz, spekułator, jeżeli ma 
pieniądze, lub odziedziczył spa
dek lub znajduje wspólników, 
może utworzyć wielką gazetę, 
skupić odlkoła siebie licznych 
dziennikarzy zawodowych jako 
sztab redakcyjny i z dnia na 
dzień stać się potęgą, która wy
wiera ogromny nacisk na mini
strów i parlament, na sztukę i li
teraturę, na giełdę i handel... 

Taka trybuna( jak prasa) jest 
instytucją publiczną, więc musi 
podlegać kontroli publicznej jak 

wszelkie inne instancje public*. 
ne, które mają znaczenie dilai 
fizycznego, duchowego i mo
ralnego dobra obywateli. Ażeby 
założyć gazety należałoby uzys-< 
kać pozwolenie, ale nie w for-, 
mie zatwierdzenia władz, lecz 
w formie mandatu od ludności* 
Należałoby ustalić ustawowo, że 
kandydat, który się ubiega o 
mandat redaktorski, doszedł do. 
wieku gwarantującego " jego 
dojrzałość jest całkowicie nie
poszlakowany i może wykazać 
pewien stopień wykształcenia. 
Tylko taki który posiada te wła
ściwości, może się przedstawić 
swym współobywatelom i zażą
dać od nich wyboru na redak
tora. Taki wybór musi nastąpić 
zapomocą większości głosów 
tych, którzy mają prawo wybor
cze. 

Uzyskawszy taki mandat, 
dziennikarz może pisać wszyst
ko co chce. Ale traci on mandat, 
o ile został skazany za oszczer
stwo prywatne, przyczem co 
dziesięć lat redaktor musi się 
poddawać ponownym wyborom, 
W ten sposób coprawda czło
wiek nieznany lub wypowiada
jący poglądy sprzeczne z za
patrywaniami mniejszości, nie 

: będzie mógł uzyskać mandatu re 
daktora, ale ten nieszczęśliwy 
kandydat może działać na rzecz 
swych poglądów jako niezależ
ny pisarz. Posiadaczowi manda
tu łatwiej będzie zapewne zna-
leść gazetę niż obecnie dyplo
mowanemu lekarzowi, adwoka
towi, nauczycielowi lub inżynie
rowi znaleść praktykę, urząd, 
zajęcie etc. Taki mandat był
by ważny dla państwa jeżeli u-
dzieliła go ludność stołeczna, 
dfla prowincji, o ile głosowała za 
nim ludność przedmieścia etc. 

Chciałem tylko w zarysach 
ogóinych nakreślić system, po 
którego zrealizowaniu dzienni
karz faktycznie miałby prawo 
przemawiania >v imieniu spo
łeczeństwa i którego autorytet 
byłby szanowany narówni z au
torytetem sędziego, nauczyciel 
przedstawiciela narodu. Wtedy 
naród pod każdym względem 
obdarzyłby dziennikarza manda
tem do stania się jego orędow
nikiem. Wtedy prasa byłaby 
prawdziwie tern, czem ie«* o-
becnie fałszywie: prawowitym 
organem opinii publicznej. v».e-
dy prasa zajęłaby słusznie w 
kulturze i życiu państwowym 
miejsce, które obecnie sobie u-
zurpuije. 

łać nadawcy jako „gorliwemu 
Czcicielowi" większą ilość foto
grafii z dedykacją, lub uwiecznić 
swój podpis na nadesłanym zdję
ciu, na którym przeważnie wy
gląda jak niedorozwinięty kre
tyn, czy też zawodowy morderca. 
.Ćhyba jeden Bóg w niebiesieoh 
wie, skąd wy trzasku ją ludzie te 
„podobizny" ! 

4. Najmniej sto razy w ciągu 
roku żąda się od pisarza napisa
nia czy współpracy przy jakimś 
manifeście, który poruszyć ma su 
mienie świata ! O ile wiem mie u-
dało się to żadnemu manifestowi 
ido dnia dzisiejszego, ale nie 
szkodzi, nie przerażajcie się tą 
zatwardziałością świata: z nieby
wałą regularnością ukazują się 
coraz nowe manifesty, protestu
jące przeciw wojnom, prześlado
waniom, bezprawiu i nędzy w 
Ameryce, Azji, Afryce, Europie i 
pozostałych częściach świata. 
Może jeden z nich poruszy w 
końcu ziemię z posad. 

5. Najgorszą plagą są tematy : 
żąda się od autora, aby najpóź
niej do 15 bieżącego miesiąca 
Wypowiedział swój sąd o inteli
gencji starożytnych Greków, o ra 
ojcnalnej hodowii jedwabników, 
o kąpielach słonecznych, filmie' 
Wstrzemięźliwości, upadku uczuć 
religijnych, boksie, reformie szkół 
pielęgniarek, reformie kalendarza, 

jteformię egzaminów dla teahni -

ków dentystycznych, zdolności 
zarobkowania kobiety, nowoczes
nej architekturze, młodym poko
leniu, ochronie gołębi lub o in
nym z 74 tysięcy niezwykle aktu
alnych i ciekawych dla całego 
społeczeństwa zagadnieniu, o 
których samo przez się się rozu
mie, każdy wykształcony czło-
wiie, a więc także autor ma swo
je zidanie i tylko czeka okazji, a-
by podzielić się z całym światem 
swymi zapatrywaniami na te 
ważne kwestie. 

6. Niemniejszą katuszą są py
tania, zadawane autorom przez 
reporterów różnych pism, częś
ciowo aby (według ich mniema
nia) zabawić czytelnika, a częś
ciowo, aby zwrócić zainteresowa
nie społeczeństwa w stronę szla
chetniejszej lektury i nakłonić do 
życia kulturalnego. Budujące te 
pytania brzmią przeważnie : — 
jaWe jest pańskie ulubione je
dzenie, czy woili pan blondynki, 
kiedy zakochał się pan po raz 
pierwszy, co może pan powie -

j dlzieć o małżeństwie w ogóle, a 
i o swoim w szozególe, czy ma 
pan wierzchowca i t. d. Tego ro-
uzaju pytania zadane restaurato
rowi lub właścicielowi stacji ben
zynowej miałyby napewno w na
stępstwie lżejsze uszkodzenie re
porterskiego ciała. 

7. Specjalnie dla pierwszego 
numeru naszego nowegQ tygod 

niika — jest autor proszony o na
pisanie choćby najkrótszego ar
tykułu. Czy wiecie, że przynaj -
mniej raz w tygodniu ukazuje się 
pierwszy numer jakiegoś pisma, 
nie liaząc różnych roczników, 
ksiąg pamiątkowych, almaua -
chów i innych tym podobnych 
wydawnictw, dio których pisarz 
„...proszony jest bardzo o napi
sanie jakiejś cennej notatki, arty
kuliku najpóźniej do 15-go b. m". 

8. Dalej rózmaite książki, na
wet kucharskie, o których powo
dzeniu „...napewno zadecyduje 
krótka recenzja, przedmowa lub 
choć kilka wierszy, skreślonych 
genialnym piórem mistrza''. 

Słowem uważa się pisarza za 
swego rodzaju cudowne naczy
nie: wystarczy nim pokręcić, a 
natychmiast wypłynie zeń któraś 
z żądanych rzeczy. Ludzje nie 
mogą sobie w żaden sposób 
przedstawić pisarza, jako czło
wieka pochylonego nad swoją 
pracą czy zatopionego w swoich 
myślach, chcą, aby był maszyną 
wyrabiającą na poczekaniu arty
kuły, recenzje, manifesty, przed
mowy, referaty; maszyną, która 
spełniać będzie wszystkie ich 
zachcianki. 

Zobaczycie, doprowadzicie nas 
d:o tego, że otworzymy dom to -
warowy i będziemy sprzedawali 
swe myśli i utwory: daiał dla 
ćzieęj -- .trzepie piętra na prawo. 

Pytania wszelkiego rodzaju — 
oardzo proszę, w sekretariacie, 
drzwi 17-e. Turystyka i ochrona 
zwierząt — drugie piętro. Dział 
sportu i polowań, artykuły o ju
bilatach lub sławnych zimarłycn 
— parter. Fotografie — pokój nr. 
11 -ty — i t. d. i t. d. 

9. Jninyrn bardzo rozpowszech
nionym i wielce szkodliwym jest 
mniemanie, że abonujemy wszyst
kie wychodzące pisma i kupuje -
my wszystkie książki, znajdujące 
się w sprzedaży. Czyż macie po
jęcie, jaką radość sprawia pisa-
rzowi otrzymanie zeszyciku z 
wierszami pana Y. Z. z Jugosła
wii z. własnoręczną dedykacją i 
załączonym czekiem na konto to 
i to; albo kieidy przeglądając ran 
ną pocztę znajduje niemal co -
dziennie pierwszy numer jakie
goś nowego pisma oraz otwarty 
list z upomnieniem, że nie zapła
cił jeszcze rachunku za „Wiado
mości komiwojażera" i za „Głos 
młodego radioamatora". I tylko 
dlatego, że pozostawia te rachun
ki i upomnienia bez odpowiedzi 
może jakoś związać koniec z koń
cem, nie bankrutować i uniknąć 
czytania tych interesujących 
pism; niestety przez ten czas wy
dano tuzin nowych miesięczni
ków i gazet, które liczą, że — 
...Pan, jako ceniony czytelnik ł 
dziiałacz kulturalny napewno nie 
odmóiwii zaabonowania n&szegQ 

w 

interesującego pisma...—O, nie! 
mylicie się panowie redakto.zy, 
w tym wypadku autor woli zbli
żyć się do zagorzałych wrogó' 
kultury i wszystkich czynności, a 
więc i czytania pism z nią zwią
zanych. 

10. I najsmutniejsze ma koniec: 
nie ma dnia, by pisarz nie dostał 
minimum jednego listu z prośbą 
o pomoc: chory prosi o poniesie
nie kosztów za sanatorium, bez
robotny o wyszukanie pracy, sta-
iv inwalida o bezpłatne miejsce 
w domu starców, aktor o protek
cję do teatru i tak bez końca, boi 
końca. — Pan jest napewno do
brym człowiekiem... — tak zwy
kle zaczynają się te listy. Ze 

i smutkiem i rozpaczą stwierdza 
co rano pisarz swoją bezsilność i 
n:eimożnośc niesienia pomocy i 
wsparcia tym wszystkim nie
szczęśliwym. Nie ma dnia bez 
lego smutnego spotkania z nędzą 

| ludzką. A więc przede wszyst-
! kim życzyć winiśmy sobie, aby 
, trochę mniej nędzy i niedoli 
gościło między ludźmi, po diru-
gie, aby mniej poświęcano nam 
uwagi. 

| Pozwólcie., aby jedno z p"aw 
człowieka należało także do au
tora: wolność s.urniiicści i spo
koju! A byłoby r.am .ak' dobrze!.. 

Tłum, B. W. 



NASZ PRZEGLĄD, Warszawa, niedziela, 25 września, 1938 r. 

Wszystkim nisim 
tzjtelnŁea i PrzmćoScm 

życzymy 

S Z t Z E S L I W E G O  R O K U  
WYDAWNICTWO 

Jaszago Przegląda n 

WYSMACZESIE TERMINÓW SKŁADANIA PO-
0AŃ © S'ffYtfENMA DLA STUDENTÓW 

I ULGI W CZESNYM. 
j3;iSsz-2 wyaifci egsamństaw Uostlmrsowych. 

A"en:\a PID dowiaduje się, że dia obowiązani są przedstawić 
rektoraty, wyższych uczelni ustali władzom uczelnianym wszelkie da 
}y ostateczne terminy składania ne dotyczące ich stanu materjal-
przes studentów podań o stypen- nego, jak i stanu materialnego ro 
dia w roku akademickim 1933/39 dziców, jak również zestawienia 
hk i o odroczenie płatności czes- wydatków związanych z odbv-
jiego. Wszelkie padania w tych waniem studiów w ciągu najbliż 
sprawach przyjmowane b?dą szego roku. Studenci, którzy la-
przez dziekanaty tylko do dnia tem r. b. korzystali z płatnych 
,15 października. Równocześnie praktyk, powinni przedstawić 
rozstrzygnięto sprawę udzielania sprawozdania poświęcone przez 
akademikami bezpłatnych urło- pracodawców, 
pów, upoważniających do rocz-j Na Politechnice warszawskiej 
nej przerwy w stud'ach. Żabie-' ogłoszono wyniki egzammów 
gający o urlcpv muszą przedsta- konkursowych. Spośród 1-950 
wić odpowiednie zaświadczenia |  kandydatów, którzy zabiegali o 
lekarskie przy czym o udzielenie , przyjęcie na 5 wydziałów Politech 
«rb ,pu zgłaszać można będ?ie po |  niki, egzamin zdało z wynikiem 
jdania tylko do dnia 1 grudnia. dodatnim tylko 700 osób. 

Studenci zabiegający o stypen-

ZASTĘPCZA SŁUŻBA WOJSKOWA 
A ŚWIĘTA ŻYDOWSKIE. 

Kierownicy robót na punktach i dą pracowali w ciągu następ-
zbornych rezerwistów powoływa. |  nych po świętach. Tak więc vv 
nych do zastępczej służby wojs-, związiku ze Świętami Nowego Ri 
kowej posiadają prawo zwalnia- j  ku żydowskiego, powoływani do 
nia na soboty i na wszelkie święt i zastępczej służby będą zwolnie-
lydowskie powoływanych do pra ni na 26 i 27 bm. 
ty z tym, iż zamiast tych dni bę-1 — 

WCZORAJ ©LECIAŁ SAMOLOT PASAŻERSKI 
DO G2iI£§l£SŁ«J. 

Z lotnisika na Okęciu odleciał stwo czeskie w Warszawie wyda 
•wczoraj do Pragi Czeskiej samo- je jeszcze wizy tranzytowe, upo-
lot linii francuskiej, utrzymujący ważniające do przejazdu przez te 
komunikację na trasie Warszawa ren Czechosłowacji. Wobec przer 
Praga Czeska - Paryż. Czy loty i wania komnikacji od granicy pol 
pasażerskie do Pragi Czeskiej cd |  skiej w Zebrzydowicach, wizy 
bywają się 3 razy w tygodniu bę, tranzytowe czeskie straciły prak-
dą normalnie kontynuowane. roz-| tyczne znaczenie. 
trzygną najbliższe godziny. Poseł' —— 

lal iBiznicz?-" yc&awawczy c-n n ImU TotsSs^p 
dla dzieci nerwowych i umysłowo cofniętych w Grotach p. Warszawą, do
jazd autobusem z ul. Przyokopowej 15 m. Tel. 2-S6-64. Zakład mieiści się w 
40 morg., pięknie położonym parku z placem sport., ogród przy Zakładzie. 
Szkota specjalna, praca w ogrodzie, sporty. Staia opieka lekarska na miejscu. 

pnia 
STAN POGODY omówione będą wnioski w sprawie 

uzupełnienia bieżących budżetów zwy 
P, p. p. W dalszym cirgu pogoda czajnego i nadzwyczajnego, w spra-

«!ori; :zr.a o zachmurzeniu na ogól wie poboru podatków, na rok 1939 o-
rie.vielrLm. Nocą gdzieniegdzie lek- raz szereg zagadnień urbanistycz
nie przymrozki, w cirgu dnia tenipe nych. 
rat«ra około 20 st. Słabe, lub umiar- DRUGA POWSZECHNA REJE-
km .?.ne wiatry południowo • wschód STRACjA MĘŻCZYZN UR. W R. 
n-e i wschodnie 
n- t. v. 

Rankiem lekkie 19! 8 
Od 1 października do 30 listopada 

trwać będzie w Warszawie druga re-
'*.DZT r!!I!7, TYMCZASOWE' jestracja mężczyzn ur. w r. 1918 miesz 

RADY IVnSJCIilEJ. — WYBORY kający stale w Warszawie lub prze-
'•CATÓW DO WYBÓR bywający w niej czasowo oraz niema-
..'M ZCT!OMAD."EŃ GKRĘ- jący stałego miejsca zamieszkania w 

G07/YCLL | kraju. Obowiązkowi temu podlegają 
: • • bd:irłc'.(, dnia 26 b. m. o również mężczyźni ul. w latach od 
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!3-ej odbędzie fię pos::d~enie 
•-"•'•nwej Rady Miejskiej, poświ?-
wyhorotn delegatów do wybor-
z"remadzeń okrę"owycli. 

'^ż d"ia po zakończeniu poste-' 
T. R, M. o3b;ćą posied-e-

"•rr.jjj Finansowo - Bufetowej 

1858 do 1917, którzy dotychczas nie 
zgłosili się do rejestracji i nie stawa
li przed komisją poborową. Nie pole
gają obowiązkowi drugiej rejestra
cji mężczyzn, posiadający obcą przy
należność państwową )  stwierdzoną 
wyraźnie przez władze administraeyi-

"ńnowo - Prawr.ej Tymcz. ne lub pobicie urzędy konsularne. Zgło 

(""'i 27 h. m. o"'bęJKt? 
'c1-?".'? Kor,"l:;l O'wlntov/o -
ej Tyrnczarnwej Rady Misj-

1P-
r.e 

1  ?**0~p 
odbe:'-

d~h 21 b 
? s :? 

m. o r^ozz. 
Q'1?r ilie plen ar-

szenie się do ochntniczej służby w woj 
sku, pełnienie jej lub odbycie, jak 
również shiżba w junackich hufrach 
P"acv, nie zwalnia od obowiązku dru
gie) rejestracji. 

Zrjl?J-.zający się winni posiadać przv 
sobie: już zarejestrowani—zaświadczę godz. 5.33. 

OD WYDAWNICTWA. 
Z powodu uroczystych świąt 

Rosz Haszana najbliższy numer 
naszego pisma ukaże się w śro
dę dn. ?8 b.m. 

Administracja „Naszego Prze
glądu" czynna będzie dziś w 
niedzielę, do g. 16-ej, 1 wznowi 
pracę we wtorek dn. 27 b.m. o 
godz. 16-ej. 

jestracji i dowód zameldowania w 
Warszawie, niezarejestrowani — met
rykę urodzenia, dowód stwierdzający 
tożsamość osoby )  świadectwa szkolne 
1 dowód zameldowania w Warszawie. 
Zgłaszać się należy według planu, ktń 
ry bęlzie rozplakatowany na mieście. 

Winni niezgloszenia się w oznaczo
nym terminie karani będą aresztem do 
2 miesięcy i grzywną do 2.000 zł- kar 
albo jedna z tych kar. 

W poniedziałek 26 b. ni. w kolej
nym dniu powszechnej rejestracji męż 
czyzn ur. w r. 1920 winni stawić się 
w wydziale wojskowym Zarządu Miej
skiego przy ul. Floriańskiej 10 w 
godz. od 8 do 13 wszyscy poborowi, 
zamieszkali  na terenie XVII i XXV 
komisariatów P. P. 
RYNEK WĘGLOWY UREGULO

WANY 
Ostatnio dało się zauważyć ożywię 

nie na rynku handlu węglowym. Ma 
to niewątpliwie związek z nadchodzą
cym sezonem jesienno - zimowym. 
Przemyśl węglowy opracował nowe 
normy obsługi giełdy węglowej. Mia
ło to wpynąć doitatnio na sys'.em 
zaopatrywania rynku konsumpcyjnego 
1 przyczyniło się do wyeliminowania 
konkurencji pomiędzy sprzelawcami na 
giełdzie a właścicielami składów wyg-
la. Licencja na wrzesień wynosi 
1.200.000 ton węgła. 

Wspomniana reforma, jak twierdzą 
fachowcy, spowodowała, iż ceny węg 
la uległy usztywnieniu. Traci więc na 
tym przede wszystkim konsument któ 
ry zwykle w okersie sierpnia i wrześ
nia kupo»val zapas węgła na zimę, pła 
cąc w tych miesiącach za węgiel nieco 
taniej. 

LEKC1E W SZKOLNICTWIE 
O 8 RANO PRZEZ CAŁY ROK-

Przedmiotem licznych memoriałów 
kuratoriów szkolnych, było jak wiad i-
mo wczesne ropoczynanie lekcji w niż 
szych klasach w szkolnictwie pow
szechnym i średnim w porze zimowej. 
Wysuwano projekty przesunięcia lek-
cyj na godz. 8 min. 30, a nawet 9 ra
no, w ciągu 4-ch miesięcy zimowych. 
Zabiegi te pozostały bez uwzględnie
nia. W myśl zarządzenia kuratoriów, 
lekcje przez cały rok szkolny, rozpo
czynać się będą o godz. 8 rano. 

DŁUG ZA KOMORNE A OD
STĘPNE. 

W ostatnich czasach S. N. orzekł 
kilkakrotnie w sprawach dotyczących 
odstępnego za mieszkanie. Dowolzi to 
iż wszelkie umowy dotyczące pobiera 
nia odstępnego za mieszkanie, zawie
rane przeważnie poufnie, mogą się 
skończyć bardzo przykro dla odstępu 
jącego mieszkanie. Obecnie S. N. o-
rzekl w sprawie następującej. Jeżeli 
odstępnym według umowy strony ma 
być przejęcie przez odnajmującego 
długu poprzednika za komorne w do
mu podlegającym ochronie lokatorów, 
to nie ma ustawowego wymogu braku 
równowartościowego świadczenia 
wzajemnego, o ile zaplata tej zaległo
ści ze strony poprzednika była nale
życie zabezpieczona nie ma w'ęc isto
ty odstępnego. 
KONTROLA CEN I CENNIKÓW. 

Starostwa grodzkie prowadzą w 
dalszym ciągu kontrolę cen i cenników 
w sklepach spożywczych. Wszelkie 
nistosowanie s ;ę do przepisów o ujaw
nianiu cenników i zgodności cen sprze 
dażnych z podanymi w cennikach ści
gane są w drodze kamei. 
„BALONEM DO STRATOSFE-

RY". 
W dniu 14 października rb. odejdzie 

Z Warszawy do Zakopanego pociąg 
popularny organizowany przez Ligę 
Popierania Turystyki Delegaturę w 
Warszawie. 

Pociąg odejdzie ze st. Warszawa 
Główna w dniu 17 października o 

HOTEL SAVOY* 
WARSZAWA, Howy-Swiat 58, telefon 548-40 
|  Komfort — Wygody. W ka&dym peko u tel«ton 

Ceny od zł. S-ciu 

Kredka żydowska 
Dziś 29 ELUL jutro 1 TYSZRI 

W PRZEDEDNBU UROCZYSTYCH ŚWI^T. 
(i). Liczba zgłaszających się 

o pomoc świąteczna ubogich ży» 
dów przekroczyła w roku bie
żącym znacznie liczbę petentów 
w roku ubiegłym. W Unnnie Ży-

W dzielnicy żydowskiej, wzo
rem lat ubiegłych modły odpra
wione będą również w t.zw. 
miniamin, które utworzone zo
stały na okres świąteczny. Licz-

ciowskiej oraz w żydowskich in- ba tych prowizorycznych domów 
stytucjach filantropijnych pano-' modlitwy jest jednak w tym ro-
wa*a niezwykle wielka frekwen- ku znacznie mniejsza, niż daw-
cja petentów. W ostatnich niej. Pozostaje to w związku i  
dniach przedświątecznych dług'e akicją rabinatu, w kierunku prze-
kołejki ubogich wystawały przed strzegania warunków sanitarnych 
lokalami instytucji. Niestety wo-,i hgiemcznych oraz by lokale 
bec szczupłych funduszów tylko |  odpowiadały wymogom wygody 
część potrzebujących otrzymała' o.raz bezpieczeństwu. Wszystkie 
żądaną pomoc. NrJetfy jednak lokale poddawane były uprzed-
stwierdizić, iż żydowskie towarzy mej lustracji rabinatu. 
stwa dobroczynności uczyn'ly |  Z powodu świąt i poprzedza-
wszelkie wysiłki, by choć czę- j^cej je soboty i niedzieli więk-
ściowo umożliwić jak najwięk- jszość sklepów żydowskich w 
szej liczbie zgłaszających się I „dzielnicy północnej" była zam« 
godne spędzenie świąt. W sz»ze- knięta od piątku wieczór i z prze 

twą jednogodzinną w sobotę 
wieczorem, będizie nieczynna do 
środy. 

I'. T. Odbiorcom oraz Dostawcom 
zasyła 

„ K O W A R "  
Zakłady Wyprawy ł Farbowania 

Futer oraz Skór 
Kraków, Rzemieślnicza 5. 

gółniośoi dotyczy to „Bajs Le 
chem", „Tamchaj Anyim", Cen
tralnego Komitetu Ratunkowego 
oraz szereg innych towarzystw \ 
filantropijnych. Dziś odbędzie Nejlepsze życzenia Noworoczne 
się uroczyste otwarcie magazy
nów żywnościowych i rozdaw
nictwo produktów, które trwać 
będizie od 6 rano do 3 po poliid-
nuu. Niektóre towarzystwa jak 
n.p. Centralny Komitet Ratunko
wy udzielały pomocy pieniężnej. 

Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA „BAJS LE-
CHEM" - DOM CHLEBA. 

Odbyło się posiedzenie zarządu wyrażając pogląd, że w iwiązku ze 
Towarzystwa „Bajs Lechem". znacznie rozszerzającą a<ę diziafclnoł-

Po odczy.aniu protokółu z po przed cią Towarzystwa otworzenie Kasy 
niego posiedzenia, który został przy- Pożyczkowej Bezprocentowej jest 
jęty bez dyskusji, prezes Dymemt- konieczne. 
mam zreferował sprawę akcji świą- j Po przeprowadzeniu dyskusji, w 
tocznej poczym zarząd uchwalił wy-, której bral', udział pp. H. Rosenberg, 
danie na nadchodzące święta 5.000 c'r. Lubelczyk, Lipszyc, Kaasman ł 
bonów żywnościowych, apelując jed Rosenkrantz uchwalono po przepro-
nocześnia do całego społeczeństwa' wadzeniu świątecznych akcji przy-
żydowskiego o jak najwydatniejsze' stąpić do uruchomienia Bezprocenio-
poparcie T-wa w jego zadaitóu ul-' wej Kasy Pożyczkowej. Celem zasi-
żenią niedoli tysiącom nseszczęśłł-' lenia funduszów przeznaczonych dła 
wych rodzin, zaznaczając, że nikt j tejże kasy prezes Dymentman zatle-
nie powinien się uchronię od złoże- klarował zł. 1000 ł wiceprezes Szpl-
nia ofiary na tak wzniosły cel. 

Jednocześnie była rozpatrywana 
sprawa uruchomienia Beziprocento 

naik również 1030 zl 
Na tym prezes Dymentman zam

knął, posiedzenie życząc wszystkim 
wej Kasy Pożyczkowej przy towa- członkom Zarządu, ofiarodawcom, o-
rzystwle „Baja Lochem". W tej kwe] raz członkom T-wa szczęśliwego 
stii zabrat głos wiceprezes SzpJnak, j roku 1 wesołych świąt 

ODZNACZENIA. 
P. Noemi LttbBiterowa, kierownicz

ka szkoły powszechnej 
Nr. 2 przy ul. Barokowej Nr. 7 zo
stała udekorowana srehrnym krzy
żem Zasługi za zasługi na polu pracy 
zawodowej („Monitor Polaki" z dn. 7 
b.m. Nr. 104). 

* 

Zarządzeniem Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 
1938, "głoszonym w „Monitorze 
Polskim" z dnia 5 sierpnia 193S od
znaczony został Medalem Niepodle
głości adwokat Jakub Kerner (star
szy). 

ZE ZWIĄZKU CHEMIKÓW ŻYDÓW 
W P©L£CE. 

Sekretarlait Związku Chemików t y - , 32 Ustawy o Ordynacji Wybcr^cj) 
dów w Police zawiadamia członków: odbędzie się w środę, ónia 28-go 
zKfządci GMwnogo że posiedzenie ce- ( b.m. o godzinie 20-ej punktualnie 
lem wybrania delegata do Okręgowej, w lokalu Związku. 
Komisji Wyborczej do Sajmu (art.j - • ... • 

wszystkie rekordy powodzenia 

ymcz. Rady Miejskiej, na którym nie o zgłoszeniu się do pierwszej re- J Cena karty kontrolnej tł. ł8.M. 

Nlenotowane od wielu lat powo 
dzea'e towarzyszy od dwóch tygod
ni teatrowi Wielka Rewia, który wy 
stawił z niesłychanym przepychem 
czarujące widowisko w 30 obrazach 
„Dla ciebie Warszawo!". Co wieczór 
tłumy publiczności rozlcoszułą się 
bogactwem dekoracji 1 kostiumów, 
melodyjrośCą piosenek, dowcipem 
tekstów I koncertowym wykonaniem 
całego olbrzymiego zespołu aktorów, 
muzyków, tancerek, flgurnntek... 
Prytn wiedzie oczywiście żywiołowa 

Loda Halama, obok rilej czarują glo 
sem Carnero, Orska i Conti, rozśmie 
szają do lej Krukowski, Bodo, Wal
ter, Skwierczynska i Rcgro, ekscytu-
('l widownię tańcem Alesso, A. Iia-
lan:a, Klcszczówna, Konarsłd, Koziar-
ski... Wszyscy są wspaniali, to też 
brawa rozbrzmiewają od pierwszego 
dc ostatniego obrazu znak. re vji. 
Dla pewności należy wcześniej wy-
kup'ć bilety w Orbisie łub w kr.s'e 
ttatru. Początek przedstawień 7,10 
i 10 wlecz. 6719 
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Zarząd Towarzystwa „BOM STARCÓW' 
GórciewsCta 9 

zawiadamia, że w miesiącu TYSZRI (1938) odprawione będą w sy
nagodze „Domu Starców" nabożeństwa żałobne za dusze b. p. 
Zmarłych, a mianowicie: 

dnia 28.IX godz. 12 DYNY KRAKOWSKIEJ 
„ „ „ „ 12.15 CHASI KRESTIANPOLER 
„ „ „ „ 12.30 ESTERY KLECZER 

1 MARKLA LEWINA 
1 ZYGMUNTA ENGLARDA b. o. 
1 JUDY SWISŁOCKIEGO 
1.30 REBEKI LAUER 

12 REGINY WŁODOW 
12.15 NATANA WIZENBERGA 
12.30 JUDY NIMCOWICZA 
12.45 SZYMONA ZAŁSZUPINA 
1 STANISŁAWA SOI.CBERGA 

12 REBEKI GRuNBERG 
12.30 SALOMONA FELSA 
12 STEFANII SIERADZER 
12.15 PESY ALPEROWICZ 
12.30 SZYMONA IDZIKOWSKIEGO 
1 D-rowej SALOMEI LIPSZTADT 
1 MARII GUREWICZ 
1.15 EMILII GINSBURG 

I,30 JERZEGO POSNERA 
1.45 ŻANETY PERETZ 
1 NATANA WAJNSZTOKA 

11 SZYFRY REICHLIN 
II.30 BELI GINSBERG 
12 HENRYKA BŁASZKOWSKIEGO 
12.30 FRYMET FINKIELKRAUT 
12.45 JOSEFA LEJBKRONA 

1 HENRYKA KSIĄŻENICKIEGO 
11 CHANY WILDENBERG 
11.30 RYSZLI BLOCH 
11.45 BEILI HINDY ZEMCOW 
12 SZEJNY CUKIERMAN 
12.15 FAJWLA WAGNERA 
11 JOSEFA - IZAKA SZOLCA 
11.15 LEOPOLDA SIMCHOWICZA 
11.30 JOSEFA WIŚNIEWSKIEGO 
11.45 CHAJI - SARY ŚWIECY 
12 BEJLI BASSNESPIELER 
12 MIRIAM EISENBLAT 
12.30 ARONA FEIGENBAUMA 
12 JAKUBA BERMANA 
12 CHAJI SARY CHAZANOW 
12.30 ELIASZA SZAPIRO 
1 O WSIEJĄ GERSZUNY 
I LEONA PECHKRANTZA 

12 ANNY ENDELMAN 
12.30 JAKUBA NEUFELDA 
1 MAŁKI LUBART 
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Feliks Hittenberg 
tarzu 

Członek Działu Samopomocy Pogrzebowej przy Tow. 
„OSTATNIA POSŁUGA" zmarł dn. 22 września 1938 r. 
Wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzebowego na cmen-

żydowskim przy ul. OKOPOWEJ, odbędzie się DZIŚ, zyaowst 
w NIEDZIELĘ, dn. 25 b. m. o godz. 12 W pol., na które "zaprasza 
Członkinie i Członków Tow. „OSTATNIA POSŁUGA" 

Dr. SZTEJNSAPIR 
WZNOWIŁ PRZYJĘCIA. 

Or. 
trued, . W. MSZISSiUT 

Choroby nosa, gardła i uszu 
MARIAŃSKA 11. Tel. 211-87 

P O W R Ó C I Ł .  

Sr. L. Leizerowicz 
P O W R Ó C I Ł .  

GRANICZNA 11. TEL. 653-12. 

med. H. RE JZENBERG 
CHOR. USZU, NOSA I GARDŁA. 

NOWOLIPKI 16, tel. 11-65-01. 

Ł .  A N N A  M E S S E N 6  
fhor. weneryczne, skóry, włosów, 

kosmet. lekarska. 
Nowy-Świat 35, godz. 5 — 7, 

teł. 285-59 POWRÓCIŁA. 

ST. FELCZER 

L 6URFINKIEL 
CHŁODNA 38. TEL. 2.33.57. 
Zastrzyki, pijawki i wszelkie zabiegi 

felczerskie. 

fir lllf-Siibsrsteinowa 
L!l. EM i ii fen Choroby Oczu 
CHŁODNA 44, tel. 283-12. 

Dr. mad. SCBSCBENMAW 
Spec. char. PŁSiaWE 

Hortensja 6 (Górskiego przy Szpital
nej), tel. 636-77, g. 9 — 2 i 5 — 8. 

* Kołlnr - Twhe 
PI. KRASIŃSKICH 8a. POWRÓCIŁA 

LEKARZE-DENTYŚCI 

VIM.L.URIE: 
POWRÓCILI 

Ś-to Krzyska 15. Dzielna 40. 

łft S. RGSENBLUM 
LESZNO 28. Tel. 11-05-82. 

Dr. S. GUZMAN 
POWRÓCIŁ 

HOŻA 37, telef. 8-29-21. 

DR. MED. 

Zygmunt <31YNBER(3 
POWRÓCIŁ. 

S& i. NEDSTADT 
KRÓLEWSKA 6 tn. 4, tel. 5-19-27. 

LEK. DENT. 

£&!S;s5pIgsi®H 
Chmielna 44 m. 8, tel. 543-83 

£r-d. Leokadia Wittenberg 
Choroby oczu 

LESZNO 6. TEL. 11-07-84. 

Dr. H. INWENTARZ 
Marsz. Focha 4, 6-86-81 

lecznica Leszno 27 POWRÓCIŁ. 

. R E G E L M A N  
WENER. PŁCIOWE. SKÓRNE 

Chmielna 43. 9—1, 6—9. Niedz. do 12 

Sł. L B U R S Z T Y N  
A.KUSZER-GINEKOLOG 

TARGOWA 76, TEL. 10-10-52. 

Dr. S. BROMAK 
chor. żoładka, kiszek, wątroby I prze
miany materii (otyłość) prześwietlenia 
Przeprowadził się na ks. Skorupki 4. 

Tel. 90166. 

mm 
DZIŚ, w NIEDZIELĘ dnia 25 września, w pierwszą bolesną roczticę śmierci ukochanej i nigdy 

niezapomnianej b. p. 

CHUMKI 
K A H A N Ó W N Y  
odbędzie się o godz. 11-ej rano odcionięcie pomnika na Jej grobie na cmentarzu warszawskim, o 
c/ym zawiadamia niepocieszona 

Klara IPPO 
zmarła dnia 23 września w wieku lat 77. 

Pogrzeb odbędzie się z DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO przy ul. OKOPOWEJ na czmentarzu 
żydowskim DZIŚ w NIEDZIELĘ o godz. 2 p. p. Syitg Syi10WG( li^j, 

wnuczki i wnuk llnrasza sie o nieskładanie kondolencji. 

B. P. FELIKS RITTENBERG 
P R Z E M Y S Ł O W I  E C  

WSPÓŁY/ŁAŚCICIEL WARSZAWSKIEJ FABRYKI WSTĄŻEK 
MEISEŁ, STEINBERG i RKTTENBERG 

zmarł dn. 22 września 1938 r., przeżywszy lat 70, 
Pogrzeb odbędzie się DZIŚ, t. j. w NIEDZIELĘ, dn. 25 b. m. o godz. 12 w poł. 

7 domu przedpogrzebowego przy ul. OKOPOWEJ, o czym zawiadamiają 
ŻONA, SYNOWIE, SYNOWA, SIOSTRY i RODZINA 

Uprasza się o nieskładanie kondolencji. 
•• Y'- ś? • • . .... v 

Michał HIRSCHFEID 
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY 

zmarł po krótkich cierpieniach dn. 24 września 1938 r., przeżywszy lat 73. 
Wyprowadzenie drogich nam zwłok odbędzie się w PONIEDZIAŁEK, dn. 26 b. m. o godz. 3 pp. 

z domu przedpogrzebowego przy ul. OKOPOWEJ, o czym zawiadamiają zrozpaczeni 

ŻONA, DZIECI, WNUKI, RODZEŃSTWO i RODZINA 

DZIŚ, w NIEDZIELĘ, dnia 25 września, w PIERWSZĄ bolesną rocznicę śmierci nieodżałowanej 
MATKI naszej b. p. 

Sary Chany1 *** Golbin 
odbędzie się o godz. 10 r. na cmentarzu przy ul. OKOPOWEJ odsłonięcie pomnika i nabożeństwo 
żałobne, o czym zawiadamiają 

DZIECI i RODZINA 

»ea L. LEWIN 
PŁCIOWE, WENERYCZNE « SKÓRY 

TŁ0MACKIE 2 «£: 
i w LECZNICY LESZNO 27. 

Dr. 
CHOROBY DZIECI 

GRANICZNA 13, telef. 2-98-64. 
POWRÓCIŁ. 

CHMIELNA 

Dr. MILLER 
chor. kobiece i akuszeria 

WILCZA 24 TEL. 831-33 
godz. 5—8. Niedz. 4—6. 

Dr. mad, €3 fi S E 
LECZNICA WŁASNA 10 r. 9 w. A 7 
WENERYCZNE PŁCIOWE. ^ • 

Prywatnie ZŁOTA 9 godz. 9—11. 

Dr. 
med. I.KATZ ZIELNA 11 

4—8 W. 
'WEWEROIDY fi tYUaUCI 

!Lekarz-
IBerstysSa 
SIENNA 18. 

L. CREiSTWIR 
POWRÓCJŁ. 

Dr. 
ir.ed. a n 

Clior. wewnętrzne 
DZIELNA 9. 

LEKARZ - DENTYSTA 

A n n a  O B E R M A N  
DZIELNA 4. TEL. 11-47-29. 

Rentgen. 
POWRÓCIŁ. 

DENTYSTA f. S Ł 0 B 0 D S K A  
i CHMIELNA 32, TEL. 2.30-09 

P O W R Ó C I Ł A .  

H. LEWIN 
NIECAŁA 12 (Króla Alberta) oraz 

w lecznicy MARSZAŁKOWSKA 131 
PŁCIOWE, WENERYCZNE I SKÓRY 
9 r. do 9 w. Niedz. do 2 tel. 6-51-19 

„ANIMA" Nowocześnie urza<Jzone 

SANATORIUM dla nerwowo i psy
chicznie chorych. 

Warszawa, ul. Racławicka 115 (przy 
Alei Żwirki i Wigury). Teł. 8.32-00. 

Doktorów medycyny Heleny 
Flatauowej i Leona Kubinrauta. 

Najnowsze metody lecznicze (terapia 
gorączkowa, insulinowa, kardiazolo-

wa i inne). Kuracja odwykowa 
u narkomanów. 

7l°fłV sztuczne> korony porcelan., 
b»Ę0 1 usuwanie bezbolesne. Spec. 
i.ecznica Zębów N. ŚWIAT 62—3. 

Dr. N. SAIDMAN 
C H I R U R G  

POWRÓCIŁ. SZPITALNA 4. 

Szefowi naszemu JAKUBOWI FIGOWEMU z powodu zgonu 
BRATA |ego b. p. 

M A U R Y C E G O  
wyrazy szczerego współczucia składają 

TRĘBACZKIEWICZOWA i Personel Firmy 
J A K U B  F I G O W Y  

Panu Mecenasowi MARCELEMU HUFNAGLOWI z powodu 
przedwczesnego zgonu MAŁŻONKI Jego b. p. 

Bronisławy Hufnagel 
wyrazy szczerego współczucia składają 

ROZENCWAJGQWIE 3 

! 
Panu JAKUBOWI FIGOWEMU oraz Rodzinie z powodu zgonu 

BRATA Jego b. p. 

Maurycego Zachariasza Figowego 
serdeczne współczucie składają 

WOŁKOM1RSCY i WASSERSZTANDOWIE 
——— • I I v ul 

Szczere współczucie RODZINIE 
z powodu zgonu nieodżałowanego MĘŻA I OJCA Ich b. p. 1 

H E N O C H A  
H. 0terits3sj9 I 
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W.MARCINIAK Z GIEŁDY! SPORT Koacas. Przdesteb!oistwo 
g K S P E D Y C Y J N E  

LćDŹ: biuro Południowa 25, tel.216-38. Składy Franciszkańska 93, tel. 260 05 
WARSZAWA Franciszkańska 20, teł. 11.54.10 

zawiadamia: że przewozi po cenach konkurencyjnych codziennie, własnymi 
samochodami towary na trasie ŁÓDŹ — WARSZAWA — WARSZAWA — 

ŁÓDŹ. Transporty asekurowane są w Tow. Ubezp. „POLONIA". 

D śfYproszKi do p?eczestfa 
u'9 s  £Kłł Powder i Budynie, 

n lilii °leiHi 1 cuKier waniii°wy' 
33 lat ta inarHa słynie, 
bo produKt świetny i Krajowy 

WAŻNE DLA AKADEMIKÓW 1 MA
TURZYSTÓW ZAMIERZAJĄCYCH 

WYJECHAĆ NA STUDIA ZAGRA-
NICĄ W R. AKAD. 1038/39. 

Wydział dla spraw studiów zagra-
tvca „Trybuna Akademicka", War-
nawa Leszno 3/7 tel. 11-41-22, w 
lokalu Wzajemnej Pomocy Stud. -
Żydów U. J. P. zawiadamia wszyst
kich zainteresowanych, iż ze wzglę
du- na krótki okres czasu dzielący 
nas od rozpoczęcia roku szkoln. na 
Uczelniach zagranicznych należy jak-
najrychlej skomunikować się z na
szym Wydziałem w sprawie uzyska
nia przyjęcia na uczelnię zagraniczną, 
bj uniknąć straty roku akad. Wy
dział załatwia wszelkie formalności 
związane z otrzymaniem przyjęcia na 
wyższe uczelnie zagraniczne, udziela 
wszelkich informacyj, tłumaczy po-
tiiebne dokumenty i je legalizuje. Se
kretariat wydziału urzęduje codzien
nie (oprócz sobót) w godz. 7—9 w. 
w lokalu Wzajemnej Pomocy Stud. 
Żyd. Warszawa, Leszno 3/7, telefon 
]1-41-22. 

Informacje bezpłatnie. Zamiejsco
wym za załączeniem znaczka na od
powiedź. 
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Rezultat wczorajszych wyścigów 

konnych po torze bardzo dobrym byt 
następujący. « ,..*,^„.1, ,, 
ton. 1. Nagr. 1800 zł. Dyst. 2100 m. 

Ibis żok. Michalczyk, Ibicus (20,50) 
Hlona (68) upadla, nie skończyła go
nitwy. Wyc. Obershol i Centaur, 
^ygr. w 2 m. 17 sek. dowolnie o 10 
dług. Tot. zw. 6, porządk. 16 za 10. 
Oon. 2. Nagr. 2003 zł. Sprzedażna. 

Dystans 2200 mtr. 
Lajkonik żok. Pule, Canzona (9,50) 

Dlimp (20,50) bez miejsca Dapifer 
(o,50), Irtysz (23), Mariasz (196). 
Wyc. Katorżnik. Wygr. w 2 m. 20 i 
pó. sek. łatwo o 2 dług. Tot. zw. 
C,50 fr. 12 i 13, porządkowy 99 za 10 
Gon. 3. Nagr. 2403 zł. Dwulatki. 

Dystans 11C0 mtr. 
Maddałena Lair żok. Stasiak, King 

(19,50), Przyłbica (87,50) bez miej
sca Cziczikar (44,50). Wyc. Klamra, 
P-treutte, Demon, Passe Partout i 
Tan*o. Wygr. w 1 m. 7 sek. pewnie 
o dług. Tot. zw. 7 fr. 5,50 i 6, po-
rządkowy 25 za 10. 
Gon. 4. Nagr. 5000 zł. Dyst. 2800 m. 

Raiwach jeździec Kobitowicz, Effor 
(12,50), Markiz (18). Wyc. Loyal i 

NordstrOm. Wygr. pewnie o 3/4 dług. 
Tot. zw. 10, porzadk. 36 za 10. 
Gon. 5. Nagr. 1800 zł. Dwulatki. 

Atos żok. Michalczyk, Madame Se
lassie (18,50), Kastylia (19,50) bez i 
miejsca Chwat (129). Wyc. Końców-'j 
ka, Galoper, Pazur i Perkun. Wygr.1 

w 1 m. 7 sek. w walce o krótki teb 
Tot. zw. 8,50 fr. 5,50 i 6,50, po
rządkowy 33 za 10. 
Gon. 6. Nagr. 10.000 zł. im. Generała 
K. Sosnkowsklego. Dystans 1600 -mtr. 

Herpes żok. Stasiak, Escorial (15) 
Rozmach (33,50) bez miejsca Iloczyn i 
(66), Iris (13), Neon (68.50), Pę-
dziwiatr (74). Wygr. w 1 m. 38 sek. 
łatwo o 2 i pół dług. Tot. zw. 67,50 
fr. 11, 7 i 9, porządkowy 361 za 10. 
Gon. 7. Nagr. 1800 zł. Dwulatki. 

Dystans 1100 ljitr. 
Solista żok. Guljas, Armand (10,50) 

Łobuz (44,50). Wyc. Jantek, Honey, 
Gondola i Kitty. Wygr; w 1 m. 7 sek. 
łatwo o 2 i pół dług. Tot. zw. 8,50, 
porządkowy 18 za 10, 
Gon. 8. Nagr. 1600 zł. Dyst. 1300 m. 

Ogaden żok. Michalczyk, Ruń 
(16,50), Rzeka (14,50), Korona star
towała pod 0. Wyc. Moutarde, Muza, 
Dżungla, Ikaria i Olena. Wygr. w 1 
m 20 sek. w walce o krótki łeb. Tot. 
zw. 10, porządkowy 41 za 10. 
Gon. 9. Nagr. 1400 zł. Dyst. 1600 m. 

Mimoza jeździec Molęda, Okty 
(18,50), Krystiania (54,50) bez 
miejsca Borneo (98). Wyc. Markie-
tanka i Kenia. Wygr. w 1 m. 41 i pół 
sek. łatwo o 2 dług. Tot. zw. 6,50 
fr 5,50 i 6,50, porządkowy 17 za 10. 
ZAPISY KONI DO DZISIEJSZYCH 

WYŚCIGÓW., 
Gon. 1. Nagr. 1400 zł. Dyst. 2100 m. 

Kenia Bukowieckiego, Odaliska Bu 
kc wskiego. 
Gon. 2. Nagr. 2000 zł. Dyst. 2400 m. 

Busyrys, Kubań, Royal Fox, Królo
wa, Dar, Derwisz III. 
Gon. 3. Nagr. 1.800 zł. Dwulatki. 

Dystans 1100 mtr. 
Solista, Pazur, Kitty, Końcówka, 

Madame Selassie, Kastylia, Honey, 
Egeria, Armand, Daniel, Galoper, Pa
trycja. 
Gon. 4. Nagr. Im. A. hr. Potockiego 
JYitdle Park Plotę 25.030 zł. Dwulatki. 

Dystans 1200 mtr. 
Sumatra II, Klamra, Do Końca, 

Skarb, Big Ben. 
Gon. 5. Nagr. 2400 zł. Handicap. 

Dystans 1600 mtr. 
Rusałka, Lolita, Wamba, Rzeka, No 

wir.a, Aigokeros, La Veine, Lohengrin 
Gon. 6. Nagr. Rzeki Wisły 15.000 zł. 
dla 3 let. i st. klaczy. Dyst. 2200 m. 

Toffi, Witamina, Rosa II, Rybitwa, 
Ostra, Trefl, Renta, Rada, Lulu. 
Gon. 7. Nagr. 1800 zł. Dwulatki. 

Dystans 1100 mtr. 
Kock, Intryga II, Fryne II, Athos, 

Elipsa III, Karioka, Rapsodia, Highlit, 
Luzak, Parabola, Łydynia, Branka III 
Manuela, Amorek, Jantek. 
Gon. 8. Nagr. 2200 zł. DysŁ 2200 m. 

Nobile, Wisconti, Dal, Neptun, Old 
Girl, Treize. ' 
Gon. 9. Nagr. 1600 zł. DysŁ 2100 m. 

Waad, O. K.(  Jorisaka, Demagogia, 
Rawita, Sęp. 

Początek o godz. 1.30 pp. 
NASI FAWORYCI. 

Gon. 1. Kenia, 
„ 2. Dar, Kubań, 
,, 3. Egeria, Kitty, Końcówka, 
„ 4. Skarb, Do Końca, 
„ 5. Lolita, Wamba, Rusałka, 
„ 6. Rada, Witamina, Rosa, 
„ 7. Rapsodia, Karioka, Athos, 
„ 8. Dal, Treize, 
„ 9. Rawita, Jorisaka. 

OTWARCIE NOWEJ ULICY 
Zarząd Miejski udostępni! dla ru

chu kołowego nową ulicę będącą odga 
lęzieniem ulicy Długiej. Ną nowej uli
cy Barokowej, gdzie stanęło kilka blo
ków mieszkaniowych i budynek szko
ły powszechnej, ułożono jezdnię i 
chodniki, oraz ustawiono 'latarnie elek 
tryczne. 

WIECZORNE NOTOWANIA POZA
GIEŁDOWY 

W obrotach pozagieldowych w go-
c'zlnH'jti welczornych tendencja dla 
papierów procentowych i akcyj «— 
utrzymana. . 

4 I pół proc. wewn, poi. jHUl*tw, 
1 - 63.75. 
i 3 proc. prein. poi. Inwesf. I emisji 

82, II emisji — 82,50. 

PAPIERY PROC. I AKKCJE SŁABE. 
Na wczorajszym zebraniu giełdowym 

panowała dla papierów procentowych 
i akcji tenlencja słaba, przy ruchu apa 
tycznvm 

PAPIERY PROCENTOWE. 
(Ostatnia liczba w nawiasach ozna

cza kurs z dnia poprzedniego.) 
3 proc. premiowa poż. inwestycyjna 

la em. 820 (8250): 2-ga em. 8250 
(83.00): 4 proc. premiowa poż. dola
rowa (Dolarówka) 41.75 (42.00). 4 
proc. poż. konsolidacyjna 64.50 (6550) 
4 i pól wewnętrzna poż. państwowa 
63.75 (64.25): 8 proc. L.Z. Tow Kred. 
Przem. Polskiego funtowe 9100 (9200) 
4 i pół proc. L. Z. ziemskie seria V 
63.50 (64.00): 5 proc. L. Z. m. War
szawy (1933 r.) 7150 (7200): 6 proc. 
Obligacje m. Warszawy 8—9 em 7200 
(72.00): 

Akcje: Bank Polski 12300 (123.00) 
Warsz. Tow. Kop. Węgla 3350 (3475) 
Lilpop 8300-8200-8250 ( 8525): Modrze 
jów 17.75 — 17.00 (1850): Ostrowiec
kie 59 00 (61.00): Strachowice 3950 
(41.75): Żyrardów 57.00 (62.00) 

Wartość kuponu bieżącego na dzień 
24 września 1938 r. od 8 proc. LZ 
ziemskich doi. gwarant wynosi zł, 
61.15. 

W obrotach pozagieldowych 3 proc. 
renta ziemska tvs. 50.88—50.75: pięć
setki 57.75—58.00 setki 82.00: 4 proc. 
poż. konsolidacyjna drobne 61.00. 

UIELIJ/\ ZBOZOWń. 
Pszenica czerwona szklista 765 £l 

21,75 — 22,25; Pszenica jednolita 
750 g. I. 20,50 — 21.00; Pszenica 
zbierana 737 g. 1. 20,0 — 20,50; 
Żyto 1 st. 700 g. 1. 14,00 — 14,50, 
lęc/fHien Srowaniisuy esl/IVtU 5 
16.50 — 17.00; — Jęczmień 
I st. 637/678 gl. 15,25 — 15.75 
Jęczmień II st. 649 g. 15,00 — 15.25, 
Jęczmień 3 st. 620,5 gl. 14.75—15.00, 
Owies I st 470 g. 1. 15,00 — 15,50; 
Owies II st. 435 gl. 14.75 — 15.00; 
Gryka 16,00-17,00; Proso 16,00-17,00, 
Croch polny z w. 24,00 — 26,00; 
Groch Wiktoria 28.00 - 30.00, G^ili 
zielony z w. (Folger) 25,00—27,00; 
Rzepak ozimy z work. 43,50 — 44,50; 
Rzepak jary z work. 41,00 — 42,00; 
Rzepik ozimy z work. 42.00 — 43,00; 
Rzepik jary z work. — — — — , 
Wyka ozima. —'— — — — — 
Wyka jara — — — — — Pelusz-
ka — — — — Koński ząb z 
work. pold. Afryk. — — — — — 
Koński ząb amer. — — — — — 
Inkarnatka z work. — — — — 
Rajgras  ang. z work 80,00 — 85,00; 
Lucerna tr. 1 work — — — — — 
Łubin niebieski 11,50 — 12,50; Łu
bin żółty — — — — Siemię Im 1-
ne basis 90 pr. work. 46,50—47,50; 
Mak niebieski z work. 63,00 —J 66,00; 
Koniczyna czerwona surowa bez 
gr. kanianki 
isnniczyna czerw. bet k*«. e ozv. 
stości 97 proc. — — — — — — 
Kon. biała sur. nowa 230,00—250,00; 
Kaniczyna hi3'.t kun 0 ez\st. y/ 
pr. nowa 260,00—280,00; Koniczyna 
szwedzka — — — — — — mą <a 

1108 g.*t I wvrijujowa 0—30 w 
39,00 — 42,00; Maka pszenna gat. 
I — 50 proc. 35,50 — 38,50; 
Mąka pszen. gat I—A 0—65 prcc. 
34.00—35.50; Mnka pszenna gat. II 
30—65 proc. 30,00 — 32,00; Mąka 

« . - »  I I  V  W u-  pr :  I Ł  ,  

25,00 — 26,00; Mąka pszenna gat. 
IP 65 — 70 proc. 19,00 — 2l/i0; 
Mąka pszenna past. 16,00 — 17,00; 
Mana pn/rmia raz.jwa U-»"i nr Mak* 
żytnia gat. I 0—50 25,25—26,00; 
Mąka żytnia gat. I 0 — 65 proc. 
23,50 — 24,25; Mąka żytnia gat. II 
50 — 65 proc. 15,00 — 15,50; 
Mąka żytnia raz. 0,95 pr. 19,00—19,50 
Mjk* „Slipłfor'' 
32.00 — 33.00, Otręby pszenne 
gi. z przem. st. 11,00 — 11,50; 
Otr. pszenne sr. 10,25 — 10,75; 
przem. st. miałkie 10,25 — 10,75; 
Otręby żytnie z przem. stan: 
8.75 — 9.25: Otręby jęczmienne 
9,00 — 9,50; Makuchy lniane 
19,50 — 20,00; Makuchy rzepakowe 
12,75 — 13.25; Makuchy słoneczni
kowe 40—42 proc. — — — — 
Śrut sojowy 45 proc. z work. 23,25 
—23,75; Ziemniaki jadalne 3,75—4,25; 
błonia żytnia prasow. 5.25 — 5.75; 
Słoma żytnia (luzem w snopkach) 
f,75 — 6,25; Siano pras. I (70/80 
pr. traw st. (nowe) 7,75 — 8,25; 
Siano prasowane II 6,50 — 7,00; 

Ogólny obrót 1.132 ton w tym ży
ta 251 ton, pszenicy — .jęcz
mienia 212 ton, owsa 75 ton, mai;i 
pszennej 110 ton, , mąki żytniej 201 
Tendencja dla żyta i owsa ożywio
na. 

VSwrfc De^aE 

SURM i KMITY | 

Arian HfZOWi 
- Piotrkowsko Si E 

Wielki wybór ostatnich nowości | 
francusko-polsklch materiałów na I 
pałtą kostiumy ł sukni* po cinach I 

iclile fabrycznych. 

KALENDARZYK SPORTOWY. 
W niedzi^ę odbędą się imprezy 

następujące :  

Saidio:i W. P. godz. 15.30 między
państwowy mecz |:iL.SL&ki Pclska — 
Jugosławia o puch:r Krata Piotra 11. 
okłady drużyn: Polska: Mad.jsui, 
Szc/e :a.;ia.i, Gałcc.d, Góra, V e; II, 
uytko, PUc 1, Pi.tek, Ko.fcas, W|. 
.lnicwski, Wod-rz. 

Rezerwowi — Rudnu ki, Mi
chalski, Nyc, Kr.lola, W„sia. I igo li-
v.'ia: Gia.er, iiugl, /Uat sic, Le:,ir.e:, 
Jfjzbin ek, Kui.o.i.vi:, SS.~o , L:srk, 
vVoitt, Antulkovi :, Wolke . Sę.;zia p. 
Ekllnd (Szwecja) a na U li pp. Łan-

!gc i Mardeszki-W.cz. 
| Cyrk godz. 12: mecz bokserski o 

mistrz. Wi-r-zawy Okęcie — Makaoł. 
irrogram w;1-l: S-bk:wiak (lub Wój
cik) — Rundstcin, Tuor.k — Jaku-
Cowlcz, Czcrick • Lewk wiiz, Koz
łowski (lub Kriankijwicz) — Rożen 
cluni, Bąltowsk) •— Szl iz, Woźnicki— 
ruks, Leon aU — N:u ing, Lacko v -
ski — Blum. Sęd:ia p. Li k, a na 

'punkty pp. Prcndcwski, Romanowski 
i Chrts.ek. 

W Uriu-ie godz. 1S: n-.e z bc.ks:r-
ski o misL"zas.wo Wa.sz:.wy Cz clio-
wice—C.W S. P.o ra:n wa.k: Br.ę-
czck — Rz.wnicki, M1 er — Wi; -
czurek, Maku:i s :i — Łipiń k, Ja> 
czewskl — Ab.am:zyk, Grą ko.vskl 
— Brzoska, Wiśiaew.Mil — Całka, Ir-
chacki — C ą.ela, Osuch — Jar new
ski. Sę:!zia w rin^u p. Czyżowski, na 
p:inktv pp. Plewi.k, Ch.iclak i Li
sowski. 

Na Powązkach mecz bokserski Fort 
Uema II — Skra (kL B.) 

Lo':al Gwiazdy — mecz bokserski 
(iwiazda — Wa.szawiai ka (kl. B.) 

Z KOB. KL'JBU SPORTOWEGO 
„AD ASTRA". 

Za.ząd Kob. Klubu Sportowego „AJ 
Astra" zaw.aciamia, że ćwirze. ia 
gimnastyczne i gry sportowe oeby • 
wają się w sai gim ?_sty.znej w O-
gródku Rau'a (Ogród Saski) we wiór
ki i piątki w gcd/. 7—10 wie .z. | 
w ś"o«y 9—10 wiecz. Infor.r.acje i 
zap.sy r.a miejscu lub w s:kretarcii-
cie w poiiiedzia ki 8 -10 wiccz. (ul 
Królewska 23, tel. 68".-Cl). 

GJFIA fl y 
NA DOM SIEROT, Krochmalna 92. 
1) Zamiast kwiatów na grób 

b. p. Marka Szweda, ojca na
szego kolegi kl. II lic. g!mn. 
„Spójnia" składają koledzy 10.00 

2) Za nieprzyjęte honorarium 
od p. Lewande składa Dr. Józef 
Celmajster 10.— 

3) Z okaizji pierwszych uro
dzin Cwi Perelmutra składa N. 
N. 10.— 

4) Dla uczczenia pamięci ko
leżanki nnszej Hani Żabinow-
skii-ei, składają zamiast kwiatów 
wychów, i 'koleżanki kL 4-tej 
ginin. H. Kaleckiejo 12.— 

Dla uczczenia pamięci Męża 
w pierwszą roczinicę zgonu 
składa E. G. na ; 

1) Tow. Pom. bezdomnym 
Żyd., Elektoralna 6 100.— 

2) Szpital Dziecięcy im. Ber-
sonów 50.— 

3) Tow. „Ba.'s Lechem" 25.— 
) Eksmitow. r-ny Z. S. 2j.— 

Razem 200. — 
Dla uczczenia b. p. Sali Judy 

sktadaja uczenice kl. II i III 
GImn. Tow. Zjedn. Nauczycieli 
na rzecz biednych dzieci do dy
spozycji „Tozu" 10.— 

P.'M. Sc::Et r."ld oflarufe na 
rzecz g'.odn. dzieci dj dy. p. 
Tozu 9.— 

na rzecz chorego A. O. 4.--
na rzecz paralityka B. 4.— 

na rzecz eksmit. r-nv ż. S. 4.— 
na rzecz wdowy po zabitym 
czyść, szyb b. p. M. Mon:ża-
rzu 4.— 

Razem 20.— 
NA RZECZ EKSMITOWANEJ RO -

DŻINY Z. S. 
Wanda Poznańska, Łódź 3. _ 
Stała czyt. z Gdyni 3.— 
Eugenia Mandel 5.— 
Bezimiennie 1.— 
H. 3.— 
Z. R. 10.— 
Bezimiennie 5.— 
S. Sulicr 5.— 
P. S. 20.— 
A. O. 5.— 
NA TOW. ..TOMCHAJ ANYIiYl". 
1) Dla uczczenia pamięci Se

weryna Regirera składa Euge
nia Mondel 25.00 

2) H. Kurlandska 5.— 
NA AKCIE DOŻVW?AN'A BIED

NYCH DZIECI PRZY WIZO. 
Dr. S. Z. 5.— 
NA DOM SIEROT, TWARDA 7. 
W drAi konfirmacji Wewka 

łablnntó p'mia^t npominku 1 

składa L. Tabakmai 5.— 
NA KEREN KAJKMET. 

Z okazji srebrnego wesefa 
państwa Lewin na drzewko w i 
lesie Herzla składa Z. J. 10.— 

mim KOBIETY 
I KRESTCY 

P O i O ' S  
su ściśle od siebie uzależnione, bo
wiem tyiko krem Pond's zapewni 
Pani wdzięk i powab. 

POND'S VANISHING CREAM 
nadaje skórze aksamitną mięk
kość i matowy odcień. Krem ten 
stanowi Idealny podkład pod pu
der. 

POND S COLG CREAM używa 
się przed udaniem się na spoczy
nek. Krem ten wnika w głąb po
rów, oczyszcza je i wzmacnia 
skórę, 

PUDER POND'S do nabycia 
w 5 odcieniach : Rachel 1 i 2, 
Naturelle, Pecke i Brunette. 
Puder ten jest niezwykle miałki, 
subtelnie perfumowany i dosko
nale przylega do twarzy. 

Próbki  obydwu kremów 1 pudru  w S  
odcieniach e t r rymać motr .a  po  nade
słaniu  tego  k- joenu x  ra l ; .c  :eniem 
znaczka  po« '  "  R r >  P o d  

D/H. WŁADYSŁAW GLAZER, 
Warszawa, Al. Jerozolimska 41. 

Nazwisko 

»dre«  668 

Elżlieia Mmnm 
P R A C O W N I A  

j OKRYĆ DAMSKICH i FUTER 
j NAJNOWSZE MODELE. 

WARUNKI DOGODNE. 
ŻULIŃSKIEGO 11 m. 38. 

Tel. 9-58-49. 

P 3 U  
PO POWROCIE 

P3L£CAN NAJNOWSZE MODELE — 

PASÓW I STANIKÓW 

Chmielna 32 m. 24 | 
m — TcL, 2-57-43. — i 

i® psi 
Niedziela, dnia 25: Cytadela — X 

Pawilom, ciejsce straceń. Ziórka o 
godz. 10 rano w lokalu ŹTK. 

NA TOW. „BAJS LECHEA1". 
Sara R. 1.— 
E. Kurlandska 5.— 

NA „CENTOS" w m-cu. 
Administr. domu Pawia 34 10.— 
NA INSULINĘ DLA SALCI O. 
D. Rozenholc, Gdynia 3.50 

NA RZECZ WDOWY PO ŻABIEMU 
CZYSC. SZYB B. P. M3NCZARZU 

H. N. 50.— 
Zamiast kwiatów na grób uko
chanego Męża i Ojca naszego 
b. p. Feliksa Rittenberga skfa-
dają żona i dzieci : 

na Dom Sierot, Krochmalna 25.—• 
na Dom Sierot, PI. Grzyb. 7 25.— 

na głodujące dzieci do dysp. 
..Tozu" _ 35.— 

dla Salci O. i;a ki'uliny 15.— 
Razem 100.— 

Zamiast kwiatów na grób 
brata mego b. p. Feliksa Rit
tenberga składa Heiena Zamc-n-
hofowa z rodziną : 

na „Rajs Lechem" 25.— 
na „Tomchaj Anyim" 25.— 

Razem "i0.— 
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E R N  AN 
K R A W I E C  M Ę S K I  

L I P S Z Y C  
(GMACH OPERY — POD FILARAMI) 

Specf&Sroy dział krawiectwa DAMSKIEGO: „Fasony Angielskie" 

V 

WI0Sl(3 spili llllin .JilSlSfoi ItttBIKfa W Tlleftir HStUIZIRI GEHEHAl) TRIESTE 
Bilsns majątkowy Centralnej Dyrekcji w Trieście na dzień 31 grudnia 1937 roku 

STAN CZYNNY .; Gotówka w kasie L. 17.099.472.91, gotówka w bankach i innych instytucjach 
L. 162.203.707 60, papiery wartościowe L. 1.450.133.783.52, akcje Towarzystw nierucho-
mościowych, zarządzanych przez Towarzystwo L. 20. ć'05.600,—, nieruchomości własne 
L. 610.722.000—, ?ywy i martwy inwentarz folwarków L. 8.906.971.97, weksie w portfelu 
L. 801.453.99, pozyczki hipoteczne L. 27.133.523.67, pożyczki udzielone na polisy życiowe 
Towarzystwa L. 2!7.020.380.72, towarzystwa reasekuracyjne L. 384.782.092.40, przedsta
wicielstwa Towarzystwa L. 120.009.125.38, rachunek b ezący Bil. A. L. 57.610.539.95, 
różni dłużnicy L. 39.479.874.73, depozyty zdeponowane jako kaucje L. 134.964.428.11. Ra
zem L. 3.251.232.954.95. 

STAN BIERNY: Kapitał akcyjny (całkowicie wpłać.) (120.000 akcji po 1.000 lirów) L. 120.000.000.—, 
rezerwa zysków przepisana statutem L. 39.079.197.02, rezerwa nadzwyczajna 
L. 25.000.000.—, rezerwy na pokrycie różnicy kursów papierów wartościowych 
L. 71.618.224.34, rezerwy nieruchomości — L. 79.914.911.73, rezerwa składek (po potrąc. 
udziału reasek.) I. 2.106.027.326.09, przeniesienie składek (po potrąc. udziału reasek), 
L. 91.148.910.78 rezerwa na szkody nieuregulowane (po potrąc. udziału reasek.) 
L. 105.557.099.20, fundusz zysków do podziału między ubezpieczonymi na życie z udz. 
w zyskach — L. 3.222.355.93, kasa przezorności urzędników L. 82.951.888.24, towarzystwa 
reasekuracyjne L. 219.215.323.35, przedstawicielstwa Towarzystwa — L. 13.572.624.85, ra
chunek bieżący Bilansu B. L. 57.610.539.95, różni wierzyciele L. 30.482.595.18, bank Italii, 
5% pożyczka „re timibile" na r/ku ubezp. L. 42.519.831.20, depozytarjusze papierów war
tość. z tytułu kaucji L. 134.964.428.11, przeniesienie zysku niewypłaconego w roku ubieg
łym L. 1.894.832.46, zysk w roku sprawozd. L. 26.422.866.52, razem L. 3.251.232.954.95. 

RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT CENTRALNEJ DYREKCJI W TRIEŚCIE ZA ROK 1 93 7. 
Z Y S K ,1: 

S T R A T . Y i  

PALTI 

rezerwy składek (po potrąceniu udziału reasek. z roku ubiegłego) L. 2.012.615.654.52, 
przeniesienia składak (po potrąceniu udziału reasek. z roku ubiegłego) L. 92.214.356.45, 
rezerwy na szkody nieuregulowane (po potrąc. udziału reasek.) L. 95.689.936.39, wy
równanie kursów—L. 60.653.557.54, wpływ składek (po potrąc. storn) L. 825.749.760.16 
d o c h o d y  z  l o k a t y  k a p i t a ł ó w  L .  1 0 4 . 9 S 6 . 6 7 0 . 1 9 ,  i m n e  d o c h o d y  L .  4 2 . 9 4 1 . 9 5 4 . 5 3 ,  r a z e m  
L. 3.113.744.774.70. 
siklaidkii reasekuratorów L'. 294.626.223.68, wypłaty szkód, płatnych kapitałów i rent (po 
potrąc reasek.) L. 211.084.429.66, wypłaty zia odkupione polisy życiowe (po potrąc. 
udz. reasek.) L. 42.492.398.40, koszty administracyjne, podatki, honoraria lekarskie oraiz 
prowizje L. 224.767.710.52, inne wydatki L. 11.587.809.85, rezerwy składek (po potrąc. 
udziału reasek. z roku sprawozd.) L. 2.106.027.326.09, przeniesienie składek (po potrąc. 
udziału reasekur. z roku sprawozd.) L. 91.148.910.78, rezerwy na szkody nieuregulowane 
(po potrąc. udziału reasek.) z roku spraiwozd. L. 105.567.099.20, zysk L. 2ti.442.866.52, 
razem L. 3.113.744. 774.70, 
W Polsce wynosił zbiór składek z dodatkami w roku 1 9 3 7 we wszystkich działach 
zł. 9.745.624.71, wypłacono szkód w roku 1937 zL 4.836.750.56, wypłacono szkody od 
roku 1926 t. j. od czasu otrzymania koncesji na działalność na całym obszarze Rz/plitej 
wynoszą zł. 37.483824.81, fundusze gwarancyjne ulokowane w kraju wynoszą złotych 
22.745.448.18. 

MU————————W 
jesćenne, zimowe oraz garnitury z najlepszych ma 
terialów bielskich, gotowe 1 na zamówienie. Ceny 
konkurencyjne. Wykwintne wykoinanie, poleca $z.RAPPEL 

Odpowiedzialnym kredyt 

WARSZAWA 

Wózki dzietiete 
Reparacje — odnawianie. 

Graniczna 12, tel. 693-59 (podwórze) 

SAN0CH0D0W£ 
| AKCESORIA 

8 Centrala i 
| Warszaw 

CE3BB1 HURT 

CZĘŚCI 
ZAMIENNE 

Centrala Samochodowa" 
Warszawa, Jasna ' 

HURT - DETAL 

KORESPONDENTKA polsko - r.n-
giełsko - francusko - niemiecka, wyż
sze wykształcenie, pragnie zmienić 
pesadę. Tel. 11-79-54; 4 — 6. 

29958nw 

HEBRAJSKIEGO udzielam metodą 
konwersacyjną. Postępy szybkie. 
Dzieciom specjalnie ułatwioną meto
dą. Tanio. Dzwonić teł. 11-28-05 od 
5—7. 1913N 

ABSOLWENT Uniw. Warsz., ruty
nowany pedagog, udziela lekcyj w 
zakresie gimnazjum i liceum, przygo
towuje do egzaminów maturalnych. 
Specjalność: matematyka, fizyka, che
mia oraz języki polski, łacina, nie
miecki i francuski. Teł. 11.19-37. 

STUDENT, długoletni korepetytor po
szukuje lekcji. Zakres gimnazjalny i 
licealny. Specjalność: matematyka, fi
zyka, chemia, francuski. Postępy za
pewnione. Dzwonić 11-64-42 codzien
nie godz. 3—5. 5990n 

WYBITNA siła pedagogiczna ud/zieia 
lekcji: polskiego, francuskiego (i kon 
wersacji), łaciny, fizyki w zakresie 
gimnazjum, liceum Przygotowuje 
eksternów do matury. Lekcje dla do
rosłych! Specjalna metoda. Tematy 
maturalnelll Dzwonić 11-53-51 od 
10—I pp, prosić p. Dorkę. 

STUDENT udziela lekcji, korepetycji 
w zakrefie szkoły średniej (gimna
zjum, 'iceum). Dzwonić 2-80-78. 

ANGIELSKI, francuski, his/pański 
Borkowski, Elektoralna 30 — 98 

Koresponduje, tłumaczy Teł. 200-54. 

KURSY Ajzensztatowej zawiadamiają, 
ii rozpoczęły już naukę. Kursy ranne 
i wieczorowe. Nauka indywidualna, 

tlowolipkl 19 z""' 
Tel. 11.05-68 

KffiS B-cia LI1ERBAUM 
Miodowa m. 16, telefon 297.81 

zawiadamia uprzejmie Szan. KLIENTELĘ, że posiada najnowsze MODELE 
na SEZON JESIENNO - ZIMOWY 1938/39. CENY bardzo przystępne. 

Angielska firma tekstylna, 
produkująca swe wyroby także w Polsce poszukuje zdolnego i uczciwego 
ajenta na Warszawę i Łódź. Oferty z referenejfimi nadesłać do Administracji 

pod „Zdolny 234". 

WYTWÓRNIA PRZYRZąEOW ESAimS&WYCH 

„F 1 M A" ini J. lafeld 
podaje do wiadomości Sz. Klijenteli, że z d. 1-go października firma zostaje 
przeniesiona do nowego lokalu przy ul. Ś-to KRZYSKIEJ 30, tel. 2-59-23. 

Na nowy rok szkolny poleca wszelkiego rodzaju pomoce szkolne dla 
liceów, gimnazjów i szkół powszechnych w wielkim wyborze. 

Na żądanie przesyłamy katalogi i szczegółowe oferty. 

Spółdzielnia Zrzeszonych Stolarzy w Warszawie 
zawiadamia Sz. Klientelę, iż z dn'em 19 września b. r. nastąpiło otwarcie 
SALONU MEBLI przy PI. Żel. Bramy 1, teł. 5-44-25 zaopatrzonego w 
wielki wybór mebli stylowych, nowoczesnych, kuchennych i tapicerskich, 

wykonanych przez najlepszych fachowców wg. najnowszych modeli. 
CENY ŚCIŚLE FABRYCZNE. 

fe/iifUTłflfefrW jednofazowe Stoczni Gdańsk. Wyłączna sprzedaż. Ceny. I riU i igFtt g fabr. B/T. Inż. J. ELTERMAN, Chmielna 27, tel. 588-10. | 

SALON CZESANIU MM 
TRWAŁA ONDULACJA 

SPECJALNOŚĆ! 
FARBOWANIE W4CS6W 
BARWIEH1E RZł-S v M A N I C U 8 E 

Solna 9 m. 1, te!.S73-S1 
POWROSfŁA 

Już się ukazał 
numer podwójny (sierpień—wrzesień) 

„Nowej felgfyny 
i Kosmetyki 

dla Wszysikkh" 
Do nabycia w kioskach i u koszyk. 

Adres Redakcji i Administracji: 
.Warszawą Monhiszkj 7, Tel, 11-43-08 

liii Sini 
Złota 4® m. 25 

tel. 2-78-71. 
Poleca na sezon bieżą
cy duży wybór g oto-
wych kapeluszy wg. 

ostatnich modeli 

K U RS V 
KROJU, SZYCIA i MODELOWANIA 

MSTRZ MAM HEiSSUCH 

Przejazd 9 m. 38 (w gmachu kina), 
. . tel. 11-90-91. 

W najbliższych dniach rozpoczynają 
się zajęcia na kursach kroju i mode
lowania, krawieczyzny, konfekcji 

dziecięcej i bieliźniarstwa. 
Modniarstwo pod kierownictwem siły 

fachowej z Wiednia. 
Kancelaria ftzynna U—a j $—3 

Wygrane, które wypłaciliśmy 
naszym graczom 

Zł. 100.000 111680 

100.000 n3a62N22 

na Nr. 134331 
na Nr. 124224 
na Nr. 52433 
na Nr. 111697 
na Nr. 62931 

na Nr. 92475 

na Nr. 142811 
na Nr. 77286 
po 5,000 zł. 

2). 50.000 

, 15.000 
. 1S.OOO 
„ "SO.OOO 

, ^o.ooo 
, fO.OOO 
„ 10.000 
„ 10.000 

ot az wiele wygranych 
i innych mniejszych. 

SZCZĘŚLIWA KOLEKTURA 

WROCŁAWIU 
WARSZAWA 

Targowa 57 i PI. 3ch Krzyży 13 
Konto P. K. O. 22,853 

Losy I-ej kl. 43 Lot. są już do 
nabycia. 

ZWIĄZEK Nauczycieli poleca wykwa 
lifikowanych nauczycieli, korepetyto
rów do wszystkich przedmiotów z 
zakresu gimnazjum i liceum, rutyno
wane wychowawczynie i freblanki. 
Kursy języków: angielskiego, francu
skiego, niemieckiego dla początkują
cych i zaawansowanych Przejazd 11 
—7. tel. 11-82-70. 20—21. Sobota 13 
—14. 2994S7n 

PIĘKNEGO akcentu wyucza młody, 
redowity Wiedeńczyk udzielający nie
mieckiego. Lekcje, korepetycje, kon
wersacja. Oferty sub: „Perfekt". 

30079nw 
STUDENTKA U. J. P. udziela lekcyj 
zakres gimnazjum (łacina, francu
ski). Dzwonić 11-48-27. 299G0n\y 

ENGLISH and hebrew lessons, trzy
dzieści godzin konwersacji. Wystar
czy dla emigrantów. Ceny przystę
pne. 11-28-38. 30074n w 

LibRLINIANKA, rutynowana nauczy-
c.tlka udziela niemieckiego. Konwe*« 
sr.cja, teoria, literatura. Tel. 8-35-08, 
4 — 8. 30035nw 
POLITECHNIK udziela matematyki, 
fixyki, francuskiego, łaciny. Zakres: 
gimnazjum, liceum. Dzwonić 11-08-48 

29385nw 

NIEMIECKIEGO — najszerszym ża
ki esie udziela absolwent wiedeńskiej 
akademii handlowej. Koresponcien-
cia. 637-88. 29988nw 
NAUCZYCIELKA (magister filozofii) 
udziela wszystkich przedmiotpw. 
Gimnazjum powszechne. Teleion 
11-59-64, 2 — 4. 2997Snw 

WYCHOWAWCA z doskonałym he-
biajskim, niemieckim i angielskim. 
Pierwszorzędne referencje. Telefon: 
11-49-23. 29982nw 

LEKCJI muzyki, fortepian udziela u-
czeń Rachmaninowa. Ceny dostępne. 
Wspólna 61 — 18. 29972nw 

LEKCJI francuskiego metodą prak
tyczną. Ceny dostępne. Wspólna 
61 — 18. 2997 lnw 

FRANCUSKIEGO wszechstronnie u-
diiela mgr. fil., pierwszorzędna siła 
(dvplom Sorbony). Konwersacja. 
Teł. 6-53-57. 29969n\v 

STUDENT przyjmie korepetycje. 
Specjalność: polski, matematyka, ła
cina. Ewentualnie półkondycja. Tele-

11-68-22. 29947nw lon 

ENGLISH, grammar conversation, 
correspondence, literature, teaches 
perferct young man studying in Lon 
don. Information 5-98-63; 9—2, 4—7. 

. 29493nw 
WIEDENKA udziela konwersacji nie
mieckiej. Tel. 9-50-16. 29918n 

ABSOLWENTKA uniwersytetu, kon
serwatorium udziela wszystkich przed 
miotów _ gimnazjalnych, fortepianu, 
hebrajskiego, francuskiego, niemiec
kiego. Telefonować 11-61-36. od 15-
16- 29544N 
MATEMATYKI, fizyki, niemieckiego 
udziela student matematyki i dyplo
mant Politechniki (Ewent. za obiadv) 
12-16-85 godz. 2—8. 29560N 

PIANISTKA- wirtuozka Wanda Za-
jąc-Klejmanowa wznowiła lekcje A-
kompaniuje Teł. 10-30-32 lub 5-1 i -31 

29579N 

Ustosunkowany 
ztrządca domów, mogący służyć na ' 
z?danie, pierwszorzędnymi referencja 
ml, obejmie jeszcze zarząd domów 
w Tel-Awiwie. Oferty: Księgarnia E, 
Wiener, Katowice, Szopena 8 

„Zarządca". 

ANGIELSKIEGO wyucza rutynowany 
pedagog, powróciwszy dominium ang. 
Konwersacja. Korespondencja. 207-89 

30078ii 

pod 

Antologia p oeafi 
tydowik l«| 

Zbiór najwybitniejszych utworów 
z literatury żydowskiej I hebraj

skiej ubrał I przełożył 

S .  H I R S Z H 0 R K  
CENA *ł. 2.50 

c, 7 .° ldobnei oprawie zl 1.80. 
Skład główny: Księgarnia N. Sza-
Dlro. Warszawa 11! Nnwntubi o 

STUDENTKA polonistka szuka lekcji 
za obiady. Żelazna 89 m. 22 Ewa. 
telefon 7-27-59 godz. 8—9; 16 18 

30092n 

DETAL 

PEDAGOGICZKA, wykładająca w li
ceum i gimnazjum ma godziny wol
ne; przygotowuje do egzaminów eks 
ternistów i nauczycieli uczv doros
łych metodą łatwą i krótką, udziela 
koreoetycyj. Wiadomość. Telefon 
.185-92. 6154N 

PEDAGOGICZKA rutynowana, absol 
uentka gernianistyki, udziela lekcyj, 
korepetycyj w zakresie gimnazjal
nym. Wszystkie przedmioty. Niemiec 
k' — konwersacja. Uczy dorosłych. 
Teł. 11-02-52, godz. 4—6. Adres Fre 
ta 16 m. 27. 6454nw 

TANIO! Studentka udziela lekcji. 
Specjalność: matematyka, fizyka, che 
iria. Tel. 5-85-92. 29600nw 

ANGIELSKIEGO, niemieckiego (in
dywidualnie, małe komplety) — ta-
no. Referencje. 6-18-14, między 9 — 
11. 29598nw 

FORTEPIANU uczy b. uczeń Drze
wieckiego. Specjalność: interpreta-
cia. 6-18-14, między 9 — 11. 

29597nw 

MATEMATYKI, fizyki (liceum! ma
tura!) udziela tanio magister mate
matyki. Przygotowuje studentów u-
r/wersytetu. Dzwonić: 2-76-64. 

29886nw 

HEBRAJSKIEGO, francuskiego, ma-
tematyki oraz korepetycji ogólnych 
udzielają studenci - specjaliści. Pierw 
sicrzędne referencje. 6-98-89 od 
14 — 16. 29873nw 

ABSOLWENT U. J. P. udziela lekcji: 
liancuski, matematyka, łacina, fizyka. 
Rtferencje. Telefon 215-89. 

29787nw 

,, BUCH ALTER YJNE Współczesne wy 
kłady", Nowogrodzka 48, — gwaran
tują wielodziedzinową samodzielność 

I natychmiastowy warsztat pracy! Za-
• miejscowym korespondencyjnie." 
; 6571 n 

FRANCUSKIEGO lekcji konwersacji 
uczadam. Tłumaczenia. Dyplom ria-
ryski. Teł. 9-53-26; 3—5. 29475nw 

MAGISTER polonistyk^ kwalifikacje 
(studium pedagogiczne, praktyka) 
przvjjnie posadę w szkalnictwie. Pro
sit p. Dorę. Tel.: 11-53-51 od 10 -

5989n 

NAUCZYCIELKA — b. kierowniczka 
koły przyjmie pólkondycję, lekcje, 

do dzieci w wieku szkolnym. Rtfe-
rercje pierwszorzędne. Dzwonić 

95-54. 29936r.w 
LiEUTSCHEN, englischen Unterricht 
(Grammatik, Konversation, Handels-
korrespondenz, Stenografie) ertciłt 
gruendlichst Oymnasiasten und Er-
wachsenen deutschgebuertiger Leh-
rei. Teł. 7-10-4^ 30101 rw 

ABSOLWENT matematyki, .fizyki, 
•.lemieckiego, hebrajskiego. Gimnaz
jum, liceum. 2-15-96. 30106nw 
FRANCUSKIEGO każdym zakresie 
udziela nauczyciel wyższym wy
kształceniem. Długoletnia praktyka 
1-aryżu. Teiefon 2-98-50. Dwunasta—• 
P'trwsza. 30110nw 

POLITECHNIK udziela matematyki, 
f.iyki, łaciny, hebrajskiego, polskie
go, francuskiego (wypracowania). 
Matura, liceum. Referencje pierwszo
rzędne. 5-22-92. 30116nw 

STUDENT U. J. P. poszukuje lekcyj 
zr.kres gimnazjum (łacina, francuski). 
Dzwonić 12-06-29. 30123nw 

BUCHALTERII, stenografii, maszyno-
p sania, korespondencji, angielskiego, 
n.emieckiego, hiszpańskiego udzitla 
sita dyplomowana. Szybkie, gruntov;-
ne przysposobienie biurowe. Karme
licka 17 — 7. 295G3r.s 

FRANCUSKIEGO wsz^ech&tromnią, 
konwersacji, korepetycji, kerespon -
dencji handlowej, udziela nvlod'a ru» 
tynowara naiuczyciełka. 8-97-91. 

435n 



NASZ PRZEGLĄD, Warszawa, niedziela, 25 września, 1938 r. 2SJ 

nai-ka i iwcłwwanie 

TT/U. BERLITZ! Języki: angiel-
>.'• francuski, niemiecki, inne. Kom-

SMV G-cio osobowe. Dla początkują-
P'"i zaawansowanych. Profesoro-
21 cudzoziemcy Pisanie na maszy-

ich Jerozolimska 37. 6527n rac 
jpolskiego (lematy, refera-

,„i Irst vii nauczam, gruntownie, ta-
(obi-..iv). Tel. 11-98-45. 

152n fliJ 

JjUDEN ii'A humanistyki udziela 
wcus'tisgo, łaciny, polskiego. Zą-
htt gimnazjum 2-27-46, 11—19. 

171 n 

ćfjjÓEŃTKA, A.bra polonistka, zna
jomością maszyny, francuskiego, szu 
L iajęV.:'a. Wymagainia skromne. 
fe|. 12-18-00. 402n 

PRZEDSZKOLE Marii Fejgin Chwa
stowej, przyjmuje dzieci od lat 5, 
marszałkowska 52 m. 8, 3—6. 187 

mATEMATYKI, fizyki, łaciny, nie
mieckiego udziela absolwent uwwer-
jytetu. Matura. 8-14-43. 414n 

KALICiRAF B. Be mi am wyucza pięk
nie i prędko pisać. Elektoralna 14— 
72. 420n 

UDZIELAM niemieckiego, 'angielekie-
ca, konwersacja, ewentualnie za po
kój, Telefon 9-9G-70, 4—7 pp. 

416n 

FLORA NiftENBERŻA.NKA zawiada 
mia, te 4.10 rozpoczyna komplet freb 
lowsko - przygotowawczy. Zielna 3 
.-8, tel. 5-85-73. 4l8n 

f)EUTSCH, Konvorsation, Gram a tik, 
Speoialitaet — Technik, Handel, er-
teilt Professor, gebiirtiger Schlefier, 
2-80-54. 4 2 4 n 

ABSOLWENT matematyki udziela 
matematyki, fizyki, chemii (wszyst
kich liceów). Obiady. Referencje. 
11-94-15. 425n 

PARYŻANKA po powrocie Paryża, 
hauczy irancuskiiego najnowszą me
todą. Poprawia stopnie. Sienna 61 — 
22- 450n 

STUDENT ekstern przygotowuje do 
matury ekstenn.ie. Specjailność mate
matyka. Te. 11 -08-96. 42<Jn 

STUDENT udziela lekcyj i korepefy-
cyj. Szybko naucza dorosłych. Tel. 
'J-03-06. 430n 

NIEMIECKIEGO, angielskiego, łaciny 
udziela studentka anglistyki, abso.1-
v/en'ka niemieckiego gimnazjum. 
S-81"95- 43ln 

KURSY kosmetyczne d-ra Zamenho-
3 met. Academie Scientifique de 

Beaute Paris, rozpoczynają we wrze
śniu nowy semestr. Dyplom daje pra
wo otwarcia gabinetu. Zapisy Sana
torska 36, godz. 3—5. 66S3n 

LULLIiN, Gry na fortepiaimie najmow-
metodą naucza dyplomowana 

nauczycielka Klimghofferowa, Wie
teska 6-63. 66S5n 

STUDENTKA przyjmie lekcje. Spe-
ja mosc: francuski, łacina, matema-

,y5.,Zakres  gimnazjum. Telef. 
I^67- 447 n 

'iip/ ^ V c'i er y j n o-o rg naiiiaax: y j n e 
ii pel . Świadectwa. Najbliższy tur
nus pieruszcgo października. Sienna 

6634n 

„T arbut" stud. 
' jj^istyikii, udztola hebraj-

Tel h i',fń® :skies° (ew- o-Wady). 
- n-4()-2.x I70n 

^BRAJSKicGO, angielskiego, mate-
U :P 'i' i

uc'zie' ia  student anglistyki 
irL J yt! , tu  Mistycznego (ab -
Tirh" f.\ 'rai&-<'e"o gimnazjum 

331-31 (CW' obiad>')- Te'ef. 

Mor, 
I75n 

^ lekcji giinn., liceum, matura. 
te' c f. 
I76n 

usamodzielnia, 

K t ;  rep e t yio r-w y cli o w a w c a u-
tó*.. .... 

11-40-23. 

kunwer  ktces-
afe^n",": l , lk ra t !l'ry systemem pr.zy-
i„_., . .i ^ absolwent Uniwersytetu 

ma-
,^«unym, absolwent 
bry1"*"'.'?0- P rzygotowuie do 

rV Mg:riskiej. 11 -00-85, 4—6. 
155n 

udziela rutynowana 
M.1 i'i - (dyplom berliński) Tel. 
Sr-i- 9  w'ecz.) i2f;m 
fRANC 

S-
|; i3. T';;-
ff'3! y.,,. 

L: 
H przv 
"oi«rSH • 
'2-07-''" 

H r -

W i ,  
'.Vrr-

r ' r r -

PS'v r-'v. 

^:.r 
na'l-3 5 

•ViEGO gruntownie filo'og 
konwersacja, kore.pety-

"czenie. Wyjeżdżający! Stu 
•' 11-87-76. " 13.611 

i-CO, konwersacji, lat-
~eszoną metodą, naucza 

pedagog. Dzwonie 
13Sn 

i -/.NE 4 mieś. Kursy D-ra 
ynskiego, Warszawa, Plac 
'"zvżv 1 I ni. 4, tel. 956-33. 

do Mwrfcia S'-mocWel-
' 'ctu kosmetycznego 7a-

, :t ' 6637n 

m mnsżriyicli. Gfum'pwna 
z'ntyeli mie?ircznie. Calico W :|. i en mesrcznie. cancci-

i,..' kurs 15 zlotvcli. Marszałkowska 
' 6633r. 

uurtciiPONDENT w> kwalifikowany, 
znajomością języków, księgowości, 
miody, referencjami, poszikuje posa
dy stałej, godzinowej. Telefon 
527-31. 30497N 

STUDENTKA rutynowana nauczy
cielka poszukuje lekcji pólkondycji 
(Obiady) tel. 6-07-34. 3051 IN 

STENOGRAFII polsko - niemiecko -
.ingielskiei — system najnowszy, u-
proszczony. Korespondencja handlo
wa. Konwersacja. 264-09. 30505N 

MATEMATYK!, łaciny, niemieckiego 
hebrajskiego udziela albsolwent Uni
wersytetu gimnazjum, liceum. Tel. 
627-22. 30504 N 

MASZYNISTKA biegła, przyjmuje do 
przepisywania, prace magisterskie, 
doktoraty i rękopisy. 11-78-36. 

30498N 

NIEMIECKIEGO gruntownie udziela 
dyplomowany germanista. Najszerszy 
zakres. Liceum. Dorośli. Tłumacze
nia 621-33. 30493N 

BUCHALTERI1 włoskiej, amerykań
skiej, przebitkowej, uczy dokładnie 
wykładowca byłych kursów Henry-
kowej Fruchtman, Elęman, Elekto
ralna 19—7, telefon 687-59. 30559 

DYPLOMOWANA nauczycielka dokr 
tór anglistyki udziela angielskiego 
Dzwonić 3—6 telefon 660-87. 

29315N 

POLITECHNIK udziela lekcyj: (ma
tematyka, fizyka, łacina, niemiecki) 
Gimnazjum, liceum. Równ/ież hebraj-
ność, tel. 646-21. 29492N 

ABSOLWENT UJP pedagog o du
żym doświadczeniu, udaiela matema
tyki, fizyki, chemii i niemieckiego. 
Gimnazjum, Iceum. Również hebrajr 
ski. Referencje 846-74; 4—8. 

30501N 

UCZEŃ konserwatorium średniego 
kursu udziela lekcji gry na skrzyp
cach. Tanio. Dzwonić 671-47. 

30573N 

GRY fortepianowej udziela rutyno
wana pianistka. System konserwato
rium. Dorosłym metodą skróconą. 
Tel. 590-75, 9—11. 3048IN 

DOŚWIADCZONA nauczycielka u-
dzela lekcji, uczy dorosłych, szybkię 
postępy zapewnione. 11-44-18. 

30479N 

STUDENTKA Uniwersytetu, student 
Politechniki poszukują lekcji, łacina, 
niemiecki, matematyka, hzyka, matu
ra, tel. 224-41. 30463N 

RODOWITY Francuz - pedagog u-
dzida lekcyj francuskiego, konwer-
sacyj, tel 202-12. 30210N 

MATEMATYKI, fizyki, niemieckiego, 
(gimnazjum, 'iceum, matura) udziela 
magister matematyki. Dzwonić 
11-09-28. 30218N 

FRANCUSKIEGO angielskiego udzie
la młoda rutynowana nauczycielka 
Złota 54—95, telef. 274-63. 30222 

TANIO!!I Studentka uczy polskiego, 
niemieckiego, łaciny, przyrody, histo
rii — przygatawia do egzaminów 
dorosłych ułatwioną metodą 11-46-79 

30260N 

ŁACINY, polskiego, niemieckiego u-
uziiela wykwalifikowana pedagogicz-
!<a (Gimnazjum, łiccum). Dzwonić 
201-83. 30245N 

FRANCUSKA rodowita udziela lek
cji wyucza bardzo szybko mówre. 
Tel. 11-32-20. 30247N 

ANGIELSKIEGO, gramatyki konwer
sacji, koresipondencji handlowej u-
dzietem ułatwioną metodą, tanio. 
5-98-63. 28717N 

DEUTSCH, Grammatik, Konversa-
tion, Haindetekorrespondez Stenogra-
phie erteilt gruendlich gebeurtiger 
junger Deutsciier. Tel. 5-98-63. 

28716N 

5 ZLOTYC" • ! Maszynopisania Kurs 
całkowityI Stenografii, polskiej, nie
mieckiej, korespondencji, języków 
gruntownie nauczam! Elektona.kia 4 
—31, prawo parter. 30275N 

FRANCUSKIEGO — konwersacja, 
kinrepetycje, korespondencja — wy
ucza specjalista, Absolwent Uniwer
sytetu Fn-m.cusik.iego. Złoty godzina. 
Telefon 349-30 od środy. 30230N 

MATEMATYKI, fizyki, "francuskiego 
udziela specjalista, Absolwent PWf-
tech miki. Zloty godzina. Telefon 
349-30 od środy. 30238N 

MATURZYSTOM, matematyki, fizy
ki, (hebrajskim, łaciną, niemieckr.m) 
udziela student Politechniki 12-05-15. 

30278N 

STUDENTKA francuski' za pokój, 
kolacje wieczorne godziny potrzebna. 

-Te'efon 706-34. 30232N 

ROBÓT zawodowych artystycznych 
izyde!k :em na cłrutach, rękawiczek 
'eneryfa wviicznm praktycznie Złota 
71/5, 272-17 do II. 30236N 

POLITECHNIK udzielaj matematvki, 
fizvki, chemiii, niemieckiego. Teleton 
8-74-79. 42|n 

BIURALISTKA, maszynistka, dyplo
mowali buchalterka, (referencje) o-
bejmie posadę. Telefon 10-11-37, 
3 -5 pp. 30460N 

NAUCZYCIELKA giminazjtim, kla-
syczka, ud'Ziela łaciny, polskiego, nie
mieckiego, francuskiego (konwersa
cja) 11-67-13. 30470N 

FRANCUSKIEGO, łaciny, polskiego 
przedmiotów humanistycznych udzie
la studentka (ewentualnie obiady) 
899-40. 30476N 

STUDENTKA anglistyki przyjmie 
lekcje Uoirypetycje naucza cudzo-
ziemców polskiego 699-49 dzwonić 
9—3. 30478N 

ZA ANGIELSKI pragnę uczyć nie
mieckiego 276-09 (14—19). Prosić 
p. Ben-Ami. 30283N 

ANGLIK udziela lekcji. Konwersacja 
(na mieście również). Godziny pólto 
razlotowe. Korespondencja. Telefon 
11-42-E9; 2—4. 30282N 

DEUTSCH erteilt billigst (I) gebuer-
tige Deutsche Studentin Handels-
korespondenz 11-96-74. 30467N 

KLASYCZKA udziela lekcji. Gimna
zjum, liceum. Specjalność: łacina, 
francuski,- polski, matematyka. Tel. 
858-63, 2—5. 9794N 

KORESPONDENT angielski, francu
ski, niemiecki, samodzielny rutynovva 
n> poszukuje pracy. Telef. 5-05-38. 

29483pp 

NiĘRWCWO-chorą-ego lub sparalizj-
waną-ego przyjmie pielęgniarka \v 
Śródborowie, energiczna, mająca ;a 
60bą kilka lat owocnej pracy, IokiI 
nowoczesny, referencje pierwszorzęd
n e ,  w a r u n k i  b a r d z o  p r z y s t ę p n e .  1 2 -
lefon 2-75-65 g. 3 do 7. 29862pp 

ENERGICZNY ustosunkowany wy':-
szy urzędnik emerytowany przyjmie 
administrację domu lub zastępstwo 
solidnej firmy handlowej lub przi-
myslowej. Oferty admin, sub „9124" 

29581 pp 

REPARATORKA pończoch „Małgo
sia" z Sosnowej 13 przeprowadzi1* 
się na śliską 31 narożny dom Sosno
wej. 30082pp 

BUCHALTERKA wieloletnią prakty
ką (syst. wioski, ameryk, przebitko 
wy) poszukuje pracy samodzielnej, 
ewent. pomocnicy. Wymagania 
skromne. Referencje pierwszorzędn::. 
Telefon 6-27-13. 6573pp 

MAGISTER farmacji z praktyką, dy
plom polski poszukuje posady od za
raz, Schumer, Zamość, Sienkiewicza 
3. 6578pp 

RUTYNOWANA biuralistka- buch li
terka z długoletnią praktyką, kores
pondencją polslią perfect, znajonn-
ścią niemieckiego, przyjmie pracę ca
łodzienną lub godzinną, świadectwa, 
referencje. Wymagania skromne. Ła
skawe ofertv Nasz Przegląd sub ..Sa
modzielna B". 6595pp 

ABITURIENTKX Liceum Handlowego 
ze znajomością księgowości, kore
spondencji polskiej i aingielskiej, ma
szyny, stenogarfii poszukuje prak-
ki biurowej w poważnym przedsię
biorstwie. Łaskawe oferty sub. G. B 
do administracji N. P. 6594.pp 

ZASTRZYKI domięśniowe, podskór
ne. natychmiast po połączeniu 
9-72-39. Referencje szpitalne. Ceny 
przystępne. 29772pp 

PIERWSZORZĘDNA siła biurowa, 
biegła stenotynistka polska ze znaj v 
mością niemieckiego, rosyjskiego, 
świadczenia socialne, weksle posz.i-
kti'e odpowiedniej posady. Te'efoi: 
8-17-97; 3—6. 29478pp 

INTELIGENTNĄ panna jako ponn-
cnica do buchalterii i pisania na ma-
szvn :e. Dzwoni; od 10—2 pp. Te'ef. 
11.93-53. 5958pp 

HYSPONENTKA poważnego biura 
filmowego wybitna siła fachowa, 
szuka posady. Oferty: „długoletnia". 

5944ip 

Al ^ZYNISTKA bardzo biegła w 
p<lskim._ niemieckim, francuskim I 
aneielskim. Wykwalifikowana biura
listka nrzvimip nracę drnirie pól dnia 
ew. godziny. Telefon 663-19. 604Ipp 

PAftf z' towarzystwa wzamian za 
rtokój ofiaruje prace biurową, onie-
kę chorym, postiixlairstwem, dzieć
mi. Adm. „Perfect francuski". 

124pp 

WYKWALIFIKOWANA inteligentna 
gospodyni, poszukuje i wsady, może 
być na wyjazd. Oferty ck. „Naszego 
Przeglądu" sub „Gospodyni''. 

9553pp 

ADMINISTRATOR z długoletnią 
praktyka, energiczny, zapobiegFwy, 
•łrtmiinJstrulacy już większymi o-biek-
*ąmi, przyjmie jeszcze administrację. 
Reference penvs^o'zedme. Oferty 
pod „F. R.", Nasz Przegląd. 

9587pp 

PIANISTKA dyplomowana doświad
czona udzie a muzyki u siebie. Lekcja 
zloty. Ceglana 9—2 od 4—6. 

RUTYNOWANA biuralistka pomoc
nica buchaltera, kilkuletnia pra.tyka, 
ukończone kursy buchalteryjne, zna
jomość maszyny, orzyjmie posadę. 
b() złotych miesięcznie. Tel. 5-96-01. 

ABSOLWENT Szkoły"" Handlowej, 
praktyką przyjmie posadę biurowa. 
Pierwszorzędne referencję. Telefon 
11-39-66. 2927/Pp 

POMOCNICĄ 'buchaltera przyjmie 
pracę na pól dmią, Wymagania 
skromne. 11-42-69. 41 Dpp 

KORESPONDENTKA fiancusko-nie-
mkecka poszukuje zajęcia stałego, 
dorywczego. Grod^ińska, Grzybow
ska 72. Q85lpp 

WOJA^ER miody energiczny z prajc? 
tyką 12-tetn:ą branży cukierniczej i 
koicaiśatnej, dobrze wprowadzony na 
prowincji, poszukuje zastępstwa po
ważnych firm. Oferty M. Kajzero-
wicz, Warszawa. Ś-to |erska 18 m 
77. 9997pp 

WYCHOWAWCZYNI ruytnowaina 
chrzęść, szuka pmacy, wiek 4^10, 
tel. 9-64-71, d|o 4rej. 9S91pp 

ADMINISTRACJĘ domu przyjmę, 
kaucja 6000—8000. Oferty „Gotów
ka". Nasz Przegląd. 9996pp 

KONSTRUKTOR automafów, tiru-
ciarek masowej produkcji metalowej, 
zdolny, wykwalifikowany. Referen
cje — poszukuje stanowiska. „Kon
struktor". 9994pp 

DŁUGOLETNI zdolny majster fabry
ce puderiuczek poszukuje pracy, 
ewentualnie wspólnika do wyrobu 
puderniczok. Krasnobród, Nowolipki 
67—17. •• C03pp 

OSOBA z towarzystwa szuka zą-
stę;wtwa pani domu, lektorstwa, to
warzystwa, kilka godzin. 2-59-87. 

!)977pp 

LABORANT - fotograf przyjmie po
sadę. Siła pierwszorzędna, referen
cje. Oferty „N. P." sub „Fotograf". 

9083pp 

CHEMIK wyższym wykształceniem 
jdwiecizający bekony w Małopolsce 
ohejmie propagandę lub sprzedaż 
artykułów lekarsko-farniaceutycznych 
„Przedstawiciel", Nasz Przegląd. 

9073pp 

GOSPODYNI rutynowana, wielolet
nia kierowniczka pensjonatów, usto
sunkowana ze znajomością języków 
obcych poszukuje zajęaa w swym 
zaikresde, w pensjonatach, aamało-
ri.ach lub domu prywatnym. Oferty 
«iib „A. M." do administracji. 

9949pp 

PIELĘGNIARKA dyplomowana przyj
mie dyżur)', zastrzyki, wszelkie za
biegi. Referencje, tel. 11-68-22. 

0948pp 

MASAŻE lecznicze, odtłuszczające, 
zastrzyki, banici etc. tajnio dyp'wmo-
warna masażystka, telefon 651-97, je
denasta — czwarta. 9943pp 

RYSUNKI, projekty, dekoracje" robo
ta scMdfla! Ceny przystępne. Boni
fraterska 25—3, tel. 11-31-95. 

9891pp 

SELBSTAENDIQE Deutsche korres-
ponden^in, gruenidiliche franzoeasche, 
englische Sprachkenntr.iisse, Maschi-
nenschreiben, sucht passende Be-
cchaeftigung. 8-70-93. 9543ipp 

INTELIGENTNA, rutynowana pielęg
niarka - towarzyszka, referencje po
ważne, ewentualnie wyjazd. 8-f! 1-58. 

957lpp 

LEK.-DENTYSTKA z dyplomem za
granicznym poszukuje posady. Ofer
ty sub „Dentystka". 9940pp 

WYCHOWAWCZYNI poszukuje po
sady dzieci 2—6 lat, zna szycie, 
świadectwa warszawiAie, lub pielęg
n o w a n i e  s t a r s z e j  p a n i .  6 - 2 5 - 4 4 ,  1 1 —  
1, 3—8. OiiKrip 

KORESPONDENT samodzielny. Pol
ski, ang ;tlski, francuski, niemiecki, 
wioski. Pierwszorzędne referencje. 
Telefon 9-99-41. 9937pp 

PIELĘGNIARKA rutynowana robi 
zastrzyki tanio, masaże, przyjmie dy
żur. Tel. 11-83-07. 099pp 

WYKWALIFIKOWANA reklanustka 
(dyplom angielskiej szkoły reklamy) 
magister praw znająca języki angiel
ski i francuski, poszukuje odpowied
niego stanowiska. Oferty Nasz Prze
gląd sub „M. R." 30100pp 

ENERGICZNA wykwalifikowana wyr 
chowawczyni, nauczycielka, poszuku
je posady. Długoletnia praktyka, re
ferencje. Tel. 540-87, 1Q--2, 4—8 w. 

102pp 

POSZUKUJE kuchni za o6'śfugę lub 
posługi. Samotna, uczciwa, pracowi
t a .  S m o c z a  8  m .  7 1 .  1 1 4  

HRACY biurowej, magazyniera, inka
senta, agenta poszuku ę. Wyksztal e-
nie Gimnazjalne. Refcienije. Praca 
hlurowo-fabryczna pięciolinia _ Bvan-
'a mydlarska. Oferty sub „Z. 'L.". 

3019?Pp 

ZASTĘPCA na Wairszawę poważirej-
szej fabryki branży naczyń kuchem 
nycli oraz artykułów gospoda, s.wa 
domowego, poszukuje dodatkowego 
artykułu. Olerty „Dobrze zaprowa
dzony" Administracja. 302t)4!'p 

MATURZYSTKA, zdolna. znajomo
ścią maszyny, poszukuje praktyki bin-, 
rowej. Dzwonić 274-83; 12 - 2. 

30J07l'p 

ZDOLNA samodzielna krawcowa 
przyjmie posadę w pierszorze n j 
pracowni. Tel. 6-24-42, 12—4. 302.K5 

OESTERREICHERIN, sympatisch, 
aufpassungsfaehig, gebildet sucht Po-
sten ais Wirtschafterin, Qes'elsęhąf e-
rin, eventuell Bureauarbeit. Off rte s 
„1. Oktober". ~ 30439Pp 

l Ei^HNIK garbarski. Specjąljsia wy^ 
robu skór chromowych, pierwszo
rzędnych gatunków izw. Rundlak, 
Koslak, Boxcaif, Ryndboks, Rpscher 
wrp, końskie i wszelkie inne poszur 
kuje posady iub na ulepszenie p.ó-
dukcji. Oferty sub „Specjalista". 

30494Pp 

itftAWCOWA zdolną podręczna po
szukuje pracy w więksięym m-ga y-
nie_ tel. G-93-57. 30,1.8Pp 

15 GROSZY zastrzyki Insuliny b"z-
boleśnie wykonuje nitynowana pie
lęgniarka. Tel. 651-93. 3J507Pp 

DYPLOMOWANA w^'chowawczynf 
freblanka pierwszorzędne refer ncj? K 

obięjmie kondycję bez noclegu. Te u-
fon 3-25-74. 30469 'p 

INTELIGENTNA energiczna poszukn-
bre re-
6705'?p 

... - — — vnvagjvciiu I'lMtUIVir 
kuje kondycji pól dniowej. Dobre re
ferencje. Telefon 972-39 

BUCHALTERKA - korespondentka 
polsko-niemiecka poszukuje fciBcu-
godzinnej popołudniowej posady. Te
lefon 11-5045. 8931 Po 

WYCHOWAWCZYNI -- d?5goletn.e" 
świadectwa — pierwszorzędne refe
rencje poszukuje kondycji. Te'e'r.n 
6-47-95 od czwartej. 30249Pp 

BUCHALTERKA samodzielna silą 
wykwalifikowana niemieckim poważ
ne referencje poszukuje pracy. Tei> 
f'.<n 12-06-49, 3—5. 30i56Pp 

DENTYSTYCZNA sanitariuszka (in-
stnimentariuszka) poszuknie pracy. 
Warunki skromne. Teł. 263^79. 

30273Pp 

MŁODA znajomością księgowej:?^ 
maszyny francuskiego przyjmie posv 
dę lub praktykę. 11-13-43. 30240Pp 

PIELĘGNIARKĄ wykwalifikowaną 
przyjmuje dyżury; zastrzyki, masaże, 
bańki. Warunki nrzystępne. Te'e-
fon 11-63-G4. 30244Pp 

300 ZŁOTYCH za wyrobienie posa
dy urzędniczki w poważnej " fPmfe-
Oferty sub „Zaraz" Nasz Prf-giad. 

3058 JPp 

Mł.ODA, inteligentna, reprezentacyj
na (matura) przyjmie lekcje, odpo
wiednią posadę 684-83, Rachera. 

30574Pp 

ENERGICZNA wychowawczy fis pr_k-
tyką poszukuje kondycji nauczaniem 
liebr. 12-05-35. Dzwonić 13—16. 

29864Pp 
WYKWALIFIKOWANA wychowaw
czyni poszukuje kondycji.' Matura. 
Pomoc szkolna. 11-48-15, 2—8, Ali
cja. 140pp 

BIURALISTKA - maszynistea, po
mocnica huchalteina, znajomość języ
ków, poszukuje posady, świadectwa, 
referencje. Woiruniki skromne. Telef. 
H-72-15. 109PP 

WYCHOWAWCZYNI długoletnią 
praktyką poszukuje kcmycji. Refe
rencje baidzo dobre. Tel. 11-13-73. 

6452pp 

WYCHOWAWCZYNI inte'iigentna, 
deftna opieka dziecka, referencje, 
(chrześcijanka), tel. 11-37-46. 

150;ip 

BUCHALTER ni ty no wany, "6m rnrtPta 
poszukuje godzinowego zajęcia. Te
lefon 6-53-39, godz. 4:—5. 126pp 

SAMODZIELNA wychowawczyni, 
długoletnią praktyką, poszukuje kon
dycji, od lat 3. teł. 5-04-25. 

408pp 

SZOFER po wojsku, 3-!etnia praikty-
ka, szuka jakiejkolwiek pracy, z po
rządnego domu. Oferty „Kawaler". 

IflOpp 

SAMODZIELNA wychowawczyni 
długoletnią praktyką obe.ime k.widy-
cje do młodych dzieci. ,r.-P4r43. 

lOlpo 

GORSECIARKA poszukuje p< -i.'v. 
Długoletnia praktyką. Tel. 11-54-88, 
godz. 3—5. 415pp 

W YC1 WA W CZY NI młoda, intełi-
gemtna, rutynowana, posiziakuje kcai-
dycji. Referencje pierwszorzędne. Tei. 
2-66-37. 627 lpp 

INTELIGENT (międzynarodowe i 
krajpwe prawo jazdy) znajomość ję
zyków i hranży samochodowej po
szukuje odpowiedniej posady. Wa
runki skromne, referencje. Oferiy 
administracja „L. B." 185}ip 
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KSIĘGOWY, wysokie kwalifikacje, 
były przysięgły, rzeczoznawca, pierw 
szorzędne świadectwa, ustosunkowa
ny, szuka stanowiska księgowego, 
kierownika biura, sekretarza, pracy 
godzinnej reorganizacji biurowości. 
Łaskawe zgłoszenia pod „Skromne 
wymagania" Ajencja „Larum" Kn> 
lew9ka 1. 30563Pp 

KREŚLARZ rutynowany samodzielny 
przyjmie każdą pracę z zakresu ar
chitektury, budownictwa. Tej. 6-39-23 

30567Pp 
SAMODZIELNA ©memgiozna wycho
wawczyni długoletnią praktyką po
szukuje posady w kulturalnym domu 
niemieckim. Tel. 534-48. 6733Pp 

REEMIGRANTKA młoda jęz. hebraj
ski, frame, dobra konwersacja, lekcje, 
ewenhiaiBnie zajmie się dzieckiem. 
Tel. 986-73. 6723Pp 

WYKWALIFIKOWANA wychowaw
czyni poszukuje posady, bez nocle
gów. Długoletnie referencje. Telef. 
6-49-60. 452pp 

WYKWALIFIKOWANA wychowaw
czyni, studentka psychologii przyj
mie kondycję, półkondycję, francus
kim. Referencje. 5-30-74. 440pp 
WYCHOWAWCZYNI zajmie siłę wy-
ohowamiem dziecka, może być no
worodkiem. Telefon 12-60-91. 

453pp 

TANIO! Przepisywania na maszynie. 
Sekretarka własną maszymą oraz 
biuralistica przyjmą każdą pnacę. 
Telefon: 6-82-96. 455pp 

POSZUKUJĘ pracy biurowej popo
łudniowej. Oferty „40 złotych". 

443pp 

ABSOLWENT Szkoły Rzemieślniczej 
poszukuje dalszej, bezpłatnej, prak
tyki warsztatowej. Oferty sub „Me
talowiec", Nasz Przegląd. 490pp 

BIEGŁA maszynistka - koresponden
tka, znajomością stenografii, buchal-
t'jrii, długoletnią praktylcą, poszukuje 
posady. Dzwonić: 3-03-39. 516pp 

KURSY Samochodowe pierwsze w 
kraju Lenartowicza — powiększając 
działalność zostały przeniesione — 
Nowy Świat 23/25. Na miejscu war
sztaty szkolne. Zapisy i informacje: 
Nowy Świat 23/25. Opłaty rałailne. 

6638pz 

AKWIZYTORÓW wprowadzonych 
artykułów mydiłarsko-apteczinych po
szukuje znana firma. Oferty „Gwaran 
cja". 154pz 
POSZUKIWANY reprezentacyjny, in
teligentny, elokwenitny. Wiadomość: 
Nowolipie 3 m. 8, niedziela 12—3. 

156pz 

WYCHOWAWCZYNI do noworod-
ka poszukiwana. Referencje. Zamen
hofa 14 m. 60. 169pz 

AKWIZYTORZY radiowi, zdolni i 
wykwalifikowani, poszukiwani. Pen
sja i prowizja. Omega Plater, Orla 
15. 6619pz 

CHŁOPIEC do nauki techniki-denty-
stycznej potrzebny 4—5 Złota 16—15 
front. 30423Pz 

ADMINISTRATOR z kaucją zł. 6.000 
równowartości jednomiesięcznego ko
mornego do domu w śródmieściu po
trzebny od zaraz. Oferty do admini
stracji Naszego Przeglądu sub „Cen
trum". 6184Pz 

LEKARZ uzyska dobrze wyrobioną 
placówkę ruchliwym mieście tanio. 
Oferty „Dobrobyt". 30148Pz 

LEKARKI samodzielnej, dyplom polski 
poszukuje uprawniony dentysta jako 
spólraicziki. Gabinet dobrze zaprowa
dzony. Zgłoszenia pod „Wspó^raci" 
Biuro Ogłoszeń Stattera, Krakow, Ry
nek 8. 6ó90Pz 

SEKRETARKA z gruntowną znajo
mością angielskiego lub francuskiego 
poszukiwana. Oferty „2 godziny", 
Nasz Przegląd. 104pz 

MODYSTKA wykwalifikowana, sa
modzielna potrzebna do magazynu 
kapeluszy Królewska 29—16, tele
fon 6-93-68. 30217Pz 

CELINA Sandler prowadzi zajęcia 
kosmetyczne metodą Rawis tylko na 
kursach kosmetycznych Dra H. Łom 
żyńsldego, Warszawa, Pi. 3 Krzyży 
11 m. 4. Tel. 9-56-33. Zapisy trwają. 

6453pz 

LEKARZ-lentysta-ka na wyjazd po-
szukiwany-a, ew. natychmiast. Posa
da stała. Wiad. Wieluń, Lek.-Dent. 
D. Glikson. 30203Pz 

POTRZEBNA zdolna rutynowana 
ekspedientka prezencją do magazynu 
sukien Ząbkowska 2—7. 30485Pz 

KADIOFINJŚŻER, agenci-tki poszu
kiwani. Reflekta/ntów podajemy. Fir
ma Kohn Alberta 8—16a podwórze 
naliewo, codziennie —dziewiąta — 
pierwsza. 6702Pz 

AKWIZYCYJNIE uzdolnieni repre
zentacyjni panowie i panie mogą w 
krótkim czasie osiągnąć stałe zarob
ki. współpracując dla Towarzystwa 
Ubezpieczeń. Wymagane kwalifika
cji1: wykształcenie w zakresie 6-ciu 
klas gimnazjum, obywatelstwo pol
skie, niekaralność. Dokładne prze
szkolenie teoretyczne i praktyczne, 
materiał adresowy do dyspozycji. 
Zgłoszenia pod: „Dokładne oferty" 
do Taw. Reklamy Międzynarodowej, 
Sienkiewicza 14. 5554pz 

KOSMETYCZNE Kursy Zawodowe 
czteromiesięczne doktora Muszkat-
blata dają prawo prowadzenia gabi
netu kosmetycznego,. Zapisy trwają. 
Warszawa, Nowy Świat 23/25. 
(dwniej Plac Trzech Krzyży). 

64 30pz 
AKWIZYTORZY zdolni poszukiwani. 
Zaiprawy do wódek rumy. Wronia 82 
—27. 6761 Pz 

POTRZEBNA wychowawczymi do 
4-łetriiego chłopca na przychodnie. 
Miiodioiwa 7—23. 142pz 

POTRZEBNA wykwalifikowana wy
chowawczyni do trzyiletniego chłop
czyka. Teł. 10-18-91, godz 3—6. 

088pz 

MŁODZIENIEC (lub panna) zdolny, 
pracowity, przystojny, potrzebny na 
praktykę do pierwszorzędnego salo
nu damsko fryzjerskiego. Nalewki 24 

9965p z 
POMOCNIK magazyniera praktyką 
buchalteryij.ruo- Murową fabryce po
trzebny. Otarty: ..Początkowo osiem
dziesiąt miesięcznie", Nasz Przegląd. 

9961pz 
PIERWSZORZĘDNY agent wpno-" 
wactzony w sklepach spożywczo-ko-
lorsisilnych w dzielnicy północnej, po
szukiwany na pensję i prowizję. 
Dzwonić w środę 9—11, 5 7, 
5-lt3-19- 9954pz 

NIEDROGO pokój umeblowany, nii-
krępujący, I piętro, łazienka, telefon. 
Marszałkowska 15a — 17. 29568Lz 

POKÓJ ładny, osobnym wejściem, 
drugie piętro bez umeblowania. No
wolipki 98-4. 29590LZ 

PIWNICA na owoce, worki, inne to
wary 75 kw. metrów sucha, elek
tryczność, woda, Leszno 81 telefon 
2-73738. 29968LZ 
POMIESZCZENIE przy rodzinie dla 
jednego pana do wynajęcia. Wiado
mość: Ceglama 9 m. 18. od 3—5 pp. 

6572 Lz 

POKÓJ z używalnośi-ią kuchni od 
zaraz do wyaję^a. Twarda 0 in. 21 

fir 74Li 

DWUPOKOJOWE umeblowane mie
szkanie, nowoczesnymi wygodami 
Centrum odnajmę Telef. 940-45. 

29517L? 

WYNAJMĘ pokój 2 osobom lub jed
nej z niekrępującym wejściem. Łucka 
14 — 4. 29950LZ 

POKÓJ niekrępujący umeblowany, 
wygodami, utrzymaniem — bez. Wa
recka 9 — 71. Telefon 513-48. 

29596Lz 

2 KOMFORTOWE pokoje niekrępu-
jące razem, oddzielnie, wszelkie wy
gody, telefon, utrzymaniem lub bez. 
Kulturalnym. Koszykowa 15 — 7. 

29919Lz 

POKÓJ do wynajęcia z wszelkimi 
wygodami na 1 osobę, telefon. Plac 
Grzybowski 7 — 12. 29592Lz 

POKÓJ słoneczny, wszelkimi wygo
dami, łazienką u inteligentnych. No
wolipie 62 — 7. 2959 lLz 

POMIESZCZENIE łazienką dla jednej 
osoby utrzymaniem, bez. Praga, 
Ząbkowska 5 — 8. 29896Lz 

PANU odstąpię pokój wygodami. 
Wolska 3 m. 5. 29913Lz 

SUTERYNA i piwnica zaraz do wy
najęcia. Grzybowska 24, administra
cja domu. 29912Lz 

SKLEP, nowoczesna wystawa, tylne 
wejście odnajmę. Długa 33 — 1, od 
środy. 29545Lz 
KOMFORTOWY, wygodami, pokój, 
wejściem niekrępującym, telefonem, 
kulturalnej rodzinie. Widok 6 — 8. 

29530Lz 

SZOFER - mechanik, rutynowany, 
świadectwami, długoletnią praktyką 
poszukiwany. Telefon 852-80. 30542Pz 

DENTYSTA (ka) poszukiwany (a) 
w powiecie włocławskim. Łaskawi 
oferty do Naszego Przeglądu S'ib 
„Powiat". 5542Pz 

FREBLANKA do 4-letniego chbn-
czyka potrzebna z noclegiem. Sienna 
55—29, 3—5. 302-121'z 

LEKARKA - Dentystka pcnna młoda 
milej powierzchowności dyplomem 
polskim poszukiwana na samodziel le 
prowadzenie gabinetu dentystycznego 
— Małopolsce. Zgłoszenia sub „Sa
modzielna" do Administracji ,6717Pi 

POSZUKIWANY Lekarz-Dentysta, dy
plom obojętny, na wyjazd od zaraz. 
11-99-30, 3—5. 6722 Pz 

POTRZEBNA inteligent! a wycho 
wawczyni do 3-letnitj dziewczynki. 
Nowolipie 12—34, teł. 11-26-95. 

30552Hz 
SPRZEDAWCA węgla i koksu po^ 
szukiwany przez poważne przedsię
biorstwo. Pensja stai'a i prowizja. 
Dokładne oferty z podaniem możli
wości sprzedaży, sub „Siła facho
wa"- 89491'z 

LEK.-DENTYSTY jako wspólnika do 
dobrze prosperującej przychodni den
tystycznej w śródmieściu, Doszukuję. 
Oferty „3000" Nasz Przegląd. 27823 

AKWIZYTOR obeznany z branżą 
materiałów piśmiennych do lat 30-tu 
7. dobrą prezencją potrzebny. Stała 
pensja i prowizja. Oferty z referncji-
mi sub „Akwizytor" Biuro Ogłoszeń 
Pietraszka, Marszałkowska 115. 

30233Pz 

ŁADNY, słoneczny pokój, oddzielne 
wejście przy kulturalnej rodzinie. 
Grzybowska 32 — 59. 29570Lz 

POSZUKUJĘ współlokatorki do wy
godnego pokoju z wejściem niekrę
pującym. Chmielna 32 m. 42. 

29923LZ 

POKÓJ frontowy, umeblowany lub 
tez, wszelkimi wygodami. Wilcza 
Nr 43 m. 2. Telefon 8-67-63. 

2993lLz 

ODSTĄPIĘ rozkładowe 2 pokoje, 
kuchnia, przedpokój, wygody. Wiel
ka 26, dozorca. Ostatecznie porozu
miewać godz. 4 — 29935Lz 

PRAGA! Pokój wygodami odnajmie 
i-iteligentna wdowa. Wileńska 21—20 

29939Lz 

DUŻY pokój, werandą, komfort no
woczesny przy małej inteligentnej 
rodzinie. 869-45, godz. 4 — 7. 

30119Lz 
40 Zł. POKÓJ duży, ładny, na dru-
g'm piętrze panu wypłacalnemu. No
wolipie 5 m. 13. 30120Lz 

(30.00). POKÓJ piętro, bez lub me
blami — spokojnej pani. Przechodnia 
3 — 11. 30095Lz 

POKÓJ umeblowany, niekrępujący. 
Miodowa 9 — 18, tel. 2-96-53, godz. 
4 .— 6. 30103Lz 

LOKALE fabryczne do wynajęcia — 
parter, para, woda, światło, siła. No
wolipie 44 — 46, 11-46-46. 

30112Lz 

PLAC 200 metrów, Żelazna 62 na 
deski, samochody, węgiel, 904-37. 

3011 lLz 

POKÓJ dwuosobowy umeblowany, 
I frontowy, 1-sze, wszelkie wygody. 
Ogrodowa 29 — 2. 30113Lz 

POKÓJ z kuchnią od zaraz do wy
najęcia. Marszałkowska 99 m. 17. 

30122Lz 

DO DZIECKA dwumiesięcznego po
trzebna od zaraz odpowiedzialna oso-

Teł. 3-40-22. n7pz 

POTRZEBNA panna do G?ieclTarK> 
psr Wielicka 29, teł. 433-19, g. 10— 
U ibUbPz 
A'UyiŻYtÓR potszutelwSny na pen
s'? i prowizję. Pierwszorzędne refe
rencje konięczęe. Energiczny, praco
wity, korzystnie prezentujący się. 
Znajomość towarów drogeryjnych i 
pokrewnych wymagana. Oferty 
„21938". 998 lpz 

rwj 
! POKÓJ umeblowany, słoneczny, nie
krępujący, łazienka, telefon, poście
lą bez. Sienna 24 — 21. 30121Lz 

SKLEP frontowy z dodatkowym wej 
ściem od gospodarza. Zielna *31. 
Wiadomość na miejscu. 2958SLz 

uiy wairiosc POKOJU teietO-
nem. Cisza. Ogrodowa 18 — 38, teł. 
2G1-43- 3Q108LZ 
POJEDYNCZE, nowoczesne, pokoje 
kawalerskie do wynajęcia od gospo-
rza. Nowogrodzka 41. 2D833!z 

PRZEJAZD 9—32, i—2 pokoje, ku-
1 inK6'rvc Z' do odstąpienia. Telefon 
11-58-06, godz. 5—7. 29477Lz 

2 POKOJE kuchnią odstąpię, wyre
montowane, słoneczne I-sze piętro. 
Grzybowska 45 m. 7. Teł. 2-15-09. 

29895LZ 
4 POKOJE kuchnia, front odstąpię 
Pańska 9 m. 9. 6633Lz 

2 POKOJE, kuchnia, alkowa, wygo
dy od gospodarza. Zielna 31. Wia
domość na miejscu. 29589Lz 
SŁONECZNY pokój, wszelkimi wy
godami, Nalewki 13 m. 33, telef. 
11-10-07, do wynajęcia. 483Lz 

POMIESZCZENIE dla pana w du
żym pokoju odldz. wejście, 1-e pię
tro, telefon, łazienka, Leszno 6—39. 

6698LZ 

POKÓJ umeblowany przy małej ro
dzinie, ul. Wolska 8 m 12 przy 
Chłodnej. 417Lz 

POKÓJ niekrępujący, całodziennym 
utrzymaniem, telefon, łazienka, Lesz

no 31-a. 422L* 

WYGODNY pokój odnajmę Panu, 
ul. Złota 40 m. 39. 433Lz 

POKÓJ dwuokienny, niekrępujący, 
wszelkimi wygodami, odtiajmę. O gro 
dbwa 1 m. 2. 184Lz 

POKÓJ diuży, dwuokienny, słonecz
ny, małżeństwo niewykluczone. Orla 
13—26, g. 10^—8. 141 Lz 

POKÓJ wolny, front, telefon, łazien
ka. Pawia 49a m. 2. 144Lz 

WYGODNE pomieszczenie dla pan
ny odnajmę, przy inteligentnej rodzi
nie. Pańska 26—33. 143Lz 

POKOIK umeblowamy odnajmę. Sol
na 6 m. 31, wprost bramy. 

146Lz 

POKÓJ duży, frontowy, odnajmę. No
wy świat 7 m. 9a. 147Lz 

6 POKOI kuchnią luksusowe, 2-e 
piętro, front. Graniczna 9. 

leOLz 

DUŻY pokój z kuchnią, okaizja, bez 
odstępnego, zaraz. Rymarska 16, 
doziorca. 149Lz 

POKÓJ niekrępujący, ładnie umeblo
wany, przy rodzinie, wygody. Chmiel 
na 26—28. 6630Lz 

MOKOTOWSKA 41—44. Pokój ume
blowany, niekrępujący. Drugie pię-
tio, telefon, łazienka. Druga — czwar 
ta. 6632Lz 

2 POKOJE — 3 okna, front, 2-gie 
piętro, na biuro wynajmę. Nowy 
Świat 24 m. 2. 6636Lz 

POKó| duży, umeblowany, pocze
kalnią, bez, dla adwokata, lekarza, 
łub biuro. Leszno 24 m. 44, telefon 
11-69-63. 6618Lz 

POKÓJ frontowy, 1-e piętro, z uży
walnością kąpielowego. Muranowska 
35 m. 40. 6632 Lz 

POKÓJ jednoosobowy, umeblowany, 
ze wszystkimi wygodami na rogu 
Alej Ujazdowskich do wynajęcia. 
Zgłoszenia: 8-88-56 od 4—6. 6623 

POKÓJ dila inteligentnego pana. Wej 
śoie osobne. Miodowa 7 m. 56a. 

128Lz 

DO WYNAJĘCIA pokój dwuokien
ny, frontowy, parter, telefon. Nowo
lipki 14 m. 1. l27Lz 

POKÓJ umeblowany, łazienka, tele-
fbh, wszelkie wygody, Królewska 27 
—10, parter. i30Lz 

POKÓJ duży, niekrępujący, pierwsze 
piętro, meblami, bez. Pańska 64—27. 

135Lz 
1, 2, 3 POKOJE, kuchnią, nowy 
dom. Komfort, centralne ogrzewa
nie. Sienna 55. 6626Lz 

POKÓJ umeblowany d!a pojedynczej 
osoby przy małej kulturalnej rodzi
nie. Telefon, łazienka. Twarda 10 
m. 54, telef. 5-00-99. 6625Lz 

POKÓJ odnajmę, I-e piętro, front, 
wygodami, telefonem. Chmielna 35 
nl- 6- 6620Lz 
POKÓJ słoneczny, niekrępujący, uży
walnością kuchni niedrogo odnajmę 
Przejazd 1 — 27. 29989Lz 

POKÓJ niekrępujcy, umeblowany, 
wygody. Przy in tel. rodzinie. Sko
rupki 4 m. 22. 29995Lz 

DUŻY niekrępujący pokój nieumeb-
lowany. Wszelkie wygody. Telefon. 
Marszalka Focha 4 m. 6. 30075Lz 

POKÓJ przy rodzinie, pierwsze pię
tro Muranowska 12 — 7, telefon 
U-90-15. 30076Lz 

POKÓJ dwuokienny na mieszkanie 
bardzo wygodny odnajmę. PI. Grzy
bowski 7 — 41. 300S7Lz 

4 POKOJE, kuchnia, łazienka, sło
neczne, 3-cie piętro wynajmie gospo-
c.&tz. Chłodna 30, dozorca. 

30091 Lz 
POMIESZCZENIE wygodne dla ka
walera. Waliców 5 — 21. 

29979Lz 
POKÓJ, osobne wejście, łazienka, te-
leion odnajmę. Leszno 8 — 21. 

29980LZ 
POKÓJ niekrępujący, łazienka, tele-
icn, wygodami, słoneczny do wyna
jęcia. Warecka 9 — 27. 29975Lz 

POKÓJ duży, słoneczny, łazienka, te
lefon, oglądać niedziela następnie od 
17.30. Wielka 26 — 19, winda. 

29974Lz 
ODNAJMĘ dwa umeblowane pokoje 
kuchnią kulturalnej rodzinie. Pawia 
6 — 18, 11-00-80. 29967Lz 

DUŻY, umeblowany, niekrępujący 
pokój, wszelkimi wygodami. Prze
jazd 3, 11-71-46. Oglądać do 17-tej. 

_ 29963Lz 
SKLEP galanteryjny dobrze prospe
rujący sprzedam okazyjnie; powód 
choroba. Targowa 64 — 30. 

29962Lz 
SKLEPY i lokale na fabrykę, skład 
zsraz oglądać. Rynkowa 7 od 9—11, 
Telefonować 3-18-28 od 3 — 5. 

29960Lz 
POKOJE kawalerskie, centralne ogrze 
wanie, gospodarz. Leszno 77, portier, 
tel. 53^-47. 29957Lz 

LOKAL handlowy, 1-sze piętro, 
front, Leszno 77, administracja, tele
fon 532-47. 29955LZ 

POMIESZCZENIE wszeSldmi wygo
dami, dla dwóch łnrteKgentnych ka
walerów, Wiadomość Nowolipie Nr. 
14, mleczarnia J. Zylberberg. 

428Lz 

DLA KAWALERA mrtehfowany niil 
krępujący pokój, front, t-sze pię
tro, łazienka, telefon. Dzielna 20-4. 

449LZ 

FRONTOWY, słoneczny pokój, ła
zienka, I-sze piętro. Twairda 40 m. 
11. 451 Lz 

POKÓJ słoneczny, wszelkimi wygo
dami, telefon> łazienka, utrzymaniom 
Mokotowska 15 m. 6. 44!Lz 

POKÓJ niekrępujący, wszelkimi wy
godami, przy kulturalnej rodzinie 
dla pana ew. 2 wypłacaitaydi, tele
fon, Muranowska 15—4. 438Lz 

POKó| oddlziełnym wejściem, Mar
szałkowska 151—36, telef. 2-84-62, 
niedrogo. 442L z 

DLA jednej osoby ładny, słoneczny, 
wygodny pokój. 11-87-93, Nowolipia 
20—10. 432Lz 

DO odstąpienia pokój kuchnią, bal
kon, wszelkie wygody, słoneczne. 
Elektoralna 30—85. 6684Lz 

POKÓJ ładny przy małej kultural -
nej rodzinie. Solna 18 m. 13. 

454Lz 

1—2 POKOJE z utrzymaniem, bez. 
Tłomackie Nr. 13 m. 65, tel. 11-19-07 

6686Lz 

ELEGANCKI pokój dla 1—2 panów 
Konwiktorska 5—36 róg Bonifrater
skiej. 409Lz 

DWA pokoje komfortowo umeblo
wane, pełną używalnością kuchni, 
Szopena, from.t, 7-28-84. 406Lz 

KOMFORTOWY pokój Panu Lesz
no^— 10, Obejrzeć 10—12, 15—17. 

405Lz 

PRZY inteligentnej rodzinie pomiesz
czenie d!a panów, względnie pokój 
ewentualnie małżeństwu na posadzie. 
Grzybowska 53—31. 401 Lz 

POKÓJ niekrępujący, umeblowany, 
telefonem, przy inteligentnej rodzi
nie. Pańska 7—6. 192Lz 

2 POKOJE kuchnia, łazienka, pierw
sze piętro, słoneczne. Leszno 48—26 

189Lz 

SŁONECZNY pokój, nowoczesnym 
domu, utizymanie, jednej osobie, od
najmę. Sienna 57 m. 9. 188Lz 

A1ARSZAŁKOWSKA 52 m. 8. Pokój 
niekrępujący, łazienka, telefon, przed 
pokój oraz pomieszczenie. 186Lz 

KOMFORTOWE dwa pokoje parte
rowe na biuro, skład. Administracja 
Ciepła 22—24. 413Lz 

PL. ŻEL. BRAMY 3—4, umeblowa
ny (bez), wygody, telefon, łazien
ka, pracującym. 153Lz 

POKÓJ sioneczny, niekrępujący, u-
meblowany, przy małej rodzinie. 
Wolska 47—4. 15SLI 

ELEGANCKI pokój, łazienka, przy 
inteligentnej rodzinie dla l—2 pa
nów. Leszno 6 m. 25, tel. 11-81-43. 

159U 

NIEKRĘPUJĄCY pokój frontowy, 
2-e piętro dla 1—2 osób. Gęsia 59a 
m. 10. l«34Lz 

2 POKOJE kuchnia, łazienka, winda, 
nowoczesne wyremontowane, odstą
pię. Elektoralna 30. 101LZ 

POMIESZCZENIE wygodne, łazien
ką, dużym pokoju dla inteligentnych 
Ciepła 3—17. 172Lz 

NIEKRĘPUJĄCY pokój słoneczny, od 
najmę, telefon, łazienka, front, Boni
fraterska 31 ni. 7. 165LZ 

POKó| elegancki, niekrępujący, sło
neczny, umeblowany, 1-e piętro, te
lefon, Miedziana 17—12. 167Lz 

SKLEP na pieczywo dobrze prospe
rujący do odstapienia. Telefon 517-54 

16SLZ 

POMIESZCZENIE dla panny, w od
dzielnym, dwuokiennym pokoj a. Pa" 
wia 3 m. 12. 17-lLz 

POKÓJ przy rodzinie do wynajęci, 
Wielka 5—18 przy Dworcu Głów -
nym. 1731.' 

POKÓJ duży, elegancki, dwuosobo
wy, drugi mniejszy, kulturalnym. 
Ogrodowa 11—11, 5-91-01. 

177LZ 

ODNAJMĘ duży, słoneczny pokoj, 
łazienką, dwóm panom, paniom. 
Dzielna 5—39. 1701-2 

POKÓJ niekrępujący, wsze!k:e "T" 
gody, pianino, łazienka. Śródniieśoe-
Dla pana. Tel. 2-76-09. ISOLz 

POKÓJ, jedna, dwie panie, utr^v-
mania,' bez. Widok 23—15, 2-02--O-

182Lz 

POKOIK jednoosobowy, {niekrfpujacV 
odnajmę. Nalewki 33—130, tel-
11-29-58, 



NASZ PRZEGLĄD, Warszawa, medztela, 23 września, 1938 t. 
BSHS 

Isliii 
purioj niekrępujący, wszelkimi wy
godami, telefonem dla pana Zielna 
fl m, 20. 30214Lz 

pOStóJ umeblowany wygodami zim 
na gorącą wodą, wynajmę, telefon 
520-2', H—U. 30219LZ 

35 ZŁ. Niekrępujący po<kój, ładny 
Nowołr.pki 5—13. 302l2Lz 

POKOIK z oddzielnym wejściem dla 
jednej osoby. Mylna 9 m. 113, 
' 492Lz 

OTWOCK. Reymonta róg Kochanow 
skiego, Mieszkania łuksutowe 2—1, 
kawalerki umeblowane, łazienki, cie
pła woda, przystanek autobusowy 
przed wćllą. Wiaidio-mości na miejscu 
u dozorcy lub Warszawa, telef. 
543-53. 491 Lz 

KOMFORTOWY pokój, telefon, ła
zienka, od 1-go panom, małżeństwu. 
I.eszno 41—10. 489Lz 

GABINET Z poczekalnią dla adwo
kata, lekarza lub biuiro. Tel. 635-91, 
godiz. 3—5. 486Lz 

ODNAJMĘ pokój łaidiny, słoneczny, 
telefonem, 1-e piętro, Chłodna 52— 
20. 500Lz 

POKÓJ z wszelkimi wygodami, fron
towy, dla kulturalnej osoby, do wy
najęcia, 2-e piętro. Chmielna 23 m. 
g. 512Lz 

DO wynajęcia pokój przy rodzinie. 
Nowolipki 34—24. 514Lz 
ŁADNY pokój, umeblowany, oddiziel-
nym wejściem d!la 1—2 osób. Pań
ska 44—10. 513Lz 

POKÓJ oddzielnym wejściem, balko
nem, telefon. Śniadeckich 7—18, od 
16-ej. 515Łz 

POKÓJ słoneczny, umeblowany, 
•wszelkimi wygodami, Mariańska 2 
on. 8, telefon 316-46, oglądać od 
12-ej. 6713Lz 

2, 3, 4-POKOJOWE lokale komfor
towe, ceivtjrailine ogrzewanie, bieżą
ca woda goirąca, winida, oraz skle
py, od października. Puławska 44, 
róg Szuslira. Telefon 4-29-67. 

6712Lz 

8 POKOJE komfortowe, kuchnią, ła
zienką, wyremonitowaine, odstąpię. 
Hoża 37—29, telefon 5-90-68. 

671 lLz 

2 POKOJE rozkładowe, zdatne na biu 
ro, interes, mieszkanie, odstąpię. 
Wspólna, tel. 5-28-14. 0229 I z. 
SŁONECZNY pokój umeblowany, 
absolutnie niekrępujący, telefon, ła
zienka — panu. Graniczna 13—17 

05301z 

PRZEPROWADZKI solidnie wykonu
je Przedsiębiorca transportowy tTrans 
mebel" — Borensztejn, Chłodna 24, 

651-63. 053 lLz 

POKÓJ niekrępujący, frontowy, wszel 
kimi wygodami, łazienka — pracu

jącemu małżeństwu. Muranowska 
40 -8 0529 Iz. 

7-mio POKOJOWE obszerne, hiiksu-
sowe mieszkanie, ze wszystkimi wy
godami na biuro lub mieszkanie. Mar 
szalkowska przv Złotej. Wiadomość, 
tel.2-29-43 i 6-87-29. 566S0 lz. 

LOKALE 1,3 pokojowe nowoczesny 
komfort, przezimowana, bez odstęp
nego. Ogrodowa 55. 58G31z. 

LOKALE 2-3-4 pokojowe, garaże z 
pełnym komfortem, luksusowo wy
kończone do wynajęcia. Al. Niepodle 
głości 130. Wiadomość: telefon 
5-50-20. wewn. 9 od 8.30 do 15.30 
z wyjątkiem niedizfeli i świąt. 5736 

PRZEPROWADZKI Łódzfco-Wanszaw 
skie T mvarzystwo Tram sportowe. 
Sienna 94, telefony 605-92, 592-80 

5255 Iz. 

2-POKOJOWE kuchniami, nowocze
sne, od gospodarza, od 100 złotych. 
Mok.otów, Wiktorska 16 róg Bałucfkie 
go. 4231 lz. 

POKÓJ słoneczny, niekrępujący, u-
meblowanv — bez, wygodami, ła
zienką. Leszno 67—6 11-57-77 

. 06331z. 

POKÓJ niekrępujący, umeblowany, 
łazienką, telefonem — jednej oso
bie. Karmelicka 9—4; i 1-52-79 

05341z 

POKÓJ umeblowany, niekrępujący 
odnaijme, utrzymaniem—bez. Nowv-
Świat 16—34. Telefon 3-30-08. 05351 

POKÓJ umeblowany, duży, niefkrępu 
iacy, wygody, telefon, II piętno. Złota 
40—28. 0536 Iz. 

3-POKOJOWE kuchnią, komfortowe, 
gazową łazienką, tarasem, tanio od 
stąpię. Zimna 5—11. 0537lz 

1-POKOjOWY, 1 i pól-iizbowy apar-
tamencik kawalerski, słoneczny, zim
ną i ciepłą wodą stale, łazienki, win
da, centralne ogrzewanie, kuchenki, 
szafy meblowe, oddzielne licznika i 
gazomierze, telefon, usługa i t. p. 
do wynajęcia. Krochmalna 56, obok 
Chłodnej i Żelaznej. Wiadomość na 
miejscu lub telefonicznie, 2-34-93, 
gocłz. 9—11 ramo i od 16 do 19 pp. 

6710Lz 

POltóJ, frontowy, dwuosobowy, raie-
krępujący, słoneczny, balkonem, ła-
rJenka, telefon. Nowolipie 13—10. 

6708Lz 

Ś-POKOjOWE lotkale z kuchniami i 
łazienkami, słoneczne, frontowe do 
wynajęcia w nowocześnie wykończo 
nym domu przy ulicy KrociimaJnej 
53, obok Chłodnej i Żelaznej. Wiado
mość telefonicznie 2-34-93, pomiędzy 
10—12 i 15—19. 6709Lz 

LESZNO 63 III. 22. Niekrępujący 'b. 
miły, ciepły, jasny, jednoosobowy 
pokój, telefon. 465'Lz 

POKÓJ umeblowany z wszeSkn'mi wy 
godami, odnajmę. Marszałkowska 67 

466Lz 

POKÓJ lub pomieszczenie dla Pań 
lub dla panów. Chłodna 42 m. 57. 

468Lz 

KAWALERSKIE lokaJe 1, U/2, 2-iz-
bowe, nowoczesny komfort, wszelkie 
wygody, centralne, do wynajęcia. 
Wspólna 47a. 461 Lz 

DWUOKIENNY komfortowy, wszel
kimi wygodami, niekręnujące wej -
ście, ocinajmę. Poznańska 17—15. 

458Lz 

POMIESZCZENIE dirugim poikoju 
przy niaiej rocizónie dla parni. WaJi-
ców 5—28. 472Lz 

POKÓJ umeblowany (bez) z od
dzielnym wejściem, telefonem, Mio
dowa 9 m. 13. 471 Lz 

POKÓJ umoblowEiny, niekrępujący, 
1-e piętro, front, Leszno 21—4, Tal. 
12-07-72. 473Lz 

ODNAJMĘ umeblowane 2—3 pokoje 
kuchnia. Polna, tel. 9-18-61. 

475Lz 

MARSZAŁKOWSKA przy Koszyko
wej, pokój dwuokienny, miekrępują-
cy, umeblowany, bez, łazienka. Te!. 
8 -09-40. 477LZ 

POMIESZCZANIE dla pana dużym 
6łonecznym pokoju, telefonem, Le
szno 4 ni. 22. 482Lz 

POKÓJ ładny, niekrępujący, wygody 
Tel. 6-34-04, Bagno 2 m. 6. 

486Lz 

6-cio POKOJOWY lotkaf luksusowy, 
słoneezny, od 1-go października. No 
wotrrodzka 40, dozorca. Telefon: 
6-15-73; 3—5 06381z. 

7-mio LUB 14-to pokoiowy lokal na 
biuro, lub intere? handlowy do wyna 
jęcia. Chmielna 44, róg Marszsfkow 

skiej. Telefon 5-93-75 (trzeci-'-niąta) 
0539 lz. 

KOMFORTOWY pokój, wszelkie wy
gody. Panu usytuowanemu. Telefon 
502-60 godz. 9-12. 05581z 

POKÓJ słoneczny, z niekrępującym 
wejściem, ze wszelkimi wygodami, 
telefon, łazienka. Wolska 3 m. 16 

9017lz 

4 POKOJE słoneczne, łazienka wszel 
kiemi wygodami odstąpi gospodarz 
Chłodna 30—5. 30568Lz 
SKLEPY w dobrym, handlowym 
punkcie, bez odstępnego Ogrodowa 
67. 30809Lz 

POMIESZCZENIE niekirępujące wszel 
kimi wygodami łaizienką odnajmę. 
śródmieście. Telef. 868-21. 0561 lz. 

POKÓJ dla pana lub na biuro. Wej
ście oddzielne z klatki schodowej. 
Przejazd 5—29. 0555 Iz 
SKLEP pokojem, Marszałkowska przy 
Dworcu natychmiast od6tąpię. Nowy 
świat 21—34. 0562 Iz. 
5 POKOJÓW kuchnia, łazienka, 4-e 
piętro, Marszałkowska 151, telef. 
8-58-63. 0802 ilz. 

LOKAL kompletnie urządzony na 
Związek, Stowarzyszenie, biuro, pod-
najmiemy. Żabia 9—32; 19-21. te'ef. 
2-i 3-63. 08031z 

POKÓJ umeblowany, wygody forte
pian, utrzymanie, bez. Twarda 11 —5; 
274-98. 0S04lz. 

DUŻY pokój, lub 2 łączne, słoneczne, 
czyste, niekrępujące, łazienka. Nowy 
Świat 36, telef. 6-32-31. 0S06 Iz. 

2-POKOJOWE, nowoczesny komfort, 
łazienki, bieżąca, ciepła woila, przezi
mowane od gospodarba. Ogrodowa 
57 0S08 Iz. 

POKÓJ frontowy słoneczny niekrępu
jący fortepianem, bez wszelkimi wy 
codami 8-30-82 Marszałkowska. 
b 0279 'z. 

WSPÓŁLOKATOR do pokoju nie
krępującego wszelkimi wygodami. Te 
lefon. Żelazna 58—5. 0285 Iz. 

POKÓJ dla pa>ma, niekręriujacy ła
zienka, telefon do wynajęcia. Senator 
ska 10 m. 25 tel. 2-88-85 02S41z 
SKLEP wydzierżawię na owocarnię 
ciastkarnię, pieczywo. Leszno 50 so-
dowiarnia. 6760! z. 
DUŻY pokój słoneczny, wszelkimi wy 
codami, utrzvmainiiem (bez) Bagate
la, tel 9-25-34. 67671z. 

POKÓJ oddzielnym wejściem, par
ter, bez używalności kuchni, utrzyma
niem — bez, odnajmę. Waliców 
6—16 0578 7. 

JEDEN—lub dwa duże pokoje wyre
montowane, nieumeblowane, oddzi3l-
ne wejście z klatki schodowej dla 
leikarza, adwokata. Wspólna. Telefon 
968-97 67591z. 

POKÓJ 3-oknemny na biuro |i>b mie
szkanie Marszałkowska 131—3. 

30509LZ 

POKÓJ niekrępujący 2 piętro panu 
lub dwóm Chłodna 17—17. Demitvsta. 

6700Lz 

DUŻY dwuo'kiemny frontowy nieu-
metblowiany pokój wygodami. Leszno 
S3—4, 11-44-38, 12—6. 30506Lz 

POKÓJ słoneczny, wygodny dwuoso
bowy przy Inteligentnej rodasnie 
Ogrodowa 29--40. 30503Lz 

IZOLOWANY, komfortowy, na
przeciw Ogrodu, drugi mniejszy. 
Własna ubikacja, woda. Ewentualnie 
utrzymanie Królewska 29A — sie
dem. 30596Lz 
5 POKOJOWY obszerny lokal dziel
nica północna do odstąpienia. Tel. 
11-53-12. 30510Lz 

SENATORSKA 22—58. Pokój fron-
towy 1 piętro, słoneczny, telefon, 
odnajmę. 6701 Lz 

4 POKOJE kuchnia, widnym służ
bowym, wszejkie wygody, fremt 
Chłodna 4, dozorca. 6702Lz 

WILCZA. Ładny dwuokienny pokój 
wszelkimi wygodami odnajmę wypła 
calnej osobie, małżeństwu. Dzwonić 
8-87-41. 6704Lz 

POKÓJ umeblowany, wszelkimi wy
godami I-sze piętro. Nowy dom Mie
dziana 18—3. 30I98Lz 

NIEKRĘPUJĄCY pokój dila pana 
front, pierwsze piętro. Chmielna 33 
-2, telefon 653.09. 30196Lz 

PANU pokój niekrępujący, ładnie 
umeblowany, telefon, łaziemika. Że
lazna 48—9. 30201 Lz 

6 POKOI kuchnia, służbowy, front, 
drugie piętro, wiśndia. Wilcza 23, tel. 
11-04-07, godziny 8—10, 3—8. 

30202LZ 

SALON frontowy, dwuOikienny, bal
konem, tamże pokój umeblowany, ła 
zienka, telefon Nowolipki 19—8. 

30205LZ 

POKÓJ słoneczny balkonem kąpielo
wym dila 1—2 panów Królewska 49 
-19, III p. 30208LZ 

POKÓJ niekrępujący wyremontowa
ny wygodami, Królewska. 27. Tele
fon 516-20. 30209LZ 

ODDZIELNY pokój umeblowany po-
jedyńczej osobie wynajmę Solna' 8 

.—52, front. 3001 lLz 

POKÓJ komfortowy. niekrępujący, 
nowoczesnymi wygodami, pierwsze 
piętro, front Grzybowska 47a m. 5. 

0577lz. 

POKÓJ słoneczny oddzielne wejście 
telefon dla pana Leszno 66—16. 

0575 lz 

POKÓJ wygodami, łazienka, teleton 
dla kulturalnej wypłacalnej oso.iy 
Mazowiecka 3—5 g. 3-5 0576lz. 

2 POKOJE trzeci mały łazienkę, 
kuchnię słoneczne III cie piętro Twar 
da 18 — 35 0272 lz. 

1—2 ŁĄCZNIE z alkową, niekrępu
jące, nioumoblowane, słoneczne, 1 
piętro, telef., łazienka, eleganckim a-
partamencie — kulturalnym. Ceg'ajia 
3 — 10. 027Hz. 

POKÓJ niekrępujący, słoneczny, time 
blowany, telefon. Mariańska 2—26 
tamże pomieszczenie kulturalnym. 

0270lz. 

ÓD ZARAZ pokój niekrępujący dla 
pojedynczej osoby łazienką. Twaria 
6—3 249-90. 0269lz. 

POKÓJ umeblowany i pomieszcze
nie ewentualnie utrzymaniem odnaj
mę. Nalewki 27—54. 0241.Iz. 

CZTERY pokoje, kuchnia do wynaię 
cła. Bagno 4—5. 0243!z 

WSPÓŁLOKATORKI inteligentnej po 
szukuję do pokoju miłego oraz cie
płego. Nowolipie 32—12 0277lz 

SIENNA 28—3 umeblowany, sloncrz 
ny, pierwsze piętro, telefon, wygody, 
ewentualnie obiadami. 0276!z 

U WDOWY po dziennikarzu oddzial-
ny gabinet 1-2 osobom zaraz. 6-51-24 
zrana, 022-llz. 
JÓZEFÓW. Pensjonat Dory Luxen-
burg przyjmuje zamówienia na świę
ta. Telefon 63-39 0221 I i. 
ABSOLUTNIE nieloręptijący pokój 

I-e piętro front. Ogrodowa 16 ni. 5 
0225 lz 

2 ŁĄCZNE frontowe balkony kom
fortowo, utrzymanie umeblowane do 
wynajęcia. Okolica Teatralnego 
2-32-35. 0227Lz 

POKÓJ umeblowany, niekrępujący, 
telefon łazienka, 45 zł. Ogrodowa 
3—15 0226lz 
ODNAJMĘ pokój ciepły, niekrępują-
cym wejściem, telefonem, łazienką, 
Elektoairlna 17—26 0228 1 z. 

DO POKOJU z kuchnią wygodami 
szukam współlokatorki poniedziałek. 
Sienna 38-36 0231 lz 
6-CIO 5-CIO pokojowe lokato konifor 
towe do wynajęcia. Chmielna 
44, róg Marszałkowskiej. Telefon: 
5-93-75 (trzecia - piąta). 0532Iz. 

POKÓJ na biuro lub mieszkanie wej
ście sieni telefon Ogrodowa II—2. 

30810Lz 

OKAZJA. Sprzedam sklep Chłodna 
róg Żelaznej każda branża Żelazna 
75a m. 41. 30570Lz 

POSZUKIWANE 
MŁODE małżeństwo poszukuje po
koju niekrępującego wszelkimi wy
godami nie wyżej II piętra. Okolica 
Leszno do Solnej, Orla, Królewska. 
Telefon 274-58; 3—6 pp. 5879Lp 

POKÓJ ładnie umeblowany, niekrę
pujący, wszelkimi wygodami Mar-
s;ałkowska 95—23. Telefon 8-51-71. 

67J21z 

1—2 POKOJE odnajmę, Jerozolim
skie 11. Telefon 9-85-20. 30813Lz 

ADWOKAT poszukuje gabinetu uży
walnością poczekalni lub dwóch po
kojów. Dzielnica telefonow, rozpo -
czynających się od cyfr dwójki do 
szóstki. Zgłoszenia: 5-40-88, 3—5 od 
poniedziałku. 631Lp 

ŁADNIE umeblowany pokój niekrępu 
jacy utrzymaniem bez Koszykowa 42 
—7 dziesiąta — trzecia. 30572Lz 

POKÓJ komfortowy, niekrępujący, o-
raz cirugi frontowy oddzielnym wej
ściem — panu lub biuro. Widok 24 
—6. 30571 Lz 

OD GOSPODARZA pokój w bra
mie, oraz suteryna dla cichego rze
mieślnika. Żurawia 29. 67301z 

POMIESZCZENIE dla dwóch inteli
gentnych panienek przy cichej ro
dzinie. Śliska 41—11. 6727Lz 

KRUCZA 31—20, 1 piętro. Pokój fron 
towy, niekrępujący, wygodami. Tele
fon 8-82-91. Od 1-go wyplacalne-
mu - (ej) 6726 ^Lz 

APARTAMENTY luksusowe wykoń
czone I i 2-izbowe kawalerskie lo
kale z niszami kuchennymi, 3 i 4-po-
kojowe lokale ze służbowymi. Ob
szerne halłe, wmurowane szafy, cen
tralne ogrzewanie, gorąca woda, 
chłodnie elektryczne, całkowicie urzą 
tbotie, kuchnie, garaże. Do wynaję
cia, Smulikowskiego 11a, 6/28I1Z 
POKÓJ komfortowy umeblowany, 
wszelkimi wygodami, telefonem, u-
trzymaniem, bez Twarda 10—11. 

3026SLz 

POKÓJ słoneczny odnajmę względ
nie pomieszczenie Marjańska 7 m. 
49 30267Lz 

POKÓJ - gabinet, łazienka, telefon, 
kulturalnemu wyplacalnemu panu wy 
najmę. Mariańska 2—1. 30266Lz 

POKÓJ duży ładny do wynajęcia, 
małżeństwu lub 2 osobom Twarda 
20—55. 30265Lz 

ELEGANCKIE pomieszczenie dla pa
na lub dwóch Leszno 69 m. 21. 

3026-lLz 

POKÓJ komfortowy, balkonem, ła
zienką kulturalnemu panu Piusa XI 
35—3, telef. 8-58-58. 30263Lz 

DUŻY niekrępujący pokój balkonem 
łazienką małżeństwo niewykluczone 
Leszno 99—3. 30262Lz 

POKÓJ dwuokienny frontowy ume
blowany wygodami telefonem, lazien 
ką zaraz Pawia 15—3. 30261 Lz 

POKÓJ słoneczny nieumeblowany 
1 piętro telefonem odnajmę Ziota 31 
_10. 302591. z 

POMIESZCZENIE dla panienki w 
kultralnym, komfortowym domu. Plac 
Kazimierza Wielkiego 5—55. 

3025»uz 

WYNAJMĘ ładny pokój frontowy 
słoneczny Nowolipki 47 m. 15. 

30257Lz 

NA BIURO lub panu pokój frontowy. 
Laizenka. Telefon. Królewska 29a 
m. 25. 30255Lz 

WSPÓŁLOKATORA do wygodnego 
pokoju Żelazna 37—27 poszukuję. 
Kcmorne 17,50. 302521z 

4 POKOJE łazienką II piętro odstą 
pię Chłodna 30 m. 3. 30251 Lz 
2 POKOJE kuchnią słoneczny fron
towe odstąpię Twarda 43—14 pośred 
nicy pożądani. 30248Lz 

3 POKOJOWY lokal rozkładowy, 
służbowy, łazienka, 3 piętro winda 
odstąpię. Waliców 14 m. 28, telef. 
2-86-02. 30240LZ 

MARSZAŁKOWSKA 81—12. Pierw-
S7L oietro 1, 2 umeblowane. Kuchnia, 
łazienka Biuro. Pr ywatnie. _3U235l2 

POKÓJ komfortowy, słoneczny od
najmę. Krucza 5 m. 26 telef. 8-C7-97. 

POKÓJ ładny, wszystkie wygody 
odnajmę kulturalnej osobie Grzybow
ska 16—36. Telefon 298-31. 6715 

KAWALERSKI polcoj 1-2 osobowy, 
osobne wejście, telefon, łazienka Mi
ła 49-2 fVl" 12 

POKÓJ do wynajęcia. 
Przedm. 38 m. 35. 

0553 Iz. 
Krakowskie 

0555 Iz. 

39 ZŁ. pokój słoneczny łazienka dla 
pana. Miodowa 25—19 0554 -z. 
DO WYNAJĘCIA 2 pokoje pracow
nię, mieszkanie, wygody telefon Die 
lanska 21-2 front. 0556 lz. 
WYGODNE pomieszczenie dla 2-ch 
osób w osobnym pokoju. Długąi 59 
m. 6. 0j571z-
TRZYOKfeNNY pokój z meblami 
lub bez, telefon, łazienka, pierwsze 
piętro bezdzietnym. Grzybowska 17 
1-5. 9033lz. 

LEKARZ poszukuje pokoju używal
nością poczekalni, telefonem, okoli
ca Stare Miasto, Długa, Nowiniar-
ska. Telefon 3-21-55. 145Lp 

NIEKRĘPUJĄCY, skromny pokój 
przy rodzinie dla bezdzietnego mał
żeństwa na parterze lub pierwszym 
piętrze poszukiwany. Okolica: Za
menhofa — Pawia — Dzielna — 
Karmelicka. Tel. 11-49-23. 

6451 Lp 

LOKAL 4—5-pokojowy dla organi
zacji społecznej poszukiwany. Oferty 
sub „Organizacja'. 178Lp 

POSZUKIWANY pokój niekrępujący, 
okoJica Nowego Świata — Koperni
ka — Warecka. Wiadomość: Ordy
nacka 11, sklep papieru. Tel. 501-67 

166Lp 
LOKAL 350 mtr. kw., parter lub 
windą poszukiwany, okolica Nale
wek. Oferty pod 30181, Nasz Prze
gląd. 181 Lp 

TRZY dorosłe osoby poszukują nie-
iimeblowjnego, niekrępującego po
koju, teljfoneni, łazienką, śródimie-
śohii, 9-P9-04. 107Lp 

POSZUKIWANY natychmiast lokal 
frbryczno - biurowy 15—17 poko
jowy parter i I piętro okolica: Grzy 
bów — Nowolipki, Plac Krasińskich 
— Żelazna. Wiadomość tel. 11-16-86 
w godzinach biurowych. 6763lp 

INŻYNIER poszukuje cichego poko
je wygodami. Okolica Orla — Sena
torska. Oferty „Czystość". 304261p 

POSZUKUJĘ pokoju niekrępującego 
debrze umeblowanego, okolice Moko 
tewska, Szopena. Telefon 8-13-28, 
dziesiąta — trzecia. 30403Lp 

TRZY - czteropokojowe, kuchnia, 
komfortowe, niewysoko, Elektoralna; 
— Leszno poszukuję. Telefonować 
11-56-15. 3041 ILp 

ADWOKAT poszukuje gabinetu u-
żywalnością poczekalni lub dwóch 
pokoi przy majej rodzinie. Oferty sub 
„Mlody^ 30412Lp 

MAŁŻEŃSTWO pracujące poszukuje 
pekoju umeblowanego niekrępując_e-
gn ewentualnie obiadami. 11-43-79 
10—2 od środy^ 301971p 

POSZUKUJĘ pokoju umeblowanego 
śiódmieście Przegląd „Lwowianka". 1 

30223Lp 

POKOJU komfortowego cichego 
wszelkimi wygodami niekrępującego 
małej rodzinie poszukuje „Centrum 
— wyplacalny". 30230Ip 

LEKARZ intern, poszukuje mieszka
nia 3, 4 pokojowego dzielnica telefo
niczna „5" Pośrednicy pożądani tel. 
2-76-28 prosić doktora 12—6. 

30287Lp 

L POKOJE kuchnia wygody nie wy 
seko za odstępne poszukiwane. Tel. 
5-22-58. 30805Lp 

POSZUKUJE się 2 lokali na jednym 
Piętrze w śródmieściu 5-6 pokojów 
Wiadomość 9-31-08 od środy. 

6729Lp 
OKOLICA placu Zbawiciela pokoju 
umeblowanego telefonem, łazienką 
poszukują dwie siostry pracujące. 
Tel. 2-98-31; 4—6. 6716Lp 

ŚWIDER. Pensjonat przyjmuje zamó
wienia na święta. Informacje telef 
6.97-38. 29404Lt 

CELESTYNÓW pensjonat „Urbanó- /f 
wek" przyjmuje zamówienia na swię- f 
ta. Wiadomość: Celestynów telefon 
g 6oS5Lt 

ŚWIDERliomfortowy pensjonat Orze
chowej willa Solowieja przyjmuje za
mówienia na święta. Telefon. Ped-
miejska 2-55-36. 29637Lt 
KRATKI pensjonat Michalin przyjmu
je zamówienia na święta Noworocz
ne Doborowe towarzystwo. Telef. 
7(^—50. 6426Lt 

OTWOCK. Pokój wygodami, łazien
ką, utrzymainiem bez. Kościuszki 1 

4. 6734Lt 

KRATKt pensjonat Michai'ra przyj mu 
je zamówienia na święta Noworocz
ne. Doborowe towarzystwo. Telef. 
70-50. 6426Lt 

KAZIMIERZ — Niebieski Dcm — o-
twarty — zaprasza swych gości. 
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ŚWIDER. Zimowe lokale, nowoczes
ne wygody, lasy sosnowe, wynajmę. 
.Wiadomość:' 11-69-10. 30551Lt 

ŚPÓDBORÓW. Willa „Raj" — Sza
ra. Zimowe pokoje kuchniami, ka-
vaitrskie. Telefon: 2-64-56. 30550 

ŁÓŻKA i meble metalowe meble le
karskie, wózki daietięce, piece nikło 
wane niegasnące systemu amerykań
skiego sprzedaje detalicznie po ce
nach hurtowych fabryka J. Neufeld, 
Brukowa 4, tel. 10-14-66. 6731K 

MEBLE nowoczesne lakierowane: ku 
chenne, przedpokojowe, panieńskie, 
Cliasin, Pawia 27, podwórze. 

30048K 

FUTRA lapkowe, fokowe. Palto dam 
skie sprzedani tanio. Złota 76—15. 
Telefon 234-97. 6758K 

1'UPNO — Sprzedaż. Meble, pianina, 
civwany, futra, Łoś, Marszałkowska 
B 31. Telefon 2-38-37. 5544K 
A) KUPNO - sprzedaż. Meble, piaai-
j:a, dywany, futra, Berger, Sosnowa 
S, sklep, tel. 5.12-59. 6105!;s 

MASZYNY do pisania używane i no
we. Wielki wybór maszyn walizko
wych po cenach przystępnych. 
,,Sewrit" Alberta 1. Telefon 203-16. 
Gotówką i na dogodnych warunkach. 
[Wypożyczanie maszyn. 8523ks 

MEBLE lakierowane, kuchennie,_ pa
nieńskie, przedpokojowe, gabinety 
dentystyczne Rymarska 2; 11.91.84. 

30131K 

INŻYNIER wybitną inicjatywą po-
szukuije spólnitka zakładem mechani

cznym Oferty „Warsztatowiec". 
Tow. Reklamy Międzynarodowej, 

Sienkiewicza 14. 6724ih 

IrFl-IM 
INŻYNIER naprawia, unowocześnia 
radio-aparaty. Sprawdza aparat, emi
sję lamp specjalnymi przyrządami. 
Protokół badania. Inż. Szeinfeld, Na
lewki 15—28, tel. 11-82-63. 30115r 

RADIO szwankuje. Przyczynę zbada 
bezpłatnie wysłany specjalista Radio 
pogotowie, telefon 986-89 30132rj 

REPERUJĘ unowocześniani radio-
: aparaty, usuwainiie trzasków. Szybka 
obsługa. Tanio! Telefon 12-20-10. 

30360Rj 

JADALNY wspaniały, sypialnia pięk
na, najnowszego projektu, gabinet 
vytworny, pokój mieszkalny, orzecho 
wy. 9-90-37. 6276Ks 

t ILBLI duży wybór stylowych sto
łowych gabinetów sypialni sztuk po
jedynczych, gwarantowanych. Wyko 
nujemy solidnie, terminowo zamó
wienia z posiadanych suchych do-
jbj ych materiałów. Zakład Stolarski 
, Mebloprodukt" Grzybowska 38—13 

WÓZKT rowerowe, trzykołowe gwa
rancją. „Rowertnansport", Nowinśar-
tka 14, Il-gie podwórze. Telefon 
Ił 1-99-04. 30527K 

KARAKUŁOWE, oraz fokowe palto, 
okazyjnie sprzedam. Świętokrzyska 
ft—16, 543-23. 30526K 

WSPÓLNIK, kapitałem 3000 — 5000 
współpracą do prosperującej wy
tworni chemicznej poszukiwany. 0-
ferty „Zyskowny". 299841h 

TYLKO do poważnego interesu 
handlowo-^przemyslowego, przystąpię 
lub przedstawicielstwo. Oferty 
„50.000" 9547h 

MAM lat 37 bardzo dobrze usytuo
wana, nieprzeciętne zalety charak
teru, kulturalna, inteligentna, poznam 
pana, wiek 40—50, reprezentacyjny, 
zamożny. Oferty „Blondynka". 

105 ni 
33-LETN1 kupiec wykształceniem za
granicą, słabą poiszczyzną, energie :-
ny, dobrze zarabiający, chce po nić 
wysoką wykształconą, lat 25. Lis'y 
skrytka 997, Warszawa. 305I5M 

SYMPATYCZNA samodzielna (go
tówka, mieszkanie) — poślubi inteli
genta na stanowisku. Pośrednictwo. 
Telefon 5-18-45. 30543M 

MAM 3000. Przystąpię, spólnik skle
pu, produkcji. Przyjmę inne realne 
propozycje. Oferty sub „Propozy
cja". 9574h 

FABRYKĘ meclianfcznego obuwia 
sprzedam, wydzierżawię, Somrnar 
Nowolipki 6, 3—5. 9578h 

MEBLE przepiękne, nowoczesne, sty 
lowe. Ceny najniższe! Tapczany hi-
^•iiniczine. Modele 1938. Przyjmuje
my zamówienia, urządzanie hoteli 
pensjonatów. Dopuszczalny kredyt 
vMewar", Królewska 27. 30525K 

J'UTRA!!! Znana pracownia kuśnier 
ska poleca palta: łapkowe, karaku
łowe, bagdadiowe, fokowe. Przyjmuje 
iwszel'kie przerobią, farbowanie, pra
lnie. Ceny przystępne. Udzielamy kre 
cfytu. Krucza 46—4. 30524K 

MEBLE nowoczesne: sypialnie, sto
łowe, gabinety, absolwenta „Ort'u". 
Leszno 21; 11-99-98. 30523K 

MEBLE nowoczesne: sypiailnie, sto
łowe, albsolwenta „Ortu" Twarda 27 

6-94. Warunki dogodne. 30522k ?06-l 
MEBLE nowoczesne: lakierowane: 
kuchenne, przedpokojowe, panieńskie 
ftajtamiiej. Rozenblat, Leszno 11. 

30521K 

NOWOCZESNE sypialnie, stołowe, 
gabinety tanio. Robota wykwintna. 
'Absolwent Ortu, Leszno 38—16, teł. 
il 1-47-96. 6188K 

LEKARSKĄ szafkę metalową, nową, 
hiało lakierowaną tanio sprzedam, 
tel. 11-37-83. 30250K 

PIANINO luib fortepian kupi natych
miast szkoła zapłaci gotówką. Ofer
ty telefon 11-15-37. 30444K 

MEBLE, sypialnie, stołowe, gabi
nety tanio. Absolwent „Ortu" Le-
to'ental, Karmelicka 13; 11-23-46. 

8201K 

PRASĘ ekscentryczną posuwem lub 
bez oraz tokarnię kupimy „Bukostyl" 
Nowy Sącz. 6691K 

SYPIALKĘ mahoniową w dobrym 
stanie okazyjnie sprzedani Rymarska 
16 dozorca. 30148K 
WYPRZEDAŻ mebli. Kolosalny wy
bór najpiękniejszych stołowych, 
wspaniale gabinety luksusowe wy
kończone, sypialnie, piękne modele, 
za bezcen. „Zachęta", Plac Trzech 
Krzyży 13 (róg Żórawiej). Prosimy 
się przekonać. 6629K 

MASZYNĘ Underwood, Gestetner 
do powielania okazyjnie do sprzeda
nia. Telefon 244-71. 6628K 

FOTELEŁóźKA, kanapy łóżka, higie
niczne, nowoczesne, automatyczne 
od 70.—. Tapczany od 50.—. Wa
runki najdogodniejsze „Polonia" 
Twarcla 5. 30162K 

ADMINISTRACJĘ domu przyjmie dy
plomowany handlowiec, złoży ew. 
odpowiednią kaucję. Pierwszorzędne 
referencje. Zgłoszenia sub „Admini
stracja domu", Nasz Przegląd. 

9599h 

DOM lub udział z dopłatą około 
100.000 kuipię. Pośrednicy wyklucze
ni. Oferty „100.000", Nasz Przegląd. 

094h 

WYNALAZKI opracowuje na zamó
wienie. Łaskawe oferty: „Patent", 
Nasz Przegląd, Nowolipki 7. 953h 

PLAC 11000 mtr. kw. w reprezenta 
cyjnym punkcie dolnego Mokotowa 
wraz z zatwierdzonymi planami do 
odstąpienia natychmiast. Oferty sub: 
„Poważny reflektant" dlo administra
cji. 9580ih 
DOMY, place zakupuję sprzedaję. 
Referencje pierwszorzędne Mundsztuk 
Ogrodowa 26, telef. 6-57-96 0807ih 
PŁYNNE OWOCE! Specjalista po
szukuje kapitalisty celem fabrykacji. 
Interes pierwszorzędny. Oferty 
„4.000". 0237ih 
SPÓLNIKA solidnego 30000 poważne 
go przedsiębiorstwa współpracą, po
szukujemy. Kapitał zagwarantowa
ny. „Pierwszorzędne" administracja. 

0274 ih. 

KAWALER, lat 30, przystojny, prze
mysłowiec posiadający 15000, pozna 
młodą, ładną pannę posagiem. Ofer
ty nieanoniinowe „Nasz Przegląd" 
sub „Pomyślność". Swaci pożądani. 

077m 

TECHNIK-demt. lat 32, (przystojny) 
własnym dobrze prosperującym gab. 
na prowincji ożeni się sympatyczną 
lek dent. Swacł wykluczeni, sub 
„Uczciwa". 9865m 

KAWALER, lat 29, średnie wykształ
cenie zagraniczne, dobry charakter, 
dzielny, przystojny, na stanowisku, 
oczekuje poważnych ofert matrymo
nialnych, sub „Z dobrego domu". 

9928m 

NOWOCZESNE pośrednictwo matry
monialne solidnie, dyskretnie przepro
wadza partie. Ciepła 19—31, 2—8. 
Telefon 5-18-45. 305-14M 

CZYSZCZĘ TAPETY, SUFITY, ścia
ny klejowe chemicznym sposobem, 
bez brudu i kunzu, robota sei'idina — 
faohowa, tanio, Pinkus Ber, Telefon 
11-36-91. 5213r 

PRACOWNIA OKRYĆ DAMSKICH 
ui Solna 17 m. 23, tel. 12.05-29 (w 
podwórzó, 1-e piętro). Uwaga! Przyj
muję przeróbki futrzane. 
OTWOCK, Kościuszki 11—1. Pullo-
very, garsonki na drutach wykonuję. 
Najnowsze modele. Ceny przystepne. 

29533R 

DYPLOMOWANA kosmetyczka arty
stycznie farbuje, reguluje brwi i rzęsy, 
rozjaśnia włosy, usuwa piegi bezpo
wrotnie. Karmelicka 26—4. 29584R 
KWIACIARNIA „Aza.lja" Długa 17. 
Najpiękniejsze wiązanki, ślubne kosze, 
dekoracje — tanio. 29993R 
KOSMETYKA „Derma" — nowo
czesny gabinet lekarsko - kosmetycz
ny Alberta 12 — (Niecała). Skutecz
ne usuwanie trądzika, wad owłosie
nia, zmarszczek, piegów. Masaże, 
elektryzacje. 651-19. 27094r 

CELOWO przeprowadzamy warto
ściowe partie, Pańska 46—3, przy
jęcia 4—8, do pośr .'dimiika. 080m 

PANI wytworna samodzielna poślubi 
pana lat 30 — 45 sub (10.000), 
12-11-54, 11—12. 30280Mt 

USTOSUNKOWANE pierwszorzędne 
zmajomościi w najbogatszych sferach 
Książenicka Nowolipki 12—10, 3—5. 

3028lMt 

DZWOŃ 10-44-59. A zgłosi się do 
Ciebie zegarmistrz, który naprawi ze
gar lub patefon na miejscu. Spe
cjalność antyki. Gwarancja. Refe

rencje poważne, „Renoma". 1916r 

GARDEROBĘ zużytą zamieniamy na 
bielskie materiały. „Al-Be-Wa", 
Alberta 6 (Niecała). Sklep, podwó
rze. Telefon 5-09-42. 6198R 

PLOMBOWNICE potaniały. Plom--
bownice bezfirmowe, przepisowe księ 
gi, raporty dizienme, konsygnacje 
odważkuwe, k wikariusze przemiału 
gospodarskiego dia młynarzy, hur
towników mąki, kaszy. Globus, War
szawa, Marszałkowska 145—14, 1-e 
piętro, telefon 6-04-16. Ceny fabrycz
ni 6633r 

MALU jEMY sufity nie brudząc ta-
ret, tapetujemy 60 gr. roika. Tel. 
11-09-84. 9998T 

SZLAFROKI, pyjamy damskie, naj
nowsze fasony. Bielańska 9 m. 62, 
1-e piętro. H8r 

RODOWITY Pers, czterdziestoletnia 
praktyka, przyjmuje reperacje, praniu 
dywanów perskich oraz innego po
chodzenia. Robota precyzyjna, gwa
rancja dziesięcioletnia. Bezstronna 
ekspertyza przy kupnie, sprzedaży. 
Riza Krfarzade, ś-to Krzyska 1—5, 
tel. 3-14-71. 662lr 

KUŚNIERZ Kopczak, Krochmalna 47 
—18 róg Żelaznej, telefon 5-81-10, 
przyjmuje wszelkie obstaJunld, prze
róbki własnych, powierzonych futer. 
Dogodne warunki. 133r, 
KUŚNIERZ Starowiejski, Ząbkowska 
2, przyjmuje wszelkie obstał unki i 
przeróbki podług najnowszych mo
deli. Ceny niskie. 134r 
NAJMODNIEJSZE firanki, kapy, koł
dry, obrusy, rolety, b.elizna dam
ska, pościelowa, ceny przystępne. 
Wytwórnia Karsz, Długa 57. 

163r 
CZYSZCZĘ sufity, tapety, ściany 
klejowe chemicznie na sucho, bez 
brudu, kurzu, tanio! Cymermatn, te
lefon 6-57-84. 410r 

MECHANICZNY' zakład przyjmuje: 
toczenie, sznytowanie, tłoczenie, ro
boty rewolwerowe. Tel. 6-78-11, 
5-19-08. 407r 

KWIACIARNIA „Viola", Bielańska 9, 
telefon 5-30-36 poleca wieilki wybór 
kwiatów doniczkowych, ciętych i 
palm. Ceny przystępne. 6579r 

KELLER sztucznie ceruje garderobę. 
Odświeżamy krawaty, kapelusze. 
Marszałkowska 118, tel. 219-49. 

KULTURALNY handlowiec poślubi 
pannę ładną zamożną, wysoką do lat 
2!5. Oferty „Szczęśliwe współżycie". 

30564Mt 

PRZYSTOJNA panna po^iadają:a 
własne mieszikanie pozna kultura ne-
go pana. Oferty : „Przyszłość". 

30157M 

FARTUCHY, płaszcze lekarskie, ubra
nia robotnicze. M. Goldsztein, Mura-
nowsika 30 m. 32 teł. 307-51. 
HERBATA wyborowa 15.50. Kawa 
5.50. Fels, Plac Grzybowski 7. Filii: 
Marszałkowska 81 b. 52TSr 

'DOSKONAŁE obiady od zł. 1.20 gr. 
kuchnia dila znawców, Bielańska 9, 

I wprost bramy, 1-e piętro, Tainen-
jtoaum. 628Qr 

iFIRANKI nowe modele. Bielizna wy-
[ kwintna damska, pościelowa, całko-
Iwite wyprawy ślubne. Ceny niskie, 
i Złota 47—1. 459r 

POSIADAM dyplom dentystyczny 
i polski, mieszkanie, oczekuję propozy-
. cyj. „Miranda". 405r 

FARBUJEMY: Obuwie, torebki, kurt-
; ki, rękawiczki, odświeżamy zamsze. 
' Fairbiamia. Graniczna 7. 30546R 

WOJAŻER branży żelaznej otrzyma 
sezonowy artykuł. Wysoka prowizja! 
Warszawa skrytka pocztowa 279. 

0541 ih 
GORSECIAiRKA samodzielna poszu
kuje spólniczki odpowiednim loka
lem. Oferty Przegląd „Gorseciarika" 

0200ih 
WEKSLE, wyroki windykuje nabywa 
Biuro Powiernicze „Centrum" Sienna 
23 Telefon: 6-50-69. Przyjęcia: 4—8 

0540ih 

BRANŻYSTA fachowiec bielizny, kar 
tą rzemieślniczą, modelista, poszuku
je kaipitalisty-ki do utworzenia inte
resu specialnie na miarę oraz deta
liczny. Oferty „Interes". 0487ih 

POŚREDNIK matrymonialny, wyż
szym wykształceniem nawiązał kon
takt współpracy wybitnymi fachow
cami, krajowymi, zagranicznymi. 

1 Skutecznie załatwia sferach zamoż
nej inteligencji. W dyspozycji sfery 
finansowe, przemysłowe, lekarzy, 
adwokatów, inżynierów, wybitnych 
stanowiskach. Biała 4 m. 14, w 
godz. 3—5 po poł., telef. 607-11. 

30436M 

ZDO.LNY, przystojny, młody lekarz 
ożeni się z odpowiednią Amerykanką 

1 do lat 25. Tylko poważne odpowiedzi 
kierować do administracji sub „emi-
gracja". 6693M 

LEKARKA dentystka do pierwszo
rzędnego lwowskiego gabinetu po
szukiwana. Nowa Reklama, Lwów 
sub „Małżeństwo niewykluczone". 

6687M 

BEZ dopłaty zamieniamy starą gar
derobę na najmodniejsze materiały 
bielskie. Nowy Świat 62, sklep, po
dwórze. Telefon 326-97, Muller. 

30547R 

DOM, lu.b plac, centrum, kupie. Ofer 
ty Nasz Przegląd sub „1.000.000 

6706 ih 
KAPITALISTA młody wyższyim wy
kształceniem poszuikuie dobrego inte 
resu, przedstawicielstwa. Szczegóło
we oferty suto: Dzielny kupiec. 040ih 
POSZUKUJĘ spólnika do urządzonej 
fabrvki 'dobra branża dzwonić 
11-08-99 0193 ih 

ODKUPIĘ wytwórnię, względnie re-
ceoty masowych artykułów. Oferty 
„Branża obojętna" Nowa Reiklwiw 
Lwów, Szajnochy. 6689ih 

PRALNIA „Tempo" Leszno 8 czyści 
chemicznie farbuje garderobę, kape
lusze. Pierze szpilkuje firanki po ce-
nach zniżonych. Leszno 8, telefon 

111-01-36. 6718R 
• FARBUJEMY: Obuwie, torebki, kurt-
' k|, rękawiczki, zamsze, futra, kożusz-
i ki zakopiańskie. Fairbiamia „Jedyna" 
; Marszałkowska 104. 30812R 

BIELIZNA damska, pościelowa, szla-
j froki, pyjamas. Wyprawy śhtóne, fi-
I ranki, kołdry poleca magazyn „Arti" 
i Chmielna 6, sklep w podwórzu, 
] wprost bramy. 3081 IR 

PARYSKIM sposobem czyszczę che
micznie: tapety sufity, ściany kle
jowe (Najbardziej brudne). Solidnie, 
tanio! Telefon 11-31-63. 488r 

OD 18—22 pokój na studia, dzwonić 
poniedziałek, wtorek 6-S0-57. 

499R 
MUNDURKI, paltka przepisowe dla 
uczenic, uczniów, wszystkich szkół. 
Gatunki najwyższe. Wykonanie wy
kwintne. Krój pierwszorzędny — po
leca Edward Szyszko, Marszałkow
ska 99. Ceny bardzo przystępne. 

6696r 

PALTA, kostiumy, suknie, spódnicz
ki, bluzki — najnowsze modele pole
ca Edward Szyszko, Marszałkowska 
99. 6697r 

LALKI stylowe, poduszki, serwetki, 
chustki, kapok najtaniej Nalewki 11 
Klainman (sklep frontowy). 62S5 

DENTYSTA lat 31 posiauiajacy dob
rze prosperujący gabinet pozna lek. 
dentystkę. Zgłoszenia Nasz Przegląd 
sub „Szczęście". 30480M 

JULIAN LANDMAN, były długoletni 
technik D-ra Gelbarda, przyjmuje ro-

ibotę techniczną. Wileńska 15—4, róg 
Inżynierskiej, tel. 10-28-64. 6725R 

WYBITNY znawca herabaty, kawy, 
poszukuje odpowiedniej posady. Ofer 
tv Miody" Nowa reklama, Lwów, 
Szajnochy. 6688ih 

LEKARZ - dentysta, lat 37, przystoj
na, dobrze zarabiająca, pozna Pana, 
na skromnym ustabilizowanym stano
wisku, bezwzględnie przystojnego lat 
35—45. Cel : szczęście " ina'żtństwo 
Oferty „Przyoadek-szczęście", „Pa." 
Bracka 17^ 6705M 
KAWALER inteligentny, handlowym 
wykształceniem, samodzielny kupUc 
na stanowisku, pragnący wyemigro
wać do Australii pozra 'pannę ładną, 
inteligentną do lat ^0 wzrostu śred
niego w celu matrymonialnym posi-
g-em 10.000 złotych. Ofertv sub 
„Australia". '30215M 

SPORYSZ, tylko z nowego zbioru w 
wększej ilości oraz Lycopodium w 
proszku — poszukiwane. Oferty pi
semne: Towarzystwo Reklamy Mię
dzynarodowej, Katowice, Rynek 11, 
pod „Sporysz". 6730R 

| INSTYTUT KOSMETYCZNY 
(„GABRIELE' G. FRIEDLAN')OWEi 
| ZIELNA 31, TEL. 5-01-17. 
i Wszystkie zabiegi kosmetyczne na 
i najwyższym nowoczesnym poziomie-
Bezbolesne usuwanie zbytecznego o-
włosienia, zmarszczek, piegów, broda
wek etc. Masaże. Szczególnie skutecz 
ne zabiegi przeciwko szpecącej tluslo-
*cl cery, wągrom, krostom, wypada
niu włosów. Artystyczne barwienie 

SZLAFROKI, pyjamy, bonżurlci, bluz
ki, bielizna damska, męska, pościelo
wa. Fartuchy lekarskie. „Dobrobiel", 
Zamenhofa 40, U.89-S9. 30549R 

OKAZJAMI Wykwintne torebki dam 
skie, również likwidacja wysortowa-
nvch. Wytwórnia: Karmelicka 9—4. 

3054SR 

KRAWIEC danisloi Paryżanki szyje 
wykwintnie palta, kostiumy, podmg 
najnowszych modeli. Tanio! Krucza 
46-4. 30528R 

SZLAFROKI damskie, męskie, bon-
żurki, pijamy, bluzki, fartuchy biuro
we. Wytwórnia Nalewki 36—25 
wprost bramy. 5S64R 

ŁADNIE uprana, rozpięta firanka jest 
ozdobą pokoju. Tylko najstarsza prał 
nia „Leonia" Zamenhofa 24—80, tel. 
11-36-33 potrafi ze starych firanek 
uczynić prawie nowe. Ceny konku
rencyjne. 5339R 

C£T.tAI V OeŁOSSEEB^ ! 
ZA 1 MILIMETR HRZEZ 1 SZPALTĘ 

, ,80 gr. Za tekstem . 
l (spcc^fne) (.20 gr. Lekarskie . 

Sv.e;ia i fcstrada (koncerty) 
W dodatku sportowym 
Gwarantowane na stronie tytulowci ! ! ' ' ' 

KOZMIAK KOLUMNY: 
kolumny we wszystkich działach obełmulp «; 

d. •rsrssr'a • ™ 
..TI'v że i 50 mllim. . . 40 gr. 
' 50 gr. 

, 60 gr. 
60 gr. 

. 90 gr. 

1.'— 

Ogłoszenia drobne s 
(NAJMNIE)S'l' DROBNE OGŁOSZENIE 10 SŁÓW) 

za 1 wyraz: o poszukiwaniu pracy 10 gr 
(podane bezpośrednio w administracji) 

Lokale zaofiarowane . 20 gr. Inne działy , 28 er 
Ogłoszenia umieszczane wśród drobnych o 50% drożel ' 

•głoszenia fantazyjne, cyfrowe 1 bilansowe o 50% drozei 
Od ***** i-J «- " • - /f- - * 

Ogłoszenia fantazyjne, cyfrowe 1 bilansowe o 50% droźe 
cen powyższych ładnych opustów nie ndzlela rię. 

Za treść ogłoszeń tedakcja nie odpowiada. 
Ogłoszenia drobni na dzlert następny prcylntu|e ile tylko do f, MO 

MtZEZ 1 SZPALT! U < W OODATKU ILUSTROWANYM: » 1 MIIIM. 

st. I --'f?1* -• 

i!**** mm* ytfmmim-. 

Preirium®ra!:a: 

M elscowa 7nHh?L0dn0S^ensC
J

n! do domu mies^"nle Zl. 6.50 Miejscowa (odbiór w administracji) ..... Zl 450 
Zamiejscowa . Zł. 6.—- Zagraniczna . Zł 10 — 

UWAGrAdmiLSLmUiif!  ws1ysf,,<!e oddzia'v pocztowe.' 
młn(^J'rtr.i ^V .przvimuie °dpowledzla:i:okl za ter-

8 C"' Zastrze7enie miejsca obowiązuje Admini-
i W r'?'e wyraźnego zobowiązania s,ę. Omyłki 

„tah E *"lCZ0, nie zmi5"!ai^ treści ogłoszenia nie uooważ-
i i ,.zwro,'" RotówW, nnl 'et do be/ołnfnco 

P«?.? uJl" 0r,vf:,na'ńw' dokumentów do ofert zaliczać nie ra-
tezy. trzy ogłoszeniach szyfrowanych z prowincji należy za'a-

czyć znaczki na odesłanie ofert. 
skrzynka poczt. 239. Konto czekowe PKO Nr. 6391. 1 

Przekaz rozrachunkowy Nr. 20. 

Wfftofltcą Bgdfllrtoi: odpgai^iainv; BaateiWż£K£VVfcia 


