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UUŁUKAhN IA:

/a wierna milim iuh jego ni|ernoa
Nadesłane przed tekstem Uli <i.;

przed wiadomościami bieżijcenii nać

nekrologami. te|egt. — osobiste i kq-
pieliska po I H. IM) gr.

Nad uaohisfemi I zl NU gr
Itudjoue, rolnicze. saniurhuri. i z|
Kwadrat wAmil drobnych 90

wiersz |cilnoszpnltowy.
Nrkrolugja do 50 wierszy pi 2(

groszy; do 150 wierszy - 40 er.)
wyżej — po 80 nroszy.

Reklamy po 3ft u ruszy.
Małe '/.h wvrn* 211 Kruszy: posnd)

prace poszukiwane, iimbin. w wn>

tral lub filjach wydawnictwu, pe
10 groszy. Najmniejsze 10 wyrazów,
nnjwii/ksze 1(K) wyrazów.

Iantrt7yjne t tahele (bilnnse)
o 50% drożej.

CKNA PKENIJMKUATYS
W Warszawie (w Administracji

filjach, kantorach, kioskach) wra>
i wyd. porannem miesięcznie O zł.

Dopłata za odnoszenie do domu

1zł.50gr.
Na prowincji I w Gdańsku 7 zl

50 Kr. miesięcznie.
Za granicą 10 zł. miesięcznie.
Numer pojedyńczy 20 groszy.
Za zmianę adresu 50 groszy.
Konto l>. K. U. No 80.

Przesyłka pocztowa opłacona ry-
czałtem.

Zu terminowy druk ogłoszeń
i ofiar Administracja nie od|Ktwlnda.

Kantory „Karjew Warszawskie-

go" otwarte sij, oprócz niedziel
i świijł, od g. Ki/fg rano do 7 wiecz.

Redaktoi ||||czelny przyjmuje od g. II do 12 w poł. Sekretariat czynny od 10 zrana do 2 p. p . ItękopisAw
red. nie zwraca. Adr.: Kcilakrja (tel. 5-15, 5-10 i 5-18). Kantor g|. lu.VI0, 5-15 15 1(1). Kkspedycja gl. 5-3(1,
Krak. Przedm. 40. Pi|je: Plac Teatralny II, telef. 5-17; Praga. Targowa 25, telef. 8(1-27; Marszałkowska

Ns 108, tel. 28-55; Marszałkowska 51. tel. 80 07; żelazna 70, tel. 128-28. Adr. tel. w Warszawie „Warkur"

Święta — to okres, w którym każdy
myśli o przyjemności innych i... własnej.
A czyż można sprawić swym bliskim
i sobie zarazem większą przyjemność, jak
kupując samochód?

Buick nadaje się szczególnie do tego.
Cena jego wyjątkowo niska jakby specjal-
nie zniżona na okres świąteczny, bo tylko

Zł. 26.300
Dostawa Buick a natychmiastowa, gdyż
każdy z zastępców Buicka w Polsce ma

samochód gotowy do jazdy. I w dodatku,
dogodne spłaty według planu GMAO.

GENERAL MOTORS w POLSCE, WARSZAWA

1
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W listopadzie 1882 roku założyli nasi obecni akcjonarjusze pierwszą w Małopolsce na wlęk-
sze rozmiary zakrojoną fabrykę cukrów. Fabryka zatrudniała początkowo 50 pracowników,
a mały stosunkowo rynek zbytu musiał być krok za krokiem zdobywany.

W listopadzie 1929 roku stan zatrudnienia wynosił ponad 500 urzędników i robotników,
a wartość produkcji tego miesiąca doszła prawie do cyfry 1,000.000 Zł.

7175r

Ten szybki rozrost naszego przedsiębiorstwa oparty na konsekwentnie przeprowadzonej
organizacji produkcji I zbytu zawdzięczamy głównie trzem naczelnym wytycznym właściwo-

ściom naszych towarów:

dobrej jakości niskim cenom ujmującemu wyglądowi

KINO TEATR

„HOLLYWOOD"
Początek seansów: 4, 6.15, 8.15, ost. 10.15.

WESOŁI FILM

33 Bunt Kawalerów"

33

w roli głównej znany komik ZYGFRYD ARNO.

NA SCENIE WIELKA REWJA

Na Gwiazdką"

:
:

X

8 ATRAKCJI 8

HUMOR. TANIEC. ŚPIEW.
26 grudnia o godz. 12.15 przedstawienie

DLA DZIECI

„JASEŁKA" - BETIEEM POLSKIE

nit! Pa nil!

PRZEWÓZ i EKSPEDYCJA
TO WARÓW- MASZrN-KOTŁOW

PRZEPROWADZKI. t

KWJRAMPORTY UMOCHGDAMIW/S

WARSZAWA - Ł O Dt
Wronia33^, ^ ^PiolrkowikaSS

7167r

Od 40 lat wypróbowany, niezawodnie skutkujący preparat
djetctyczny!

IV piersiowe
*

x 3 jodłami

ZNAKOMITY ŚRODEK OCHRONNY
ORGANÓW ODDECHOWYCH.

Jest to zarazem środek, wytwarzający krew i pobudzający
apetyt. Prawdziwe tylko z marką ochronna

>>3 JODŁY<<
Żądać w aptekach i składach aptecznych.

Przedstawicielstwo w Warszawie: Telef. 30o-50 .

tHlfir

Zatwierdzona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Szkota Masażu Leczniczego,
egz. od 1925 r.

Dr. med. MARTY IUERNACKIEJ.

Zapisy na styczniową grupę. SZOPENA Ni 10, od g 5—7.
7014r

Zatwierdzone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Pierwsze Kursy Kosmetyczne
egz. od 1925 r.

Dr. med. MARTY BIERNACKIEJ.

Zapisy na styczniową grujję. SZOPENA Ns 10, ud g. 5—7.
7013r

poleca

A P.aseciiu
sklep v\ lasuy

W WIELKIM WYBORZE IVA.CN/AWA

6708r KltAK 1'KZKI>M. 7.

WEG8EL i KOKS <<<;
* dostarcza na dogodnych warunkach +

* „CARBOMONTANA" ŚI-ASKA SPÓŁKA GÓRNICZA *

* Al. Jerozolimskie 31, tel. 417-03 7152r *

9306

KTÓRE DBAJ4

O SWOJA CERĘ

OTRZYMAJĄ

Bezpłatnie
próbki wyrobów kosmet.

Fascinata
wdniach24i27b.m., ato

w następujnsych Firmach:

A. Czekay, Marsznłk. 108.
W. M. Domagalski, Marszał-

kowska 51).
T. .Jamnirki, Chmielna 20.
I. Klaski, Ek. Sk. Ap., Mar-

szałkowska 60.
A. Paszkowski, Marszalk. 100
II. Szamotulski, plac Trzech

Krzyży 13.
R.Szawiński, Sto Krzyska 35
M. Srocki, Królewska 21).
F. Święcicki, N.-Świat 17.
Br. Różyccy, Nowy świat 13.
Wl. Różycki, Marezałk. 82.

I070r

TEATR „ATENEUM",
Do poniedziałku, dn. 30.XII b. r., codziennie o godz. 8-ej

ARCYWESOLA FARSA

„PANI PREZESOWA"
W czwartek, dn. 20 grudnia, t. j. w drugie święto Bożego
Narodzenia o godz. 4 po >oł. i w niedzielę, <1. 20 grudnia,

o godz. 4 po poł.

REWJA TAŃCÓW LUDOWYCH
w wykonaniu artystów baletu katowickiego,

głośnych z wypadków opolskich

Od wtorku, 31 grudnia b. r. codziennie o goni. 8-ej wlecz.

WESOŁE WIDOWISKO REOJONALNE

ZE ŚPIEWAMI 1 TAŃCAMI

„PODHALE TAŃCZY"
Kasa dzienna nn wszystkie przedstawienia
KRAK. PRZEDMIEŚCIE 0 (Chodowiecki)

9302
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„TO Itfl AT O"
wykwintny sos pomidorowy na wagę i w butelkach

FABRYKA MUSZTARDY

A. SCHWEITZER
| ul. Królewska 25. Tei. 19-18. 7079r

350 cin.3 500 cm.3 750 cm.3 1,200 cm.3

STWARZAJĄ NOWĄ EPOKĘ W PRZEMYŚLE MOTOCYKLOWYM

DZIĘKI WPROWADZENIU 33 ZNAMIENNYCH ULEPSZEŃ:

1) Zawory boczne, wlotowe i wydechowe.
2) Głowica zdejmowana systemu Kicardo.

3) Rozrząd o dwóch walach rozrządczych **).
4) Tłoki z magnesium - metalu (zmniejszona wibracja).
5) Wygodnie umieszczony otwór do spuszczania oliwy **).
6) Wszystkie mechanizmy szczelnie kryte.
7) Cewka w metalu hermetycznie zamknięta **).
8) Akumulator o pokrywie nieprzepuszczującej rozczynu

kwasu.

0) Podwójne żarzenie obydwóch lamp**),
10) Automatyczna regulacja wydajności prądnicy w czasie

jazdy nocnej **). ,

11) Sygnał przymocowany na specjalnej sprnv j płytce,
usuwającej wibrację głosu.

12) Sprzęgło szczelnie zakryte.

13) Przedni, łańcuch napędowy szczelnie zakryty.
14) Widelce o zmienionym rysunku i nowym systemie amor-

tyzacji ***).
15) Widelec przednie stałe, wykonane z dwuteowej stali ***).
16) Rama całkowicie wzmocniona ***).
17) Nowo łączenia ramy *).
18) Nowy system zawieszenia kół *).
19) Prądnica o zwiększonej wydajności **).
20) Wyżej położony najniższy punkt przy jednoczesnem obni-

żeniu siedzenia ***).
21) Przedni łańcuch dwurolkowy systemu Duples.
22) Przedni łańcuch samoczynnie oliwiony.
23) Hamulce o większej powierzchni trącej *).
24) Hamulec na kole wózka*).
25) Wzajemna wjmienność wszystkich kół *).

26) Niesłychana szybkość manipulacji przy wymianie kół

(.1 minuty) *).
27) Wzmocniona wytrzymałość kół *).
28) Szprychy we wszystkich kolach jednakowej grubości *).
29) Regulator kierownicy, ułatwiający jazdę po ziej dro-

dze***).
30) Zamek „Y a I c", unieruchamiając kierownicę, zabezpiecza

motocykl od kradzieży***).
31) Pelnobalonowe opony wymiaru: 27x4 I 27 x4,40***).
32) Tłumik dwururowy o 4 ch otworach ***).
33) Nowe umocowanie pałąka wózka **).

*) tylko w modelach 1200 ccm.

**) w modelach 750 i 1200 ccm.

***) w modelach 500 ,750 i 1200 ccm.

AUTO-SERv<lCE"
WARSZAWA, NOWY-ŚWIAT 9. TEL. 141-57, 141-07.

WSZYSTKIE MODELE NA SKŁADZIE!!!

BOSATtf ZAOPATRZONY MAGAZYN CZĘŚCI ZAMIENNYCH — WŁASNE WARSZTATY MOTOCYKLOWE

GENERALNE PRZEDSTAYJICIELSTWO NA POLSKĘ

MODELE NA IH30 ROK MOTOCYKLI

do teatrów: „Polsłsiego", „Małego", "Morskiego Oka"

„Qui pro Quo" i „Cyrku", kolejowe, sleepingowe, lotnicze

i autobusowe, okrętowe, po cenach oryginalnych
KANTOR WYMIANY — TŁUMACZENIA — PRZEPISYWANIE — GOŃCY NA ROWERACH

BIUROPODRÓŻY>>BCAR<< HOTEL EUROPEJSKI. — TELEFON 32 23.

Otwarte bez przerwy do godz. 8-ej wiecz. 6232r

Lokale fabryczne
do wynajęcia od 1 stycznia 1930 r. w Al. 3-go Maja
składnjace się:

1) 1 PARTEROWA SALA pow. 15X8 mtr. kw.
o 5-ciu oknach, z przyległym pokojem pow. 6X4
mtr. kw.

2) 2 POMIESZCZENIA, ZDATNE NA FABRYKĘ,
SKŁAD lub GARAŻ, o powierzchni a) 50X60
mtr. kw. i b) 8X13 mtr. kw.

Prad elektryczny na światło i siłę, woda, waga wozo-

wa na miejscu. Wiadomość; S. A . „Safat", Al. 3-go
Maja 22 24. 70Slr

FIRANKI, KAPY HAFTY, KORONKI

POLECA

E.^fSIRElCICM Al
Jerozolimskie 21 m. 4a -WBSHHtS-^S^jW. j.p nietr0 ,e|efon 273-M

Mieszk. Drywatae. Uwaga. Mieszk. prywatne
68

n:s:ir

CAŁE ŻYCIE"
Będzie wdzięczny, kto dostanie

/
Viynk/Di\ NA GWIAZDKĘwimwm/^ niezrównane PlrtRO WIECZNE

CONKLIN - ENDURA
(SSMMHgwimai) Sklad fabryczny:

D-CIA KENIGSBERG, Warszawa, Marszałkowska 110.

"707JT"

PHiL
ARGENTA

6982r

D'%Jf nagrodzone na P. W . K.
" srebrnym medalem

Ludwika Mieszków skiego i S-ki

(pod kier. teehn. L. Mieszkowskiogo)

Warszawa, żehzna Nr. 89, tel. 74-50

Dostarczamy do mieszk. prywat, na zamówienia.

Sprzedaż reklamowa na Kiermaszu Ligi
Samów. Gosp. w salach Rady Miejskiej.
UWAGA: SKLEPÓW NIE POSIADAM!
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Restauracja,, LU"
Krakowskie Przedmieście M 8.

W drugi dzień świqt

Wielka Rew|a
Gabinety. Teł. 209-04 ! 66-86.

7105r

CASINO
NOWY-ŚWIAT 50.

W I dzień świat: początek
o godz. 4, ost. 10.15.

W II dzień świąt: początek
o godz. 4, ost. 10.15.

FILH ARMON J A
JASNA 5.

W I dzień świąt: początek
o godz. 4, ost. 10.10.

W II dzień świąt: początek
o g. 5.30, ost. 10.10.

NAJWIĘKSZY FILM ŚWIATA
reżyserji genjaltiego

MICHAŁA KERTESZA

p.t

irha Heep
W rolach głównych:

GEORGE 0*BRIEN jako Jafet, syn Noego i żołnierz
amor. wielkiej wojny,

DOLORES COSTELLO w roli Miriam i tancerki alzac-

kiej Marji,
NOAH BEERY jako pogański władca Ncfilim i ros. puł-

kownik Nikolajew.

! Passe-partouts, bilety ulgowe nieważne !

CENY BILETÓW w obydwu kinach JEDNAKOWE.
081 Sr

PIERWSZE W POLSCE KINO DżWIEKOWE

SranCRJn8n Senatorska Nr. 29.
r* trn Ki Łdt BU pocz.o4,C,8i10w.

Kasy czynne od godz. 2-ej.

YORK

NOCY

Wielka rewja śpiewno - taneczna

F0X FOLLIES" -

w wykonaniu najsłynniejszych artystów rewjowych
Broadway'u. Nad program. I . Rnby Keeler, w tańcu

ekscentrycznym. II . Piosenki i tańce hawajskie. III.

Dźwiękowy tygodnik aktualności. Demonstrowane na apa-
ratach światowej sławy „Western Electric". 0811 r

Kino WISŁA
TAMKA 34

ris a vis Cyrku.
Pocz. o 12-ej.

0S14r

Dla młodzieży dozwolone!

Najwybitniejszy film produkcji krajowej

Z DNIA NA DZIEŃ
W rolach głównych:

M. Gorczyńska, 1. Gawęcka i St. Brodzisz.

|/Ino DA| A P C Początek seansów punktualnie
I\ rML.n UUwiixidz.świąto4,C,8i10.

Rekordowy sukces WARSZAWSKIEJ K. S . A .!!!

Najinoniimentałniejsze nrcydz. KKYDERYKA I .AN<iA

„KOBIETA NA KSIĘŻYCU"
potvzn.v dramat miłości i nienawiści, zazdrońci i wierności
na ziemi, na księżycu i w stntku międzyplanetarnym pod
czas lotu na księżyc. 9817 rIBIIIIllllllfUWI1WII1~I —|alf |||||||||HM IMI. 'II

PRACOWNICY FARRYK1 ARMATUR I ODLEWNI
METALI

Gw ;ździńsHi i S-Ka
składnją serdeczne podziękowanie Dyrekcji za udzieloną gra-

tyfikacje z powodu 403

50-clo LECIA ISTNIENIA FIRMY.

Dr. mcd. Wlariy Biernackiej
„PIERWSZA PRZYCHODNIA LEKARSKA

KOSMETYCZNA I CHORÓB WŁOSÓW"
ul. Szopena Nr. 10 m. 2.

Usuwanie wszelkich wad kosmetycznych. Porady. Analizy.
Zabiegi. Lampa kwarcowa, djatermja, ele.ktryzacje, tusze,
masaże. Nowoczesna kultura fizyczna. Panowie od 7- 8 . Po-

rada lekarska 5 zŁ 7015r

CAŁKOWICIE WYKONANE W KRAJU

JEDYNE NA NASZE DRCCI. NIEZRÓWNANE

CIĘŻARÓWKI i AUTOBUSY

ieśń miłosna prostej dziewczyny góralskiej —-

iękno polskich borów, hal i gór —

otęzny dramat scrc —

— oto, co ujrzycie w nowym filmie reż, K. MEGLICKIEGO

osnutego na tle popularnej opery ST. MONIUSZKI.

Centrala: Zakłady Mechaniczno „URSUS" S. A. Warszawo, Skierniewicka 27,20.

Przedstawiciele na województwa:

Białostockie: W. Kariakin, Białystok, Kilińskiego 17,

Krakowskie: P. Nowotny, Kroków, Kynek Głowny 34,
Lubelskie: Biuro Tech u. „Leeb'\ Lublin, Bernardyńska 0,
Lwowskie: Inż. B . i K . Neyrnanowie, Lwów, Chorążczyznjr 6>

Łódzkie: H. Buczyński, Lódż Piotrkowska 112,
Pomorskie: K. S. Auto, Bydgoszcz, Gdańska 10,

Poznańskie. Znkl Mech. „IJreus", Oddz. w Poznanin, 27-go Grudnia 16,

Śląskie. Dr. L . Korczyński, Katowice, Gen. Zujączka 4,
Wileńskie: Inż. L. Janowicz, Wilno, 1'onarsku 05. C780r

WARSZAWSKIE TOW. ŁYZWIARSi iE
7iS4r DOLINA SZWAJCARSKA, SZOPENA JVs 3 II

ŚLIZGAWKA OTWARTA

W roli tytułowej: Żorska Szymańska.,

Premjera wkrótce w kino - teatrze: Olljfiftf OOSl
|łloUS

SALA RADY MIEJSKIEJ
Wielki Kiermasz „P EWUKA" LigiSam.Gosp.

NIEBYWAŁA ATRAKCJA DLA DZIATWY
WSPANIALE PRZEDSTAWIENIE DLA NASZYCH MILUSlSSKlCn.

„Pierwszy w Warszawie Teatr dla dzieci i młodzieży"
REPERTUAR:

Aroda, 25 grudnia, o 4 pp. — „Tomcio Paluch", bajka w G obrazach.

Czwartcli, 20 grudnia, o 4 pp. — „Kot w butach", „Święty Mikołaj"
i „Pat i Patachon".

Piątek, 27 grudnia, o 4 pp. — „Powrót Taty" i „Figle Kajtusia".
Sobota, 28 grudnia, o 12 w pol. — „Raba Jaga" i „Pamiętne dni".

Niedziela, 20 grudnia, o 4 I U pp.—„fiwięty Mikołaj", „Kot w butach"
i „Pat i Putaehcm".

UDZIAŁ BIERZE CAŁY ZESPÓŁ „TEATRU DLA DZIECI".
BALET — ORKIESTRA —- DEKORACJE — KOSTJUMY.

Ceny miejsc od 1 zł. do 3 zł. Bilety nabywać uiożttu przy wejściu.71S(ii

dhccctteć'

POLECA "

OlTATNbj 1WOJ/) NOTOli

VODĘ rviATOIP4

. 6438r

BIURO TECHNICZNE j
z pomieszczeniem składowem

w Łodzi — przyjmie

PIZÉIIIUIËI i
POWAŻNEJ FIRMY.

Oferty pod „X. 1753" do Ku-
rjera, Marszałkowska 108.

1753

wszelkiego
rodzaju
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cyl. CHEYROLET-
jeszcze bardziej oszczędny

od wozów cyl.

Ceny od Zł. 10.650, loco fabryka Warszawa.

W77r

SKŁAD
z UL. MAZOWIECKIEJ

i Z UL. CHMIELNEJ

FUTER

Przeniesiono |H. Pawełek
w Aleje Ujazdowskie Nk 9 (H-sze piętro). 0310

M SASTO - OGRÓD KOMORÓW PATRZ OCŁOSZENIA DROBNE
DZIAŁ: INTKtóESi HANDLOWE 1 MAJĄTKOWE.

<J544r

MUSZTARDA SCHWEITZERA kaSlaST SOSYl ^^L"Jmusztardowy"
Wytwornyf tmaozny wyrób kraj)

kach na winie
HURT i DETAL. 29 Królewska 7170r

Początek: w l-szy dzień świąt o go<U. 0.80 .

w 2-fl dzień świat o godz. 6 pp.

DLA MŁODZIEŻY DOZWOLONE.

Dawno niewidziany REGIN ALD DENNY

'^„LUNATYK"
Nieprzerwany łańcuch qui-pro-quo. Dziesiątki arcyzabawnych nieporozumień.

Wl UNTYERSAL. 7182r NADrROORAM.

O
o

OJC [01=30] [OX=XO] [01=30]
KINO KINO

f*sm - partouts i bilety ulgowe nieważne.

AKROPOLIS !0d jutra kzy m m AKROPOLIS
Nowy-Swiat 03 (róg Św.-Krzyiklej), UL 05. Poci. o 13-ej. Wielka Uroczysta Premjera! Nowy-Swlat OS (róg 6w.-Krzyskfcj), łcl. 05. Poez. o 12

Passa - parto u u 1 bilety ulgowa nieważna.

Pierwsza
Q Miłość CIUSZKI

Potężny dramat serc, osnuty na tle historycznym

KAPITAN TADEUSZ KOŚCIUSZKO
LUDWIKA SOSNOWSKA

KSIĄŻE JÓZEE LUBOMIRSKI
WOJEWODZINA SOSNOWSKA
KRÓL STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI -

ANGEL1CA SOSNOWSKA
Pani Grabowska
Pułkownikowa Kzepacka
Wojewoda Sosnowski
Generał von Dcrfélden

Tekla Sosnowska, bratanica Wojewody
Karolcia ZenowUzówna, kuzynka
Izabela hr. Branlcka

Konstancja lir. Tyszkicwlczówna

OSOBY DRAMATU|
SYKSTUS LEWICKI
MARJA WROŃSKA
ANDRZEJ KAREWICZ
MARJETA WIŁŁ
ZBIGNIEW 1'RAWDZIC
KAZIMIERA RAJSKA
HALKA PHZ V BOROWSKA
OLGA P0L1ŃSKA
Jan I.u bowiec W

Edmund Nebet
Hanka Mirska
Ola Italska
Nina Lubowiecka
Halszka Oleśnicka

Książę Stanisław Lubomirski
Ambasador Carycy Stackeibcrg
Szambelan Dworu Carycy Katarzyny-
Lucynka Poetobutówna
Paszkowski .

Niemcewicz

Kajetan Węgierski
Madenwiselio Wiulse, baletnlca

Lokaj, zaufany Ludwiki Sosnowskiej -

Cyganka Zara

Cyganka Aza
Sekretarz Króla Stanisława August a -

Pułkownik llolotow

Kapitan gwardjl

Kazimierz Ławskl
Zenon łuszczyc
Tadeusz Piętowski
Hanka Sajńwna
A. Pluciński
T. Maciejewski
Teodor Irwici
Łukasiewicz

Ferdynand itondke
Irena Orska
Janina Różańska
St. Szymkiewicz
Zych W a|lert
Lubicz * Jarmotowitt

oraz Helena Laszka, AuUali, Wasilewska, Eugenjusz Zachert Kazimierz Chojnacki. O
Reżyserja JERZY ORTHON Zdjęcia dokonane w historycznych miejscach oraz w Łazienkach Królewskich w Warszawie i Wilanów|. Scenarjnsz TADEUSZ PIĘTOWSKI.

Na sccnle występy artystyozne. Wyłączna eksploatacja na Polskę Biuro Kinemat. „WIK-FILM", Warszawa, Sienkiewicza 14, Królewska Huta, Wolności 48.
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Zalaty najlepszego samochodu
Hamnloe na 4 koła, elastyczne resory, opony balonowe,

łrt Itfa^f
- " 8tarter

elektryczny, światło wewnątrz, szyby przesuwane
LU JCOC.1 korbką, ruchome przednie siedzenia, wytworna kacoserja.

obita najlepszego ent. suknem. Kufer. Szvhkn&* 70 tm .

...,, (uu.uuiu ,,. ....... oiwiŁuuia, njinuiuu au.i.arija,
obita najłcpszeeo gnt. suknem. Kufer. Szybkość 70 km.,
min. zużycie paliwa (na 100 km. 6 L benzyny i 0.2 oliwy)

posiada 5/14Hp'

(Jeucfeot
1 poaJrno to jest uznany jako

Najekonomicznzejszy wóz świata

wszystkie wozy

podlegają
gwarancji
fabrycznej

skład

części
obficie

zaopatrzony

KARETA LUKSUSOWA 4 OSOBOWA

Zł. 8.500.-
NA DOGODNYCH WARUNKACH.

Kareta 5/14 HP. Peugeot 6 razy już odniosła zwycięstwo w wyścigach NAOKOŁO FRANCJI

4,800 km., a ostatnio w roku 1020 przyniosła palmę pierwszeństwa Pani LEBLANC, osobiście,
podczas całej drogi 4,800 km., kierującej samochodem. 7127r

K TECZHino

Dźwiękowe
pocz. seansów 4, 6, 8,10 PRZEJAZD 9

Jutro Wielka Premjera
Filmu Śpiewno-Dźwiękowego

wytwórni „PARAMOUNT" p. t:

W ROLACH GŁÓWNYCH:

Nancy Carroll
Richard ARLEN

Paul LUKAS
Nadprogram: R E W J A, śpiew, muzyka, tańce.
UWAGA: Na seanse 8 i 10 miejsca numerowane.

Reprodukcje dźwiękowe na aparatach
WESTERN ELECTRIC. 9820r

Rok LXX istnienia

iflZETA ROLNICZA
Pismo tygodniowe ilustrowane z dodatkami

ORGANIZACJA PRACY w ROLNICTWIE (redaktor — H .

Ohrt), INŻYNIERJA ROLNA (redaktor - prof. inż. St. Tur-

czynowicz), GMINA (redaktor-dyr. St. Miklaszewski), PRZE-

GLĄD ROLNICZO-OGRODNICZY (red. -prof.dr.Różański)
i PIŚMIENNICTWO ROLNICZE (redaktor-dyr. W .Sawicki)

pod redakcję naczelna

Jana Lutosławskiego
Organ urzędowy Związku Organizacji Rolniczych R. P.

i Rady Naczelnej Organ izacyj Ziemiańskich

będzie wyohodziila w r. 1930 z dotychoziaeowym

programem, ustalonym przez długoletnią tradycję, j

„GAZETA ROLNICZA" uwzględnia wszystkie gałęzie gospo-
darstwa wiejskiego, zarówno ich technikę, jak
i stronę ekonomiczną, podaje obfite dane z życia
organizacyj Społeczno-Zawodowych, daje systema-
tyczny przegląd piśmiennictwa rolniczego, w tem i

prasy zawodowej polskiej i zagranicznej; prowadzi
„Poradnik Gospodarski" i specjalny dział „Do-
radztwa Prawno - Ekonomicznego" przy pomocy
grona najwybitniejszych specjalistów. — W obec-

nym okresie kryzysu śledzi wszelkie jego objawy
1 podaje na doświadczeniu oparte wskazówki uprze-
dzaniu jego skutków przez racjonalną reorganizację
gospodarstw. — W nowym dodatku miesięcznym
„Gmina" (który zastąpi zwijane „Mleko") będą trak-
towane systematycznie sprawy samorządu i kultury
wsi. — Większość dodatków miesięcznych będzie
odtąd zszywaną z „Gazetą Rolniczą" dla uniknięcia
gubienia ich w drooze.

* ZETA ROLNICZA" nowozgłnszajęcym się odbiorcom pis-
ma będzie przesyłana — póki zapas starczy —

przez styczeń bezpłatnie.

lta kwartalna z przesyłką i dodatkami wynosi
zł., Nr. Rachunku Czekowego w P. K . O . 548.

Adres Redakcji i Administracji:
WARSZAWA, uL KOPERNIKA 30, parter. Telefon 58-42 .

7177r,

Nareszcie nadeszły wina
Z WYTWÓRNI

o

(t

Do nabycia w sklepach Spółdzielni Spożywczej
Centrali Min. Skarbu Zamek, Pałac pod Blachą,
Topolowa 11, Filtrowa 81. 0314

Kino APOLLO Marszałkowska 106

Początek w I dz. świąt o godz. 3, w II o g. 12-ej.

jaką dotychczas stworzył EMIL JANNINGS
jest wielki film „PARAMOUNT'U" prod. 1930 r.

„GRZECHY OJCÓW" 9810r

STYLOWY Marszałkowska 112
I dzień świąt pocz. o g. 6-cj, II dzień świąt pocz. o g. 4.

LUPE VELEZ i WILLIAM BOYD w olśniewającym
filmie 6alonowo-e.rotycznym p. t.

„KOBIETA z BRUKU" ,
Realizacja: D. W. GRIFFITH. 0812r |

DLA KAŻDEJ FUNKCJI STOSOWNA

LAMPA TELEFUNKEN

RE 134
Lampa głośnikowa

TELEFUNKENOfiOflr
OD ADMINISTRACJI.

Celem uniknięcia pomyłek w wysyłce pisma
naszego, prosimy Sz. Prenumeratorów

O DOKŁADNE I WYRAŹNE PODAWANIE

ADRESÓW.

Kino QUO VADIS
Wierzbowa Nr. 7.

Pocz.g.4,0,8i10w.
Niezapomniana para boba
terów „Lodzi Podwodnej"

DOROTA REV|ER
i JACK HOLT

w dramacie życiowym p t.

„Kobieta bez serca"
NA SCENIK:

Występy znanej pieśniarki
LAKISSY AI.EXIA

oraz wirtuozów na ksylo-
fonach.

9810r

ZAKOPANE.
Tuż obok dworca

NOWO-OTWARTA III CIA

APTEKA
M m B. MASŁOWSKIEGO.
Na składzie wszelkie artyku-
ły w zakres leczenia wchodzą-
ce. Wydaje leki na koszt Kas
Chorych. Kolei państw. Po-
moc państw, i t. d. 7107r

tmrtmmmm

TELEFUNKEN
wszystkie najnowsze radio-

aparaty oraz głośniki de-

monstruje gratis i instalu-

je na dogodnych warunkach

ZJEDNOCZONE
TOWARZYSTWO HANDLOWE

Zielna 46, róg Próżnej. Telefon 258-08 .

6700r

W ogłosz. t M. SŻELECHÓW, zamieszczonem w Nr. 350t

na str. 5-ej, mylnie wydrukowano telefon 408-090, winno by4 8

uL Senatorska Nr. 8, teL 408-00 . YlOOr '
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Kasa Literacka i Tow. literatów i dziennikarzy
zapraszają na tradycyjną

REDUTĘ SYLWESTR
W poniedziałek, 31.XH, 0 f. 19 w nocy

(w noc na l-szy stycznia 1930 roku)

w TEATRZE WIELKIM i SALACH REDUTOWYCH
Bilety nabywać można w Towarzystwie literatów i dziennikarzy (Bracka Nr. 5, tei. 60-85) i w gmachu teatru Wielkiego

w kasie dziennej teatru Narodowego od g. 5 — 7 w. 7036r

NABYWAJ-

CIE !!

1005r

DZIŚ I JUTRO

TEATRY MIEJSKIE
nieczynne.

W ŚRODĘ, d. 20-go
w WIELKIM —

3 pp. „Pan Twardowski"
t w. „Ilalka"
w NARODOWYM —

4 pp. „Pan Jowiaiskl"
8 w. „Kres wędrówki"
w NOWYM —

8 w. „Adwokat i róże"
w LETNIM —

4 po poł.
„Wywczasy donżuana"

8 wiecz.
„Panna z dyplomacji"

TEATR POLSKI
Dziś teatr zamknięty.
W środę, o godz. 8 wiecz.

„REWIZOR". We czwartek,
>g.4 popoł. „PAN TOPAZ",
o g. 8 w. „REWIZOR".

TEATR MAŁY
Dziś teatr zamknięty.
W środę, o godz. 8 wiecz.

.CZARUJĄCY EMERYT".
We czwartek, o g. 4 po poł.
..OLIMPJA"; o g. 8 wiecz.

.CZARUJĄCY EMERYT".

Wiadomości kościelne.
— Jutro Kościół 8w. ob-

chodzi jedno z najuroczyst-
szych Swif|t, to jest Nurodze-
Bie Zbawiciela świata.

Święto to uprzytamnia
wiernym najważniejszą chwi-

lę. w której narodził się
W Bctlcem. w ubogiej stajen-
ce, roku ist ideiiia świata 4004

przepowiedziany przez proro-
ków i oczekiwany przez
Wsz.tstkie narody. Jezus Chry
Stus i w ktorej dul się sły-
szeć gios docbow anielskich:

„Cbwula nu wysokości |logu,
a na itieini pokoj ludziom do-

brej woli", a glosy te miesz-
kańców niebios przypominają
odtąd wszystkim wyznawcom
naszej świętej wiary kupłuni
podczas odprawianiu św. ofia-

ry. W kościele archi kutedral-

Bym i metropolitalnym św.
Jnna przez dwa dni świąt
zbierze się w prezbiterium
kapituła metropolitalna war-

szuwsku, jak zwykle w uro-

czyste święta.
We wszystkich świątyniach

warszawskich i podmiejskich
odprawione będę uroczyste
całodzienne nabożeństwa.

W kościele św. Jacka (po-
dominikańskim) odprawione
będzie nabożeństwo odpusto-
we, a w kościele św. Mardna

(po - augustiańskim) wierni.
Jak corocznie, otrzymają błe-

gosławleństwo papieskie. |

W kościcie św. Kazimierza

(pp. sakramentek) na No-
wem Mieście pojutrze cało-
dzienne nabożeństwo odpusto-
we, i wystawieniem Przenaj-
świętszego Sakramentu na su-

mie o godz. 10 rano, nieszpo-
ry o godz. 4 po południu.

Takież nabożeństwo cało-
dzienne odprawione będzie
w drugie święto w tymże ko-
ściele.

W drugie święto przypada
uroczystość św. Szczepana,
pierwszego męczennika, która
obchodzona będzie we wszyst-
kich kościołach nabożeń-
stwem odpustowcm w ko-

ścioły św. Anny (po-bernar-
dyskim).

W trzeci dzień Kościół św.
obchodzi uroczystość św; Ja-
na Ewangelisty. Kapłani poił
czas solennej wotywy w dniu

tym udzielają wiernym wina
z kielicha na pamiątkę poda-
nia temu Świętemu zatrutego
wina.

Czwartego dnia uroczysto-
ści Kościół św. obchodzi pa-
miątkę wymordowania przez
króla Heroda dziatek, zwa-

nych „Młodziankami".
Podczas uroczystości Boże-

go Narodzenia, oprócz solen-

nych nabożeństw, odprawiane
też będą wotywy na intencję
bractw i korporacji.

W kościele św. Anny (po-
bernardyńskim) w uroczy-
stość Bożego Narodzenia

przed ołtarzem Matki Bo-

skiej Nieustającej Pomocy
odprawiane będą trzy msze

św.
— W piątek odprawione

będą wotywy: w kościele ar

chikatedralnym i metropoli-
talnym św. Jana, o g. 8-ej
zrana w kaplicy Pana Je-
zusa.

W kościele św. Marclns

(po-augustjnńskim), o godz.
9-eJ zrana solenna wotywa
z wystawieniem relikwji drze-
wa Krzyża Św. w kaplicy
Męki Pańskiej.

W kościele Najświętszej
Marji Panny Łaskawej (00.
jezuitów), o godz. 10 zrana

przed ołtarzem Pana Jezusa
W kościele éw. Anny (po

bernardyńskim) ku czci Ser-
ca Pana Jezusa, w kaplicy
Maiki Boskiej, u godz. O-ej
zrana.

W kościele św. Franciszki)
Serafickiego (oo. (ranclszka
nów) ,o godz. 10 zrana.

W kościele św. Antoniego
|po-rcfortnackim). o godz. t

1

zruna. w kaplicy Serca Puna
Jezusa.

W każdy piątek w bazyli
ae Serca Jezusowego na Mi

chałowi, (dawniej Szmulo

wiżnie), w myśl zarządzenia
Stolicy Apostolskiej, odbywa
się całodzienne nabożeństwo
s wystawieniem Przenaj-
świętszego Sakramentu, od

godz. 6-ej zrana do 6.30 w.

W kościele ':w. Trójcy (po-
trynitarskim), o godz. 0-ej
zrana przed ołtarzem Pan*
Jezusa Nazareńskiego, ku
uczczenia Męki Pana Jezu

sa, poczem podawany będzie
do ucałowania relikwiarz s

Drzewem Krzyża éw.

ROZRYWKI UMYSŁOWE.
SZARADA WIGILIJNA.

Dziś będziecie trzynaści-ezternaści, gdy w gronie
Waszym u-cztery-jedcn każdy scrcu bliski,
Gdy choinka świeczkami — wesoło zapłonie.
Gdy z darami Mikołaj Święty w Wasz próg niski

Wkroczy... Dzisiaj w duszy na-trzynaście-piętnaście
Jakieś ciepło przedziwne, jakieś rozczulenie.

Każdy nam dziewięć-dziesięć, a winy w przepaście
Zapomnienia rzucamy, hasłem: przebaczenie i

O, moi jedcnaście-dradzy szaradziści,
Tak zdaje szesnastemu czwarte w onej dobie,
Że Dziecię Jezus wszystkie pragnienia nam ziści.

Dając radość każdemu, jakiej życzy sobio.
Osiem Wami (myślowo) u wspólnego stołu
Zasiadam o.śm pięć-siódmcm radością płonąccm.
Nic nas nie jeden drugie, wszystko jest pospołu
W sercu i w każdem słowie miłością tętniącem.
Dzisiaj drugiej-dzicsiątej Narodów nie trzeba.

By w zgodzie i miiości uścisk n'os'y dłonią
Dziś w każdym jest pogoda i niby sześć nieba
Nad nim świeci, a w duszach radość jeno płonie;
Choć dwunasta-trzynasta bywa nieraz dola,
Lecz ośm dzicwięć-dziesiątej wszelakie kłopoty I

Kwiat radości zrywajmy z życ
r

owego pola, —

A zmartwień niechaj sczczną kłujące nas, groty,
I jak ośm piętnastej-dwa miej-trzy mocne nerwy,
Niech na dwunastej-drugiej naszego żywota
Goszczą myśli wcsełe, czyny pełne werwy,
Niech losów przeciwieństwo nigdy nas nie motał

Więc trzy, wy, oni, one — czynimy dziś całe.
Po całej Polsce śląc śród błogiej, nocnej ciszy
Życzenia serc nrłości — na Ojczyzny chwałę,
A Bóg niech słowa nasze w niebiosnch usłyszy 1

Henryk Pianowski.

SZARADA ŚWIĄTECZNA.
(Prośba do Dzieciątka Jezus)

Ty idziesz do nas małe Bożo Dziecię
I szóstym-siódmym niesiesz wyzwolenie,
By przemoc złości zniknęła na świecie,
By dać cierpiącym spokój, ukojenie,
Przychodzisz do nas, gdy śnieg w swej białości
Na drugicj-trzecicj szeroko się ściele,
I rzucasz w serca znów posiew miłości,
By była zgoda, radość i wesele.
Ludzie wciąż idą swym szlakiem odwiecznym
I nie znajdują prostej życia drogi.
Na czwartem-szóstcm oto dz ś społccznem.
Rosną pokrzywy i osty i głogi.
I znowu dziko — złośliwie się śmieje,
I mąci życie, zawiść w sercach rodzi,
Wyrywa z duszy wiarę i nadzieję.
Nn .nr"' "ia Awlat i"szcż< wit głuchy,
I czwarty-pląty przez wielu spragn'ony
Wciąż jest niepewny i wątły, i kruchy
I wciąż widmami wojny jost zamglony.
Czwarta i ósma oraz pierwsza cała
Ludzkość jest teraz do stada szakali,
Gdyż ją nicnaw ść swą mocą owiana,
I żądzą wojny jako ogniem pali.
Człowiek, gdy z boku na to wszystko patrzy,
To mimo dziesięć-jedenaslej, chęci,
Podda się głuchej, bezpłodnej rozpaczy ,

Lub też do wszelkiej pracy się zniechęci.
Ale Ty Dziecię, w tej przyjścia godzinie,
Spraw, by złe moce w niwecz się rozprysły,
I ten blask światła, co od Ciebie płynie,
Przeniknął dusze, serca i umysły I

Tadeusz Wydmuch.

LOGOGRYF WIGILIJNY.

(Dla dzieci i młodzieży do iat 14-tu)
Te — na ce stać go w tej uroczej chwili,
Dwudzieste trzecie gdy gwiazda oświeci.

Gdy przy choince zbiorą się już dzieei.

Wtedy, jak dobra tradycja nam każe,
I szaradzista rad przynieść jest w darze
To — na co stać go w tej uroczej chwili.

Legogryf dając Wam — moi przemili.
Choć się pomęczy — nieco — wasza główka,
Radując wszystkie dwadzieścia trzy słówka.

To jestem pewien — chłopcy i dziewczynki,
że roześmiane będziceio oiicć minki,
Gdy sens ułoży, Wam się, niby z płatku...
A więc — zgadujcie wszystko, do ostatka I —

.... .... .. .

Swe hołdy składa przed Bogiem — Człekiem;
Cudna czternasta... wieści ją trzeci,
Piejąc radośnie, a głos ten icci

Stamtąd, gdzie widna jest ósma w skale,
A w niej na sianku Dziecina — w chwale —

Rączki wyciąga, świat błogosławi,
Wiedząc, że z grzechu ludzkość wybawi. —

Jego piętnasta, z miną stroskaną.
Poprawia w . żłobku pachnące siane,
I pieści, tuli przecudne Dziecię,
Jej skarb najdroższy — wszystko na świecie. —

Lśni gwiazda, wiodąc do żłobka progu
Tych. co chea z ożyć Dzieciątku — Bogu
Swój hołd 1 korne swojo pokłony:
Najpierw się śpieszy, od Wschodu strony.
Trzech drugich, co wśród wielbłądów, słoni,
I w drogie rzędy przybranych koni

Wiozą, z radością, swe .cenne dary;
Naprzód wystąpił władca — mąż stary
I składa siódmą, Panu, w pokorze, .

Którą wiózł długo — przez ląd i morze.

A potem drugi —z Arabistanu

Trzynaste sk ada nad Pany Panu,
Trzeci dziewiąte kadzidłem w grocie,
Tobie Dzieciątko, Boski Klejnocie ł
Po władcach tłoczy się lud roboczy.
Aby na własne — olśnione oczy
Ujrzeć Dzieciątko świętości pcłne.„
Więc — tu — pastuszek odziany w wełnę
Składa Mu — w darze — czwartą masełka.

Przy którem leży słodka kukiełka.
Dwudzieste drugie prosto z pod kury,
Dwudzieste pierwsze od krówki burej..
Stary dziesiąty — z pośród górali —

Też 6ię darami zaraz pochwali.
Więc rozwiązuje dwunaste swoje
Sery składając i kiełbas zwoje.
Szesnastych wszystkich nikt nie wyliczy:
Tam darowana krówka już ryczy,
A piąty (między kozy i woły)
Rży kłapousz^k — na ton wesoły;
I jedenasta mała — toż szczeki en ,

Swe hołdy składa przed Bogicm-Człekiem;
Dwudzieste wyją radośnie w lcsio,
Skąd szum scscnck odgłosy niesie,
A siedemnaste ,wrony i kawki

Kroczą wesoło jak dla zabawki;
Nawet, z pod śniegu, szósta pachnąca
Też swoją wonią, w chór te*, się * trąca.
W końcu — pastuszków cała gromada
Strasznie wcso'a, okrutnie rada
Ośmnaśric skrzypki i dudy chwyta,
Irżnieoduchai nicniopyta:
Ten wziął za pierwszą, ten za multany,
I grają wdzięcznie Pan unad Pany
Aż dziewiętnastem przez lasy, góry,
G'ośncm mcłodjn bije pod chmury. —

. .... ....

A teraz spiszcie w szeregu długim
Słowo po słowie — jedno pod druglem;
Wszystkie litery z góry iłu dolu
Zbierzcie z środka, a bez mozołu

Kolędy pięknej wyjdzie początek...
Na tem się kończy zadania wątek.

Henryk Pianowski.

ZGŁOSKI LOGOGRYFU.

bo, chem, da, da, dzi, e, gaz, gro, gut, jaj, kę, ki, ki, ki, ka,
ka, ka, ka, ko, ko, kdb, kró, kru, mat, mie, mię, mir, mis,
moc, li, na, nie, no, noc, o, psi, rę, rów, siol, sum, ta, ta, te,
wil, zło, zę.

Termin nadsyłania rozwiązań: dla Warszawy 10 dni, dla

prowincji 12 dni.
... *.. ,,....

H. P.

OD ADMINISTRACJI.

CZAS ODNOWIĆ PRENUMERATĘ
NA MIESIĄC STYCZEŃ

I I-szy KWARTAŁ 1930 R.
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1
Bóg s!ę rodzi... Jest przedziwna, wiekuista

moc w tych słowach, które idą na świat cały,
jak pokrzepienie, które co rok tryskają źródłem

nowej nadziei i przypominają zbłąkanej ludzko-
ści o Jedynej Prawdzie i o jedynej, do tej Praw-
dy wiodącej drodze.

Bez mała dwa tysiące lat dzieli nas od chwili,
kiedy po raz pierwszy rozbrzmiewała ta wieść
radosna w rozbrzasku nowego dnia, który uczy-
nił się przez nią na ziemi. W łańcuchu wieków,
idących po sobie, zmieniło się przez ten czas wie-
le. Rozpadały się jedne ogniwa, na ich miejsce
powstawały nowe. Ginęły państwa, przeradzały
eię i przekształcały cywilizacje i kultury, roz-

kładały się i budowały na nowo społeczeństwa.
Rozum ludzki zapalał coraz to nowe słońca, któ-
re gasły, ustępując miejsca innym. Wiedza co-

raz to nowe i coraz bogatsze przywdziewała sza-

ty, aby okrywać niemi coraz większą nędzę
Isrtnienia ludzkiego. Wszystkie prawdy zmieniły
się, nie zmieniła się tylko ta Jedna, którą obwie-
ścił światu Bóg-człowiek, i którą zawarł w swo-

jej nauce, jednakowo wielkiej dla mędrców i dla

prostaczków i jednakowo dostępnej dla jednych
I dla drugich.

Oto miljony dusz ludzkich piły już z tej kry-
nicy wodę żywą, wodę odrodzenia wewnętrzne-
go i miljony jeszcze pić ją będą, dopóki ziemi
i słońca gorejącego nad nią — bo nie masz nic

innego, co mogłoby dać niespokojnej i poszuku-
jącej istotnej treści w życiu myśli większe uko-

jenie, niż to, jakie daje nauka Boskiego Mistrza.
Nic ponad nią większego i prostszego zarazem

niema i być nie może.

I dlatego to blask gwiazdy Betleemskiej nie
mierzchnie. I dlatego to Prawdy Chrystusowej
nie obali zła wola ludzka, kierowana podszepta-
mi Szatana. Zwycięży ta prawda zawsze i, jak
ów krzyż w Colosseum w genjalnej wizji Krasiń-

skiego, rozpostrze ramiona swoje nad światem,
zwiastując mu odkupienie. Po szałach, zbrod-
niach i rozpasaniach rewolucyjnych, przyjdzie
godzina opamiętania nawet w Rosji, która jest
dzisiaj areną walki z Bogiem i z religją, i zbun-

towany przeciw Chrystusowi lud, ukorzy się
przed Tym, czyje „królestwo nie jest z tego
świata".

Uczą nas dzieje, że tak było zawsze, i na tej
podstawie wierzymy, że tak będzie.

W tej wierze umacnia nas doroczne, uroczyste
Święto Bożego Narodzenia, którego nastrój tak

głęboko przenika każdą duszę polską.
Zbliża się wieczór wigilijny. Niebawem uci-

szy się życie we wszystkich wsiach i miastach

(naszych. Zmilknie turkot ostatnich pojazdów,
rozproszą się rzesze przechodniów na ulicach,
ludzie znikną w bramach domów i schronią się
do wnętrz swoich mieszkań, aby zasiąść tam

przy wspólnym stole i przełamując pomiędzy so-

bą biały, symboliczny opłatek, odczuć brater-
stwo nietylko pomiędzy sobą, lecz i swój blizki,
duchowy związek z całym światem chrześcijań-
skim, który ten dzień święci i który widzi w nim
światło nieomylnej prawdy, zstępującej na zie-

mię.
I gdyby tylko każdy człowiek chciał i umiał

iwcżuć się głęboko w ten moment cudu przeisto-
czenia, które zachodzi w jego duszy w chwili,
kiedy rodzi się w niej poczucie powszechnego
braterstwa w Chrystusie, stanąłby olśniony wo-

bec światła, które cud ten uczyniło i zrozumiał-

by, iż tędy prowadzi jedyna droga do odrodze-

|nia znękanego świata.
Bo jakże to! Budujemy najrozmaitsze teorje

polityczne i gospodarcze, które mają uszczęśli-
wić kiedyś ludzkość, czerpiemy t bogatych do-
świadczeń przeszłości, marząc o lepszej dla

wszystkich przyszłości, operujemy olbrzymiemi
|kolumnami cyfr i zestawiamy mozolnie bilansy
naszych zyaków i strat rnaterjalnych, oblicza-

my bogactwa naszej ziemi w węglu, w żelazie,
w nafcie, badamy cierpliwie siły przyrody i za-

pędzamy je do pracy dla nas w nadziei pomyśl-
niejszego jutra, układamy prawa i konstytucje,
a zapominamy tylko o jednem, że to pomyślniej-
sze jutro nie może narodzić się gdzieindziej, jak
tylko w duszy człowieka, że tam jedynie tkwi

rozwiązanie wszystkich, męczących nas zaga-
dnień i niepewności, tylko bowiem odrodzona
dusza ludzka może załagodzić te spory, które
nas dzielą, stawiając na ich miejsce to, co nas

łączy nie w obrębie jednego narodu, lecz na ca-

łej kuli ziemskiej, w posipólnie miłujące się spo-
łeczeństwo ludzkie, łaknące jednakowo prawdy
i sprawiedliwości.

„Pokój ludziom dobrej woli" zapowiada nau-

ka Chrystusa. I nic tego pokoju w narodach
i między narodami nie ustali, jak tylko „dobra
wola". Ona dopiero wytworzy tę miłość po-
wszechną, w której blasku zmaleją dzisiejsze
ludzkie miary wielkości i potęgi, a zjawią się no-

we i według nich ukształtuje się świat, odmien-

ny i lepszy od dzisiejszego, rozumiejący, że po-
nad wszelką potęgą materjalną, ponad wszel-
kiem dążeniem do władzy i panowania, stoi po-
tęga Ducha, który wyłania z siebie twórcze sło-
wo: „Stań się!" On jeden po wszystkie czasy.

A objawieniem Jego na ziemi był Chrystus,
Bóg-człowiek, który połączył nas z Bogiem Oj-
cem, Stworzycielem naszym.

Urodzony w stajence Betleemskiej, w ubó-
stwie największem, dał świadectwo Prawdzie,
żo dobra ziemskie są niczem w porównaniu z po-
tęga Ducha, wobec której wszelka „moc tru-

chleje".
Przyszedł, aby zbawić ludzkość l, prędzej czy

później, pójdzie ona drogą, wskazaną przez Nie-

go, bo innej drogi, prowadzącej do odrodzenia

wewnętrznego niema, a w tem odrodzeniu jest
jedyna możność urzeczywistnienia „Królestwa
Bożego na ziemi" i zamieszkania między nami

Słowa, które się Ciałem stanie.
Coraz więcej ludzi to czuje i coraz więcej lu-

dzi to rozumie.

Konstytucja polska w srwej pierwszej redakcji,
t. j. redakcji 1921 r., za wzorem konstytucji
państw innych, zawierała t. zw. klauzulę budże-

tową, t j. zastrzeżenie, iż sejm, zwołany w paź-
dzierniku na sesję zwyczajną, nie może być zam-

knięty przed uchwaleniem budżetu.

Klauzula budżetowa stanowiła najzupełniej
wystarczającą gwarancje funkcjonowania sej-
mu, przedstawiała atoli tę niedogodność, że
wskutek przeciągnięcia się obrad nad budżetem,
mógł on nie być uchwalony na czas, Ł j. przed
rozpoczęciem roku budżetowego.

Wprawdzie przypisywać tej właśnie klauzuli

wyłączną winę nieuchwalania na czas budżetu
w pierwszych latach po odrodzeniu Polski nie

było śoisie, gdyż główną rolę tutaj odgrywa-
ły nieustalone stosunki walutowe i gospodarcze,
to jednak wprowadzenie przy zmianie konstytu-
cji w r. 192G do klauzuli budżetowej ogranicze-
nia terminu 5-ciu miesięcy, należy uznać za re-

formę dodatnią i pożądaną.
Pięciomiesięczny termin stanowi wszakże

okres minimalny, podczas którego parlament
może roważyé i uchwalić budżet tylko przy
szczególnie wytężonej pracy komisji budżetowej
i plenum, oraz przy założeniu, żo dla załatwie-
nia innych spraw sejm i senat mają zostawione
siedem miesięcy, co daje z łatwością odbyć w cią-
gu roku drugą sesje. Dwie sesje sejmowe w cią-
gu roku mają dosyć materjału w normalnej pra-
cy ustawodawczej i kontrolującej, nie mówiąc
już o takich specjalnych zadaniach, jak rewizja
konstytucji. Nie można w tem widzieć żadnego
przerostu władzy ustawodawczej, lecz tylko po-
prostu normalne jej funkcjonowanie, konieczne
w interesie państwa, niezbędne także dla rządu,
jeżeli ma on nie ograniczyć sie do spraw bieżą-
cych, lecz toewinąó szerszą działalność. O ten-

dencji do permanenoji obrad mówić z tej okazji
byłoby jaskrawem przeinaczaniem rzeczywi-
stości.

Dalsze skrócenie okresu sesji budżetowej nie

wydaje sio możliwe już wprost ze względów
technicznych. Pozostała wprawdzie w art. 25

konstytucji móżnośó odroczenia sesji zwyczaj-
nej, czyli budżetowej, przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej raz tylko i nie dłużej ilad dni 30, ale

jedyaie logiczne komentowanie tego przepisu

jest to wyłączenie biegu 5-miesięczne go termi-
nu na caly caas odroczenia.

Nie mówiąo już o względach technicznej nie-
możliwości uchwalenia budżetu w okresie krót-
szym, z czysto prawniczego stanowiska rozpatru-
jąc rzecz, da się uzgodnić istnienio terminu
uchwalenia budżetu i możności odroczenia sesji
budżetowej jedynie w ten sposób, żo w razie od-
roczenia sesji budżetowej wszystkie terminy,
ustanowione zarówno dla jej trwania, jak dla
rozważenia budżetu przez sejm mies.),
przez senat (1 miesiąc) i dla rozpatrzenia przez
sejm poprawek senatu (15 dni) automatycznie
przedłużają się o czas, na który sejm i senat by-
ły odroczone.

W przeciwnym razie napotkalibyśmy na trud-
ności wprost nie do rozwiązania. Np . przy odro-
czeniu sesji na miesiąc na samym jej początku,
tak jak obecnie się stało, powstałoby py-
tanie, czy caly ten czas odliczyć z czasu prze-
znaczonego dla sejmu do uchwalenia budżetu,
ponieważ przypada on na pierwszy okres pracy
budżetowej, przeznaczony dla sejmu, a więo
sejm miałby zamiast 3V<2 miesięcy, tylko 2Vi,
czy też uważać, że trwanie caLej sesji budżeto-

wej uległo redukcji o a zatem o % redukują
się wszystkie trzy terminy: 3Va m., 1 m. i 15 dni.

Jeżelibyśmy przyjęli rozwiązanie, żo czas od-
roczenia odlicza się z tego okresu, na który przy-
pada, to doszlibyśmy do takiego paradoksalnego
wniosku, żo np. inoże być senatowi skonfiskowa-

ny caly jego czas przeznaczony mu przez kon-

stytucję na obrady budżetowe.
Do równie nielogicznych konsekwencji pro-

wadziłoby odliczenie czasu odroczeniu z okresu,
na który przypada, gdyby przypadło odroczenie
ńa koniec któregokolwiek z tych okresów. Od-

raczając obrady parlamentu w końcu np.
Ś^-miesięcznego okresu, którym rozporządza
sejm, rząd mógłby udaremnić uchwalenie bud-
żetu przez sejui, dąinc umyślnie do wejścia w ży-
cie budżetu, jeżeli nio w brzmieniu wniosku rzą-
dowego, to w drodze uchwały senatu. Jcdnetn

słowem, rząd mógłby tak manewrować, jakby
to wynikało z sytuacji jego bądź w sejmie, bądź
w senacie. Otóż takie postawienie sprawy było-
by niedopuszczalne, jako niekonstytucyjne,

Ale i druga alternatywa, redukcji proporcjo-

^ u II ^

Sesja budżetowa.
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nalnej każdego z okresów, również utrzymać się
nie da.

Czasokresy, ustanowione przez konstytucję,
muszą byó stosowane ściśle, znaczenie bowiem
ich prawne stanowi gwarancja konstytucyjna,
polegająca na zabezpieczeniu danemu ciału
ustawodawczemu możności wykonywania swej
funkcji w ramach oznaczonego przeciągu czasu.

Sejm i senat łącznie mają konstytucyjnie za-

gwarantowany 5-miesięczny okres prac budżeto-

wych, tak samo, jak sejm w obrębie tego okre-
su ma legalny okres 3V2 miesięcy -f- 15 dni, se-

nat zaś 1 miesiąca.
To też słusznie postąpił p. marsza

ł
ek Daszyń-

ski, otwierając posiedzenie sejmu w d. 5 grudnia
r. b. gdy oświadczy: „Od dzisiaj rozpoczynamy
pięciomiesięczną sesję zwyczajną". To oświad-
czenie urzędowe marszałka sejmu jest oparte na

ścisłej wyk'adni art. 25 konstytucji.
Wyk adnia ta jest jedyna, jaka z prawnego

stanowiska jest możliwa i logicznie dopuszczal-
na. Zdawałoby się więc, że przytoczone oświad-
czenie marsza'ka sejmu ustala ją ostatecznie.
Atoli doświadczenie ostatnich lat nas uczy, że

najbardziej jasna sytuacja prawna bywa kwe-

stjonowana. Dobitny przykad mieliśmy w spo-
rze konstytucyjnym, jaki podniesiono co do pro-
cedury uchylania dekretów Prezydenta Rzeczy-
pospolitej. Zarówno brzmienie art. 44, jak jego
geneza, stwierdzały niezbicie, że dla uchylenia
dekretu wystarczy uchwala samego sejmu bez
udziału senatu. Stwierdziła to komisja konsty-
tucyjna sejmu, stwierdził to sąd najwyższy
w swem orzeczeniu; mimo to jednak p. minister
Car pozostał przy zdaniu przeciwnem.

Doświadczenie uczy, że w pewnych przypad-
kach argumenty logiki prawnej nie wystarczają.
Dlatego też uważam, że i w danym przypadku,
w kwestji odroczenia 6esji sejmowej, tekst
art. 25 konstytucji powinien być uzupełniony
wyraźnym przepisem, że czas odroczenia nie

liczy się do 5-mies.ięcznego okresu trwania sesji
budżetowej. Dla prawników to uzupełnienie by-
łoby zbędne, dla niektórych polityków jest ono

konieczne.

To jednak nie jest wszystko. Potrzeba iść da-

lej i sięgnąć do źródła, zkąd wypływać może dla

rządu pobudka do skracania zwyczajnej sesji
sejmowej. Rzqd nie moie być w tem zaintereso-

wany. Przy obecnem brzmieniu art. 25 konst.
w razie nieuchwalenia budżetu przez sejm i se-

nat we właściwym czasie, budżetem staje się
projekt rządowy budżetu w drodze ro|zporządze-
nia Prezydenta Rzeczypospolitej. W tym prze-
pisie leży dla rządu pokusa, aby przez utrudnie-
nie uchwalenia budżetu przez parlament otrzy-

mać go w tym kształcie, w jakim on wyszedł
z gabinetu rninisterjaLnego. Budżety gabinetów
pomajowycb wykazują sta'ą tendencję do wzro-

stu wydatków, między innemi także funduszów

dyspozycyjuych. Czyż to nie jest tentacja, aby
dążyć do budżetu nieparlamentarnego?

Budżet, nieuchwalony przez parlament, może

być tylko wyjątkiem, dopuszczalnym przez ko-
nieczność gospodarczą. A skoro tak, to budżet
nie może i nie powinien dochodzić do skutku

nigdy w formie rozporządzenia Pre/.ydenta Rze

czypospolitej. Dla wyjątkowych sytuacji wy-
starczy przepis o prowizorjum budżetowem, któ-
re wchodzi w życie w razie nieuchwalenia na

czas budżetu i które opiera się na budżecie ze

szlor ocznym.
Niema odrębnych interesów parlamentu i rzą-

du, istnieje tylko jeden interes państwa. Dla te-

go interesu powinny współpracować zarowno

rząd, jak i parlament. Stanie się to wówczas,
gdy w dojściu do skutku normalnego budżetu

będą zainteresowane obie władze w jednakowym
stooniu.

Nowelizacja w tym duchu art. 25 konstytucji
naszej jest rzeczą szczególnie pilną i aktualną.

Prof. Wacław Komarnicki.

Dziesięciolecie szkolnictwa

p o|skiego na Łotwie
(Koresp. własna „Kurjera Warszawskiego.")

Ryga w grudniu.
W tych dniach w szczupłem gronie polskiego

nauczycielstwa i inteligencji pracującej odbył
się skromny obchód rocznicy dziesięciolecia
szkolnictwa polskiego na Łotwie.

Za czasów rosyjskich na terenie dzisiejszego
państwa łotewskiego nie było ani jednej szkoły
polskiej, przynajmniej legalnej. Tylko w Rydze
przed samą wojną zdołała sobie wyrobić kon-

cesję na otwarcie pensji żeńskiej znana na

gruncie miejscowym działaczka społeczna,
p. Jastrzębska, ale musiała ona wkrótce zam-

knąć swój zakład z powodu wypadków wojen-
nych.

Po wojnie konstytuanta łotewska deklarowa-
ła całkowitą autonorhję szkolnictwa dla wszyst-
kich mniejszości narodowych w kraju. Auto-

nomja ta jednak, jak dotychczas, pozostaje na

papierze. W życie weszły tylko jej okruchy
w postaci utworzonych przy łotewskiem mini-

sterjum oświaty wydziałów szkolnych mniej-

szościowych: polskiego, rosyjskiego, niemieckie-

go, żydowskiego i białoruskiego. Wydziały te

są zresztą mocno krępow-ne w swej działalno-
ści przez władze nadzorcze ministerjum, polski
zaś wydział szkolny, którego kierownikiem od

początku jego powstania jest p. Talaat Kieipóz,
przejawia ją jeszcze w szczuplejszym zakresie
niż inne, nawet najmłodszy z nich, zorganizowa-
ny dopiero przed pięciu laty, wydział biało-
ruski.

Szkoła na Łotwie jest jednolita: powszeclina
z kursem 6-letnim i średnia z kursem 4-letnim,
przyczem abiturjenci szkół powszechnycn są
automatycznie przyjmowani do klasy pierwsżaj
(odpowiadającej w Polsce piątej) szkoły śred-

niej. Ponieważ znaczna część kończących SZKO-

ły powszechne, wstępuje do średnich, wynik
jest taki, że już słyszeć dają się zewsząd narze-

kania na hyperprodukcję inteligencji niefacho-

wej, maturzyści zaś stanowią 50 proc. robotni-
ków, zajętych w porcie ryskim ciężką pracą fi-

zyczną przy ładowaniu okrętów.
Polacy mają obecnie na Łotwie 3 szkoły śred-

nie (gimnazja) w Rydze, Dyneburgu i Rzeżycy,
oraz przeszło 30 szkół powszechnych, z tych
5 w Rydze, 3 w Dyneburgu, po jednej w Mita-
wie i Lipawie, reszta w różnych miejscowo-
ściach w Latgalji (b. Inflant polskich) i pow.
Iłluksztańskiego. Nie wszystkie jednakże te

szkoły sa kompletne. Większość ich posiada
dwie, albo nawet tylko jedną, najniższą klasę.

W szkołach polskich nauka odbywa się po pol-
sku, oprócz jęz. łotewskiego, historji i geogrnfji
Łotwy, które to przedmioty wykłada się po
łotewsku i wykładać je mają prawo tylko
nauczyciele narodowości łotewskiej. Kończący
szkołę obowiązani są znać dokładnie w mowie
i w piśmie jęz. łotewski.

Wszystkie 'szkoły na Łotwie, zarówno po-
wszechne, jak średnie, są koedukacyjne. Szko-

ły polskie muszą się też stosować do tego sy-
stemu. Ma on swoje dobre, ale i złe strony.
Niedawno ministerjum oświaty w sprawie sy-
stemu koedukacyjnego przeprowadziło ankietę
pomiędzy kierownikami szkół: wszyscy prawie
się opowiedzieli przeciw koedukacji, jako przy-
noszącej T.iiacznie więcej szkody, niż korzyści.

Ustawa szkolna łotewska wniosła bardzo za-

wiłe metody do kompletowania r>ersonelu nauczy-
cielskiego. " Kandydatów wybierają gminne ra-

dy szkolne, składające się z przedstawicieli or-

ganów samorządowych, nauczycielstwa i komi-
tetów rodzicielski<*

l
i. Nostępnie kandydatów

tych zatwierdza rada szkolna powiatowa, poczem
dopiero otrzymują po**"'r>*>cie 7. rak kierownika

wydziału szkolnego, który ma wnrawdzie prawo
veta, ale faktycznie z nip~o nio-riy nie korzysta,
sprzeciw jeę?o bowiem m.-vrp hvć zaśkarżonv do

Bógsię rodzi, moc truchleje...
„Bóg się rodzi — moc truchleje,
Pan nlebiosów — obnażony,
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice — NieskończonyI
Wzgardzony — okryty chwałą,
Śmiertelny — Król nad wiekami,

A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami."

Któż tych słów nie zna, słów, które od wie-
ków zakute W prastarych kolędach, śpiewa nasz

naród cały.
Znane, prastare — a jednak zawsze W nową

treść bogate.
Znane, prastare rok rocznie świat chrześci-

jański obchodzi pamiątki — a jednak zdumiewa

się myśl ludzka i staje w osłupieniu.
— „Pan niebiosów — obnażony.
Ma granice — Nieskończony!"
Oto przed nami Tajemnica Wcielenia — Dru-

ga Osoba Trójcy Przenajświętszej staje się
Człowiekiem — ma granice — Nieskończony!

Grzech pierworodny wycisnął na ludziach ja-
kieś piętno trwogi — „Niech Pan do nas nie
mówi" (Ex. XX, 19) — oto słowa ludzkości znę-
kanej.

Ale ufność w oczekiwanego Zbawiciela brała

górę — „Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił"
(Iz. LXIV,1) woła prorok; O Panie, ukaż nam

oblicze Twoje! — wołała ludzkość cała.
I Słowo ciałem się stało! — niemowlęctwo

Syna Bożego mamy przed sobą, a w nim tyle
tkliwości i boskiej miłości, że ludzkość cała osłu-

piała na klęczkach aż do skończenia wieków tę
wielką tajemnicę rozpatrywać będzie.

Już niema zagniewanego Boga — ale nietylko
nie widać gniewu. W żłobku betleemskim widzi-

my nie gniew, nie sprawiedliwość, nawet nie

majestat — widzimy dobroć, słodycz, miłość

pod jej naj śliczni ej sza postacią: pod postacią
Bożej Dzieciny. To Dzieciątko tak słabe, a tak

potężne — tak pokorne, a tak dostojne wyciąga
już teraz rączęta do lękającej się ludzkości, aże-

by za lat trzydzieści powiedzieć: „Pójdźcie do
mnie wszyscy, którzy pracujecie i jesteście ob-

ciążeni, a Ja was ochłodzę!"
A ludzkość już lękać się nie będzie — ale

w wielkiej ufności i wdzięczności, skupieniu
dostojnem po przez wieki powtarzać i rozwa-

żać będzie:
„Pan niebiosów — obnażony
Ma granice — Nieskończony!"

X

ŚW. Łukasz w swojej Ewangelji w prostych
i twardych słowach opisuje fakt najdonioślejszy
dla ludzkości—„I porodziła syna swojego pierw-
worodnego, a uwinęła go w pieluszki i położyła
go w żłobie..." (św. Łuk. 11,7).

Zdawało się, że uszczęśliwiona ludzkość pobie-
gnie oglądać oczekiwanego Zbawiciela i cieszyć
się będzie pokojem z Bogiem i ludźmi na ziemi.

Przecież „mnóstwo wojska niebieskiego" nad
żłobkiem śpiewało: „Chwała na wysokości Bo-

gu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli"! —

przecież Anioł Pański pasterzom mówił: „Nie
bójcie się: bo oto opowiadam wam wesele wiel-
kie. które będzie wszystkiemu ludowi!" (św.
Łuk., II, 10).

Niestety, tylko pasterze i „Mędrcy ze wscho-
du słońc?." oddali pokłon Jezusowi Dziecinie —

a inni nic nie wiedzieli, nic nie widzieli, a inni

przemilczeli o tak cudownem narodzeniu, a je-
szcze inni zlękli się o swe panowanie — „A ns'y-
szawszy Król Herod, zatrwożył się i wszystka
Jerozolima z nim" (św. Mat., 11, 3); i nietylko
się bali, ale wnet — chociaż taki słaby, jeszcze
„w żłobie leży" Dziecina nowonarodzona — czy-
hają na życie jego; — zgładzić zupełnie ze

świata, niech nie zostanie ani śladu, ani pamię-
ci o Jezusie Chrystusie — niech się nikt nie do-

wie, że miała z tego Bożego Narodzenia być
chwała na wysokości Bogu, że miał być pokój
ludziom dobrej woli — „Tedy Herod... rozgnie-
wał się bardzo i posławszy pobił wszystkie dzie-
ci..." (św. Mat., II, 16).

Za Chrystusa pierwsza polała się krew.

Ale Jezus już wtedy zwycięża swych wro-

gów — do Egiptu schowa swą ludzką powłokę,
ale wrnet powróci, choć ciągle zwalczany, prze-
śladowany, nieuznawany, og'osi swoją naukę
całemu światu, wobec wszystkich i jawnie nau-

czać będzie, cuda będzie działał, ażel)y potwier-
dzić posłannictwo swoje. Będzie cierpiał i ukrzy-
żowany będzie, bo „sam chciał" — a z krzyża
jeszcze większy będzie tryumf Jego. Będzie po-
grzebany, ale zmartwychwstanie, żeby zakoń-

czyć dzieło Kościoła swe^o, ażeby przez Kościół
i w Kościele tryumfować na wieki.

„Wzgardzony — okryty chwałą
Śmierte'ny — Król nad wiekami!"

I ogłosi panowanie swoje — panowanie Bo-

ga na ziemi!

„Jam jest droga, prawda i żywot!"
Droga — nie jedna z wielu, ale tylko Jedna

droga!
Prawda — nie jedna z wielu, ale jedna je-

dyna!
Żywot t Chrystusem jest życiem bez

Chrystusa śmierć!

X
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ministra oświaty, ten zaś może zamianować

nauczyciela, po porozumieniu sie z główną radą
szkolną, bez oglądania się na kierownika odno-
éneto wydziału

Wobec teto więc, ze przy nominacjach nauczy-
cielskich działają czasem wpływy, nie liczące się
z wartością pedagogiczną kandydatów, skład

nauczycielstwa nie zawsze odpowiada wymaga-
niom, stawianym przez społeczeństwo. A jeżeli
nie zbywa na dobrych chęciach, to kwalifikacje
zawodowe pozostawiają dużo do życzenia.

I na to niema rady. Scminarjum nauczyciel-
skiego nie posiadamy. Snrowadzaniu zaś wy-
kwalifikowanych nauczycieli z Polski przeszka-
dza wymagalne obywatelstwo łotewskie.

Dc'aé jeszcze że o szkolę polską na

Łotwie, pomimo jej konstytucyjnych gwaran-
cji, toczy się dlu?a i uciążliwa walka. Inspekto-
rowie szkolni, działający z ramienia ministerjum
oświaty, usiłowali zawsze uczynić te gwarancje
iluzorycznemi. szykanując w przeróżny sposób
polskie Szkolnictwo.

W ostatnich czasach ministerjum oświaty
w miejscowościach ze znacznym odsetkiem lud-
ności polskiej zaczęło otwierać szkoły utrakwi-
styczne, łotewsko-polskie, w których język pol-
ski wykładają osoby, często prawie nia umieją-
cs po polsku. Ale że te szkoły mają lepsze loka-
le i są we wszystkiern lepiej uposażone niż pol-
skie, więc frekwencja ich rośnie, ogólna zaś
liczba dzieci, uczęszczająca do szkół polskich,
dochodzącą przedtem do 5.000 zncz^ła się zmniej-
szać. Kilka szkół nawet zupełnie zamknięto.

A. Z.

!! Ważne dla Pań !!
OSTATNIE NOWOŚCI PARYŻA można nubyć tylko w t

>>JÓZEF<<
Warszawa. Nonj-Suial Kim. 17 <u fmiluórzu.gdzlrMno..rsn")
Salon N AJ W YTWOKNIKJSZKGO OBI, WIA I IA.MSK 11 .<;<i
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Czerwoność sKóry
rąk i twarzy usuwa najlepiej śnieżnobiały krem

Lcodor, który nadaje cerze matowy odcień, tak

charakterystyczny u pięknych i wytwornycii
pań. Specjalną zaletą tego kremu jest również

to, że nadaje się równocześnie jako doskonały
podkład pod puder. Perfuma kremu Leodor przy-

pomina zapach świeżo zerwanego bukietu fioł-

ków, róż, bzu i konwalji. Ulubione te zapachy
są w cudownej harmonji zawarte w krerrfie Leo-
dor. Do nabycia w perfumerjach i drogeriach.

0242 r

59'JO r
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Matko, tylko

PUDER, MYDŁO i KREM

BEBE SZOFMANA
uczynią twe dziecko z:'rowem i kwitnę-ern.

BUJOr

PIAGE w ZIELONCE
13 minut od Warszawy. Cena 53 gr. za łokieć. Pozostałe

Jeszcze place sprzedajemy fia bardzo dogodnych warunkach.

Królewska 31 m. 31, telet. 25S-75. 7082r

MMM

Jezus Chrystus, Bóg-Człowiek narodzony
1 ukrzyżowany, żyje, żyje w swoim Kościele!

Zamieszkał między nami. Zaprasza do siebie

wszystkich. A^ śrreszą do Jezu?*', tak jak wte-

dy do stajenki betleemskiej, tylko najprostsi
i najmądrzejsi — pasterze i Królowie ze Wscho-

du —. ludzie szczerzy, konsekwentni, bez uprze-

dzeń, bez pychy — uczciwi.

Nie interesują się Jezusem i Jego Kościołem
ludzkie miernoty, zadowoleni z siebie, zaskle-

pieni i zaślepieni w sobie, albo też żądni tylko
sensacji dla swoich wypieszczonych namiętno-
ści.

I nietylko są obojętni, boją się jeszcze, żeby
im Kościół nie przeszkadzał, do nich się nie

wtrącał — są cichymi wrogami Kościoła.

Wymyślili najdotkliwsze prześladowanie Ko-

ścioła — przemilczanie.
Trzeba doprowadzić do tego, żeby o Jezusie

Chrystusie, o Kościele nikt nie mówił — takie

przemilczanie najprędzej pogrzebie Kościół.

Przecież- Jezus Chrystus nie ma nie do powie-
dzenia w polityce, w nauce, w pracy codzien-

nej — a więc i o Jezusie w tem wszystkiem mil-
czeć trzeba.

Dzisiejszy duch czasu, który często nazywa
siebie tolerancją, zgadza się jeszcze, że istnieją
Kościoły i duchowieństwo, że ludzie nazywają
się katolikami, że w niedzielę chodzą na połu-
dniową krótką Mszę św. i od czasu do czasu na-

wet do spowiedzi — niechże i tak będzie, ale że-

by Jezus Chrystus miał coś do powiedzenia i że-

by o Nim mówiono w fabrykach, w bankach,
w redakcjach, na uniwersytecie, w parlamen-
tach, w nauce i w polityce — to za wie

ł
e, nie na

fz^ier"* crny, nie mówrnv o tern i nie pozwa-

lajmy, aby o tem mówiono I

I ta nowoczesna bezwyznaniowość we wszyst-
kich dziedzinach życia publicznego jest naj-
większem i najradykalniejszem prześladowa-
niem Kościoła.

Chwała Bogu jednak, w ostatnich latach

uświadomienie katolickie tak potężnie wzrasta
i słychać zewsząd wołanie o konsekwentne kato-

lickie życie. Dziś katolik wie, że Jezus Chrystus
i Jego Kościół wzgardzony — okryty jest chwa-

łą i okrywa chwałą swoich wyznawców.
Uświadomienie katolickie wie, że katolicyzm

zewnętrzny bez wewnętrznego, to bezduszny
trup. Potęga katolicyzmu to nie wielkie liczby
stowarzyszeń, czasonhm. a nawet kościołów —-

ale wprowadzanie aż do ostatnich konsekwencji,
choć niemodnych i niepopularnych, zasad wia-

ry katolickiej w życie. Katolicyzm, to nie chwiej-
na pobwiczność — katolicyzm to całość.

Katolik musi mieć cały katolicki światono-

gląd — nawskroś i na wszystko — i na polity-
ko, i na dyplomację, i na sprawy społeczne, na

małżeństwo także i na swoje najbardziej pry-
watne i osobiste życie też.

Już czas największy nazywać rzeczy i ludzi

po imieniu, już czas skończyć z tą moralną mas-

karadą.
Nie wolno dziś przemilczać Chrystusa sprawy!
Trzeba dziś tej szczerości i uczciwości — pa-

stuszków betleemskich i mędrców ze Wschodu!

Tacy tylko do Jezusa Dzieciny trafili — tacy
tylko Chrystusa poznali — tacy tylko Boga
uczcili!

„Wzgardzony — okryty chwałą..."
„Bóg się rodzi — moc truchleje!"

Ks. Zygmunt Choromański,

Uśmiechem musimy wyrazić zadowolenie
z upominków często bezwartościowi eh i uiało
trwałych. Ulaczego nie obdarzyć naszych
blistrch upominkami, które przetrwają całe
życic? Ażeby ułatwić wam wybór takiego
prezentu, przeznaczyliśmy pewną ilość kuponów
gwiazdkowych na ukończenie pełnego kursu
(razem z jazdą) Szkoły Samochodowej, uzna

ncj w Polsce za najlepszą. Cena jednego ku-
ponu wj nosi Zł. 150.—, dwóch kuponów po
Zł. 137.50, 3 kuponów po Zł. 125.—, 4 kupo-
nów—po Zł. 11?.50. 5 kuponów po ZŁ 100.—.

Znaczy to, że za

100.— zamiast 225.— złotych
można dać dyplom najbnrd-łej znnnej w Polsce
Szkołv ornz drogę do posady od 300 zł. do 700
złotych miesięcznic.
Przyjaciele, łączcie sifl Pięciu t Was po sto
złotych i pięciu zdobywa w przyszłości takie

posa'ly.
Ten prezent na gwiazdkę dajo Wam

Inżynier FROM
Kursy kierowców samochodowych, Warszawa,

HOŻA 35.
1) Kupony nabywać inożnn tylko do 5-go

stycznia 1J130 roku we wszystkich naszych
odd-dnłnch w całej Polsce.

2) Kupony nat>.\ wnć można osobiście, zlece-
nia to jednak przyjmują dla nas tu

1
urzędy

jwztowo w całej Polsce na konto P. K. O.
No 15030.

3) Za knnóny mo#rm płneic ratamł po 25
złotych miesięcznie (pierwsza rata winna być
wpłacona do dnia 5-go stycznia 10,'H) roku).

7148r

Wystrzegać się uniwersalnych
kosmetyków!

Wśród ogromnego postępu licznych dziedzin wiedzy, nic
pozostała też nauka niemym świadkiem na widok niszczenia
urody dotyclieznsowcim unlwcrsalnemi kosmetykami. W uni-
wersalności bowiem, t. zn. w kosmetyku, tnnjijcym rzekomo
służyć skuteci-nie każdej właściwości cery, tkwi negacja
wszelkiej logiki Kosmetyk działa skutecznie, jeśli dosto-
sowany jest ściśle do danej właściwości skóry. Ztąrl to
pochodzą "itistoszenin nawet po użyciu uniwersalnego
pudru. JcSli bowiem puder uniwersalny ma składniki
o(ltbis'C7ajnee, wysuszy cerę prawidłową i sucha, jeśli -xii
ma tvlko włnsn"** ,.lrrvćln" pitór" nie cMfi zirołn nrzvRł>"Ti
tłustej cerze. Dlatego wyróżniam "odtłuszczający puder
iilgjeni, zny I >- rfi Lustra, przeznaczony dla tłustej cery,
natoicict pol"onin pudci egzntymy D ra Lustra osobom
o nraw

!
'?łowej i suchej ct^c. tió"-n'e* kremy v"w "lnu

stały sie w świetle wiedzy anachronizmem. Prawidłowa
cera .wri..--i ,..'.,.,..' --

;
....- ,.r>-n , ."**--." Tir.

Lustra, sucha zaś I wiotczejaca — ożywczym kremem ,,0\a"
D-ra T.e^trn. Ho tłust*i cery nie .nr.dftjlj się Zgoła kremy.
Ore tnkn o.iclosrc—- Q „--murowym ..IMiracu-
lum", a ożywia — Mleczkiem — Lityua.

(!S22r Or. Z. n.

Zjazd ,Wisdeńczyków."
Dnia 1 i 2 LUTEGO 1030 r. odbędzie się w WARSZAWIE

zjazd k^Ieżeiiski

byłych słuchaczów wyższych uczelni

we Wiedniu,
Celem utrzymania łączności i podtrzymania

trailycyjnych węzłów koleżeńskich.
Program Zjazdu podany zostań e Kolegom w drodze

koi espondeney jnej.
Koledzy, pragnący wziąć udział w Zjeździe, zechcą
natychmiast zgłosić udział pisemnie pod adresem:

KAROL TANRI,
WARSZAWA, Złota 21, tel. 204 73.

KOMITET ORGANIZACYJNY:
PP. Bock Stefan, Bojanowski Jerzy, Buczacki Józef,

Chwalibogowski Władysław, Drapella Kazimierz, Gron.iuski

Zdzisław, -Tjęcki Stanisław, Łukowski Kaz mierz, Misiaczek

Józef, Ostrowski Jerzy, Powierza Bolesław, 1'rócbni'ki Sta-

uisnw, Rakowicz Kazimierz, Sienkowski Stunltiaw, Sko-
wroński Zygmunt, Służcwski Teodor, Tański Karo|, Trza-
skowski Teodor, Więckowski Stanisław, Zakrzewski Stani-
sław Zenon. llOOr
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7A/HE. WIATkOMIENoE.
OPAŁOWE. <MOIffkOVE.
ILUMIMACY7MI. VYfTAVWE
WUMETME. lAKOCUODWE
IT. ZWYCIĘSTWO!

Ci, którzy słyszeli — wiedzą,
Ci, którzy nic słyszeli — przekonają
się, że niema nic doskonalszego po-

nad odbiornik

0817 r

Demonstracje na Wysławię „Radjo i Światło" Mazowiecka 9.

KOTMET VI/A WYTWORNEJ PAML

Sprzedajemy place na bardzo dogodnych warunkach.

Komunikacja tramwajowa. 10 min. od Dworca Głównego.
Dla budujących dostarczamy matcrjały budowlane

na dogodnych -warunkach.
Królewska SI m. 81. Telefon 258-75 .

idealny podkład pod puder, ożywia i

zmiękcza naskórek,nadaje ék;amifną
gładkość,chroni od szkodliwego dzidania
wiadru i mrozu, zapobiega pianiu skórv
i podnori naturalna świeżorć cery

7083r

6903r

KRU/ZWICA przy samej Warszawie

w Rembertowie i w Woli Grzybowskie]
Doskonała komunikacja, lasy sosnowe, balsamiczne powie-
trze. Wielki wybór działek rozmaitej wielkości i ceny.
Położone koło rynku, kościoła lub parku, bli/.k" od stacji.
Wiadomość u plenipotenta: Warszawa, ul. Wilanowska 0
mieszk. 24 . Lipiński, poniedziałki, środy, piątki, 5—7 po poL

Tanie ceny. Dogodne warunki spłat.
0-'500

6922r

o pióro wieczne WATERMAN'A
Różne kolory, nowe desenie.

|y\\/ |WIARY mLŁ
FjK Yi| Marszałkowska 104, (wprost Dw
Lar \U Głównego), telefon 41-02.Głównego)

NAJWIĘKSZA SZKOŁ A SAMOCHODOWA

KALENDARZYK -3QQfi
POLITYCZNY iiJO?O łJ

TO NIEZBĘDNY INFORMATOR
408 str.. opr. płóc. — Cenaozł. — Skład Główny

„WOREYD" — Warszawa — Czackiego 17.
7053r

WARSZAWA JEROZOLIMSKA 27
7178r

*.I
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MUŁY NASTRÓJ
przy kolacji wywołuje zawsze

HERBATA fg*

doskonała w smaku i aromatyczna.
7137r

Z MIASTA.

= Stan pogody.
Według danych państwowego Instytutu me-

teorologicznego w Warszawie:

W dniu 23-im grudnia na zachodzie i w środ-
ku" Polski po chmurnym ranku nastąpiły rozpo-

godzenia ; natomiast na wschodzie Polski i w Ma-

łopolsce wschodniej zachmurzenie duże utrzy-
mało się przez cały dzień, a nawet w godzinach
południowych zaczął padać śnieg.

Temperatura naogól była niższa o parę stopni,
niż w dniu poprzednim i wynosiła rano od — 11"

na południu do — O0
na północy Polski, w godzi-

nach popołudniowych zaś notowano — 9" we

Lwowie i Tarnopolu, — 8" w Łucku i Pińsku,
— 70 w Cieszynie, Białymstoku i Wilnie, —5"
vr Warszawie i Poznaniu, — 4" w Gdyni.

W Europie zachodniej w dalszym ciapru trwa

toiepogoda, spowodowana depresją, która obec-

nie ogarnęła już Francję i nasuwa się nad

Niemcy.
W Warszawie najwyższa temperatura wyno-

siła — 4.6", najniższa —8.5\

Przewidywany przebieg pogody w dniu dzi-

siejszym: Rankiem chmurno, na zachodzie
ł w środku kraju w ciągu dnia dość pogodnie.

Na południu i wschodzie możliwy śnieg. Nocą
dalszy spadek temperatury, dniem lekki mróz.
Umiarkowane wiatry wschodnie i południowo-
wschodnie.

= Uroczystość św. Szczepana.
(Sz.) Św. Szczepan był pierwszym męczenni-

kiem w Kościele. Greckie imię „Stefanos" (ko-
rona, wieniec) wskazuje, że był Żydem zgreczo-
nym („hellenistą"). Niektóre źróda podają, że
należał do grona 72 uczni śvv. Jezusowych.

W Jerozolimie Żydzi helleniści uskarżali się,
że ich wdowy są pokrzywdzone przy rozdziela-
niu zapomóg. Wtedy apostołowie kazali wybrać
siedmiu mężów, godu,.eh zaufania („mających
dobre świadectwo"), którym przez „włożenie
rąk" dali misję opieki nad biednymi. To są dja-
koni. W ich liczbie był św. Szczepan, który od

początku odznaczył się wielką gorliwością w na-

wracaniu Żydów-hellenistów (mówiących po
grecku) i stal się pomocnikiem apostołów w pra-
cy misyjnej. Musiał być dobrze obznajmiony
z nauką rabiniczną, ponieważ wiemy, że przeci-
wnicy nie mogąc mu sprostać w dysputach,
oskarżyli go o bluźnierstwo przed Sanhedry-
nem" (najwyższą radą).

Pojmany, stanął przed sądem, a w śmia
ł
ej mo-

wie dowodził, że żydowstwo nie może być jedy-
nem miejscem objawienia mesjaszowego, że tyin
Mesjaszem jest Jezus Chrystus i zakończył
ostremi słowami: „... twardego karku i nieobrze-

zanych serc i uszu, czy się zawsze sprzeciwiacie
Duchowi ętemu, jako ojcowie wasi"...

Słowa te wywołały oburzenie, a gdy dodał „oto
widzę niebiosa otwarte i Syna człowieczego, sto-

jącego po prawicy bożej, porwali go i ukamie-
nowali. W ostatniej chwili motl ił się za prześla-
dowców i umarł ze słowami: „Panie, nie poczy-
taj im tego grzechu!"

Dwa są podania o miejscu pochowania św.

Szczepana. Wedug tradycji z XII w. mial być
pochowany w dolinie Józafata i dlatego chrześci-

janie bramę we wschodniej stronie Jerozolimy
nazwali „bramą św. Szczepana". Według innej,
sięgającej V w., grób Świętego miał się znajdo-
wać w Kafar Gamaba (dziś Jemmalah) o 30 ki-
lometrów na północ od Jerozolimy. Miano prze-
nieść relikwje do kościoła na Sienie, a ztamtąd
do bazyliki, którą zbudowała cesarzowa Eudok-

sja 460 r. Kościół ten w VII w. zburzyli Perso-

wie, gruzy przywalono ziemią i o miejscu tem

zupe'nie zapomniano. Dopiero w 1887 r. Domi-
nikanie odna'eźli mury kościo'a i na tem miej-
scu zbudowali kościół św. Szczepana przy któ-

rym mają klasztor i słynną szkolę biblijną.
Dawniej na św. Szczepana kończyły się umo-

wy ze służbą. „W dzień św. Szczepana sługa na

wsi zmienia pana". Ale ostrzegano: „Na św.
Szczepana, kto co rok odmienia pana z'a na nim
sukmana". Musia'o być tego dnia „demokratycz-
nie", bo: „Na św. Szczepan każdy parobek pan",
albo „Na św. Szczepan każdy sługa większy niż

pan". — „W dzień św. Szczepana niema ni chło-

pa ni pana".
Służba na wsi otrzymywała ordynarję i przy-

nosiła do kościoła owies do poświęcenia, obsypn- -

jąc nim księdza, wracającego ode mszy św., co

mia'o wyobrażać kamienowanie Św. Szczepana,
ale księża ten zwyczaj wyprowadzili z użycia dla

pewnej ordynarności i plamienia ornatu. Zwy-
czaj poświęcania owsa istniał i w Niemczech.
Musiało być hucznie z otrzymaną pensją, bo

przysłowie mówiło: „Jak się upije na św. Szcze-

pana, to do drugiego św. Szczepana pijany".
Czyniono przepowiednie: „Gdy na Szczepana

błoto po kolana, na zmartwychwstanie wyto-
ezym sanie".

— Regulacja miasta.
Na posiedzeniu komisji magistratu zaaprobo-

wano nowy plan regulacji i zabudowy Warszawy.
Plan ten przewiduje podział miasta na dziel-

nice wyłącznie mieszkaniowe, wyłącznie prze-

mysłowe o czynnościach nieuciążliwych dla oto-

czenia. Ponadto plan przewiduje podział mia-
sta na strefy podług sposobu zabudowania je-
dno lub wielopiętrowego, zwartego, grupowego,

luźnego lub mieszanego. W poszczególnych
strefach określona jest również wysokość
domów.

Dzielnice wyłącznie mieszkalne plan przewi-
duje między in. na Bielanach, na żoliborzu, na

Kole, Mokotowie, Czerniakowie, Saskiej Kępie,
Frascati, Witolinie, Grochowie i Golęrlzinowie;
dzielnice wyłącznie przemysłowe — na Czystem,
na Żeraniu i Grochowie. Dzielnice mieszkalne,
w których dopuszczone będą pewfps gałęzie prze-

mysłu, obejmują głównie śródmieście.

Plan przewiduje przyszły rozwój stolicy poza

granicami Warszawy.

= O polichromję.
Swego czasu magistrat wykonał roboty

w związku z polichromją Rynku Starego Miasta.

Roboty wykonane były na rachunek właścicieli

domów, należność miała być stopniowo ściągana.
Obecnie niektórzy właściciele domów na Sta-

rem Mieście odmawiają spłacania należności,
motywując odmowę tem, że nie pytano się ich
c charakter polichromji, że roboty wypadły
zbyt drogo, że pozatem nie są zwolennikami po-

lichromji na ścianach.

Sprawy skierowane będą przez prawnego rad-

cę magistratu na drogę sądową. Magistrat
twierdzi, że roboty wykonano w porozumieniu
z właścicielami domów i na ich zlecenie.

= Z hotelarstwa.
W minist. przemysłu i handlu odbyło się pod

przewodnictwem p. dyrektora departamentu
J. Kożuchowskiego, kolejne posiedzenie podko-
misji hotelowej przy międzyministerialnej ko-

misji dla badania zagadnień turystyki.
Podkomisja wyłoniła specjalną delegację, do

której wszedł przedstawiciel naczelnej organi-
zacji polskiego przen.ysłu hotelowego.

Poza tem omawiano sprawę założenia zawo-

dowej szkoły hotelowej. Uchwalono zwrócić się
do naczelnej organizacji polskiego przsmysłu
hotelowego o ustalenie programu takiej szkoły
i wystąpić do wszystkich izb przemysłowo-han-
dlowych z zapytaniem o możliwość utrzymania
szkoły.

= Przepisy o wyglądzie domów.

Urząd inspekcyjno-budowlany magistratu po-
wołał komisję, która po świętach zajmie się
opracowaniem przepisów, dotyczących zewnętrz-
nego wyglądu domów warszawskich. Zwrócona
też będzie uwaga na eiewację wewnętrzną, w celu

usunięcia kontrastów.

Przepisy te bedą wymagały aprobaty magi-
stratu i rady miejskiej.
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s= Godziny urzędowania.
W urzędach państwowych czynności trwać

będą d. 24 b. m. do godz. 12 w południe. W ma-

gistracie dziś czynne będą do godz. 12 tylko
dyżury.

Normalne czynności rozpoczną się we wszyst-
kich urzędach państwowych i samorządowych
d. 27 b. m. o zwykłej porze.

= Choroby zakaźne.

W z. m. zarejestrowano w Warszawie 194

przypadki duru brzusznego i 42 zamiejscowe,
122 mniej, niż w październiku. W tym samym
czasie zanotowano 3 przypadki duru rzekomego
(o 2 mniej), 381 przypadków szkarlatyny i 18

zamiejscowych (o 69 mniej), 208 — dyfterytu
i 10 zamiejscowych (o 30 więcej), 135 — odry
i 2 zamiejscowe (o 86 więcej), 53 — kokluszu

(o 11 więcej), 37 — jaglicy i 36 zamiejscowych
(o 15 mniej), 119 — róży i 18 zamiejscowych
(o 10 mniej), 13 — zakażenia popologowego i 5

zamiejscowych (o 2 więcej), 5 — drętwicy kar-
ku i 3 zamiejscowe (o 6 więcej), 1 — włośnicy
(o 3 mniej) i 209 — gruźlicy oraz 35 zamiej-

scowych (O 32 mniej).

e= Podatek od popisów sportowych.
Minist. spraw wewnętrznych otrzymało skar-

gi, że niektóre zarządy gmin i magistraty nie-

odpowiednio kwalifikują zawody i popisy, urzą-
dzane przez towarzystwa sportowe i gimnastycz-
ne, stosując zbyt wysokie stawki podatkowe.
Według art. 18 ustawy o tymczasowem uregu-
lowaniu finansów komunalnych, od zawodów
i popisów, urządzanych przez towarzystwa spor-
towe i gimnastyczne, których użyteczność pu-

bliczną uzna zarząd gminy, podatek nie może

przekraczać 10% ceny biletu wstępu.
W związku z powyższem min. spraw wewn.

zwróciło się do wojewodów o zalecenie zarządom
gmin, aby decyzje w sprawie oceny zawodów

i popisów, urządzanych przez towarzystwa spor-
towe i gimnastyczne, opierały się na uprzednio
zasięgniętych opinjach miejskich i powiatowych
komitetow wychowania fizycznego i przysposo-
bienia wojskowego.

Koleje dojazdowe.
Magistrat przesłał do Towarzystwa kolei do-

jazdowych projekt przedłużenia koncesji.
W zakresie robót, jakie podjęte będą przez

Tow. kolei dojazdowych, przedewszystkiem bu-
dowana bedzie trasa obwodowa, która przecho-
dzić będzie tuż na granicy miasta na południe
przez Rakowiec do Szop Niemieckich. Budowa

tej trasy potrwa kilka miesięcy, poczem zlikwi

dowany będzie ostatecznie tor na ul. Polnej.

= Z wydziału województwa warszawskiego.
Na posiedzeniu wydziału wojewódzkiego warszaw-

skiego rozważano plan gospodarki Związków gminnych
na r. 1930-31.

Ustalono — ze względu na ogólną koniunkturę finan-

sowo-gospodarczą — zalecić Związkom gminnym- moż-

liwie oszczędne i ostrożne preliminowanie wydatków,
a w szczególności wydatków inwestycyjnych; skiero-

wać uwagę organów samorządowych na racjonalizację
administrowania w zakresie urządzeń zakładów gmin-
nych, przedewszystklem na utrzymanie należytego po-
ziomu obecnego posiadania.

= Rejestracja bibliotek publicznych.
Wojewoda warszawski, w związku z przeprowadza-

niem rejestracji bibliotek publicznych przez ministerjum
wyznań religijnych i oświecenia publicznego, wydal za-

rządzenie starostom, aby okazywali w razie potrzeby
inspektorom szkolnym jaknajdalej Idącą pomoc w ze-

braniu materjałów do rejestracji bibljotek, a to przez do-

starczenie danych o istniejących na terenie powiatu In-

stytucjach, stowarzyszeniach I prowadzonych przez nie

bibliotekach 1 wypożyczalniach książek.

= Choinka na rynku Starego Miasta.
Zwyczaiem dorocznym na rynku Starego Miasta usta-

wiona bedzie dzięki Inicjatywie 0. Dewev'a wielka
choinka dla ubogiej dziatwy Warszawy. W roku ubie-
głym choinka oświetlona była lampkami elektrycznemi.
jednak skradziono żarówki. W r. b. zrezygnowano
z żarówek, choinka oświetlona bedzie i 4 stron zapomo-
cą reflektorów wo|skowych.

= Walka o dach nad głową.
W niedzielę, d. 29 grudnia, o godz. 12 -ej w pol.,

w sali Tow. hygjenicznego, odbędzie się zgro-
madzenie publiczne lokatorów i sublokatorów,
i udziałem przedstawicieli organizacji zawodo-

wych i społecznych w sprawie nowelizacji usta-

wy o ochronie lokatorów, walki z lichwą miesz-

kaniową i budowy tanich mieszkań.

= Budowa domu stalowego w Warszawie.
Jedna z większych firm przemysłu metalowego przy-

stąpiła do budowy próbnego domu stalowego w War-
szawie przy ul. Grochowskiej. Dom ten poddany bedzie
w ciągu zimy r. b. szeregowi prób, które pozwolą zorien-
tować sie w przystosowaniu budownictwa stalowego do

naszych warunków atmosferycznych.
Montaż konstrukcji żelaznei tego domu w b. tygodniu

ukończono, ukończenie budowy domu spodziewane iest
w styczniu J930 r.

= Słuszne zarządzenie.
Ministerjum spraw wewnętrznych odmówiło

polskiemu Związkowi myśli wolnej urządzenia
ogólnopolskiego zjazdu delegatów w d. 26 i 27

grudnia, natomiast udzieliło pozwolenia na od-

bycie tegoż zjazdu w d. 29 i 30 b. rn.

= Z organizacji słonlstvcznel.
W dniu 30 b. m. przybywa do Warszawy prezydent

wszechświatowe| organizacji s|onistycznej w Londynie,
p. Nahum Sckołow. który wygłosi w dniu 2 stycznia
w sali Filharmonii odczyt o zagadnieniach sjonizmu

I Palestyny. P- Sokolow bedzie podejmowany przez
warszawska organizacje sionistvczna. Wvglosl on rów-
nież odczvtv publiczne w nrastai h polskich na temat

obecnego położenia w Palestynie. Przyiazd p. Sokołowa
do Warszawy przostaie w związku z zapowiedziana na

początek stycznia ogólnokrajowa sionlstyczna konleren*
cią w Warszawie.

= Ogród zoologiczny.
Zwierzyniec zamknięty bedzie w dzień wigiHlny od

godz. 12 W południe i w pierwszy dzień świat, w drugi
zaś dzień świat bedzie czynny normalnie.

= Co bedzie za tydzień?
Ten niemądry, wierzai bracie, kto w zmartwienia cho-

dząc szacie, dźwiga stale troski w głowie, sadzać, ii ma

to na zdrowie Już go widzę... tak... a taścl. w|aśnie taki.
co się puści, co lak mlodv koń na stenie kamaszkaml
shimmi klepie, co w ruch niesie ciała tryby, zdrów iak
ryba lub dwie ryby.

A tu, jakby trzasnał z bata Sylwestrowa noc nadlata,
a z nia iędrna. a z nia zdrowa mknie Reduta Sylwestro-
wa, z maseczkami, z pałacami, z uśmiechami, z zalota-
mi, ze wszystkiem. co naimodnieisze. co w mieście naj-
szykownieisze,' co sie śmieie, co nie gledzi. co iak burza

naprzód pędzi, ze wszystkiem co stodkie, hoże...
I tvbvś nie poszedł może?

Każdy bedzie tam: artysta I kupiec, rzecz oczywista,
I pa.nicz.vk zgrabny, chwacki, iakoteż Nowobogacki, ró-
wnież przeurocze panie, wszystko, co w radości stanie,
więc czyż ciebie, czytelniku, tam. gdzie uciech moc bez
liku, gdze szczyt naietidnieiszei doby. wiec CZVŻ ciebie
tam brakłoby? O. nie (mówię ca!k:em szczerze), ie tv

będziesz świecie wierze, wiec sookoinie. bez zwatoienia,
rzucam tylko: ..do widzenia",

A bilety? Moi mili, dostanie Ie w każde! chwili: Brac-
ka pięć u dziennikarzy, a ieśli ile komu zdarzy, ie ma

bliżej W tymże czasie: w Teatru Wielkiego kasie.

TEATR I MUZYKA.
* Teatr Wielki: i powodu świat Bożego Narodzenia

nieczynny we wtorek i środę, W czwartek o godz. 3-el

po południu, grany bedzie, po cenach zniżonych, popular-
ny balet L. Różyckiego ..Pan Twardowski", w wykona-
niu całego personelu baletowego z prvmabalerynanil
Szmolcówną l panami Szerem. Ivo i Wyszomirskim na

czele, pod dyrekcia kapelmistrza Rudnickiego. W :
cczo-

rem arcydzieło Moniuszki „Halka" z udziałem pań; Li-
powskie|. w partii tytułowe| I Mankiewiczówny. oraz na-

nów: Dygasa, Wiśniewskiego, Mossoczego. Bolki, łvo
I Popławskiego. Dyrygule kapelmistrz Dołżvcki. W o

:
n-

tek „Rlgolctto" z wystenem gościnnym znakomitego ba.
rytonisty włoskiego p. Cnrico de Franceschi w partii ty-
tułowe|. z panią Bandrowska-Turska w roli Oi|dy i z pa-
nem Bregvm po raz pierwszy w roli księcia, pod dyrek-
cja p. Sillicha. W sobotę 3-cie przedstawienie peknei
4-aktowei opery „Hola" Piotra Rytla. w licznel i dosko-
nałej premierowej obsadzie, pod batuta kapelmistrza
Dołżyokiego.

* Teatr Narodowy: dziś I tatro, z powodu świat, teatr

nieczynny. We czwartek, w drugi dz
! eń świat, o gcdz.

4-ei po poł., po cenach zniżonych grana bedzie doskona-
ła komedia Fredry „Pan Jowialski" w obsadzie oierw-
szorzednei z pp. Mieczysławem Frenklem. dvr. Solsk;

m.

Węgrzynem. Jarszewską, Lndorfówna. Mogilnhrka. Ta-
deuszem Frenklem I Solarskim. Wieczorem ł dni następ-
nych cieszącą sie w dalszym ciągu nadzwvczalncm po-
wodzeniem I entuzjastycznie oklaskiwana. znakom

:
ta

sztuka R. S. Shcriffa „Kres wędrówki", koncertowo gra-
na przez pp. Węgrzyna, Szymańskiego. Warneckięgo,
B'ogańsikiego, Kurnakowicza, Mvszkiew!cza, Lenczew-

skiego I Gielniewskiego. W próbach codziennych, pod
kierunkiem reżyserskim Józefa Węgrzyna, nowa 3-akto-
wa sztuka Stanisława Milaszewskiego ..Bal w obłokach",
w którei wielkie pole do popisu w rolach głównych mają

W Betlejem-
Nad szopą wstęgi się wiją
Z jasno świecącą gloryją,
A w stopie Józef z Maryją...

Slodkaż w Betlejem nowina:
Panienka powiła syna.
Na sianku Boia Dziecina.

O, jaśni wy Aniołowie,
Któż radość waszą wypowie,
Kto w ludzkiem powlórty pieśń slowiet

O mili, mili Pasterze,
Pobożnie obiegliście dźwierze,
Przynosząc swą Miłość w ofierze.

J ty — me serce ubogie,
Ty grzeszne t utrudzone,
W te dźwierze ciśniest się drogie:

Zbawienie oglądać zjawione...

Azamną—o!jamtunie samy/
Wciąż rośnie i rośnie gromada,
Wielojęzycznie powiada:

„Czekamy Twej Łaski, ctekamy..."

„O Dwecię, o śliczne Dziecię,
Popsuliśmy Dzieło Boże.
Z naszej to winy na świecie

Łez, krwi i grzechów mor te.

Tak się w nas Złe jakieś ciska,
Nieokiełznane, wzburzone..
Nad pekiel nas pchnęło urwiska:

Przed Ziem gdzież tnajdziem obronę?I

Tak się w nas Złe roteiliło

Wzburzone, nieokiełznane,
Jakoż nam walczyć t tą siłą,
Chryste, Dzieciątko kochane...

Dziecięctwo błogie i czysle
Udziałem wszak było i naszym.
Prawzorze nasz, Dziecię-Chryste,
Zaż nędzą Cię swą nie przestraszymf

Przez siebie sponiewierani,
Przed sobąśmy oto uciekli!
Sumienie biczami nas rani,
Otchłań ta nami się piekli...

Rozpacz nas ściga! O, biada!
Piekielne za nami bramy!
Ludzkości bezmierna gromada:
Twej Łaski czekamy, błagamy...

Przyszliśmy poprtet pustynie
Tu. do Twojego Betlejem.
Jeśli odtrącisz nas ninie,
Odzież się na Wieczność podziejemf

Dzieciątko, czystość dziecięcia,
Stczęścież to nie,wysłowione.
Korzą s>ę nasze zaklęcia:
Pod swoją nas przyjmij obronę.

W promieniach słodkiej Miłości,
W oczach wpatrzonej Macierzy,
Na sianku pełnern wonności

Jakżeć to błogo się leży..,

A my?..

Matczynej radość ręki,
Józefa chęci troskliwe...

0 światło szczęśliwe stajenki,
Bydlątka nad miarę szczęśliwe...

A my, co byliśmy — dzieci
1 ledwo jesteśmy już ludzie,
W ostatnim dotarliśmy trudzie

Do Łaski Twej, co nam świeci.

Przyszliśmy poprzez pustynie
Tu, do Twojego Bel lejem.
Jeśli odtrącisz nas ninie,
Gdzież się na Wieczność podziejem?..

X

O, cudzie, cudzie radosny!
Światłem nas Swojem przetwarzasz.
Nadzieją odrodczej wiosny:
Błogosławieństwem obdarzasz.

/ z Tobą obcujem — znów dtieci...

Z Maryją, t Józefem, z Anioły
I z pasterzami wespoły,
Wszystkim nam Słońce Twe świeci.

I dobrze nam lak w tej stajence,
Dobrze lak w Tuu/m Bellejemit,
Gdy Twe dtiecięce. Twoje dobre ręce

Raczyły pocieszyć Ziemię."

...Nad Ziemią wstęgi się wiją
Z jasno świecącą gloryją.
Na Ziemi Jetus t Ludzkością, z Anioły,

ft Józefem, z Mari/jij„

_
, JÓZEF RUFFER.
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fD. Ćwiklińska, Gorczyńska. Węgrzyn, Skarżyński

Hnvdziński.
* Teatr Nowy: dziś i tatro, z powodu świat, teatr nie-

czynny W czwartek wieczorem, do dłuższei przerwie,
ukaże sie świetna komedia Jerzego Szaniawskiego
„Adwokat i róże", grana dotychczas Drzeszło 140 razy.
Doskonała obsadę stanowia dp. Brydziński (adwokat),
Dunin-Osmólska. Oromnicka. Zahorska, Oawlikowski,
Zieliński, Norski, Wroncki i Neubelt.

* Teatr Letni: dziś i iutro. z powodu świat, teatr nie-
czynny. W czwartek, o godz. 4 -ei DO not., po cenach
zniżonych, zabawna krotochwila Kazimierza Wroczyń-
skiego „Wywczasy donżuana" w obsadzie doskonatei
z pp. Ćwiklińska. Oromnicka, Oella. Leszczyńska, Ła-
ską, Różyckim. Kurnakowiczem i Warneckim. Wieczo-
rem i dci następnych, cieszącą sie wyiatkowem powo-
dzeniem. Dełna humoru i sytuacii komicznych, kroto-
chwila „Panna z dyplomacii". kapitalni grana przez pp.
Fertnera. przepysznego w roli ministra. Lindorfówne,
Larys-Pawińska, Różańska, Szreniawo. Orwida. Łu-

szczewskiego. Bay-Rydzewskiego, Rapackiego i Peliń-

skiego.
* Teatr Polski: dziś. z powodu wigilii świat Bożego

Narodzenia, teatr zamknięty. Jutro i dni następnych, ar-

cydzieło Gogola „Rewizor" w stylowe| oprawie dekora-

cyjnej kostiumowej oraz w wykonaniu świetnego zespo-
łu z Maszvńskim i Samborskim na czele. W czwartek,
o godz 4-ei po poł., po cenach zniżonych „Pan Topaz"
z Maszvńsk ;

m w roli tytułowej.
* Teatr Małv: dziś. z powodu wigilii świat Bożego

Narodzenia, teatr zamknięty. Jutro i dni następnych we-

soła krotochwila Wincentego Rapackiego (svna) p. t .

..Czaruiacy emeryt" z Jerzym Leszczyńskim w roli tv-
utłowei. W czwartek, o eodz. 4-ei po poł.. po cenach zni-

żonych „Olimpia" Molnara z Pancewicz-Leszczyńską,
Czaplińska i Leszczyńskim.

* Teatr „Oui pro quo": dziś teatr nieczynny. Jutro,
w pierwszy dzień świat. ivlko iedno przedstawienie
0 godz. 9 m. 45. Od czwartku normalnie po dwa przed-
stawienia wspaniale!, oełnei humoru rewii ..Coś wisi
w powietrzu" z Hanka Ordonówna. Zu!a Pogorzelska
na czele całego zespołu.

* Teatr „Morskie Oko": dziś teatr nieczynny. Jutro

jedyne o zodz. 10 -ei 109-te przedstawienie wspaniałej I
rewii ..Cała Warszawa", pełnej niebywałych elektów

scenicznych i humoru. Udział bierze cały zespół z pp.
Sokołowska, siostrami Halama. Karlińska. Olsza. Rolan-
dem. Sempolińskim i Walterem na czele.

* Teatr „Ateneum": świetna pełna humoru farsa „Pani
prezesowa" grana bedzie tylko do d. 30 -go b m. D. 26-go, I
t. |. w drugi dzień świat, oraz w niedziele, d 29-go b. m„
o godz. 4-ci po poł.. rewia tańców ludowych w wykona-
niu b. artystów baletu opery Katowickiej, głośnych
z wypadków w Opolu. W dz ; eń wigilijny teatr nieczynny.

* Operetka L. Messal: dziś I codziennie „Bohaterowie"
operetka w 3-ch aktach Oskara Straussa wg. Bernarda

haw'a przerobił L. Śliwiński, z udziałem L. Messal. P .

liwińskiei. M. Bańkowskie!. Z, Malinowskiego. J. Suli-
ma-Jaszczołta i S. Śliwińskiego w rolach głównych. Po-

czątek o godz. 8 m. 15 wiecz.
* Teatr Orfeum: Wielki atrakcyjny program w wyko-

naniu sił kraiowych i zagranicznych. W pierwszy dzień
świat, w środę, d. 25 b. m„ dwa przedstawienia, o godz.
7.30 i 10-ei wiecz. W drugi dzień świat trzv przedstawie-
niaog.5,7.30I10wiecz. Wpłatek,d.27b.m.Isobo-
tę, d. 28 b. m„ dwa przedstawienia, w niedziele, d. 29
b. m„ trzy przedstawienia o godz. 5, 7.30 i 10 wiecz.
W noc Sylwestrowa uroczyste powitanie Nowego Roku
o godz. 12-ei w nocy. Wielki program z udziałem atrak-

cji kraiowych I zagranicznych w wykonaniu całego ze-

społu i doangażowanvch sil artystycznych.
* Teatr „Mignon": Świetna wielka rewia w 16 obra-

zach p. L ..Od babki oo sam alembik" z n. Żmicbwowska.
Czerniawska i Czermańskim tia czele.

* Teatr dla dzieci w ..Capitolu": W drugi dzień świat,
26 b. m . . o godz. 12 tn. 15 „Królewicz Bobo i psotne
diablatko" oraz drugi raz i ostatni w sezonie „Tomcio-
Paluch". Nadprogram kukiełki warszawskie. W nie-
dziele. d. 29 b, m.. ..Aliha-Baba i 40 rozbóiników" .

* Teatr „Muza". W środę, d. 25 b. m, w czwartek
26-go i w niedziele 29-go b. m. o godz. 12.15 pod dy-
rekcia Hanny Osorii, odegrane beda ..Jasełki" w 4-ch
aktach ze śpiewami i tańcami J. Porazińskiei.

* Przed kilku dniami Stefan Kiedrzvński złożył dv-
rekcli teatru Polskiego swoia nowa sztukę o nieustalo-
nym ieszcze tytule, która Do-d wielu względami różni
sie od calei dotvchczasowei iego twórczości, przede-
wszystkiem w temacie i sooirzeniu na świat i ludzi.

* W czwartek, dnia 31 grudnia, o godz. 12-ei w nocv,
odbędzie sie wielka rewia sylwestrowa p. n. ..Warsza-
wa sie bawi" z udziałem znakomitych artystów teatru
.. Morskie Oko" w osobach S. Nowickie|. Wł. Waltera.
T. Otezv. K. Hanusza, J. Bukoiemskiei. J. Woicieszko.
duetu Nev, Antoszówny. Kucharskiego. Horskiego i Ha-
licza.

= Radlofony.
Wtorek, 24-go grudnia.
Wigilia Bożego Narodzenia.
Warszawa 1.411 m. — 11.58 Sygnał czasu I heinał: 12.05

Muzyka z p!vt gramofonowych: 13.10 Komunikaty: 17.00
Słuchowisko dla dzieci młodszych pióra d. Janiny Pora-
zińskiei p. t. „Chodźmy do szopeczki" (Warszawa): 17.45

Muzyka z Krakowa w wvk. zespołu instrumentów dę-
tych: 18.15 Słuchowisko dla młodzieży z Wilna: od

g. 19.00 do 21.J0 przerwa: 21.30 Audvcia zbiorowa pięciu
polskich sta cii: 21.30 — Kraków, 22.00 — Wilno, 22.,"0 —

Warszawa (Słuchowisko: Suita wigiłiina w układzie i re-

żyserii Wacława Raduiskiego). 23.00 — Poznań i 23.30—
Katowice: 24.00 Pasterka z Katowic.

Lipsk 259 m. — 19.30 „Trzei Świeci Królowie" — taseł-
kaT :

mmermansa.

Wiedeń 516.3 m. — 20.30 Koncert z udz. chóru chłop-
ców wiedeńskich i kwintetu Stieglera.

Daventrv 479.2 m. — 22.00 „Le Cabaret au Lapin cml
san te".

Środa. 25-go grudnia.
l-szv dzień świat Bożego Narodzenia.
Warszawa 1.411 m. — 10.15 Nabożeństwo z katedry

poznańsklei; 11.58 Sygnał czasu i heinał: 16.00 Polska

muzyka taneczna z Katowic: 17.10 Muzyka taneczna
z Krakowa: 20.00 Audycia zbiorowa: 20.00 — Wilno,
20."0 — Poznań, 21.00 — Katowice, 21.30 — Kraków:
22.00 Po audycii zbiorowe! do 24.00 muzyka taneczna
z plvt gramofonowych.

Kraków 312.8 m. — 10.15 Transmisia z katedry poznań-
skie!: 11.58 Transmisia sygnału czasu, heinał z wieży
Mariackie': 16.00 Transmisia z Katowic: 17.00 Muzyka
taneczna (Kraków): 20.00 Audycia zbiorowa czterech pol-
skich staci ;

: 24.00 Transmisia z wieży Mariackie!.
Poznań 3348 m. — 10.15 Transmisia z katedry poznań-

skiei. Chór śpiewa pod dyr. ks. dr. Oieburowskiego: 12.00

Sygnał czasu, heinał z wieży ratuszowei: 16.00 Muzyka
z Katowic: 17.00 Muzyka z Krakowa: 18.00 Koncert wo-

kalny: B. Milska (sopran), K. Kopczyński (baryton). J.
Komorowska (akompani.): 19.00 Nadprogram w wyk.
art. featru Nowego pod kierown. reż. p. Chmurkowskie-

go oraz kom. okazyjne: 19.15 Koncert z p|yt gramofono-
wych: 20.00 Audycia zbiorowa czterech polskich stacji;
22.00 Sygnał czasu. kom. sportowy: 22.15 Radiografia
(system Fultona); 22.45 Muzyka z płyt gramofonowych.

Katowice 408.7 m. — 10.15 Transmisia z katedry pozn.:
11.58 Sygnał czasu z Warszawy oraz heinał z wieżv Ma-
riackie! w Krakowie; 16.00 Muzyka lekka i taneczt-i .

W programie utwory kom. polskich: 20.00 Audycia zbio-
rowa czterech polskich stacji.

Wilno 385 m. — 10.15 Transmisia z Poznania: 11.58

Transmisia z Warszawy: 15.55 Program dzienny: 16.00
Transmisia z Katowic: 17.10 Transmisia z Krakowa: 20 00

Audycia zbiorowa czterech polskich stacii; 22.00 Trans-
msia z Warszawy.

Budapeszt 550 m. — 19.30 Transmisia z opery królew-
sklei. „Rycerskość wieśniacza" Mascagniego i ..Paiace"
Leoncavalla.

Słufgart 360 m. — 19.30 .Oberon" — opera Webera.
Królewiec 276 m. — 21.15 Transmisia z oocrv króle-

wieckiej. ..Śpiewacy norymberscy" — opera Wagnera.
Czwartek. 26-go grudnia.
Warszawa 1411 m. — 10.15 Nabożeństwo z Katedry

Poznańskiei: 11.58 Sygnał czasu i heinał z Krakowa:
12.10 Poranek symfoniczny z Filharmonii Warsz.. Wy-
konawcy: Ork!estra filharmoniczna Kazimierz Wołko-
mirskl (dyrekcia). oraz Wera Neumark (fort.): 14.00
..Taiemnica powodzenia" (Co lepsze: „lut szczęścia. czv

funt rozumu") — wveł. inż. Wolciech Chmielecki: od
14.20 do 15.00 Muzvka i odczyty dla wsi: 15.20 Słucho-
wisko p. t. „Wesele Malgorzatki" Janiny Porazińskiei:
16.00 O taiemnicach Marsa — opowie dr. Feliks Bur-
decki: 16.20 Audycia dla dzieci: 17.00 „O zabawach
i uroczystościach świątecznych na dworze Władysława
IV — opowie orof. Henryk Mościcki: 17.20 Koncert or-

kiestry dvrek. tramw. mieiskich: 19.00 Rozmaitości:
19.25 ..Fraszki" I. Kochanowskiego ze wstawkami mu-

zycznemi (dawne tańce z opery ..Jakób Lutnista" Hen-

ryka Opieńsikiego): 19.58 Svgnal czasu: 20.09 Odczyta-
nie programu na dzień następny: 20.05 Recital śpiewa-
czy Enrico de Franceschi: 21.00 Felieton świąteczny —

wygł. p. Zdzisław Kleszczvński: 21.15 Muzyka lekka.
Wykonawcy: Orkiestra P. R. pod dvr. Bronisława
Szulca. 8-letni Henio i 10-letnia frenka Paluli (ksylofo-
ny). Kazimierz Szerszyński (śpiew) i prof. Ludwik
Urstein (akomD.): 22.15 Komunikaty: 22.25 ..Ostatnia
Fala" — red. Jan Piotrowski: 22.35 Komunikaty: 23.00
Mu.zvka taneczna z ,.Oazv" .

Kraków 312.8 m. — 10.15 Transm. z Katedry pozn.;
11.5S Transm. sygnału czasu, heinał z Wieży Mar!., kom.
meteor.: 12.10 Transm. z Warsz.: 16.20 Transm. z Po-
znania: 17.00 Pogadanka dla nań: 17.25 Transm. z War-

szawy: 19.00 Rozmaitości: 19.25 Odczvt p. t-: „W. Bo-

gusławski. iako poeta czvnu (w 100-lecie śmierci)",
wygł. p. J. R. Bu'ański: 19.58 Sygnał czasu z Warsz.:
20.00 Transm. z Wieżv Mari.. program na dzień nast.:
20.05 Transm. z Warsz.: 23.00 Transm. muzyki tan.
z rest. „Pavi!lon"; 24.00 Transm. heinału z Wieży
Mari.

Poznań 334.8 m. — 10.15 Transm. z Katedry oozn.:

12.00 Sygnał czasu i heinal z wieży ratusz.: 12.10
Transm. z Warszawy: 16no Muzyka z nłvt gramnf.;
16.20 Transm. do Warsz-: 17.00 Transm. z Warsz-: 19.00

Nadprogram w wvk. art. Teatru Nowego pod kierów,
reż. p. Chmurkowskiego. oraz kom. okazvine: 19.15 Od-
czyt p. t. „Salony": 19.35 Muzyka z ołvt gramof.: 19.45

Odczyt p. t. „Boże Narodzenie na wsi wielkopolskie!";
20.05 Transm. z Warsz.: 22.00 Sygnał czasu z obs. astr.
U.P. — kom. PAT'a i snort: 22.'0 Radiografia (system
Fultona): 23,00 Transm. z Warszawy.

Katowice 408.7 m. — 10.15 Transm. z Katedry Po-
znańskiei: 11.58 Sygnał czasu z Warsz., heinał z Wie-
ży Mari. w Krakowie: 12.10 Transm. z Warsz-: 16.00
Odczyt religilny: 16.20 Audycia z Poznania: 17.00
Transm. z Warsz.: 19.00 Rozmaitości: 19.25 Transm.
z Warsz.: 23.00 Muzyka z Krakowa.

Wilno 385 m. — 10.15 Transm. z Bazyliki Wił.: 11.58
Transm. z Warsz.; 16.55 Program dzienny: 17.00
Transmisia z Warsz.: 19.00 Audycia dla żołnierzy w wy-
kon. Zesp. Rozgł. Wił.: 19.25 „Transkrypcje Koncerto-
we Kolęd polskich" op. 12 W. Burkatha wvk. na forte-
pianie kompozytor: 19.45 Program na piątek, sygnał
czasu i rozmaitości: 20.05 Transm. z Warsz.: J3.00 Mu-
zyka tan. z rent. hotelu „Bristol" w Wilnie.

Bracie!

Gdym wtedy poszedł „na wymianę",
to powiedziałeś, że już nie masz brata.

Samochcąc dźwigiem nieprzebytą ścianę
pomiędzy nami, odchodząc do świata,
który mnie zwabił...

Wtedy — byłem młody
i łatwowierny. bałem się — więzienia...
Gdybyżbym wiedział, ile tu ,swobody"
i w co człowieka taka „wolność" zmienia!
Alem nie wiedział...

Ile to — nie zliczę —

gdym na wschód jechał przez Baranowiczef

Trzy lata? cztery? —

Nie wiem już... Z pozoru
bardzo niewiele — lat zaledwie kilka...
Dziś — jam już siwy... Jestem, jak zwierz z boru,
i mam paszczękę drapieżnego wilka,
wilka, co tropi, lecz i sam — tropiony...
Dziś — nie starczyłoby samemu śliny,
by żądać dla się od innych obrony —

takie są na mnie niezmazalne winy!
Zresztą — czyż warto wyrywać się w światy
temu, co w trądzie stał się —- trędowaty?
r
A jednak — piszę...

Ciężko mi i ciemno,
jak wtedy, kiedym pierwszy raz — mord.ował...

Chciałbym, by ktoś się zlitował nade mną,
ictoś, kto mi blizki, i w sercu zachował,

dziś, kiedy u was tam choinki płoną,
kiedy się z sobą łamiecie opłatkiem
i kiedy niema żadnej winy pono
bez odpuszczenia...

Piszę io ukradkiem,
bo obok w izbie nocują czehiści.
...Lecz już nie mogę żyć w tej nienawiści!

Ja byłem najpierw w polskim „komsomole",
a teraz — w „lotnej sekcji bezbożników".
Posłano naszą sekcję na Podole,
bo tu, w zaściankach, nie widać wyników
żadnej roboty: ludność się buntuje,
w kościołach klęczy, wzwyż ramiona pręży,
a co najgorsza — że im proboszczuje
najmniej dziesiątek fanatycznych księży...
...Ach, bracie! Serce l.woje mi wybaczy!
Ja już i pisać nie umiem inaczej/—

Od wczoraj jeżdzim lustrować parafje,
jako. że u nich — Boże Narodzenie.
Rzekł nam komisarz: — Gdzie na modły trafię,
to tę komedję nahajem odm<enię!
Napewno zaczną zlatywać się ludzie,
gdzie są kościoły jeszcze — do kościołów,
a gdzie już niema — skomleć w lada budzie.
Więc i nam trzeba wybrać się na połów
i tym tępakom, którzy łakną cudu,
wbić w łeb: — „Religja — to opjum dla ludu!"

Dekret, surowy był, ażeby księża
nie przywabiali na naukę dzieci,
bo to „koryto rewolucji" zwęża.
Byliśmy w wiosce — jednej, drugiej, trzeciej.
W kościołach — pusto; gdzieniegdzie brodaty
człek w chłopskiej świt.ce. samotny i cichy.
KJqł nasz komisarz, że złote ornaty,
umiały ukryć te przebiegłe mnichy!

Aż coś dopiero na parafji czwartej
udało nam się stłumić bunt otwarty.

Wieczorem późnym wpadamy do wioski:
kościoła niema, rok temu spalony,
ale jest zbiórka. Obraz Latyczowskiej
w stodole wisi, zdobny w feretrony,
poniżej — ołtarz, żłobek, dzieci mrowie,
uszykowanych naokoło w rzędy,
i ksiądz (bo widać tonsurę na głowie)
u żłobka uczy ich śpiewać kolędy.
Poznaję nutę starą: „Bóg się rodzi" —

a nasz komisarz do stodoły wchodzi.

Papachę z gwiazdą na głowie poprawia,
mówi: — Z d o r o w o, młodzi towarzysze!
Ktoś was tu piosnką o gwieździe zabawia —

ot wam i gwiazda! — a o niej nie słyszę!
Nie zaśpiewaliby wy tu inaczej?
,,/nternacjnnał" — nn sławę Lenina?
Nie potraficie? A wy kto tu. znaczy?
Gospodarz? Oj-li? Szukrr ..choiiaina"! —

I dwóch czckislów po chwili przywleką
z sąsiedniej chaty sędziwego człeka.

— Kontrrewolucję, st aryj chr y c z, robicie!...
I w twarz go!...

— To kto?
— Sioslrzan...

— A! „Siostrzeńca",
towariszcz (rzecze tak do mnie), o świcie

odkonwojować macie do Kamieńca.
Tam po łacinie przemówią do klechy,
pod stienką będzie swego Boga chwalić!
A wy. szczeniaki — won ztąd, lackie bechy!
Staremu — baty, a stodołę — spalić!
I malowanka ta. niech takie spłonie! \

' Będzie kraśniejsza w ognistej koronie!...
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Hamburg 372 m, — 20.00 „Orfeusz w Piekle" — ope-
retka Offenbacha.

Wią^eń 516.3 m. — 20.10 „Carmen" — opera Bizeta.

Kopenhaga 281 m. — 20.15 Transm. z „Casino".
.Jloet Stadt Lemberg" — operetka Gilberta.

Rzym 441 m. — 21.02 ..SUva.no" 1 „Le Maschere" —

Opery Mascagnieiro.
Stokliolm 436 in. — 21.40 Recłital pianisty Wi|tkow-

skiego.

Piątek, 27-go grudnia.
Warszawa 1.411 m. — 11.58 Sygnał czasu 1 heinał

z wieży Mariackiei; 12.05 Muzyka z płyt gramofono-
wych; 13.10 i 15.00 Komunikaty; 15.20 Przegląd wydaw-
nictw periodycznych — omówi prof. Henryk Mościcki;
15.45 Komunikaty; 17.15 Odczyt p. t. „Pierścień pancer-
ny" — wygł. por. Zyrychta: 17.45 Koncert orkiestry Ja-
na Różewicza. Muzyka taneczna: 18.45 Rozmaitości:
19.10 „Skrzynka pocztowa rolnicza" — korespondencie
bieżącą omówi inż. Wacław Tarkowski; 19.25 Muzyka
z płyt gramofonowych: 19.58 Sygnał czasu: 20.00 Odczy-
tanie programu na dzień następny: 20.05 Pogadanka mu-

zyczna. — Karol Stromenger: 20.15 Koncert symfoniczny
z Filharmonii warszawskiej. Wykonawcy: Orkiestra fil-

harmoniczna, Jerzy Boianowski (dyrekcja) oraz solistki:
Stanisława Argasińs.ka (sopran) i liza Niekraszowa

(fort.) Po transmisji komunikaty: „Ostatnia Fala" oraz re-

transmisje ze stacji zagranicznych.
Kraków 312.8 m. — 11.58 Transmisia sygnału czasu,

heinał z wieży Mariackiej: 12.05 Koncert z płyt gramofo-
nowych; 13.10 Transmisja z Warszawy; 16.00 Pogadan-
ka dla rodziców i wychowawców; 16.25 Koncert z płyt
gramofonowych: 17.15 „Najnowsze wydawnictwa": 17.45

Transmisja z Warszawy: 18.45 Komunikaty: 18.55 Roz-

maitości; 19.10 Transmisja z Warszawy oraz notowania
krak. giełdy zboż.: 19.25 „Skrzynka pocztowa" — inż. S.
Broniewski: 19.58 Sygnał czasu z Warszawy; 20.00
Transmisia z wieży Mariackiej, program na dzień nast:

20.05 Transmisja z Warszawy; 24.00 Transmisia z wieży
Mariackiej.

Poznań 334.8 m. — 10.15 Transmisia z katedry poznań-
skiej: 13.00 Sygnał czasu, heinał z wieży ratuszowej;
13.05 Koncert z płyt gramofonowych: 14.00 Notowania

g'eldy pieniężnej; 14.15 Komunikaty: 16.00 Uroczysta
akademia ku uczczeniu 11 -tej rocznicy powstania wielko-

polskiego: 17.05 Z cyklu odczytów misyjnych p. t . „Ko-
roa"; 17.25 Kurs elem. języka angielskiego: 17.45 Nad-

program w wyk. art. teatru Nowego pod kierown. reż. o.

Chmurkowskiego oraz komunikaty okazyjne: 19.05

„Świat książek": 19.30 „Silva rerum": 19.50 Odczyt p. t.

„Z sieradzkiej ziemi"; 20.15 Transmisja z Warszawy:
22.00 Sygnał czasu z obs. astr. U . P .

— kom. PAT i spor-
towy; 22.15 Radiografia (system Fultona); 22.45 Lekcja
tańców (wyki. p. V . Jennigs); 23.10 Muzyka taneczna

z kawiarni ..Esplanada".
Katowice 408.7 rn. — 11.58 Sygnał czasu z Warszawy

oraz heinał z wieży Mariackiei w Krakowie: 12.05 Kon-
cert z płyt gramofonowych: 16.00 Komunikaty: 16.20
Koncert z płyt gramofonowych; 17.15 Prof. W . Dzięgiel:
„Za nasza i wasza wolność": 17.45 Muzyka z Warsza-

wy: 18.45 Rozmaitości: 19.05 J. Langman: „Cudze chwa-
licie swego nie znacie"; 19.58 Sygnał czasu z Warszawy;
20.00 Komunikat sportowy; 20.05 Pogadanka z Warsza-

wy: 23.00 Skrzynka pocztowa w ięzyku francuskim.
Wilno 385 m. — 11.58 Transmisia z Warszawy; 12.05

Muzyka z płyt gramofonowych; 13.10 Transmisia z War-

szawy; 16.15 Muzyka taneczna: 17.00 Chwilka strzelec-
ka: 17.15 Komunikaty: 17.25 Audycia dla dzieci: 17.45

„Organowa muzyka francuska": 18.45 Audycia popular-
na: 19.10 Skrzynka pocztowa: 19.35 Sygnał czasu 1 roz-

maitości; 20.05 Transmisia z Warszawy: 23.00 Muzyka
taneczna z płyt gramofonowych.

Langenberg 473 m. — 20.00 Transmisia z opery koloft-
skiei. ..Angelina" — opera kom. Rossiniego.

...Bracie!

Nieszczęsny-z ja. nieszczęsny człowiek,
co stracił wolę w ciągłym świście bata!
Nie zamknę więcej udręczonych powiek,
bo wciąż jęk słyszę, jak się z jękiem splata,
i widzę ognie na słomianej strzesze

(sam. podkładałem), i słyszę czekisty
złośliwy rechot, gdy mu ku uciesze
zapłonął obraz w poświacie ognistej,
* małych dziatek cichutkie lamenty:
— Mamo! On pali nasz obrazek święty!

Nazajutrz, to jest dziś o świcie zrana,

jechałem z więźniem traktem kamienieckim
i trzech czekistóui. Jutro mam kapłana
w O. P. U. stawić przed sądem zbójeckim.
Przez drogę milczał i tylko żarliwie
szeptał modlitwy, a teraz, w tej chacie,
gdzie nocujemy, w moich oczu szkliwie
coś dojrzał widać, bo szepnął:

— Płacz, bracie,
a może grzechy ci ze łzami zbiegą...
I Szaweł Pana udręczał swojego...

Ja nie wiem, bracie...
Nie! ja wiem, co zrobię,

alem jest słaby bojaénią i strachem...

Gdy list len w Polsce on doręczy tobie,
to powie także, żem się pod. tym dachem
modlił z nim razem i jemu spowiadał,
a, skoro mocen, może mi odpuści...
Ja z nim nie mogę wracać...

Sam-em. zadał
pokuję sobie... I w krwawe czeluści
idę, choć boję się i mąk, i kata...
Lecz ty już nie mów, że nie miałeś brata!

!ANTONI. B00USLAW8KL

Mediolan 501 m. — 20.30 Koncert symfoniczny.
Budapeszt 550 m. — 20.40 Dohranyi 1 Stefanłai. —

Koncert na 2 fortepianach.
Rzym 441 m. — 21.02 „Cin-Ci-La" — operet|ka Lombar-

da i Ranzata.

= Wieilła w radio.
W dzień wigilijny usłyszymy wieczorem między

godz. 21 .30 a 24 audycie zbiorowa wszystkich polskich
stacii nadawczych. Stacia warszawska nadaie miedzy
godz. 22.30 a 23 słuchowisko p. t. „Suita wigilijna"
w układzie i reżyserii znanego 1 utalentowanego reży-
sera teatrów warszawskich, o. Wacława Radulskiego.
..Suita wigilijna" to słuchowi|sko poetyckie na temat

Bożego Narodzenia, które doskonale harmonizuip z na-

strojem wieczoru wigilijnego. Staropolskie teksty lite-
rackie i wersety ewangeliczne łacza poszczgólne części
słuchowiska w ciekawa, a bardzo różnorodna pod
względem formy i wykonania całość.

Po południu nadaie stacia stołeczna dla dzied i mło-

dzieży o godz. 17 prześliczna baśń wigiWna pióra p. Ja-
ininv Porazińskiei n. t. „Chodźmy do szopeczki". Słu-
chowisko to. urozmaicone wesołemi piosenkami 1* kolę-
dami. przeznaczone iest dla młodzieży i najmłodszych.
Młod.zież starsza znaidzie też coś dla siebie, gdyż
o godz. 18.15 Warszawa transmituje słuchowisko dla

młodzieży z Wilna. Po zbiorowej audycii wszystkich
stacii nastapi transmisia tradycyjnej „Pasterki" z Ka-
towic.

= Audycie świąteczne.
Pierwszy dzień świat rozpoczną polskie siacie na-

dawcze transmisia nabożeństwa z katedry poznańskiej.
Kierownictwa programowe stacji polskich wyszły z za-

łożenia. że program radiowy w pierwszym dniu Bożego
Narodzenia powinien być iakna.ibardziei pogodny.
W mvśl tei zasady całe popołudnie od godz. 16 do 18

wypełni muzyka taneczina. transmitowana z Katowic
i Kraikowa. Wieczorem usłyszymy piękna audycie
zbiorowa stacji wileńskiej, poznańskie!, katowickiej
i krakowskiej, po której nadana bedzie muzyka tanecz-
na z płyt gramofonowych.

W drugim dniu świąt nastapi transmisja nabożeńsitwa
^ katedry poznańskiej. W południe nadany bedzie po-
ranek symfoniczny z Filharmonii warszawskiej o cie-

kawym programie. O godz. 15.20 wykonane bedzie
w studio słuchowisko dla młodzieży wiejskie! P. t. „We-
sele Małgorzatki" pióra o. Janiny Porazińskiei. Słu-
chowisko to nadawane było iuż w roku ubiegłym i zna-

lazło b. miłe przyjęcie. „Wesele Małgorzatki" odtwa-
rza wiernie obyczaie weselne ludu polskiego, a przy od-

powiednie! oprawie muzycznej, która stworzył p. Wła-

dysław Macura, bedzie duża atrakcja dla radioslucha-
czów. O godz. 16.20 nastapi transmisia drugiej audycii
dla dzieci, tym razem z Poznania. Poza szeregiem cie-

kawych felietonów i odczytów usłyszymy o godz. 19.25

„Fraszki" Kochanowskiego w wykonaniu artysty tea-
trów warszawskich, p. Antoniego Bednarczyka. Audycie
te urozmaica wstawki muzyczne — wyiatiki z opery
..Jakób lutnista" Henryka Opieńskiezo. w Wykonaniu or-

kiestry. Beda to melodie dawnych tańców polskich.
Wieczór przyniesie sensacyjna audycie. Oto o godz.

20.05 nadany będzie recital śpiewaczy znakomitego
barytona włoskiego, który występował na największych
scenach europejskich, a miedzy innemi w mediolańskiej
La Scali — Enrico de Franceschi. Kierownictwo pro-
gramowe stacii stołecznej, korzystaiac z gościnnych
występów zmakomiitegO śpiewaka w operze warszaw-

skie!. zaprosiło go przed mikrofon.

Enrico de Franceschi odśpiewa szereg arii włoskich.

= Nowe radiostacje w Warszawie, Lwowie l Lodzi.

Opracowany iuż oddawna wielki plan rozszerzenia
sieci polskich stacii nadawczych iest realizowany przez
wydział techniczny „Polskiego Radja" w szybkiem tem-

pie. W pierwszym rzędzie, wznoszone sa prowizorycz-
ne stacje o maje| mocy w Warszawie i Lwowie, oraz

stacia przekaźnikowa w Łodzi.

Prace przy budowie malei stacji w Warszawie posu-
nęły sie o tyle naprzód, iż stacia ta. ieżeli nic nie stanie
na przeszkodzie, uruchomiona bedzie w drugiej połowie
stycznia roku przyszłego. Jak wiadomo, stacja ta, o mo-

cy 1ipółkw.. bedzie stacia stołeczna o charakterze

lokalnym. Umożliwi ona radiosłuchaczom Warszawy
odbiór audycii na antenę wewnętrzna, co usunie ko-
nieczność zakładania kosztownych zwykle anten ze-

wnętrznych, a tem samem uprzystępni radio naibied-

nieiszym sferom. W tei chwili aparatura nadawcza dru-

giei warszawskiej stacii znaiduie sie iuż w stolicy
a prace montażowe sa iuż rozpoczęte. Aparatura iei
mieścić sie będzie w iednym z budynków obecnej stacii

warszawskiej na forcie w Mokotowie. Wieże antenowe

obecnej stacji stołeczne! wykorzystane beda również
i dla anteny stacji nowel. W ten sposób uniknie się po-
trzeby stawiania specjalnych masztów antenowych dla
stacii 1 i pól kw. Nowa mała stacia warszawska będzie
stacia prowizoryczną do czasu uruchomienia w *to!icv
120 kw. olbrzyma radiowego. Z tą chwila dotychcza-
sowa stacja 16 kw. po odpowiedniej rekonstrukcji iei

aparatury, stanie się stacia lokalna dla Warszawy, a bu-
duiaca się obecnie stacia prowizoryczna bedzie zlikwi-
dowana.

Budowa prowizorycznej stacii lwowskiej poczyniła
już duże postępy. Stacia ta, o mocy 1 i pół kw.. mieścić

się bedzie narazie w iednym z pawilonów Targów
Wschodnich. Aparatura stacii lwowskiej znajduje się iuż
w Warszawie i w najbliższym czasie przetransporto-
wana bedzie do Lwowa. W pobliżu pawilonu wznoszo-

ne sa dwa maszty antenowe, każdy o wysokości 40 m.

Uruchomienie prowizorycznei stacii Iwowskiei nastapi
w połowie stycznia roku przyszłego. Budowa tei stacji
podyktowana byla troska „Polskiego Radja" o iak naj-
szybsze włączenie do sieci polskich stacji nadawczych
Lwowa, który już w połowie przyszłego roku otrzyma
stała stacje nadawcza o mocy 16 kw.

Trzeciem ważnem posunięciem, iest budowa przekaź-
nikowe! stacii W Lodzi. Aparatura stacii lódzkiei, którei

dostarczyły zakłady Marconiego, znaiduje się jitź W Pol-
sce. Łódzka stacia przekaźnikowa mieścić się będzie
przy zbiegu ulic Inżynierskie! i Wołowe!. gdzie .Pol-
skie Radio" nabyło plac. Budynki przekaźnikowe! sta-

cji aadawczai zostały Jui cłłkowicie wykończone- Obec-

i nie montuie tlę dla stacii łódzkie| dwie wieże antenow*.
każda o wysokości 30 m. Uruchomienie radiostacji łódz-
kiej nastapi z końcem stycznia roku przyszłego Stacia
przekaźnikowa łódzka tak samo. iak I stac|a przekaźni-
kowa tego samego typu, która w przyszłości stanie
w Toruniu, korzystać będzie i programów nacji war

szawsklei, aczkolwiek programy tych stacii odzwierclai
dlać beda również I przelawy życia mleiscowego.

Budowa drugiei stacii w stolicy oraz stacii prowizo-
rycznej we Lwowie I przekaźnikowej w Lodzi, zakończy
pierwszy etap prac. prowadzonych przy rozszerzeniu
sieci polskich stacii I silnych, stałych stacji nadawczych
w Wilnie i Lwowie, rozwiązane będzie ni|ezmiernie
ważne zagadnienie zasięgu detektorowego na obszarze

całe) Polski. Cały program budowy nowych stacji na-

dawczych wykonany bedzie w ciągu przyszłego roku-

Z KRAJU.

+ BIAŁYSTOK. (Od naszego koresp.)
Ogród szkolny. Celem upamiętnienia 10-lecIa samo-

rządu wojewódzkiego miasta Białegostoku, magistrat
postanowił założyć centralny ogród szkolny. Ogród ten

składać sie będzie z parku i mniejszych ogródków dla

każdej szkoły do celów naukowych.
Pożar. W składzie waty Abrama Salza, wybuchł 20

b. m. pożar, ugaszony przez białostocką straż ogniowa
1 miejską. Wdrożono dochodzenia, gdyż wobec więk-
szego ubezpieczenia zachodzi podejrzenie podpalenia.

Wypadek automobilowy. Autobus zamiejski przeje-
chał 8-letnie dziecko. Szmula Zakona. Dziecko oddano
do szpitala św. Rocha. Do tego samego szpitala odsta-
wiono 60-letniego gospodarza z gmina Kowalczyzna,
Piotra Bontmiruka, porządnie poturbowanego wskutek

upadku z wozu, spowodowanego spłoszeniem się koni
na widok samochodu.

+ DRUSKIENIKI. (Od naszego koresp.)
Sprzedaż uzdrowiska. Bank gospodarstwa krajowego

zakupił na licytacji uzdrowisko Druskieniiki, będące
własnością sipółki akcyjnej W związku z tem delegat
tei spółki, p, Malinowski, zgłosił rezygnację z godność!
prezesa I członka komisji zdrojowei, Wybory przewo-
dniczacego komisji odbędą sie po wyznaczeniu przez
Bank gosp. krajowego swego delegata. Komisja zdrojo-
wa rozpoczęła prace około budżetu na 1930-31.

+ TUREK.

Wychowanie fizyczne. Rada gminna w Piekarach
uchwaliła fundusz na budowę przy mieiscowei szkole
powszechnej boiska oraz strzelnicy małokalibrowej. Do

budowy iuż przystąpiono. Wójt gminy, p. Bednarek,
ofiarował na ten cel 50 zL, a kierownik szkoły, p. Jóź-

wiak, 25 złoty.

+ SPRAWY MELJORACY.INE.
Woiewoda warszawski podczas objazdu powiatu war-

szawskiego stwierdził, że stan dróg na odcinkach Tar-

gówek, Marki. Czarna Struga. Pustelnik. Rembielszczy-
zna i Jabłonna iesr naogól dobry, natomiast pola. sasia-
duiace z szosa na przestrzeni miedzy Targówkiem
a Markami, oraz w mieiscu. gdzie szosy przecinają ka-

nały Królewski i Brudzieński. zalane sa woda.

Stan sanitarny na tych polach przedstawia tak wiele
do życzenia, że powstaie konieczność wstrzymania no-

wych Darcelacii i zabudowy do czasu uregulowania
odwodnienia.

Zaznaczyć wypada, że prolekt robót przy kanale od-

wadniaiacym na terenie Targówek — Marki od dwóch
lat nie może doczekać sie zatwierdzania w ministerium
robót publicznych. Spółka wodna wystąpiła przed ro-

kiem o zatwierdzenie nowego planu robót, lecz dotych-
czas ministerium robót publicznych nie nadesłało za-

wiadomienia o zatwierdzeniu.
Z uwagi na to. że wylewy pociągaia corocznie za so-

bą wielkie straty gospodarcze, D. woiewoda warszawski

polecił wojewódzkiej dyrekcji robót publicznych, aby
wystąpiła z prośba do ministerium robót publicznych
o przyśpieszenie decyzii. W razie otrzymania wreszcie
zatwierdzenia możnaby na wiosnę 1930 r. rozpocząć
roboty nad odwodnieniem pól miedzy Targówkiem
a Markami.

+ ZAKOPANE.
Ziazd eoścl. W ostatnich dniach dale sie zauważyć

ogromny ziazd kuraciuszów i wycieczkowiczów z calei
Polski. Temperatura waha sie około 10 stopni oonlżei
zera, leżący zaś na stokach gór śnieg stwarza świetne
warunki dla narciarzy. W pensjonatach panuie prze-
pełnienie. mimo. iż w ciągu ostatniego roku powstało
w Zakopanem wiele nowych nensionatów.

+ GNIEZNO.
Ze statystyki. Według ostatniego spisu ludności, mia-

sto Gniezno posiada obecnie 29.106 mieszkańców, w tem
13.608 mężczyzn i 15.498 kobiet.

ZE ŚWIATA.

D Sytuacja ekonomiczna katolików w Niemczech.
Badania statystyczne nad sytuacją ekonomiczną lud-

ności katolickiej w Niemczech wykazują, że katolicy na-

leżą do klas społecznych, najmniej uposażonych i że bar-

dzo nielicznie są reprezentowani w zawodach intratnych.
W Niemczech, a zapewne i w innych krajach, katolicy

stanowią społeczność roboczą, a więc są biedniejszymi
członkami narodu.

DLa ilustracji stosunków należy zaznaczyć, że w pań-
stwie niemieckiem przypada miesięcznie dochodów: na

żyda 1.290 marek, na protestanta 243 marki 1 na katoli*

Im 123 marid,
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D Protest przeciwko modom europejskim.
W Nowym Jorku powstało ciekawe stowarzyszenie.

Jest niem Liga kobiet amerykańskich, do której należy
podobno również spore grono elegantek, mające na celu

zwalozanie mód europejskich 1 tyran]! słynnych krawców,
monopolizujących twórczość w zakresie mód kobiecych.

Dla osiągnięcia tego świeżo założona Liga wydawać
będzie od Nowego Roku specjalny miesięcznik ilustro-

wany, poświęcony krytyce mód niepożądanych (?)
i uczący kobiety amerykańskie, co należy uważać za

pożądane 1 czem należy się zachwycać.
Decydować ma o tem wybrany przez Ligę komitet re-

dakcyjny, złożony z dwudziestu ''rzeczoznawców|,
w czem dziesięć kobiet i dziesięciu mężczyzn.

A zatem i tu mężczyźni. W każdym razie, zdaje się,
że choć członkinie Ligi mają opłacać tylko 10 dolarów

rocznie, rady i wskazówki jej organu nie wiele zaszko-

dzą wpływowi paryskich potentatów mcdy, będących,
bądź co bądź, wytworem wiekowej kultury, której
Amerykanie zgoła nie posiadają.

O Freski Z 1200 roku, odnalezione w Udlne.

W kościele degli Angeli w Udine, przy restaurowaniu

wnętrza tej świątyni, przypadkiem odnaleziono ciekawe
freski z 1200 roku.

Freski te są badane obecnie przez specjalną komisję
naukową i artystyczną, wydelegowaną przez intenden-

turę mLnisteTjum oświecenia publicznego w Trieście.

D Dwa] wybitni uczeni Jezuitami

Ekspedycja Woolleya, która dokonała tak świetnych
odkryć W Ur w ChaideJ, ma wśród swoich członków ró-
wnież jezuitę, ks. Burrows'a. Jest en specjalistą od na-

pisów klinowych. Przed wyprawą pracował w Oxfor-

dzie, w Campion Hall, a ostatnie lata spędził w Instytu-
cie biblijnym w Jerozolimie.

Ks. Burrows uważany jest za następcę ks. Strassmaile-

ra, również jezuity, który od 40 lat kieruje babilońskim
oddziałem muzeum brytyjskiego. Uczony ten pochodzi
z Ba warjl, ale większą część swego życia spędził w Lon-

dynie, wśród angielskich współbraci zakonnych. Ks.

Strassmaier wyda! wiele dzieł o odkryciach babilońskich
l odcyfrował przeszło trzy tysiące pism klinowych.

O Kaplica nad grobem ojca Patryka Powera.

Jak wiadomo, już od listopada olbrzymie pielgrzym|ki,
które razem obliczono na przeszło 200.000 os<Sb, udawa-

ły się z całej Ameryki na cmentarz św. Krzyża w Mai-

den. w stanie Massachusetts, gdzie na groble zmarłego
przed kilkunastu laty ojca Patryka Powera, stwierdzo-
no cudowne uzdrowienia chorych i kalek.

Obecnie kardynał O'Connel nakazał zamkniecie cmen-

tarza na cały czas prowadzonego dochodzenia ducho-

wnego, a władze katolickie postanowiły zbudować ka-

plicę, W której krypcie spocząć mają zwłoki ojca Patry-
ka Powera wraz z płytą nagrobną, która stała się
przedmiotem wędrówki katolików amerykańskich.,

D Akademia geograliczna.
Na śniadaniu, w którem wzięli udział dyrekor wysta-

wy ibero - amerykańskiej, oraz wszyscy delegaci połu-
dniowej Ameryki, postanowiono utworzyć akademię
geograficzną ibero - amerykańską.

Akademia składać się ma z trzech sekcji, mianowicie

geografji politycznej, geografii historycznej i geografii
handlowej.

O Dochód ludności Stanów Zjednoczonych.
Według obliczeń waszyngtońskiego „National Bureau

of Economic Reserarch" dochód całkowity ludności Sta-
nów Zjednoczo|nych wynosił w oiągu 1928 r. 89 miliar-

dów 419 miljonów dolarów. Ponieważ zaś dochód ten

wynosił w 1919 r. 66 miliardów, w przeciągu zatem lat

dziewięciu zwiększył się o 23 miliardy 419 milionów do-

larów.

Dochód pogłówmy więcej niż podwoił się od 1923 r.

Zarobki robotników wzrosły jednocześn|ie prawie trzy-
krotnie.

W 1928 r. zarobek miesięczny osób, otrzymujących
płacę stałą, wynosił średnio około 1,900 dolarów.

D Nagroda Oauberte'Ł
Akademia francuska przyznała profesorowi Réné

Pi non, autorowi wielu prac z dziedziny historii dyploma-
tycznej, wielką nagrodę im. Gauberte'a za ostatnią jego
pracę.

Prof. Pinon opracował dla kałefkoji dziejów narodu

francuskiego, wydawanej pod kierownictwem Hanotaux,
specjalny tom, poświęcony historii dyplomatycznej
Francji. Dzieło to, owoc długoletniej i żmudnej pracy

autora, spotkało się z pochlebną oceną krytyki i historio-

grafów. Profesor Réné Pinon wykłada w szkole Nauk

Politycznych historię dyplomacji.

W dniu 4/5 sierpnia r. b. została dokonana w firmie
„O. GOLDWICHT" — w miejscu, Elektoralna Nr. 14,

KRADZIEŻ MATERJAŁÓW APTECZNYCH

wagi około 877 kg.
Poszkodowani obliczają stratę na sumę zŁ 48,964.—
Za wykrycie sprawców kradzieży wyznacza się nagrodę

w wysokości zł. 5,000.—
Zgłoszenia należy kierować do biura ogłoszeń T. Pietrasi-

ka, Marszałkowska Nr. 115, pod „Kradzież". 7084r

FUTRA
wykwintne, w wielkim wyborz. i po cenach dostępnych

JULJA UilEJSKA
6518r Warszawa, Nowy Świat 29.

Używaj „liE O"
KROGULECKIEGO

przy kaszlu. chrvoce 1 bólu gardła.

Po 40 groszy i 50 groszy
za łokieć kwadr, ziemi z lasem sosn. pomiędzy

JABŁONNA LECJONOWA a ZEGRZEM
przy stacji kol „Wieliszew" przy szosie.

Warunki: 20% zadatku — reszta płatna w 24 ratach

miesięcznych.
Dla pracowników państwowych ulgi.
Informacji udziela Biuro Zarządu, Mazowiecka 10 m. 7,

telefon 403-41, od 10—3, 4—6. 7113r

8088r

Chcąc wywołać sukces rzadki,

gdy zwalczają cię rywale —

Fruzińskiego Czekoladki

swojej lubej kupuj stale!

7138r
1—aiinr"

NAJWięKflA szkolą SAMOCHODOWA

WARSZAWA JEROZOLIMSKA 17
7180r

li.JŁ—1LIH- JŁŁ1

SUny ból w dołku i wątrobie, który rozchodzi się k" stro-
nie tylnej, w pasie krzyzu i sięga aż pod łopatki. W zdęcie
brzucha, rozsadzanie ż';ber, parcie na kiszkę stolcową. Nie-
kiedy wymioty żółcią. Zimne poty. Niekiedy żółtaczka Są
to objawy kamieni żółciowych. Kuracja ziołami „CHOi.K-
IilNAZA" uwalnia od tej ciężkiej i dokuczliwej choroby.
Laboratorjum Fizj. Chem. „Cholekinaza" H. Niemojewski,
Sp., z o. o., Nowy świat 5. 6432r

POJEDNANIE.
Ten fatalny telefon od Stachów spadł na star-

szą panią zupełnie nieoczekiwanie, w ostatniej
chwili: już się zmierzchało.

— Mamo! Ja w sprawie Wilji. Czy będą
u rodziców Janowie? — telefonował Stach.

— Naturalnie, mój drogi! — odpowiedziała
pani Matecka.

— W takim razie mama daruje, ale my nie

przyjedziemy.
— żartujesz!
— Nie, mamo, nie żartuję. — Głos syna na-

brał nagle dziwnej ostrości. — Potem,coona-
szem stronnictwie Jan powiedział publicznie, na

tem skandalicznem zebraniu, o którem szero-

ko rozpisały się pisma — nie możemy się spot-
kać. Doszłoby do awantury.

— Ale cóż on takiego powiedział?
— Mama wie.
— Nie wiem. Daję ci słowo!
— Mniejsza z tem. Jan albo zgłupiał, albo

im się zaprzedał duszą i ciałem. W każdym ra-

zie nasze drogi zupełnie się rozeszły. I to od-
dawna.

— Zlituj się! Dziś jest Wilja...
— To trudno, mamo.

— Moje dziecko... Przecież nam chyba tego
nie zrobisz?

— Trudno, mamo. Albo się ma przekonania,
albo się ich nie ma. Jan jest najzagorzalszym
przeciwnikiem kierunku politycznego, który "ja
popieram. Uważam go poprostu za szkodnika!

— Stachu! Opamiętaj się! Mówisz o własnym
bracie!

— Nie mam już brata po tem, co się stało, —

Szalenie zresztą oboje żałujemy z Manią, że nie

zobaczymy dziś rodziców... I dzieciaki tak się
cieszyły na Wilję u Dziadziusiów... Niech ma-

ma będzie łaskawa uściskać ojca i życzyć mu

wiele, wiele... Mama wie...
— Stachu, zastanów się!
— Nie, mamo, nie możemy przyjechać. Mozę

w święta, później. Dowidzenia!
I Stach energicznie powiesił słuchawkę.
W kilka minut później zadzwonił Jan.
— Dzieńdobry, mamo.

— Dzieńdobry! Dobrze, że dzwonisz. Proszę
cię, dziecko, bądźcie dziś punktualnie. Wiecie,
jaką wagę ojciec przywiązuje do tradycji...

— Właśnie dlatego telefonuję, mamo.

— A co się stało?
— Mateczko, nam jest szalenie przykro, ale

my dziś u rodziców nie będziemy.
— Dlaczego?!
— Nie możemy się spotkać ze Stachami.
— Chcecie nas w takim dniu zostawić sa-

mych?
— Mamuchno, przyjedziemy w pierwsze

święto.
— Więc dowiedz się, że Stachowie też nie

będą!
— Tak?
— Przed chwilą telefonował do mnie...
A! Domyślam się, o co mu chodziło... Miły

braciszek, ani słowa.
— Wstydź się!
— To on powinien sie wstydzić! Gdyby w Pol-

sce było jeszcze kilku takich warjatów, jak on,

doszłoby do rozlewu krwi! Rozumiem, że moż-

na być nawet fanatykiem pewnej idei, ale Stach

przebrał miarę. Pieni się poprostu. Wypisuje
i wygaduje niestworzone rzeczy... Wstyd mi

chwilami, że nosimy to same nazwisko!
— Jak ty możesz !
— Dajmy temu spokój, mamo. Wracając do

dzisiejszego wieczoru: łamię się z wami przez

telefon opłatkiem. Proszę od nas uściskać ojca,
jak wróci. Jutro wpadniemy z dziećmi. Rączki
matuchny całuję!

I teraz — z kolei — Jan energicznie powiesił
słuchawkę.

X

Pani Matecka weszła do salonu. Zapadał
zmrok. Przez story biło ostre światło latarń

ulicznych, które dopiero co zapalono. W świetle
tem połyskiwały starannie wyczyszczone Sirnrn-

lery. W rogu, W rogu, koło pieca, migotała
śliczna choinka, ubrana na intencję wnucząt...

W oczach starej pani zakręciły się łzy. Po-

myślała w tej chwili, że doczekała się najsmut-
niejszej Wilji w swojem życiu. Przed laty, pod-
czas długiej, strasznej wojny, bywali z Dziadzią
też sami. Jan i Stanisław, wówczas jeszcze nie-

żonaci, znajdowali się zdała od rodziców, odcięci
od kraju, za wieloma rzekami, za wieloma góra-
mi i granicami... Ale przychodziły od nich listy,
pełne miłości synowskiej, tchnące tęsknotą...

— A teraz listy już nie przychodzą, niema

kopert spracowanych, otwieranych wielokrot-

nie, stemplowanych i wizowanych raz w Gene-

wie, kiedyindziej w Sztokholmie obaj oże-
nili się, mają miłe dzieci, mieszkają tu, blizko,
o kilka ulic ale jakże pusto i zimno jest
oto w starym salonie...

Pani Matecka otarła oczy i usiadła przy ma-

honiowem biureczku, mieszczącem najdroższe,
najmilsze jej sercu relikwje. Zapaliła lampę.
Drżącą reką przekręciła klucz w zamku...

MAMO DROGA!

JA PROSZĘ BOGA
ABYŚ RADOSNA
LATO CZY WIOSNA
SMUTKÓW NIE ZNAJĄC
I MNIE KOCHAJĄC
STO LAT PRZEŻYŁA
MATEŃKO MIŁA- .
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U kobiet w ciąży i młodych matek stosowanie naturalnej
wody gorzkiej |ramiszka-Józefa wzmacnia prawidłowość
funkcji żołądka i kiszek. Główni przedstawiciele współ-
czesnej ginekologji wskazują na wodę Franciszka-Józefa,
jako nn środek, działający w większości wypadków wyjąt-
kowo szybko, pewnie i bezboleśnie, żądać w aptekach
i drogerjach. , 66G7r

OSOBISTE
ŻYCIE i SALOM

ikMUKKiwiwfttuumitiUkim^

ART. BAL . LUCJAN

WAiD SZCZUK
PO POWROCIE Z ZAGRANICY

UDZIELA TAŃCÓW SALONOWYCH i LEKCJI BALETU
Kancelarja Szkoły przyjmuje zapisy nn komplety towarzy-
skie, studenckie i lekcje oddzielne. NOWY ŚWIAT No 19,
Telefon 4-75 (gmach „Colosseum"). 9274

TAŃCÓW

Najmilszą Gwiazdką dla sympatyków KOŁA POLEK-
Jest wiadomość ,ie tradycyjny

Tłusty Czwartek
'

a niespodi&ankami, odbędzie się w salonach Hotelu Euro-

pejskiego, dnia 27 lutego, o godz. 9-ej wieczorem. 9140

Serdeczne życzenia WESOŁYCH ŚWIĄT
SKŁADA SZANOWNEJ KLIJENTELI

FRYZJER

Tomasz Borkowski z personelem
Marszałkowska &0 7166r

Dnia 25 stycznia 1930 roku

ODBĘDZIE SIĘ DOROCZNY REPREZENTACYJNY

BAL INŻYNIERJI LĄDOWEJ
pod wysokim protektoratem J. M. P. Rektora Prof. Dr. A .

Pszenickiego, oraz P. Dziekana Prof. W. Paszkowskiego,
urządzony staraniem Koła Inżynierji Lądowej st P. W.,
w połączonych salonach Stowarzyszenia Techników (Czackie-
go 3/5). 9272

BAL MODY.
W STYCZNIU W HOTELU EUROPEJSKIM.

Komitet organizacyjny pod przewodnictwem p. Boguchwała
Myszkorowskiego, oraz Komitet artystyczny i Zarząd Klubu

Artystycznego dokładają wszelkich starań celem wyjątkowego
uświetnienia IV tego Balu Mody. Dyrektor Bronisław Iwa-
nowski. Informacje w P. K. A., Jerozolimska 39 m. 11,
teL 310-90 . 9809r

ŚWIATOWEJ SŁAWY BARYTON

TEATRU „LA SCALA" W MEDJ OLANIE

ENRICO DE

FRANCESCHi
WYSTĄPI GOŚCINNIE PO RAZ OSTATNI

w piątek, dnia 27/XlI, w operze „RIGOLETTO",
w niedzielę, dnia 29/XII, w operze „TOSCA".

9310

HANKA ORDONOWNA
NA GWIAZDKĘ DLA WSZYSTKICH wystąpi w drugie
święto Bożego Narodzenia, t. j. w czwartek, dti. 20 grudnia
o godz. 12-ej w poł. w sali Teatru „Orfeum" (Nowości) Bie-
lańska 5 na własnym poranku artystycznym z udziałem Fry-
deryka Jarosy, WL Dana i Chóru Dana, grupy tanecznej
J. MieczyńskieJ, Niny 1 Feliksa Parnelów, Janusza Warneckia-

go. Orkiestra Qui Pro Quo pod dyr. I. Wesby, przy fortepia-
nie L. Boruńskl. Dyr. Br. Iwanowski. Kolosalne zaintere-
sowanie. Pozostałe bilety w kasie „Orfeum", Bielańska 5,
tel. 3-98. Kasa czynna w środo i czwartek od 10-ej rano bez

przerwy. OSOSr

T UKIAńlll BALETMISTRZ

I ANIOW A" SOBISZEWSKI
po powrocie s 2 KONGRESÓW

WSZECHŚWIATOWYCH W PARYŻU, wyucza tańców sa-

lonowych w kompletach i oddzielnie. Nowe komplety rozpoczną

sle 7 i 10 stycznia. NOWY SW1AT 39. Zapisy codziennie
7183r

W niedzielę, 29 grudnia 1929 roku, o godz. 6-ej wieczorem,
przy ulicy Nowy Świat 57, odbędzie się

ZJAZD uczennic szkoły zawód, dokszt. wiecz Nr. 28,
które ukończyły powyższą szkołę w roku 1926.

1755 H. Żukowska.

FILHARMONJA, *

WIELKI WIECZÓR SYLWESTROWSKI
WSPÓŁUDZIAŁ BIOUA:

ORKIESTRA PILHARMONICZNA (70 osób) pod dyrekcją

BRONISŁAWA WOLFSTALA
ZESPÓŁ JAZZ-BANDOWY (20 osób)

Balcerkiewlczówna Marja, Karllńska Stanisława, Terna

Zofja, Ney Nina i Jerzy, Bodo Eugenjusz, Boroński Jerzy,
Lawiński Ludwik, Moszyński Marjusz, Minowicz Edmund.

N. B. „Wieczór Sylwestrowski" organizuje Zespól Arty-
stów Orkiestry Filliariuonji Warszawskiej. 9813r

Wionęło dawnym, zapomnianym szczebiotem
ze Stasiowej laurki...

Pod laurką Stasia znajdowała się laurka
Janka z tego samego mniej więcej okręsu.

— Aha! To zacna Fraulein Luiza... — przy-
pomniała sobie pani Matecka imię dawno na Po-

wązkach pochowanej bony.
JESTEM JESZCZE MAŁY
NIE UMIEM WINSZOWAĆ
UMIEM TYLKO MAMUSIĘ
W RĘKĘ UCAŁOWAĆ...

Poczciwa Lieschen nie była bardzo mocna

w polszczyźnie. Nie wiedziała, jak będzie lepiej
brzmiało: „Pocałować"? czy „Ucałować"?

Pani Matecka schyliła głowę nizko, niziutko.
Z oczu jej popłynęły teraz rzęsiście ciężkie łzy
i zaczęły spływać na pomarszczone, drobne rę-
ce — i na żabocik czarnej, świątecznej sukni,

famietającej pogrzebów wiele — i świąt wiele —

wiele Wigilji. X

Raz po razie zadzwonił w przedpokoju dzwo-
nek. Pani Matecka drgnęła. Z przedpokoju
dobiegło pracowite, pośpieszne człapanie starej
Rózi, potem głos starszego pana — a potem —

o dziwo! — cała gama młodych głosów, w które
wplótł się niebawem miękki mezzo-sopran
(Czyżby pani Stanisławowa?) i łagodny sopran.
(Czyżby pani Janowa?). Rzecz nie do wiary:
W dwu tęgich barytonach, strofujących roz-

éwiergotany dziecięcy drobiazg — rozpoznała
starsza pani głosy obu swoich synów: Stanisła-
wa i Jana...

— Ciszej bąki! — Komenderował pan Stani-
sław. — Babunia pewnie zmęczona przygotowa-
niami do Wilji, a wy już odrazu, w przedpokoju,
wrzeszczycie, jak Tatarzy 1

— Nie hałasujcie tak! — upominał swoją
parkę pan Jan. — Ledwoście na schodach Dzi-
dziusia nie udusili, teraz chcecie przestraszyć
Babunię? A może Babunię główka boli?

Drzwi otworzyły się nagle z trzaskiem — da-
remne ostrożności! — i do salonu wpadła roze-

śmiana, rozradowana piątka babcinych wnucząt.
Wpadła — i zatrzymała się, jaff zahypnotyzo-
wana, na widok wspaniałej choinki.

— Jest choinka, jest! — wolała Helutka. —

A tatuś nas straszył, że nie będzie!
— I dwa razy większa od zeszłorocznej! —

klaskał w ręce Piotruś. — Prawie taka duża,
jak piec!

— Napewno większa! — radowała się Zo-
sieńka. — Piec tylko — o — dotąd, a aniołek

jest prawie pod sufitem i nawet się trochę
skrzywił, bo się już nie zmieścił...

X
Po gorących, serdecznych powitaniach nastą-

piła chwila względnej ciszy. Jan Matecki spoj-
rzał zukosa na swojego brata, Stanisława —

Stanisław spojrzał na Jana — i obaj schylili się
równocześnie do rąk matki.

— Mamusiu — powiedział półgłosem Jan. —

Ja Mamusię strasznie przepraszam, jeżeli Ma-
musi zrobiłem moim telefonem przykrość... Na-

prawdę mieliśmy zamiar zostać w domu... Ale
dzieci tak prosiły...

— Właśnie i nas tosamo. Mamo — wyszeptał
Stanisław. — Kiedy się smarkacze dowiedziały,
że dziś r.ia będą na Wilji u Dziadków, podniosły
takie lamentowanie, że nie mieliśmy serca. —

Pani Matecka spojrzała głęboko w oczy sy-
nów. Ci chcieli jakoś wytrzymać matczyne ja-
sne spojrzenie — ale nie wytrzymali. Odwrócili

jednocześnie głowy. I wówczas zobaczyli coś, co

poruszyło ich do głębi: leżące na starem maho-
niowem biurku, zdobne niezapominajkami, trochę

poblakłe już — znajome z lat dawnych, dziecin-
ne swoje laurki,

— Hm... — chrząknął podejrzanie Jan.
— Uhm... — odchrząknął Stanisław.

Oczy ich spotkały się.
— Wobec tak wielkiego święta — zaczął Jam
— Właśnie i ja myślę — zaczął Stanisław —

i urwał.

Bystre oko Dziadzi obserwowało tę krótką
sceną. Podszedł do synów, wsunął im ręce pod
łokcie i powiedział, uśmiechając się do żony:

— Babuniu! Otwieraj z Jasiowa i Stasiową
pochód. My, mężczyźni, wstąpimy jeszcze do

mojego gabinetu, na papierosa... Zanim Rózia

będzie gotwa, będziemy i my gotowi z naszem

paleniem... Pozwalasz, Kochanie?
Babunia skinęła głową:
— Palcie, tylko prędlco. Bo inaczej barszcz

ostygnie.
X

W pół godziny potem, po cerem onj i opłatka,
(dziwnie tego roku wzruszającej), po owym
barszczu na grzybowym smaku, naprawdę arcy-
dziele Rózi, po pierwszej rybie, po pierwszym
kieliszku wina — Babunia, siedząca najbliżej
drzwi, prowadzących do salonu, wstała po ci-
chutku i poszła zapalać świeczki na choince:
zawsze to sama robiła. Gdy znalazła się w ciem-

nym salonie, usłyszała za sobą szybkie kroki.

Obejrzała się. Jan i Stanisław przypadli jedno-
cześnie do matczynych rąk. —

A właśnie w tej samej chwili, w mieszkaniu
obok, zaintonowano pierwszą kolendę.

Przez cienką ścianę doleciały słowa cudnej
śpiewane przez chór głosów dziecięcych:

PRZYBIEŻELI DO BETLEEM...

Zdzisław KleszczyńskL
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DNIA 8 LUTEGO 1930 R.

ODBĘDZIE SIĘ DOROCZNY

BAL

„Warszawa
Swe] Politechnice"

w GMACHU GŁÓWNYM POLITECHNIKI

9206

Teatr Polski
O godz. 11.50 wieczorem

wy|tępię gościnnie tylko jeden ru

Marja MALICKA
Alexander WĘGIERKO

Zbyszko SAWAN
w nowej komedji Lenca, przer. przez Z. Pieszczyńskieio i

<<T R I 0>>
Nowe dekoracje i rekwizyty pomysłu

ART, MAL. ZOFJI WĘG1ERKOWEJ.
Bilety już do nabycia w teatrze Polskim i w biurze „Icar"

[(Hotel Europejski). 8819r

TRADYCYJNY

BAL SYLWESTROWY
U HANDLOWCÓW (Sienna 16).

' Bilety do nabycia w kancelarji Związku.

ng grudnia 1929 r. w SALI TOW. HIGJENICZNEGO OC
o godz. 8-ej wiecz. odbędzie się

KONCERT
STUDJA OPEROWEGO

JANINY KOROLEWICZ WAYDOWEJ
a udziałem H. Łaniewskiej, H. Perkowskiej, E. Szabrańskiej,
W. Kubo wieżowej orai J. Gaczyńskiego i S. Podgórskiego.

Bilety w cenie od 1 zł, do 3 zł. do nabycia w księgarni
L. Idzikowskiego, Marszałkowska 110. W dzień koncertu przy
kasie od 11-ej do 2-iej i od 5-ej po poł. 0190

Ogólny plan zabudowania Warszawy

w komisji regulacyjnej.

Po bliższem zapoznaniu się z opracowanym
przez dział regulacji wydziału technicznego ma-

gistratu m. st. Warszawy ogólnym planem za-

budowania stolicy, komisja regulacyjna przy-
jęła i zatwierdziła plan, który z kolei przedsta-
wiony będzie radzie miejskiej.

Dyskusja wykazała, że szczegóły, obejmujące
całokształt wielkiego zadania, jakiem jest rzu-

cenie planu wielkiego miasta, wymagać jeszcze
będą starannych zaprojektowań i pewnych
zmian, mniej albo więcej ważnych. Ogólny rzut
musi być szkicowy, daje idee, obliczone na mo-

żliwość realizacji przy uwzględnieniu wszyst-
kich czynników, wpływających na rozwój mia-
sta.

Projeiktodawcy zdają sobie siprawę z faktu,
ie plan szkicowy nie może być uważany osta-
tecznie za skończony i nienaruszalny. Nauczeni
doświadczeniem, przekonali się, jakim ewo-

lucjom ulega plan od czasu, kiedy przystąpiono,
jeszcze za okupacji niemieckiej, do sporządze-
nia pierwszego szkicu ogólnego planu wielkiej
Warszawy. W stosunku do planu z r. 1927 za-

szły w nowym planie zmiany bardzo znamienne;
trudno przypuścić, aby obecnie nastąpić miała
faza dojrzałości ostatecznej, nie pozwalająca na

nowe posunięcia, zgodne z postępem zycia i po-
trzebami nowemi. Plan miasta, przewidujący
choćby jedno ćwierćwiecze, nie może zaskoru-
pieć i zamienić się w martwy szablon, do które-
go rzeczywistość musiałaby się przystosować.
W promieniu trzech lat zajść mogą potrzeby
przeprojektowania niektórych części, co bynaj-
mniej nie wpłynie ujemnie na całość i nie zmie-
ni głównych linji wytycznych, ogólnej idei za-

budowania.

Jeśli w przyszłości okaże się, że niektóre dro-

bniejsze arterje, wytyczone na papierze na te-
renach dziewiczych, nie będą na gruncie ko-
nieczne, albo okażą się zbędne, ogólny plan na

tem nie ucierpi, jak nie ucierpi wówczas, kiedy
okaże się na miejscu, że pewne kierunki muszą
być nieco inaczej prowadzone, albo ulica będzie
musiała być o kilka, czy kilkanaście metrów
szersza, albo i węższa, niż podana na planie
szkicowym.

Plan ogólny, jako syntetyczne ujęcie wszyst-
kich zagadnień miejskich, po otrzymaniu

sankcji przez zatwierdzenie przez władze komu-
nalne i państwowe, staje się obowiązujący. N\e

mogą wówczas zajść fakty braku uzgodnienia,
łamania założeń regulacyjnych i psucia myśli
przewodniej, jaka przyświecała projektodaw-
com. Ma to szczególnie ważne znaczenie dla

wielkiej Warszawy i dotyczy głównie nowych
terenów, niezabudowanych jeszcze, albo zabu-

dowanych prowizorycznie lub słabo. Z kardy-
nalnych, bardzo kosztownych i niemal niemożli-
wych zmian regulacyjnych w śródmieściu zre-

zygnowano, jako, że trudno w obecnych czasach

porywać się na burzenia masowe, na prace, cią-
gnące się nieprzerwanie dziesiątkami lat, na

przedsiębiorstwa wątpliwe pod względem opła-
calności przy nakładach, przewyższających wy-
siłki. Inaczej rzecz ma się z terenami nowej
Warszawy, budowanej przez pokolenia dzisiej-
sze. Tu można i należy wszelkiemi siłami sta-
rać się, aby nowych, na skalę stołeczną zapro-
jektowanych, założeń nie psuć, aby nowej War-

szawy nie szpecić. Na każdym kroku, postępu-
jącej naprzód stolicy, musi być widoczna wy-
tknięta jasno myśl, dążąca do stworzenia nie

fragmentu' przygodnego, skłóconego z sąsiedz-
twem, nie liczącego się z otoczeniem, ale będą-
cego ogniwem łańcucha, otwierającego widok
na miasto zachodnio - europejskie o pokroju
stołecznym.

Warszawa nie musi koniecznie wytrzymać
porównanie ze stolicą świata; w planie nie kusi

się o to. Cechą planu i zaletą jest, że stał się
w stosunku do poprzednich mniej teoretyczny,
mniej abstrakcyjny. Mniej dba o efekt na kar-

tonie, o frapowanie momentami nadzwyczajne-
mu; liczy się bardziej z życiem, z rzeczywisto-
ścią polską. W dużym stopniu uwzględnione
w nim zostały zagadnienia komunikacyjne.
Ruch uliczny wymaga obecnie bardzo pracowi-
cie obmyślonych arterji, wiążących się z dalsze-
mi przestrzeniami. Nie mogą, jak dotychczas,
istnieć drogi, ulice, aleje, bulwary, głucho koń-

czące się, przerywane, nigdzie nie wiodące.
Nie mogą również zdarzać się przypadki igno-

rowania planów regulacyjnych, co zdarzało się
niejednokrotnie w ciągu pierwszych dziesięciu
lat istnienia państwa.

Nowy plan wprawdzie odbiega od poprze-
dnich i różni się od planu, ostatnio sporządzone-
go. Trzeba jednak podkreślić wyraźnie, że ko-

rzystał mocno z pierwszych projektów, że nie-

tylko czerpał z materjałów posiadanych, ale

oparł się na nich silnie. Przestudjował uważnie
to wszystko, .co zrobione było dotychczas, co

Upominek.
Zaczęło się to zaraz po powrocie z lata. Sze-

ścioletni Wicuś oświadczył, że będzie zbierał do
skarbonki pieniądze na gwiazdkę dla rodziców.
Matka go wycałowała, ojciec wyściskał i kupił
mu zaraz glinianą skarbonkę. Ponieważ Wicuś

wyraził obawę, czy zdąży ryle uzbierać, żeby
wystarczyło na dwa upominki, więc postano-
wiono, że będzie je dawał rodzicom kolejno. Jed-

nego roku ojcu, drugiego matce. Chłopak był
w siódmem niebie. Przez cały wieczór dzwonił

groszakami, które mu ojciec wrzucił do skar-
bonki.

I od tego dnia zaczęło się wyczekiwanie świąt.
Wicuś strasznie się niecierpliwił.

— Mamusiu, to tak długo jeszcze.
— Nie długo — uspokajała go matka. — Tak

ten czas zleci, ani się obejrzymy. Ale przecież
dobrze, że jest trochę czasu, bo zdążysz uzbie-
rać więcej pieniędzy i będziesz mógł coś ładnego
tatusiowi kupić.

— Ale co? — dopytywał się Kazio.
— Wymyśl sam.

— Scyzoryk.
I — Tatuś ma już scyzoryk,
j—- To kolej żelazną.

— Tatuś koleją nie będzie się bawił.
— Ale ja nie taką do zabawy kolej tatusiowi

kupię, jak ta, co mnie się popsuła, tylko praw-
dziwą. I będziemy sami nią jeździli, nikomu in-
nemu nie pozwolimy.

Pomysł ten szalenie się Wicusiowi podobał
1 przez kilka dni wciąż tylko o tem z matką roz-

mawiał, jak bedą mieli własną kolej i jak on co-

dzień rano będzie chodził z grubym kijem na

stację i wypędzał tych wszystkich, co się po-
zjeżdżają z pakunkami, nie wiedząc, że to jest
.własna kolej tatusia. Oczywiście, niektóre oso-

by: dwie ciocie, stryj, dzieci stryja, znajomi ta-
tusia mieli być dopuszczeni do jazdy koleją. Naj-
większą uciechę sprawiała Wicusiowi myśl, że

przez wszystkie stacje będą przelatywali szalo-

nym pędem, a zatrzymywali pociąg w lesie, albo
w polu, tam, gdzie nikogo niema.

Ale po tygodniu kolej mu się znudziła. Przez

następny tydzień wahał się między krawatem
a kamienicą. I tak co tydzień zmieniały się
pomysły. W skarbonce wciąż przybywało pie-
niędzy, ponieważ Wicuś bardzo gorliwie pilno-
wał, aby każdego dnia albo ojciec, albo matka
wrzucili choć kilka groszy.

— Przyznaj się, odezwał się raz ojciec do

matki, że to ty mu padsunęłaś ten pomysł.
— Ależ nie. Gdybym ja mu podsunęła, nie

byłoby nic nadzwyczajnego. Ale sam wymyślił.
I to z godzinę myślał. Widzę, że siedzi przy
stole, podparł sie rękami pod brodę, zmarszczył
czoło i wciąż cos mruczy. Pytam go raz i dru-

gi — Wicuś, o czem tak myślisz? A on potrzą-
sa głową. Zaraz mamusi opowiem. I nareszcie
mi opowiedział. A taki był rozczerwieniony,
przejęty.

— Co to za poczciwe, kochane serce. Udał
nam się chłopak.

— I dobrze, że się od dziecka do oszczędzania
przyzwyczaja.

— Zapewne, — potwierdził ojciec. — Rozczu-

lony dobrem sercem Wicusia mniej zwracał

uwagi na to pedagogiczne znaczenie skarbonki.
— Trzeba będzie kilkanaście złotych dodać

i skarbonkę rozbije się dopiero w sklepie, tak,
żeby miał wrażenie, że mi naprawdę coś kupuje
za własne uzbierane pieniądze.

— A cóż chcesz ? — uśmiechnęła się matka.—

krawat.
— Ee, nie... Krawat się zniszczy, podrze... Ja-

kiś drobiazg, ale taki, któryby po nas jeszcze
chłopakowi został na pamiątkę tej pierwszej
jego oszczędności.

Stanęło na ramkach do fotorafji. Ponieważ
Wicuś myślał właśnie o aeroplanie, więc trzeba

go było dyplomatycznie, powoli przygotowywać
do zmiany upominku. Przez kilka dni matka

wciąż mu tłómaczyła wyższość ramek do foto-

grafji nad aeroplanem. Ma się rozumieć pro-
wadzono te debaty w najgłębszej tajemnicy
przed ojcem, dla którego prezent miał być nie-

spodzianką. Wicuś dał się przekonać. Odłożo-
no aeroplan na następną gwiazdkę.

Uroczysta chwila się zbliżała. W łazience

pływały już karpie w wannie, a skarbonka byla
tak pełna i ciężka, że Wicuś kazał wciąż próbo-
wać matce, czy "dźwignie. I wreszcie jedne-
go dnia rano matka kazała się Wicusiowi ubie-
rać.

— Pójdziemy po prezent dla tatusia.

Naj nieoczekiwaniej dla niej Wicuś zmarkot-
niał. Ubieranie dziwnie jakoś mu nie szło.

Matkę zaniepokoiło to nawet.
— Czy cię nic nie boli?
— Nie.
— Naprawdę?
— Naprawdę — mruknął ponuro Wicuś.
Musiał pokazać język, gardło, ale wszystko

było w porządku. Głowy ciepłej nie miał i mat-
ka się uspokoiła.

— No to weź skarbonkę.
Wicuś poczerwieniał i nagle rozpłakał się

gwałtownie. Napróżno matka i służąca stara-

ły go się uspokoić.. Zdawało się, że wszystkie
czule słowa i zaklęcia wywierały wprost odwrot-

ny skutek. Chłopak dostawał już istnego ata-
ku. Przewrócił się na podłogę, machał nogami
i darł się na całe gardło.

— Co ci jest dziecko... Powiedz... Uspokój się
kochanie...

— Nie dam skarbonki... Nie dam... nie dam—

wykrztusił wreszcie Wicuś.
— Dlaczego?
— Bo mi żal pieniędzy.
I znowu zaniósł się od płaczu.

Włodzimierz PerzyńskL
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stworzyli poprzednicy. Poparty doświadczeniem,
badaniami i naukowemi zdobyczami Zachodu,
zmienił plany odpowiednio, skrzepił, przystoso-
wał do potrzeb i wymagań dzisiejszych. Nie jest
bynajmniej ani zgoła nowy, ani tak doskonały,
aby już nie mógł być roszony v/ newn^ch rze-

czach drobniejszych, aby nie wymagał żadnych
ulepszeń. W ogólnych zarysach, jako ostatni
i dojrzalszy, odpowiada życiu i odpowiada War-
szawie.

Ad. Wolmar.

Piata ziiiaiet iajMl polsli
Nadesłano nam z Baranowicz sprawozdanie

Zrzeszenia ziemianek i gospodyń wiejskich, pro-
wadzącego pracę gospodarczo - oświatową w po-
wiecie. Liczby, wyliczenia, suche wykazy. A je-
dnak bije z nich uparta, niezłomna wiara, że

tylko na drodze takiej zaciętej pracy budują się
tam mocne zręby państwa wśród tej ludności

ciemnej, nieufnej, obałamucanej przez płynącą
z za kordonu — tak blizkiego — agitację bolsze-

wicką.
Kolo powstało w r. 1926. Ze składek ziemianek,

z ofiar miesięcznych utworzono fundusz na

utrzymanie instruktorki. Odrazu w pierwszym
roku zorganizowano 2 kursy 6-tygodniowe dla
wlościanek. Zapisywały się niechętnie, z jakąś
dziwną obawą, wycofywały się, znów wracały.
Ostatecznie w Cieszewli (gm. Nowomyska) i Pod-

starzyniu (gm. Stołowicka) przeprowadzono kur-

sy przy udziale 56 gospodyń. Wygłoszono wów-
czas 48 pogadanek gospodarczych, 32 hygjenicz-
nych, 8 kulinarnych, 12 społeczno - politycznych,
4 religijne, 10 etyczno - moralnych. Uczono szy-
cia bielizny, ubrań, kroju, robót ręcznych, śpie-
wu. Urządzono 3 przedstawienia amatorskie,
8 „wieczornic z kądziielą", zaprowadzono słu-
chaczki na obchód rocznicy 29 listopada.

Wpływ tych 56 przekonanych kursami do
Zrzeszenia wlościanek dał się już odczuć w sto-

pniowej zmianie nastroju ludności w roku na-

stępnym. Urządzono w nim znowu 2 kursy z po-
dobnym programem w innych miejscowościach:
w Starym Dworze i Zawieji. Skończyło je 57
uczennic. Ale prócz kursów urządzono jeszcze
6 pokazów gotowania i pieczenia, 4 lekcje pra-
nia, zaczęto zakładać ogródki warzywne i kwia-
towe, sprowadzać farby do tkactwa, oraz nasio-
na warzyw i kwiatów. Za'ożono Kolo młodzieży,
zorganizowano wycieczkę 6 dziewcząt do Czę-
stochowy i urządzono 2 obchody narodowe:

3 maja i 29 listopada. Wreszcie urządzono uro-

czystość na zamknięcie kursów: przedstawienie
amatorskie, żywe obrazy, śpiew, deklamacje, wy-
stawę robót. Wielkie wrażenie na włościaństwie

uczyniło przybycie na ten obchód miejscowych
księży, władz administracyjnych i ziemiań-
stwa.

W roku 1928 kursów 2-miesięcznych urządzo-
no już 6: w Rodkiewiczach, Baranowiczach

(wsi), Horodyszczu, Iszkołdzi (2) i Nowych My-
szach, ukończyło je 186 uczennic. Poza tern zało-
żono przedszkole, do którego zapisano 38 dzieci.
Zawiązano 5 stowarzyszeń młodzieży. Zorgani-
zowano 4 kola gospodyń wiejskich. Urządzono
4 wycieczki: do Wilna dla 30 młodzieży, do Spa-
ły na dożynki — 45 osób, do Częstochowy na

zjazd gospodyń — 6 kobiet i na Świteź dla 18

młodzieży. Rozwój pracy zmusił do przyjęcia
drugiej instruktorki. Wprowadzono tegoż roku

inowację na kursach, mianowicie, wydawanie
świadectw, szczególnie zaznaczających zachowa-
nie się, pilność, porządek, grzeczność i koleżeń-

ską uczynność. Świadectwa te wywierały nie-

zwykle dodatni wpływ, tak, że księża i nauczy-
cielstwo, jako najbardziej zbliżeni do młodzieży
wiejskiej, zwrócili uwagę na różnicę w zachowa-
niu się „dyplomowanej" młodzieży, świecącej
przykładem wśród rówieśników.

Rok bieżący był ciężki pod względem finanso-

wym. Można było utrzymać tylko 1 instruktor-

kę, to też kursów odbyło się tylko 3: w Połonecz-

ce, Stajkach i Kroszynie. Mimo to praca orga-
nizacyjna posuwa się naprzód. Instruktorka

objeżdża założone 4 kola gospodyń i zakłada no-

we. Zorganizowane były w 7 miejscowościach
5-dniowe kursy gospodarcze, mianowicie: w No-

wych Myszach, Stolowiczach, Starym Dworze,
Rodkiewiczach, Baranowiczach (wsi), Brac-

ławszczyinie i Łancew - Ługu. Poza tem prowa-
dzono pogadanki hygjeniczne, uczono utrzymy-
wania porządku w domach i czystości dzieci.
JV gospodarstwach zaczęto wprowadzać selek-

cję drobiu i hodowlę kur zielononóżek, urządzo-
no 5 konkursów uprawy cebuli i pomidorów.
Kupiono międlarkę do Lnu dla użytku Koła gos-
podyń i maszynę do szycia dla kursistek. Na

po . sz. wystawę krajową zorganizowano wy-
cieczkę 26 dziewcząt. Na zjazd do Częstochowy
wysłano 8 gospodyń.

Dzięki tym poczynaniom zaczęło wzrastać
zaufanie ludności, która — widząc realne wyniki
dbałości o podniesienie gospodarstw kobiecych—
sama zaczyna już w r. bież. zwracać się o kursy.

Po zunifikowaniu się organizacji rolniczych,
otrzymano stały etat dla instruktorki, zaangażo-
wano specjalną instruktorkę dla nauki szycia
i kroju. Zorganizowano sekcje: zdrowia, wycho-
wania, gospodarstwa domowego, gospodarstwa
podwórzowego, pomocy i opieki społecznej. Za-

rząd Zrzeszenia ma bibljoteczkę im. Konrada

Olchowicza, a utworzył prócz tej osobną bibljo-
teczkę dla koła młodzieży w Starym Dworze.

Poza tą calą pracą ziemianki pow. baranowie-

kiego biorą udział w wystawach w Nieświeżu
i Wilnie, gdzie uzyskują odznaczenia, oraz w pa-
wilonie ziemianek i wlościanek na powsz. wysta-
wie krajowej. Wydają drukiem szkice pracy
społecznej polskich ziemianek na kresach wscho-
dnich w epoce popowstaniowej, p. t. „Ciche bo-
haterki" — w opracowaniu Michaliny Domań-

skiej. Biorą udział w zjazdach i naradach, zwią-
zanych z pracą społeczną na wsi i oświatą gos-
podarczą.

Na zaniedbanych, wskutek represji rządu ro-

syjskiego kresach wschodnich Polski idzio orka

pod cywilizację polską, pod polską kulturę. Zie-
mianki podjęły Z powrotem pracę, którą pełniły
poprzednie pokolenia w miarę sił, pełniły., nie-
dostatecznie nie z własnej przeważnie winy.
Współczesne pokolenie musi zaniedbanie napra-
wić w takiem tempie, jakiego wymagają czasy
współczesne. Nie w miarę sił i możności, lecz po-
nad zwykłą możność i mierząc „siły na zamiary,
nie zamiar podług sił". Nie mamy już czasu,
obecnie decyduje każdy rok. Polskie kresy — to

Polski potęga i rozwój mocarstwowy. I odrodzić

je musi przedewszystkiem ziemiaństwo — ta

warstwa, na którą sypią się najprzeróżniejsze
niespodzianki systemu rządzącego, a która musi

wytrwać i ojczyźnie w darze złożyć oczyszczone
z moskiewskiego chamstwa, zgnilizny i ciemno-

ty, polskie kresy.
Z. Zaleska.

Film przedgwiazdkowy.
Przedświąteczną epidemia. — Taki. co nt z tego nl z owe-

go dostał „fiioła". — Głośnik radiowy lepszy otl gramo-
fonu. — Pan, który oo Iraucusku żebrze na Gwiazdkę... —

Gwiazdkowy felieton na cel dobroczynny. — Kolega. któ-
ryby umarł, gdvbvm nie otrzvmał gratyfikacji świątecz-
ne|. — Małe qni pro quo z „panem granatowym". — Znów
głośniki? — Żegnajcie mi. czyli zamach samobójczy na

placu Napoleona.
Bywa i tak. Niespodziewanie człowiek zdrów dostaje

t. zw. „kręćka". Czyli „fijola" i — basta! Wczorai, dziś

przed południem był najnormalniejszy, aż tu raptem o go-
dzinie czwartej po południu — „chyciło"...

— Oszalał!
Znajomi kiwają wtenczas głowami ze współczuciem.

Biadają. Żalą się:
— Taki był rozumny i — ktoby to pomyślał?
Podobnie dzieje się z — Warszawą. Dobre i kochane

miasto, dopóki nie dozna lekkiego porażenia... Jakiego?
— Przedgwiazdkowego!
Zaczęło się wszystko niewinnie. Pewnego dnia zna-

lazłem w sikrzynce redakcyjnej papierek. Czytam:
— Kwit do kasy. Gratyfikacja gwiazdkowa.
Dopiero wówczas uprzytomniłem sobie, że to prze-

cież idą — święta. A wraz z tą chwilą rozpoczęły się
nieszczęścia. Zrana budzi mnie przeraźliwy ryk. To na

ulicy ktoś — drze się... Żeby się darł! Przynajmniej
batalion Caruso'ów wydmuchuje w przestrzeń arję
z „Carmen". Dzwonię na pokojówkę:

— Dziecinko, co się stało?
— To paai nie „wi"? Sklep naprzeciwko reklamuje

głośniki radiowe na Owiazdkę!
— I policja nic na to? Pozwala?
— Policja? „Tyż"! Taki radiowy interes, to lepszy

od gramofonu w upominku na Gwiazdkę.
Ledwie zdołałem ujść z domu, z którego wypłoszała

bezapelacyjna reklama gwiazdkowa głośników radio-

wych. Na rogu przecznicy chwycił mnie jegomość, któ-

ry trzysta sześćdziesiąt pięć razy do roku napastuje
przechodniów po — francusku i prosi o — polski datek.

Uśmiechnąłem się:
— Nic z tego. bratku — znamy się nie od dziś!
Chciałem iść daied, lecz on zabiegi mi drogę:

—- Jakto i dzisiaj nic pa nie da?
— Nie.
— Nawet na — „Gwiazdkę"?
Co było robić? Oczywiście — dałem...

Gdzieindziej przemówiono do mnie bardziej otwar-
cie i bez wstępów w obcej mowie:

— Te, panie hrabio — kup „se" najnowszy plan War-

szawy za dwadzieścia groszów na Gwiazdkę! Dzieciom
można dać do zabawy, albo kuchcie na masło!

Kupiłem.
W redakcji już czekał na mmle telefon. Wof.ny ucit*.

szył sie ogromnie:
— Właśnie dzwonią do pana.
— Kto?
— Taki przyjemny głos. Ani — ani, że „kobita"!
Chwytam za tubę:
— Słucham?
— To pan...? Jestem... (nazwisko nie dosłyszaine)

Ale to I tak panu nic nie powie. W iimi&nlu instytucje.
XX (dwa iks!) chciałam pana prosić, żebyśmy aa Jtrtro.

godzinę 9 rano mieli felieton...
— Feljeton?
— Tak! Oczywiście gwiazdkowy. Barwny! Żywy|

Wesoły!
— Ślicznie — a honorarium?
— Pieniądze? Na cel dobroczynny wydajemy je-

dnodniówkę. Naturalnie, że napisze pan — bertom w*-
sownie ?

Cóż było robić? Napisałem...
W kilka dni później otrzymałem Ust od pnzyT^letn.
— Jestem chory. Leżę. Jeśli masz Boga -w sercu,

przyjeżdżaj natychmiast. Sprawa niecierpiąca zwłoki

Pojechałem. Gdym wysiadł z taksówki 1 zapłacił m

leżność, pan sizofec zawrócił mnie, od bramy.
—< Pan szanowny pewnie zapomniał?
—i O czem?
— O — dodateczku na Gwiazd|kę... Pirzedeé — śwJłf-

ta idą?
Na czwartem piętrze, w klitce na podstryszo. zasta-

łem kolegę zdrowego, jak rydza.
— Pisałeś, że umierasz?
— Prawie. Miałem zamiar, gdybyś nie przyiu&li-

Ale — ale —- dostaliście „gwiazdkowe"?
— Hmm...
— A ja — nie! Chyba nie odmówisz przyłączowi

100 zł. pożyczki na Gwiazdkę?
Splunąłem i — pożyczyłem. Potem uciekłem bez poda-

nia gałganowi ręki. Kroczyłem przybity, a na świeclo

było tak pięknie, przedgwiazdkowo. Ludzie śpieszyli
się. Potrącali mnie. Bez pardonu gnietli kamasze. Popy-,
chall, złorzecząc bez litości:

— Wlecze się, jak ślepy! Pewnie kawaler, to mu nio

śpteszno. Taki nie wie, co to jest — Qwiazdka dla ro-

dziny!
W pewnej chwSli usłyszałem krzyk:
— Złodziej! Łapcie go!
Csumy pan granatowy już chwyclt oprysrka. Mocno

Ujął go za kolniesz. Ale złodziej także nie dawał za wy-
graną:

— Panie sterunkowy! Miej pan Boga w sercu! Prze-
cież Święta idą! Gwiazdka! Też chciałem sobie coś....

Niby, jak miałem? Przecież złodziej jestem, nie żad&n
bankier. Więc — ? Puść pan...

Nie puścił. On jeden, granatowy człowiek ale uieigł
przedgwiazdkowei epidemji.

Wróciłem do domu. Tam jednakie?
Reklamowy głośnik w dalszym ciągu ryczał —

„gwiazdkowe kawałki"...
Nie wytrzymałem. Wróciłem na plac Napoleona. Ku-

piwszy największego chojaka, zapłaciłem reszitą świą-
tecznej gratyfikacji. Roześmiawszy się dztko, począłem
piąć się na najwyższą gałąź:

— Poczekajcie, będziecie miefi je.s.zcze tednn — nie-
spodzian|kę gwiazdkową!

Niestety, w tej chwili nadbiegł pewien andrus 1 doj-
rzawszy, że chcę zawisnąć, począł ml tłumaczyć:

— Panie ten! Jak - to? Chcesz pan wisieć tia choince
przez ozdób gwiazdkowych? Kup pan sobie,,.

Zemdlałem!
Julian PodoskL

NEKROLOG JA

ś.fP.

Ignacy Edward Rajszel
po długich I ciężkich cierpieniach zasnął w Bogu dnia

21 grudnia b. r., przeżywszy lat 43.

W zmarłym tracimy ukochanego przyiaclela. Cześć Ja-
go pamięd.
3601r PRZYJACIELE.
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MUCHARS
długoletni Prokurent Domu Bankowego „Adam Piędzlcki", Banku Zjednoczonych Ziem Pol-

skich, ostatnio Banku Handlowego w Warszawie Oddział „Królewska",
[po krótkich cierpieniach zmarł dnia 22 grudnia 1929 roku.

W fcmarlym tracimy serdecznego kolegą, pamięć o którym zachowamy na zawsze.

7840 WSPÓŁTOWARZYSZE PRACY.

r|n

z POSSARTÓW ZOFJA SKARŻYŃSKA
WDOWA PO Ś. P. STANISŁAWIE

opatrzona św. Sakramentami po długich i ciężkich cierpieniach zmarła d. 22 grudnia 1929 r„ przeżywszy łat 73.
Nabotcńsiwo żałobne odbedzie ile w kaplicy kościoła Narodzenia N. M. Panny (przy ul. Leszno) dn. 27

b. m„ t. I. w płatek o godz. 9 I pól rano. poczem nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz powązkowski do

grobu rodzinnego.
Na smutne te ohrzędy zapraszała krewnych, przyjaciół i życzliwych pogrążeni w głębokim smutku:

7854 DZIECI. WNUKI. PRAWNUKI I RODZINA.

6.fP.

Antonina z lubćcz-Czap!!ckrch
Bronisławowa Łempicka

OBYWATELKA ZIEMSKA,
po krótkich cierpieniach zasnęła w Bogu w Mrozach d. 17 grudnia 1929 r. i pochowana została w Kałuszynie

0 czem zawiadamia zbolała rodzin*, składając równocześnie serdeczne ..Bóg zapłać" za okazaną pomci.'
1 współczucie Wielebnemu Księdzu Proboszczowi Zęaartowi, PP. Peterom oraz tym wszystkim, którzy wzię!
udiiat w pogrzebie. 7842

MHMBMMHRBnNMHBaMnH9BRHHMMHMHHRHHI

JÓZEF KUCHARSKI
Prokurent Banku Handlowego, prezes Stow. im. Pankiewicza.

Senior Archikonfraterni Literackiej,
opatrzony éw. Sakramentalni, po krótkich lec* ciężkich cierpieniach zmarł dn. 22 grudnia 1920 r., przeżywszy lat fl8.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dolnym kościele św. Aleksandra, dnia 27-go b. m., t, j. w piętek, o godz.
|O-ej rnno, |ki .kończoniu którego nustępi wyprowadzenie zwłok na cmeutarz Powązkowski do grobu rodzinnego.
Na taiuŁue ta obrzęd; zapraszają krewnych, przyjaciół, kolegów i znajomych pogrążeni w głębokim smutku

8504' ŻONA, CÓRKA, SYNOWIE, SYNOWA, ZIĘĆ 1 RODZINA.

B. P.

Juljan Pechnik
po długich i ciężkich cierpieniach zmarł dnia 23 grudnia 1929 r., przeżywszy lat 56.

Wyprowadzenie drogich nam zwłok z domu przed pogrzebowego Drzv cmentarzu żydowskim odbędzie się
dziś. we wtorek, dnia 24 b. m., o godz. 2-ei po pot.

O bolęsnym tyni ciosie zawiadamiają łyczliwych I znajomych pozostali w głębokim żalu

ZONA. MATKA, CÓRKA. NIEOBECNY SYN I RODZINA

Uprasza sie o nleskladanle kondolencll.

opatrzona św. Sakramentami, po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach zasnęła w Bogu dnia

23-go grudnia 1929 r., przeżywszy lat 56.

Nabożeństwo żałobne odprawione będzie w kościele św. Karola Boromeusza (na Powąz-
kach) dnia 27-go b. m. w piątek, o godz. 11 i pół, po skończeniu którego zwłoki zlożouo *o-
staną w groble rodzinnym na cmentarzu miejscowym. O czem zawiadamiają krewnych, przy-
jaciół i znajomych, pogrążeni w nieutulonym żalu:

3603r RODZICE, BRAT, CIOTKA i RODZINA.

Dnią 27 grudnia o godz. 8-ei rano odbędzie się w koi

ściele PP. Kanoniczek (Plac Teatralny) msza święta za

duszę

Ś.fP.

na którą zaprasza krewnych, kolegów, przyjaciół i zna-

lom ych
783rt ŻONA.

W sobotę d. 28 grudnia, jako w drugą bolesną rocznice
śmierci

śffi
Michała

Krzyżanowskiego
odbędzie się msza św. w kościele Popiiarskim, orzv ul.

Śwlętoiańsklel, przed głównym ołtarzem, o godz. 9 rano.

o czem życzliwych pamięci zmarłego zawiadamia

95 ŻONA.

W piątek, dnia 27 grudnia r. bo lako w dniu imienin

drogiego Męża i Ojca
Ś.fP.

JANA TADEUSZA

WróbfewsKiego
publicysty I literata, st. referenta Powszechnego Zakładu

Ubezpieczeń Wzaiemnych.
odbędzie się za spokól Jego duszy nabożeństwo żałobne
W kościele Św. Piotra i Pawła (na Koszykach), o godzi-
nie 10-ei rano. przed ołtarzem Matki Boskiej Nieustające]
Pomocy, o czatu zawiadamiają;

7826 ŻONA I DZIECI.

W sobotę, dnia 28 b. m„ lako w trzecia rocznice
śmierci

i.fp.

STANISŁAWA HENRYKA

Grabowskiego
odbędzie lię nabożeństwo żałobne o godz. 7 min. 30 rano

w kościele Dzieciątka Jezus (przv ul. Moniuszki), o któ-
rem zawiadamia życzliwych pamięci zmarłego

2349r ŻONA.

Za duszę

Ś.tP.

JÓZEFA

Zawistowskiego
jąko w drugą rocznicę śmierci odbędzie się dnia 27 prudnia
1020 roku, w piątek, o godz. 10-ej rano, nabożeństwo żałobne
w kościele Zbawiciela przed wielkim ołtarzem, na które za-

praszają
813 ŻONA i DZIECI.

W dniu Imienin

śt?

Jana Dutkowskiego
odbędzie się nabożeństwo w kościele św. Anto-

niego przy ulicy Senatorskiej, t. j. w piątek,
o godz. 9 -cj rano, przed wielkim ołtarzem.

Zaprasza rodzinę, kolegów i znajomych
302 ZONA.

Miłosierdziu czytelników polecamy.. -

— B. felczera lat 32. cierpiącego na gruźlice w*Vutetë
którel amputowano lewa noge Cena protezy ł40 ilo-
tvch. Posiada doskonale referencie, zaslugule na po-
moc l W7srlędv dobroczynnych osób

— Młoda pannę zagrożona eruź!"cr> nfuc P N nracp
swa utrzvmulę rodzinę I kształci brata. Wyczerpana na

zdrowiu I siłach musi się lecrvć I w rym celu gnraco po.
iecamy | asukamy dla niej pomocy u społeczeństwa, j



Dnia 27 grudnia iako w dniu Imienin

t Jana Kiełkiewicza
DOKTORA MEDYCYNY

odbędzie się nabożeństwo żałobne za spokói Jego duszy w maj. Zielona pow. mławs„ o czem zawiadamia
i prosi o modlitwę wszystkich życzliwych pamięci Zmarłego pozostała

2345 ŻONA l CÓRKA.

Bohdan Po skoczv m
ARTYSTA RZEŹBIARZ I MALARZ,

po długich i ciężkich cierpieniach zmarł d. 22 grudnia 1929 roku, przeżywszy lat 40.

Nabożeństwo żałobne za spokói Jego duszy cdbedzie się w kaplicy kościoła św. Karola Boromeucza na

Powązkach dn. 24 b. m„ t. I. we wtorek, o eodz. 11 I pół, wyprowadzenie zwłok zaraz po nabożeństwie na

cnwm^z mtejscowy. O czem zawiadamiaj a krewnych, przyjaciół, kolegów 1 życzliwych pogrążeni w glebo-

ŻONA. SYN. SIOSTRY, BRACIA I RODZINA.

BMAiyMmiiiłagMamM

|kim smutku:

Wszystkim, którzy okazywali pomoc, wszystkim współczującym i życzliwym oraz tym,
którzy oddali ostatnią przysługę

*. tP*

Jadwidze liryszaiióii nie
zmarłej w Zakopanem dn. 18 grudnia 1929 r.

serdeczne Bóg zapłać składają
2347 MATKA, BRACIA, NARZECZONY.

W dniu 23 grudnia 1929 roku umarł

*.f P.

Józef Napiórkowski
długoletni zasłużony pracownik Stowarzyszenia Zjedno-

czonych Ziemianek, przeżywszy lat 72.
Nabożeństwo żałobne odbedzte się w dolnym kościele

WW. Świętych dnia 24 (trudnią o 10-ej rano.

W zmarłym tracimy zacnego i pracowitego współpra-
cownika.

ZARZAD STOWARZYSZENIA ZJEDNOCZONYCH
7830 ZIEMIANEK.

Z ruchu wydawniczego

* (H. K.) . .Filomata", wzorowy miesięcznik humani-

styczny dla młodzieży, ma na celu szerzenie zanitowa-
nie 1 kultu dla świata antycznego, przedstawi

3 "^ s,ar0 ^

żytności nie lako czasów odległych I przeżytych, którtf

dzięki tym czy innym zaletom-sa godne tNodzlwu. a
1

ej

lako świata wiecznie-Tywego, w
; ele maiacego wspólno-

ty ze współczesnem życiem. W tym duchu n^any był
szereg artykułów w poprzednich zeszytach ..Filomaty",
z ta też myślą P. Z. Schulbaumówna przedstawia nam

w zeszycie grudniowym „Świat klasyczny lako źródło
natchnienia romantyków polskich", a p. T. Brodzki ..Re-
minescencie starożytne| Hellady w ..Orobie Agamemno-
na" Słowackiego". Ody czytamy w następnym artykule
„O biciu i fałszowaniu monet u starożytnych" nasuwa

się mvśl, że „Nic nowego pod słońcem!" Numer uzu-

pełniała ciekawe 1 znamienne myśli Sienkiewicza
i Weyssenhoffa o klasyczności, dział „Własne drogi"
i reprodukcie prac — nieraz doskonałych — nadesłanych
na konkurs na okładkę miesięcznika. Masowy udział
czyteliników ze wszystkich stron krain w tym konkurs|e
świadczy o szerokiei popularności laka ma ..Filomata".

* F. A . Ossendowski: — „Mail zwycięzcy" — powieść
dla dzieci. Autor „Życia 1 przygód małpki" kreśli w tej
powieści dzieie troiga dzieci, rzuconych podczas bu-

rzy na pustynię Gob: lub Szamo, gdzie opuścił sie Ich

zabłąkany samolot. Podczas, gdy starsi, udawszy sie na

poszukiwanie osiedli, dostali się do niewoli u woiown-

czych koczowników, dzieci, pozostawione o własnych si-
łach. rozpoczynała samodzielne życie. Mimo wielkich
trudów i różnych przygód, udale im się zwyciężyć
wszystkie przeszkody 1 wyiść z tei przymusowe! podróży
zahartowanemi na duchu i ciele. Powięź posiada ca-

ły szereg pouczających iłiformacll z dziedziny przyro-
doznawstwa I techniki. Czyta się z wielkiem zaintereso-
waniem.

Do numeru niniejszego dołącza się, zwycza-

jem dorocznym, dodatek dla dzieci. Dodatek

ten zawiera utwory wierszem i prozą:

Antoniego Bogusławskiego, Piotra Choynow-
skiego, Juljana Ejsmonda, Haka, Zdzisława

Kleszczyńskiego, Aliny Kwiecińskiej, Marty
Mrozowskiej, Zofji Nałkowskiej, Zuzanny Rab-

skiej i Józefa Ruffera. Dodatek zdobią ry-
sunki Stefana Norblina i Mikołaja Wisznio-

kiego.
Od Nowego Roku w ostatnią sobotę każdego

miesiąca do wydania porannego „Kurjera
Warszawskiego" dołączony będzie dodatek dla

dzieci. W dodatku tym, poza utworami mniej-
szych rozmiarów, drukować będziemy powieść
Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego p. t.

„Czao-ra", którą znakomity autor specjalnie
dla dzieci napisaL

Dnia 25 grudnia r. b ., jako w pierwszą bolesną rocznicę śmierci

Dr. med. Maurycego KONNA
b. naczelnego lekarza Kasy Chorych, naczelnego lekarza Szpitala Żydowskiego 1 Tozu,

odbędzie się na cmentarzu w Równem, nabożeństwo żałobne, o czem zawiadamiają pozo-
stali w meutulonym żalu
7804 Żona 1 córka, w nieobecności syna.

Nfe 175 KURJER WARSZAWSKI. — Dnia 22 grudnia 1929 r.871

Do głębi wzruszeni niezliczonymi dowodami życzliwości, składamy na tej drodze wszystkim, którzy złączyli się s tinnil w ciężkich
chwilach i uczcili pamięć

JANA

nasze szczere i gorące podziękowania.
3600r

PiffmlwR
> i(*MMfrmj miTiffliiRfroTBf ii i\ammiii^^-iiBMii

Dnia 27 grudnia r. b,. jako w pierwszą rocznicę śmierci

I.fP.

Józefa Żabińskiego
REJENTA,..

odbędzie się w kościele Oo. Kapucynów, o .godz. 10-ej rano, nabożeństwo żałobne, na

które zapraszają życzliwych pamięci Zmarłego.
298 ŻONA, DZIECI I WNUKI.
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W nlatek 27 h. m., iako w dn'u imienin

ś tp. Janka Swierkowskiege
STUD. UNIW. WARSZ.

odprawione zostanie o godz. 10-el w kościele św. Aleksandra nabożeństwo żałobne na które zapraszała życz-
liwych Damieci zmarłego „„

3599r RODZICE 1 SIOSTRY.

W piątek, 27 grudnia r. b., jako w dniu Imienin naszej Najdroższej Żony i Matki

I|R

z Paklerskich

U AMINY LIQARZEWSKIEJ
odbędzie się msza św. o godz. 10 rano w kościele pp. Wizytek na Krak. -Przedm., przed głów-
nym ołtarzem, o czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół, znajomych i życzliwych
7844 MĄŻ i SYN.

B. P.

OBYWATEL. B. RADNY M. ST. WARSZAWY

rmad nagle dnia 16 grudnia w S5o Paulo w Brazylii przeżywszy lat 63 i tamże pochowany został, o czem za-

wiadamiają w nieobecności syna pozostałe w nieutulonym żalu
ŻONA, CÓRKA I RODZINA.

Uprasza sie o nleskładanie kondolencH. 3602r

Humor w kolędach polskich.
Jedną z charakterystycznych cech pleśni ludowe! iest

swoisty, jędrny, kapitalny w rysunku postaci I zdarzeń,
humor. Przebija w nim z całą wyrazistością żywiołowa
siła synów ziemi, nie umiejących prawdy „owijać w ba-

wełnę", a przywykłych rzucać ią „prosto z mostu" przy

akompaniamencie szczerego śmiechu.

Humor przenika nawet do pleśni religijnej, kościelnej
czy domowej, staje się wyrazem jej unarodowienia,
przystosowania do właściwości naszego ludu, dążącego
do uzimysJowiania kanonicznych prawd przez „uczłowie-
czanie" zdarzeń, sprowadzanie Ich do poziomu codzien-

nego życia. Relig|a nie traci na tem, wręcz przeciwnie—
zyskuje, gdyż staje się bardziej zrozumiałą, bliższą.

Typowym tego przykładem są kolędy I pieśni, śpie-
wane przez lud w okresie od Bożego Narodzenia do

Matki Boskiej Gromnicznej. Ich liczba I różnorodność

Śwladozy zarówno o religijności naszego ludu, jak
i o właśclwe-m mu poczuciu humoru.

Wielka prawda, tkwiąca w na/rodztaach Bożej Dzie-

ciny w ubóstwie i przyjęciu pierwszego hołdu właśnie

od prostaczków, najsilniej przemawia do wyobraźni lu-

dowej, budząc radość I wdzięczność dla Stwórcy.
A że radość iest głęboka I szczera, więc ukazuje du-

szę ludu taką, jaka jest: prostą, pierwotną, nie znającą
stopniowania nastrojów, 'które wyraża z całą bezpo-
średniością.

Cały więc stosunek do tematu iest w kolędach ludo-

wych nacechowany radością, która dyktuje swobodną,
aoz pefoią głębokie| afektacjl treść, w której coraz

przeblyska rubaszny humor.

Wszystkie wydarzenia, bezpretensjonalnie zlokalizo-

wane, przedstawiane są w formie żywej i pełnej akcji.

Początek kolęd zawiera zwykle opis zwiastowani

Wielkiej Nowiny pasterzom, którzy bądż w polu trzód

pilnowali, bądź też spali w szopie, z humorem malując
loh przestrach na widok bijącej od aniołów luny.

Porwał sle Stach z Grześkiem I spadł z broga,
Maciek truchleje, ze strachu mdleic.
wola: uclekalcle. ach. na Boga|
Grześko zebro złamał. Stach na noge chromał.

>K bo ią w kolanie wywŁnal.

Jeszcze dowcipniej maluje perypetie zbudzonych śpie-
wem anielskim inna kolęda, która każe śmiać się nawet

aniołom:

Ja. siedząc na budzie, z wielkiego strachu
zleciałem na ziemie z samego dachu,

którzy tam byli anieli
zaraz sle *e mnie śmieli

do rozpuku.

W pastorałkach moment zjawienia się aniołów po-

przedzają nieraz sceny dialogowane, skrzące się ciętym
dowoiipem.

Oto w pastorałce góralskiej przedstawiona jest pełna
humoru gawęda pasterzy:

Kuba:
Al. iak widzę, toś tv to wysokiego łoża,
Kiei twól oiciec pasł świnie, a matka kiernoza.
Jak .e sie zwal twói ojciec?

Maścibrzuch:
Dvć Sewula Kwletko.
co mnie kijem chedozył cesto a nie letko.
A kiedy mnie do dworu paść owce wyprawi|,
ło mi kożuch dał nowy. iesce błogosławił.
Dobrze rai tam było. bom I w kuchni bywał
|kucharzom językiem rond elki pomywał..

Kuba:
Niedarmo-Ć sle iak widzę geba wykrzywiła,
pewnie temu. żeś dworskich kasków iadal siła.
a gdv zgnile flacyska kucharze plókali.
tyś rozumiał, żeć wina ma.traazyi dali.

Inny znowu góral, snąć ze wszystkiego lubiący pokpi-
wać, takie oto facecyje opowiada:

Cartać dawno zmarł ojciec, cobv |a mtoł zdychać,
o którvmto z powieści mogłeś nieraz słychać.
ze się corna kapusta nieborak zcosowal.
tak. iż na oiątv tydzień od niel zachorował.
Mafka zaś. gdv za niego stypę wyprawiła
niebóg sie ogonem scurzym udławiła.
Ja zaś. lakem sie dorwał bigosu ze solą.
tom sie obzar tak tego. ze mnie kiski bola.

ipoterm strułem sie rzepa, siadłem mysi ogon..

Tak niefrasobliwie gwarzą sobie przy trzodach. A gdy
Im aniołowie wieść o narodzeniu Zbawiciela przynieśli,
ucieszyli się wielce I z welką ochotą wybierają się
w drogę do Betleem. Wędrówka ta, niezbyt zresztą od-

legła (w pojęciu ludu owa „judzka mieścina" nie leżała

zbyt daleko) odbywa się w radosnym nastroju, boć

przecie

.„ Gdy sle Bóg z Panny rodzL
WweJiĆ de w&zmkUn godzi.

I A po drodze uradzają, jak mają Króla nad Króle po-
witać. Nie łatwa to przecie sprawa, trzeba znać się na

tem.

... Mów. Kuba tv wiesz pono.
boś do szkołv chodził ono

przez cały tydzień...

Nie na wiele te rady się przydadzą, więc cały cere-

moniał dyktuje — serce.

... Wbiegliśmy zaraz do szopv,
uściskaliśmy Mu stoDv„.

1 tu dopiero następują w kolędach świetne w ujęciu
a pełne humoru sceny, dyktowane naiwną a szczerą

i i głęboka wiarą prostaczków, którzy dają od siebie i za

siebie Boskiej Dziecinie co mogą.

... Przynieśli ze soba dary,
serc iiprzeimvch ofiary

Jezusowi Panu.

A Kuba — nieboraczek

... nie miał Panu co dać,
kazali mu śDiewać.

Dobył tak wdzieczneeo.

głosu baraniego.
aż sie Józel stary przestraszył od niesro.

tuż uciekać myśli.
aJeć lani przyśli...

I wzięli się do muzyki.
A była to muzyka nieladał

... Stach naloierwszv na swym rogu
rozpoczął rżnąć chwale Bogu.
nuż w swe dudy Wałek chudy.
Banach w parze na fuiarze.
... Woltek ryczy na basicy.
Krzyś bełkocze na fagocie.
Stefko smutny gra na lutni.
A Maciek musiał stać u drzwi z obuchem.
bo sie nie mógł zmieścić ze swoim brzuchem.. .

Radość prostaczków cieszy Dzieciątko, które

.. mruga oczkami
skazule na dudki paluszeczkamt...

Grają więc 1 śpiewają coraz ochoczej I skoczniej,
a kolędy w tem miejscu, aż skrzą się humorem, który
tryska, niczem skry z podkówek w mazurze, czy
oberku.

...Banach... surmuie. surmuie.
zagrał do francusku,
a Jarosz do chińsku
tańcule. tańcuie.

Stach choć sturbowany
zagra Ci w organy
Jezusku. Jezusku!

Złapał mendel kotów, narobił fagotów
do włosku, do włosku...

Wach do swoich basów przypiął pieć kielbasów.

...Jurgaszek na wioli

Smyczkem se wasv gołi
a gomółka mydli.

I tu wyobraźnia ludowa upodobnia radość owych
pastuszków do szerokiej, rubasznej I buńczucznej ra-

dości, towarzyszące) zazwyczaj wszelkim uroczysto^
śclom wiejskim, gdzie obok śpiewu 1 tańca musi być
^wypitka".

..D la fantaziil w tel kompanii
dal Jan wina flaszkę...

.. .Zagraliśmy skoczno, aż Józef stary,
nie mogąc sie wstrzymać, skacze bez miary.
Zatrzęsła sie z nami cała staienka.
cieszyło sie Dziecie.. śmiała się Panienka.

...Jezus mruga brewka.
dal im miód z konewka
i z becziką. I z beczka.

...Mazur po szopie wywija,
plasa. pełni I wypija:
Za zdrowie!
Wiwat kompani|a.
Jezus I Maryla.
Hel wiwatI

Radość się potęgowała, coraz więcej przybywało
chcących oddać hold Boskiei Dziecinie, ale, że

-.Dziecięciu się na sen zbierało,
żebyśmy luż poszli raczka kiwało...

więc
„. Nie każdy sle Panu kłanlaL
bo ioh Józef powyganiał.
SDać. spać. chłopcy, pójdźcie z szopy.

Dość wż tego
Wesołego.

Tak lud nasz pleśnią wesołą 1 pełną humoru śwlęcł
Boże Narodzenie. Humor ten, choć nieraz rubaszny,
a nawet trywialny, wypływa jednak ze szczerych In-

tencji i głębokiego odczucia prawd wiary.

W. K.-W.
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OFIARY,
Na blbHoteke Kresowa Im. ś. p. Konrada Olchowłcza,

redaktora „Kuriera Warszawskiego".
B. Starczewski książki.

Na fundusz stypendialny Im. Jerzego Blstrama.
K—s. 20 zł.

Na ..Latarnie" dla ociemniałych ofiar wolny.
S. M 25 złotych.

Na rodzinę lekarska.
Dr. Zygmunt Kozłowski zamiast życzeń noworocznych

5 złotych.
Na Tow. kresów zachodnich.

A. H. na gwiazdkę 2 złote.
Na Tow. przeciwgruźlicze.

Z- J . 15 złotych.
Na wpisy dla niezamożne! uczące] sie młodzieży

(do uznania wydziału ofiar „Kuriera Warszawskiego").
Dla uczczenia ś. p. Eweliny z Poźniaków Sosnowskiej.

w dniu iej imienin — Marta Hirschberg 10 zł.
Na Instytut Mesianiczny im. Hoene-Wrodsklego.

Pelagia Michalska 15 zł. (na dom).
Na Tow. ratujmy niemowleta.

Marla Przszdziecka 12 koszulek, 12 kaftaników, 12 pie-
luszek i 2 sukienki.
Na stypendium im. Stanisława i Mariana Kontklewlczów

przy gimn. im. Staszica w Warszawie.
Na gwiazdkę dla dzieci, dla uczczenia drogiego dzia-

dunia i wujka składa W. N . 10 zł.
Na Tow. przvlaclół dzieci ulicy.

H.J.8zł. — R.Z.7 zł.
Na nedze wyjątkową.

W rocznicę Imienin siostry — Józefa Wolartska 5 rf.
Na Biały Krzyż.

Dla uczczenia ś. p. Aliny Jerzmanowskie!, kochane! cio-
ci — Maria Balcerkiewiczówna 20 zł. na gwiazdkę dla
żołnierza.

OimnazTum żeńskie Marli Rybickie| na gwiazdkę dla
łolnierza 30 złotych.

Na Instytut radowy Im. Marfl Skłodowskie] Curie.
W rocznicę śmierci najdroższego męża ś. p Józefa

Żabińskiego składa żona 30 zł. W rocznicę śmierci dro-

giego ojca. ś. p. Józefa Żabińskiego Hania 1 Marian Pe-

frrynowscy z dziećmi 30 zł. W rocznicę śmierci najdroż-
szego ojca, ś. p. Józefa Żabińskiego. Józefa i Stanisław

Zaorscy z synkiem 30 zł.
I. Q. 10 złotych.

Na pomnik Najświętszego Serca Chrystnsa-Króla
na placu Zbawiciela.

Zamiast powlnszowań świątecznych i noworocznych-
Amelia Ourowska 20 złotych.

Ks.Q.J.25zł.
Na kościół Zbawiciela.

A. W . na chleb dla ubogich św Antoniego 18 zł. —

M. Dowgientówna na ołtarz św. Teresy z gorącem po-
dziękowaniem za zdanie egzaminu 3 zł. — J. G. dzięku-
jąc za doznana laskę z prośba o dalszą opiekę w życiu
na ołtarz św. Ekspedyta 10 zł.

Na budowę kościoła w OdynL
Dzrklewięz 10 złotych.

Na kościół Reformatów.
I. M . na chleb dla ubogich Św. Antoniego. 10 zL

Na kościół M. B. Zwycieskiei na Kamionku.
A. P. 10 zł. — Kazimiera Rembowska z córką 20 rf. —

Elżbieta Z. 5 zł.

Na kapliczkę orzy schronisku artystów-weteranów scen

polskich w Skolimowie.

Andrzej Boni 2 zł. 50 gT., Mecenas Biskupski 5 zl„ Jó-
zef Chmieliński 5 zł., Dmowski 5 zł„ F. Feliksiewicz-

Reinberg 5 zł., Juliusz Oerman zloty. J . Dunin-Holeck!
5 zł.. Kornel Makuszyński 5 zl.. Kazimierz Mosdorf 5 zL,
Michał Orlicz 2 zł.. F. Osiński 50 gr, F. A. Ossendow-
ski 5 zl., Michał Podoski 5 zl.. A. Różycki 50 gr., St. Szu-
kalski złoty. St. Szurlei 5 zł.. Wł. Walter złoty, S fani-
sław I. w dniu urodzin mamusi złoty. A . Bednarczyk 5 zł.

Dla rolnika, olca 6 ga dzIecL
W dziewiątą rocznice śmierci najdroższego syna I bra-

ta, ś. p. Stanisława Turczynowicza składają matka 1 sio-

stry 30 zł.
Dla najuboższych

(do uznania wvdz. ofiar „Kuriera Warsz")
Na gwiazdkę dla dzieci: A. D. 20 zł. zamiast kwiatów

na trumnę ś. p . Pawła Bitschana — Tadeuszost wo So-

kołowscy 215 zł.
Irena Modlińska zamiast prezentu na gwiazdkę dla

córeczki mojej 25 zł Bezimiennie 100 zł. Grażyńska
i Romuś Kwaśniewscy 100 zl. M. T . 10 zł.

Irusia Nawrocka paczkę książek 1 gier- H. P- 5 zL dla
dzieci na gwiazdkę.

Dla uczczenia ś. p. Wiktorłl JezlorowskiieJ w dzień

jei imienin 5 zł. składa przyjaciółka — weterauka 63 r-

Dla dzieci na gwiazdkę: Śliwińska 5 zł- Ku uczczeniu
ś. p. Franciszka Jurkowskiego A. Dęb 10 zł. M. K. 1 H. K.
10 zl. Krysia Czepurkowska 10 zł.

19 szkoła miejska zawodowa dokształcająca. Zagórna
9, na gwiazdkę dla dzieci w Gdańsku, 16 zł. 60 gr.

Na gwiazdkę dla dzieci: Tadzik 5 zl. Irka C. 10 zł.
Maria Wychowska 5 zł. A. T. 1 E W. 20 zł.

I. S. 5 zł. Jan Trautman 5 zł. A. J. na intencję cho-

rego syna 5 zł. M . Z . 15 zł. Zosieńka Szczygielska
paczke zabawek. Bezimiennie książki dla dzieci na

gwiazdkę i 2 zl. W. M . 25 zl. dla dzieci na Żoliborzu.
Marja R„ jako podziękowanie św. Antoniemu i Z prośbą
o dalsza opiekę 15 zł. Danusia I Mirka B. z Myszkowa
11 zl* P. B. na gwiazdkę dla dzieci 10 zł.

W dniu urcdzin najukochańszego dziecka, ś. p . Jasia

Szymerskiego, składała rodzice, babka I ciotka 30 zł.
na gwiazdkę dla dzieci.

„Pestalozzl" dla młodzieży szkolne| 24 kompasy I 12

większych dla najlepszych uczniów do uznania p. kie-
rowników szkół.

Krysia Przeźdzlecka 25 zł.
W striutnvm dniu wigilijnym bez raaszei ukochanej,

nigdy n|iezapomnianej Jrusl, dla uczczenia iei drog^l
pamięci — rodzice I brat składają 10 ił. aa gwiazdkę
dla dzieci

Odzież dla najuboższych
(do uznania wvdz. ofiar ..Kuriera Warsz.")

C- G. paczka odzieży. — H. W. paezke ubrania — B.
S. paczka odzieży. — W. M. paczke ubrania. — Krysia
i Wiesio paczkę odzieży— Bezimiennie szal włóczkowy.

Jerzy Liwski — odzież I zabawki.

— M. S.: na pomnik Najświętszego Serca Chrystusa"
Króla na placu Zbawiciela 5 zl. i na kościół M. B. Zwy-
cięskiej na Kamionku 5 zi.

— W. Gumińska: dla najuboższych (do uzn. wydziału
ofiar „Kur. Warsz.") 25 zł dla staruszka artvstv-rzeź-
biarza z chora żona 10 zł. i dla krawcowej. wdowy
matki 2-ga dzieci na opłacenie rat za maszynę do szycia
10 złotych.

— Dla uczczenia imienin ś. p . męża mego Adama —

składa J. G.: dla najuboższych dzieci na gwiazdkę, dla

wdowy krawcowej chore| na płuca na opłacenie rat za

maszynę do szycia, na budowę kościoła M. B. Zwycię-
skiej na Kamionku, na pomnik Najświętszego Serca

Chrystusa-Króla na placu Zbawiciela I na Instytut im.

Marji Skłodowskiej Curie po 10 zł., razem 50 zł.

Miłosierdziu czytelników polecamy:
— Młoda. Inteligentna, dobrych zasad społecznych

niezamożna Danne. zagrożona gruźlica Zdan'em lekarzy
dla wyleczenia płuc konieczny leszcze dwumiesięczny
Dobvt w sarfatorium, aby mogła pracować Gorąco pro
simy o pomoc dla blednet. nleszcześllwel sieroty

— Prosimy o pomoc plenieźna dla rolnika poszkodo-
wanego. doszczętnie zniszczonego przez wolne, maiace-

go żonę i 6-0 dzieci, na założenie małego handlu. abv
mieć stała podstawę żvcia I wychowania dzieci. Bardzo

polecamy zasłużonego człowieka
— Dla Janiny biedne! pracownicy, potrzebna proteza

na amputowana noge Musi pracować, a tak ciężko za-

rabiać, nie mogąc poruszać się swobodnie Bardzo go-

rąco polecamy l

— Wdowa krawcowa chora n* ołuca. malaea driecl'
-órke I 15 I svna 1. 12 w ukołach ma'ke staruszkę do
oracv niezdolna uprasza o łaskawa oomoc na oola.tnie
rat za maszvne do §zvcla Polecamy bardzo względom
oublicznoścl

OD ADMINISTRACJI.

Sprzedaż „KURJERA WARSZAWSKIEGO" na całej

Riwierze uskuteczniaj*:

NICE: Polskie biuro podróży „FRANCOPOL" —

14, rue Halóvy — tel. 20-77, orai wszystkie kioski.
CANNES: Librairie Perrier, 4 rue d Antibe. i kioski.
JU AN-LES-PINS: Librairie Lachamp Ay. de la Gare.

Garciaa, AT. de la Gare.
BEAUSOIEIL: Librairie GuarinL
MONTE - CARLO: Librairie GuarinL
MONACO: Librairie Hachette 1 bis rue GrimaldL
BHACLIEU S/M.: Librairie Bénazet.

NAJWIĘKSZA SZKOŁA SAMOCHODOWA

MtYLfNfKl
WARSZAWA JEROZOLIMSKA27

7170r

TO PEŁNOWARTOŚCIOWY SAMOCHOD!
Q cylindrów

06K.M.

4 hamulce „Bendlz"

4 amortyzatory hydraul.

Elektryczny wskaźnik

oliwy 1 benzyny

łtd.

INFORMACJE I N1EOBOWIĄ-
ZUJĄCE DEMONSTRACJE:

Go to jest wóz
pełnowartościowy?

Pełnowartościowym jest ten samo-

chód, w którego cenie policzone la
jakuajmniejsze nieistotne koszta, to
zn. te koszta, które, nie podnosząc
faktycznej wartości towaru, zwięk-
szają jego cenę, a więc: transport,
do, wielokrotne pośrednictwo 1 L d.

Takim wozem

jest Essexl
I-o. Montowany w Kraju, nie jest
obciążony zbęiluomi kosztami trans-

portu, nie podlega również wysokim
dom.

II-o . Organizacja sprzedaży Esseia
pomija licznych, zbędnych pośredni-
ków, przyczem już w fabryce usta-

lane as obowiązujące ceny.

„Hufo-Serwlce" Sp- z o. o.

WARSZAWA, NOWY ŚWIAT 9, TEL 141-57,141-07 7163r

-^aroizelba m^slca

ja*
ran

Ao*>
ł*

* włfla-

NOVYrviATAO MAR/7AtKOV/tfAlO2

JAN MATU/ZEW/KI
MAR/ZAŁKOV/VA 154 CHMIELNA 33

emir

W/ZĘDZIE

KEFIR leczniczy
ŚMIETANKA, MLEKO

|JOGURT Apt L. KASIŃSKIEGO
dawn. Mm K żyrkiego

ul. SZPITALNA 6. tel. 30-68.
FIU A: KRUCZA 42, teL 440-42.

Sprzedaż w aptekach. Dostawa do domów. tn02r

TlTOt
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TELEGRAMY.

ENCYKLIKA JUBILEUSZOWA.
WIEDEŃ 23 grudnia. (Tel. wł. ,,Kur. Warsz.")
Donoszą z Watykanu:
Z powodu zakończenia swego jubilenszn ka-

płańskiego wydał Papież encyklikę, rozpoczyna-
jącą się od słów: Quinquadecimo anno..., w któ-

rej wspomniawszy o swojem święceniu kapłań-
skiem w bazylice San Gioyanni in Laterano, po-
rusza następnie wypadki ostatniego roku i ja-
ko najważniejsze zdarzenia wymienia zała-
twienie sprawy rzymskiej, za pomocą układu la-

terańsklego, opartego na zasadach szczerze reli-

gijnych.
Traktat ten, złączony nierozerwalnie z konkor-

datom, przyniósł nietylko Włochom, lecz i całe-
mu światu jaknajlepsze owoce.

Papież wskazuje inne konkordaty, zawarte,
mimo poważnych trudności politycznych, a m. in.
konkordat zawarty z PrusamL

WT zakończeniu encykliki Ojciec święty oznaj-
mia, że przedłuża jubileusz do końca czerwca

1930 roku.

NASTĘPCA MIN. HILFERDINCA.
BERLIN 23 grudnia. (TeL wł. „Kur. Warsz.")
Wypadkiem dnia, żywo komentowanym w ku-

luarach parlamentarnych, była dziś sprawa na-

stępcy ministra Hilferdinga.
Jeszcze dziś przed południem wymieniano, ja-

ko najpoważniejszego kandydata socjaldemo-
kratę dr. Pawła Hertza.

Hertz, któremu frakcja socjalistyczna zapro-
ponowała nawet oficjalnie tekę finansów, odrzu-
eil tą propozycję. Wobec tego dziś wieczorem

preoeydent HLndenburg, na wniosek kanclerza

Mfiilera, mianował ministrem finansów dr. Mol-

ieahaners, obecnego ministra gospodarstwa
w reądsfo Rttcazy.

Na miejsce dr. Moldenhauera teka gospodar-
stwa oddana została posłowi socjalistycznemu,
Schmidtowi, który był dawniej kilkakrotnie mi-
nistrom Rzeszy. (M.) .

KLĘSKA HUGENBERGA.
BERLIN 23 grudnia. (Tel. wł. „Kur. Warsz.")
Wczorajszy plebiscyt przeciwko planowi

Younga, zainsccnlzowany przez Hugenbcrga-
Seldta-IIIttlera et Oo, zawiódł zupełnie. Uzyska-
no zaledwie 5.285.082 głosów, a wiec 25 proc. wy-
masanej do przejścia plebiscytu liczby głosów,
czyli za plebiscytem wypowiedziało się tylko
13.8 proc. uprawnionych do głosowania. Tak

więc akcja Hugenberga poniosła klęskę. Socjal-
demokraci i demokraci tryumfują z tego powo-
du, zapominając widocznie o tem, że akcja dr.

Schachta, idąca równolegle z akcją Hugenberga
w kiernnkn sabotowania planu Younga, postę-
puje energicznie naprzód. Prasa nacjonalistycz-
na pokrywa fiasko wspaniałomyślnie milcze-
niem i zapowiada nową walkę, lecz inną metodą,
czyli nie traci nadziei, czując teraz oparcie
0 Schachta. (M.)

PRASA CZESKA W AUSTRJI.
WTEDES 23 grudnia. (Tel. wł. „Kur. Warsz.")
Dzienniki czeskie w Wiedniu, uprawiające po-

litykę czeską, a zrzeszone w t. zw. Kronosyerlag,
przechodzą ciężkie przesilenie.

Formalnie wchodzą w skład Kronosyerlagu:
tygodnik gospodarczy „Die Borse", tygodnik ar-

tystyczny „Die Biihne" i wydawnictwo „Die
Sphinx". Faktycznie pozostaje także z tym na-

kładem w związku radykalno-demokratyczny
„Der Tag" i pismo poniedziałkowe ,J)er Mor-

gen",
Wfzy^tkie te wydawnictwa pozostawały

w bardzo blizlcim kontakcie z nakładem Orbisa,
względnie i „Prager Presse", zależnej od mini-
stra Benesza.

Likwidacja zupełna, albo częściowa, zależnych
od Pragi dzienników wiedeńskich oznacza silne
skurczenie się wpływów czeskich w Austrji.

Ponieważ po upadku Bodenkreditanstaitu, jej
były prezydent Sieghart nie ma potrzeby orjen-
towaó swoich dzienników „Neues Wiener Tage-
blatt" 1 „Yolkszeitnng", wedłng wskazówek Pra-

gi, a ostatnio nawiązał nawet wprost stosunki
1 Hngenbergiem likwidacja Kronosyerlagu jest
podwójnie ciężką klęską dla polityki czechosło-

wackiej w AustrJL

Likwldaojia Kroaosyerlagu, który popiersi so-

cjalistów w Austrji, zbiega się czasowo ze zwy-
cięstwem idei monarchistycznych w Austrji, co

nadaje całej sprawie zabarwienie polityczne.

ZARZĄD TEATRÓW CZESKICH.

Praga 23-go grudnia, (P. A . T .) — Na podsta-
wie uchwały poprzedniego jeszcze parlamentu
teatr narodowy w Pradze, który był dotychczas
administrowany przez krajowe władze samorzą-
dowe, przechodzi z dniem 1-go stycznia 1930 r.

pod administrację państwową i podlegać bodzie
i ministrowi szkolnictwa. Ministerjum wyzna-

czyło jeneralnego intendenta teatru, którym
jest dotychczasowy dyrektor teatru miejskiego
w Pradze, p. Jarosław Kvapil, znany dobrze
w Polsce sferom teatralnym. Jeneralny inten-
dent będzie miat równocześnie nadzór nad

wszystkiemi teatrami w państwie, korzystają-
cemi z subwencji państwowych.

DRAKOŃSKA USTAWA PRASOWA.
WIEDEŃ 23 grudnia. (Tel. wł. „Kur. Warsz")
Donoszą z Bukaresztu:

Nowy projekt ustawy prasowej wywołał w ko-
łach dziennikarskich silne niezadowolenie, nsta- |
wa bowiem przewiduje niejednokrotnie kary j
poprostu drakońskie.

Prezes syndykatu dziennikarzy wydał odezwę,
1

zalecającą dziennikarzom jaknajenergiczniejsze
zwalczanie ustawy, równoznacznej ze śmiercią
prasy.

Pisma dowodzą, że jest dziwne, aby demokra-

tyczny rząd Maniu chciał podciąć u korzeni wol-
ność słowa.

UCZCIWY GŁOS.

Paryż 23-go grudnia. (P. A . T.) — Z powodu
zakończenia w Berlinie obrad delegacji katoli-
ków francuskich z przedstawicielami centrum

niemieckiego, Gustaw Hervé oświadcza w „La .

Victoria", że wystąpienie ks. Ulitzki, stawiają-
cego m. in. jako warunek porozumienia francu-

sko-niemieckiego zwrot Niemcom korytarza
gdańskiego i Górnego Śląska, uwydatniają naj-
lepiej niemożliwość urzeczywistnienia zbliżenia :

pomiędzy Niemcami a Francją, dopóki istnieć

będą w Niemczech podobne prądy. Należy przy-
puszczać — zaznacza Gustaw Hervé — że dele-

gaci francuscy dali wyraźnie do zrozumienia
Niemcom, że nie leży w zwyczaju Francuzów
zawieranie paktów i załatwianie swoich osobi-

stych interesów z uszczerbkiem interesów ich ;

przyjaciół, a zwłaszcza ich przyjaciół Polaków. j

0 ROZBROJENIE NA MORZU.
LONDYN 23 grudnia. (Tel. wł. „Kur. War.")
W kolach rządowych istnieje poważne zanie- j

pokojenie o los konferencji morskiej z powodu
stanowiska Francji, żądającej, by ewentualne

wyniki tej konferencji były uważane za część
pracy komisji przygotowawczej LigL Sytuacja
jest trudna z jednej strony z powodu słuszności

moralnej takiego stanowiska, z drugiej zaś z po-
wodu niechęci Stanów Zjednoczonych A. P. ta- |
kiego związania kwestji rozbrojenia morskiego
ze znacznie trudniejszem rozbrojeniem lądo- I
wcm. (F. R.)
ZWIĘKSZENIE KWOTY IMIGRACYJNEJ.

Londyn 23-go grudnia. (A. T. E.) — Rząd Sta-
nów Zjednoczonych ustalił nową kwotę imigra-
cyjną 40 krajom, a w tej liczbie Polsce przyzna-
no podwyższenie kwoty. Roczny kontyngent imi-

grantów z Polski ustalono na 6.524 (przedtem
5.982). Niemcom, Szwajcarji i Irlandji zmniej-
szono kwotę.

BUDŻET STANÓW ZJEDNOCZONYCH.

Waszyngton 23-go grudnia. (P. A . T .) — Zna-
mienne jest, że w olbrzymim budżecie Stanów

Zjednoczonych na przyszły rok fiskalny, wyno-
szącym 3.830.445.231 doi., aż 72% przeznaczo-
ne jest na spłatę długów wojennych, na pensje
weteranów oraz'na utrzymanie armji i floty.
Osiem procent przypada na utrzymanie admi-

nistracji, 7 na skarb, a 13 na sprawy społeczne,
na pomoc dla rolnictwa, hygjenę i budowę gma-
chów państwowych.

NADZIEJE NA HANDEL Z SOWIETAMI.

Londyn 23-go grudnia. (A. T . E .) — Rząd an-

gielski, kładąc nacisk na rozwój stosunków gos-
podarczych między Wielką Brytanją a Z. S.
S. R ., postanowił utworzyć przy ambasadzie
w Moskwie stanowisko radcy handlowego oraz

sekretarza handlowego 3-ej klasy. Pierwsze |
z tych stanowisk obejmie dotychczasowy kon-
sul w Tamusui na Formozie, zaś drugie dotych-
czasowy wicekonsul w Konstancy. ,

OBRADY W DZIEŃ WIGILIJNY.

Londyn 23-go grudnia. (A. T. E .) — Z powo-
du nawału zajęć Izba gmin będzie obradowała

jutro, t. j. w dzień wigilijny; przewidywana
jest wielka mowa Churchilla, który podda ostrej
krytyce politykę finansową rządu Labour Par-

ty. Również zabierze głos kanclerz skarbu Snow-

den, który zamierza odeprzeć zarzuty, stawiane

przez Churchilla. W kołach politycznych panuje
nastrój naprężony.

Londyn 23 go grudnia. (P. A . T.) — Izba gmin
po raz pierwszy od lat 40 zaczyna ferje świąt
Bożego Narodzenia dopiero w dniu wigilijnym.
Ostatnie posiedzenie odbedzie izba jutro, d. 24

grudnia, o godz. 11 rano. Na porządku dnia znaj-
duje się 98 przeważnie drobnych spraw, nad
któremi dyskusja nie jest przewidywana. Dziś

po południu odbędzie się debata nad sprawą
egipską. Spodziewane są przemówienia sir Au-
stina Chamberlaina, Wilstona Churchilla i se-

kretarza spraw zagr. Hendersona.

SPÓR 0 STANOWISKO DUCHOWIEŃSTWA.
KOWNO 23 grudnia. (Teł. wł. „Kur. Warsz.")
Pismo urzędowe litewskie „Lietuvos Aidas"

umieściło nowy artykuł, który jest dalszym cią-
giem polemiki, prowadzonej w ostatnich dniach
w sprawie stosunku duchowieństwa do państwa
i państwa do duchowieństwa. Urzędowy organ
pisze, że dla wyjaśnienia kwestji stosunku po-
między Kościołem a państwem należy się zwró-
cić do słów Clirustusa: „Oddajcie co Boskie Bo-

gu, a co cesarskie cesarzowi".

„Wcale nie jesteśmy — pisze „Lietuyos Ai-
das" — przeciwnikami Kościoła katolickiego
i wcale nie chcemy się mieszać w wewnętrzne
sprawy o charakterze czysto religijnym. Prze-

ciwnie, jesteśmy gotowi popierać interesy Ko-
ścioła. Chcemy jednak, ażeby Kościół był lojal-
ny w stosunku do państwa narodowego i w sto-
sunku do narodowego rządu".

ŚNIEGI W SZWAJCARJI.

Bern 23-go grudnia. (P. A. T .) — W całej
Szwajcarji, po gęstych opadach śnieżnych, na-

stała piękna pogoda zimowa.

AMBASADOR HERBETTE

I KOM. LITWINOW.

Moskwa 23-go grudnia. (P. A . T .) — Jak po-
daje ajencja Tass., ambasador Francji w Mo-
skwie, p. Herbette, złożył wizytę komisarzowi
Litwinowowi w celu doręczenia mu oświadcze-
nia rządu rumuńskiego z okazji wystąpienia
Stimsona. Litwinow odmówił przyjęcia tego
oświadczenia, twierdząc, że rząd Z. S. R. R.
w odpowiedzi swej rządowi francuskiemu wska-
zał na wrogi charakter demarche trzech mo-

carstw i oświadczył, że wszelkie deklaracje, od-

noszące się do przystąpienia do demarche Stim-
sona, szczególniej w chwili, gdy cały świat po-
informowany jest o niemal całkowitem uregulo-
waniu konfliktu sowiecko-chińskiego, nie mają
żadnego celu i nie wiążą się w żaden sposób
z paktem Kelloga, wobec czego mogą być uwa-

żane wyłącznie za wystąpienia wrogie. Litwinow

zaznaczył m. in., że między Z. S. R. R. a Rumu-

nją wogóle nie istnieją żadne stosunki. Na sło-
wa ambasadora Herbette, że obowiązkiem jego
było wypełnić instrukcje swego rządu, Litwinow
odpowiedział, że instrukcje rządu francuskiego
nie mogą go zmusić do przyjęcia jakiejkolwiek
deklaracji trzeciego państwa i że wobec tego
ambasador Herbette może podać do wiadomości

swego rządu odmowę komisarjatu spraw zagra-
nicznych Z. S . R . R . przyjęcia deklaracji rumuń-

skiej. Pomimo to ambasador Herbette usiłował

odczytać Litwinowowi tekst deklaracji, Litwi-
now jednak nie chciał go słuchać i odmówił tak-
że przyjęcia dokumentu, który p. Herbette usi-
łował pozostawić u niego na stole.

ZATONIĘCIE PAROWCA.

Londyn 23-go grudnia. (A. T . E .) — Podług
doniesień z Szanghaju, zatonął podczas gwał-
townej burzy w pobliżu Hong-Kongu chiński

parowiec „Lee Czeong". Z 300 ludzi załogi i pa-
sażerów zdołano uratować zaledwie dwu. Na

okręcie europejczyków nie było.

ROZRUCHY KOMUNISTYCZNE.

Londyn 23-go grudnia. (A. W.) — Podług do-
niesień z Pekinu, wskutek wybuchu zamieszek
w Szanghaju, zostało rannych kilkudziesięciu
ludzi. Zamieszki zorganizowane zostały przez
agitatorów komunistycznych w związku ze

strajkiem w jednam i przedsiębiorstw.
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NĘDZA ROBOTNIKÓW W SOWIETACH.

Ryga 23-go grudnia. (A. T . E .) — Pisma sowieckie za

micszL-/.ujił wiadomości o ciężkich warunkach timterjainycb.
w jakie-|| znajduj!) się roboiuicy sow eccy w zugtębiu Do-
nieckiem. Największa| ptugą jest dotkliwy brak mieszkań
rubouiiczych. Częste są wypadki, że w jc-iluyiu ihAuju mie-
ści się kilku rodzin robotniczych. Ilość domów <tlu robotni-
ków ituiouiiust ciągle muluje, |ioirewuż sure domy ulitują
ruinie, u nowe nie są wcale budowane. Brak kanalizac ji
w dzielnicach robotniczych, bruk łążni. brudy w judłoduj-
uiucb I wogule antysaniturne warunki hytu robomiczego
spezyjuję szerzeniu się chorób cpideuiicznych. Liczba śmier-
telnych zachorowań jest wprost zastrasza, ąca. W ciężkich
wn rut|kach przebywają również dzieci robotników. Tjlko
60 proc. dzieci uczęszcza do szkół, reszta zajmuje się włó-
częgą. Pisma zaznaczaję, że dobrobyt robotników cięgle
pogarsza się, gdyż liczba ich wzrasta na skutek przypływu
ze wsi zubożałych włościan. W miarę zaś pogarszania się
warunków materjalnych rosnę również nastroje antysowieo-
kie wśród robotników.

BRAK MIĘSA W SOWIETACH.
Ryga 23 go grudnia. (A. T. E.) — Prasa sowiecka wdnl-

azjm ciągu poświęca dużo uwagi sytuacji na sowieckim ryn-
ku mięsuym. Według doniesień władz lokalnych, zapowie-
dziana prisoz komisarjat handlu akcja męsnu wywołała po-
płoch wśród włościan, którzy nie chcą dostarczać bydła po
cenach rzędowych i masowo wyprzedają żywy Inwentarz
kuiR-om prywatnym, pisran zaznaczają, że takie postępo-
wanie wlościau zagraża nietylko obecnej akcji aprowizacyj-
nej Sowietów, lecą ujemnie wpływa na zasiewy wiosenne
i zmniejszy produkcję rolną,

LUDNOŚĆ MIAST AMERYKI.
Nowy Jork 23-go grudnia. (P. A. T .) — Według osta-

tnich obliczeń, miasto Nowy Jork liczy obecnie 0.031,056
mieszkańców, w tem 1.508.381 rodzin. W Uczbie tej jest
8.324,544 kobiet, a 3.307,112 mężczyzrfJ Okręg nowojorski
wraz s wszystkiemi przedmieściami, nie należącemi admini-
stracyjnie do Nowego Jorku, ma 11.025,000 mieszkańców.
Następujące miasta w Stauach Zjednoczonych mają przeszło
miljou mieszkańców: Chicago 3.29G.0S0, Filadelfja 2.170,207,
Detroit 1.049,500, Los Angeles 1.470.000, Cicveland L328,040.

STRAJK PRZEMYTNIKÓW.
Detroit 23-go grudnia. (P. A. T.) — Niezwykle znamien-

nym dla stosunków prohibicyjnych w Ameryce jest strajk
przemytników wódki, który wybuchł po drugiej stronie rze-

ki w Detroit, w Kanadzie. Strajkujący żądają 3 dolarów
za przemycenie 12-butelkowej skrzyni wódki. Przemytnicy
strajk wygrali, prayczent do ustępliwości skłoniło pracodaw-
ców olbrzymie zapotrzebowanie trunków pray nadchodzących
świętach.

Misja prof. K. Bartla.
Liczne konferencje, które prof. K . Bartol po

swem przybyciu do Warszawy prowadził, przez
cały dzień wczorajszy, nie doprowadziły jeszcze
do całkowitego zrealizowania powierzonej mu

przez P. Prezydenta Rzplitej misji sformowania

rządu. Niewątpliwie jednak stanowią one waż-

ny fragment zabiegów desygnowanego premje-
ra, zbliżając nas do chwili powstania jego no-

wego gabinetu. Odjeżdżając z Warszawy wie-
czorem z powrotem do Lwowa na czas świąt Bo-

żego Narodzenia, prof. K. Bartel w rozmowie
z przedstawicielem jednej z ajencji prasowych
oświadczył, ie jest zadowolony z przebiegu prze-
prowadzonych wczoraj rozmów. Widaé zatem,
zatem, że osiąga to co zamierzał i wierzy w po-
wodzenie swej misji. Takie mniemanie udziela

się też kolom politycznym. O ile jeszcze w sobo-

tę nie brak bylo głosów, i to przeważnie w obo-
zie sanacyjnym, oceniających sceptycznie szan-

se zabiegów prof. K. Bartla, o tyle już wczoraj
panowało zgodne przekonanie, ie piąty gabinet
prof. Bartla bedzie utworzony w pierwszych
dniach po świętach Bożego Narodzenia. Mimo

więo, ie znajdujemy się w okresie przedświą-
tecznym, w kołach politycznych śledzono wczo-

raj z niesłabnącą ani na chwilę uwagą tok roz-

mów, które wczoraj prowadził prof. K. Bairtel,
a tembardziej, ie w kołach tych utrwaliło się
już przekonanie, ie nowy gabinet będzie miał
za naczelne zadanie przeprowadzenie rewizji
konstytucji na drodze legalnej, w parlamencie,
a zatem liczy na współpracę z sejmem. Oczywi-
ście, że skład osobowy tego gabinetu nie może

być w takich warunkach rzeozą obojętną.

Przedewszystkiem interesowano sie osobami,
z którem i p. Bartel w dńiu wczorajszym prowa-
dził rozmowy w nadziei, ie pozwoli to zorjen-
toifcać sie w składzie przyszłego rządu.

Przeprowadzone przed południem konferencje
z dotychczasowymi ministrami, pp. Zaleskim,
Kilimem i Matuszewskim zdawały się wskazy-
wać, ie prof. Bartel liczy na ich współpracę
w swoitn gabinecie.

Po poLudniu, o godz. 4-ej m. 80 w jen. inspek-
toracie sił zbrojnych, odbył prof. Bartel półto-
ragodzinna konferencję z p. marszałkiem Pi!- ,

sudskim. Udal się następnie na Zamek i tara

|prowadził dłuższą rozmowę % dotychczasowym

ministrem spraw wewnętrznych, jen. SLawoj-
Składkowskim.

Wiadomość o tej ostatniej rozmowie nie pozo-
stać bez echa w ko acli politycznych. Wniosko-
wano tam bowiem, że wbrew ogólnym przewi-
dywaniom, p. Bartel zamierza zatrzymać

j w swoim gabinecie jen. Składkowskiego na sta-

nowisku ministra spraw wewnętrznych.
Rozmowa z p, ministrem Skladkowskim za-

kończyła cykl wczorajszych konferencji p. Bar-
tla. Wieczorem p. Bartel wyjechał do Lwowa,
zkąd powróci do Warszawy w piątek, d. 27 b. m .

W tym dniu można się spodziewać ogłoszenia
listy jego gabinetu. Nie brak jednak głosów, że

gabinet j?owstanie dopiero w sobotę.

NOWE OŚWIADCZENIE

MIN. KWIATKOWSKIEGO.

W polemice swej z b. premjerem i min. skar- ,

bu p. Władysławem Grabskim p. minister prze- |
myslu i handlu E. Kwiatkowski nadesłał nam

oświadczenie następujące:
„W związku z drugim listem p. Władysława Grabskie-

go, ogłoszonym w prasie w d. 22 b. m., nie dotykając na

razie kwestii zasadniczych, pragnąłbym w chwili obec-
nej, sprostować tylko ikilka informacji;

1) Ministerium przemysłu i handlu wydało polecenie
dyr. Chorzowa konferowania z panem postem Korfan-
tym w sprawie finansów Chorzowa nie w tvm okresie,
w którym pan poseł Korfanty piastował godność wice-
premiera, ale właśnie wówczas. gdv funkęii tei nie pia-
stował i w tem właśnie leżv sens poruszone! kwestii.

2) Pan Wl?.dvsław Grabski Pisze tei: „Alę szkoda, że
przytaczając jaik przy pomocy „mobilizowania" posłów
udało mi się otrzymać jeden n\i!ion bonów, .nie zaznaczył
pan minister Kwiatkowski wiele Chorzów otrzymał
w czasie moich rządów w r 1924-25 mi bez ..mobilizo-
wania" posłów. W bilansie Chorzowa na dzień 3i grud-
nia 1925 r. znajduje sie w pasywach kapitał ministerium
skarbu w !kw(ocie 9.931.701 zł., a pożyczek w Banku go-
spodarstwa |krajowego w kwocie 3.598 820 zł."

„Widać z tego, ie .nierawsze dawałem Chorzowowi
„twarde i złowrogie odpowiedzi „nie dam."

Gdybym chciał utyć własnych slów pana Władysława
Grabskiego z Jego pierwszego listu, musiałbym powie-
dzieć, że wszystko to Iest płodem iego własne! lub iego
Informatorów fantazji".

Rzeczywiście bowiem sumę pierwsza dał Chorzowowi
nie pan minister skarbu Władysław Orabski w latach
24-25, lecz minister skarbu Rzeszy Niemieckie! i to iuż
w latach 1916-17. Jest to bowiem w pasywach zdewaluo-
wany zresztą odpowiednik nieruchomości fabrycznych
zbudowanych 1 zainstalowanych na siedem lat przed ob-
Jeciem Ślązka przez Polskę, a na osiem lat przed obję-
ciem teki skarbu przez pana Władysława Grabskiego.
Druga suma to częściowo kredyt towarowy, jaki posia-
da każda fabryka magazynuiaca towar, a częściowo kre-
dyt dawany pośrednio przez fabrykę rolnictwu, (nie zaś
samej fabryce) na kupno nawozów sztucznych, co bylo
i iest stosowane hez Ingerencji ministrów skarbu nawet
do towarów pochodzenia zagranicznego.

Eugeniusz KwłatkowskL"

ZMIANY W ARMJI.

W dniu 23 b. m. ukazał się numer „Dziennika
personalnego M. S. wojsk". Dziennik zawiera

zarządzenie P. Prezydenta Rzeczypospolitej
W sprawie nadania stopnia porucznika 14 pod-
porucznikom, zarządzenie w sprawie nadania
lokat podporucznikom ze starszeństwem z dnia
15 sierpnia 1928 r., zarządzenie w sprawie prze-
mianowania na oficerów zawodowych — ofice-
rów rezerwy, powołanych do służby czynnej, za-

rządzenie w sprawie zwolnienia ze stanowiska
szefa departamentu artylerji M. S, wojsk., pułk.
dypl. Przedrzymirskiego-Krukowicza Emila, na

którego miejsce szefem departamentu artylerji
mianowany jest pułk. Jan Maciej Bold, dowód-
ca 5-ej grupy artylerji, zarządzenie w sprawie
mianowania: pułk. Wrzalińskiego Stanisława

Mikołaja, szefa biura uzupełnień M. S. wojsk.—
dowódcą 30-ej dywizji piechoty, dalej w spra-
wie zwolnienia prokuratorów, mianowania sę-
dziów i prokuratorów, przeniesienia do rezer-

wy. Prócz tego „Dziennik" zawiera zarządzenie
ministra spraw wojskowych w sprawie powoła-
nia na dwuletni kurs 1929/81 do wyższej szko-

ły wojennej oficerów, którzy ukończyli kurs

próbny i odbyli przepisany stage linjowy (wraz
z listą imienną tych oficerów), dalej zwolnienia
ze stanowisk z równoczesnem oddaniem do dys-
pozycji dowódców O. K., mianowania na stano-

wiska dowódców w poszczególnych formacjach,
przeniesienia na inne stanowiska, przesiedlenia,
przydzielenia absolwentów szkół podchorążych,
przeniesienia do K. O . P., przeniesienia w stan

nieozyrmy (m. in. jen. bryg. dr. Stefan Hubic-

ki), przeniesienia w stan spoczynku (z dyspo-
zycji dowódców O. K .

— 78 oficerów) i t. d .

Między innemi jen. bryg. dr. Józef Zając, do-
wódca 23 dywizji piechoty, przydzielony jest do

dyspozycji szefa sztabu głównego w centrali I

wyższych itudjów, i

KRONIKA POLITYCZNA.
DEPESZA OJCA ŚWIĘTEGO.

Pan Prezydent otrzymał od Jego świątobli-
wości papieża Piusa XI depeszę następująęej
treści:

„życzenia Waszej Ekscelencji i narodu pol-
skiego są Nam równie drogie, jak nasze wspo-
mnienia l Polski. Prosząc Boga o największą
pomyślność tego szlachetnego narodu katolic-

kiego, z całego serca przesyłamy Waszej Eksce-

lencji, Jego rodzinie i Jego ukochanemu krajo-
wi błogosławieństwo Apostolskie."

Depesza ta jest odpowiedzią na następującą
depeszę, przesłaną przez Prezydenta:

„Z racji 50-ej rocznicy działalności kapłań-
skiej Waszej świątobliwości, uroczyście obcho-

! dzonej w całym świecie katolickim, w szczegól-
ności w Polsce, gdzie żywe są wspomnienia po-
bytu Waszej świątobliwości pośród nas, oraz

jego święceń biskupich w katedrze warszaw-

skiej, proszę Waszą świątobliwość, aby zechciał

przyjąć zapewnienia mego synowskiego odda-
nia oraz najgorętszego mojego 1 narodu pol-
skiego życzenia szczęścia dla Waszej świątobli-
wości oraz chwały i trwałości Jego panowania.

(P. A. T.)

WYJAZDY ŚWIĄTECZNE.
Wczoraj wieczorem wyjechał do Lwowa, po

całodniowym pobycie w Warszawie, prof. Kazi-
mierz- Bartel.

Wczoraj o godz. 17.25 wyjechał z małżonką
na urlop świąteczny minister komunikacji, in-

żynier Alfons'KUhn. t

Minister przemysłu i handlu, inż. E. Kwiat-

kowski, wyjeżdża na święta Bożego Narodzenia

do Krynicy.
Minister spraw wewnętrznych, jen. Sławoj-

Składkowski, wyjechał na święta do Nałęczowa.

AMERYKAŃSKA POMOC OFIAROM

SOWIECKIEGO TERORU.

Z Nowego Jorku donoszą, ii amerykańskie placówki
konsularne w Mandżurii przyjęły niezwykle czynny
udział w niesieniu pomocy ofiarom bolszewickiego te-
roru I okrutnych rzezi, iakich dopuściły się oddziały
armii czerwone! w osiedlach rosyjskich na terytorium
chińskiem. Amerykański konsul w Charbinie. o. Lilię.
strom zwiedził osobiście miejscowości, z których słę
wycofały oddziały bolszewickie i przekonał sie. że
ogłoszone w prasie relacje nie oddala całe! okropności
zbrodni, których ofiara padła bezbronna ludność okrę-
gów, snlondrowanvch przez oddziały sowieckie. Z ini-

cjatywy p Liliestroma zawiazal sie w Charbinie komi-
te-t pomocy ofiarom. Poselstwo amerykańskie w Chi-
nach zwróciło się do amerykańskiego Czerwonego
Krzyża z prośba o poparcie akcji tego komitetu. W od-
powiedzi przekazał amerykański Czerwony Krzvż 10

tysięcy dolarów, iako ofiarę na cel dorażnei pomocy.
Naibardziei dotknęły zbrodnie bolszewickie liczne

dzieci, których rodzice zostali wymordowani przez bol-
szewików, Liczba tvch dzieci, które znaiduia się obec-
nie w Charbinie. obliczana iest na przeszło I tvaiaę.
Czynione sa starani* w celu zainteresowania amery-
kańskiego Czerwonego Krzyża losem tych sierot I za-

łożenia wielkiego przytułku, w którym dzieci te mo-

głyby bvć wychowane w duchu chrześcijańskim. Akcja
ta spotkała sie również z przychylnym poparciem ame-

rykań skiego konsulatu w Charbinie,

WYCIECZKA OFICERÓW REZERWY.

Dnia 26 b. m. wyjeżdża do Paryża po raz

pierwszy oficjalna reprezentacyjna wycieczka
Związku oficerów rezerwy Rzplitej, w liczbie
około 120 uczestników. W skład delegacji spe-
cjalnej wchodzą: pp. wiceprezes Hupert, człon-
kowie zarządu: płk. Dienstl-Dąbrowa, Parnlew-

ski, Stypiński, Wroncki, Topczewski, Kozłow-
ski. Delegacja będzie przyjęta przez prezyden-
ta republiki francuskiej i ministra wojny.
W dniu przyjazdu delegacja zgasi i zapali znicz
i złoży wieniec na mogile Nieznanego żołnierza

pod łukiem tryumfalnym. Poza tem złożone bę-
dą wieńce na grobie marszałka Focha i pole-
głych w obronie Verdun. Wycieczka w czasie

pobytu swego we Francji będzie podejmowana
przez ambasadora Chłapowskiego, francuski

Związek oficerów rezerwy, Fidac i Związek
kombatantów. W dniu 3 stycznia p. r . po zwie-
dzeniu Havru, wycieczka powraca na statku

„Pologne" do kraju.

Wycieczkę prowadai jej inicjator, ppłk.
Dienstl-Dąbrowa,
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Droga komety Wilka.

Obserwacje nad kometą Wilka, o której do-

nieśliśmy przedwczoraj, są kontynuowane w ob-

eerwatorjach polskich i zagranicznych. Kometa

nadal przedstawia się w postaci bardzo słabej
mgiełki, dziewiątej wielkości gwiezdnej. Z obser-

wacji, dokonanych w d. 20, 21 i 22 b. m., prof.
T. Banasiewicz w Krakowie wyznaczył już ele-

menty jej drogi w przestrzeni. Z jego obliczeń

wynika, iż kornela zbliża się obecnie do słońca

i do ziemi; najbliżej słońca — w periheljum,
czyli w punkcie przysłonecznym będzie w dniu

17 stycznia 1930 r. Jej odległość od słońca wy-

niesie wówczas 0.78 jednostki astronomicznej,
czyli 117 miljonów km. Płaszczyzna orbity ko-

mety pochylona jest do płaszczyzny drogi ziem-

skiej pod kątem 56 0
; w chwili odkrycia (d. 20

b. m. wieczorem) kometa znajdowała się w odle-

głości 134 mil. km. od ziemi. Te dane zarówno

jak i inne, obliczone przez prof. T. Banasiewi-

cza, zostały już przez niego zakomunikowane te-

legraficznie do centrali telegramów astrono-

micznych w Kopenhadze.

Kometa biegnie naokoło słońca po drodze, bar-

dzo zbliżonej do paraboli — o ile można wnio-

skować z tak blizkich do siebie obserwacji.
Dokładny zaś charakter drogi komety, oraz

ewentualny związek jej z drugiemi kometami,
będzie wyjaśniony w ciągu najbliższych 5—10

dni.

Michał Kamiński,
prof. uniw. warsz.

ZE STOW. URZĘDNIKÓW PAŃSTWOWYCH.

W dniu 22 grudnia b. r. obradował w Warsza-

wie zarząd główny Stowarzyszenia urzędników
państwowych R. P.

Punkt ciężkości obrad spoczywał w wygłoszo-
nem sprawozdaniu z zakresu prowadzonej przez
Kom. wykonawczy akcji zawodowej, a w szcze-

gólności w dyskusji, jaka się rozwinęła nad re-

zultatami ogólnego kongresu pracowników pań-
stwowych, w którym brało również udział Sto-

warzyszenie urzędników państwowych. W toku

tej dyskusji jednomyślnie potępiono różne usi-

łowania, zmierzające do obniżenia powagi i zna-

czenia kongresu przez imputowanie organizato-
rom i uczestnikom kongresu celów politycz-
nych.

W wyniku całodziennych obrad powzięto je-
dnomyślnie następujące rezolucje:

1) „Zarząd główny S, U. P . R . P . stwierdza,
te udział Stowarzyszenia urzędników państwo-
wych R. P . w ogólnym Kongresie pracowników
państwowych był koniecznym etapem w akcji,

Erowadzonej przez S. U. P. w obronie najżywo-
niei szvch postulatów urzędniczych".

2) „Zarząd główny stwierdza, iż niesłychanie
ciężkie warunki pracy i płacy urzędników pań-
stwowych, które zmusiły zarząd główny do po-

wzięcia w dniu 2.XI 1929 r. uchwały, upowa-

żniającej Komitet wykonawczy S. do użycia
wszelkich rozporzadzalnych środków w celu

osiągnięcia realizacji słusznych postulatów rzesz

urzędniczych W niczem nie uległy polepszeniu,
a przeciwnie, w związku z nadchodzącą zimą
i wzrastającym z dnia na dzień zadłużeniem

tych rzesz, jeszcze się pogorszyły."

W tym stanie rzeczy, zarząd główny wzywa
Komitet wykonawczy do dalszej wytężonej ak-

cji w ramach uchwały z dnia 2.XI 1929 r.

ZEBRANIE LITERACKIE.

W 1 cykata redakcji „Tygodnika ilustrowanego" odbyło
sle wczoraj tradycyjne zebranie przed wigilijne, które

Zgromadziło znaczny zastęp przedstawicieli piśmiennic-
twa ! publicystyki. Liczne grono pracowników 'pióra
spędziła w bardzo miłym nastroju wspólnie kNoka go-

dzin.

ZJAZD W ZAKOPANEM.

Ostatnia niedziela była pierwszym dniem

masowego zjazdu świątecznego. Pięó pociągów
pośpiesznych, dwa osobowe, przybyły przepeł-
nione publicznością. Urznd stacyjny oblicza, że

-w niedzielę zjechało do Zakopanego 3.OOO osób.

Dzisiaj, w poniedzia^k, ruch trwa w dals.zym
ciągu. Pogoda dopisuje wspaniale. Mróz i śnieg
stwarzają idealne warunki przede wszystkiem
dla narciarzy.

LISTY DO REDAKCJI.

Wielce Szanowny Panie Redaktorze 1

Ninieiszem uprzejmie prosimy o umieszczenie w Pań-
skiem poczytnem pośmie następującego oświadczenia:

Wobec rozszerzanych pogłosek o rozłamie w „Odro-
dzeniu", oraz o wystąpieniu wszystkich członków byłej
organizacji „Katolicka młodzież narodowa", niże! podpi-
sani w imieniu byłych seniorów i byłych członków „Ka-
tolickiej młodzieży narodowej", obecnych członków S. K.

M. A. „Odrodzenie" i „Związku seniorów odrodzenia"
stwierdzają co następuje:

1. Umowa, zawarta między Stow. mł. akadem. „Odro-
dzenie" i organizacją akademicką „Katolicka młodzież
narodowa", oraz między senioratami tych organizacji we-

szła w życie w dn. 9 czerwca b. r. i z ta chwilą obie wy-
żej wspomniane organizacje przestały istnieć, powstała
natomiast na ich miejsce nowa organizacja pod nazwa

Stow. katolickiej młodzieży akademickiej „Odrodzenie".
która przyjęła wszelkie prawa i obowiązki obu łączących
się organizacji, wobec czego nie istnieje możliwość zer-
wania umowy przez jedna z nielstn : eiacvch stron,

2. Stwierdzała, iż zarzuty, że wyżei wspomniana umo-

wa nie została wykonana, sa nieistotne.
3. Że nie sa zgodne z prawdą zarzuty, iż nowa dekla-

racja Ideowa, S. K. M . A . „Odrodzenie" iest sprzeczna
z założeniami ideowemi i dążeniami „Katolickiej mło-

dzieży narodowej", oraz stwierdza.ia, że w opracowywa-
niu jej brali udział byli członkowie byłej „Katolickiej mło-

dzieży narodowej".
4. Stwierdzaia, iż nie jest prawdą, iakoby członkowie

byłej „Katolickie! młodzieży narodowej" wystąpili wszy-
scy z S. K. M. A. „Odrodzenie", gdyż pozostała w rucliu

odrodzeniowym znaczna większość seniorów, oraz pra-
wie wszyscy dawni kierownicy-akademicy „Katolickiej
młodzieży narodowej", i że wobec tego osohy, które

wystąpiły z „Odrodzenia", nie maia prawa używać dla
organizacji, która zakładają, nazwy „Katolicka młodzież
narodowa".

5. Iż właścicielem nazwy, praw majątku I tradycji „Ka-
tolickie| młodzeży narodowej" w myśl układu o fuzji
miedzy Stowarzyszeniem młodzieży akademickie| „Odro-
dzenie" 1 „Katolicka młodzieżą narodowa" test iedynie
„Stowarzyszenie katolickiej młodzieży akademickiej „Od-
rodzenie".

6. IŻ z żalem konstatują, że wystąpienie z „Odrodze-
nia" części ich byłych kolegów z „Katolickie| młodzieży
narodowej" wyjść może iedynie na szkodę Akcii katolic-

kiej, dla której wszystkie dążności winny być skonsoli-
dowane.

Z wysoklem poważaniem
Vice-prezes zarz. główn. Związku seniorów „Odrodzenia"

(—) dr. Kazimierz Marian Morawski,
h. senior b. „Katolickiej młodzieży narodowej".

Członek Rady naczelne'! i zarządu Kola warszawskiego
Związku seniorów „Odrodzenia"

(—) Józef hr. Tysz|kiewicz,
h. prezes Koła seniorów b. „Katol. młodzieży narodowej".

Członek Związku seniorów „Odrodzenia"
(—) ks. Feliks de VUle,

b. senjor b. .Katolickiej młodzieży narodowej".
Vice-prezes .Pas Romana" i Vice-prezes komitetu wy-
konawczego Rady naczelnej S. K. M. A. „Odrodzenia"

(—) Michał Sobański.
h. członek b. „Katolickiej młodzieży narodowej".

Przewodn. XIlI-ej Rady nacz. S. K. M. A. . . Odrodzenie"

(—) Tadeusz Sztevner,
\ b. yice-prezes b. .JCatołlckie! młodzieży narodowei"
Kierownik Komisji spraw zagranicznych i czł. Kom. wyk.

rady naczelnej S. K. M. A. . . O drodzenia"

(—) dr. Janusz Patewski,
b. członek b. „Katolickiei młodzieży narodowej".

Warszawa, d. 23 grudnia 1929 r.

Z SADÓW.

O GARBARNIĘ HORNA.

(dalszy ciąg procesu).
W ostatnich dniach sad wysłuchiwał opinii szeregu

biegłych.
0 koniunkturze ekonomiczne| I gospodarcze! w Polsce

W latach 1924—1925. składali opinie biegli: prof. Lewiń-
ski i dr. Lipiński.

Bardzo ważna, ze względu na kwestie szacunku nie-

ruchomości, które stanowiły własność Horna. byla eks-

pertyza biegłych inż. E. Krzemieniewskiego. inż. W. Ki-

iewskiego i Wł. Mieczkowskiego. Biegli ci oszacowali
nieruchomości sporne dużo niżei. aniżeli eksperci, po-
wołani na śledztwie arch. Żurkowski i Karpiński. Wo-
bec obszernego materiału, i nieuzgodnleula tvch dwóch

opinii sad odroczył dalsze badanie wspomnianych eks-

pertów do pierwszych dni stycznia.
Wczorai znów sad wysłuchiwał opinii biegłych powo-

łanych do oszacowania galerii obrazów Horna.
W charakterze biegłych powołani zostali: prof. Fr.

Eismond. Kulikowski. Afce Gutnaier, Kaniewski i Wa-
silewski.

1 w tym wzgledzle opinia nie bv!a tednolita. Jedna

grupa ustaliła wartość na 39.000 . druga na 80.000 zł„
nalwyższa zaś ce>ne podał biegły Gutnaier, szacuiac rze-

czone obrazy na 98.000 zł.

Opinia powyżs-za biegtyah dotyczyła cen obecnych.
Co do wartości obrazów na rynku w roku 1925. również

opinia nie została uzgodniona. Biegli Wasilewski i Ka-

niews|ki stwierdzili, że w tym czasie cena bvła niższa.
Odwrotnie natomiast zeznawali pozostali biegli, którzy
kategorycznie stwierdzali, iż w r. 1925 obrazy bvlv o 25
proc. conaimniei droższe. Jako szczegół warto zazna-

czyć. że biegły Wasilewski uważał, iż obrazy, na któ-

rych przedstawione sa kobiety w negliżu, oosiadaia du-
żo mniejsza wartość rynkowa.

Oponował przeciwko temu ekspert Gutnaie.r . który
ł
wierdził. że te względy nie maia wpływu na cene. Bie-

gły Gutnaier podkreślił szereg dzieł w galerii Horna
o wartości muzealnej. Sa to obrazy Lenca. Pawliszaka,
Gersona I t. p.

Dalszy cłu procesu dnia 2 stycznia 1930 rodsa.

Z PAŃSTW. LOTERJI
NA CELE DOBROCZYNNE.

D. 23 b. m . . w 15-tel loterii państwowe! na cele do-

broczynne. padły wygrane nasteouiace:
Zł. 30.000 na n-r 38863.
Zł. 15.000 na n-ry: 15376 47307.
Zł. 5.0GO na n-rv: 11495 25877.
Zl. 1.000 na n-rv: 8291 24649 29317.
Po zl. 500 na n-rv: 3514 14856 .33644 37771 43502 49932.
Po zł. 250 na n~rv: 770 7284 10109 21132 21922 25401

27914 28175 29419 33647 35610 42443 43599 52229 52375.
Po zł. 100 na n-rv: 7070 7389 7445 8662 8893 15503

19077 21054 21959 21921 ?2896 23542 2884,2 3002S 31355
35094 38004 40739 38626 41044 41439 41960 45819 52i761
56216 57103 5935S.

__

^

WYKOLEJENIE SIĘ POCIĄGU NIEMIECKIEGO

Wczoraj, o g. 8-ej pp., na stacji Samostrzel, na linji Byd-
goszcz — Piła, wykoleił się poci4g tranzytowy, idący z Ber-
lina do Prus Wschodnich. Wykolejenie nastąpiło z powodu
przejechania przez maszynistę sygnału ostrzegawczego na sta-

cji Samostrzel 1 wpadnięcia na zwrotnicę boczną. Czy wy-
padek nastąpił z powodu zepsucia się hamulca w parowozie,
czy wskutek nieuwagi maszynisty — ustali dopiero śledztwo.

Parowóz spadł z toru na bok 1 pociągnął za sobą 6 wa-

gonów, w tem brankard. Ciężko ranny jest maszynista,
który uległ połamaniu nóg i zgn'eceniu klatki pfersluwej.
Pozatem jest około lG-tu lekko potłuczonych pasażerów, na

których spadały bagaże z pólek.
Na miejsce wypadku z Bydgoszczy wysłano specjalny po-

ciąg. Wszyscy podróżni wyprawieni zostali do Iławy. Je-
dnocześnie z Bydgoszczy 1 z Gdańska wyruszyły komisje
śledcze, wczoraj zaś wieczorem z Warszawy wyjechała
komisja ministerjalna.

Z KRONIKI OSTATNICH WYDARZEŃ.

Podstępny woźny. Stały klijent Banku zachodniego, P.
S. Beilin, kupiec, zgłosił się wczorai do tego banku, aby
podnieść ze swego rachunku za czekiem 2500 zł. Po za-

łatwieniu wstępnych formalności p. B . otrzymał w okien-
ku numer 275 do kasy i czekał swoiei kolełki. Czeka na-

prózno. Zwraca się do kasiera i otrzymuie odpowiedź, że
na nr. 275 jeszcze nie otrzymał czeku. P . B . znów czeka.

Zniecierpliwiony zwraca sie znowu do urzędniczki i do
kasóera. Poczęto sprawdzać i wówczas wyszło na >aw,
Że czek p. B. opatrzony jest nr. 268 i że już ktoś pienią-
dze odebrał. Powstała konsternacja. O podstępnem oszu-

stwie zawiadomiono pollcię śledczą I ta poczęła spraw-
dzać tok omawianej operacji i dokumenty. Wyszło na

jaw, że gdy urzędniczka, dokonawszy zapisu, opatrzyła
czek nr. 275 i ieden kupon z tym numerem oddała p. B„
czek w drodze do buchalterii zmienił numer, mianowicie

otrzymał nr. 268. Malwersacji dopuścił sie woźny banku

Więckowski (Pańska 101), który sie przyznał do winy
i podał iako swego wspólnika, nieiakiego „Władka", któ-

rego bliżej nie zna, a który po odbiorze n eniedzy miał
czekać na Więckowskiego w umówionym szynku i po-
dzielić się łupem, jednak się nie stawił i przepadł. Więc-
kowskiego policia zabrała do wiezien :

a śledczego.

Przypadkowe odkrycie złodziei. Onegdai wywiadowcy
urzędu śledczego zatrzymali w halach Mirowskich zna-

nego luż ze sprawek nieiakiego Henryka Mystkowskiego
(Krochmalna 16), przy którym znaleźli 3 wytrychy,
1665 złotych, 177 doL 3 zegarki i raczke srebrna od la-
ski. Okazało sie, te policia trafiła przypadkowo na spraw-
cę kradzieży u komisarza w komendzie głównei p. Tad.

Bugąia (Parkowa 33), gdzie włamywacze zabrali goto-
wiznę, kosztowności i różne cenniejsze rzeczy na sume

około 7.000 zł. Dalsze dochodzenie ustaliło, że w kradzie-
ży brał również udział Wiktor Kilen, lokator „cyrku",
cześć zaś skradzionych rzeczy odebrano od St. Macie-

jewskiego (Krochmalna 16). Trójka siedzi w areszcie
śledczym.

Zamach samobójczy zatrzymanego zbiega. Na dworcu
Gdańskim zatrzymano b. sekwestratora m. Zakroczymia,
30-letniego Andrzeja Zborowskiego, którego spotkał
przypadkowo obywatel Zakroczymia, o. Podgórski i po-
lecił aresztować iako ukrywaiacego się defraudanta. Po

odprowadzeniu Zborowskiego do komisariatu, przed przy-
stąpieniem do spisywania protokółu. Z. dobył rewolweru
i w zamiarze samobójczym postrzelił sie w pachwinę.
Wezwane Pogotowie odwiozło desperata do szpitala na

Czyste.
Agitatorzy komunistyczni. Przed szkoła im. Konarskie-

go (Leszno 70) aresztowano Icka Kirszberga z Góry Kal-
warii 1 Moszka Elbauma (Nowolipie 30), gdy wychodzą-
cej młodzieży rozdawali proklamacje komunistyczne.

Przedświąteczne zabiegi. Do sklepu Marii Ratyńskiej
(Żelazna 70) przyszedł miody kliient, abv kupić krawat.

Wybierał, targował, wreszcie upatrzył sobie kosztow-
niejszy. lecz aby się upewnić, czy wybrał „twarzowy" —

a'aż vi sobie krawat na szyję i z mieisca — w nogi.
Właścfcielka sklepu podniosła alarm I złodzieia pochwy-
cono na ulicy. Był to Nuchym Sułkowiak (Dzika 62).

Samobójstwo starca. Wczorai w nocy, w mieszkaniu
własnem przy ul. Grotgera 25, targnał sie na życie 77-let-
ni Romuald Leszczyc-Janiszewski, który w tym celu od-

kręcił wszystkie kurki przy lampie gazowe! i maszynce.
Wczorai zrana sąsiedzi znaleźli starca nie daiacego luż
oznak życia. Lekarz prywatny stwierdził śmierć. Przy-
czyna samobóistwa — długotrwała nieuleczalna choroba.

Wyhuch zaprawy do podłogi. Przy ul. Nowy Świat 16,
w pokoiach kawalerskich na 4 piętrze, numerowy, 19-iet-
ni Zygmunt Wrotczak, w czasie przygotowywania za-

prawy do podłogi, oalac papierosa spowodował wybuch.
Wrotczak uległ poparzeniu twarzy rak, nóg i klatki pier-
siowej; Nieszczęśliwego w stanie ciężkim odwiozło Po-

gotowie do szpitala św. Rocha.

Wypadek samochodowy. Na ul. Zabkowskiej. róg Brze-

skiej, pod samochód nr. 19269, prowadzony przez kierow-

cę Piotra Dyjasa (Sławińska 9), dostała sie kobieta nie-

wiadomego nazwiska i adresu, lat około 30. Nieprzytom-
ną wskutek ogólnego potłuczenia, przewiozło Pogotowi*
do szpitala Przemienienia Pańskiego. Kierowcę zad; zy ma-

so W 14 komisariacie.
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ZAMARZANIE RZEK.

Skutkiem trwającego od kilku dni mrozu na

rzekach ukazał się lód, zwiastun prawdziwej zi-

my. Na Wiśle, pod Krakowem, płynie całą sze-

rokością rzeki gęsty śryż, pod Warszawą' rów-

nież, od Płocka aż do Tczewa płynie kra.

San, pod Przemyślem, stanął w okowach lo-

dowych na długości przeszło 100 metrów pomię-
dzy mostami.

Kra na wodzie gęstnieje, mróz się wzmaga.

KATASTROFA AUTOBUSOWA.

Straszny wypadek autobusowy zdarzył się przedwczoraj
na szosie Lublin — Warszawa. Autobus wyruszył rano

a Lublina w kierunku Warszawy. Prowadził go szofer Brzo-

zowski, mieszkaniec Lublina.
Autobus był przepełniony, gdyż miał miejsc tylko na 16

osób, a wsiadło doń 21 osób, które ponadto zabrały z eobę
wiele bagażu z racji świąt.

Gdy autobus znalazł się na terenie powiatu puławskiego,
na pierwszym kilometrze od posterunku policyjnego w Zy-
szyuie, -w kierunku Ryk, szofer zdrzemnął się na chwilę
i kierownica wysunęła mu się z ręk. W tym momencie
autobus całę siłą wpadł do rowu przydrożnego, ulegając
komplotnemu zdruzgotaniu.

Z pod masy rumowisk wydobyto dwie osoby, umierające
od otrzymania ciężkich ran, oraz cztery z licznemi ranami,
na szczęście nie zagrażającemi życiu. Szofera aresztowano,
rannych przewieziono do najbliższych punktów opatrun-
kowych. (P. A . T.)

Z ŁODZI.

(Teletoiiem od naszego koresp.)
Nadużycia w Kasie chorych. Onegdal władze policyj-

ne w Kole Z polecenia prokuratora aresziowały dyrek-
tora Kasy chorych w Kole. Władysława Kosmalsklego,
kierownika tejże Kasy. Stanisławą Sieroclńskiego. oraz

referenta Jana Raduokiezo. Wszyscy aresztowani są
członkami CKWPPS. i stanęli pod zarzutem fałszerstw,
dokonanych przy wyborach do rady Kasy na powiat
kolski, oraz fałszerstw, których dopuszczali sie syste-
matycznie w rachunikach kasowych. Wstępne dochodze-
nie wykazało, te wymienieni członkowie zarządu Kasy
chorych narazili Kase na bardzo poważne straty pie-
niężne. Władze sadowe, PO zapoznaniu się z całokształ-
tem sprawy, zastosowały wobec aresztowanych bez-

Wzg'ednv ares-at.

Napad bandyckL Wczoraj wieczorem 2-ch zamas|ko-
wanych bandytów napadło na szosie pomiędzy Pabia-
nicami a wsią Karolew. pod Łodzią, na 2-ch wieśnia-
ków, Tomasza Maciejewskiego i Jana Stankiewicza, za-

miesz|kałych we wsi Pawłowicze. w powiecie łódzkim.
Bandyci pobili ich kolbami rewolwerów 1 zrabowali ogó-
łem 35 zł. Obai wieśniacy obawiali się zawiadomić wła-
dze śledcze o napadzie, miimo to Iednak policja znajdu-
je sie już na tropie bandytów. Jak sie okazuje, prizestep-
cv ci dokonali całego szeregu napadów.

Choinka w szkołach oowszechnvch. Zwyczajem do-

rocznym W szkołach powszechnych Łodzi urządzoną
została choinka, która w szkołach śródmieścia urządzo-
no z funduszu Koła ciułaczy szkolnych. na przedmie-
ściach zaś staraniem magistratu. Wydziału kultury
1 oświaty. Dzieci w szkołach powszechnych na przed-
mieściach otrzymały podarunki gwiazdkowe, a wiec:
ubranka. bieliznę, pończochy I t. p. Podarunki te zaku-
ci on o z funduszów miejskich.

Z POZNANIA.

(Teletanem od naszeigo korezp.)
Teatr ..Nowy", jak zawsze ruchliwy, zapoznał na*

z nowa sztuka amerykańska spółki autorskie| P. M. An-
dersona 1 L. StaHtagsa p. t. ..Rywale", osnuta na tle

wojny światowei. Mimo pewnych tendancli pacyfistycz-
|nych i bezideowośoi głównych postaci rywali-awamtur-
ników. oficerów i sierżanta, rozgrywających miedzy so-

fca soór o przygodna a piękna dziewczyne. francuska
sztuka wzbudziła znaczne zainteresowanie. Złożyła się
na to: obrazowość tła. groza woiny. oryginalność ty-
pów. żywa akcia i znakomita reżyser|a p. Rutkows|kie-
go. Główna role odtwarza P. Cieszkowska i p. p. Bys-
trzvński. Chmurkowski I Mazanek.

Zamach samobójczy. Dziś o godz. 4 rano w mieszka-
niu. przy ul. Śniadeckich. DODełnlł zamach samobójczy
72-letnl starzec. Fryderyk Henpner. bvłv laborant za-

kładu chemii przv uniwersytecie poznańskim. Gdv przy-
było wezwane lekarskie pogotowie, stwierdziło iuż tyl-
ko stygnące zwłoki desperata, który zażył iakie-iś nie-
wiadomej trucizny Powodem samobójstwa była utrata

pracy i gTożaca nędza. Zmarły. którv był wdowcem,
pozostawił 6-cioco drobnych, kilkuletnich zaledwie
dzieci.

ZE LWOWA.

(Telefonem od naszego koresp.)
Jubileusz Papieża. W niedziele odprawił w kościele

katedralnym ks. arcvb : skuo dr. Twardowski pontyfikal-
na stime na intencle Ojca Swietego z powodu 50-lecia
|ego kaołaństwa. W uroczvstem tem nabożeństwie wzięli
udział przedstawiciele władz rządowych I autonomicz-
nych, wojskowości, delegaci organfzacil instvtucii spo-
łecznych I narodowych, oraz liczne rzesze publiczności,
która szczelnie wypełniła kościół katedralny.

Kurs obrony przeciwgazowe!, trwalacy 2 miesiące, od-

byto u nas około 30 pań. Interesujących sie obrona prze-
ciwgazowa 1 lotnicza na orzynadek wolny. Onegdai od-

były sie egzaminy końcowe, kwalifikacyjne, które zlo-

iyly wszystkie uczestniczki z dobrym wynikiem.

Z TARNOPOLA.

(Telefonem od naszego koresp.)
Wybuch granatu. W czasie ćwiczeń granatami 54 P, p.

nasitaoU przedwczesny wybuch granatu. Odłamki że-
laza poraniły 3-ch oficerów i iednego sierżanta. Z ran-

nych dwie osoby odwieziono do szpitala w stanic dość
ciężkim.

PRZY CHOINCE-

Stryjek długo łię wahał, czy przyjąć zaproszenie 1 wy-
brać się do Mteciów na wigflję.

Przecież od szeregu lat spędzał ten wieczór samotnie,
myślą tylko przenosząc się do ukochanego dworku, nad

'którym tam hen, daleko, ciężą twarde łapy czerwonych
gospodarzy. A tymczasem właściciel tei rodzinnej sady-
by i umiłowainych tanów ziemi wegetuje na skromnej
i z trudem zdobytej posadzie pomocnika magazyniera
w fabryce, aby utrzymać się przy nikomu zresztą nie-

potrzebnem, życiu.
Po namyśle stryjek zdecydował, że tegoroczny wie-

czór wigilijny spędzi u Mieciów.

Zawsze to najbliższa rodzina, zapraszali bardzo ser-

decznie, więc trzeba pójść 1 rozruszać się trochę
wśród swoich.

DO tego postanowieinla skłonił stry|ka agoła nieocze-

kiwany wypade|k — fabryka wypłaciła łrzynastę pen-

sję, można więc będzie kupić Mięciom Jakieś upominki
gwiazdkowe, bez których sitryjek nie wybrałby się sta-

nowczo.

Taką Już miał naturę..
W dzień wlcWny zatem ubrał się odświętnie, a wie-

czór era wkroczył do Mieciów i z zadowoleniem oglądał
pięknie uraądzone mieszkanie, w którem natłoczone me-

ble wszelakie|go stylu kłóciły się ze sobą, jalk niedobrane

małżeństwa.
— Dobrze —- ipomyśJał stryjek — że chociaż temu

chłopcu ipowiodło się w interesach. Okazuje się, że miał

głowę na karku, skoro w czasie, gdy tani ginęli finanso-

wo, on potrafił zrobić majątek. Zuch I basta!

Za stołem stryjek czuł się nieswojo, oszołomiony
mnóstwem osób zaproszonych, nieznanych mu bliżej,
oraz bogactwem strojów.

Dopiero, gdy zapalono choinkę, przy której wsizyscy
się zgromadzili, stryj zyskał na humorze i przystąpił
uroczyście do wręczenia upominków, jakie przyniósł ze

sobą.
Pani domu na widok najmodniejsze! i dość kosztownej

torebki skrzywiła się i wycedziła chłodno:
— Nie szkoda to, stryjku, na takie zbytki?
A Mieck) po otrzymaniu upominku wypalił prosto

z mostu:

Myśli stryjek, Że )a nie mam portfelu? Po co było
grosz wydawać? To niema sensu!

Zaś ośmioletnia Basia, tuląc otrzymaną od stryjka
wspaniałą lalkę, wyrecytowała jak wyuczona:

— Nie lepiej to było, dziadziu, za te pieniądze kupić
dla siebie kalosze? Nie naniosłoby się tyle błota do

mieszkania... Olesia będzie miała dużo roboty niepo-
trzebne].. I mamusia się gniewała...

A stryjek stał Jak na węglach..
Nie nie odrzekł, tylko w duszy ślubował sobie, że Już

nigdy z zaprosin wigilijnych korzystać nie będzie.
Aramis.

ŻYCIE SPORTOWE.

Co bedzie w czasie świat.
Swleta Bożego Narodzenia snedzi polski świat spor-

towy bardzo spokojnie. Prócz meczów pi|łkarskich na

Slazku I spotkań w grach sportowych w Łodzi I Pozna-
niu. nie od.beda sie żadne ważniejsze zawody. W Za-

kopanem d. 25 i 26 b. m. odbedzie sie jubileuszowy ziazd
polskiego Związku narciarskiego, połączony z pierw-
szym konkursem skoków narciarskich. W stolicy łyż-
wiarze i hokeiści trenować beda na świeżo otwartych
ślizgawkach. Drużyna hokelowa Pogoni Iwowskiel grać
bed.zie dwa mecze w Opawie z Troooauer E- V . . zaś ho-
keiści Legii graia 25 b. tn. w Klagenfurt. 26 b. m. w VU-
lach.a27b.m.wWiedniuzWinerE.V.Ib.

Nowe władze klubu wlośł. „Wista".
W dniach 15 i 22 b. m. odbyło sie walne roczne ze-

branie członków klubu wioślarskiego „Wisła", na któ-
rem przyleto do zatwierdzaiącel wiadomości sprawo-
zdanie z działalności zarzadti. komistl sportowej oraz

sekcłi żeglarskie| I turystyczne!. Nastepnle zawierdzo-
mo sprawozdanie kasowa i preliminarz budżetowy na

rok 1930. Wybory do władz klubu dałv wynik nastę-
pujący: prezes — Edmund Bernatowicz, wiceprezes —

Miłosław Juszkiewicz. członkowie: Wł. Grzelak Stan.
Kaniewski. Prane. Eychhorn. W . Zalaczikowskl. W. Rai-
nert. T. Guzowski M. Starzyński. Cz. Kiellszczyk. Wł.
Nowotka I A. Bednarczuk. Jest to z wviątk'em trzech
ostatnich nazwisk skład poprzedniego zarzadu. Do ko-
misii soortowei weszli: R. Taff. St. Bętkowski. H. Szy-
mański. R. Przybylski. M. Kałedkiewlcz. W. Samol i J.
Zgl ński. Do komisli rewlzvlnel: Łunlńskl. Ram I L.
Szafrański.

Dwa zwycięstwa Polaków w Wiedniu.
Drużyna hokelowa Legii rozezrała swói pierwszy

zagraniczny mecz z S. K. Módling. wygrywaiac w sto-
sunku 3:0 (0:0. 1:0. 2:0) i maiac nad przeciwnikiem,
zwłaszcza w ostatniei tercli, wyraźna przewagę. Bramki
dla Legii zdobyli: Pasteckl (2) i Szenajch (1).

W niedziele odbvł sie mecz hokeiowy miedzy lwow-
ska drużyna Pogoni a wiedeńskim zespołem Cottage
ElsHaufyerein. który przyniósł Polakom pewne zwycięż
stwo w stosunku 4:1 (0:0. 2:1. 2:0). W pierwszym kwa-
dransie zaznaczyła sie równowaga sił. w drugim udało
sie drużynie oolskiei przez Sabińskiego uzyskać dwie
bramki, a w trzecie! fazie gry Pogoń przygniotła zupeł-
nie wiedeńczyków. W tym okresie Sabiński i Zimmer
zdobyli dwie bramiki. a nanastnik gospodarzy Glatz Je-

dną bramkę, ustalając wynilk.
Z Wiednia drużyna Pogoni udaje sle do Opawy cze-

chosłowackie|. gdzie w czasie świat w dniach 25 i 26
to. m. rozegra spotkania z Troppauer Eislaufyerem

Turniej zapaśników zawodowych.
Decydujące spotkanie Stekkera z Kleyem wypełniło wczo-

raj cyrk do ostatniego miejsca. Niezwykle efektowna walka

toczyła się se zmicnnem szczęściem w ciągu 40 minut. W pe-
wnym momencie Kley podstawił nogę przeciwnikowi i rzucił

go na łopatki. Arbiter nakazał dalszą walkę i w 43-ej mi-
nucie Stekker chwycił rywala za gardło, zwalniając go
wszakże na interwencję sędziego. Bezpośrednio potem Kley

I dostał się w przedni pas i został powalony na łopatki. Cały
cyrk podzielił się na dwa obozy: jedni uważali zwycięstwo
Polaka za prawidłowe, inni je kwestjonowall. Sędziowie
uznali Stekkera za zwycięzcę.

Stibor i Ahrens oraz Siki i Grlineisen w ciągu 25 minut
walki nie rozegrali. Szarody zwyciężył Kawana w 8-ej mi-
nucie. Dalszy ciąg turniej'} w środę.

KąciK briedge owy.
pod kierunkiem J. Gs.

Zadanie świąteczne.
Na konkursie bridge'owym w jednym z klubów w No-

wym Jorku była rozegrana następująca partja:
Xmiałwpikach asa,króla.10,8,4.wcoeurach

asa,króla, 7,6. w tref1achkróla, 9, w karach 9,3.
Z — w pikach 6, w coeurach damę. 10, 8 5,

w treflach asa, 6, 5. w karach króla, dame, wa-

leta, 5. 4.

y_ w pikach dame. waleta. 5. w coeurach
waleta. 3, 2. w treflach damę, waleta 4, w k a-

rach10.8,7,2. ,

W-w pikach 9, 7. 3, 2, w coeurach 9, 4.
w treflach 10,8,7,3,2,wkarach asa. 6

X — rozdawał karty I zapowiedział piki, Z — skon-
trował, X — dwa coeury, Z — trzy kara. Y — trzy piki
X — cztery piki.

Rozgrywka miała przebieg następujący:
1)Z—kr.k„Y —2k..W — 6 k.. (nie bije asem, gdyż

wyrobiłby10karową uY),X—3k,2)Z—4k-Y
7k.,W—ask.X ~9k., 3)W—8tr..X —kr.tr„
Z—astr„Y4tr.(W—staraslewpuścićZwrękę.
aby ten osłabiał karami atuty X- Ze swej strony X poło-
żył króla trefl, aby nie zablokować Y-ka), 4) Z — d k.

8tr..2tr..4p.,5)X—8p.6p.,wl.p..2P.6)Y—
d.p„3p„10p.,5tr.,7)Y—5p.,7p„kr.p„6tr.
8)X—asp.,5c.2c..9p.9)X—9tr.,5k.wl.tr,
7 tr-, (wylście w coeury asem I królem, aby złapać dru-

gą damę jest bardzo wątpliwe, ponieważ Z kontruiąc pro-
ste piki, ma prawdopodobnie obronna damę coeur) 10)
Y—d.tr...8tr.,6c„8c., 11)12)i13)lewy—wobec
tego, że Z na damę trefl Y-ka musiał zrzucić sie z coeur-

ra, w przeciwnym bowiem raz
!
e zrzucaiąc karo. wy-

robiłby 10 karową Y-owl — bierze X, czyli zapowie-
dziane 4 piki bv!v wygrane.

My mamy iednak wątpliwość czy rozgrywka ta była
dobrze przeprowadzona I czy przy lepszei obronie Z W
nie udałoby sie im wziąć czterech lew. Prosimy zatem

wskazać, w jakim ruchu Z W popełnili błąd, motywuiąc
swą odpowiedź. Karty graczy prócz oczywiście^ziadka,
były zakryte, wiec tylko przy pomocy prawidłowego
rozumowania można było wnioskować o Ich rozkładzie
u przeciwników.

Rozwiązanie zadania Nr. 83 .

Zadanie to przedstawiało dla wielu naszych uczest-
ników poważne trudności. Z nadesłanych bowiem 94 roz-

wiazań. zaledwie kilkanaście było prawidłowych.
Warunek nasz, aby rozwiązania były umotywowane,

miał pa celu pobudzenie rozwiązujących do myślenia
prawidloweml kategoriami bridge'owemi, wyjaśniając
czemu taka, a nie inna droga prowadzi do rozwiazania.
W zadaniu naszem odrazu rzuca sie w oczy, że ledyna
wzlątka do wyrobienia ponad pewnych 7 lew będzie
w piki. poza tem uwidocznia sie również te Wiko gra-
jąc trzy razy piki. można zmusić W — do przerzucenia
się z biorącej karty w jednym z dwu kolorów Odpo-
wiednio więc należy przeprowadzić plan gry. A zatem:

1)X—asacoeur. Y —10pik:2)X—dame coeur,

Y—damepik:3)X—4pik.Y —asatrefl:4)Y—
3trefl.X —dametrefl;5)X—waleta trefl:6)X—
7pik,Z—9pik;7)Z—pik,X—8olk:8)X—króla
Pik, W — musi zrzucić coeur lub karo. wyrabialac
w ten snosób 6 coeur lub waleta karo, a X i Y biorą
ostatnie dwie lewy.

Podana rozgTywka iest ledvnie skuteczna. gdvi wy-
robienie w inny sDosób lewy na coeur lub karo iest
niemożliwe, a wzięcie trzech lew na piki uniemożliwia
Wokuiaca 10 pik, w nast. wariancie: i) X — 6 coeur.

Y—ąsatrefl:2)Y—3trefl.X —dametrefl:3)X—,
waletatrefl: 4I5)X— asa Idame coeur: 6)X—.
4pik.Z —2pik.Y —damepik:7)Y—10pikX
7pik,Z—3ofk(!):8)Yasakaro:9i10-tąlewębie-
rze W.

Dobre rozwiązanie zadania Nr. 83
nadesłali pp. N Buttler — 5 o.. W. Dobrzyński —

5p„dr.Elpe—5P..S.Hern^zek—5o., inż.H.Kt-
nel — 5 p. L. Kornatowlcz — 5 o.. R. Kurowski — 5 o..

J. Kwieciński — 5 o.. I. Ł. - 5 o.. P. M. z Łabędzi
3 p.. S. Nowakowski — 3 p.. R. Olszewski — 3 p.. Pla*
checka — 5 P., W. Szlez'nger — 5 p„ „Tygrys" — p„
„Wławol" — 5 p„ pani Zofia — 5 p.

Odpowiedzi.
P. .1. H. Tabelka iest podana w podręczniku Brldge-

Plafon — L Ga.
Wszystkim uczestnikom kaclka nrzesvłamv życzenia

świąteczną, dziekuiac Jednocześnie za tyczenia otrzy-
mane.
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KRONIKA AKADEMICKA.
Dziesięciolecie A. Z. S.

Ruch sportowy, ogarniający żywiołowo mło-
dzież po wielkiej wojnie, znalazł swój wyraz
i na terenie akademickim. W końcu 1916 roku
powstają przy wyższych uczelniach organizacje
sportowe nie połączone jednak w jeden związek.
Okupanci niemieccy sprzeciwili się utworzeniu
ogólnego środowiskowego związku sportowego,
do którego mogliby należeć studenci wszystkich
uczelni warszawskich. Zezwolono natomiast na

powstanie odrębnych organizacji przy poszcze-
gólnych wyższych uczelniach. Zorganizowano
w Warszawie sześć odrębKych kół sportowych:
Związek sportowy studentów uniwersytetu
warszawskiego, politechniki, oraz wyższych
szkół: rolniczej, ogrodniczej, leśnej i handlowej.
Prezesem Związku sportowego studentów uni-
wersytetu obrano p. Stefana Grodzkiego, kura-
torem został ś. p. profesor dr. Edward Stras-

burger, wielki przyjaciel młodzieży akademic-
kiej.

Po ustąpieniu okupantów cała młodzież aka-
demicka znalazła się w szeregach powstającej
armji polskiej — i wymaszerowała z Warszawy
na front. Dopiero, gdy po wielu miesiącach pol-
skie władze wojskowe poczęły udzielać t. zw.

„urlopów akademickich", sprawa utworzenia

wspólnej akademickiej organizacji sportowej
w stolicy stała się aktualna. Wyłoniono komisję
organizacyjną A. Z. S.-u, na której czele stanął
p. Władysław Nadratowski.

Dziesięć lat temu, 19 grudnia 1919 r., w uni-

wersytecio warszawskim odbyło się pierwsze
walne zebranie A. Z. S. — Warszawa.

Przewodniczył obradom p. Władysław Nadra-
towski, sekretarzował p. Tadeusiz Olchowicz.

"Po omówieniu szeregu spraw organizacyjnych,
wybrano pierwszy zarząd A. Z. S. w składzie:
prezes p. Władysław Nadratowski, wiceprezesi:
p. Franciszek Majkowski i Eugenjusz Strug,
członkowie zarządu: Zofja Dowbor - Muśnicka,
Jadwiga Suligowska, Adam Herse, Antoni

Lilpop, EugenjusiZ Koskowski i Stanisław
Szeller.

Zarząd ten przystępował do pracy w niezmier-
nie trudnych warunkach, bez większych środ-
ków finansowych, bez sprzętu sportowego, a co

najważniejsze z zupełnie surowym materja-
łem ludzkim.

Nie zrażając się jednak trudnościami, przy-
stąpiono do pracy organizacyjnej, w której wiel-
kie zasługi położył zwłaszcza pierwszy prezes
A.Z.S. — Warszawa, p. Nadratowski.

Wyniki tych wysiłków nie dały na siebie dłu-

go czekać, * już w pierwszym roku istnienia,
A. Z. S. odnosi niebywały sukces na mistrzo-
stwach Polski w Bydgoszczy w 1920 r„ zdoby-
wając mistrzostwo Rzeczypospolitej w biegu
czwórek i ósemek wyścigowych. Po regatach
rozpoczęto przygotowania do wyjazdu na

olimpjadę do Antwerpji, wobec jednak najazdu
bolszewickiego, miast na olimpjadę, wszyscy
członkowie A. Z. S. -u wstąpili do armji ochot-

niczej i wzięli udział w walkach o Warszawę.
Pod Radzyminem zginął bohaterską śmiercią
jeden z najdzielniejszych sportowców, ś. p. Ro-
man Mąka, kilkakrotnie już uprzednio ranny.

Po zakończeniu wojny rozpoczyna się
w A. Z. S .-sie wytężona praca nad wyrobieniem
dzielnych kadr sportowych. Powstaje szereg
sekcji, z których najwydatniej pracuje sekcja
wodna i lekkoatletyczna. Rozwój widoczny jest
również w sekcjach pozostałych: szermierczej,
piłki nożnej, oraz tennisowej. A. Z. S. coraz le-

piej zaczyna spełniać swe główne zadanie, ja-
kiem jest podniesienie sprawności fizycznej
wśród młodzieży akademickiej, której stan zdro-

wotny, zwłaszcza w okresie po wielkiej wojnie,
wiele pozostawiał do życzenia. Pewnego rodza-

ju egzaminem dla A. Z. S. -u miały być zawody
międzynarodowe, urządzone w czasie II kongre-
su międzynarodowej konferencji studentów
(C. I. E.) w Warszawie w 1924 r. Na komisarza

sportowego kongresu powołano p. Władysława
Nadratowski ego, który sprawnie U zawody
zorganizował.

Spotkanie, w którem wzięli udział reprezen-
tanci akademickich organizacji sportowych Pol-
ski, Anglji, St. Zjednoczonych A. P., Estonji,
Francji, Włoch i Nowej Zelandji, skończyło się
wielkiem zwycięstwem Polski, która zajęła
pierwsze miejsce, zdobywając puhar P. Prezy-
denta Rzeczypospolitej.

Od tej pory A. Z. S. w dziedzinie organizacji
międzynarodowego sportu akademickiego zaczy-
na odgrywać dominującą rolę. Największe na

tem polu położyli zasługi pp. Zygmunt Glinka,
Stefan Miohlew&ki, oraz Michał Skrzywan. Na

kongresie olimpijskim w Pradze czeskiej
w 1925 r. ówczesny prezes A. Z. S. -u, p. Michał
Skrzywan, przy poparciu profesora p. E. Pia-

seckiego i profesorów wyższych uczelni Amery-
ki i Niemiec przeprowadził zasadę zupełnej au-

tonomji sportowych organizacji akademickich
oraz całkowitej niezależności w organizowaniu
światowych mistrzostw studenckich. Zasady te

zostały przyjęte jako wielki sukces sportu aka-

demickiego i obowiązują do chwili obecnej.
Do największych zwycięstw, odniesionych przez

A. Z. S., zaliczyć należy zwycięstwo p. Haliny
Konopackiej w Amsterdamie na OLimpjadzie,
zdobycie akademickiego mistrzostwa świata
przez drużynę hokejową oraz regaty we Włoszech,
urządzane w 1925 r. podczas jubileuszu HOO-le-
cia uniwersytetu w Pawji. Osada polska odnio-
sła na tych zawodach wspaniałe zwycięstwo nad
studenckiemi osadami Anglji, Włoch i Szwaj-
carji. Skład zwycięskiej czwórki stanowili pp.
Otto Gordziałkowski, Piotr Kurnicki, Henryk
Niezabitowski, Lucjan Kulej pod sterem p. Wła-
dysława Nadratowskiego.

Wzmożona działalność A. Z. S. -u, jego rozrost
1 żywotność zwracają uwagę senatów wyższych
uczelni, których przedstawiciele wspomagają
wysiłki młodzieży. Z uznaniem podkreślić na-

leży zasługi szeregu działaczy na terenie A. Z .

S.u . Wyczyny pp. Haliny Konopackiej, Stefana
Kostrzewskiego, Juljana Grunera, członków dru-

żyny hokejowej Adamowskiego, Typalskiego
i Kuleją i wielu innych sprawiły, że A. Z . S.

uważany jest w chwili obecnej za jedną z naj-
potężniejszych organizacji sportowych Europy.

W ciągu ostatnich lat dziesięciu A. Z . S. prze-
obraził się z małego klubiku w potężną organi-
zację sportową, liczącą około 4000 członków, po-
siadającą własną przystań, pływalnię, stadjon,
korty tennisowe i t. p ., a co ważniejsze, dziesią-
tki mistrzów i rekordów we wszystkich gałę-
ziach sportu.

Biały gryf na zielonem polu, odznaka A. Z.
S.-u, po dziesięciu latach pracy, znany jest nie-
tylko we wszystkich zakątkach Polski, ale i we

wszystkich stolicach Europy.
Aleksander Heinrich.

HOŁD OJCU ŚWIĘTEMU.
VI zjazd ogólny polskiej młodzieży akademic-

kiej powziął następującą uchwałę:
„Szósty zjazd ogólny w Warszawie — podczas

uroczystości jubileuszowych 5O-c.iolecia kapłań-
stwa — składa u stóp Ojca Świętego wyrazy
najgłębszych uczuć i synowskiego przywiąza-
nia imieniem polskiej młodzieży akademickiej.

Nadto polska młodzież akademicka łączy się
calem sercem w radości świata katolickiego —

w chwili, gdy Stolica Apostolska usunęła zwy-
cięsko wszystkie przeszkody, istniejące przed
zawarciem traktatu laterańskiego, który stano-

wi epokę w dziejach Kościoła Rzymskiego."
Tekst tej uchwały, przyjętej jednomyślnie,

był złożony na ręce J. E. ks. nuncjusza Mar-

maggie'go w dniu 22 b. m. przez przewodniczą-
cego zjazdu p. Jana Pożaryskiego i prezesa
N. K. A., p. Zygmunta Judyokiego.

ZE ZJAZDU OGÓLNEGO P. M. A.

Prezydium VI ziazdu ogólnego polskiei młodzieży
akademickie.i otrzymało z kancelarii cywilnej P. Prezy-
denta Rzeczyposoolitei nastepuiace pismo: >

„Pa,n Prezydent Rzeczypospolite! polecił podziękować
za wyrazy hołdu, złożone Mu przez ziazd. i wyrazić ży-
czenia pomyślnych wymJków pracy."

Pismo to ie-st odpowiedzią na depeszę. która ziazd
wysłał W dniu 16 grudnia, treści nasteDUlacei:

,.Vł ziazd ogólny poWkiei młodzieży akademickiej, na-
czelna reprezentacja akademików w Polsce i zagranica,
składa Panu Prezydentowi wyrazy czci i hołdu i zape-
wnia Qo, te młodzież akademicka nadal, iak zawsze,
bedzie pracowała dla dobra I potęgi Nałiaśnielszej Rae-
GZyDOsPolitoL Przewodniczący: Jan PaiaryskT.

VI ziazd ogólny wystosował do J. Em. prymasa Pofi

ski-kardynala Hlonda następująca depesze:
„VI zjazd ogólny polskiei młodzieży akademickie*

składa wyrazy głebokiei czci i hołdu Jego Eminencji
księdzu prymasowi, oraz zapewnienie, że ogół polskiej
młodzieży akademickiej iest gotów walczyć o prawdy
i prawa Kościoła katolictkiego. Przewodniczący: Jan
Pożar vski.

„KATOLICKA MŁODZIEŻ NARODOWA"

D. 20 b.,m. na walnem zebraniu członków „Katolickie|
młodzieży narodowej", odbytem w Warszawie, w lokalu

tej organizacji, dokonano wyboru zarządu w składzie
następującym:

Prezes Wandalin Puciata, wiceprezesi pp. Antoni Gró-
decki i Michał Siemiński, sekretarz p. Anna Kobyłecka,
skarbnik p Hanna Grzankowska. Na radce prawnego za-

rządu powołano mag. Władysława Grzankowskiego apl.
ad w.

Na wniosek wydawcy „Bez przyłbicy", p. Stanisława

Brzezińskiego powołano na redaktora naczelnego pisma,
p Wład. Grzankowskiego, a na redaktora odpowiedzial-
nego, p. Antoniego Grodeckiego.

W związku ze wzmianką, jaka ukazała sie w „Kurje.
rze Warszawskim" d. 20 b. m„ proszeni jesteśmy o za-

znaczenie, że była ona podana w ścisłem porozumieniu
z zarządem „Katolickiej młodzieży narodowei", która
z tego tytułu na żadne wiadomości, podawane w innych
pismach, ani na mogącą na tej zasadzie wyniknąć pole-
mikę prasowa, odpowiadać nie bedzie.

ZJAZD ZWIĄZKU BRATNICH POMOCY.
W Warsza wie odbyła sie 13-ta zwyczajna sesja rady

delegatów ogólnopolskiego Związiku bratnich pomocy,
będaca prawodawczym zjazdem tei organizacji. Obrady
sesji odbywały sie równolegle z obradami 4-ego zjazdu
ogolno - akademickiego i były uznane za równoważne
ikomisii samopomocowe| tegoż ziazdu.

Ogólnopols|ki Zwiazeik bratnich pomocy iest instytucją,
skupiaJaca wszystkie bratnie pomoce, zorganizowane
w środowiskach: warszawskem, lwowskiem, krakow-
skem. poznańs|kiem wileńskiem. lubelskiem, gdańskiem
i cieszvńsikiem.

W dniu 15 b. m. odbyło się uroczyste otwarcie sesji,
wraz z otwarciem ziazdu ogólnego. W przemówieniu
inauguiracyinem. usteouiący prezes Związku bratnich

pomocy, taż. Jan Arlitewicz, podniósł ścisłe zespolenie
prac związku z pracami naczelnego komitetu akademic-

|kiego, uznawanego przez związek za najwyższa władze
ogółu studentów polskich. Tegoż dnia obradowała ko-
misia rewizyima.

Nasiennego dnia odbyło sie pierwsze plenum, na któ-
rem było odczytane i przyjęte do wiadomości sprawo-
zdanie ustępującego prezydium związku. Na czoło prac
związiku wybiły sie w ostatnim roku prace w dziedzinie

budowy akademickiego sanatorium w Zakopanem,
w biurze samopomocowem międzynarodowej konfede-

racj|i studentów (C. I. E .). przy zakładaniu kolonii let-
nich, na terenie wydawniczym, przy udziale młodzieży
akademickie! w powszechne! wystawie kraiowei. wre-

szcie w dziedzinie statvst.vcznei. Za ofiarna prace dla
dobra związku wyrażono prezydium podziękowanie.

W dniu 16 b. m. rano obradowały trzv komisie Sesji:
programowa, pod kierownictwem P. Piechowicza ze

Lwowa, administracyjno - finansowa, którei przewodni-
czył p. SmoJec z Krakowa, oraz regu|aminowo - pralna,
która kierował p. Babicki z Wilna. Owocna praca ko-
misii wyraziła sie w postaci szeregu wniosków, przed-
stawionych plenum do zatwierdzenia. Wnioski te doty-
czą orzedewszystkiem dziedziny organizacii życia sa-

mopomocowego. stosunków z N. K. A., z rada naczelną
do spraw pomocy młodzieży akademickiej, z ogólnopol-
skim Związkiem akademickich kół prowincjonalnych,
zakmiia sie sprawa ujednostajnienia podziału młodzieży
akademickiei miedzy bratnie pomoce, sprawa stypen-
diów. które sa niedostateczne co do ilości i wysokości,
gdyż wbrew uchwale seimu. wypłacane po 150 zł. mie-

sięcznie: dalei sesia przyieła wnioski w kwestii rozbu-

dowy kolonii letnich, w sprawie opieki zdrowotne! nad

młodzieżą akademicka, w sprawie wydawnictw związ-
ku. statystyki akademickiei. w kwestiach administra-

cyjno - finansowych, wreszcie wnioski, maiace na celu

pomoc w wydatnych pracach biura samopomocowego
C. I. E. Uchwalono też wzorowy regulamin komisii zdro-
wia w poszczególnych środowiskach akademickich,
oraz umowę miedzy ogólinopoJskiemi związkami brat-
nich pomocy i kół prowincionalnych. którei tekst po
uprawomocnieniu sie bedzie ogłoszony. Sesia nadała zło-
ta odznakę Kół przyjaciół akademika J. E. ks. arcy-
bisku|powi Jalbrzvkows>kiemu i ks. rektorowi Falków*
skiemu z Wilna. hr. Skarbkowei ze Lwowa i p. profeso-
rowi Ruppertowi z Krakowa. W przyszłości odznaki
takie pod zmieniona nazwa honorowe! odznaki akade-
mickiei bedzie nadawał ziazd ogólny. Pierusza złota od-

znakę honorowa ziazd nadal iuż na wniosek sesii o. pro-
fesorowi dr. Edwardowi Lothowi, przewodniczącemu ko-
mitetu budowy domów akademickich w Warszawie.

Wszystkie wnioski sesji ziazd ogólny uzna| za swoie.

Na prezesa ogólnopolskiego Związku bratnich pomo-
cy wybrano iednogłośnie P. Mieczysława Prószyńskie-
go. prezesa bratniei pomocy studentów uniwersytetu
warszawskiego. Do prezydium związku powołano
pp.: Wandalina Puciatę. Włodzimierza Radzinrńskiego,
Aleksandra Pragłowskiego i Hannę Arlitewiczównę.
Delegatami do N. K. A. zostali wybrani pp. Prószyński
i Puciata, do rady naczelnei pomocy młodzieży akade-
mickiei PP. Prószyński (Warszawa). Nowak (Poznań)
I Sałabun (Lwów). Do komisli rewizyinei wybrano Ie-

dnogłośnie PP. Inż. Arlltewicza, Konarskiego i Kubasika.

Obradom sesli spreżyście przewodniczy| o. Michał
Słomińskl, prezes centrali akademickich bratnich po-
mocy w Warszawie i wiceprezes naczelnego komitetu

akademickiego, maiac za asesorów p. Józefa Nowaka
z Poznania i Józefa Sałabuna ze Lwowa: za energiczne
przewodnictwo tesla wyraziła im twe podziękowanie.
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Handel, przemysł i finanse.
Sytuacja gospodarcza.

t —-i
-

*'" ! "

Instytut badania konjunktur gospodarczych
1 cen w następujący sposób charakteryzuje obec-
ną sytuację gospodarczą:

W istniejącej sytuacji gospodarczej nastapiło
ponowne zaostrzenie na wszystkich niemal' od-
cinkach życia gospodarczego prócz górnictwa
węglowego, mającego dobrą konjunkturę eks-
portową.

Płynność gospodarstwa społecznego znów się
pogorszyła, co znalazło wyraz w ponad sezono-

wym wzroście sumy weksli, zaprotestowanych.
Suma weksli zaprotestowanych, w porównaniu
do ogólnej przybliżonej sumy weksli płatnych,
zwiększyła się z 10.9% w październiku do 11.4%
w listopadzie.

Odsetek weksli zaprotestowanych w Banku
Polskim nawet po wyeliminowaniu sezonowości
podniósł się z 4.50% do 4.67%. Głownem ogni-
skiem protestów jest gospodarczy okręg łódzki,
a więc przemysł włókienniczy.

Sytuacja na rynku pieniężnym nieco się po-
gorszyła, tendencja spadkowa stopy pieniężnej
na dyskontowym rynku ulicznym jest powstrzy-
mana. Liczba weksli wystawionych wzrosła dość
znacznie (wskaźnik weksli wystawionych, obli-
czony z wyeliminowaniem wpływów sezonowo-

ści, podniósł się z 102.7% w październiku do
115.0% w listopadzie, co zapewne wyraża prze-
dewszystkiem trudności w zbycie towarów).

Osłabienie siły nabywczej mas konsumentów
w mieście i na wsi ogranicza możliwość wzrostu

spożycia.
Położenie rolnictwa w listopadzie 1 w pierw-

szej połowie grudnia, pomimo energicznego za-

biegu ratowniczego w postaci systemu premji
wywozowych, nie uległo poprawie i raczej
w ostatnich tygodniach się pogorszyło. Wobec
dopływu siły nabywczej, zaledwie umożliwiają-
cego sprostanie najpilniejszym należnościom,
niepodobna liczyć na rychłe wystąpienie ludno-
ści wiejskiej z większemi zakupami na rynku
przemysłowym.

W zakresie cen dóbr spożycia ujawniły znacz-

ną tendencję zniżkową ceny towarów włókienni-
czych, co świadczy, że rozmiary produkcji prze-
kraczają zapotrzebowanie towarów ze strony
handlu, zwłaszcza, ze względu na ograniczenie
kredytów i żądanie zakupów gotówką.

Ceny dóbr wytwórczych, nawet skartelizo-
wanych, ujawniły również tendencję zniżkową,
głównie w postaci podwyższenia rabatów, udzie-
lanych odbiorcom.

Wzrost zapasów wyrobów przemysłu metalo-
wego wskazuje, że równowaga produkcji i za-

potrzebowania rynku nie jest dotychczas osią-
gnięta. Spadające ceny, a także zredukowane
znacznie operacje gospodarcze na rynku towa-
rów oraz walorów pozwalają przypuszczać, że
w najbliższych miesiącach nastąpi zmniejszenie
zapotrzebowania na kredyt, co będzie czynni-
kiem upłynnienia rynku pieniężnego. (Należy
jednak pamiętać o sezonowym wzroście prote-
stów w grudniu i styczniu).

Trwający w dalszym ciągu dodatni bilans
handlowy może również przyczynić się do nieja-
kiego odprężenia na rynku pieniężnym. W tym
samym kierunku działać będzie znaczna płyn-
ność rynku międzynarodowego. Mimo to jednak
przewidywać należy dalszy rozwój procesów
likwidacyjnych, zwłaszcza w dziedzinie produk-
cji dóbr wytwórczych.

Stopa procentowa jest, mimo depresji, bar-
dzo wysoka, a nadmiernie wysoka stopa silniej
odczuwana jest przy złej konjunkturze i spada-
jących cenach, niż przy konjunkturze dobrej
i cenach rosnących.

Również nie należy oczekiwać pobudzenia
działalności gospodarczej od zamówień natury
publicznej. (P. A. T.)

INFORMACJE.

Z Banku Polskiego.
Bilans Banku Polskiego za drugą dekadę b. m.

wykazuje zapas złota 682 mil. 637 tys. zł., t. j.
O 64 tys. zL więcej, niż w dekadzie poprzedniej.

Pieniądze 1 należności zagraniczne, zaliczone do

pokrycia zmniejszyły sie o 5 mil. 457 tys. zł.
do sumy 417 mil. 344 tys. zł., niezaliczone do
pokrycia wzrosły o 4 mil. 867 tys. zł. do sumy
103 mil. 226 tys. zł. Portfel wekslowy spadł
o 10 mil. 216 tys. zł. i wynosi 689 mil. 465 tys.
zł., również i pożyczki zastawowe zmniejszyły
się o 80 tys. zł. do 74 mil. 903 tys. zł. Inne akty-
wa wzrosły o 10 mil. 970 tys. zł. do sumy
149 mil. 452 tys. zł.

Pozycja natychmiast płatnych zobowiazań
wzrosła o 15 mil. 833 tys. zł. (495 mil. 83 tys.
zł.) . Obieg biletów bankowych zmniejszył się
0 24 mil. 412 tys. zł. (1.261 mil. 423 tys. zł.).
Stosunek procentowy pokrycia obiegu biletów
1 natychmiast płatnych zobowiązań banku wy-
łącznie złotem wynosi 38.86% (8.86% ponad
pokrycie statutowe), pokrycie kruszcowo-walu-
towe 62.75% (22.75% ponad pokrycie statuto-

we), wreszcie pokrycie złotem wyłącznie obiegu
biletów bankowych wynosi 54.12%.

— Cło wywozowe od otrąb.
Minist. przemysłu i handlu komunikuje, że

w „Dzienniku Ustaw" z d. 14 b. m. ukazało się
pod pozycją 631 rozporządzenia, odraczające
wejście w życie roz}>orządzenie o cłach wywo-
zowych na otręby żytnie i pszenne do dnia
15 kwietnia roku przyszłego. Rozporządzenie
odraczające weszło w życie z dniem ogłoszenia,
czyli dnia 14 grudnia.

— Wieczorne notowania pozagiełdowe.
Wczoraj około godz. 8 wiecz.: dolar gotówko-

wy w obrotach prywatnych 8.88. Za rubla zło-

tego żądano 4.65. Dla Listów zastawnych i ak-

cji tendencja utrzymana, obroty b. małe.

— Z polskiej marynarki handlowej.
Grupa przemysłowców okrętowych duńskich

zainteresowała się wzrastającym wywozem ży-
wności z Polski i zabiega w kołach urzędowych
o uzyskanie zgody na utworzenie mieszanego
towarzystwa okrętowego z udziałem kapitałów
państwowych polskich i grup zagranicznych. To-

warzystwo to, oparte na wzorach organizacyj-
nych polsko-brytyjskiego Towarzystwa okręto-
wego, miałoby za zadanie zwiększenie eksportu
towarów polskich do Ameryki północnej.

— Poszukiwania naftowe.
W pow. stopnickim (województwo kieleckie)

przystąpiono do wiercenia szybu naftowego
w tem* samem miejscu, gdzie w swoim czasie
próby takie już były czynione. Tereny, na któ-

rych odbywa się to próbne wiercenie, wydzier-
żawione są przez minist. przemysłu i handlu na

obszarze około 300 morgów. Teren wydzierża-
wiono od właścicieli bezpłatnie, pod warunkiem,
że będą oni otrzymywali część udziału z zysków,
gdyby nadzieje znalezienia tam większych te-
renów naftowych ziściły się.

— Wywóz towarów włókienniczych.
W listopadzie r. b. wywieziono z okręgu łódz-

kiego ogółem 394.881 kg. na sumę 3.971.185 zł.
wobec 672.958 kg. wartości zł. 6.947.753 w paź-
dzierniku r. b., a 381.680 kg. na sumę złotych
4.302.814 w listopadzie 1928 roku. Silny spadek
eksportu w listopadzie o 3 miljony złotych tłu-

maczy się zakończeniem sezonu oraz ogólno-
światowym kryzysem, panującym na rynkach
włókienniczych.

Największą ilość towarów wywieziono w li-

stopadzie r. b., podobnie jak w innych miesiącah,
do Rumunj i za 1.009.933 zł. (w październiku
r. b . 3 .190.154 zł.), następnie do Rosji na sumę
złotych 734.706 (788.325), do krajów nadbał-
tyckich 361.250 (466.500), do Anglji 308.792

(446.065), na Daleki Wschód 307.410 (467.463),
do Ameryki 304.767 (277.260), do Austrji, Wę-
gier i Jugosławji 273.707 (332.336), do Niemiec
215.164 (200.941), na Blizki Wschód 180.544

(282.317), do krajów północnych 144.988

(264.753), na Litwę 88.787 (49.882), do Afryki
33.847 (169.317), do różnych krajów 7.290

(12.440) złotych.
Z okręgu Bielsk-Biała wywieziono w listo-

padzie r. b. tkanin wełnianych kolorowych
31.287 kg. wartości 1.3O3.23O zł. i tkanin pół-
wełnianych kolorowych 395 kg. wartości 15.099
zł. W porównaniu z listopadem 1928 r., eksport

pod względem wagi zwiększył się o 50.4%, pod
względem zaś wartości o 40.9%. Biorąc za pod-
stawę wartość towaru w złotych, brały poszcze-
gólne państwa w następujących rozmiarach
udział w eksporcie w listopadzie r. b.: kraje nad-
bałtyckie i północne 38.5%, Czechosłowacja,,
Austrja, Węgry i Jugosławja razem 19.2%*
Szwajcarja, Włochy, Francja razem 14.1%,'
Blizki Wschód 9.7%, Afryka 8%, Anglja 5.8%,
Rumunja, Bułgarja i Grecja 3.1%, Niemcy
0.7%, Ameryka 0.6%, Daleki Wschód 0.3%.

— Masło. t

Sytuacja w dalszym ciągu się pogorszyła. Na-

dzieje ewentualnej zwyżki cen i tem samem

pewnego ożywienia obrotów z powodu zbliżają-
cych się świąt Bożego Narodzenia najzupełniej
zawiodły.

Na rynku niemieckim ceny ponownie spadły,
tak, że obecnie są o całe 10 punktów niższe od
poziomu ubiegłego tygodnia, a o 47 punktów
niższe od cen w tym okresie ub. roku. Podobna
do obecnej sytuacja rynkowa w Niemczech była
temu 2 lata, jednakże ceny były wówczas w każ-
dym razie o 11 punktów lepsze, niż obecnie. Po-

garszająca się z każdym dniem sytuacja ogra-
nicza zakupy do koniecznego minimum i naka-
zuje importerom jaknajdalej idącą ostrożność.
Tem samem zagraniczni dostawcy, chcąc za

wszelką cenę zbyć swój towar, wzajemnie się
przelicytowują, obniżając znacznie ceny poniżej
notowań oficjalnych. Dla powyższych powodów
masło polskie tylko z trudem znajduje zbyt na

rynku niemieckim pomimo nizkich notowań.

W Berlinie notowano w mk. za 0.50 kg. f-co
stacja odbiorcza:

i7.xn. i4.xn. io.xn.
I gat 166 171 176
n„ 151 156 159
III „ 135 140 143

tendencja bardzo spokojna.
Podobne położenie znamionują notowania ryn-

ku duńskiego, gdzie po chwilowej zwyżce cen

w ub. tygodniu ceny masła eksportowego spadły
o 8 punktów, tak, że notowania w Kopenhadze
przedstawiały się ostatnio:

17.XII . 13.XH . 10.XH.
168 170 176

w sh. za ang. cwt. fob.
Na rynku angielskim sytuacja bardzo słaba.

Ceny spadły w dalszym ciągu. W Londynie no-

towano oficjalnie za cwt. w sh. masło nowoze-

landzkie najlepsze 160—164 (162—168), nieso-
lone 180—186 (182—188), australijskie najlep-
sze 158—160 (162—164), niesolone — (170—
174), duńskie 176—180 (180—184), polskie
150 — 156 (150 — 154), syberyjskie 160 — 162

(160—162), ukraińskie — (160—162).
Dowozy do Londynu wynosiły w tyg. ub.

72.730, z tego na Polskę przypada 1.233. Popyt
b. mały. Spadek cen na rynku angielskim tłu-
maczy się zwiększoną podażą masła z powodu
zmniejszonego zapotrzebowania rynku niemiec-
kiego.

W kraju sytuacja na ogół bez zmiany przy
cenie utrzymanej na poziomie zeszłego tygodnia.

— Eksport trzody do Austrji.
Eksport trzody polskiej do Austrji kurczy

się w sposób dotąd nieobserwowany.
Przywóz świń żywych z Polski do Austrji

wynosił:
w r. 1928 w r. 1929

lipiec 67.067 sztuk 49.464 sztuki
sierpień 50.471 „ 37.019 „

wrzesień 53.106 „ 33.580 „

październik 54.852 „ 28.697 „

listopad 41.487 „ 14.793 „

Razem: 266.983 sztuki 163.553 sztuki
W pierwszem półroczu r. 1928 29O.OOO (war-

tość 36 mil. szyi.).
W pierwszem półroczu r. 1929 23O.OOO (war-

tość 38.7 mil. szyi.).
Także eksport świń bitych z Polski do Austrji

zmniejszyły się bardzo znacznie.

Przywozy grudniowe z Polski do Wiednia

przedstawiają się jeszcze gorzej. Dnia 3 b. m.

dowieziono zaledwie 2400 sztuk, w dniu 10 b. m .,

a więc w okresie przed świętami Bożego Naro-

dzenia, kiedy popyt na świnie lekkie! nadające
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Się do wyrobu szynek, jest w Austrji najwięk-
izy, zanotowano w Wiedniu zaledwie 1500 świń
polskich. Liczba ta odpowiada mniej więcej
15 proc. przeciętnej ilości trzody, wywożonej
ba rynek austrjacki w roku ubiegłym.

Zjawisko to należy przypisać z jednej strony
Wysokiemu poziomowi cen trzody w Polsce,
a x drugiej niechęci naszych hodowców do wy-
przedawania się z towaru w chwili, kiedy, wobec
bardzo nizkich cen zboża i ziemniaków, o wiele
lepiej kalkuluje się przerobienie karm roślin-
nych na mięso i tłuszcze przez dłuższe, niż

twykle, tuczenie świń. O tendencji takiej świad-

czy fakt, że tak rynek austrjacki, jak i czeski

narzekają na zmianę dotychczasowego typu
świń polskich lekkich, t. j . na znaczny wzrost
ich wagi i większą niż dotąd tłuszczowość; cechy
te upośledzają wartość naszych świń, jako surow-

ca do wyrobu szynek, t. zw. praskich.
Nie ulega wątpliwości, że także polityka celna

rządu austrjackiego, t. j. zwolnienie od cła świń
o wadze ponad 110 kg. zachęca polskich ekspor-
terów do obsyłania rynku austrjackiego świnia-
mi cięższemi, od których nie potrzebują opłacać
cła.

— Z przemysłu samochodowego.
Ford przystępuje do budowy w Kolonji wiel-

kiej fabryki samochodów. Zakłady Forda w Ko-

lonji zaopatrywać mają w samochody Europę
środkową.

— Węgiel.
Podług danych tymczasowych, ogólne wydo-

bycie węgla w kopalniach polskich w listopa-
dzie wyniosło 4.11O.OOO ton, co w porównaniu
z październikiem oznacza zmniejszenie o 29O.OOO
ton. Zbyt węgla w kraju wyniósł w listopadzie

2.357.OOO ton, eksport — 1.280.000 ton, wobec
1.493.OOO ton w październiku. Eksport wyka-
zuje w listopadzie w porównaniu z październi-
kiem spadek o 213.OOO ton, głównie wskutek
zmniejszenia wywozu do krajów skandynaw-
skich i bałtyckich (o 14O.OOO ton) oraz do
państw sukcesyjnych i innych o 73.000 ton.

Udział państw skandynawskich i bałtyckich
w naszym eksporcie węgla stanowi w paździer-
niku 50 proc., gdy w listopadzie zmniejszył się
do 47 proc. Powiększył się natomiast o 3 proc.
udział Austrji, Węgier i Czechosłowacji z 34
na 37 proc.

Eksportowe ceny węgla wykazują nadal ten-

dencję zwyżkową. Ceny węgla, idącego do
państw sukcesyjnych, oraz przez porty przeła-
dunkowe na Dunaju, są od 1 b. m. podwyższone
dla sortymentów grubych i dla miału o 5 proc.
Ceny na Gdańsk, Gdynię zwyżkowały w porów-
naniu z październikiem o szyling na tonie.

^jB* DO Vlo)ótlr

enol
FARBUJE NATYCHMIAST SIWE
LUB JA5NE V/LO*Y NA KAŻDY

ŻĄDANY KOLOR, JEST PEWNA;

NIE SZKODLIWA,ŁATWY

iPOJÓB UŻYCIA.

parécTORIÉNT
WARJZAWA

ERNEST NEUMAN
Warszawa Tel. &4 90 Mazowiecka 0

„A DDIAT0R"
ARYTMOMETR DLA KAŻDEGO

dodaj*, odejmują mnoży, dzieli

Biurkowy Zl. 81.—

Portfelowy Zł. 75.—

Kieszonkowy ZŁ27—

Tysiące w użyciu, opisy
i referencja na żądanie.

5765r

Kursy Kosmetyczne
ulica PRZEJAZD Nr. 1 m. 10. Telefon 153-11.

Kar. 4-mlesięcznj. Świadectwo daje prawo otwarcia
gabinetu i wykonywania zabiegów kosmetycznych.
Wykładają lekarae. Teorja i praktyka w dużym za-

kresie. Liczba słuchaczy (ek) ograniczona. Zapisy na

kurs styczniowy trwają.
Informacje na miejscu, telefonicznie 1 pocztą.

—

T
r CELINASANDLER.

6297r

SZKOŁA INŻYNIERSKA w ALTENBURGU
(Turyngja — Niemcy) (Ingenicurschule Alten-
burf Thlłr). Budowa maszyn—Elektrotechnika—

Budowa samochodów 1 samolotów..
Prospekt bezpłatnie. (5221r

„SKŁADNICA NARZĘDZI"
Z. Jibłamowicz inż.

WARSZAWA WIDOK S
tel. 122-24, 125-50

POLECA:

Wszelkie narzędzia rzemieślnicze.

Wyroby „VAL D'OR":

Wiertarki, szlifierki, uchwyty.
Płótno szmerglowe „Bulldog".

Narzędzia precyzyjne
Narzędzia ostre do obróbki drzewa 1 metalu.

6348r

KOSMETYKA

LECZEŃ
W LBOZNIOI
MIODOWA I. f|

IE ZHAKUW

SANATO"
w*

lekarska, fizjo
terapju wad cery

Wypadanie WŁOSOW, łupież. Usuwanie zbyt włosów
OTYŁOŚĆ (ogólna, lokalna). Lec*. 2YI.AKÓW

Dr. KACEW, Złota 14 przy Marszalk. Od 11-2 1 4-7 .

8748

Dr. I . ROZENTAL
KRÓLEWSKA 29-A

Weneryczne, skórne.
Do 10-ej r. i 8—8 wiecz.

1027

Autobusy >>UNIC<<
Nowy Swlat No 21.

gotowe do wyjazdu zaraz

do sprzedania.
6283r

liHiMM
CZOPKI HEM0R0IDALNE GRECKIEGO

Mm
(z kogutkiem)

Usuwają ból. krwawienie „

SWĘDZENIE, PIECZENIE,
ł*WIEJ3ZA^ ouzy(znAKi)

JWtt (MWiNAUftCH tamto J

] NAPISZ imię, nazwisko, mie-
| siąe urodzenia, otrzymasz ana-

lizę charakteru, określenie zdol-
ności i przeznaczenia. Poznasz,
kim jesteś, kim być możesz.
Warszawa — Psychografolog

Szyller-Szkolnik, Nowowiejska
Nr 82—0 . Annliza próbna ko-
sztuje 75 gr. Niniejsze ogłosze-
nie załączyć. Przyjęcia osobiste
płatne, godziny 11—7 wiecz.

6324r

I

MOSOOSOSCGOSOOOSOOOSOSOSOSOOSOSa

Poszukuje się RESTAURATORA fachowego, któ-

ryby wziął w dzierżawę: wspaniale urządzoną salę
na 300 osób i werandę na całej długości budynku
Przystani Wioślarskiej w Pińsku, połączonej z cen-

trum miasta PROMEM SPECJALNYM.
W porze zimowej będzie jedyna w mieście ślizgawka.
Podczas wiosny i lata — plaża nad Piną, kąpielisko,
tenis i przystań dla łódek. Dzierżawa restauracji
1 kawiarni klubowej będzie imprezą niezmiernie do-

chodową. — Zgłoszenia do Oddziału Ligi Morskiej
i Rzecznej w Pińsku, oL Franciszkańska 2.

3790

DO SPRZEDANIA
lub do wydzierżawienia

w okręgu Katowickim ewentualnie bez lokalu fa-
brycznego i biurowego

CAŁKOWITE URZĄDZENIE WYTŁACZALNI
BLACHY, DRUKARNI BLASZ., FABRYKI KAL-
KOMANII i LITOGRAFJI oraz URZĄDZENIE

CYNKOGRAFJI i ŚWIATŁODRUKU.
Zgłoszenia pod: „W. K. 610" do Tow. Reki. Międz.
j. r. Rudolf Mosse, Katowice, Mickiewicza Nr. 4 .

6351r

ZWAPNIENIE ŻYŁ
zdenerwowania, osłabienia. Żądać bezpłatnej bro-

szury o nieszkodliwem leczeniu domowem.
Dr. GEBHAKD i S-ka — GDAŃSK 51.

5747r

I z 6 tysiącami dolarów do częściowego finansowania
: zrealizowania filmu. Oferty pod „Poważna wy-
i twórnia filmowa" kierować do dnia 28 grudnia r. b.

i do Biura Ogłoszeń T Pietraszek, Marszałkowska^ll5.

NERWOWI NEURASTENICY
cierpiący na drażliwość, słabość woli. brak energji.
melancholię, przesyt iyeia, bezsenność, ból głowy
wrażliwość nerwów. Sledzenice, nerwowe zaburzenia
serca i żołądka, otrzymują bezpłatnie oroszurę Dr

Weisego „Cierpienia nerwów".
Dr. GEBHAKD& Co., Gdańsk, odda. 81.

5717r

-j- Przeciw chudości -f-
Przez użycie naszego wspaniałego środka odżywczego
„PLENUSAN" w krótkim czasie znaczne przybranie
w wadze, wygląd kwitnący i pełne formy ciała.
Również wzmacniający środek dla krwi i nerwów,
przez lekarzy polecane, 1 pud. zł. fl, 3 pud. zl. 15.
Dr. Gebhard et. Co., Gdańsk Nr. 8 . 5690r

GABINET SEKSUOLOGICZNY
D-ra Med. STEFANA JKRMUŁOWICZA.

CHOROBY, NIEDOMOGA i ZABURZENIA
SFERY PŁCIOWEJ.

Szkolna 8. Godz. przyjęć: 1—3 i 5—7 .

6052r

LEKARZ - DENTYSTA

GUSTAWA WEIN
Mazowiecka 7, tel. 120-54

6314r

Znaczki pocztowe n

wielkim wyborze, albu-

my, katalogi i rozmaite

przybory filatelistyczne.

P. ŁABĘCKI
Kupno i sprzedaż znacz-

ków pocztowych do zbio-

rów.

SIENKIEWICZA 1.
01O6r

KOCIOŁ
PAROWY

10 atm. z 2 paleniskami,
ca. 40 kw. m . ogrzewania
o długości 8 mtr. w do-
brym stanie zari.7 kupię.
Zgłoszenia do „Par", Po-
znań, Al. Marcinkowskie-
go 11 pod nr. 57.213.

6343r

Dr. ŚMIAROWSKA
Moniuszki 6. Od g. 5 —7.
CHOROBY KOBIECE.

1053

NA
NOGACH

LECZENIE m \jr *>

ROZSZERZ. ** WŁ,
Dr. KACEW, Złota 14 (róg Marazał.) od 11—2,4—7

874Q

LECZNICA
lekarzy Specjalistów

Chorób WENERYCZ,
PŁCIOWYCH (niemoc)
Analizy. Elektroleezenle

WIERZBOWA 6
Od8r.do9w. Lekarka
przyjmuje od 5 do 7 w.

Niedz. do 6 pp. Wizyta
4 złote. 6194r

LECZNICA
Dra med. MARCELEGO

DOBRZYŃSKIEGO
Nowogrodzka 20.

Telefon 1)0-93.
Choroby weneryczne,
skórne i niemoe płciowa.
Analizy. Czynna od 9 r.

do 9 wiecz. Porada 5 zł.
5892r

^ed.F . STILLER
Ks. Skorupki 4 (Sado-
wa). Tel. 290-57 . Chor.
skórne, wener., płciowe.
Analizy. Do 10 r. i od
2—9 wiecz. (!2M4r

LECZ NTCA
Lekarzy Specjalistów

Chor. weneryczne, skór-
e i niemoc płc. Rentgen.

Lampa kwarc.

SENATORSKA 10
Od9r.do9wiecz.bez
przerwy. Od 4—6 przyj-
muje lekarka. Niedziela
10—3 pp . Wizyta 4 ii.

623ór

DR. JAN AŁAPIN
Królewska 31, obok Mar-
szałkowskiej. Chor. we-

neryczne, niemoc |>lc„
skórne. Analizy 9 r. —

8 w. Niedziela do 2 pp.
3744

Specjalna Przychodnia

Z.ŻotADKA
KISZEK i MA I ICllBY

Rentgen. Diaterinja.
LESZNO 38. Tel 25(1 73.
Przyjęcia 9—11 i 3—7 .

Porada 5 zł. 5993r

Dr.H.ZUSMAN

Al. Jerozolimska 38, róg
Marszalk. Weneryczne
syfilis, tryper (analizy)
Niemoc płc. Przyjm.:
9—1 i 3—9. Niedziela:
3—7 . 6072r

Dr B, FRYDMAN"
Marszałkowska 91.

Weneryczne, skórne, nie-
moc płciowa. Analizy.
8—10 r. i od 3—9 wiecz,

3788

Dr. Med. HENRYK

GRODZIEŃSKI
Choroby sercn. Promie-
nie Roentgena. Od 5—7 .

Żórawia 4-A, tel. 400 08.
3786

Lecznica CHMIELNA 26

0-ra KAUFMANA
Weneryczne, skórne. *to-
sów. Analizy. Od u i doU
w. Wizyta 4 zL

im
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Tf Iko ŚMIETANA KWAŚNA w opakowaniu
z hermetycznym zatworem, da Je srwaraneję dobroci i czystości produktu

SKLEPOM SPECJALNY KABAT

St. Gierzyński, Foksal 18, tel. 18 60 3
Miejskie Biuro Kwaterunkowe

zorganizowane a okazji Powazechnej Wystawy Krajowej, sprzedaje a powoda
likwidacji:

ft) Łóżka żelazne składane rozbierane a siatką sprężynowi, kolory: biały, oliw-

kowy, wiśniowy
1. Łóżka firmy Konrad Jarnuszkiewicz, żelazne, składane, rozmiar

70 X 180 cm. z materacem sprężynowym systemu kanadyjskiego
bess kółek, lakierowane emalją koloru oliwkowego 46.—

2. Łóżka żelazne składane jak powyżej, lakierowane emalją koloru
białego 60.—

8. Łóżka żelazne składane jak powyżej, z kółkami kamlenneml, roz-

miar 70 X cni. i materacem sprężynowym lakier, emalją kolor,
wiśniowego 65.—

4. Łóżka żelazne składane Jak powyżej, lakierowane emalją koloru

białego 60.—
J. Łóżka żelazne składane jak powyżej, lakierowane emalją koloru

oliwkowego, rozmiar 78 X cm. o nogach grubości 26 m/m na

kółkach kamiennych 60.—
6. Łóżka żelazne składane jak powyżej, lakierowane emalją koloru

oliwkow., rozmiar 70 X 1S0 cm. 65.—

T. Łóżka żelazne składane, rozmiar 79 X 180 cm. s materacem sprę-
żynowym lakierowane emalją koloru wiśniowego 46.—

8. Łóżka firmy Kraszewski, żelazne rozbierane, rozmiar 80 X 195 em.
z materacem sprężynowym lakierowane na kolor biały 47.—

9. Łóżka firmy Gostyński, żelazne składane, rozmiar 80 X 100 cm.

a materacem sprężynowym, lakierowane na kolor oliwkowy 32.—

10. Łóżka firmy Pogorzelski, żelazne rozbierane, rozmiar 80 X 100 cm.

i siatka sprężynową spiralny, lakierowane na kolor biały 40.—
IX Łóżka firmy „Matra", żelazne rozbierane, rozmiar 80 X 190 cm.i materacem sprężynowym, lakierowane na kolor biały 60.—

12. Łóżka firmy Pokrzywa, żelazne rozbierane, a materacem sprężyno-
wym, lakierowane ua kolor biały 52.—

13. Łóżka firmy Adamski, żelazne składane, rozmiar 75 X 180 cm.

a materacem sprężynowym, lakierowane na kolor biały 40
14. Łóżka firmy Neufeld, żelazne składane, rozmiar 80X100 em. lakie-

rowane na kolor oUwkowy, na kółkach kamiennych a materacem

sprężynowym 50.

15. Łóżka firmy Tylczyńskl, żelazne składane, lakierowane na kolor
oliwkowy, rozmiar 83 X 185 cm. na kółkach kamiennych % mate-
racem sprężynowym 5<j.

b) Nakładki mntcrncowe składające się z 3-ch poduszek 1 1 klina (pod-
główka) wielk. 80 X 180 cm. wyścielane włóknem indyjskiem, obcią-
gnięte drelichem 29.

e) Koce ciemne wełniane, wielk. 140 X 200 cm. 8.

4) Poduszki sypialne z czerwonego 1 różowego inletu nie przepuszczające
pierza i puchu, kolor trwały, również przeciw kwasom, napełnione 2,5
funt dartem pierzem, wielk. 60 X 80 cm. 12.50

a) Powłoczkl na poduszki białe, fason zamknięte, zakończone spinaczem
tasiemkowym i guzikami wielk. 60 X 80 cm. w stanie pranym i pra-
sowanym 2.—

I) Prześcieradła t surowego płótna, obrąbione, wielk. 140 X 230 cm.

w stanie pranym i prasowanym 4._

() Komplety umywalniane stojakowe, składające się:

a) stojak okrągły biało lakierowany,
b) miednica biało emaljowana,
c) wiadro biało emaljowane 26 cm.,

d) dzbanek do wody biało emaljowany,
a) mydelniczka biało emaljowana 10

h) Stolik a drzewa biało malowany od 7.50 do 10
1) Krzesła bukowe polerowane odë! do 8
i) Wieszaki na ściany polerowane a 4 lakier, hakami 210
k) lampy naftowe „Nietopera" 5'
1) Siennik jutowy 250

Wyżej wyszczególnione przedmioty były zakupione swego czasu bardzo
łorzystnie, znajdują się obecnie w bardzo dobrym stanie 1 nadają się do urzą-
dzenia szpitali, pensjonatów oraz do domowego użytku. Z powodu przyśpie-
szenia likwidacji, ceny wyjątkowo korzystne. Przy niektórych przedmiotach
Łizsze o 00% od fabrycznych cen zakupu.

Oferty uprasza się nadsyłać najpóźniej do dnia 15 stycznia 1030 roku
tSefoli em 62-06. " kwaterunkowe", Poznań, Marszałka Focha 18,

Przy większych zakupach rabat. 8344,

Dla żle SŁYSZĄCYCH|
PanK.S.aK.pisze

dosłownie: — „Ponieważ
sprowadzona od panów
słuchawka okazała się
nader pożyteczną 1 dobrą
1 w tym krótkim czasie

Hietylko azum w uszach

Bupełnie ustał, ale mój
słuch znacznie się poprą-

.Wił, prosię o przysłanie
nowej słuchawki"

PRZY ZŁYM SŁUCHU

Sżdut n
iezl>

ędna jest
/S^ słuchawka —

„Górka". Le-
dwie widocz-
na do nosze-

Bia w uchu, używa się
Si|} ł wielkiom powodze-
niem przy szumie w li-

azach, nerwowych cier-

pieniach ucha i t. d. Ty-
siące w użyciu. Niev.il-
eaona ilość listów dzięk-
cayunych. Szczegóły dar-
mo. G. WEISS S C-o,
Wlen 1/0301 Llebenberg-
gasse O. 6201i
m" -

"

6Kt.ADA .iriK
OKIAKV

NA NAJt II02S4YCII.

NQ0609000SOQOSO

lim

SEREMENTALSKI oraa TYLŻYCKI
bez kory w blokach po 2 <4 kg.

ofiaruj*

DH. N. FELS, Twarda 4.
8573r

SPÓŁKA AKCYJNA

„SAFAT"
Warszawa, Al. 3 Maja 22 24

Telefon 209-39 .

POLECA Z WŁASNYCH FABRYK:

NFTNS DACHOWA
r^i^anĘi j BITUMICZNĄ

GAZOWA

1 WĘGLOWA (PAK)
(MASTLK)

1 IZOLACYJNY

POD KLEPKĘ

DĘBOWĄ
TRINIDACKI

1 NAFTOWY

SMOŁĘ
ASFALT
ASFALT

GUDRON
LEPNIK
CARBOLINEUM

i WŁASNEGO PRZEMIAŁU

KREDĘ, WAPNIAK
1 CEGŁĘ MIELONA

U W A G AI WSZELKIE MINERAŁY

PRZYJMUJEMY DO PRZEMIAŁU NA

WŁASNYCH MŁYNACH.

WYKONYWUJEMY Z GWARANCJA:

ROBOTY ASFALTOWE
DEKARSKIE i IZOLACYJNE

6287r

Kursy Maturyczne i Dokształcające
99

Kraków, ul. Studencka 14, I p.,
przygotowujące na ustnych lekcjach kursów zbioro-
wych w Krakowie, oraz w drodze korespondencyjnej,
za pomocą świeżo przez fachowych profesorów opra-
cowanych skryptów, wskazówek, programów i te-

matów, PRZYJMUJĄ WPISY NA II PÓŁROCZE
1929,30 na:

1) Kurs maturyczny gimnazjum wszystkich typów
1 seminarjum nauczycielskie.

2) Kurs średni 5-ta i 6-ta kl. gimn.
3) Kurs niższy w zakresie 4-ch kl. gimn.
4) Kurs 7-miu klas szkoły powszechnej.
5) Kurs przygotowujący do egzaminu specjalnego.

uprawniającego do skróconej służby wojskowej.
UWAGA. Uczniowie kursów korespondencyjnych

otrzymują co miesiąc, oprócz całkowitego materjału
naukowego, tematy z 5-ciu głównych przedmiotów
do opracowania, a podczas egzaminów kollokwialnych
korzystają z wycieczek geograficznych, oraz z nauki
czytania map.

Na kursach „WIEDZA" wykładają najwybitniej-
sze siły fachowe krakowskich państwowych szkół
średnich.

Do dyspozycji uczniów (nic) kursów zbiorowych,
oraz korespondencyjnych, gabinet przyrodniczy i geo-
graficzno-geologiczny, jak również bogata bibljoteka
podręczników.

żądać bezpłatsych prospektów. 6175r

Ofiary pieniężne na „Gwiazdkę" organizowaną
przez Radę Szkolni; m. st. Warszawy dla najbied-
niejszych dzieci szkół powszechnych złożone bezpo-

średnio w Komitecie „Gwiazdki".
P. Grohmanowa z Łodzi zł. 500, Bnnk Rolny zł.

300, Kirma Fuehs i Synowie zł. 200, Cukiernia Ja-
na Gejowskiego zł. 100, Prezes Banku Polskiego
100, Sp. Akc. Rektyfikacji Warszawskiej zł. 100,
Tomasz. Fabr. Sztucznego Jedwabiu zł. 100, P. Wi-
ślicka Florentyna zł. 100, F-ma Karol Reising zł. 50,

Związek Spółdzielni Spożywców (oddz. Warszawski)
zł. 50, Ł. Spiess i Syn, Sp. Akc. zł. 50, Jureczek
Saablowskl zł. 50, F-ma Wicander zł. 60, Młyn Pa-
rowy M. Grasbcrg zł. 25, F-ma „Firley", Sp. Akc.
zł. 25, F-ma „Osram" zł. 25, Pp. Dziewulscy zł. 20,
Związek Zawodowy Drużyn Konduktorekieh zł. 20,
F-ma „Łotwagum" zł. 20, P. J . Moszyński zł. 20,
Fabr. Skór G. Weigle 1 Synowie zł. 20, Bank Mię-
dzynarodowy zł. 10, Bank Handlowy W, Landau
zł. 10, Akc. Tow. Mlrk. Fabr. Papieru zł. 10, Huta
„Ożarów" K. A. Kamiński zł. 10, T. B. zł. 10, P.
Trembicki zł. 6 F-mn Ferrorur zł. 5, P. F. Łopień-
ski zł. 5, P. Landa Michalina zł. 5, P. Sarjust-Wol-
ska zł. 5, P. Zakrzewski zł. 5, P. Zdauowicz zł. 3.

0i!.'0r

jeszcze nie otrzymnł pros-
pektu pisma „Mój Przy-
jaciel" nn rok 1930, mo-

że zażądać bezpłatnie od
redakcji w Warszawie,
Bielańska 8—31. Pros-

pekt zawiera m. In. dnne
konkursu świątecznego, za które wyznaczono wyso-
kie prcmjo pieniężna i cenne przedmioty. 0323r

Na sprzedaż 1467.09 m' drewna użytkowego so-

snowego, 112.67 m* drewna użytkowego jodłowego
i 85.18 m' drewna użytkowego dębowego z Nadleś-

nictwa Snochowice odbędzie się dnia 14-go stycznia
1930 roku, o godz. 12-ej w lokalu Dyrekcji Lasów;
Państwowych w Radomiu przy ul. Lubelskiej 53.

Drewno znnjdujo się na zrębach odległych od st.

kol, Małogoszcz od 3 do 5 kim.

Informacji udziela Dyrekcja L. P. w Radomia

oraz Nadleśnictwo Snochowice.

Dyrekcja Lasów Państwowych
0354r w Radom1u.

* 1 11 '

OGŁOSZENIE.
Zarząd Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pu-

ławach, Kościelna S, zaprasza swych członków na

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się
w sali Sądu Grodzkiego w Puławach, w niedzielę,
dnia 5 stycznia 1930 r., o godzinie 13-ej. Porządek
dzienny: 1) Zagojenie, wybory prezydjuin i odczyta-
nie protokułu poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
2) Zmiany statutu. 3) Zatwierdzenie regulaminu.
4) Sprawa przystąpienia do Związku Iłewizyjnego.
5) Sprawozdanie ogólne i kasowe. 6) Określenie wy-
sokości kredytów i składek budowlanych oraz kapi-
tału ubezpieczeniowego. 7) Finansowanie działalno-
ści Spółdzielni na rok 1930. 8) Wybory Zarządu
i Rady Nadzorczej. 9) Przydział działek. 10) Wolne
wnioski.

8768 ZARZĄD.

OSTRZEŻENIE.
Doszło do naszej wiadomości, że osoby nam bliżej

oioznane oferują do sprzedaży gaśnice, będące jako-
by naszym fabrykatem. Ponieważ takowe są t>ez\va-
runkowo bezwartościowe, podajemy do wiadomości
osób, zainteresowanych, że gaśnice nasze na futera-
łach mają napis wypukły: „TEFRA BOM UA"

„GAŚNICA" WYTWÓRNIA GAŚNIC „TEFBA"
TAUNÓW" oraz, że wyłączną sprzedaż uskutecznia
nasza Agentura Warszawska: Firma „Ludmar", ul.
ćlizka 39—1, telefon 73-66.

6309r Wytwórnia Gaśnic „TEFRA", Tarnów.

PIECYKI KAFLOWE
PRZENOŚNE

systemu opatentowanego pięciokannlowego
| „HEKLA" grzeją dłużej i silniej, niż piece

pokojowe, są od nich trwalsze, estetyczniejsze,
tańsze, oszczędzają <j% opału.

POLSKI 15 ZAKŁADY CERAMICZNE

MEWI A" Warszawa,
rlii&ł^iB^M Nowy Sw iat 02,

(w podwórzu). Telefon 30-32.

Dogodne warunki płatności.
6336i Prospekty na żąlanle.

Najradykalniejszy środek dla cierpiących na

NAJSTARSZĄ PKZKPUKIINĘ
gdy nawet opaski różnych zagrań, specjalistów
nie pomogły, oraz wszystkie fałszywe wynalazki
nie poskutkowały, usuws jedyny s|H-cjalistn * dłu

goletnią praktyką dla cierpiących nn rupturę,
zapoinocą mojego opatentowanego bandaża Nr.

1209, który przynosi prawdziwą |miimoc mężczy-
znom i kobietom. S . KON, Warszawa, Sosnowa
Nr. 13. Prospekty na żądanie bezpłatne. Prze-

strzegam przed naśladownictwem mojego środka

przez fałszywych specjalistów, którzy powołują
się na różnych profesorów 1 tylko pogarszają
chorobę. tł217r

POWAŻNA FIRMA SAMOCHODOWA
posiadająca własne warsztaty mechaniczne i za-

pewnione roboty — poszukuje

Wspólnika-Fachowca
jako KIEROWNIKA.

Wymagany kapitał do 30,000 złotych.
Oferty do „PAR" poi! „Warsztaty".

6284 r

Mieszkania.
I Okręgowe Szefostwo Budownictwa w Warszawie

POSZUKUJE szereg mieszkań 4, 3, 2, 1-pokojowyrh
s kuchniami I łazienkami. Oferty składać proszę
w knncelnrjl Szefostwa (Przejazd 15, II piętro, po-

i kój Nr 186).
6302r Szef Budownictwa O. K . L <
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HILYERSUM

SUKNIE balów.

jedwabne z crepe ge-
orgette, na spodzie |R||
oil zł.

JEDWABIE|
crepe georgette, crepe satin,
tafty, mory, lamy w ogromnym

wyborzo

Pończochy Pantofelki

ir^c-n. ... :r Htf -T 'Vm

ToJest

FRAKOWE
garnitury z' krepy w

najwyższym gatunku fll^Jl
na jedwabiu

w

garnit. z krepy w naj-
wyższym gatunku, na

beku od zł. W

17 50
KOSZULE frakowe > * "—

Tysiące robotników oraz setki najbardziej wy

kwalifikowanych inżynierów i techników pracuje
przy produkcji holenderskiej fabryki radjood-
biorników „NEI)ERLANDSC11E .SE1NTO-

ESTELLEN FABR1EK" w HILVERSUM.

Najlepsze maszyny i najbardziej nowoczesne la

boratorja są do dyspozycji tych, którzy udosko

nalają radjoodbiorniki H1LVERSL)M.
„RADJO H1LVERSUM" to aparat znany w ca

łym świecie ze swej czystości odbioru, wielkie)
selektywności, łatwości w obsłudze i estetycznego

wyglądu.
r>O NABYCIA W FIRMACH W WARSZAWIE:

ZJEDNOCZONE T-WO HANDLoWii, ZIELNA 40 t,

wRAUIOS", N1KCALA 0

JUEGOHM", BRACKA 2 -

oraz we wszystkich większych miastach.

wychowanie w górach.
Nauka isporty.SlkofapoczĄ ŁMowa, wydi/&f

gimnaz/a/nyfrea/.s hum J ihand/o
Przyjmuje się chłopców od lat 6. lnloiui : I

Warszawa, skrzynka pocztowa 383. Tel. 70-71, I

od 8—9'/j rano i 3—5 po poluiln u. 02S!lr |

ze skrytką na pościel, rozbieralne, zastępujące w zupełności wygodne łóżka. — Pat. Nr. 902.—

Ani kurzu, ani moli, ani robactwa. — Higjenic^ne, elastyczne, trwale. Kaidej zażądane.) wiel-
kości: jednoosobowe, dwuosobowe francuskie. Piękny wyrób. Nieograniczona gwarancja.

Fabryka: Okopowa 14 w Warszawie, w pobliżu ul. Leszna, tel. 290-94.

Dojazd tramwajami: 5, 9, 11, 16 i 21. Na żądanie katalogi.

IBBNoS

YM|

PRZYWRACA

POD GWARANCJA PI E RWO

TNY KOLOR APTEKARZA

JANA GADEBUSCHA

AXELA ORIZAUNA
BUTELKA *r.-Zk

W APTEKACH DSOGER-

13ACH I PERFUMERIACH
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m

SKŁADNICA PRZYBORÓW KREŚLARSKICH
i ZAKŁAD WYŚWIETLANIA RYSUNKÓW oraz OPRAWY PLANÓW

ALBI ZABORSKI
WARSZAWA, WIDOK 22. TELEFON 405-09 .

WYŁĄCZNA SPRZEDAŻ
papierów światłoczułych utrwalanych na sucho, jedynej krajowej wytwórni papierów światłoczułych „O Z A L ID",

wlaśc.: Otto Soderstróm, Łódź.

GENERALNE PRZEDSTAWICIELSTWO

maszyn do wyświetlania i utrwalania rysunków oraz planów wszechświatowej fabryki R. REISS w Liebenwerda.

Katalogi, cenniki, próbki oraz demonstracje maszyn w ruchu na każde żądanie.
m

5052r ^

SZE LOSOWANIE
dla odbiorców bat. anodowych

odbyło

5 lampkowy najlepszej marki

RADJOODBIORMIK

wylosowany został dla

ks. Wacława Lnowieckiego proboszcza
Świnice-Wardzkie pow at Uniejów

Wkrótce następne losowanie

„TĘCZA" Kraków, Czarnowiejska 72-74,

PASY WIELBŁAOZIE |
SKÓRZANE, „BALATA", BAWEŁNIANE i GUMOWE H

poleca ze składu |H|

FRANK REDDAWAY |
WARSZAWA, KRÓLEWSKA 30. TELEFON 17-DO.

III

3774

Dermatoli!}
DO SAMOCHODÓW i MEBLI M

wyjątkowej jakości 9

Bogaty dobór kolorów i deseni. No 377(J,

FRANK REDDAWAY
WARSZAWA, KRÓLEWSKA Nr. 3'J, TELEFON 17-00 .

W dzień. Wnocjr.

NIEMA JUŻ CIASNYCH MIESZKAŃ !
Z jednpgo pokoju urządzić można I)WA, przez zastopowanie kanapy - łóżka „AMERYKANKA"
W dzień „AMERYKANKA" jest KOMFORTOWA i Pod każdym względem elegantkę kanapą.
W nocy „AMERYKANKA" jest wygodnem łóżkiem na dwie osoby ze sprężynowym materacem.

Dzięki pomysłowej konstrukcji, cała pościel, jak: materac, kołdra i poduszka chowa sie do środka

kanapy, i pomimo to, wygląd jej zewnętrzny nic na tem nie traci. Ruchomy materac i prosta konstrukcja,
pozwala na utrzymanie bezwzględnej czystości.

Łóżko szpeci i zawadza, upiększa pokój kanapa - łóżko „AMERYKANKA". Prawnie zastrzeżona

DUŻY WYBÓR. WYKONANIE SOLIDNE. WYGLĄD ELEGANCKI,
TRWAŁOŚĆ GWARANTOWANA. CENY ZWYKŁYCH KANAP. 5804r

INTERESUJĄCE KATALOGI NA ŻĄDANIE

FABRYKA MEBLI „AMERYKANKA", Bydgoszcz, Św. Trójcy 14, tel. 16-21.

e

I PRZEDSTAWICIELSTWO
V

samochodów „UNIC"
(AutomobUes „Unie" Puteaux (Seinc/France)

Turystycznych, taksówek, ciężarowych i autobusów słynnych na ca-

łym świecie europejskiej marki

DO ODDANBA
na m lasta:

GDAŃSK, POZNAŃ, KATOWICE, KRAKÓW, LWÓW,
BIAŁYSTOK, WILNO, CZĘSTOCHOWĘ i ŁÓDŹ.

Informacje: .Jeneralne Przedstawicielstwo na Polskę I w. m . Gdańsk

Automoliiles „UNIC" — Czesław Łączny 1 S-ka
Warszawa, Nowy Świat Nr. 21. 6291

< inMnraniK..

m

m

AVJAW

Zegarek Szwajcarski g
,,

— niedoścignione precyzji! ~

W 51(54r w

„DOM ŁOWICKI"
(GMACH HOTELU EUROPEJSKIEGO) Ossolińskich 1

NA GWIAZDKĘ:
KILIMY, WEŁNIAKI, NARZUTKI.

KOSTJUMY I CHUSTKI KRAKOWSKIE.

PANTOFLE, SERDAKI, GUŃKI I SZKATUŁKI zakopiańskie.
INKKUSTACJK, LALKI W STROJACH LCD' VVCH.

PIĘKNE PODUSZKI.

Oraz wielki wybór upominków od najtańszych do na! ,roższych.
0147r

3000000000000000

3N1OHZS
ASI<IA\ VNI

AHYIilO

aioryayiHS

lOOOOOOOOOOOOOOC

Beztubowe Gwarno?*
(PATEFONY) i PŁYTY

55MUZA"
Warszawa, CHMIELNA 44,

<*282r i Pm róg Marszałk

oooooocoooocc&ocococcccccccccccoot
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ADFESY SMZEDAJE KOMPLETAMI . ADRESODFUK \ZCBTRALA ADRESÓW RU POLSSB

mm MARSZAŁKOWSKA S
TSL 72-27

FILANTROPJA ZBYTECZNA
Wszystkie zakłady i Instytucje dobroczynne
utrzymać sie mogą bez uciekaniu sie do ofiar-

ności społeczeństwa, nabywając

Uniwersalną maszynę pończoszniczą

„ROBUS"
na której każdy nnnczyć się może fachu w ciągu 15-stn godzin.
Ownruntujcmy odbiór produkcji i zarobek do 300 zł. miesięcznie.
Dostarczamy surowca.

DOM ZLECBft I ZASTĘPSTW

6188r

.,HAGE" Sp. z o. o.

Warszawa, id. Długa 9. Telefon 141-82.

to9<23 weooi i999999a993990339S9.3

POWIADOMIENIE O WYPŁACANIU PRZYZNANYCH KWOT
ZA WYRÓŻNIONE KONKURSOWE PROJEKTY NA TYPY

MIESZKAŃ W DOMACH 0 CZTERECH KONDYGNACJACH

P3ZY ZABUDOWANIU NOWYCH DZiELNlC MIASTA:
Kwoty przyznane za wyróżnione projekty, nadesłane na konkurs na

opracowanie typów mieszkań w domach o 4-ch kondygnacjach będą wypłacane
w Wydziale III-cim Ministerstwa Robót Publicznych (Kredytowa 9. I piętro)
począwszy od dnia 23 grudnia 1920 roku, w godzinach od 11 do 13-ej.

(iiiSit DYREKTOR DEPARTAMENTU.

NIE KUPUJ PLACU!!! zanim ne obejrzysz NAJBLIZSZE

OSIEDLE PODSTOŁECZIiE
„BIAŁOŁĘKA DWORSKA"

3 kim. od granic m. st. Warszawy, 0 minut koleją ml Warszawy, kilkadziesiąt pociągów na dobę. Bilet
jednorazowy koleją 48 groszy. Miesięczny zl. 8 gr. 84. Ulgowy miesięczny zł. 4 gr. 42. Wkrótce regularna

komunikacja luksngowemi autobusami.

sucha, zdrowa, malownicza m ejscowość,
częściowo już zabudowana. Piękne lasy sosnowe. Przeprowadza się brukowanie ulic i chodników. Sprzedał
parceli z lasem i bez lasu. Dogodne warunki. Długoterminowo spłaty. Informacje: w Warszawie: Zarząd
Dóbr Białołęka - Dworska i Różopole, ul. Topolowa Nr 11 m. 81, telef.: 317-82 I 200-21; na miejscu:
maj. Białołęka - Dworska, st. kol. Płudy, dojazd z dworców Warszawa—Gdańska i Warszau-a-Prasa.

027(Ir

oofe. „His Master's Voice"
%

J*

WorMi

to satysfakrja dli miłośników muzyk| I UAca

I POSŁUCHAJ I OSADŹ I

The Urumoplioue Co. Lłd. 1-uncloo
Jen. Repr. na Polsko

JÓZEF WEKSLER
Członek i Eks. Izb. HamiL Brytyjskiej

KRAKAW WARSZAWA I.WńW

Florjuńska 25. Marszałkowska 132. Sykstuska 2.
3750

AAAA) KROJU,

Nauka i wychowanie.

AAAAAAAA) KROJU, 7a;
modelowaniu i liicliżtiitirslwa wyu-
czu szybko, gruntownie, na bardzo
przystępnych warunkach Mistrzyni
Cechu Warszawskiego i Paryskiej
Akiidemji, Wiśniewska - Dobrticku.
odznaczona najwyższą nugroUij
..Orami - Prlx", złotemi medalami
I dyplomami. Warszawa, Niecnlu
Ns 12. telefon 72-04. Oddziały:
Lódż.—Piotrkowska 04. Kow.| —

Sienkiewicza K Zapisy codziennie.
Kończącym Świadectwa. Dla sa-

mouków podręcznik kroju. ll.VJ3r

mode-
żur-

unii knrsn dzienne, wieczorowe. Ml-

str vni C-ehn Warszawskiego, R.
Pilniakowskicj, Członkini Akademii
Paryskiej, Autorki „Najnowszej 1

najprostszej metody kroju", nagro-
dzonej złotemi mednlnmf na nnj-
r>o ważniejszych Wszechświatowych
Wystawach i w 1920 roku przez
Akademię Paryską za najnowsze
kroje. Wyuczenie kroju gwaranto-
wane. 1'wnga: Ktoby się nie wyu-
czył, temu zwrot pieniędzy. Paten-
ty prawne. Jerozolimskie 20. I pię-
tro front, _

101361
_

AAAA) KROJU, ^NoS
chu warszawskiego przy pracowni
b. współpracowników tTersego. Kurs
dzienny i wieczorny. Chłodna 43—5,
I piętro. 11924

AAA) KURSY KROJUT
SZYPIA mo

delowania, kopjowa-uirii nja j |,asownniat zs%.

twierdzono przez Ministerstwo, Mi-

strzyni Cechu Warszawskiego,
Olszewskiej-Kuntze, członkini Aka-
dem ji Paryskiej, właścicielki firmy
„B. Olszewski", pracowni sukien,
okryć i amazonek, nagrodzonej w

1927 roku nn Międzynarodowej
Wystawie we Florencji za metodę
kroju złotym medalem oraz najwyż-
szą nagrodij „(Irnn Premio". Koń-
czącym Kursy świadectwa z prawa-
mi. Zapisy uczennic w kancelarji:
Marszałkowska 74—2. Przyjezdnym
pomieszczenie zapewnione. 11521r

A) P2ĘKNEE PISAĆ
prnf. Głębocki. Pisanie ozdobnych
adresów. Godziny: 4—8. Hoża 01.
Telefon 441-hl . 110170

Fl\ CTCnografji Kursy Współ-
t\f SIŁ czesne. Długa 1H—14.

14005

A A Al Biuro Wagnera, Marszal-
nnn/ kowska 152, telef. 140-20.

Nauczycielka — francuski, muzy-
ka : nauczyciel pedagog — skrzyp-
<x>. niemiecki, doskonałe referencje.
Francuzka młoda; druga — cztero-
letnie świmlectwo. Angielka nowo-

rodków (nnrse) — siedmioletnie
świadectwo. Wychowawczyni - fre-
blanka — pięcioletnie świadectwo.
Gospodynie wykwalifikowane, świa-
dectwu sprawdzone. 110710

AĄ\ Biuro Anders. Chmielna 24.
Nauczycielki, konwersacja —

francuska, muzyka; frcblanki. nau

czanie komplety. ll.
r
>54r

AA Biuro Zborowskiej, Mnzo-
wieckn 4; franeuzka, 8-iet-

nie świadectwo; angielka.
100845

_

Amerykańskim szybkim systemem
"

uczę angielskiego. Smolna pięt
naście, inieszk. jedenaście. Tele-
fon 60-45. 110218_
A\ Do Szkoły Morskiej przygoto-

wuje absolwent. Marsznłkow-
ska 70—38. 51393

Akompaniuję artystycznie do
" śpiewu i skrzypiec. Smolna 15
mieszkania 11. Telefon 00-45.

ll<Ki20

Angielka z Osfordn udziela lekcji
" i konwersacji, éw. Barbnry 8
mieszkaniu 9. 100243

Buehalterjjne WsnOtezi.stie *Vv

kłady", Pnlllera. gwarantują
wielodzicdzinową samodzielność —

Nowogrodzka 48. Zamiejscowi list"
wnie. 1(>1 " ,r

_

FRANCUSKIEGO LEKCJI
udziela profesor. Teorja i praktyka.
Korespondencj|i handlowa i butiko-
wa. Zgłaszać sie: Tręback" 7 10,
Gloor. 110810

HAFT.

Francuzka rodowita, studentka je-
' dnej z wyższych uczelni war-

szawskich, udziela lekcji wyłącznie
dzieciom. Wspólna 39 m. 14 .

101279_

Cry zasadniczej skrzypiec, mando-

liny udzielam. Przygotowuję do
Koimerwntorjum. Elektoralna 32
m. 11 . Instrumenty na miejscn.

14002

I<ekc.it haftu artystyczne-
'

go, dekoracyjnego, koloro-

wego. białego udzielają Kursy kon-
cesjonowane pod kierownictwem M.
Sobańskiej, prowadzone przez Zwią
zek Obywatelski Pracy Kobiet.
Mnzowiec'.:a 11 m. 24, druga bra-
ma, front. Zapisy rodnenn'e od 9
do 2 i 4—7. Warunki dogodne.

I±..i5r

ltllRQY Handlowe Polskiej Ma-
l\uilwl clerzy Szkolnej. Piękna
Ns 38, przyjmują zapisy nn n->wy
komplet; 7—9 wiecz. 4,171 i,
ifa| IfOJAC Berman naucza prę
RHLlUnSrtr Hko pięknie pisać.
Elektoralna 14—50. 110758

|/|inCY Piania nn mnszynacli
UJUOI J stenografii Krnssow-
skich. Chmielna 27. 51273

Konwersae.ll niemieckiej poszuka
ie ii młodej kulturalnej niemki.

Oferty pod „Dwn złote" do Kurje
ra, Marszałkowska 51. 101311

MATURA -ZTT wS'
Florczyka. Wydanie d.n|rie, ozu

j i 'odrecmik niezbędny każdemu,
J przygotowującemu się do matury.

Rfluzykl dziesięć złotych miesięcznie
uczy na skrzypcach, mandolinie.

Tląc Kazimierza 11--75 .

1008S3_

Muzyki (fortepian) udziela nio-
drogo duświndc:. na nauczycie.l-

ka Kgzercet. eie. Marjańska 11
mieszk. 15. 203-25. 100023_

Muzyki fortepianowej udziela b.
uczeń Prof. Michałowskiego,

Smidowiczn. Szopena 18—10. Zgło-
szenia po Nowym Roku. (Sodziny
4—0. Karchowski. 1U02JH

UauczycielUa . wychowawczyni —

" świadectwa — szuka posady,
fezy początków do 3 klasy, znajo-
mość francuskiego, niemieckiego,
egzaminu. Oferty: „19:UT, Knrjer.
Krukowskie Przedm. 40. llUiuO

IJiemiecklcgo w każdym zakresie
>' wyucza miodu, wyk^tiłeona
wiedenka. Janseu, telef.

ollł>7_

jjlcmka nauczycielka: kilkuletnia
II prakt) ka szkolna, udziela lekcji.
Skorupki 12—0 . Dzwonić dwa razy.

ncdagog rutynowany, autor podrę-
r CZników matematycznych, przy-
gotowuje eksternów do matury. -

l'czy własną, indywiilnnlną metodą,
gwarantującą szybkie 1 gruntowne
opanowanie każdego przedmiotu.—
Informacje: trzecia — szósta. Mar-
szałkowska 51-24. 513:17

Promień". Krakowskie Przedmie-
ście 79. Poleca bezpłatnie ko-

repetytorki (ów), biuralistki (ów).
Zgłoszenia przyjmuje się codziennie
0d 10—12 i w poniedziałki, środy,
piątki od 5—7 po południu.

110330

Doszukuję rodowitej niemki - wy-
' chowawczyni, do 11-letniej dzio-
wczynki. Dobre referencje wymaga-
ne. Wiadomość : Plac Żelaznej Bra-
myGm. 0: od4—5. 14055

Doszukuje posody nauczycielki, ję
r

zykl francuski, niemiecki, pol-
ski. Oferty: „Rutyna 110800",
Knrjer, Marszałkowska 108.

110800_

pisanie nn maszynach i stenogNo-
* f ja - tMilsku i nieniieekn uu Kur-
sach hnndIowveh Im. len. S.kuln-

wicza, Żórawin 42. 105T,3r

posady dobre dla nauczycielek
' fmncuzek. frebtanek i niemek.
Bl"rn Wagnera. Marsznłki.rska
No 152. 110714

OTCiHicratlczne Kursv Antoniego
*" Wojnara (nnMoskom|Ittzfl
nnnkeI r' al
cza 20 -13.

Student Politechniki udziela lekcji.
Zakres H klas. mrhira: g|Nocjul-

| ność: muli-mat)kn. fizyka. Windo-
MOŚĆ: telefon 2110. 5505

_

Hdzielara korej>et.rcji w niższreh
u

klasach. Przyjmę uczennice
na stancję. Boża 84 m. 3 .

101217
_

UUyjątkową. nikomu nieznani) me-
" todą 2 miesiące 1 zloty, wyu-

cza płynnej francuskiej mowy wy-
kwalifikowana nauczycielka. Czac-

kiego 8—10. 100875
_

C% zł. Nauka pisania na mas*y-
U nach. lloża 27—20. 1012J0

! Oft miesięcznie. Rezzawoduie
" przygotowuje doświadczony

pedagog. Szybkie gwarantowane
rezultaty. Świetny francuski, nie-
miecki. matematyku, fizyku, polo-
nistyka. _

Zł . .tn 55—43. 110028

070-31 Przygotowuję do szkól

(państwowych, miej-
skich), egzaminów na świadectwa
(czteroklasowe, szeécioklnsowe, ma-

turalne). System indywidualny.
Knrs klasy trzy miesiące. Do-
kształcam dorosłych metodą skró-
coną. Matematyka. Polonistyka.
I.ncinn. Niemiecki. Koszykowa 51
mieszkania 28.

_

51403

KQ eroszy. Najlepsza szkołn
!' pisania nn maszynach

pod kierownictwem nzdolnlonego
korcsiKindento. Sienna 0.

101303

I.

Posady I prace.
a) Poszukiwane.

AA") Pracowników kancjonowa-
nych. umysłowych I fizycz-

nych (buchalterów, biurnlistów. eks-

pedientki, prnktyknntów(tki), woź-
nych i t. p.), po sprawdzeniu doku-
mentów bezpłatnie poleca Spółdziel-
nia „Samopomoc Obywatelska". No-
wy flwiat 40 m. 3; godz. 10—2,
4—0, teł. 57-88 . 101275

nn mn.*vnnc' ni
1071S,

Student Uniwersytetu. Lekcje. Za-
kres 8 klas. Egznmina matural-

ne. Matematyka. Fizyka. Polonisty-
ka. Francuski ł.acinn. l*iętnasto-
letnia praktyka pedagogiczna. Świę-
tokrzyska 17—16, drugie podwórze
na prawo. Informacje: czwarta—
siódma. 11074B

CTCnografjl ndziela lekcji indy-
" 1Ł

widualuie. Złota 5—18.
100707

Administratorów, rządców, „Sobie-
" szyninków", pomocników, pisa-
rzy, ogrodników, chmielarzy, bu-
chalterów rolnych, sekretarki. len-
ników, kowali-meohaników, gospo-
dynie wieiskie polecam. Marszał-
kowska 152, Ilenryk Wagner.

110712

Administrator rolnik, z dhigolet-
** nią postępową praktyką zmieni
posnde do solidnego wnrsTtntu prn
cy przy knoeji do 20 000 złotych.
Łaskawe oferty pod „Hola" do Kn
rlern ,T 'nrszawskIego, Mar<!-' ,"f''w-
ska 108. 110870

Agronom, Wielkopolanin, syn zie-
" mianina. kawaler, lat 28. z wy-
kształceniem ogdlno-rolniezem i kil-

koletnią proktrka w wie]ts*yeh wzo-

rowych mw lątkseh ns Pomorzu i
w Poznańskiem, posiadsjscy refe-

rencje poważnych PP ziemian, szu-

ka odpowiedniej stałej posady. —

Łasknwe zgłoszenia przyjmuje Cz.

Czajkowski. majętn. Komorowo,
pocrta T.wów-ek, pow. Nowy To-
myśl, Wielkop, 113301

i Administracje większych dóbr obej
! mie energiczny, rutynowany fa-

chowiec. rolnik, kawaler, pierwszo-
, rzędna siln, inaterjulnie nicwileżnjr.

Ofcrtv: „Oskar", Kurjer, Mursral-
I kowska 108. 1G0SG5

D \ Samodzielny buchalter - bllnn-
sl.tn, organizator (izraelita),

znawca .praw podatkowych, z wyż-
§zem wykształceiiicin hnndlowem,
znajomością języków oraz praktyką
w przedsiębiorstwach prrftnyslo.
wych. handlowych, kotniw.wycli i

akcyjnych, ||oszukuje posady. Ele-
ktoralna 31 mieszk. tt, tel. 153-41

14t*W

nankowicr kawaler tswzuknjc przy
B

cichej rodzinie mieszkania * ca-

I hslzicnuem utrzymaniem, w War-
: szuwie lub pr<y dobrej koinnnikncjl
| nn przedmieściu. Oferty z |iodiinicm
j cny pod „Kwit 10128-1", do Ku-

| rjurn. Marszałkowska 108. 101283

1
Duehaltera |H>mo<-nien przyjmie po-

iu sadę. Znam stenografię, hiuro-
j wość. Próba bezpłatnie, orertjrs g
l .Młoda", Kurjer, Plac Teatralny.
| 11078S

Buchalter - kierownik poszukuje po-
sady. Wykonywa wszelkie prnct

1
w zakres buchaltcrji wchodzące. —

Tel. 288-08 . 110840

' Buchalter rzeczoznawca s|mrządzn
n

bilanse, zakłada, organizuje bu-

chultcrję. Telefon 00-74. 14017

Farblan poszukuje posady w far-
* biarniach buwełny, jedwubio
sztucznego lub pralniach chemlca-
nycb. Oferty |su| „B. W.", Knrjer,
Krak. 1'rzedmieście 40. 11073S

pospodynl wiejska posznkuje prn-
**

cy: wiek średni, samotna, uczci-

wa, świadectwa dobre. Znam go-
spodarstwo wiejskie, prócz tego ku-
chnię i sztywne prasowanie. Od
stycznia. Oferty pod ,.K. M." . Ku-

^ rjer, Marszałkowska 51. 51279

Cwarantowanyrh majątkowo praco-
wników w handlu I prwtmftle,

poleca istniejący 31 lat Wnrs/iw-
ski Giełdowy Związek, Krukow.kie

I Przedm. 9. tei. 14-78. Kll.l7tt

Inżynier lądowo-wodny, obecnie na
' posadzie państwowej, prnpiis
objąć stanowisko w większem przed-
siębiorstwie budowlanem (żelbet),
lub me.joracyjnem. Zgłoszenia *ub:

„Inżynier A. B." do filji Kurjera
Wursz. w Lodzi. Andrzeja 3. 11521)

|/ucharz samotny, z długoletnią
" praktyką, skromnych wymagań
dobre świadectwa poszukuje pracy
wyjedzie. Wspólna 15, u dozorcy.

110872

i l/asjera posadę przyjmę od styea-
** nia. Posiadam praktykę. Mogę
dać gwarancję hipoteczną 40.000
złotych. Oferty: „110824", Kurjer,
Krakowskie Przedmieście. 110824

I ektorka. Inteligentna, poszukuje
— odpowiedniego zajęcia. Oferty;
„Wykwalifikowana", Kurjer, Mar-
szałkowska 108, _

100813
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laubzegista: Inkrustacje, litery re-
— klamowe z metalu, 'drzewa i in-
no roboty; poszukuje posady. Ofer-
ty: „Lflnbzegista", Kurjer, Mar-
szałkowska 108. 101315

Młoda biuralistka posaakuje bezin-
1,1 teresuwuio praktyki. Chętnie u

adwokata. Oferty pod „Energicz-
na", Kurjer Wursz., Żelazna 70.

_

11050

Majster giserski z długoletnią prak-
tyka na żeliwa i Metale, poszu-

kuje posady. Oferty: „Giser", Ku-
rjer, Marszałkowska 108. 101309

Miody bardzo zdolny szofer-mecha-
uik, praktyka, na prywatne lub

ciężarowe, może być pomocnikiem
lub zastępcą. Może wyjechać na

prowincję. Wiadomość: Rad.zymiń-
ska82m.5. 14042

Uiemiecko - polska, 2 stenografie,
korespondentka - stenografistka

poszukuje posady. Oferty: „Wy-
kształcenie wiedeńskie", Kurjer,
Marszałkowska 108. 159839

0 jakąkolwiek pracę za minimum
u

wynagrodzenia prosi młody inte-
ligentny człowiek, średnie wykształ-
cenie, znajomość obcych języków i
prac biurowo - kantorowych, może
dać gwarancje. Łaskawe oferty pod
„Na 161255", Kurjer, Marszałkow-
ska 108. . 161255

Osoba inteligentna, w średnim wie-
ku, energiczna, pracowita, zna-

jąca dobrze szycie i gosiiodarstwo,
powróciła w tych dniach z zagra-
nicy. posiada poważne świadectwa,
przyjmie posadę panny służącej lub
zarząd domem z szyciem. Oferty:
„W. W ." . Kurjer Warsz., Marszał-
kowska 108. 161203

Osoba z inteligencji, miłej powierz-
chowności. łagodneao charakteru

ch'imi.' znryąd domein, może zastą-
pić mntkę dzieciom i panią domu.
Zgłoszenia tylko poważne. Oferty:
„Ala 10". Kurier Warszawski. Mar
szałkowska 108. 1(50251

Dnszuku.ię posady łwisjerki lub po-
1

dohnej. Złożę kaucję. — Oferty:
, A. N". Kurjer Warszawsk' Plac
Teatralny. 16011ó__

podróżujący ustosunkowany przyj-
mic dodatkowo do sprzedaży wy-

roby fabryk poważnych. Oferty:
„1930", Kurjer Murszałkowska 108.

161329
_

posadę kierownika introligatonii
'

w większych zakładach graficznych
od stycznia przyjmę. Oferty pod
„Praktyka", Kurjer Warszawski.
Krnkowskie Przedmieście. 11082(1

Doszukuję posady admiuistratorki
' pensjonatu lub kasjerki, z kau-
cją. Oferty: „Rutynowana 110802"
Kurjer, Marszałkowska 108.

110802

Dządea - administrator, pozr.ań-
n

czyk, lat 40, inteligentny, wszech-
stronnie wykształcony, praktyka w

pierwszorzędnych majątkach Wiel-
kopolski, poszukuje odpowiedniej
posady. Oferty: „Prezencja", Ku-
rier Warsz., Marszałkowska 108.

161291
_

Dządea, doświadczony rolnik, ry-
'' bołóstwo, ogrodnictwo poszuku-
je posady. Łaskawe oferty: poczta
Nszczonów. Edward Przybylski,
Szrrji darowi. 107502

_

Dutynowany fachowiec w dziale
" cukieniiczo-kawiarnianem, za-

życicl, organizator, kierownik pier-
wszorzędnej kawiarni w Warsza-
wie pnsruknje odpowiedniej posa-
dy. Zgłoszenia pod ..Fachowiec"
do Kuriera Warszawskiego. Kruk.
Przedmieście 40. 110864

Szofer - mechanik, kawaler, poszu-
kuje prywatnej posady na oso-

arowy lub cięż., może być na wy-
jazd Oferty: „D.", Kurjer. Mar-
szałkowskim 1C1385_

Szuka posady uniwersnlr.y aero-

nom, studja zagraniczne (lek.-
weter.), lc(."ik. lat średnich, samot

ny, poznańezyk, który już samo-

dzielnie gospndar. J w Polsce 1
na Litwie. Posadę obejmując mo-

że (chętnie w podupadłem gospo-
darstwie) od stycznia, kwietnia,
iincn. Tasknwe < "orty i- -aszn z

większych, nown-
;nvch rnajetnnSei.

Tohowski, Stare Miasto 1 m. 23.
110862

Szukam znjęcin spaceni * dziećmi
lub szycia bielizny i wszelkiej

repnracii: trzy złote i życie. Długa
Nd5m.55. 14063

_

Urzędnik, kilkuletnia praktyka biu-
rowi, possci.kuje posady W War-

szawie lub na prowincji. Ł-iskawe
zgłoszenia pod ,.No 1118", Kurjer,
Marszałkowska 51. 51147_
ll/n IA7CD zdolny, ustosunko-
" U5}nz " tn

wany, wieloletni re-

prezentant fabryk światowych, pra-
gnie zmienić posadę. Oferty: „L930"
Kurjer Warszawski, Marszałkow-
ska 108. 161327

Ulywiadowczej pracy postukuje, w

| " instytucji iiaństwowej lub pry-
; watucj — inteligentny młody czło-

wiek, specjalnie uzdolniony w tym
kierunku, znajomość języków ob-
cych, stosunki, może. być wyjazd.
Propozycje pod „Ns 161257", Ku-
rjer, Marszałkowska 108. 161257

b) Zaofiarowane.

A) MIODY INŻ, me

Sny^
znajomością języków. — Oferty ze

szczegółowym życiorysem „Okazicie-
lowi kwitu Nr 161211" do Kurjera
Warsz., Marszałkowska 108.

161211

ĄA) Uczę czesania dam, strzyże-
nia, farbowania," kosmetyki,

manicure, . nowoczesnym, przyśpie-
szonym systemem. Potrzębne model-
ki. Chmielna siedem-cztery, pierw-
sze piętro, front 110412

ftłU Wszelkie prace pracownikom
umysłowym i fizycznym (biu-

ralistom, kasjerom, ważnym i t p.)
terminowo dostarcza Dział Pośred-
nictwa Pracy Kaucjonowauych 1'ra-

| cowników Spółdzielni „Samopomoc
Obywatelska", Nowy Świat 49 m. 3,
godziny 10—2ji_4—6. 161271

A-) Potrzebny ogrodnik - warzyw-
nik, kierownik ogrodu handlo-

wego (wyższa szkoła). JUarszałkow-
ska 152, Wagner. 110718

phłoplec potrzebny na praktykę do
" fryzjera z dopłatą. Kredytowa 16

161245
_

00 400 złotych miesięcznie znrabia-
" ją maszynistki, które ukończyły
dwutygodniowe kursy pisania na

maszynach Karasińskiej (Miodowa
Nr 12). Zapisy 11—3 . 110250

Korespondenta piszącego biegle na
** maszynie Remington poszukuje
Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w

Brasławiu. Pobory od 200 do 300 zł.
zależnie od kwalifikacji. Podania
z odpisami świadectw i referencja-
mi nadsyłać pod , adr. Spółdzielni,
poczta Brasław. 11537r

Kilkanaście osób poszukujemy do
" lekkich piśmiennych prac domo-
wych. Zgłoszenia z minst i prowin-
cji: Firma Carbon, Gdynin.^^

Młody, energiczny i sprytny, do
lat 20, pracownik biurowy, do

poważnej instytucji poszukiwany.
Oferty pod „R. S.", Kurjer War-
szawski, Krakowskie Przedm. 40.

101295

OGRODNIK-PISARZ

z pierwszorzędnemi referencjami —

potrzebny od lutego. Oferty kiero-
wać: Zarząd majątku Kotra-Kaszu-
bińce, poczta Skidcl, pow.^Gradno.

PRZEDSTAWICIELI jjTS
wincjonalne z dowolnym kapitałem
poszukujemy. Artykuł bezkonkuren
cyjny domowego użytku. Święto-
krzyska 11 _„Tryumf'\ 11541r_
nic A Ul A na maszynach Kursy
rlCrtninKrnc,sowslii(.jli zatwier-
dzone przez Knratorjum. Chmiel-
na 27. Remingtony, Underwoody.
Stenografja 51277

_

nnOAnC otrzymawszy, opłacacie
1 UOhU.C Kursv Samochodowe,
Inż. Froma. Hoża'35. 11405r

potrzebna młoda bona. z szyciem
'

na wieś do 2 dziewczynek. 4 i
8 lat. Oferty z odpisami świsićęlw
nn^s.-łnć: Piaski-Wołkowyski". Ju-
ści ńsfcn. 110348

pierwszo Kursy Kierowców Sniti-J-
' chodowych Tin^nwn I ennrto-

wlcza, Nowolipki 67, T.l. 507-96 .

H421r

potrzebna wykończnrka i maszy-
' nistka do spodni. GróW-ki 43
m. 29. Ifflj^L.
potrzebny człowiek robotnik do
" biura technicznego, prnca stała
kaucja 500 złotych, Świadectwa
lub reknmen lacia. — Oferty pod
. W^ny", Kurjer, Marsza^wika
Ns 51. 51405_

potrzebny od stycznia ogrodnik za-
' miłowany, pracowity, uczciwy,
bezdzietny, skromnych wymagań —

założyć, ponrowadzić sad, ogród,
pszczoły, 150 kim. ód Warszawy. 30
kim. od stacji, świadectwa. Zgła-
szać się: 27 grudnia, Wspólna 5—4 .

110180

Szofera-mechaulka b. sumiennego
pol eon m. Oferty pod „Rutynowa-

ny" do filii Kurjern Warszawskic-
I go, Marszałkowska 108. 161313

4 c TL dziennie nietrudno zaro-

I bić lekką pracą pi-
i śmicnną. Zgłoszenia firma Carbjm,
I Gdynia. U0HU&

Służba domowa.

Kucharka i pomywaczka potrzeb-
ne do pensjonatu podmiejskie-

go. Telefonować 402-26, godz. 10
do 12-ej. 161259

Poszukuje miejsca do wszystkiego
z dobremi świadectwami. —

Wierzbowa 6—27. 14071!

potrzebna młodą, inteligentna, ucz-
- ciwa, czysta dziewczyna do wszy-
stkiego. Rekomendacje wymagane.
Sienna 20. m. 7- 110890

_

Taraz potrzebna na pół dnia na
^ przychodnią ,dobrze gotująca
i do sprzątania. Zgłaszać się po
szóstej, tylko z dobremi świadec-
twami i poleceniami. Kopernika
Na 37—19. 110818

Kopno i sprzedaż.

A!-s!A!) MEBLI WYP3ZE-

HA/M Stołowe pokoje od 1000 do
utW.. ]0(H)0. Sypialnie luksuso-
wi. i skromne. N we. uży nn - G;h
binrty. Sillony. Kredens^. Stoły.
Otomany. Tniicznny. Klnhv skórza-
ne. życzącym ratnrni. „Alek""ipder"
MnrszalkoY 108. I1422r

fl\ Kuk ble, pianina, dywa-
uy, g H", futfa. place naj

lepiej. Belg. Jhmielna 7(i, tjosno
wa 4—35, telefon 342-59.

11351r

Kupuję antyki, obrazy, po i ce-

rt * lanę, wszelkie stu l oży tności.—
Antykwarnia. żórawia 29. 1'ele-
fou_4U5 01. 10'jyUr

Meble najtaniej gotówką, roz-

legie raty, sypialnie czeczoto-

we, dębowe, 12 sztuk — 1,200 zł.
Komplet kuehemiy, O sztuk — zlot.
210. Marszałkowska 125, iiodwórze.

110042

Kupuję: meble, pianina, ilywa
ny, garderobę, futra, kwity

lombardowe, domowe sprzęty. Kru-
cza 6 m. 14 . Telefon 407 18.

114S0r

A\ Okazyjnie pokoje stołowe zfl
n ' bezcen, odpowiedzialnym czę-
ściowy kredyt, „Aleksander", Mar-
szałkowska 108. 114U9r

Ą) Nabywam antyki, porcelanę,
kryształy, dywany, wsz.elki-j

starożythości. Telefon 535-70 .

11478r

h\ Okazja! Otomana-łóżko, naj-
' nowszej konstrukcji ,z m.ltera-

I cem. stolikami (pomieszczenie po-
ścieli) sprzedam tanio. Wiadomość
Chłodna 32-A mieszk. 28, druga
brama, front. 110822

AAA) MEBLE!

nie potrzebuje gotówki. Wielki wy-
bór kompletów, pojedyńczych sztuk,
stołowych, śniony, s>nialnie. szafy,
kredensy, stoły, otomany, krzesłu,
bieliżniarki, bibljoteki, lustra, tap-
czany, kozetki. Różne prezenty na

gwiazdkę. Złotnicki, Chmiel|i!) 48.
108572

AAA) MFHSF rozma-:te. (rka-nnnt mtuLt Zjn- p(>w„,i„
przeprowadzki wyprzedaż! Ceny zni-

żone, najtaniej! Kompletne urzą
dzenia, pojedyncze sztuki. Gotówką,
ratami. „lntexim", Świętokrzyska ,'!5
podwórze, parter. 112(i2r

AAA) MEBLE

bekkonkuntuyjiue najtuniej. Go-
tówką, ratami. Uwaga! Szpitalni|
Na 4. loiissr

AA) MEBLE NA RATY.

Pokoje, sypialnie, siołowe, gabinety
salony, kredensy, szafy, stoły, oto-

many, leżaki wypl-zcdaje najtaniej
„Leon", Plac Trzech Krzyży 13,
róg Żórawiej. 11130

—.———-________

AA) MPH! F używane, solidne,Mt\J ITIŁ.ULC wi(l)ki wyb6r> to.

nio. Wielka 18, podwórze.
11CC34

A Al MFR! F Otomany gwaran-
mCOS-Ł, towane. Raty we-

dług budżetu kupującego. Proszę
sprawdzić. Złota -5, druga brama.

11424r

A) 0KA7JAI MEBLE

można w magazynie Okazji, Kru-
cza 34. Piękne KHbi|łety. jininliiie.
sypialnie, salony mahoniowe ż^lko
WUIIH .lucob, orzech Ludwik XV,
złocone, klubowe garnitury nowe >

okazyjne. Wybór pięknych kumple
tów okazyjnych po niebywale niz
kich c.uH.n za gotówkę, ewentual-
nie od|Hiwi.ilziHlnym klijentom czę-
ściowy kredyt- Proszę s|irnwdzić. -

Magnzyti tJknzji Stefańskiego. Kru
cza 34. 10(Ł.'3r

AI/R7FCt A solidne dębowe
. p0ieca sp..cjalua

wytwórnia ,T .nczewskiego, Nowo-
lipie 32. 110332_
Al MFR1 F" "'""""y- koińpietj,
łi/ IWIŁUŁ.Ł . fiztuki pojedyncze
sprz,'ilaje najtaniej. Spłaty długo-
terminowe. Graniczna 1, podworzc
naprzeciwko Królewskiej. 1009,Sr
A OTflM^NY plęk-Uiuaif i, Iiy moki?ti tap
czany, kozetki, można nabyć, pła-
cąc tylko 30 zł. miesięcznie. Wła-
sna wyytwórnia. Wspólna 15 (w
podwórzu). Telefon 171-25.

110486

AfJTYK| mahonie, francuskie łóż
I "I |j,, orygimilni>. sznfi^-z-

ki okrepłe, kn-dens. wiele innych
N Snkiel. Nowy świat 42 rn. 3:
telefon 11153. 10892 r

l[\ Futra wszelkie kupuję, płacę
najwięcej. iJ ańska 0—7. IV

lefon 214-51. 11 l(M)r_
Gabinet orzechowy, pierwśzo-

rzędnej roboty. Kosztowni 9,000
Sprzedamy za ti.500 gotówką. Kom
piet klubowy, kryty skorą. Poleca
„Aleksander", Marszałkowska 108.

11420r

Dryczki, powozy, szarabany, wolan-
"

ty, dwukołki nowe i używane
na gumach i żeiazach, polecam ta-
nio. Leszno 45. 11929

F! KI [)a " 0
damskie, sprzedam o-

kazyjnie. Nowolipie 8 m. 25,
od 3-ej. 14058

elektryczny aparat do spawaniaŁ łukiem elektrycznym, nowy,
używany kupię, wyjłożyczę. Ofer-
ty pod „Elektrołuk", Kurjer War
szawski, Marszałkowska 108.

161207

FUTRA! Niez
wyliła okazja tanie-

ru Iklr|i go kupna Największy
wybór palt karakułowych, fokowych
piżmowce, elki, lapkowc, piszczani-
kowe. Wykwintna robota. Cena o

50% zniżona. Kredyt.długotermino-
wy. Urzędnicy państwowi otrzymu-
ją diiży rabat. Zifclna' 11—16, par-
ter. Prosimy obejrzeć 1 Dojazd tram-

waj, m lub autobusem od stron\ ul.
Wielkiej. _ 1105O4_

FUTRA NA SPŁATY ^

nowe damskie i męskie poleca firma
„Lion", Marsznlkowska 147, w pod-
wórzu. Telefon 271 29. 10995r

FUTRA NA RATY! ^

miesiącu 50% taniej! Przyjmuję
wszelkie przeróbki, zumówien n we-

dług ostatnich modeli. W ilcza 29u,
sklep kużuierski. 101 lir

FUTRA w w' p "'' m

wyborze, w

rtll nn okresie niesezonowyin
30% taniej, na dogodnych warun-

kach spłaty nabywać można w ele-
ganckiej pracowni „Filtrat", S.
Rapoport, Marszałkowska N2 134,
front, 11 piętro. '1'elefon 327 34.

ltMi^lr

AAA) Kupuję meble, pianina, dy-
nnnj wnnyj futrttj anfyki j kwity
lombardowe, fjoé, Marszałkowska
No 131. Telef. 138--37. 110438

FUTRA MES KIE -
^

duży wybór. Ceny specjalnie nu

; święta zniżone: Dogodne warunki.
Skład futer M. Rodzynak, Mnrszał
kowska 120. ll121r

FUTRA BEZ ZALICZKI

na najdogodniejszych warunkach
spłaty. Duży wybór ostatnich mo-

deli poleca Pracownia kuśnierska,
Karmelicka 12-—3, I-sze piętro,
front. 110884

FUTRA na rafy
-

Pnl,a
l u l l"' WPi piszczunikowe. żrebn
kowe. fokowe w wielkim wyborze.
Przyjmuję wszelkie przeróbk' i zn

mówienia. Marszałkowska 95—31.
11120r

FUTRA (' flmslc ' f '' męskie na dłu-VI I llrł gńtcrmlnowp spłaty |iole-
ca „Hermine", Nowy świat 48. te-
lefon 422-85 . 11287r

FUTRA wykwintne w wielkim
rU I lin Noyi,0rze, ik> cenach Dar-
dzo przystęiinych na dogodnych
wn runkach poleca Skbid - pracow-
nia futer F.. Najluhelski, S ba. uL
Chmielna 16. Telefon 2(r.-93.

11398r_

rnTrtgraficzne aparaty. Kupno.
rU I U Sprzedaż. Zamiana. Komis.
Przyjmuje wszelkie roboty fotogra-
ficzne. Stanisław Bater, Marszal-
kowska 95. 11400r_[

F\ riszczanilio.yc palto model,
""

oraz fokowe 1'ctzol.la, nowe,
okazyjnie sprzedam. Chmielna 54,
m 10. 11425r_

fortepian Pleyela, palisandrowy-
' sprzedam znawcom. Telefon
No 287-78. 110644

AA Kupuję futra, oraz męską
garderobę. Telefon 40 20.—

Chmielna 48—14 . 1610i)5
A J| \ Kupuję futra, dywany, me-

ble. garderobę, kwity lombar-
dowe. Nowy świat 59—51. Te-
lefon 172-23. 11467r

FORTEPIANY ^JZ

ninn, pierwszorzędnych marek na

dogodnych warunkach poleca —

Wąsowski. Nowy świat 70.
110828

FUTRA na

""|dogodniejszych wn

|Ul nrl nmknch spłaty poleca
„Gewu", Złota 50 m. 11, tel. 299 03

11288r

Fortepian krótki krzyżowy Schró-
dera w dobrym stanie sprzedam

niedrogo. Grzybowska 32—4.
11479r

Fortepian 500 złot. sprzedani. I lica
Radzymińska 2 -28. 110308

futro karakułowe ładne, długie,
' kołnierz skunksowy okazyjnie do
sprzedania. Porozumienie telefoni-
cznie: od godz. 9—3; telef. 301-54;
godz. 4—6 telef. 80-30 .

110316
_

futro męskie, garnitur smokingo-
wy oraz palto, okazyjnie sprze-

dam. Nowy świat 59—51.

11490r_
Cisharmonję małą sprzedam" zło-
r

tych 1,500. Wiadomość: Ko-

szykowa42m.2;od10do1po
południu. 1G13;)7__
fortepian i pianino kupię okazyjnie
r

z podaniem ceny i marki potrze-
bne w Warszawie. Zgłoszenia : Kra-
ków, Zaciesze 4, Szachowski.

11556r

fokowe palto prawie nowe, sprze-
1

dam zaraz. Solec 38 m. 98 .

110S56_
fotograficzny aparat kupię z do-

brym objektcm, ręczny. Oferty
kierować: Bednarska 26—4.

11553r_
futro tchórze, naturalne, 650 zŁ
1 Hoża 30 m. 1. 14071

CRAMOFONY - OŚTATNiA

unurncr — walizkowe, minki
nuwu^b . ,(iloriti |iłionn" .Iwo-
sprężynowe szwajcarskie, w os||ob-
nych |mlitiirowiinych szkntutkncti,
świetnie grające, w ziip,'tnoM *a-
Rtępnją iluże sn łonowe aparaty, |Ki
bu rdzo przystępnych cenach, na

RzeScionii<'.sięi*ziie spit||y bez doli-
czeń. poli-cajtj Gniiuii Sukc. i tsil-
mieński. Rymarska 7. 10947r

CRAMOFONY

nieporównaiiej dobroci, najnowszej
konstrukcji: szafkowe tubowe, i wa-

lizkowe w wielkim wyborze od naj-
skromniejszych do luksusowych, na

sześciomiesięczne spłaty bez doliczeń
oraz płyty najnowszych mig ruń po-
lecają Grimm, Sukc. i Kamieński,
Rymarska 7. I094(ir

CRAMOFONY " BEZ

oraz p_ . lofony, eufony gwarauto-
wane poleca tylko miejscowym
znana firma „Tagszejn", (. '.:--iieiaa
61:,, Rok założenia 1888. 11423r

PĄénice i apteczki- dla właści-
cieli auto poleca „Luilmar",

ślizka 39—1 . Telefon 75-60.
11510r

ppflmofony od zł. 60: płyty nnj-
Uni *' nowszych przebojów, instru-
menty muzyczne. Raty długotermi-
nowe. „Ilerciifon". żabia 4 (pier-
wszy dom pd Placu Bankowego).

10902r

Cranicfou beztubowy okazyjnie
sprzedam. Moniuszki 11. miesz-

kania 2. 161115

pramofony, parlofony szwajcarskie
U

głośne <xI ,S5 złotych aa L'0 rut.

Mandoliny, gitary, skrzy|w*, hnr-

inonje K|irze|||| je miejscowym ,, l.ch-
inur". Zielna 31. ' KllllHr

pramofon szafkowy mahoniowy,
"

nowy, typu zagranicznego, pły-
ty zagraniczne, krajowe, sprzedam
okazyjnie. Wierzbowa 9—31, wto-
rek : 12—6. 14009

KUŚNIERZ
trzane według najnowszy

v modeli.
Nn składzie wielki wybór fu', r,
40% tanie. Odpowiedzialnym kli-

jentom bez zaliczki. Itaty długoter-
minowe. Wicher. I Huga 18, w po-
dwórzu. Uwaga! Zamieniam stare
futru na ni >. 11o.>0r

KLUBY w ^t wołową, bronzo-

wą, pierwszorzędnej ro-

boty, sprzedam za 1,350 zł. Maga-
zyn <)knzjn. Krucza_34. 11310r

okazyjnie kaflowy piecyk
Dzwonić: 160-25.

101277

KUPIĘ
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|'A Pakułowe prześliczne pnlta fo- Motocykl
kowe, susłowe, sobolowe, osta- "inwl

tnie modele paryskie. Bajecznie niz-
kie t-eny! Firma chrześcijańsku!
Wspólna 44—14. 161127

|/otły parowe, Iokomobilc, motory
** sprzedaje, wydzierżawia T-wo
„Promotor", Mokotowska 16, tele
fou 303-34. 480.S

palto sprzedam okazyjnie. —

Nowolipie 8 m. 25; od 3-ej.
14050

tf recie
a N„v

|filimkarslue warsztaty i przybory
" poleca KuhieUi, Jeiozolim ;kie
No 49, Warszawa. 100759

Harley okazyjnie do
sprzedania. Wiadomość: Topiel

Ns 7, garaż, Wiśniewski. 110908

r^zyny do pisania, arytmometry
oraz reparacje |mi' ;| ii. Riiiło-

bizeski, Zgoda 5, telefon 12!) 67.
15.'il 13-

pev
n

POT 1>B

l/arakułowe palto ze skunksowyn
** kołnierzem-1.100 7.1 . sprzcdan

ym
sprzedam

natychmiast. Marszałkowska 131
mieszkania 0. 100977_

Krowy, większa partja, mnterjal
zarodowy i mleczny, do sprzeda-

nia. Wiadomość: świętokrzyska .!0
m. 5; godziny 10—11, 17—18.

110502

Kupno, sprzedaż meł.li, pianin. —

Mnrs-ałkowskn 111 — 3. Tele-
fon 200-5S, Krzypow. 11491r

Karakułowe piękne palto sprzedani
a natychmiast za 1,200 złotych. —

Zielna 11, m. 16, parter. 110510

1/arakułowe piękne palto, drugie
'' soboletowe, prześliczne sprze-
dam zabezceu natychmiast. Wil-
cza 18—1. 161120

_

1/rcdcns dębowy duży okazyjuio —

** sprzedam. Złota 5'J-A m. 26.
110858

|/orzi-stać z likwidacji! Otomany
" od 100 złotych, kozetki od 00

złotych. Wyprzedaż na raty. Gra-
niczna 7—10. 110888

l/ino aparat Pathe No 2, okazyjnie
** do sprzedania. Wiadomość:

Telefon 308-10. 14039

Maszynę Singera bębenkową pra-
wic nową 185 złotych sprzedam.

Świętojańska 19—4. 110300_
Maszyny do pisania „1'nderwood"

i inne. taśmy. kalki, stoliki oraz

warsztaty reparncyjne poleca ..Ma
pis". Złota 4, telefon 252 29. 85U0i

Meble własnej produkcji! Tanio'
żróiłło zakupu! Dogodne wurun-

ki! Nowogrodzka 8. lOOObt

Meble okazyjnie tanio nowe, uży-
wane wyprzedaje, zamiana, re-

paruje Wytwórnia. Chmielna 70.
159H1.-;

Maszyny do szycia Singeru prawie
nowe ręczne, nożne, biurkowe ta

nio sprzedaje Wolański. Krucza 18
..Gwiazda" . 144N73

OTOMANY, TAPCZANY,
hygicniczue, nowej konstrukcji. me-

ble klubowe, materace po ceimch fn-
brycznych poleca wytwórnia tapi-
cerska Konrada Tylickiego. I dzie-
lamy kredytu. Nowy Świat Nr. 62.

lllóJir

HPH?A7Y to na lmiIsz y upomi-
UDaHLI; n,,ki najpiękniejsza
ozdoba pokoju, poleca od skromnych
do najwspanialszych Salon Malar-
stwa Polskiego. Aleje Jerozolimskie
No 31 (przy Marszałkowskiej).

lOollr

Otomany dywanowe, pierwszorzęd-
ne 275. tapczany 150. kozetki,

klubowe. Raty dogodne. Nowogrodz-
ka 30, tapicer. lOOWr

rasowe: Sprzedaż. Kupno.
I - - - i'eusjonat. Tresura. Załatwia-

nie formaiuości hodowlanych. Ala-
rjeusztaUt 21. Telefon 415-19.

110584

p| acu małego poszukuję, obowiąz-
' kowy dojazd tramwajem, za-

mienię pierwszorzędną taksówkę.—
iórawiu 26—1 -a; godziny : 1— -

110502_

patefon mahoniowy doskonały, uo-
'

Tvy, oraz walizkowy uowy oka-
zyjnie tanio sprzedam. Krucza 1S.
„Gwiazda". 13802

pianina pierwszorzędnej fabryki
' Kerntopfa. Spłata osieinnasto-
miesięezna Skład fabryczny: Szpi-
talna 9. 10S18r_
piecyk kaflowy przenośny kupię.

| ~ Telefonować 411-05 . 51311

| pianinu zagraniczne okazyjnie do
' sprzedania. Marszałkowska 111,

I mieszkania 3. 11192r

pianino krzyżowe w dobrym sta-
- nic sprzedam niedrogo. Sien-
j na 82—5. 11486r

_

j pianina krzyżowe zagraniczne oka
I zyjnie sprzedam. Sienna 87
i mieszkania 44.

_ _

101377

I RĘKAWICZKI a^rs

cenach fabrycznych, poleca praco-
j w-iia rękawiczek Halpern, żabia 4,
j sklep frontowy. 51293

pa n |ftaparaty naprawia, przera
Dli J~U bia spocjalista. Chmiel-
na 7—4 . Telefon 289-08 .

110403

Dadjo Super Ekradyna, nowy, lu-
" ksnsowy 5-lampowy aparat,
idealna czułość i selektywność,
okazja 450 złotych. Wilcza No 62
mieszkania 20. Demonstruje: 7—
9-ta. 161323

CzracJc żelazny metalowy, maszyna
^ kaź'];; ilość natychmiast kopoje-
mv. . Tec'-mut", 201-12, Krolew
ska 49. 10843r

(Sypialnię jasną piękną kolor slom-
" kowy, kłubuwe fotele, obrazy
maszynę Singera sprzedam tanio
wyjeżdżając. Wsnóina 44—14 .

161125

Cypialnię czeczotową bardzo pięknq
stoi, tapczan, serwis natychmiast

sprzedam tanio. Wilcza 1S—L
161139

Cprzedam okazyjnie pokój stołowy
u

stylowy, panieński biały i przed-
pokój, salon (Ludwik X\I), piani-

i no Kapsa, cenna obrazy: Malczew-
ski, Axentowicz, Fałat, Hoffman,
rysunek Matejki, żyrnndole ctc.—
A leje Ujazdowskie 28, m. 2 od
3-^5 I'op. 160463

Cprzedam okazyjnie! kufer drew-
niany—15; mocna skrzynia do

węgla—12; umywalka—7; wanien
ka cynkowa do zmywania — 8 i
rożne drobne sprzęty gospodarcze.
Kopernika 37—19. 110820

Camochód taksówkę Citroen, w ru
cliu sprzedam, rolna 48. Hala

1-sza. 51409

Camochody okazyjne nowe, uży-
wane różnych marek sprzedam.

Ceny od zl. 2,300 do 50,000. Fok-
sal 12. 1M.:J75_
Crzcdam Forda, taksówkę, w do-

brym 6tanie. Okopowa 41-
110770

tfilimy tanio sprzedaje, ratami.
"A Małopolska kilimknruin. Jasnu
23—14; telefon 108-89 . 160637

I II^TRA
sc:> '* cInie

wykonane, du-
ł.UO I lin jy WJbór poleca wy-
ttwórnia, Eiacka 2. Henr. : Hoeh.

160789

1 Y7WY nar

'y. sanki polec* —

1.1 4.1* I, (.„|ska Spółka Sporto-
wa. Jerozolimska 23. 10I55r

łyżwy nowe, używane kupuję,
sprzedaję, znnticiiiuin. Bagno
10 .sklep, Zylberberga.

11327r

"R| F Panowie wojskowi i
— "LC. urzędnicy. Sezon roz-

poczęty. Najlepszą reklamę — tani
solidny towur. Póki zaiias starczy
sprzedajemy l>o cenach knnkurcn-
cyjnych. Gotówką: Sypialnio dę-
bowe ff70 — 1 .050 zl. Mahoniowo,
czeczotową — 2,800. Salony 000 zł.
Okazyjne kluby, pierwszorzędne wy-
konrnie, ladalnie. Ho rat dolic -

Ciy 2 procent. Specjalność własnego
wyrolm: Otonnny, kozetki, tnnczo-

ny. Za solidnoSé, punktualność wy-
Łorapii posiadamy szereg podzięko-
wań. Wysyłnmy na prowincję. —

„FI rida".' Chmielna 41, ró? Nar-
szalkowsldej. 10335r

^EBLE KUC;;ENNE: 555
oryginalrych modeli pil-ca na.iwięk-

Frniowa Wytwórnia, K-Wnel,
Wronio 23-A. 110092

MjTRI C solidne tanin tvlko n Ko-
sew^kiefo .lei-o^oiitnska

No 27. Egzystuje od 1896 roku.
10850r

MEBlE wyprzedaję w rraoowni.
długoterminowe raty. —

Przyjmuję obstalunki. Wiśniewski,
Ogrodowa 61. lOOK|r
MEB' E rozmaite

okazyjnie do
sprzedania. Mars'nłkow

sita 111^3. 11522r

MASZYNY
nio do sprzednnia 1'roest Nenmann.
Mazowiecka 6; telefon 54 !Ht

10N25r

M3-RI F- różne tanio, własnego wy-
l.li-U-u robu 1'oznańska 11 -

Smoliński.

MĄszyny ulepszone, lekko szyli/ce
.. Kasprz\eklei;o". — Rowery

gwarantowane, pierwsze źródło. —

Hurt. Detal lłntv. Mnrszałkuwsks
153. róg Królewskiej 1011)01
Maszynę do pisania Underwooda,

tanio sprzedam. Swiętokrz. ska
46 m. 24. 161299

Maszyny do pisania, arytmometry,
mimerntory, t-śmy, kalki, wszel-

kie dodatki i części do maszyn, —

Własne warsztaty repnracyine. —

Skłrid mns-rn. Ptnnisław Troinó-
czyk. Krakowskie 20. 1100G.S

Meble. Sypialny i>okój mahonio-
wy, doskonały stan, sprzedam

Krfkowskl, Flory 9. Czwnrtn-
siódma. 14000

flhazyjnte elkowe palto i piszczą- Oowery dziecinne od 170 złotych
u nikowe sprzedam tnnio, byle za- *' gotówkę, raty przystępne. Złotx
raz. Nowolipie 8 m. 25. 14057 I Nr 62. 109540

Cprzedam kredens dębowy, stół
rozsuwany, stolik pod samowai

Lipowa_16 m. 14 . 110708

Ciołowy mahoniowy stylowy: kre
0 dens mały, stół, 3 krzeseł, sa-

lon masyw mahoniowy. Duży wy-
bór karciaków, staroświeckich ma

honi. Nowogrodzka 1 „Okazja".
161413

__

Cuknię bronzową nową sprzedam
" 100 złotych. Telefon 75-84. —

Bracka 4—10. 110868

rjccooGeasec:

PARCELE BUDOWLAHE
w Warszawie i okolicy:

przy PLACU ZBAWICIELA,

przy PARKU SKARYSZEWSKIM,

przy ALEI SOBIESKIEGO, 7l02r

w GOŁĄBKACH,
w GRODZISKU,

sprzedaje na dogodnych warunkach

"7"
___

5 L, E Wydział Agrarno-Parcelacyjny,
Warszawa, Mazowiecka 13, tel. 97 -OS .

Bank
niiazyjnle stołowy piękny, solidny,
u

szafa, bibijoteka dębowa, biur-
ko mahoniowe. Wilcza 29-A—26.

160921

nkazyjnie sprzedam nowy garnitur
u

granatowy. Chłodna 32—16.
11952

PIANINA - FORTEPIANY,
fishurtnonje pierwszorzędnych kra
jowych i Z4IKrunicznych fabryk, juk:
Arnolda Fibigeru. Beckera, bettinga
Forstera, Ka|wa, tschnnlera, Schweig
hofera i innych w wielkim wyborze
po najprzystępniejszycb cenach i ua

najdogodniejszych wsrunkach poleca-
ją Grimm Sukc. i Kamieński, Ry-
marska 7. 10945r

PIANINA SOMMERFELDA

Największej fabryk w 1'oisce. —

Znawca nim kupi pianino, obejrzy w

naszym magazynie ostatnie modele
pianin. Sprzedaż na warunkach
najdogodniejszych, ceny fabryczne.
Reprezentanci : K. Wąsowski i S ka.
Warszawa, Bracka li). Utl55i

SREBRO

PATEFONY, s ARL0F0HV,

instrumenty muzyczne w wielkim

SKRZYPCE KONCERTOWE
oryginalne Stajnera, z 1641 roku,
piękny ton, okazyjnie sprzedam, ce-

na 3 500 zł. Wiadomość : Drewnia-
na 3 m. 18; godz. 5—7. 110724

stare 1 nowe wyprawy
stołowe i inne. Kry-

ształy w srebrze kupuje i sprzedaje
Henryk Juwiłer, Warszawa. Nowy
Świat 59, I-sze piętro, front. Fir-
ma istnieje od 1880 roku.

lH15r

STOŁOWE f0 ' 1 "^ :

mahoniowy
l.udwik, czeczotowy

Bidermajera za 60% poprzedniej
ceny sprzedamy natychmiast. „Ale-
ksander", Marsz.nk-iwska IM

11419r
Szlifowanie cy-
lindrów, wałów

korbowych częńci zamienne, koła
zębate wszelkiego rodzaju wykonu-
je Państwowa Wytwórnia Samo-
chodów, I'raga. Terespulskn 34 30.
telefon 522-82.

_

103810

SAMOCHODY ITRR.UCI
,.Packard'y", ,.1'ierce", „Fii" i
inne używane, w dobrym stanie

Taksówkę
- snrzedi.i

WODOMIERZE

SAMOCHODY.

instrumenty muzyczne w wieisim w U(|(|ń
wyborze oraz płyty najnowszych ,1 . „_,tm,*kn '.Lj' T'

nagrań, na <logod,iych warunkach, {0'n 5^'81 t^el L
po cenach najniższych poleca —

„Lutnia", Marszałkowska 68.
iri985

__

PFLMPY '""jcotłoezące oryg-nnlne
rum, i Mjrn |I|I#B WV,)1,II1„SP.
Nizkie reny. Rury. Łączniki. Jan
I wm.dowskl. Jasnn 6: tel,.f>>n:
2263S. 137106

P0F1PY stu, 'zienne i dla potrzeb
rUilll I przetnysłu iioleea Wy
twórnia Pomp, Władysław Wan|i*
ki. ni. Kwiatowa 21 (Mokotów), tel.
143-39. lOKHlr

PAI T wybór wielki jesiennych,
' zimowych, gotowych i na

zamówienia, oraz garniturów na do
godnych warunkach poleca „|Jon"
Mnrszałkowska 147. Robota wy-
kwintna. lllOlr

106228

Cfl Mochod;!arz każdv wie, że
Mfl,fl tanio kupi, dokładnie na-

prawi : Magneto, dynamo, akumu-
lator w firmie „Magnet," Hoża 33
w Warszawie, telefon 19-31, Od-
dział i garaże. Promenada No 1,
róg Belwcderskiej, telefon 410-31,
Próby i porady bezpłatnie.

110812_
luksus
tanio
11811

Canineltody: Tatra osobowa
^ 5 ton, Iłiising sprzedam
Gospodarz, Ordona 14.

C flmochód „Tatrę", pierwszorzędna
* landoletkę. sprzedam, zamienię

plaf^m. żórawia 26 1-n; n-od-dny -

110560

Canki oknzy.inie siir^edum,
O na wieś. Leszno 45.

zd-ni"
11930

„Peugeot" w ruchu
sprzed:'ie bardzo tanio. Tłoma-

tkie _l?r—26. LiOOl

Hnderwood irortabłe, jak nowa —

u

sp. ednra. Oferty: „Maszyna"
Kurjer, Plac Teatralny 1L

14060_
legalizowane

przez Główny
Lrząd Miar, armaturę parową i
wodną, pompy, wanny żeliwne i ka-
mienne oraz wszelką armaturę ką-
pielową niklowaną polecają Hamer-
liński i Fulde, Jerozolimskie 11.

160555

10 ZŁ, WYŻYMA'WZK^4U.IF!PO-
leca „Ludmar", Słizka 39—1. Te-
lefon 75 66. 1151 lr

Interesy handlowe

i majątkowe.

AAAAA) WSZYSTKIM NA
SZYIYI KLIJENTOM
łych Świąt" oraz lepszych konjutik-
tur gospodarczych, zawiadamiając
jednocześnie, że zawsze jesteśmy go-
towi do usług w sprawach kupna
i sprzedaży domów, willi, placów,
majątków, dzierżaw, sklepów oraz

lokat kapitałów, organizowaniu spó-
łek i t. p. Organizacja Hnndl-iwa,
Królewska 1. 110974

AAA) TOWARZYSTWO
..ZIEMIA I DORR;,^-
ka 10, poszukuje majątków ziem-
skich dla grup około 500 pienięż-
nych nabywców. 160309

kTi „Interhnn" po-
leca w dużym wy-

borze po ni-/kich cenach : o.>my. wil-
le. place, majątki ziemskie. Rumy
hir.oteezne i t. p. Wpisowe"o nie
pohlererny, ohsłuft"i"mv soli'1"'"- —

Złota 32, telefon 428-32. 11372r

AAA) DOM

AAAA) MIASTO - OGRÓD

|KOMORÓW.
: daż placów od 800 do 3.000 mtr.

kw. Wybitnie sucha iniejncować,
10 mtr. do wody zaskoruej. piękna
lasy sosnowe, J15 minut koleją cli k-

| tryczną z ulicy Nowogrodzkiej do
! sta.

:

Komorów, pociągi co jioi go-
dziny. Połączenie bocznicą ze sta-

| cji Pruszków. Dogodne spłaty. Admi

| nistracja terenów : Warszawa. Wi-
I dok 11 ui. 9, telefou 182 23. godzi-
| ny 10 -2 i 5—7 . Zwiedzanie i infor-

j inacje ua miejscu: niedziele, święta
j od 11-ej. 10907 r_

! AAAA CI/lcp kolonjaluo-kupie-
f\l\nf OaL ckj( z duŻ9 wędzar-

1
nią ryb, doskonuio prosperujący,
dający olbrzymie zyski, z powodu

! zmian rodzinnych do sprzedania za

! 40'/o wartości, z elegancko urządzo-
nym 5-pokojowym lokalem, gotów-
ka do objęcia potrzebna 22.tHX) zło-
tych, miejscowość pierwszorzędna,

i w ditżem mieście nu Pomorzu. l'a-
I cek, Nowogrodzka 23. 16100.

AAAA nfT.1 nn

Marszałkowskiej
HH1 it UU.il sprzedam bardzo
okazyjnie „Iuterhau", Złota 32, to-
lefon 428-32. 11371r

__

A) DOBRA LOKATA ZZt

Sprzedaż pozostałych dziułek od
1,500 łokci kw. pod osiedla w Pru-
szkowie. przy ul. Szkolnej. Ziemia

i ogrodowa, cegielnia na miejscu, l|o-
gudne spłaty Zwiedzanie: w ni'dzie-
lę i święta od 11 do 2-ej. Zarząd:
Warszawa, Widok II m. 9 . tele-
fon 182 23, godz. 10—2 i 5—7.

1006Sr_

AA Dl flPP. Józefów (pod Otwo-
t\t rLfłUi.. ckietn) 45 —90 gro-
szy łokieć. Parcele po 0,(100 łokci,

j Spłuty dwuletnie. Od kolejki 200
inetrow. Najzdrows'ia iiuej.cowosć.
iliuro Eichleru, Nerwy Świut Ni

fi AAAA Włok trzynaście, ..0 kim
od Warszawy ,lcwa stro-

na Wisły, z piękny c parkiem i bu-

dynkami, 3 kilometry od kolei,
przy szosie. Sprzedam po tysiąc
złotych morga. Wpłata 50'/O. —

Żórawia 6—27. Telef. 60-96 .

161419_
AAAAA Leśna Podkowa, płaco
nnni-it 7e stnrym iascm zł. 1.20
łokieć, wplata 20f,ó, reszta na dłu-
gie rozpłaty, wyłączna sprzedaż:
żórawia (1—27. 101421

_

AAA) Milanówek, tanio kilkana-
ście pnrceli w otoczeniu leś-

nem, do sprzedania razem lub czę-
ściowo. Telefou 38-92 lub 12-1)0.

100477

AAA Plaćb. Ceny okazyjne, w Sród-
' mieściu, Grójecka, Górczew-

ska, Mokotów, Saska Kępa. Nowy
świat 42—12, teł. 20-23. 110636

AAA Radość. Okazja. Willa mu-

rowana, 10 ubikacji, 5 ininut
od stacji, sprzedam natychmiast —

| Nowy świat 42—12, tel. 20-23.
110838

AA| Vi domu, III pięta, doehodo-
wy, przy Podwalu, sprzedam

40,000. Zych, Chmielna 58—31.
i 101303

AA Domek, Saska Kępa, 3 pokoje
z wygodami; luksusowe wykoń-

i czenie, sprzedam natychmiast. No-
| wy Świat 42—12, tel. 20-23.
| 110842
1

AA Domek, Mokotów, murowany,
! wolno 3 |iokoje, 2,000 łokci pla-
| cu do budowy. Nowy Świat 42—12

| teł 20-23. 110840

AA Dom murowany, piętrowy, Wo-
łomin, 16 ubikacji, 5,000 łokci

placu, dochód 700 zlot. miesięcznie,
szacunek 45,000 zlot. Nowy świat
42—12, tel. 20-23. 11(1832

Kawiarnie gastronomiczną, z

\ koncesją nocną, targi świetne,
I można sprawdzić, sprzedam oka-

zyjnie—18,000. Informacje' No-

| wogiodzka 20 m. 17. 110324_
j A| Domek przy Czerniakowskiej,

**' mieszkanie, budynek warsztato-

wy, wolny, sprzedam — 30 000 zł.
Chmielna' 58—31. 161305_

Ą| Domek, morgn ogrodu, okolica
Piaserma, sprzedam —15 IKK|,

I Chmielnn 58—31. 161307^

RR\?i'MńW Działki niedalekoBrivs,r.uvi.nfl Rta(.jj w ,weinicy
willowej sprzedaje na bard'C S.>sMd
nych wamnknch Zar^nn 1'arcelfieji
..Kolonja Idioa". Ziemia orna,
sklepy, tnrtnk. ceclelnin nn miej-

: sen. Wielkość d-inłok ok"'" 5 OfiO
|łokci, cna od 6<!gr. do1 vł. ło-
i kieć. I n form "eie : Jłrjipiri 14;

poniedziałki, środy, piąf"' ft,
160NM) __

Otlfet w kinie w polsłriei d'lelni-
cv dn odstąfienio.

I Nowolipki 57—4; od 12-
A

nn.

I 11953
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CHCESZ liupi4 lub sPrzodać:
Ł

dom, willę, majątek,
plac, sklep, przedsiębiorstwo han-
dlowe, przemysłowe — zwróć się
do firmy „Domwill", Bracka 10.

1154(>r ,

fjhoszczówka. I'lnce sprzedam, wa-

ranki dogodne. Marszałkowska
Ns 31-A m. 12. 51379

.DOMWSLL" polcca> poszukuje
różne przedsiębior-

stwa, majsjtki, place, sklepy. Bra-
cka 10. 11544r
DOM i sta|tek likwidacji intero-

sów polecam za 40% war-

tości przedwojennej ; jest to dom je-
den z piękniejszych w Warszawie,
budowy pałacowej, kosztownie wy
kończony, schody marmurowe eto...

procentujący wysoko. Wpłata 50%,
resztę pozostawię na dłuższy okres
na 7% rocznie. Pacek, Nowogrodz-
ka 23, telefon 79-04. 161013

[MM w najpiękniejszej dzielnicy
Warszawy (tylko chrześcija-

ninowi) natychmiast sprzedamy za

120,000 złotych, dający 1,100 zi.

miesięcznie dochodu, lokale ładne,
z wygodami, od pokoju z kuchnią
db czterech. Pacek, Nowogrodzka
No 23. 101000

DOM st >,ow y
w

śródmieściu, Iii
' ' piętra, dookoła zabudowany,

dwie wieżyczki, oprocentowanie do-
bre, dla nabywcy ładny 5-pokojowy
lokal na I piętrze, natychmiast do
sprzednnia okazyjnlo, z jiowodu wy-
jazdu zagranicę. Pacek, Nowogrodz-
ka 23. 101015_

ROM trzypiętrowy, 11 okien fron-
uul " tu, 5,000 tokci. Lucka, do-
chóo 28.000 Cena 300,000. Eichler,
Nowy świat 28. 100822

nflM Y vv'" e> Phico sprzedaje biu-
U U Irl I i ny J2jchlera, Nowy Świat
Nr 28. 100238

nfiM ^ ia willa, 3 min. od tram-
uulłl

waju, dający 24,000 złotych
dochodu netto, polecam za i&U.UOO
złotych, wpłata do mnowy, na żą-
danie wolny iokai 3—4-pokojowy.
Pacek, Nowogrodzka 23. 101011

n\ Dom nowoczesny, robota pała-
cykowa, 1S ubikacji, w 1'iasccz

nic, vi. a vis stacji kolejki, wolny
cnly, ccna 15,000 dolarów.

Plac na Puławskiej, 5,000 iok-
ci, narożnik, ogrodzony, 8 zł..

Szopy Niemieckie, ogród pana Ła-
pińskiego,plac Kaniewskiego.
n\ Plac w Wilanowie, frontowy,

przy tramwaju, kolejce, 10,500
łokci, ik) 2.30 gr. iokicć. Wiado-
mość w Pinszccznic, vi. a via sta-

cji kolejki,_ Kaniewski. 101220_
noraditwo tcchi.iczne. cks|Nortyzy.

parcelncja nieruchomości i jej
rcaiicuwanie, ocena nieruchomości,
pośrednictwo przy kupnie i sprze-
daż;-, wykonanie planów, rudy
przy outach. administracja
nicnichomoAci itp. fachowo załat-
wia Biuro Inżynieryjne „Ezpert-
Doradca". Warszawa. Mazowiecka
Na 10. T .-lefon 348-32. 14X287

nomów, placów pośrednictwo (bez
** wpisowego) Przedsiębiorca budo-
wlany Boye. Ogrodowa 10 (blizko
Solnej). Telefon 184-90, ósma do
siódmej. llliKtr.r

norhodowa hodowla drobiu poszu-
" kuje terenu kiiku-morgowego, z

mieszkaniem, w obrębie Wielkiej
Warszawy lub dalej, z wygodną ko-
munikacją. Może być dzierżawa lub
spółka. Oferty pod „Znicz", Kurjer
Warszawski, Marszałkowska 108.

100821_

Domy, place, wille polecamy. Biuro
Inżynieryjne „Exi>ert-Doradca".

Mazowiecka 10. Telefon 348-32.
148285

Hom trzypokojowy murowany wil-
"

ny iprzcdam. Plac, ogród. Od ,

V arszawy pół godziny. — Wpłata i

12,000. Marszałkowska C0—37.
160025

llo sprzedania dom w Zakopanem,
(! ubikacji, cena 2,000 dolarów, j

Kościeliska. Oferty pod „Uciechę"
Kurjer Warszawski, Marsznłkow-
ska 108. 101231

f|om nowy mnrownny w Wołomi-
" nie. IV>chód 700 zł, miesięcznie
netto. Cena 48.000 zł. Miodowa
No 14, sklep nasion.

_

110006
_

nom w Wołominie, placu 3.000 ło-
V kci i sklep z lokalem dla r/.eż-
liika. Cena 14,000 zł. Miodowa 14

Sklep nasion. 110G04

Dom na Pradze nowy, 3-piętrowy. |
Dochód 900 zł. miesięcznie netto

Cena 86,000 zł. Miodowa 14. sklep
nasion. 110608

nochodową nieruchomość żyrar-
" dów (dwa domy, ogród dwn-
morgowy), sprzedamy nadzwyczaj-
nie tanio. Właściciel musi wyjeż-
dżać, pośpiech pożądany. Skarzyń
.ki. żórawia 40. Warszawa.

101030

fjzierżawę pięciowłókową odstąpi-
my okazyjnie, inwentarze, za-

pasy, obsiewy—17,000 zł. Skarżyń-
ski, Żórawia 40, Warszawa.

101033

nom w Mokotowie sprzedam na

dogodnych warunkach. Piękna
No 47-a m^JL 110804

nom we Włochach, dochodowy,
przy stacji — 35,000 złotych;

drugi w Piastowie, Pruszkowie,
Ursusie, w różnych cenach polecam
Wspólna 5—9. Kossowski.

161267

nomek: Milanówek, murowany,
nowy, czteropokojowy, ładny

ogródek owocowy, blizko stacji
Rprzedam — 18,000. . Chmielna 58
mieszkania 31. 161301

jjyjj^J^tek ziemski 23 włóki w Lu- Sklep i pokoik, dzielnica robotnicza
za 3,500 złotych znraz odstąpi-

my. Organizacja Handlowa, Kró-
lewska 1. 110970

belszczyżnie ziemia ! kia- PLAGĘ W CELESTYNO'
! sv sprzedam lub Wydzierżawię. Oa- lAfJC pięknie zalesione działki przy
| siński, Warszawa, ślizka 7. telefon I "IŁ st kolejowej. Dogodne wa-

I 430-53 . 110598 j runki, łokieć od 25 gr. Żórawin 18 I Sprzedani w Skierniewicach plac
Majątek ziemski 1,050 mi*, od mieszkania 28. 13908 j

0 2 morgi, domek 2 Pokoj- z kuch
! " Poznania oddalony 30 kilomtr.,

stacji 3 kim., 1,350 mórg ornej
i ziemi, reszta łąk, lasu i wo'' *\i-
!

dynki murowane, inwcntar-' Tiar-
j twy i żywy kompletny za 950,000
j złotych do sprzedania. Pośrednicy
| wykluczeni. Z"ł"sżonia „Par", Po-

znań, Al. Marcinkowskiego 11 pod
i 57.104. 11475r

Iłom kupię, kolonja Staszica, Lu-
u

beckiego, Mokotów, może być
niewykończony. — Oferty: „Dom
110S34", Kurjer Warszawski, Mar-
szałkowska 108. 110834

Emeryt kupi za gotówkę 15 tvsię-
I ty, domek murowany, z ogród-
| kicm ,z łatwą, blizką komunikacją
! Oferty składać dla „Emeryta", Ilu

rjcr Warszawski, Marszałkowska
No 108. 161393

Coiwarczek 5 włók, przy stacji ko-

lejowej, sprzedamy-90,000 zło-
tych lub zamienimy na objekt miej-
ski. Skarżyński, żórawia 40, War
szawa. 161041

Coiwark 10 włók sprzedamy —

150,000. Nadzwyczajnie dogod
ne warunki dla szybko decydują-
cego się: Skarżyński, żórawia 40,
Warszawtu 161031

Jaremcze, pensjonat 40-osboowy,
dobrze prosperujący, sprzedam

iub wydzierżawię. Zgłoszenia pod
„Solidny", Kurjer Warszawski,
Krak. Przedmieście 40. 110450

PI APE bmlowlane w Warszawie,
rLftUC Iia dogodnych warunkach

spłaty, po wyjątkowo nizkiej cenie
zł. 2 .50 za łokieć kwadratowy. Oo-

jazd tramwajem. Wiadomość: tele-
fon 46-97 . 110496

Place sprzedam. Warun-
ki dogodne. Marszałków

ska No 31-A m. 12. 51373

Diac, ulica Rakowiecka, sprzeda-
'

my okazyjnie. Wyłączna sprze
daż. Informacje: Skarżyński, Żó-
rawia 40, Warszawa. 161029

PYRY.

lózcfów. Place przy stacji kolei
szerokotorowej, zatwierdzone,—

sprzedam. Wiadomość: Zielna 3
mieszkania 11. 160583

Mydlarnia z mieszkaniem do sprze
dania. Wilcza 72. 110000

JUjajątek 15 włók, ziemia pszcnno-
buraczana, wszystko wydreno-

wane, zabudowania masywne, do-
bry dom blizko miasta, kolei na j w najtaószcj wielkiej' przy.

szosie, obsiewy, inwentarze kom- f (1,irlnif.v wnrsznwakiei.
pletne sprzedam z powodu wyjaz-
du, 3.000 dolarów włóka, gotówką
100,000. żórawia 6—27, tel. 60-96 .

161423
_

Mydiarnia, gwarantowana, towar,
mieszkanie sprzedam, powód:

choroba. Wspólna 5—9. Kossow-
ski. 161263

|jarożnik 1,600 łokci (23 okna,
" dom IV piętrowy, można pobu-
dować) i graniczący 000 łokci —

sprzedam. Ceny zniżone. Plany
zatwierdzone. Szczyty bezpłatnie.
Obok: Remiza. Bazylika, gimna-
zjum, handlowa, powszechna. War-
szawa: Ogrodowa 10, parter.

11503r

fldstąpię dzierżawę terenu 50 mor

gowego w Warszawie. Budyn-
ki nadające się na krowiamię,
przedsiębiorstwo prze ozowe, in-

spekeiarstwo, składy. Mieszkanie
czteropokojnwe. Wiadomość: Mio
dowa 14, Hinc, skład nasion.

161383

Odstąpię mydlarnię. która egzystn-
je 10 Int. w punkcie Leszno i

Chłodna. Wiadomość: Les-nn 146

nią, stajnia, wozownia nowe, mu-

rowane ; tamże 12 morgów ziemi,
cena przystępna. — Wiadomość:
.Skierniewice, Kilińskiego 27,

101433

Oklep duży, przyległe mieszkanie
muszę sprzedać natychmiast.

Oboźna 8 m. 10. 110814

Oklep duży z flwnpokojowem iniesz
kaniem sprzedam. Elektoralna

No53m.31. 11958_

Oklep sprzedam z pokojem, punkt
" dobry, utrzymanie dla większej
rodziny. Telefon 18-15.

101281

u szewca. 11048

szłości dzielnicy warszawskiej,
Bródno-Targówek, sprzedajemy na

spłaty długoletnie. Dojazd tram-

wajem. Budować można zaraz po
zadatkowaniu. Skarżyński, żóra-
wia 40, Warszawa. 161037

place do sprzedanin w Chylicach.
| Oferty pod „Blizko stacji",

składać proszę do Kurjera War-
szawskiego, Marszałkowska 108.

160839

pensjonat, 22 pokojów, micszkal-
nych, ładnio urządzonych, ogi >d

tcnnis, elektryka, w doUnie Prutu,
sprzedam. Zgłoszenia: „Solidny",
Kurjer Warszawski, Krak. 1'rzed-
mieście 40. 110448

poszukuje wspólnika fachowca do
' kursującego nowep autobusu,
względnie nabywcę na 50 procent
udziału w spółce. Oferty pod „Au
t. bus". Kurjer Warszawski. Plac
Teatralny 11. 14043

poszukuję wspólnika do dobrze pro-
' sperującego baru. Wiadomość;
Świętokrzyska 16. m . 24. 110014

poszukuję pomieszczenia w sklepie
' tytuniowvm lub księgarni. Tele-
fonować 330-45. 160017 i

|*

:*

!
!

Osiedle Podstołeczne

Jabfonna-Legjonowa
30 minut koleją od Warszawy, kilkadziesiąt pociągów nn dobę, położone wśród pięknych sosno-

wych lasów, sucha, zdrowa miejscowość, elektryczność i telefony, kolej, poczta i telegraf na

miejscu. W przeciągu 4 ch lat rozsprzcdano około 2,'100 parceli — sprzedaż pozostałych jeszcze
placów budowlanyęh ua raty miesięczne, płatne w ciągu 3 lat. Na terenie parcelacji buduje się

drugi przystanek kolejowy.
Informacje: Zarząd Dóbr Jabłonna w Warszawie: Ai. Ujazdowskie Nr 22 mieszkania 2,

Telefon 120-31, godz. 10—4, bez przerwy. 7030r

Pni |/ńUU Place sprzedam, Wa-

UU1_I\U1I- runki dogodne. Mar
szałkowska 31-a—12. 51377

l/obylka. 24 minuty koleją WUeń-
ską, 25 pociągów dziennie. Po-

zostałe działki zalesione („Osiedle
Mareta") sprzedaje się na dogod-
nych warunkach od 25 do 50 gro-
szy łokieć. Informacje w Kobyłce:
dwór Antoniego Orszagh, niedziela
il—5 po poł.; w Warszawie: Brac
ka 8 m. 14, w poniedziałki, środy,
piątki: 4—6 . 160891

|/olonja Stnszyca. Lubeckiego. Do-
'* mek 6—8 pokojowy kupię. Ofer-
ty : „Poważne propozycje

1
'. Kurjer,

Marszałkowska 108. 161167

|/tao sprzedam do 300 miejsc, oko-
lica Chłodnej, żelaznej. Ofer-

ty: „Kino", Kurjer, Marszałkow-
ska 108. 101201.

l/olonja 17 morgów, w Piotrkow-
skiem sprzedam iub zamienić

na plac. Cena 17,000 zł. Miodo-
wa 14, sklep nasion.

_

110610

Kupię plac w granicach Wielkiej
Warszawy. Oferty z ceną:

„Gotówka 110702", Kurjer Wnr-
szawski, Krak. Przedmieście 40.

110702

|/upię dom, z ogrodem w Pruszko-
wie lub Ożarowie. Oferty: „Do-

bra ziemia", Kurjer, Marszałkow-
ska 108. 101243

LOKAL HANDLOWY+
mieszkaniem, wytwórnie, urządzo-
ny przy pryneypalnej ulicy w Byd-
goszczy do sprzednnia. Zgłaszać sie
w Warszawie, Dzielna 31. m. 42,
od godz. 6—7 . 11561r

I okal fabryczny ze sklepem 100
mtr.', gaz, elektryczność i siła

odstąpię. Oferty: „Fabrycz-y".
Kurier Warszawski, Marsznłkow-
ska 108. 161417

WJiynów kupna, dzierżawy poleca
'*'

my. Dom Handlowy Skarżyli
ski, żórawia 40, Warszawa.

161043

Okazja wielka! Magli utrzymanie
dla rodziny dużej, sprzedam.—

Wspólna 5—0, Kossowski.
161269

! Okazyjnie sprzedaje za gotówkę in
teres konfekcji wyrobiony. —

Chmielnn 0—8 . 159701

PLACE BUDOWLANE —"

MIASTO - OCRÓD OKĘCIE
w Warszawie sprzedam na dogodne
rozpłatjr. Gaz. elekt n <- .nojć. Ceny
od zl. 3 gr. 30 za łokieć. Dojazd
tramwujem. Informacje: Piękna 32

j mieszk. 12, godz. 4-—b po południu.
51200

PARCELE W DĄBRÓWCE
przy samej szosie i stacji kolejki
Grójeckiej, 10 kilometrów od War-
szawy .w pobliżu nowego toru wy-
ścigowego. Dojazd autobusami i

kolejką, która w krótkim czasie bę-
i dzie zelektryfikowana. Tereny z

I dużą przyszłością pod budowę i na

lokatę. Wiadomość: Towarzystwo
Budowlano- Pa rcelncyjne. Wierzbo-
wa 5, telefon 414-54. 11273r

PORADY prawn< "'

Prośby, apcla-
cje, kasacje, umowy

w sprawach knrnych, cywilnych,
majątkowych, podatkowych, miesz-
kaniowych, wekslowych, spadko-
wych, rozwodowych, usynowienia.
Biura „Prawnik" (pod kierunkiem

. dyplomowanego prawnika). Poznań-
|skaNo22. 10657r

PLAPF we

wszystkich miejscowo-
Ariach podwarszawskich,

tylko okazyjnie polecamy. ..Dom
will", Bracka 10. 11545r

D| APF hodowlane sprzedajemy
na bardzo dogodnych wn

1
rankach. Łokieć 1.40 gr. Komuni-

kacja tramwajowa 10 minut od
Dworca Głównego, fila budujących
dostarczamy materjały budowlani!

i nn dogodnych warunkach. Królew-
1

ska 31 m. 31, teł. 258-75 . 11402r

place budowlane z bocznicą kolcjo-
*

wą lub bez, przy samej stacji
Ożarów, dwadzieścia minut z War-
szawskiego dworca Głównego. Wiel- !
kość dowolna. Dogodna komunika-
cja koleją. Szosa. Elektryczność.—
Spłaty. — Wiadomość: Warszawa,
Wędrychowski, Wiejska 14, lub
Ożarów, przy stacji. Telefon 31-08 .

11550r

pałacyk luksusowy, wolny, w naj-
piękniejszej d:.ielnicy Mokotowa

sprzedam okazyjnie. Wpłata 50.000
złotych. Piękna 41—15; 11—2- a

161371

Dolnik na Kresy, z gotówką, z in-
wentarzem żywym potrzebny.—

Strzele; ku No 1, Kwieciński.
101305

i Dadość. Place sprzedam. Warun- I
ki dogodne. Marszałkowska 31-A

mieszkania 12. 51375

Dadość. Dom drewniany, 4 miesz-
kania pokoj z kuchnią, plac

5,000 łokci, sprzedani za l-.UUO zł.
Marszałkowska 31-A m. 12 .

51381

Cl/| ppY"
na

Nowym świecie,
onLLr 1 ' Marszałkowskiej, Bra-

I ckicj, Kruczej, we wszystkich bocz- '

| nicach Marszałkowskiej i na pro-
wincji polecamy, rówuież poszuku- .

jemy, „Domwill", Bracka 10.
I 11543r !

g\ Sprzedamy posesję w b. mie-
I ście gubernjalneui za bezcen: I

| w śródmieściu 3 domy, pół morgi
; ogrodu ttjlko 18,(KK) zł. Hipoteka
i czysta. Mieszkanie dla nabywcy
i Doskonała synekura. Towarzystwo
! „Ziemia i dom", Warszawa, War^c
|ka10. 160307

Czybko zdecydowanemu sprzedam
i " plac 11.303 łokcie, po 60 groszy
I przy lesie, rzece, kllmatycznio su

1

: ebo, 1 przystanek za Piasecznem,
Zalesie, 7 minut od stacji. Wła-

| ściciel: ^rokotowKka 20"" . nrtą |
I część gotówki moge zostawić na hi-

potece. 160831

Oklep, 2 wystawy, pokój, woda,
"

gaz, elektryczność, odstąpię. —-

świętojańska 13. 11H778

Sklep spożywczy, '""ar, targi óuu
złotych dziennie, pozwuium

sprawdzić. Wspulua 5—0, Kossow
ski. 161205_

Opecjalista wychowywania drobiu
0

(kur i inn.) poszukuję p isady
do majątku lub przedsiębiorcy do
zorganizowania tego interesu (zysk
100—200% gwarantownny). Ofer-
ty „Drób", Kurjer, Marsz.ałkow-
ska 108. 10W17.

Cprzedam sklep z pokojei" miesz-

0 knliiym. Powązki, Bur u-ska
No 22, narożny. 11800

Aródborów, 30 tysięcy łokci placu
" lub mniej sprzedam. Teł. 13

110704_
-rn rp|pl/| StanisiaiT, Kopcrni-

1 nfDIUIU ka (na|trzeciuko
tkintralnego Towarzystwa itolni-

czego). poleca wszelkie pompy i

narzędzia ogniowe. Cenniki uocztą
na żądanie; 8612r

||waga! Pan D. proszony o przyby-
** cio do biura, celem odbioru 2,000
złotych, pozostawionych przy tran-

zakcji, „Domwill", Bracka 10.
11547r

Willa — Skolimów, murowana. 10-
[M.kojown, ncwa, 18,000 łokci.

Całość 50,000, |M.lowa 25.000 . Eich-
lei, Nowy świat 28. 100i>20_

Willa-palaryk, osmiopokojowa, kom-
fortowa, skanalizowana, łazien-

ka. gurnż. Włochy, 140,000. Lich-

ler, Nowy_6wiat_28. 106824

Wille okazjjnie sprzedam bardzo
tanio. Warunki klimatyczne,

las, woda, sucho. Teicfou 4:10-53 .

' lldOOO

Ulillę pod warszawską, komfortową
" kanalizacja, elektryczność, 10

tysięcy łokci ogro . snt
1

-ny —

okazyjnie. Wybór willi podwar-
szawskich, jednorodzinnych, oraz

większych dochodowych, polecamy
Skarżyński, Żórawia 40, Warszawa

' 161035

Ufspólnik (czka) czynny, z gotów-
" ka 1,000—2,000 zł. poszukiwa-
ny. Oferty: „Złoty interes". Ku-
rjer, Marszałkowska 10S.
J 161347

Z KAPITAŁEM tycll' przrstl!.
pię do korzystnego przedsiębior-
stwa, ewentualnie kupię. Oferty,
propozycje przyjmuje „Domwill",
Bracka JO. 11542r

7iotyeh 30,000 potrzebuję poży-
czyć na No 1 hipoteki, ł.asknwe

zgłoszenia tel. 107-32. 5130l_
R—0,000 zł. na pierwszą miejską
u

poszukuję. Oferty: „Półtrzecia',
Kurjer, Marszałkowska 51. 1105US

t|] tys. zł. pożyczy, dam pokój,
* u

kuchnię w procencie. < Iferty :

..Gcsiiodarz", Kurjer, Marszałkow-
ska 108. 1(51203

11 MASZYN DO SZYCIA
„Singera", połączone korytem, mało
używane z koinpletncm założeniem
zapędowem oraz motor i 2 dziurkar-
ki korzystnie sprzedam lub wydzier-
żawię ż lokalem w Poznaniu, i>oło-
żonem w najlepszym punkcie han-
dlowym. Zgłoszcnin do 28 b. m.—

Warszawa, telefon 181-83 .

110000

*jn4 hektarów łąk — Polesie —

po 160 złotych hektar sprzo-
dnm lub znmienio na place miej-
skie. Aleja Róż 8—3, piąta.

110866

3,000 DOLARÓW HIPOTE"
l/ft 3-plętrowego domu. W arsza-

wa, śródmieście, natychmiast
sprzedam. Pośrednicy wyłączeni.

Oferty: „Więcej dającemu", Ku-
rier Warszawski, Mnrs'ałkowska
N'o 10S. 1612S5

5000Z'"*x,tri ' :pbn nn

hipotekę,
' Wiadomość: właśc. domu.

Dzielna 00. 110660
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C fOO dolarów potrzebuje na

pierwszy numer hipoteki
ca nowowybudowany dom 4-piętro-
wy. Grodzisk Mazowiecki; oraz

maro plac do sprzedania przy sta-

cji. prawd-lwa okazja. Franciszek
Romanowski. 100509

fi ^00 złotych, pierwszy miejski,
wartość 150,000, do odstą-

pienia. Oferty: „0,500", Knrjer,
Marszałkowska 51. „, 110570

20 0^0 25 000
poszukuje, gwa-

" raneja hipoteczna. Te-
lefon 341-90, oprócz éwiąt.

110790

2JJ COD Potrze ' ,a Da I numer
' hipoteki, zapłacę dobry

procent. Miodowa 14, skłon nasion
110002

ti") PntVfi7^ poszukuję, gwa-
' ' rnntując takowe hi-

potokami warszawskiemi. Najwyż-
sze oprocentowanie. NujiK-wnie jsze
zabc-.plcczcnle. Prowizji nie |Miińę-
rnm. Eiohlor, Nowy świat 28. tole
fo,i 41-11. . 103194

_

Kapitały najkorzystniej lokn-
' jemy. Gwarancja pierwszo-

rzędnych hipotek. Koncesjonowane,
liaucjonowune Biuro „Lokata". —

Bracka 17. 11532r

Lokale.

a) Poszukiwana,

Osiem wydawania obiadów, poszu-
^ kuję pokoju, używalność kuchni.
Telefon 294-02, piątek. 101407

jakiegokolwiek pokoju poszukuję.
" Wybitnie dobre referencje. Te-
lefon 204-02, piątek. 10140!)
f/upię 5—G pokojów w kooperaty-

wic, na jednej z kolonji, pożą-
dany 2-piętrowy lokal. Płacę go-
tówką. Oferty: „Domek w bloku",
Kurjer, Krakowskie Przedmieście.

110844

t/upię na własność w domu spół-
dzielczym cztery pokoje, kuch-

nia, wygody. Oferty: „Udział go-
tówką", Kurjer, Krak. Przcdini 40.

110700
_

I ni//t ' II powierzchni 100 do 200
u " uuu

m
J

za wyższe komorne

poszukuję w śródmieściu, parter
lub I piętro, ewentualn|o wiiina.
sucha snferena. zapłacę za tiół ro-

ku zgóry. Tel. 433-04. 11474r

Crzy Inteligentnej rodzinie poszu-
kuie pokoju osoba solidna, wy-

placalna. Telefonować 400-03 .

110744

Doszukuję 2 |>okojów z łazienką,
* za odstępne lub na własność. —

Oferty: ..20,000", Kurjer, Marszał-
kowska 108. lUODOO

pokoju z klatki schodowej, z wy-
* godami, poszukuję w śródmie-
ściu od stycznia. Oferty: „Cena do
ugody". Kurjer Warszawski. Plac
Teatralny. 14002

_

S-ultam 2 pokoje z kuchnią i wy-
godami im Kruczej, Złotej lub

wśród miasta. Oferty pod „A.
K. R." do Kurjera, Mars-ałkow-
ska 108. 161357

9 pokojów, w śródmieściu, parter,
telefon, nieumeblowanycb, poszu-

kuję od zaraz. Tul. 146-15.
161235

__

9 Ą pokojów, wygody, poszuku-
ję. Oferty : „Cena". Kurjer,

h\ Doktorowej Wilczyńskiej pen-
sjonat, Bracka 4. Pokoje na

święta; przychodzącym obiady,
j 100867

Biuro. Duży pokój, z całkowitem
" urządzeniem biurowem, front,
parter, telefon w pobliżu dworca
Głównego, od stycznia do wynaję-
cia. Bliższe szczegóły: tel. 228-45,
od 10—3-ej. 16l;S67_

Biurowy lokal w centrum oddam za
! " mieszkalny. Oferty pod „Pięcio-

pokojowy" do filji Kurjera Warsz.,
plac Teatralny 11. 14068

Boksy murowane z kanałami, elck-
u

trycznością i telefonem, podwór-
ko asfaltowane, Kacławicka 5 róg
Puławskiej, tel. :54-04. 51257

Doksy murowane z wygodami ta
nlo zaraz do wynujęciu. Telefon

442-211 . 108820

nwupokojowe mieszkanie duże. ład-
"

ne, śródmieście, odstąpię. Wiado-
mość: Mokotowska 33—11. 51423

||na, trzy, cztery, sześć pokojów z
u

wannami, wygodami, dobrym
rozkładem od gospodarza zaraz. —

Narbutta 23, dozorca pokaże.
115558r

Hwa frontowe, słoneczne pokoje,
bardzo ładnie, wygodnie urzą-

dzone, wszelkie wygody, razem od-
dzielnie, kulturalnym panom, lubią-
cym spokój, czystość, przy inteli-
gentnej rodzinie, do wynajęcia.
Tol. 200-14 .

_ __

110886

Qo wynajęcia 2 pokoje, kuchnia,
służbowy. Jasne, słonec::ne, cen

tralne ogrzewanie w komfortowej
suterenie. Gaz, elektryka. Tele-

! fon 173-46. 51385

nia księdza oddzielny pokój. Ofcr-
"

ty: „Ad Libituin", Kurjer. Kra-
i kowskie Przedmieście. 110338

Pfttfń I ^eply, słoneczny, dwuoso
rUIYUU i„iwy odnajmę. Opał, I
światło, umełdowanie—tysiąc rocz- :

nie. Złota 55—43. 110020

, Dokój niekrępujący, ciepły, z u-

trzynu.niem, dia solidnego pa-
na. Polna 64—40. 51389_
pokój sLucczny, ładnie utnebLwa-
"

ny, wszelkie wygoiły przy rodzi
nie izrnelickiej odnajmę pani na

stanowisku. Lwowska. Tel. 137-75.
— nc"22_

Drzyjmę kulturalnego wspólnika
do słonecznego pokoju. Stalo-

wa 33—22.. 110754

Marszałkowska 108. 150013

E A O-pokojowego mieszkania,
w śródmieściu, pilnie po-

stukuję. Telefon 538-10. 5141l_
C plęciopokojowcgo mieszkanin po-

szukuje w śródmieściu doktór.
Wiadomość: Mokotowska 33—1L

51413

b) Zaofiarowane.

A.) PENSJONAT.
trzymaniem przyjezdnym i stałym.
Złota 3S, 11 piętro, front. Blizko
Dworca Głównego. 160870

n.r\A\ |jikule: 5, 4, 3, 2, 1 |Miko-
jo we w różnych dzielni-

cach miasta poleca ..Interlinii". Zło-
ta 32. telefon 428-32. 1137-lr

R jasnych, ładnych pokojów, kuch-
** nia, łazienka, winda, wszystkie
wygody, drugie piętro, front. Spół-
dzielnia przy Górnośląskiej, do wy
najęcia chrześcijaninowi na 2 lata,
ewentualnie dłużej. Oferty pod
„Duże. nowoczesne" przyjmuje Ku
rjer, Marszałkowska 108.

161205

O-pokojowe mieszkanie duże, kom
0 fort wielkopańsk;, ulica Wiejska,
bez odstępnego wynajmę. Wiado
mość: Mokotowska 33—11. 51415

PA Dale — centralne ogrzewanie,
kanały, są jeszcze wolne

boksy. Telefon _419-31. 110810

GARAŻ ,lala ,,n 10
samochodów,

Iintycbmlast do wynnję-
da. Polna 48, tel. 140-90. 51005

Pablnet z używalnością salonu dla

p. doktora lub adwokata, front,
parter. Nowogrodzka 2-a m. 1;
godz. 11—1. 161351

AĄ\ Na spokojne biuro lub picd
n terrc wynajmę 2 pokoje

nieumcblowane, w komfortowem,
zupełnie odnowionem mieszkaniu,
pierwsze piętro, okolica Ujazdow-
skich. Pierwszorzędne referencje
wymagane. Oferty pod „Wyjazd"
Kurjer, Krak. Przedmieście 40.

110752

l\\ Elegancki dwuosobowy, niekrę
pującv pokój z utrzymaniem.—

Wspólna 35—7 . 51323

Hospodara wynajmuje lokale. Ka<
u mionkowska 25, przy tramwaju
24, róg Gocławskicj. 51300

Paraże murowane. |Miksy 00 złu-
tych miesięcznie, elekt r.ezno^,

kanały. Szustra 74. Telefon NU S7.
' KINOWI

, l/onifortowy |Mikój absolutnie nie-
' krępujący, przyjezdnym lub na

stale, świętokrzyska 30—17.
100533_

|/awalorskie pokoje solidnie Wykot-
**

czone, za kouiorno od gospoda-
rza. Wiudotność: Administracja do-
mu, Leszno 77. 11010

I okale z Wygodami do wynajęcia
"" od gospodarza. Praga, Nieporęc-
ka 8. 1107j50_
I okal przemysłowy, Nizka 65, boz
— odstępnego od zaraz wynajmę
bez pośredników. Telefon 303-12 .

110854

I oknie fabryczne do wynajęcia. —

** Burakowska 0, tel. 260-42 .

11502r

Uajzupełniej niekrępujący pokój od-
II

nnjmę. Wiadomość: PI. Trzech

Krzyży 18—5, piątek. 161403

Uledrogo ładny niekrępujący pokój
" odnajmę. Wiadomość: Marszał-
kowska 83—25, piątek. 161405

Ua Marymoncle do wynajęcia różne
" lokale z wszelkiemi wygodami.
Wiadomość: Krucza 20, Brobek.

110792
_

ndnajmg gabinet, sypialny, elcgnnc
ko urządzone, wygody, winda,

dom komfortowy, przy inteligent-
nej rodzinie, okolica Alei Róż,
Ujazdowskiej. Telefon 40-72, do
11 rano, 3—5 pp . 51251_
f| i zaraz do wynajęcia dwa fronto

j we łączne pokoje, z wygodami.
Małżeństwo wykluczone. Telpfon
137-21; od 9—12-ej, od 3—7-ej.

160087

Odstąpię wśród miasta, wysoki par
** ter, 4 pokoje, z kuchnią, tele-
fonem i wygodami. Na życzenie,

, z biurowemi meblami lub zamie-
i nię nn 2 pokoje z kuchnią. Oferty
i pod „P. R. O." do Kurjera, Mar-

szałkowska 108. 161350

|POKOJE POJEDYNCZE^
dwa z kuchnią, frontowe .słoneczne
z wszelkiemi wygodami zaraz do
wynnjęcia. Żelazna 40. Wiado-
mość u dozorcy. 161251

Bf|Kń I odstąpi gospodarz. Piok-
rui\uu rm 33, 100777

pokój z używalnością kuchni w Mo-
r kotowie. Piękna 47-A m. 1.

I 110800_
pokój dla studentki, urzędniczki —

ir może być dla dwóch. Tel. 200 01.

| 160117
_

pomieszczenie dla wypłacnlnego
kawalera przy rodzinie. Nowo-

lipie 42 m. 51. 101273

poszukuję wspóllokntora do pied
'

a terre. Oferty: „1030", Ku-

rjer, Plac Teatralny 11. 14001

Cpółdzielnla mieszkaniowa wyżej
u

wykształconych p: '"wników

państwowych, społecznych. Organi- i
zac.ia. Deklnracje bezpłatne. Mar-
szałkowska 60—37. 10094.1

Trzypokojowe mieszkanie, łazienka,
j ' oddam. Warunki przystępne. —

I Wiadomość: Mokotowska 33 — 11 .

I 51410 -

1 O pokoje, kuchnia, umeblowa i
' ^

ne, bez, wygody nowoczes-

ne, od 1 stycznia. Oferty |>od „Cha-
ta" do filji Kurjera Warszawskie-
go, Marszałkowska 108. 110850

; | O Pokoje, umeblowane, pościel
alkowa, osobna łazienka,

ubikacja, ogrzane kuch. gazowa,
osobne wejście wynajmę za półrocz-
ne komorne solidnemu małżeństwu
bezdzietnemu lub panu. Oferty:
, 50Ó Fredry", Kurjer Warszawski
Krak. Przedm. 40. 110700

_

1 2 3"oko Jowe '"knle z łuzlen-
' ' kami, w Warszawie,

własność. Warunki bardzo dogo-
dne. Zarząd Spółdzielni, Dobra -

tnie-k 04. godz. 4—5. 11-172r

zaraz

Oferty": ..250", Kurjer Wjirsrnwski
Marsgałkowska 108. 110740

_

2—1 -pokojowe lokale t kuchnia-
mi oraz pojedyńcze fronto-

we w nndbudownnym domu. Pań-
ska 108, natychmiagt do ohii-cin.
Dozorca wskaże. 13433

O pokoje /. kuchnią, 4 piętro,
lonjn Lnbeckiego odnajmę z

2 3 luksusowe |n.kojo z nżywnl-
nością kuchni, wejście nie |

krepujące do wynajęcia zaraz, —

Wiadomość: ul. Filtrowa 05 m. 5;
między 5—7 . 14044

_

3 pokoje * kuchnią, nmebWnne.
bez. centrum, czyste, odstąpi*

1

od *araz bezpośrednio: w tymże
domu skłon z reprezentacyjną wy-
stawą 1 takąż suterena sprzedom. ;
Ofertv: ..Konsulat", Kurjer Mar- '

sznłkowska 51. 110040

O pokoje, kuchnia, łnzienka, pi-
— wnica, wszelkie wygody do wy- I

najęcia od gospodarza. Mokotów, I

Madalińskiego 25. 150725 '

O pokoje, kuchnia, łazienka, pi-
wnica, wszelkie wygody, do wy-

najęcia od gospodarza. Mokotów,
Madalińskiego 25. 156725_
A pokoje z kuchnią, s wszelkiemi

wygodami, ustępuję. Nowogrodz-
ka 34—8, teł. 430-13. 110940

^ł-pokojowy lokal kopifortowy na

Kolonji Staszica do wynajęcia
za komorne. Piękna 41 — 15;
1U—2 . 101373

4 pokoje, kuchnin. łazienka, wszel-
kie wygody, odstąpię natych-

miast za bezcen. Radży mińska 50
mieszkania 0. 110848

Apokojowe mieszkanie frontowe,
" słoneczne, w śródmieściu, odstą-
pię. Wiadomość: Mokotowska 33 ,

mieszkania 11. 51421

[i pokoje z kuchnią umeblowane,
" fortepian „Pleyeln", czyste, cen-

trum. odstąpię od zaraz iH-z|iośre-
dnlo. Ofertv: „4.000 dolarów". Ku-
rjer, Marszałkowska 51. 110648

Ą pokoje, kuchnia, wygody, slo-
necznp, parter, śródmieście, do

odstąpienia. Oferty: ..Dwadzieścia"
i Kurjer, Marszałkowska 108.
I 110720_
' C-pokojowe mieszkanie ładne, śród

^ mieście, odstąpię. Wiadomość:

| Mokotowska 33—11. 51417_

6 lub 9-pokojowe piękne mieszkanie
pełny komfort, w Poznaniu, od-

stąpię lub zamienię na podobne albo
mniejsze w Warszawie. Oferty pod
„6—9 Poznań" do Kurjera Wsrsz.,
Krak. Przedmieście 40. 11407r

Zamiejscowe.
A nulka". pensjonat pierwszor*ę-

"" dny w ńwidrz,-. ceny umiar-
kowane. Od kolejki chodnik i elok
tryczność, telefon Otwock --t7.

105100

nwa pokoje, weranda oszklona, ku-
** chhia, spiżarka, ogródek, 100
miesięcznie. Smolna 20—10.

101225
_

nworki Karasińskich", Międzyle-
,,u sie, jiokój, kuchnia, weranda,
umeblowane, wynajmę małej, inte-
ligentnej rodzinie. Warunek: Ko-
morne roczne. 110252

Jaszczurówka, najwyżej położone
" uzdrowisko w Tatrach (posiada
jedyni| w Polsce mdjoaktywiuj cie-
plicę iiaturaluą), |H.loźcnie oslo-
neczniono w centrum lasów Awń-r-

kowyrb, idenlnn miejsenwość >1 lit
sjiortowi-ów I pragnącjch prawdzi
wego odiHK-zynkn, wspaniałe tereny
narrjarskie I saneczkowe, mlonM-K-

na dogodna, lania koniuiiikae|n au-

tobusowa z Zakopanem (3 klin.) .

zarza'1 uzdrowiska, poczta (Zako-
pane 2) i kośclołck w miejscu, dro-
gi oświetlone elektrycznie, pierw-
szorzędna restauracja, kawiarnia i

najładniejsza dnn-/lngowH w

uzdrowisku, nowoe/.eśnie nrządzotie
pensjonaty: Willn .,'latrzańska"
Jarczysko, światowid, l^ontynów-
kn I t. d. Ceny 25 proc. niższe od
urzęd. cennika zakopiański..go.

107IRJR_

Jaszczurówka. „Willa Tntmińsku"
" pi/czla Za kopu|le 2, nowowj bu-
dowany. pierwszorzędnie urządzo-
ny |ieitsjonnt, |M||eca Imidzo cieple,
słoneczne pokoje, IVIIH Z iiincjnia-
11 lem I dodał k|i|||i 12 do 14 zł. —

Prospekly nn ządmiie. IUiHli

Józefów JMKI Otwockiem, Ogrodo-
wa l>. Pokój umeblowany, obfite

odżywianie. 51101

Milanówek. 4 lokale po pokoju z
' kuchnią do wynajęcia. <loiu

Piekarskiego. 150O15_
IJicea. Wynajmę pokój w willi z

ogrodem. Na żądanie stół djeté-
tyczny pod kierunkiem lekarza.
Mr. Nicolas, 8 Ar. Sevigné Mcc
(A. M .). 110070

PODKOWA LEŚNA,
wioAnle". położony wérrtd pn;kiiyeh
lasów aoHUowycli. komfortowo urzą-
dzony. kunalizncja, elektryczność,
przyjmuje zamówienia im czas *wią
tecziiy. oraz nn uroczyste |MIWIIU
nie Nowego Koku. Dla młodzieży
tnlla rozrywka, tor saneczkowy. —

Dojaz.d Kli'ktr\czną Koleją z rogn
Nowogrodzkiej i Składowej do P.nt

kowy t!łowti"j. Wiadomość: relet.
278-ltt lub nu miejscu w Podkowie
Leśnej. I1077r

Pruszków, 2 pokoje z kuchnią wy-
* najmę inteligencji, bez odstęp-
nego. Komorne z góry. Wiadomość:
Żórawia 2S—22 ; 5—7 wieczorem.

101:587
__

pokój z kuchnią za 8-micsięcznem
' koinornem wynajmę. Piastów, ul.
Prosta, dom Webera. 161221

Ulołomin, do wynajęcia dwa |Kiko-
" je z kuchnią, w ogrodzie. Wia-

domość: Krukowskie 14 m. 2.
110604

Ufcsoła, Wschodni, 20 minut kole-
ją, 5 od stacji. 2 |tokoje, kuch-

nia, przedpokój, suche, ciepłe, las,
Gutkowska. 101213

"7akopane, ul. Jagiellońska, „Za-
mieć", pensjonat murowany, w

pokojach ciepła i zimna wtula, cie-
liły, płoneczny z werandami. Kuch-
nia wykwintna i obfita. Ceny n.

umiarkowane. 1374J{

Poszukiwania rodzin.

|/toby wiedział o losie Wincentego
** Olszewskiego, zarządzającego
w 1014 r. apteką p. Strzeleckiego,
w Skierniewicach, byłego oficera
arniji rosyjskiej, po którym zagi-
nął ślad w Wiatce, w 1918 r., pro-
szony jest (zwłaszcza p. Kurnatow-
ski, byly delegat do Komitetu War
sławskiego), o zawiadomienie Jann
Olszewskiego, Warszawa, Pr>-voko-
powa 11 m. 45. 161330

Doniesienia rozmaite. i

AAA) PRZY CHOINCE^;
uwiecznić się! Telefonować 318-17,
fotografja! ______

uos5
~

AAA) AKUSZER
Złota OOa. Leczenie promieiiiHiiii.
Niełumożnyin ustępstwo. 10W12

AA) KTÓRA Z PAN
figurę, niech kupuje pasy zu go-
tówkę, na raty, tylko w inuguzynia
„Alicja". Krucza 18, telefon -44--W .

Polecamy specjaluie wygoUue, |M>-
szczuplujące pasy z majteczkami,
inne iiujmodniejsze fasony, |wisy
gumowe leezulcze na ciążę, szelki
prostujące figurę, biusthullery, pod-
paski, iKiduszki hygjeiuczne. —

Obstalunki, reparacja, pranie, prze-
fasonowywanie pasów. Wykouauie
dokładne, szybkie, solidne Jtujr
zachęcające. 01.500

A) WIESZ DROGI STE-
r a II'Cl Zmieniłem mieszkanie,
rHłlitl |oez „jB wieid. niestety,
gdzie się udać |M> gustowiie a tanie
tapety? Spiesz do Snphfby. Wuj-
ciu Kochany, odreltnmtujr On i we

brudne ściany: swojemi ludźmi wy-
ta|H-tilje. to bajecznie tanio — u

Niego kosztuje; posiada kolosalny
wvbór prześlicznych oHć, któretnl
n.ożna ściany nrz.iozdoblć. Najtnń-
szy Skład ObM Papierowy|| Rnpie-
chv. Plac Trzech Krzyży N" 3 nrzy
roirii Mokotowskiej: telefon 105-50;
firma egzystuje od 1875 '-ok1 '.

_ 10SS10_

AR KOŁDRY
do wykwintnych. Koce. l'Wi. To-
wnry bieliżnlnne I blnwalne. Kimn-
ki w dużym wyborze. ('cny konku-
reneyine. Antoni Bolosłnw NawMrn,
("hmielnn .'55 przy MurszeUf -w-kiej.

irm.tr

AAAAAt Akuszerka Byczkowska
Niektorynn z Peters-

burga, Marszałkowska 108, wprost
dworca. Telefon 175-03 . 100941

A AA A) Akuszerka Bycrkowskn
MrlHrt/ % Mookwy — prsyttuuja
przyjezdne, mlńjwowe. Mnrszalkow
ska 125, telefon 3 5,1. 150975_
AAA) Ak,mz, " r ' <a "'"o Szretter

nrłtt/ t M„Kkw> prr.yjtniiie |irry-
jezdne, miejscowe. Znmówlenln; po.
rady. Żórawia U, tel. 230 S-| .

1095Hr

Ą Akuszerka Kowalczyk, przyjmu
*"' je pnn'c miejscowe, pr.iyie dno

Wspólna 27-16. 100993

Akuszerka Bing udziela porad —

" przyjmuje zamówieniu.

możnym ustępstwo. Widok 22-27.
101370

Akuszerka Bogdańska przyjmuje
" panie, udziela jsirad. Praga. Wi-
leńska 7, front. 161:543

Akuszerka Kisielewska. Zamówić-
" nia. porady sumien|ie. Zlotu 59
mleszk. 23. 15K5I1

Akuszerka Kwiecińska Ziiwinlłka
udziela porad. Miedzianu 8.

Tramwaje :_0, 6. 10"713

Akuszerka .Innkowsku, przj jmuje
pnnie przyjezdne, llożu 7

prawa oficyna. 1531107

Akuszerka Dąbrowska przyjmuje
" panie, porady pewne, uslypsiwo.
Wileńska 21. lOOiN-|
Akuszerka Pickutowsku. Długolo-
" tiiia pr"Utyka, przyjmuje panie.
Nowy świat 7, front. 100203

Dlcliznę męską, damską, pościelo-
wą, wyprawy, piżamy, monogra-

my, reparacje, okrętkę przyjmuję.
Ks. Skorupki 8-5. 11059

Diellzny pracowni|| damskiej,
u

skicj, |Miściclowej. — Wy prawy.
Haft. Monogramy. Toledo. Merei-
ki. Okrętku. liękna 21—7 . front.

51175_

CUD TECHNIKI!!!
Kompresor „Tryumf" pierw bieli-
znę w 5 minut Prosimy o prz.\ no-

szenie bielizny nn pokazy prania:
świętokrzyska 15, codziennie go-
dzina 5 p.p. Cena 47 zl. 1154Sr

pzesanle pań. Manicure, |iedtcure.
" Zielna 12—20, parter, w lunmia
na lewo. 101241

FIITRAI N,e "dkladnj nn buro.
ruumi idż już dziA. <mocnie
najlepsza |Mira nn wiNoclkio lirze-
róbki. ram/iwienln 40% taniej. Pu-
tra męskie, damskie. Itount. wibOr.
Warunki naidog.Klnii-js.e. MngH/va
Futer M. ItodzMiak. Murszutkow-
ska 120. Telefon 43 52. U044(
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F0T0GRAF.IF d0 pasportówwru i cuimrur l5 minut wj.k0njr.
wn Zakład Fotograficzny „l-oonnr''
Nowy Świat_21. 11483r

FILMY nau,l0We dla
instytucji

i firm wykonywa „Gala-
Film". Tel. 430-72. 11107r

CWiAZDKEH! naJlepl2ą
' wisz sobie, żonie,

matce, siostrze, kupując maszynę
pończoszniczą „Robus", dającą o.;o-
ło 300 zł, miesięcznego dochodu.

Wyuczamy fnchu w 15 godzinach
za 50 zł. Gwarantujemy odbiór

produkcji. Dom Zleceń i Zastępstw
„Hago", Warszawa, ul. Długa 0.

11323r
tjablnet kosmetyczny „Maipiillage",

Wilcza Ki. i 'suwanie wad cery.
Regulacja brwi. Karbowanie, rozja-
śnianie włosów. Ondulacja. Mani-
cure. 9930r

KOSMETYCZNE KURSY
D-ra Zamenhofa, dające prawo
otwarcia gabinetu kosmetycznego.
Zajęcia praktyczne oraz praktyka
ze wszystkich działów kosmetyki.
Kaloplastyka, maquiilagc, zabiegi
upiększające, koloryzacja, przyrzą-
dzanie kosmetyków, z uwzględnie-
niem najnowszych zdobyczy współ-
czesnej kosmetyki paryskiej, wie-
deńskiej. Kursy rozporządzają sty-
pendiami dla niezamożnych. Zapisy
na styczniową grupę: Dr. Zamen-
hof, Senatorska 3C, godziny 11—L

11892

KOSTYCZNO ttfL*::
mienieckiej, Królewska 45—9, tel.
103-42. Usuwa radykalnie zbytecz-
ne owłosienie, odmrożenie, czerwo-

ność nosa, rąk, nóg i wszelkie de-
fekty cery zaniedbanej. Maąuillage.
Masaże Kosmetyczne. 11512r

ŁYŻWY po,<Ha Polska K'",|ka
. Sportowa, Jerozolim

ska 23. I145'ir

KHŚNoSFR7 Przyjmuje obstalun-
i\u u mu 11*. ki przprÓbkj fu.

trzane według najnowszych modeli.
Na składzie wielki wybór futer.
40% taniej. Odpowiedzialnym kli-

jentom bez zaliczki. Raty długo-
terminowe. Wicher. I >luga 18. w

podwórzu. Uwaga I Zamieniam sto-

rę futra na nowe. llONOr

KI|QfJ!FR7 l)0,cca wszelkie fu-

HłigHil.ilŁ lrn przeróbki po-
dług ostatnich modeli. Kredyt dłu-

goterminowy, fnrbujc systemem lip-
skim. Uwaga nn firmę: Elsohn, Je-
rozolimskie 21—2, parter. 11493r

KOSMETYKA ^tM
sów, żylaki, elektroterapja. D rży
med. Zofja i Feliks Rostkowscy;
telefon 99-29, Mokotowska 51.

10912r

Uarjery publicystycznej, artystycz-
hej (głosowe) albo chociażby in-

nej, poszukuje bezwzględnie niekrę-
powany. usytuowany, wykształco-
ny, zdolny, samodzielny, stanowczy
młodzieniec, posiadający trzypoko-
jowe mieszkanie w Toruniu. Gla-
tzel, Gdańsk, Postc-restante.

11552r

|tuśnierz Kopczak, Krochmalna 47
m. 18 róg Żelaznej. Przyjmuje

obstalunki, przeróbki. Warunki do-
godne. 14041

karety ślubne, luksusowe oraz róż-
"

ne powozy miesięcznie i na go-
dziny. Telefon 165-72. Leszno 24.

114()7r
l/uśnierz wykwintnie przernbia,
'* farbuje futra, najtaniej. Chmiel-
na 54—10, wprost Dworca.

11426r

|fołdry zniszczone przerabiam, szy-
** ję nowe; przerabiam starą watę.
Wspólna 45—13, wprost bramy.

161021

LAI Kl dekoracyjne i dziecinne,
" maskoty oraz główki do

lalek poleca pracownia artystyczna
M-me Jeanette, Piękna 43 in. 9,
tel. 294-38 . 11447r

LAMPY meWowe
stylowe, Bati-

kowane abnżury, stolicz
ki poleca Zakład Tokarski Bole-
sław Mierzejewski, Śniadeckich 12.
Nowowiejska 21. 51347

I A!\!FR do Paznokci. Popy LI-
Lrtuiuii ^.rtl n(1jtrsv„|szy nlKla.

je piękny połysk, żądać wszędzie.
_ 5!)'J0r
I alki niedźwiadki, porcelanę repa-

ruję tanio. Złota 56, Makowska.
161061

.MAISON CAPRICE", Nle-
„mmuuii wni iuuu , fa[a

10—1, 1-sze piętro, front, telefon
188-28, po powrocie właścicielki z

Paryża, jiolecn do obecnej rn<xly pa-
sy wcięte „Cndollc", które pięknie
uwydatniają figurę. Pasy „Rous-
scl", „Loycrs" oraz gumowe i biu-
stonosze. Wielki wybór. Ceny przy-
stępne. Posiadamy również pasy
lecznicze na ciążę oraz popołognwe,
systemu Dr. Monteil. 115-Ur

DC DGltlPLI dywanów wyuczam.rtnomlin Klirs 10 Na raiej_

scu wełna sinyrneńska i podkłady.
Wyuczam tukże wszelkich robót
szydełkowych, haftów, toledo, tka-
ctwa oraz siatek i poszycia. Przyj-
muję tnkże zamówienia na różne

roboty. Nowowiejska 36 m. 11, pra-
wa oficyna. Telefon 504-81.

11470r

MASKI.

MASKI.

MASKI" odmładzające, odświeża-
jąco naskórek twarzy,

wygładzające zmarszczki, kasujące
podbródek. Niezbędne dla wszyst-
kich. dbających o młody i świeży
wygląd — poleca Magazyn pasów
brzusznych, leczniczych J. Szober
i M. Szymczyk. — Skorupki róg
Marszałkowskiej. Telefon 306-43.

51445

leczniczo, chirurgiczne.

PIEGI p,amy ' zniszczoną cerę
"'

usuwa się w pięć dni, ! -— -— —

ślady ospy i inne defekty. Długa i WZROK
Ns 18—14. 110768 i

||nnnr kobiecą konserwuje, do-
UilUUę skonali, odświeża, usu-

wa jej skazy i braki, pierwszorzęd-
ny Gabinet Racjonalnej Kosmetyki
„Madëleine" Magdaleny Poznańskiej.
Najświeższe paryskie metody. Naj-
nowsze zdobycze współczesnej kos-

metyki „Maiiuillage". Udoskonalone
barwienie włosów. ilnnicure.
Trwuło przyciemnianie brwi. Mo-
kotowska 52. Telefon 108-37 .

11367r

chronią! Okulary, bino-

PAZNOKCIE.
żądać wszędzie.

Najlepszy lakier

Popy - Liherti.
6921 r

MASAŻE
wa dyplomowana masażystka, mają-
ca praktykę szpitalną, na zlecenie
lekarza na mieście. Doża 64—1,. te-
lefon 323 84, Pętkowska. 161415

MĄskaradowe kostjumy, domina,
Iflrł suknie balowe, peleryny Mil-

! bno wyiHiżycznin. — Przeniesiono -

i Świętokrzyska 30. Obecnie Chmiel-
na 41 — 6, róg Marszałkowskiej,
Sojecka. 1001S1

Masażystka masuje na zlecenie le-
karza na mieście, przyjmuje

także panów. Tel. 432-84. 1100S2

Muzyk pierwszorzędny przyjmuje
zamówienia na sylwestra. Duet

Jazzband. Telefon 133-91. 110798

narty, narty dla wszyst-
kich znajdziecie w

Polskiej Spółce Sportowej, Jerozo-
limska 23. lU157r

NARTY,

plisowanie francuskie. Mereżki.

Okrętka. Dekntyzowanie. Kren
ilzlownnie. Odświeżanie pluszo
wycb pult i obciągn||ie guzików.
Keller. Marszałkowsk|i HM, Nowy
Śwint 37. Twarda 24, Nalewki 15,
Dziku 12. lnwir

palmy, cycl.imcny, fijołki alpej-
skie, primullti niedrogo sprzeda-

je ogrodnik - miłośnik. Telefony:
201-81, 439-74. 159897

powozy, Wolanty, Bryki nowe i

używane. Ford używany. Leszno
Ns 24. 114(iXr

perły nawleka specjalista. Próżna
14—33 ; trzecia — siódma. Tele-

fon 158-33. 96666

przyjmuję do plisowania suknie,
* oraz wyuczam plisowania. Sprze-
daż form. Wielka 17 m. 31. 110860

przepisywanie na maszynie wszel-
' kich prac, kosztorysów, podań,
pisanie pod dyktando. Tanio. —

Wspólna 16—30. 160051_
z efektami na

Sylwestra i ha-
le wypożycza Stampach, Święto-
krzyska 9. 110670

sportowe poleca Polska

Spółka Sportowa, Jerozo-

dniejszych: Perfa. Fachowe zasto-
sowanie opraw estetycznych dnje
najwyższe zadowolenie. Optyk Hen-
ryk Grabina, Krucza 44, róg No-

wogrodzkiej 8. 110904

Wytworna pracownia okryć i su-

| " kien damskich Eugenji Głowa-
i ckiej wykonywa podług ostatnich
! modeli paryskich. Św. Barbary 1—9
i parter, tel. 147-77. 110796

Ulłosy siwe barwi rutynowana spe-
j " cjalistka. Rozjaśnienie nn wszy-
i stkie odcienie 6 złotych. — Trwale
I przyciemnianie brwi i rzęs 2 złote.
I Wileńska 29—25 (dawniej Mar-
| szałkowska 58). 110298

REFLEKTORY

SANKI
limska 23.

SANKI,
1115/r

łyżwy, narty. — Polska

Spółka Sportowa. Jero-
zolimskie 23. 1015(ir|la hale wypożyczam: suknie, do-

" minka, oryginalne ubiory gło- . ,.-
—

wy, kostjumy, charakterystyczne, golidme szyję suknie 5 złotych, pal-
stylowe ,artystyczne i bogato wy- ta 15. Złota 44—30. 161431
kcnane. Marszałkowska 109 — 8. I ZT, : rr~-— —— —;
„Helena". 161287 1 Su,inie wizytowe, balowe bajccz-

I nie tanio, niżej koszta wyprzc-
Ma sezon trykotaże, garsonki, kurt- , dajemy. Miedziana 17—16, Tele-

1
U .'/Wolno ii,ińczochv. sknrnet-

1
r„„ 434.47. Również wypożycza-

ZDUN CECHOWY.

ZĘBY.

ki szkolne, jKińczochy, skarpet-
ki. rękawiczki |Kilecn St. J. ISon
darczy k. Chmielna 5. telef. 539-55 .

Pracownia: Chmielna ti. t0730r

Niewidziane dotyęhcżas
pościelowe nabyć można tylko w

pracowni. Przysuskiér, Chłodna 8.
10960r

fon
my.

puknie

14045

wizytowe, balowe, przerób-
wykonywam tanio. Skorupki

garnitury , 5—2, telefon 127-63. 51305
ki

ODCISKI usuwa radykalnie naj-
lepszy ńrodek Neoelny-

Libcrti. żądać wszędzie. 4515r

Oddam dziewczynkę, rok i sześć
** miesięcy, niechrzczoną, na wy-
chowanie. Śniadeckich 9—53 .

51383

flddam na wychowanie chłopczyka
" dwumiesięcznego, niechrzczone-
go. Grochowska 38 m. 6 . 5507

TAŃCÓW
Optyk Stanisław Słowikowski, ul.
" Świętokrzyska 20, byly współ-
pracownik firm: „Berent", „Wi-
śniewski", poleca po cenach fabrycz-
nych okulary, binokle z najlcpsze-
mi szklarni punktualncmi „Zeissa", I —-- - —

„Perfa". Reparacje na poczekaniu. ; TAŃCÓW

ŚNIEGOWCÓW I ZAMKÓW
reparacja oraz wstawianie nowych.
Marszałkowska 123. 110784

Ó| [IRne zaproszenia, balowe,-naj-
szybciej, najtaniej. Dru-

karnia pośpieszna „Pionier", Mar-
szałkowska 111, tam gdzie „Świa-
towid". 110764

TAŃCA SZK0ŁA^;:S
Zgoda 8. Nauka w kompletach lub
oddzielnie. 10173|

PROSZĘ ZWRACAĆ uwagę,
że

PASY
od 1896.

brzuszne lecznicze to

specjalność firmy naszej

PASY dziane ręcznie.

PASY trykotowe z nogawkami.

PASY gumowe.

PASY fiszbinowe.

PASY przepuklinowe.

PASY dla panów, obsługa mę-
ska 5—7 .

TAŃCÓW

TAŃCÓW

pacy — gorsety damskie, tnę-
' ' skie polecają Szober i

Szymczyk, Skorupki róg Marszał-
kowskiej; telefon 306-43.

51441

najmodniejszych wy-
ucza szybko szkoła

artystki U. Mroczkowskiej. Sena-
torska 19. 13350

Modern elegancko,
modnie wyucza tań-

czyć Art. Bal. Lucjan Wajszczuk,
Nowy świat 19. Rozpoczyna kom-
plet 4 stycznia. 110574

Szkoła Kazimierza Ei-
bla. Chmielna 23 —

przyjmuje zapisy na komplety i od-
dzielnie. 161425

wirowych czwartego,
nowoczesnych, ostat-

nich nowości drugiego stycznia roz-

poczyna nowe komplety szkoła prof.
Nowotki, Chłodna 14. Gwarancja
wyuczenia. Warunki przystępne. —

Paniom ustępstwo. 11534r

Tanio! dobre gatunki pończoch.
skanietek, krawatów, bielizn..

Sienna 3, Rogójski. 157937

Wł fłQńW wypadanie, łupież.-
11I.UWW li Kosmetyka lekarska.
Doktór Kacew, 11—2; 4—7, Złota
No 14. 110414

Wróżba. Chiromantka ze Wscho-
" du przyjmuje panie na seanse.

Chmielna 47—12. 161310

| Ważne dla pań! Nadrabianie poń-
" czoch w ciągu 2 dni, podnosze-

! nie oczek na poczekaniu, wstawia-
| nic klinów do reform, przerabianie
1 swetrów oraz reparacja najbardziej
| pogryzionych przez mole trykotaży.

Nowogrodzka 31 „Wanda" (sklep).
161337__

Ważne dla panów! Cerowanie
skarpet od 25 groszy, nadrabia

nie w ciągu 2 dni, oraz reparacja
wszelkich trykotów. Nowogrodzka
No 31 „Wanda" <sklep). 161335

Wytwórnia butów filcowych mę-
" skich, damskich, dziecinnych,

buciki kożuszane, pończochy filco-
we, różne ranne pantofle. Rynko-
wa (Gnojna) 11 mieszkania 17.

11520r

Budowa

pieców i
kuchen oraz remonty. Tei. 344-78 .

100557

Lekarz-dentysta Ludwik
Szpagat. Przyjmuje do

ósmej wieczór. W Nildisielę i

święta do drugiej. Hoża 39.
100431

_

Lekarz-dentysta Gelbfisz,
Grzybowska 36—6. Nie-

dziela 3-cia—7-ma. 14025

ZGRABNE NÓŻKI

ZCRABNE NÓŻKI

ZGRABNE NÓŻKI
chach patentowanych gumowych
na tkaninie, uszczuplających, kry-
jących żylaki i zapobiegających
formowaniu się ich. Poleca maga-
zyn pasów brzuisznych, leczniczych
J. Szober i M. Szymczyk. Skorupki
róg Marszałkowskiej.' Tel. 306-43.
30 zł. para. 51443_
7gubiono w sklepie B-ci Pakul-

skich przy ul. Koszykowej, dnia
22 grudnia r. b ., zegarek srebrny z

dewizką złotą i żetonem jubileuszo-
wym imiennym. Uczciwego znalaz-
cę proczę o zwrot za wynagrodze-
niem zł. 150. Wiadomość przez tele-
fon w godz. biurowych Ns 108-44,
Wiecz. i w dnie świąteczne nuiner
285-60. 110936

ZEBY.

ZDUN. TEL 94-59. 110262

tARńWKI oświetleniowe, stimo-
Łnnunm chodowe oraz kom-
plety choinkowe po cenach hurto-
wych poleca: Dom Zleceń i Za-
stępstw „Hagę", Długa 9. telefon
141-82. 112441

7YI AKI kryje, nogę wyszczupla
Mm I LHrtl elastyczna pończocha
zupełnie bez gumy „Aęademic". Cie-
lista, cionka, niewidoczna, do pra-
nia. Dla panów gatunek specjalny.
Dopasowanie indywidualne. Muszka
towa, Sienna 45, teł. 333-25. 161427

4 0 minut, 100 biletów wizytowych
— od 2 złotych, na poczekaniu.

Drukarnia Pośpieszna „Pionier".
Marszałkowska 111, tam gdzie
„światowid". 110760

4 A Wspólna, wejście z bramy.
Najtańsza sprzedaż nno-yń

kuchennych, szkła, poręehny. —

161057

35 WSPÓLNA.

k) GABINET

*)

Okrycia od 90
zł. Suknie ie,l-

wnbne od 40 zl. Wełniane od '.'O zl.
Bluzki od 15 zl. Ostatnie nowości.
Ceny konkurencyjne, życzącym na

spluty. Kdwurd Gierwatowski.
__

i 1174r

*) KOSMETYCZNY ^

patre", Marji Kretczmerowej. —

Wszelkie zabiegi w zakresie kosme-

tyki leczniczej, pielęgnowania skó-
ry i włosów, pod kierunkiem leka-
rza. Masaże kosmecyczne, lecznicze.
„Maąuillage". Długoletnia prakty-
ka w kraju i zagranicą. Dyplomy
paryskie. Wilcza 19—9, tel. 192-67.

11550r

pCRC najbardziej zaniedbaną
Lunę. p0prawia, pielęgnuje.

Defekty twarzy, podbródka, nosa,
usuwa masażami kosmetycznemi
i odpowiodnicmi zabiegami podług
najnowszych metod francuskich.
Gabinet Kosmetyczny „Niks", Ja-
niny Albrechtowej, Chmielna 29,
m. 11, parter, telefon 190-48. Arty-
styczne długotrwałe barwienie^brwl

i rzęs „Manuillage". 11551T.

Kosmetyrzny
Jadwigi Radów

skioj, Krak. Przedmieścio 7, tele-
fon 8-06. Masaż plastyczny. Racjo-
nalne usuwanie zmarszczek. ^Pie-
lęgnowanie włosow. 110774

Kosmetycznych Pierwszych
Kursów b. asystentka, Jadwiga

Wodzinowska, wykonywa wszelkie
zabiegi nowoczesnej kosmetyki. —

Masaże plastyczne. Wilcza 74—(L
Tel. 250-03 . 11540 r

K**K) SIWE WŁOSY tl
powrotnie po użyciu wody ,,Pela-
min". Woda ta nie farbuje, lecz
pi-zywraca naturalny kolor włosów,
Jeśli nie poskutkuje, przyjmujemy
z powrotem. Przedstawicielstwo:
Perfumerja J. Wróblewskiej. Nłe-
cała, róg Wierzbowej. 110776_

****) TEL 156-76. —

ŚWIATŁA,
„Hoża". . 160911

*****{**) NAJSKUTË-
WM|C |Q7VM Aroilkieni prze-

11 ILU U/. I ITI (.jwko po<..>uiu
się jest proszek „Ave", — Wyrób
Laboratorjuin Wierzbięty, Marszał-
kowska 94. 114H(ir_

******) DLA PANI

NA ŚWIĘTA! Z
kne. gustowne fasony. Ostatnie no-

wości zimowe. Wykwintne knpelu-
szo wieczorowe. i>uży wybór. Ceny
konkurencyjne. Przyjmujemy prze-
róbki. Piękne kwiaty balowe^ do
sukien w wielkim wyborze. Firma
chrześcijańska „Angćliąue". Rra-
cka 17. 1105rt4__

nn******) TYLKO Jf^
„Pumilio" wystarcza do otrzyma-
nia idealnej kąpieli balsamicznej,
kosodrzewinowcj, orzeźwiającej.
Wystrzegać się nnśladownictw ! żą-
dać tylko gałek z napisem: ..Pu-
milio-Wierzbięty". UKNo

nnn*********

P0C0T0WIE ELEKTRYCZ-

NE. TEL 168-58, CZYNNE

DZIEŃ- NOC, ŚWIĘTA
10932r

************

POGOTOWIE ELEKTRYCZ-
NE TEL. 161-71. DYŻURY
W ŚWIĘTO DZIEŃ I NOC.

161391

**** ********

ŚWIATŁO ZGASŁO I. T. P.

DZWOŃ 516-04. DZSEli.

NOC, ŚWIĘTA. POGOTO-

WIE. JEDYNE CHRZEŚCI-
JAŃSKIE. 161353

AJENTURY „KURJERA WARSZAWSKIEGO":
Przedstawicielstwo na Anglję: W. R. KOSSUTH. 15 Barn Itise Wemhley Park, Middx, Mndyn.

Jenerała ajencja na województwo śląskie: KATOWILK. KSIĘGARNIA LUDWIKA HSZI.RA, POPR/.KCZNA 2.

Filje „Kurjera Warszawskleso": w LODZI, św. Andrzeja 3, telef. 102-32, w WII.NIK, ul. TATARSKA Nr. 2. telef. 03, w POZNANIU, al. 3-go MAJA Nr. 5, telefon 30-84.

Ajencja na BYDGOSZCZ i okolice: KSltfG. JANA IDZIKOWSKIKUO. ul. GDAŃSKA 10/17.

Ajencja na LUBLIN: Księgarnia W. i J. LHOLKWISSKICll. KRAK.-PRZKDM. :18.

W drukarni „KURJERA WARSZAWSKIEGO", Krakowskie Przedmieście No 40.
Redaktorowi* naczelni: Ferdynand Hoesick i Konrad Oichowlcz. Wydawcy: Feliks Mrozowski 1 Konrad OlchowIcŁ


