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ensacYJne zeznanie Luden ·orfa
na procesie Hittlera.
Ma

spraW1 Dlemłeckłef przekonał anglików i francuz6w. Jestem przeciwn'Y
czasie wo'ny 8włatowej. Rasa ta, ultramontanizmowi, gdyż w Poznaniu, To
m6wil LudendorH, jest przeciwieństwem runiu ł Strassburgu poznałem fak dalece
Podczas w.czorajszego dnia rozpraw naszel rasy, I dlatego występuję przeciw szkodliwa jest działalność ich dla Niemiec
teznawał Ludendorfł, który zaczął Iwe ko jej wpływom w państwie niemieckim, Polityka ta bvła powcxlem, że Śląsk stał
zeznania od przedstawie1lła swet katjery fal5:, tak Występuję piŻeclwko wpływom się polski. Watykan za czasów Benedyk
wojskowe; .i politycznej.
e
Ludendol"if laZ1l8ąył, te ~ł6sł
'lę dó Bawatli nie z motywów p4)Jłtycz
.ycb, lecz czystO prywatnych. W dalZ teki karl,kiltur Stanisława Dobrzyfiskiego..
szym cią~u LudeMońi zaznaczył, że Jest
. przeciwnikiem marksizm., 15:0IQ.uabmu,
a więc życ:l6w. o których l!iebJZplecoqM"OtUlchfu,m, t muca.

dwie

się w

Polska AgencJa Tetegrał!czaa.

I
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. , Proces Hittlera
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d~ień' streJku
włókienniczego..

Drugi

~P(!f }Aln~ lIłu~bą

w

=---- .

Czechosłowacji.

Obieg banknot6w w por6wnaniu z r04
kiem l1biegłym zmniejszył . się o 470 mil·
jon6w ~orun. Zapasy walut zagrani znych
oraz kruszczów zwiększyły się natomiast
o 770 miljonów koron i wynosi obecnie
2 mt jardy koron.
Dziennik powytszy twierdzi, ~ długi
reparacyjne Czechosło wacji za ważyć m ogą
na szali kursu korony czeskiej i z tym
właśnie zagranica musi się liczyć.
"Czeskie słowo· twierdzi, iż za granicĄ
maj duje się zaledwie 600 miljonó\V korop.
" które w żaden sposób n1e mogą mieć
wpływu na ewentualną zniikt; korony.

A.MBASADOR BUCHANA.N PRZĘClW
.
UZNANIU SOWl!TóW.
Wiede6, 1 mar~ .
Z Londynll clon.osą, te ~6hut uwagę
nrraca oficjalna zapowiedź, Iż Augtła Ieet
skłonną udzielić Rosji pożyC'łkę, o ilę dol
dzłe do porozumieuła w sprawach ~r
aych. Ostatni ambasador angielski w Rowp, sfr Edward Bucbanaa poddał. ostre'
krytyce politykę lądu anglellkie~ I Got

.

świadoza, że me nale" wierzy~-belazewi.
kom ; że uznanie 1"Złldu sowł"'6w przez

U
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Wt'DAł.Y

NA PROPA..

GANDĘ ZAGRANICZNĄ?

~d moskiewski WY~1~1 ;':;:d.n
.u..

Clę zagraniczną w r. 1923 piętnaście

wnów

robił
w ~łoc.ie. Wykązuj, to
cyfry departamentu skarbu,

rzędowe

u".

u-

Jawnione Druz opGzvcję. Na Niemcy wy
dano 2 miljony rubli w złocie. Następne
mieisc~ w ~datkach zajmują kolejno
Buł/.!afJ8, Węltry, S~weciaf Austrja i St.
Zjednoczone Ameryki półnoCft4i.

!ASTAW NA POŻYCZKĘ FRANCU.
SKĄ.
P"lska Aaencjll. T~Ie~rafie~na.
Wanzawa 29 lute~o

telegr.,Jiczna ,.Fxpre.su".

PRAGA, 28 lutego.
Redaktor działu gospodarczego "Na.
rodni Listy" dr. Fousek omawiając stan
finansowy państwa stwierdza, że dalszy
stan korony czeskiej zależny jest od uregulowania sprawy długów reparacyjnycl1

ciągu dzisiejszego przedpołud
"ia sytuacja strejkowa w Łodzi nie
uległa zmianie, natomiast na prowincji strejk rozsz.erz: ~~ę·I.~
f

Mac Donalda iest n1eslychaaym 1 nad.
Iwyczajnym eksperymentem. "-.'..,

WH9W&ąfM'.·
......
I

okun korony [lUlkie).

Sytuacja bez zmiany.

t

ta XV-go bYł wrogo względem nich usp.
sobiony.
Ludendorlf stwierdza w dalszym cią.
gu, że jest monarchistą, ale dynastja, je~G
zdaniem nie jest celem w sobie. Według
jego Pl"zekonania, Kahr, Lossow i Pfel
fer, złamali przyrzeczenia i stali się ni,
honor6wytnl. Nie chcę, zakończył Lt
dendorff" związku reńskiego, cząstki Fral
cji, nie chcę państwa, pod wpływem ml1l
Jtisilów,
ultramontanistów i żydów,
Niemcy muszą należeć do Niemiec. Rucl
zasilony krwią z 9 listopada, przelan.
przez nas, Skupi cały naród.

pod opieką Hindeiiburga I Ludendorfa.
iiii-i·~~-·i
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prasa faszystowska
przeciw Fran'CJe J,

Włoska
.'

I

RłcciottiOaribaldi
Rzym, 1 muca.

Cała prasa Jaszystowska rozpoczęła
gwałtowuą kampanię w związku z za-

I

·Q1acheD1 na paryskiego koreapondenta
faazystoWlIde~<, "Popolo d'ltaUa". Dzłen
Q:łkł "Impero", "Corrlere Italia" i "Popolo d'ltalła u cło_agaJat slę, aby Fran.
cia zmuaona ~.tała do wydan,ła prze~
stępc~w. "Corńere ltaJłano " otwarcie
atakuJ. Francj. l pó~.tarza tallll0WanCII
tui przed kilku cbdaml ~.welac::łe o rzeko'
IDei ,,antyfasrzyttowskiej wolnomularsklej centrali w Paryłu", Cieszącej się ja-

a Leon Daudet.

•
II
koby "toleranOją rządu Połncarego •
Zdanłem dziennłka na czele tej central) stoi znany bohatereki wsp6łtwór..
ca legionu włoskies!o we Francji w masie
ostatnieJ woJny, Ricciottj Gal"ihaldi. Cha
rakt~ryt',tyc~nem jest, Ż~ POWYŻSH praw
dopodobnie naizu~łnieJ fantastyczne re ..
welacłe 1an~owan~ są przez parva~iego
koreapondenta "Corriere Itflliano", Id?ry pozostaje w stałym Doufnym kont",kcle
ze znanym Leo~~?" Daudetem
z c.alą
"AcUon FrancalSe •

KARA śMIERCI W ANGLJL
Londyn, 1 ma.rca.
Rząd wn~6sł w izb ie gmI n przecHoże
pie, znos<zące karę śmierci i ż amienia ..
ją.ce ją 00. bezterminowe
i ęz.ienie. Wyjątek stan<>wi tylko morderstwo podwój
ne. Pnedłożenie to 2'.awi,e ra oprócz tego
cały sz,e reg z.miJan dotychcza obowiąZ11"
jących postanowień k arnych. Kary za
ha.ndel cliziewczętami i uw iedzenie nieletnich zostały znacznie pGdwyższone.
Dotychczas jes:ocze stosowane kary cie-

lesne w

więzienIach mają być

z.njesione

-:0:--

ORGĄNIZACJA BAN'ACtr POLSKIEGO
Warsza wa, 29 lutego.
Dziś odlbylo si ę '[,os;'e,dU I:1i-e kom:H
bu nadzo.rczego Ba':1ku P o,!s,ldcgo.
na

!<1[1óre.m bY;I3. rozpat,r ywana spra\va za
pro.pro'now,anego przez p. St,eczko w~1\ię
gO aktu J)lf z-ejęcia PKKP. Iprz.:'z Bank
Po.Jski~ co wymaga bardzo slcz e góło 
\\ ych ro z ważań, wchodz ą w grę ta.ki'e
-:0:po zycje HTIIa,ns-owe, jak np. hardzo wieI
ka l1czba nie ruchmośd, które wymaga
ją specjal1nego sza,cunku.
Aby podlkreśtić udzial w
sa:na,cjl
skarbu
tych
ofilarod:a
wców,
którzy
prze
!AKCJA BUDOWLANA W NXEM.
Mussolini jest przeciwnikiem ograniczenia zbrojeń wa,Z.nite beZilTl.ioolIldle, zw~aszcza w pile'rCZECH. .
wszych mieiSll~caClh IPIOW'stamia państwa
morskich.
.Ą,encja W.chodnl.
p()l}lSkie.~o, wyml~mlal}>i dohrowollUJJe z~o
\
Rzym. 1 maroa .
Ja entuzfastyczne komentarze pOWy:t- to ł ~rebTo ma marki po1h lktle p.o c~ni'e
.\
BerUn, 29 lUił'~o.
',W związku z zerwaniem konferencji szym oświadczeniom• .Organ M. S. Z. !łlom1inrul!nej, komlNtet organi'za'cy'jiny Ban
. Wł:adlze Komunalne zwołały Da cfzd.eii
8 mwrca do Berllina kongres ·miesxkand.u- dla ograniczenia .broJeń morskich Mus .,Tribuna" zaznacza. że ..program ogra ku Polskiego uchwaJil zapropooować
wmUJl'owanje u .
,wy, k'tóry ma zap()czątkować wielką ak- &oUnł oświadczył w komisji dla spraw nlczenia zbrojeń morskich był zgóry p. mlll1f'81rowi ska,r bu
zacraułCZBycb.
te
obecnie
zadaniem
chybiony
z
uwagi
na
tO
że
nie
WysunJę
wejścia
do
gmachu
PKKP.
t,albUcy z na.
ł
'eJ~ budowlaną w całych NłemcZ!ech . ..... '
Włoch będzie WYSUnięcie na prerw- to na pierwszy plan sprawy zbrojeń pod stępUjącym alalpd!Sem:
szy plaa sprawy zbrojeń na morzu. Mus wodnych, które stanowią główne . nie"Państwo POI}'Slkie. rptOWOłilljąC do ży.
sollnl
zakońCZył
we
oświadczenie
sło
bezpieczeństwo
dla
pokoju.
.
ola
w ,r . 1924 Banlk POilisJki, jaJko wy:rCłlZ
PRACE KOMITE~U DAVESA. J
wami: Moim niezłomnym zamIarem
Powyższe słowa dziennIka budzą clIuchowed lczlIl'ośoi'z przedw!etlrową im·
Polska AgencJa Telegraficzna.

~sterGtwo skarbu ~tąpiło do Sef
mu z projektem ustawy, upoważnlałłtcef
fZ4d do ucbieleDła zastawu, wyma5ta ne go
dla uzyskania pożyczki prz}'ZD8Jlei ",na:
parlament francuski w ~sok04cł 400 mil
Jonów franków W grudniu 1920 r. Zastawy
matą być oparte na dochodach z lasów
pd,stwowych w okręgu toruńsJdm.

Fiasko rzymskiej konferencji Ligi Narodów.

, J

Jest powiększenie w spOSób rtlezwykły
,
Paryż, 29 lutego.
bojowej siły naszej floty, abyśmy byli
, Komlfet Daveea wysłuchał sprawozda na wszel'kł wypadek zbroJnIe przygoto
lila podko,misji budżetowej w sprawie mo wanł.
~pol~ or~ 'W'Yiaśnłeń technicznych, ./
Wszystkie oisma rza.dowe pośwleca

niezwykłe wrażenie ze względu na zna
.ny fakt, że w przeciwstawieniu do floty
angielskiej i włoskiej główną siłe na mo
rjtu Sródzlemnem floty fraqcusld~j' staóowł

esbdra. no.dwodDa..
/ .
..

stYJtUcją tejże nazwy, oraz J,ruko ostoję
tlad'll piemęme:go w kraju. wyrnża. wdzię

cmość .tym

llcmym obywalt1elom, któ-

rzy.nie szczędz.W ~ -. ~ ~

.dn.w:Y.".,....-.
.
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ykow Lenina

Ale {siej

se}'wencje uznao·
•
S· w· etów przez'
na
nglję·
'

Treuga

następca

ei.

Niech ustaną walki partyj.. '
ne w okresie sanacji
t
skarbu.
-opomny bajki Szczedryna !,o ~a raconem .. W flC~ie" czytamy~
,
Utrudni to zawarcia t~a- sumieniu" marzy o przywrocenłu go RosJI. Stoimy w przededn1u sanacJI maMÓ.

ktatu handlo\vego mu~P lk
dzy ROSJ·-::_
ą a o s ą·

.. .

.

wej. N~ do.ciooloś:ią te~o ,dz~eła nie po
trzeba Solę roZ'Wo cWić. Jezell SIę ud!a, bę·
dzie po.dstawą uz.drowieolla cat.ego nasze..

_:0:-

nia Ros"i
rzez państwa enOplnJa Jego w sprawie uzna
bO J P
d
kroku
t
t
"er.:ł nast"'pująca·
Nie zro mmy ani Je nego
en y J ~
'"I
."
•
d·
Im dłuzej będziemy go życia gospoclarczego., ttaSllego mano.
Odczyt p. Aleksandr!ł Ledno- wstecz, aby uzysk~~ "uzn~nle e.~ur~ mu będziemy moc- wiska mocarstwowego, naszej zdep_r~wo~
ckiego W krakowskiem To- ~zekat, tem pewniej oni p~z~,~ ą.,
wanej prZlez inflację tnora.l:nośd.
Vlarzystwie Ekonomicznem.
nleJSI •
Jeżeli S!ię udal
....
-:1.
--"'-Na 4'I
';'~Mm
'S~In 'dlt 01.. le "''''·I·'e
- "Po ki~g1o CZOldla fu wszystlko! N"
"
_If<"
~ ,
---...u, ,()I!1~e t1o.sYJI;:)lru!
za ,,'Gl! 11 'U~'
~,i1~,/I
ł
_ Joalh.vy nne by~lo bar
je Jest to bOWIem IlJlgCDzle zapIsane vi
po śmi'elTal Lenitn1a - Ałelks irej Rykow, Wy,\J!1Zy,,\lną raz.
.
k . ,:t~ l '
..
. dn
t
Nader interesuiącv wykład na ten WY'solką, SZCZ!UJPItą, czaamą sylweifkę i1nż. dz.i'€:j naglących potrzeb! Dla głodinJego SI'ę~e()S()w, me Jest to za ym zas atemat wygłosił p. Aleksander Lednicki dirÓg, l{)QrrnlUn~lkalcJi Alle!ksi1eglO RY'koWla, O czt'olwile!ka milSka kaszy jest więcej W'alr- wem zagwaramowane. że sanacja mus'
w krakowskiem towarzystwie ekonomi chral11alkTeil"ytSlt'yrcznej tW'<llrzy Tlo'syjskirego ta, 1l1iż n.a'jlIJlilękruited:sz' e ksią.żkli,. fI1JaÓ1TIądlr.Zej s~ę udać.
cznem przy bardzo licznym udziale i "wo1llnodlUmca'''' - prrlSze pJlSmo wł'Oskiie sz'e fl.ozpora~y. .
,.
NaJjkrytycznlejsze chwlle prZ'Y'l1~es~e za:
aplauzie publiczności.
'
d l S
" l<"l'rwo 'est s""a
Nlle gubli S'I;ę W ol1"gfalmI7: a J c v m y c h .
. ' .
C
" olr rrere e! a era -!.'<u ' J'
'tJ' mQ1!""'h rQ~"""""". "'w...,m';la Ro.ej'~. Us~a~1'" de- pewne k01D.1ec marca albo początek kwx.eł,
Przedewszystkiem wykazał P. Led- m.ilętJać.
Łaiwo go też i poiZJnrać, p'o nie~ "''"'
""1'",,
~""
'.o
'I ~
rucki, że za samo uznanie "de iure" so- wruż ni1czlego nile SUaJrf3J s~e ubyć 1t:ll'z,ed filTIlirtywnrrle swój tPl'aln i nile rusza gO wię- nja, ki'edy okaże s!i'ę, czy jesteśmy w sta",
wie~y nie myślą zgoła niczem płacić. OIhseil"wa1rOlrem.
cej, Pralcu}e tY'Ilko, ażeby go urzeczyw1- tUe utrzymać Stlałą równowagę budJżeto«
Wskutęk tego wszelkie rachuby rządu
Cz·wne, gęste. zw1rchrrz olue ~I()łsy, ~tmilĆ. W ten maltemji\, ktJ?rą z,dJaj'e mu ~ię, wą przy zaniechaniu bicia dalszych emisj(
~lacdonalda na uzyskanie zwrotu angiel
o wysol1!ie o s,iQndle zapta'dIt11ętY'Ch ze ~rzyma w, g'alrs~l me cLo?1.lJsz:cz a za- marek Jeś1!i nie z lodą wówczas oszcz.
s!dch pretensji do Rosji, złOŻ011ych z CZlQ't'
sk111OInD<łch, . wzr·olk porz'eszywa04CY, wy- dneJ d'YsklUsJi a TI!lle uZll1aQe zaldonY'ch
, : . .. . aw
,
680 milionów funtów wierzytelności do ralz OCZIU belZwzg'lęd!ny, 'z~y, ailężJki1e po- wZg'lędt6w, Praca 'i c.zymy - lllilC więcei. clnosC'j~ Jesh me w)"schną zr6d1a docho..
dawnego imperium carskiego i 180 mi- wileJki. puwi'e zawsze Pfl'zYll11'kin1~t,e, NOIs Ma wS'Urętt' do nUlelpoJtTzehnych mamdJfesta- dów państwowych - dziś forsowanie.
lionów funtów wierzytelności prywat- PTlQlS\ty, pod nim wąsy w n~letlalcbz,iie roz- cjd & d'lug-ilch wywodów.' Przled Nawami przyspieszonych w form1.e zaliczek, jeśl~
nych. niemniej jak na uzyskanie odszko surzęp\ilomte dl obwdJslle, hroda kędzd1e-rza- P'?lj)ro~ttu ~de,koa,a ~r{)lczy~toŚ.Cil go n~~ą co TIlajwainiejsZle, uda Slię -do tego czas~
dowań za straty, poniesione przez 0wa 1I1li1e talk dltlU'ga, ażeby tej twrurzy na- N1e k!ileruje IIHrrn ao[ porrug'tl!i\e'Illlie hOllllQl,IOW,
'lać k b
l k- k dyt m c
wplata
bywateli angielskich, okaźa się płonne d'ać choć trochę czeogoś z pOIwagi lub tłem mniej pi,emęd!zy.
zaSL
s ar po s I re
e
zy
" ,

o

•

o

111V'
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Z!ill kJrlótlka, jak na Mszlj)alt1lkę.
Smiieie silę rz,adlklO. a śmiech ten TIlile
ma odlc wSlPóllln1etglOo z welS'ollośoira,. Tyl'e,
że lIla ahw&lę ścil ągnte i zrurY'sme siOmutej
kąty twalTzy, kb6re w gWaIrz.e TIQIsyjSkli'e(j [J,azY'wa!ją saę "frułdlalmi biied'Y". Su~
rowy dlla siJebi1e il dlt1J!1Y'ch, z ohwi'lą powzdoęC1i1a decyzji n,j'e zOoOlSJi' żadnej Iklryttlyki run'i OJ)O'zycj~,.'
ZaihYPTI'Ot"yz'OoW1atrly iJd'eą MalTXa zlTeronlmQlWlamą przelZ Leońfl1a lj]opraw~IQII1ą
PiJ.'ZeJZ żyClile. RY'lrow jes1t nitelPrzejed'uat!1ynt k,ol!l1lU'Ooi,stlą. I za takti.1eg-o l1Ii'e uważa
In1i1rogo, kto nie prz,esz'edll kaOOgOr-li hlb
killJkuLCltlIlalegoo wilęZ.iIeIl1Ua., wlf'e'szoire nre po
chodlzl z ludu, N1'el1,awtiłdtz.il "urzędniczego
mrowlilSka" il bilur1o!kratiJów, 'k:ltórych próŻ!I1IilrucńlWo" Zlalwńlść ~ pmzeoojoność dl()l~lmwaJd:zają gro do WŚCilek~IOŚct~ Z "iJnrelte({~
tJwa'li lsv6w" i}q)i a buntUje Sqę p/!"z.ooi1W par
tyjouej dY'Stcypl!iltl1~. O nach to m6w,iąc wy
il'a2'i~ s~ę ten be.zwzg1ędlny wilel'hilCiei Lemdlnta, że i'Ch bahie pnlSlklfilwe gadlU,łs~1W'O
szikJo&li wdlęoeó rewdlUcjm, oili ptrawdziWI jej IPlI"zocwrnulcy.
POllTIlny blau'ikli SZCzecDry\l1a o "zatf:lra.conem sumilelIlru" mail"zy o przyw.ltóceniu
go Rosji. 5tlaIr/ą, bUl1'Ż11.\oaJZyjną motrabość
chce ztaJSta,Jpić p.rzez 'll'O'wą. SlUIrOWą it prO'
SIt1ą. Oto dJl:ac.zegto WZIl1U'sza ramiooami:,
ld1edry Luma1czrurslkh, l!l1alnJ'SrfJer ośW!i!arty i
SIZ1tuk!i~ d'bally O d!oroiblkil ilnllelrelkfua~ne i
aJI'ttyst/ylczne. b7ag1a o subsydT<i d~a umn~
WelrlSy'tJetlÓW, bllbHotbek [ muzeów.

brak tam elementów, któreby wierzyły
w po,stęp lu cLzkośc i w szlachetnrem tego
słowa znaczeniu. Tam wszyscy marzą o
nowych konfliktach, kt6re przysporzyłyby Niemcom nowe tereny ;j w tym duchu

Wię.c cóż? Amhicja...
ml zagrani cznemi (o co poooooo obecnie
PmwcLOIIJIocbobnlie...
barooo usilnie mmiSlterstwo skarbu roz.
~yik{)lW ua!,eż~ ~IO ~u~ ~ardJZio 'PlTa- poczęło się starać), to kryzys z koń'ca
CQlwIlt'ylch: Nalj\Jepl1eJ czuJe Siltę w swerrn marca będzie mnała przebieg łag,odny. In'
ma/toem bIUrze w Kremrru dto któil"'e'g o . .
•
wCDoodZłi się prz'~ cuchnący IklorrytJaJrz i C'Ze). •• ale o tej sk6rz.e strach pllSaćl
.
wąskie Stchody, Od sześciil.j. lat cztowi~
Od okol:cznoścl, czy uda się rządo~
t'en jest ptnze<Cioąż,o'l1Y pu1alcą, Spell'l11.a swe sanację pruprowadzić, zależy tak wiele
ob()wiląZl~ci z .bez.?rzY'kta~Jn~ zacię11(}ścią, iż można to śmiało nazwać najgrubszą
wywoI!Ującą IIWJ1IJ1Cz,ny uS,mulCch na ,~ar- t k
"ak
ogliśmy
tej chwili od
gaCih "tOW>alTZYszy- k,Orrn11SaJI'zy". FIZY- s aw Ił, J Ił m.
• w
•• •
CZlne wy'czerll:ta'nile odbHo się na .fwalrzy C78SU ukończone, wOJllY bolszewlCkieJ !li
i ca'łle1 posta,c;i.. POIszatr',Pame 1}1ierwv SPD>- kartę stawi6.
wOld!owa!y cho,r obliwą '~lra~Mlwoś~.
.
Dlatego teł; i slr01111Wctwa lewtcowe ł
POo ,N. E.. Pu, (nowIe'] ekOTI'~.lcZlIleJ stronnlidwa prawicy, o He są kierowanI
polIrtyki) TIJalI'ezy tylk10 dllrube'lW, azeby ul d' d
• d • In .
skuue' cz'l1ać złączeniie ~alP'illlaMw, co po- na prawdę przez u Z1 o p~le zna . i J3.
zwrolm/!,Oo by Sowi'ertol!l1 ma n/QIwe ekspe.ry- ko tako rozważnych, powinny na nawe
menty t1Jj.el:'lodtZ~le:lnego Ik1oan'lloizl!l1u.
wydać hasło wstrzymani,a wmjemnych a·
Nk zI8JPomi'~,ajmy r6wlliteż, że t,J0'YY ta,k 6w na siebie. Nie oznacza to byna;.
~elaldleT hO,\lszew'I.lZllTIlU., rozelt1Jny WSja'I11:n,
. •
. h·
eczowP-l k .... ..łyki. Tł
uwli\eIJ'1dzU zawsze, ilŻ Rorsia może ~ po- mn.t.el zamec an\11a n.
~ p.
wdluna s,ie odgranilczyc od reslZty Europy ka jest potrzebna, a bez meJ zyCle poU.
- "Ro~·ia to jedna rz,ercz, aJ EUfT101J)a tyczne groz~łoby popadnięciem w ma.
dJruga, DOo Za.choldiu należy - mówilł w razm.
. .
CZleil'W'Cu z'esz,t1egro fOIku - wno'sli1ć otf.erCzłonlkowie rządu i carry rząd mogą sh
ty. My, od nilCh, W~taścjlwie, OUICz.e.g,o o'je
spotdlZQI0wamy się - O'Thi od nas zaiwilele" w nJiejednem mylić i zdanie swoje WY'Po.
RY'lmw rorrmułuJ'e swą ()Ij)itrlje IJIotdoo- wied:z~eć o tern każdemu woln<o.' \
bTIliie jalk Z~ooW'hew: "Ni~ zrohimy <lJni
ALe ataki pro prasterito, a temmnle\
iedm1ego k1r.oUm wsrecz. mż'erby uzyskać rzucanie podejrzeń i iJnsynuacji os<oMstyc~
tl1ZrntalI1!ile de jure". Im cfIluŻoei będJvLeaTIY s~ niepotrzebne i wręcz szk,odliwe na
cz:etkać, tern IJ:'Ie'wn,itei olld lOIf'Zyjdtą; my
będziemy moonLejsd". ,
przysdość, Pi,sffi<om, które to czynią, "pub1:iocystom", którzy z tego żyją, ioIltryga.nó
tom, 00 w ten spos6b wodę mącą idema.
gogom, dobro partji nad dobro kraju prz.
kład.ającym, powinien być nlaloźo'11y ka.
gan6ec. Jeśli na te słowa brzękną lloo):ce,
wychowują młodlzież.
.
niechaj
brzękają.
...
l"
- Te same ostrze:ren!a i Ja z1'obiłem
__
:0:
...........
·
- odpowiedział Ma.c DonaLd - w czasie
gd'Y p&erwszy raz odwiedrz.iłem powojenWYśCIGI CHARTóW.
ne Ni,emcy. Znalazłem tam wprawdzie i
szczerze, prawdziwie demokratyczne ele
Na Rivierze amerykańskiej, w Mia~
menty, jedoak prz.ekonałem się, że były na półwyspie FLorydy, ogromnem powocne wówczas osł,abto.ne i ł'rzygnębiO'1le.
dzeniem cieszą się w sezonie bieżącym
- Jednak są tam i dobre. Należy je wyścigi chartów.
.
wzmocntić. Ideie imperjallisif.yczne i woMieiscowy klub zwoTenłnk6w ps6",
jo.wn, _ junkierskie należy wyrwać z n:e- "The .Miami Kennel Club" urządlził spelllIi'eck~ego narodu. Gdyby to, co zdarzyło cjalny tor wyścigowy z trybunami. budsię Niemcom, przytraHł,o się mej najb11.ż ką startera, kasami t. d. Puszczane ~~
szei ojczyźnwe Szkocji wtedy i ja przekli- startu przez właścicieli swych psy, pę·
nałbym prZlegra.ną, i starałobym się na sta dz.ą za wypchanym zającem. biegnącym
,now1sku, ktÓ1"e zajmuję, W najlojalniejszy po ukrytej w trawie s·zyni.e\ uło.żone; na
sposób przeciwdziałać t'l'"udu<ośdom.
całej dru!!ości toru i śladującym do złu.
_ Jestem Celtem i mówię jak Celt, dzenie sko.ki żywego zwierzęcia.
któremu jest bardzo t.rudno wn;knąć w
Zając ten puszczany jest w ruch przez
rozumowanie innego narodu. W' każdym. startera za pociśnięci.em guziła elektryrruzie jeSil koniecznem, ażebyśmy praco.- cznego, a gdy odsadzi sIę już od psów na
wali razem, tak na polu moralnem, jak e- pewną przestrzeń, wówczas charty pust
konomicznoem i poldtycznem, ażeby wyr- czane są za nim ze smyczy, a publicz~
wać to, co jest złego w Europie.
ność zakłada się o to, który z ps6w do.
- CZlruS - już parę dni temu powie. b.egrJe pierwszy do mety, zupełnie jali
dZliałem - pędzi przeciwko ną.m. Więc na ~... yści~ach konnych.
śpieszmy się i przyswójmy sobie słowa
U mety zając niknie w norze pod
Ewangelji, chociażby odniosły się do in- ziemią. Niedawno jednak jeden z chy.
nych o.koliczności: "To, czego m.a5IZ do" żych psów zdołał go ·pochwycić i oder·
konać, r6b jaknajprędzej" .
vać mu o~o.n.

tyczny zakres obszarów sowieckich wy
chodzi pOza te ostatnie ramy.
Następnie niepodObna nie zauważyć,
~e uznanie sowietów przez Anglię. zwię
kszając bułę dyrektorjatu. utrudnia zawarcie traktatu handlowego między Ro
sją a Polska. 2dyż Rosii ~embardziej o-

hecnie będzie zależało tylko na takich
umowach międzynarodowych, które mo
gą się Skończyć, mówiąc trywialnie,
wzięciem drugiego kontrahenta na ka-,
vał głównie w postaci kredytów pie"
~ężnych j towarowych. Takim kontrahentem może być niewątpliwie ~Ua.

' OObrocil, a

Tak samo nie Jest możliwem. by
rząd sowiecki przyznał w praktyce cudzoziemcom tak uprzywilejowane traktowanie pod względem osobistym oraz
pod względem własności i wolności prze
mysłowej i handlowej, jak;ego dla siebie żądają Anglicy. Albo przywilejów
takich nawet oficjalnie nie przyzna, albo, przyznawszy je, nie dotrzyma ich,
gdyż wobec niesłychanego ucisku, jaki
cechuje stosunek rządu sowieckiego do
jego obywateli, przywileje takie mogły
by wywołać żywiołową reakcje tłumów
na wzór dawnego ruchu bOkserskiego
w Chinach przeciw cudzoziemcom.
W dalszym ciągu p. Led.nicki plastycznie przedstawił janusowy charakter
()becne~o ustroju sowieckiego. W stosunkac do zagranicy występuie oficjał·
nie rząd komisarzy ludowych, na którego czele stoi obecnie dyrektoriat. zło
żony z Zinowiewa, Kamieniewa i StaUna.

Na

potęgą

wewnątrz natomiast największą
w państwie jest ..Komintern",

czyli central'oy komitet partji komumstycznej, którego głową Jest sam jeden
Zinowiew. W ten sposób ten sam Zinowiew w stosunku do państw zagraniczllych, występując jako rząd sowiecki.
godzi się w układach pozornie na zaniecbanie propagandy komunistycznej j
robi takie miny, jak gdyby chciał w ROw
sił stopniowo przywrócić dawn~ejszy
• porządek z ochroną własności porywat.
tlej i z wszelkiemł gwarancjami konsty·
tucyjnemi dla Obywateli. Z drugieJ strony zaś, ten sam Zinowiew, jako prezes
Kominternu, ustala coraz to nowe praktyczne programy podniecania rewolucji
społecznych w państwach europejskich
i Stanach Zjednoczonych, a rewolucii
nacjonalistycznej w Indiach i wysyła w
tym celu za granicę setki agentów oraz
całe wagony bibuły agitacyjnej. Na to,
aby w Rosji samoczynnie me wrócił z
czasem dawny ustrój burżuazyjny, ..Komintern" od czasu do czasu, jak np. w
ostatnich tygodniach, tępi bezlitośnie
klasę nowych kapitalistów, wyrosłych
po cześ ci z biurokracji bolszewickiej a
po części przy jej pomocy na "Nepie"
(nowa polityka ekonomiczna).
W tvcll warunkach zdaniem p. Ledruckiego, Anglja na rokowaniach z so·
wietami oraz na ewentualnych umowach z niemi tak samo silnie sie sparzy. jak się to zlarz}"ło dotąd wszystkim innym, zwłaszcza wszystkim firmom i koncernom, które na podstawie
!mncesjI sowiecldch chciały podjąć pracę gospodarczą w Rosji, albo handel z
Rosją na większą skalę nawet firmom i koncernom niemieckim 1.
Niezależnie od tego Macdonafd natknie się w rokowaniach odrazu na bardzo poważne trudności formalne. wypływa!ące z niedostatecznie określone
go ustroju dru ego kontrahenta, któn'm będzie nie Rosja sowiecka, ale S.
S. S. R., to jest 7 wiązek socialistyczIlycb r"'publlk rosyjskich, a dalej z tego
'!aktu, że Anglja w nocie, zawierającej
..znanie sowietów wyraźnie oświadczy
a, że odnosi sie ono tylko do tych tetytorjów, które należały do dawnego
mperjum carskiego. podczas gdy jak-

:1.

Mal Uon81~ O l~liieniu ~o Biernie[
W "Matm" ukazał się poniższy nader
ciekawy wywiad z Mac Donaldem o jego
stostliI1ku do Nioemtiec.
- Jeżeli przywiąmłem się do tego chie
ta ('zbliżenia dlo NiJemiec) - mówił akcen
tuiąc każde słowO--przyczyną tego jest
że należę do ludzJi~ którzy mają swe ideały. Tak, jestem idealistą.
- Nie pożądJałem włądzy, nie potrzebu;ę p~en1ędz.y. M.dJałem z czego żyć w
mym skromnrym stanie, ra.zem z rodziną.
Jeżeli zgodlzlił,em się pracować w m.itnilSlt.er
stwłe spraw zewnęł.rz.nych i wziąłem na
swe ba'l'"ki ciężar prowad~enia spraw pań
s,twa, zro.biłem t.o dl1,atego, że i ja mam
wiarę. Wi,erzę w moili'Wość postępu ludz
ko,ści. Wierzę, Zoe jeżeli będziemy starać
się o to, przyszła generacja będzie i leps"Zą r szczęśl:iws!Zą od nas. Bądźcie pano·
wie prz·ekonrurU, że bez tej wiary n4Je przy
jąłbym obecnego mego stam.awiska.
- Jednak postęp-wtrącił korespondent - wymaga od ogółu dobrej woB.. Po
woinie bywał'em często w Niemczech i
mia'ł'em nmeszczęśde

prz.ekon.ać

się, że

ale nie Polska, która nie ,ma pod tym
względem Rosił nic do dania, a przeciw
nie ma do żądania od niei z mocy trak·
tatu rYSkiego jeszcze wiele św. iadczeń.
miedzy inne mi kilkadziesiąt milionów
rubli w złocie za wywieziony tabor k~
lelowy. "
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Sensacyjne oszustwo wekslowe w Gdańsku

.,

I

Ofiarą jego padł znany bankier łódzki.

Jeden.z zTIany:ch b~n~ielów łód~kich co według ówczesnego kursu stanowił(\
p. S: baw1ł w. koncu m1esiąca stycznia wokoło miljarda rok.
Gda~sku, gdZl~ przeprowadzał kontrole
. ~erminpłatności weksla oznaczono na
oddzla~u tamtejszego.
dZlen 21 lutego a jako miejsce pł t ś '
Dm~ spędzał na wytężonej pracy, wie- gdallski oddział' banku p S
a no Cl
czor~ml zaś wyjeżdżał do Zoppot
P. S. z uzyskaną su~ą· powróCił do
gd~le do. wcze.snego ranka »zabawiał" gry, a po. kilku dniach, ukończywszy pra~
Slf~ oblIczanIem kart przy stollllu
cę, opuśclł Gdańsk, nie mając nawet mobaccaratowym. .
tności poźegnania się z hrabiną Wronową
W miedzyczasie pan S. zawarł znajo- kt'
.
, d .
,
mość z jedną stałych bywalczyń domu
ora następnego nla wy.łe~hała do
gry, która przedstawiła mu sie
chorej siostry. do RygI.
. k h b'
Ol
W Przed tygodniem p. S. otrzymał Z1łJa o ra ma ga ronowB..
wiadomienie iż gdański odd - ł
ł 'l
P k'tt.. d ' h . ł
b
'.
!lU
wyp ael
.0 1 ~u mac CląĘ ego o ~owaniai na jego rachllnek na weksel wystawiony
'._
hrabma Wronowa zaprosiła pana S. do
swej wytwornie urządzonej willi gdzie p. na zlecenIe hrabmy Wr'!.nowej na
S. ~astał liczniejsze towarzystw~, kt6rego
~umę 2,000 gułd~now.
częsć znał
.
. . Przerazony pan S. WYjechał natychjako elitę kJlonji rosyjskiej
nuast do. GdańSka, gdzie przedstawiono
w Gdańs~
mu podpls8ny przezeń oblig n8 sumę
..
•
2,000 dolarów . .
P o k oIaCJI towarzystwo
.- ' orygwatny,
. _.
. dl"
. POdPl'S pana S. 'Dyl
nato·
ASIa o do stoł~w . bak~wych.
mmst ~ozostałe dane. obligu, które p. S.
P?cz~t~~wo sZczęścle sprzyjało panu wypełmł własnoręcZ'nle na obligu 500 gul.
S" poźmeJ Jednakże karta odwróciła się denowym
tak, że koło godziny 12-ej zmuszony był były wypełnione obcym charakterem
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Zgrzyty.

Złoto

na Banli Polski.

Nie mając obcej waluty,
A będąc dobrym patrjotą,
Na Bank Emisyjny mogę
Dać tylko wszelakie złoto.
Więc daję moją Anul~
Co jest mi najszczerszą drużką:
Ma z ł o t e włosy l ...zęby,
I tkliwe ~ ł o t e serduszko.

SeJmowców też z ł o t o u s t Y c h
Rzucam z hojnością na tacę,
Gdy pięknie gadać przestaną,

z

Jłowodu

braku gotówki wstac od

pisma.

stołu.

Po ,chwili

Przeprowadzone

śledztwo wvkazało

doszła do niego gospodyni, iż pod. obligie~ 500-guldeno~"ym był

zapytUjąc Q przyczynę wstania od stołu podlepIony obbg 2,OOO-ny tak, że pod.
a dowiedziawszy si~ o jego finansowych pis znalazł się na spodnim blankiecie.

kłopotach .
zaproponowała mu pożyczkę na

weksel,
kt6rą,

jak

twierdziła,

moż~

.

Dalej dochodzenie wykazało,

iż

rzekoma h.-abina Woronowa była

jedną z gwiazd berlińskiego pół.

natychmiast

światka,

zdyskontowa~.

która
wsławMa się międzynarodoweml
PropozYCJa została natychmiast przy- szantai.ami.
jęta
W ten sposób pobyt pana S. w Gdań.
i p. S. podpisał weksel na 1,500
sku kosztował go 4 ' miljardy marel"

guldenów,

ex.

Podejmą owocną pracą.

I "z ł o t y środek" bezmyślnych
ochotnie i żwawo,
Niech wiedzą, ie trza Iść dokądś:
Na lewó albo na praW'o.

Daję

Waśń naszą też

ofiaruj ę,
Co wre wieczorem I zrana,
Bo lepsza od z ł o t ej kłótnI
Jest zgoda, choćby słomiana.

Młode . dziewcząła! •••

Miejcie slą na baczneści w kinach !...
---:0:--

Co namiętny Genio wyprawiał w kinie "Oświa
-towyrn" i co go z,a to spotkało.

Istni eją specjalni amad:orzy_ przygód zapewnią4ąc ją w gorących słowach o sw'.
erotycznych w ki'TI~matografach. Dżen jej płomiennej miłoścL
telmeni ci - millłist podziwiać p,jękną grę
Aż wreszcie w pewnej chwili - p oci
Tak mógłbym górami złota
Mi.a
May,
Asty
Ni1'sen,
Henny
Porten
woCZlaJS kulmilnacyjnej s,c eny demonstrowaPowiększyć skarbQwe
enle,
/
lą rOZlglądJać po sali kinem,arf:,ografi.cznej _ nego filmu - f1w osobnik rrucił się na
Cóż kiedy muszę dać w końcu
przyczem w cIemnoścIach widzą, jak pannę W. i usilował dokonać na niej
Tak?e me ... z ł o t e milczenie.
rodu kOCiego - celem czynu lubieżnego.
przedstawiciele
Sat.
"wyłowienIia" jakiejś spódniczki .
Pa1ma W. wyrwała się z objęć zwy.
Ofiarą takilego "loweIas-a kinemato- rodn.ilałe,g,o "gościla" kinematograficznego
•
graficznego" omaI nie pacUa wcz,orai Ma- i mww.dlomił.a o ~ ojca, który narf:ychrja W., córka btneteta kmna "OśwtaJto- mia.sŁ zawezwał policję.
wes!o".
lJ
Jak saę ()Ika~.ało, amatorem "słodkich
Ledwo Zlaczął s.ię spe,kta.kI w kinie jabłe'k był Eugenju&z Szymal1ski. zamie
dzień.
"Oświarf:owym" (Wodny Rynek 44) do- szkały przy ul. 6-~o Sierpnia 98, którego
SARAKHI Uapon)a) - POPLAWSKI PETERSON (Danja) .=.: ORLOW {Kau- sri:adł się do pam.ny W. jakilś os,obnik, kt6- 11 komilsa'rj,a t pociągnął dlo odpowied'ziaJ
.
ry począł jej si ę ' oświtadczać w miłości. ",ości sądowe;.
(Łódź).
kaz).
Panna W. zmienrua!ła miejsce ki~kaktt'ot
S tym ański tiuma,C'zył się, iż z:najd<'o
Obydwaj zapaśnicy waJJiczą w poDrug;ie Slporblmtl1li,e (40 m.) Wałka za- me, alie to nic ni'e pomogło, gdyż ów dżen :vał się w stanie nietrzeźwvm:
tylCjif gór,nej. Bi'eJrWlsz'e dwie mimutv urtlywaj!ą 'll'a wz~ielmnY'Ch chwymach, d10Ść Il=Owdl<l!dlata s,ję bar,d zo cil€ika'wie. Pet'eT- tel men wszę,d'zie wlle'1'nOO j,etj "towa1'zyszył"
melktoWlńy>eih.
P.rzebielg z:ajimlują,cy, ce- son, szampiolD pót cięt!kiej wagi, FenoclIQWlany walką spoilmjmą. SaT,a.lkhi wy- memaLny technilk, - sz,ampli1on c1ężJkiej
kazuje tpe WIną d10zę s woj'eli te'chn'iki. lecz wagi Odow, mniej posiad1a rutyny .od
nie dllUigo. Na,&,tym chwytem za pas p()- swel&,o przedwni(ka. POC'Zą~orwo Wlallka
rÓwll1a. Technika Pe'reTsena
W Radomsku zorgani'zowała się grupa s'zk,o<Vy.
lpIła!Wlsik~ przerzuca sweg.o prz'etCiwlD.ilka zmil€!l1!l1ia,
siJę Orłowa.
zróWlnywa,fa
żydów-ortodoksów, która postanowill:a ,z
Wraz z podróżynmi pójdą juki złożoau,
przez si,ebiile i momental1nie M,a,dz.i,e go
.
Pile rwsze mlillUty UJpilywaj'ą na wy- wiosną wyruszyć piechotr·, w podróż do p:;, na dZli·esięciu wozach.
lla z,iemię ' (4 m.)
Pod'l'óżni zaopatrzyli się w nieprzema.
próoowaruiu si~. Orłow, Iplomny Wlallk1 Pe l'es tyny.
.
.
MICHELSON (Łotwa) - GRIKIS
Na czele tej grupy stanął jeden z tam- k~lne namioty i kuchnie polowe.
tersern:a, lnie zaiTIiedb.ał odlpowi'edlnie.go
(Łotwa).
Wraz z mężczyznami podróżują koprzygotowania. PerUe.rSoetn, dz~ęk:I swej tejszych pobożnych, a przygotowania są
BowyŻiSz,e spo,tlkani,e OIbfittowaJllo w b.
biety i dtz,iecL . Pie}.grzymi ci mają zamiar
szybrl'.ied ()if/jem1:taci' w najnd1ehezpitecz- w pełnym biegu.
tYi'ęlkne mOlTI),e nty. W cZOlrajls ze zwy'Cilę nY'ch sytuacjach wa\lczy silrurecz,nie. Or
Pielgrzymi u.dadzą się przez Małopol oSilJedlić S1ię na stałe w Palestynie, a poSłt1wo Midlel~sQlna n:ad filTI:lrcu11IdlCzy1kD
em do łow schwyciwszy PTzec:itwlllnlkJa za kaTk skęl Rumunię, Serbję. Bułgarję do Kon- nieważ koszt podróży w obecnych cza'dla1,e alTIlilJ11l1.l:szni mu dlo teTaźniejsz.ej waJ klad.lz,ie go n:a z1emię (wllaś~ń'wie Peie,r - stantynopola, tam przeprawią się przez sa'ch pochłonąłby znaczną sumę, przewyż.
St:d\1oJmy prz'eb~leg D bystra o'rjenta- s,en samowollnife p:o,IOtŻy'l się, g;dyi jest to Bosfor i po,dążą do Damaszku a na'stępnrue sz,ającą i'ch oate m:enie, przeto zam~erZlaj9
cj,a uczyn.iły to spo11mni1e b. zajmującym le&,o z;wylldy zwyczaj do obrony) chcąc do .JerozoBmy.
pójść do Palestyny piechotą, a moszczę
Bo wystąpiell1,i1U zBlpaśnilków na a,r,crn ę cięi'alf,elm prz-yg;nieść U:lrzedw.nulka, jed~
Podróż obliczona jest na 114 dni o tle- dzcme pien~-e użyć na przenłe gospoIt:rudit1o by/l,o PTz,ewidz,Leć kt6rego1kol- nalk tein wsuwa silę w ptO'l'ę i Orllow .... pa nie zajdą nieprzewidziane jakieś prze- darstwo.
WQle,fk ZW)'1c:ilęl5twa" g,dyź przecjiwnicy da IJlla zqlemię. Podll"a.:i;n.j'OIIlY oporem wyprze-dJsltlawi'alją sZlampiornlów ciężkiled wa
mile,r za mlU ci'OIS. Rewami Peiersona.
gi. Pi,erwsze kUlka m11l11ut 11=/r6bowa'nde sH
Do'prowad'zony do wścieiki~o·ści OrW'l"eIsżcne Michef1s()m dzięki swemu cię
żalrowi' Madzqle Oriikisa na zi em i ę, jed- low czyni si!Jmy roz'lTIa,ch, by i1ym zwanak slicz'n ym udaje mu silę wywin. i "ko Hć przeciw·n.uka, PeuerSlen prze,czlUwajac
OJ
IIo's" sia~e się tenaz pa,nem svtu,alcji. Po- zaml~ry, schyEws.zy s.i'ę, Uinilkla niiebezr1j,e'czne'go
ciosu
Ort,
o
w
pada.
na
zieczyna (i.~lładać przeciwni1k a pO karku.
1ieIn zaś olkazuj'e się zupelnrr'e obo'jętn ym mię . Odt1ąd 1"Otz'P'o'czyna się bru~al!na wal
na "maISaJrZle". Sytulacja do pTz,er wy hez ka ze strony Ortmva; p!oslug'uie się
zm~a,ny. Po przerwi1e wa,llk a przy jmuje c.11\vY'tlami wa,!lkj wolno - amervkańr;l"i!lej
ohara1kter ,.I=/aJrtewwy" Mich3'I'son z jak np. p'odstaw iafuql:''lTI nóg i chwyty za
na maskaradzie
mJ.le~.s'ca po'c zyna IllJtlaJk'olw,ać. Ru>ChJi wość M 'S. Kmkakrotni'e upr;?;ed'zQmy J)lfZiez sę
dziów
jechlak
n·
i
e
zważa
i
"waW'.
Nag~
jeg,Q zmusza Or. do dwu!J11 i'l1 utow,ej dfe :Eemtzywy. Po cz:aslie sz al'a z"W Y'cięsh"a gvvi ztd a'rbi'tna... - Uprzedza Od'O'wa. że
przechyla s.ję na stJW'l1 ę " k o"os.a", który .,0 ile ilrzy razy. będ'zie truk f'lob ill, bę6z~e
(d'O'slorW1l1i1e
Otkrędwszy s·j'ę z p rzefC'j,\\rri:lki~1TJ zw d'U U WaŻ'1'ilV j.a1i:o pDtol!1a.n y"
żyje życie";:;
1e si'e rtt zi'em i. Nag 12 r',:i--::z'::. li '-:!'-'.-~ <:: ~ f! 1) nic-: i'ómogly na \V'oltvwan i'a arbiJtern Mid1,els.on k!a:d:z ie plzociw!!:I:~a li:t tliJ i sQdzi:ów, nawe t chaos publilezTIośc;
Ra:eJta aikohoiLi!
Ortow "Walq~yl.Wohec p,o slugfiwa.nia
jedlną [<opa tik ę; z a Wi'ni'a n.a/s tęvm,;te f at s z y ~oc niespodzianek.
'WY chwyt, który wyz wala Griki sa z kl ę s6ę ni,ed!OtzW>OIl1o,nym1 chwytamI, Pe'ńe'rs~[1
śk1i. PlrZe'Vllaga jed'uOtD,la d~o kQll1r -'.>, Wy- Z\olsta.je uznany zwyciężcą Ort,o wa.
Arbrt1er p. Bru:szews\ki!. B: Gr-an.
. . remisowy.

Walki francuskie w cyrku A. Ciniselli.
XII.

Z Radomska do Jerozolimy przez 114 dni.
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zlikwidowany, '

Dramat t yeiowy w 1<l elu po l ętnych
aktach na tle pra\vdzlwego zdarzenia. Wiel• • kiego realizatora E_ A. Dupont'a ::

jeśli włajze p. aństwowe
I

=

Wykonawcy ról główn ych: =
HENNY PORTEN, ERNEST DEUTZ 1 A,

MOREWSKI.
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i

mh~jskie

ene:'gicznie

w paląc-ej

pozostała o wiele
państwami.
Przypomnieć należy iż

I

zgrozy,

ogini

==

oje

"Czy

,

zajmą się tą sprawą.

sprawie mieszkaniowej gu lał dw6ch we ' w ·J asnych
w tyle za gnieździły się siedzibach. 00tychczas ani jeden bank nie przeprow Anglji wadził się do własnego domu.
coroczn'ie, od końca wojny,
B"ura
dowe imaglstrac
DZiŚ!
DZ' ś!
przybywa około 30,000 doI"
są"
a" m6w,
.
co
głód
mieszkaniowy
w
kle
mIeszczą
s~ę
w
:VY!leJę'"
kręt
znacznym stopniu zaspokoiło. ' Pun- tych lok~laCh,p cw.~e~y n~ybo.
egzotyczny dramat w 6-ciu aktach
dusze zdobywane są w ten sposób, ~usz,c!r~ ne. m ~h I nYSetki loku~
2-ga serJa z cyklu
~e hrabstwa (pr.owin~je) wypuszcz~- lóo:acozos~~7~b g ~óJ~zas do dys ~_
Dżunglji" Ją 6 proc. pozyczkt z gwaranCJą .. p 1
Y. u
p
Początek o godz_ 3-ej po poł.
państwową i suma tych pożyczek zycJl wo nego naJm •
ściąga około, 2.0 miljonów .funtów
Kwestja funduszów nie je~t
sterlingów. tak trudna, jak wydawać się może.
Austrja usilnie pracuje nad za- Zródeł wskazać możemy kilka. Rząd
gadnieniem thieszkaniowem, o kM- lub miasto wypuszcza 6 proc. obligi
rego rozwiązanie zabiegają municy- budowlane na lat 10. Sp6ki akcyJOd poniedziałku dn.3 b m. gościn
palności.
Specjalizujący te sprawę ne łącznie z asekuracyjnemi
ne wyst~py taatru
'fi Wiedniu referent finansowy Brei- i wszelkie Inne zrzeszenia
tner zakomunikował, że w 1923 obowiązane są umieszczat
roku przybyło około 8,000 w tych bonach połowę relokali, w tQku zaś bieżących zerw pod wszelkiemi nazwaliczbę
te , doprowadza do ' mi. Kupony wolne są od podatku
z WARSZAWY
26.000. Umiejętną polityką po· a kapitał płaci tylko w połowie poBilety do nabycia w kasie teatru
datkową, Wiedeń ~ie ,tylko zmjduje datek dochodowy i majątkowy. Od·
.Scala" codz. od g. 11-2 i od
fundusze na te wydatki, ale miasto nośny kapitał cenimy przy5 do 9 wiecz.
rozporządza gotą-wemi wielomiljardo- najmniej na dwa tysiące milmemi kapitałami, żadnych subwencji Jard~ rocznie. Dzięki tym ka(iELJETON.
od paiistwa nie żąda, ani pożyczek pitałom miasta mieć będą możność
ni~ uciąga. ,
,udzielania 6 proc. pożyczek na cele
uśmiechy.
W Łodzi nie wył~onano n2tVet bu~owlane. \Vysako~ pożyczek wy~
cząstki projektów, zmierzających do nosić mole 95 proc. kos'ltów, sprawMOtje uśmiechy ruKOgO nie bawią, złagodzenia kryzysu lokalowego. Co dzonych przez komisje w składzie
Wi '~m o tem,
się dzieje z postanowieniem delegacji finansowych Tow. kredyCztery lata temu naplsałem taki wiersz: sejmowem, aby banki w cią- towych miejskich. Pożyczkę zapisu-

"

byt

'Dlaczego ban~{i nie budują własnych gnlachów? Dlacz~go urzędy
paó-stwowe i komunaln~ nlieszczą się w wyna'jętych ,lokalach? ..
Polska
iimemi

ODEon

może

-

je się bez kosztów stempla i innych
na hipotece danej nieruchomości.
Po latach 10-cill pożyczka ulega
zwrotowi. W wyjątkowych wypadkach prolongata jest dopuszczalna
na specjalnych warunkach. Zwrot,po
dziesięcioleciu ułatwi, miejmy nadzieję, wznowiona działalność towarzystw
hipotecznych. '
,
Niezależnie od tego spr~wę P?źy.
czek budowlanych otoczy c powmna
szczególniejszą

opieką

państwowa

oszczędności. Możemy nawet
wskazać P. K. O. specjalny fundusz

Kasa

na te operacje.
p' o s i a d a ona
2,500,000,000 marek w pozyczce
premjowej z 1920 r. (mi1jonówka).
Likwidując stopn,iowo tę pożyczkę,
osiągnąć może,
przyjmując
kurs
znacznie niższy, aniżeli dzienny, o·
koło tysiąca miljardów.
Kapitałem takim możnaby rucb
budowlany, jako tako ożywić. Reforma nadto waluty stwarzając stałą
jednostkę, monetarną, uruchomi inne
jeszcze kapitały w kierunku pożyczek
hipotecznych. '-resztą na długą met~
planów snuć nie można, wobec
szybko zmieniających si~ stosunków.
Jeżeli władze państwowe i mieJ~~ie z całą energją myśleć będą o
budowie, w~ględnie nadbudowie do·
mów, kryzys mieszkaniowy może
być naj dalej w ,ciągu lat 10 niemal

przełamany-

kłamię czy też
prawdę
II!~~~!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- nie
mammówię
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Dla m.n.iJe

byłoby zostać paja ~
najprościejt

Bo jest ~ jakbym spóźnił gdzleś
poc i ąg

na stac;i.
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blo .- belka.

Masowe otrucie nieświeżym
•
-mIęsem.

potrzebny wam - jak
Źdz'
dzdurtl w mościej".
W ub. środę po spo~yciu nie§wie~eg~
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W'la d'Oma - nt'e mogę so b le na t a k 1 wy cie 19-1etni Czesław 21-1etnia Stefanj"
,onac . I ani o em
nie na podd.asz"
da t e k pozwo1"te,,, J_...f.
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,
takwszyst
. k' ;em,ł c7.egoIł.....
~.em}8.
p;an?·
Wla- oraz matka.
~ ozumlem, a co
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·
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ezI"O o y., .., . os. ar,aro. S,lę Jeana.
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,awnem 1lJru;zoawnetn uwjeciństwłe, 0,'0- domów i maleńkie punkciki, cZlOłgające po
t
ł
bra, s:wa Mańka (moja piastunka) op<>- ulikach miasta.
resz· ę pa~ up ~C1... .
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Zawezwany lekarZ pogotowia po udzie. ..1-ł
. b 'k'
. t
K· - Co ..... N:ech, .S.llę cały ulOm. ,zaw,.a>U!: lent-U l'm pomQcy, pozostawl-ł l-ch
\VLawa
a
mI
aj I o snero ce aSl€nCe,
Ale
cóź z te"o, kiedy __ .2 of_ 1"--'-:'em C to
b
h-.J'P
ń k
k
K . k
C
Ka turk
oS
ILMl
'K 'eIl.K.
o . mme Q c .VUlZ.1!....
a s l pO' 'OJ - miej' scu.
0.
oncwsz u, o zerwonym
P
u, o ~i.eszała się gruba belka, k.tóra wskutek pańskte wydatIci ...
m·edobrej macosze i złej cza'r ownicy - si ś' d
ł
' h ł.
k ź<ł
NaJZajutrz hel k a spa d fa na nogę pięci
•
i już wtedy w srebrnych mirażach złotego ha'!? .CI 'D pO' owy &proc ~i'a: a i w a,· ej
o
~
c wi1t gotowa była dO' wpadku, }ak panna, letniegO' M.icha<SJia.
!lny
dlZieciństwa wchłaniałem obrzyd~i wą myśl która się wybiJen na maska'l'liIdę.
Złamała biooakowi Iew~ nóżkę.
l1-letni syn rohDtnika Marjan HO'Zo!
o lu.dzhch złych, podstępnych, pełnych , OknO' był· o w.ięc mgrożone. Wysunięcie
Ok~ało się, że sufi.t bez podpOry
delek, Aleksan.drowska nil". 71 na rDgu
zazdrości i skrytobójczych zamruarÓw.
belki mogle ietłn.ak ' pociągnąć za s.obą dłul!D również nae wytrzyma.
Już wtedy wyohrażałem s~bie ciebie z.8lchwiarue ,sU#tu, wohec C2legD pan KalaPan Kala.santy udał się ponDwnie do ulk:y Aleksandrowskiej i Piwnej ZIOsta,f
prz'ejechan'Y przez wóz, otrzymawszy 0- drog przyjacielu - jako człowieka, san.ty zwrócił się do 'go.spodarza domu z gospodarza.
który czyha na mą z,gubę, ktÓry słroi się prośbą o naprawiJenie spadającej belki.
_ Panie gDspodarzu, belka damała brażenia ciała.
Lekarz. pogotowia. udlZjeHł pomocy
w sło dkie stówka a z.a plecami pokazuje
Pan gospDdarz, jak wStzySCy gospodJa- memu d!zroecku nogę... A teraz suHt. les.zkodDwanemu.
mi język wcale nieobłożony...
rze i gospodyn.le, zrobił zdziwioną minę, dwo się trz.yma... Cóż pan na to? ...
Już wtedy'- piętnaście lat temu ~ zapalił papierQsa i wyeed7li.ł:
- Ano... Szkoda b ardz'O , że akurat
wkh,iałem c 'ebie - dro.ga przyjaciółko _
- Ja mam pan.u remO'nlŁować miesz- dz·i ecku na negę spad.fa mogła przecież
jak gł a dzisz moią łysinę , całuies,z mniJe w kanie?.. Niech seim z'lliesie oehronę upaść na podłogę, ale któ'ż tam, panie,
Gonqec P. A. P. 16':Yetni Taaeusz t{o..
oczy, by potem, gdy odejdę, rzudć mi lokatorów, tO' pom6wimy!., ,
wyma~a rozumu od głwpiej belki? ...
laszyńSlki
(Andrzeja 16) podczas ataltu
- Pacie łaskawy tak dalej pezo~tać
- Panie gOl!pooarzu, to nie są kpiny!..
p'od podesZ'wy sp01rzenie pełnIe wstrętu,
iadu i obrzydliwości...
me, może .. , O meszczęście nie trudno...
_ Mówiłem panu wczl()t'aj, żeby z te- epiilepŁycznego upadł w bilU'r:De przy ulic)
Cegielnianej nr. 19, otrz.yrnawszy obra-!e.
Nie wypieraj się - całą godJZiinę s:roro- Belka I·edwo wisi...
go Me kpi'Ć ...
ma
ciała.
wała ś pachnącem mydłem ręce, które do- Sprowadi pan sobie stolarza, to
- Więc nie naprawi p.an sufitu'?.
Leka-rz
p()g()10wia uchieU chłopcu p.C).
tyk 1lJ1y mej łysiny.
panu naorawi.. ,
- Bo tO' mój sufit? ...
mocy,
pDczem
odwiózł chłopca do zbi'Orrl
Zr od:cił się we mni-e już wtedy przePan Kalasanty sprowad~ił stolarza.,
$wi'a dkowie-Iokatorzy domu, stwfet's:l<lll1y e~ oz.m i zwątpienae do ludu, którzy który oh wąchał sufit, pokle,pal belkę i chili, że kamienicznik WojCiech Płuta, miejskiej.
ta..k samo są egoistyczni w myśl przysłD- zaśpiewał:
ohchodzi się ze wszystkimi O'l'dyn.a'r nie i
'Via, któ retfo oczywiście i,e szcze wtedy nie
- Pół setki...
nie chce nawet śmieci wywozit z poKradzieże.
'>':-.'1łe~ : ,.K"Iżdy sobie rzenkę skrobie"
- To za dro.go; .. Pię6&zlesiąt mi1jo- dw6rka, jakkDlwi.ek śc: ąga od. d'cmowni;tlho " C zyń dTu~i-emu, co tobie nierniło".
nów ... '
ków pieniądlz~ na t. 7JW. wY'datki doanowe.
Nocy ubiegłej niewykryci spra'ł,rcy, za
- Dz;ś praca. panie, kosz1tuje .. ,
Sąd ska'Zlał Płutę na pięćdzies~ąt mil;o p-omocą wyłDmu w murze domu nr. 4 przy
Z tych czasów pozDstało mi tylko
ie dfl1 o: - zbłąkany uśmiech na twarzy.
Poszedł pan Kalasanty dlD pana gospo n6w m-are,k kary oraz zmUlSil gO' do napra uHcy Radwański'ej w1elkości 60 na 75 cm.
Ws !ystko inne, jak naprzykład porrce- dana i mówi mu tak:
.
wjeuia sufiltu.
dostali s:ę do sklepu dystrubu.cyjnego
.(,mowe z'l bawk i, loteryjka, klocIci, ze..
- Panie f:!Dspodarzu, słolaJ!llrllilizl21:a_tmę!l!r~o-_ _ _
IIIr.m:_D___J.unli·.s. Czbsł:ytwa ~hmurskl~go'bskądb skIradli wyszyty z k alit5,.afJ·i, krótekle snodn 'e, łoburo y
Onlowe, garuero ę i i-e znę, war·
/'
tości 2.200.000,000 mk.
'
zersk: e kawly - to w_szystko mi'llęto bez
.- ~le, ż, proszę, pami, siwa Ma. ńk, a .to' . Będlzńe weselej. W, tedy już.nikogo. mi
Sprawcy z łupem ulotnil; się tą sama_
pc-wrc-~nje, na z.awsze, poz ostał tylko ten mOJa ptaslunI a kt
tak
b
M b
P d
d
rłupi, bezmyśl ny, trzpiotowaty uśmiech ł . k .
{, ora
samo SIlę smla- ru~ trze a. l. ogę yc sam. ,ora ę .2lg1er- ,ro~" niepoo.ostawiając po sobie żadnych
1a
na zbl ~(,;ow"'n2J' twarzy.
'
a Ja W- . . .
••
sk~m, tramw~~em d,? HeIooowka 1 caly ~Iad~w, n:atom'~50t na placu nr. 4 przy tej.
szystko JednD... POW1nn~m WIe- dZ1en przelezę w leSie,
ze uhcl znalezvono 17 paczek m:lchDrk;
t.., t
B ę d ę p ił ciep ł ą h er b atę z f l aszki i zaJ'a- pocho ząceJ' z teJ'że Iuad:zlleży.
..
- P an s :ę śm' el' e IIl' nteresuJ·ąco!" ... - dz.t;-ec' () wszys.tk' ch k OO!e
ac h ,z kt'oreml.
c>owi.:td'l dO' mn' e urocza iks-i,t~\"r ek.
pana co's łąCZyl'O...
1d ł c hl.elJ
L
_ ·a
z masłem i jajka na twardo.
Ze sklepu
Jeka ZalcsZita)'na przy uUc'"
B ędę d owoli ogryzał paamO'kcie i pa- Gdańskiej nr. 8 skraduono 60 k lIo mięsIl,1
. M -' T ak... odzIedziczyłem to D'O !!We)'
--an cep
' " k' ?
Mo;e uśmiechy nikogo nie oawią. trzał w niebo.
wartości 180 miUon6w mk.
- p o 'm ,..M
_.
Wi.et1'lD tem.
W szys tk D Jeune.
'_.1
f Nfec h S I ę nawet spa li
' k ania KDnstancjl Roznow:<
- Zmlesz
o S\'~ ~l
a~ce .. ~..
' Ale dziś, już pfe1'Wl!ry' t1'l.ar~. Za 31 mój skład pnędry, s,?rz~wanej po ce- sklei przy ul. Cegielni,anej nr. 10 skracJ.z;, o
- ,- Pa n n gdy
"'otem """I',
-~Ju7.. .....
... I e _ nac h k
l'
hl ....
k m1 o rueJ rue mówił.. Pan ł dni - kWj'ec eń. A .,
~
On1{UrenOvmvc
nO' różne rTe·cz,y i gaf derobę na sumę pół
.,l v_ e mną U r.rywa...
dłu~o wrosna.
BolskL
miliarda mk.

I

kręcę
się
-

M·Igawk·I SądOWe.

D'

p rzeJec
· h

przez woz.

po..

Atak epileptyczny.

= __

.EIPHUS WlftlOanr

L.DOWA

Łódź

t marca 1924

W~rszawska

giełda

9,300000

I

New York 9,200000 9,900000

~"'"

L BANKOWE.
Bamk Dyslronitowy 34-34250 (8)

9,230000 -

29000

)3an.k HatttdJloWY 31'-33-32500
Book dla Ii. i P. 5450-5800

~xyż 382000

Jlolary kan. 8.950000

PraJga 260000

SzwajcaJrja 1.5850i00~
129000
Wlochy 395000

CZEKI.

Bank K1fedyfuwy 1400
BaiI1k IiCIJnd. w POZII1. 7800-8000
&nlk Przean. we LWIOwie 2250-2150
BClJnk W~l. Pr. liamdt 3300
Banlk Zaclrodlni 10-10300-10200(6) 9500-10000

Wiedeń

Belgia 337,750 -

335,750
3,470000
Londyn 40,150000 - 42,5:10000 39,950LJO
New York 9,350000 - 9,300000
IParyż 391,000 ~ 387,000
Praga 271,150 - 264,500
.' Szw ...jcarja 1,620000 - 1,610,000
'Wiedeń 132000 - 131000
. iWłocbv 403000 - 401000
zroty frank 1,798000
'MilJonówka 700000 - 775000
Bony złote 1,350000 - 1.400,000
t ~ Pożyczka dolarowa 5,475000 ~c
5,550000

HolamIja 3,495000 -

WA~S.ZAW ..

DRUGIE NOTOWANIA

SKIE. ,

Do1'ary 9,320DIQlO
TRZECIE NÓTOWANIA
SKIE. .
bez

zmli~ll1.

Bamk Z~. Ziem. Pol. 4250
Bank Zw. Sp. Zarobk. 23-.5000
Ba.II1k Zw. .oiemia.n 600

ARSZAW.

.

CZWARTE ,NOTOWANIA WARSZA-

WSKIE.

II. CHEMICZNE, f:LEKT~YCZNE,
CUKROWE, CEMENTOWE.
Cera1-a 700-690-700

DolaJrY 9,3
(w Dor. balt1l1rowych)
Dol'aTY 9,3250·00 (w obr. prywa:1lnych

PIERWSZA PRZEDGIELDA ODAlQ·

"'-

Sole poortIa:sowe 31-33000
Gr-odZliISlk 4000
Ki';ewSlki 2200-2300-2250
PulS 1575-1625-1675
Spiess 4-3950-4125
Stre.rn 81
W1Jlt 825-800
Zgierz 17500-18500
E'kf.(jtr. Dąbrow 3700

SKA.
GDANSK, l marca. -

(Te~f()1l1'em od
sprawozdawcy giełdowego "Expressu).
Maa1ka IPol'sika 0,63
WIa:rszawa 0,62
Dolary 5.80 .

FIERWSZA PRZEDGIELDA WAR·
SlAWSKA.
. Belgja 322000

' Kopea1Jhaga 1,45000'0
Loodyn 39.500000

złotego.

Kurs waloryzacyjny franka

~L

opłat

kolejowych i telegraficznych:
.
do 2 marca 1,800,000 mk.
Dla wyrob6w tytuniowych : 1,800,000 mk.

~~ Mtlner
:w~~i:;~:;::~~~:::2C~:~~~~
walnlla~ni[lnJ[~
Ilnnnn"aum ~ według giełdy
~

~~

~

4."~

Niezbędna

najdogodniejszer Ceny ~
ft] przystępne I Wielki wybór wszeJ- ~
~ kich materjałów włóknistych, dam- (~

~::

:: :: ski ch i

męskich.

:: ::

w

ksu~gatni

L. FISZERA

::~

~~~~~~~~

w Łodzi, ul. Piotrkowska 47.

S p;~ Z e d a · n a a t

Rom 17n04

RudZ1ki 9400.9800 I -9875 II
Stanchawice 17000-16650-16.800
SwchedmMw 7500
Unja 21C\-27
Ursu-s 4800 In
Zieleniewski 48-48500-48250

§yndykat Rolno 7100--7200
Herbata 400-.450 V
Tkanina 300
Zach. Tow. 900
Pol. Lloyd 450.-435
Transp. i Żegl. 650-550 VI
Ćmielów 8--8100--8
Haberbusch 25.26--25.750

•

KIu~ze 6.200--6.500--6.300

Korek 350-450-350
Granum 1100--1120
Puls 800

SpU-yŁus 9500.10.000 III-l0.900

II

Tendencja mocna.

m~ jak nos:iJSz

paiI'3.SOII, a po- J)'ara:SOl - mnlilejsm () to ClLY tD ~;e je}
000 Il3Ijnowsza OOlaJrzy w 1lrtannwadu w. dorożce, ;.zy u
inllerpretlaiCja br.łlrld'Zo stal1'ego
przy'Sllo- przyjaciórki.
wja. OCZyWiście mowa •
o zwykłym
Jeżeli się w tym
wy\~u mów~
"Potk'ii

do orjentacji dla banków,
kupców, posiadaczy
akcji i t. p.

Skład główny

I

Czę.s1locice 12500-11500-11750
Gosl:awlioe 5100-5200
MIilabaltów 3-3100-3050
Warsz. Tow. Pabr. Oulkru 1975021250-20100
Pi'rlej 2350-2300
Łazy 625-650-630

w.ilem ci kim

przemysłowców,

Warunki

Pr:r.em. leśny 450
WarllZ. Tow. Kop. Węgla 25.500 _
27-26.500 I
Palska NaJta 2.150-2.100
Nobel 5650--55--5620
C~ielski 2750--2850--2775
Fitzner 2930-29
LiJpop 3150--3000-3050
Mod:rze;ów 575-58.500-5975-59250 3'
Norblin 3100 I _ 3200 2 _ 3700
Ortwem 1925-1750
Ostrowieckie 48-49.-47000
Parowozy 1925--1800
Pocisk 6.350--67--5300

Niedyskretny parasol.

Cena Mk. 2,700,000.

l\I

Piotrkowska 38, tel" 19-95.

DRZEWNE, NAFTOWE f METAl
LUR Ol CZNE•

KilCIk cIIa pł~knych paA.

warszawskiej, za lata
1920, 1921, 1922, 1923 i 1924.

,~

U

m.

Jabłkawsc'y 740--725••735

caerSk 2650-295~2850

~ ::k;~~;~ UClAUl!1 wy~ ~DID ~~lka
~ li

8158 - 8t'
Tow. Blektr. 975-11

BroWlIl Boweł"Y 360
. Kabel 4
Si<la i świa1!to 27()()'-2950-281O
OhodlOr6w 23500-22750-23

-

~~~~~~~~

~

1 marca 1924

IV WŁóKIENNICZE, HANDLOWE
i Ró1:NE.
Konopie 1950
ZaWiercie 242.500-237.500
Zyrudów 15550-1600-1575
Belpol 250
Borkowski 4.500-4.560.4.500

E},enct:ry.czII1OŚĆ

Sobota l marca 1.800.000 mk.
. Niedziela 2 marca t .800.000 mk.
Dla

Łódź

walutowa. Warszawska -giełda akcjowa.

(Telefonem od sprawozd. giełdowego "Expressu").
..-1"
GOTóWKA.
Dolary 9,350000 7"'"9,270000 -

HWRfSS Wlf[ ZOR ,

j.es·00ś"

-

I1)3lrasolu, k,tóry ~uży 00 ooh'orony PI'Zled praw.gę - lI1a.pewno ni(kt jej nne uw i erzll
OOszcZlem, ade o mRY'ltl, kar-ykoarllU!ralhnym zw~a:sz.cza k.iedy plamKę ta dJa.kładnie w
k:arzellku, uJ'Uba,eńcu kohilet j. towtalrzy- j.a(ldc!h okoDilczatośaiach rozSłtlaJta sic z ka
szu spa~6w - z~ w pog-odlny r:-te'tkiem" •
dz.ileń.
Zdra.d:N'Wy too 'Pl"Zedmiiolt jest w ohec
KołJ,iJefty. ,poo'lli:emjąoe
Silę ~ -Dym sezonne jeszcze zabawnilej3zv n;z
lern są przeważnie oosll'atyc.me i nieco dawn.iJej: grubość JegO wy.rs.cni.c t:rą~a
srors11kile w obejścilu.
(Tak ~YII1ai prul'ymnlkOlltl, d.ąl.ąc,ym do wysmuldoś::
mniej twierdzi pewien angiteImJ psycho Wli1jt. Nre moim. też ll'Ow:Ied'z,:eć,
żcb"
log!) K.ooietla! nie5lOa.la i' lcl<komyśllna no n!e spraiW1iJa.Q nam krOl~ClJ: jest talk ład·
~ parnsol pod prachą (ID równileż mówi ny. że zabileramy gO ZlLwsze
ze roba
ów 31I1g'lilk). Wzór Mlelmoścl malżeń- bez wz;ględlu na pogodę Ponadto., ia'kie~
slkiej ł sta,t'oścf ' pruironań tr~yma go w my się dowiedlz.ieli od owego angl.iC,:a ,
J)l'awem 1l'ęlru gd'y. tymcz,a sem kobi'Oły jest 'Do tOWClJl"zysz niedvskret!ny, zdradzający pned ~udJźmi ul()mno~ć swojej
pam. P()Il11jjmo tych wszystik:'.::h wad f OZ
s1Ia1emy
snę z n.im trl1ko \V ;rJil vm '~ 'y
na db1J':
p'adlku; gdy n.a.rz'Ucamy na kosnjlum \1v"y
twon1y impooneablie z kre1)V lub ';ledwa
bilU, to jest k,i ooy !I11ebo jeSitl 'POChmUl1M
wej. NilOOl11yllną sktonll1ość dl() kłamstwa lub mrzy deszcz ...
ma Ikobieta, która zapomałna lub g'tlhi
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _• •_ _ _ _ _ _. . . .

~,~
ł8'" ~U.'U,'U1U.'r-~~'U.'fJ1U1";:~
w.n.n.~.~
'n'.~ ifP-4'n'.~ "łon.'- ...~~
towarów manu akturowych !ł~
RfWOLU[JA WftlEM[lf[H
:~~~~:'~~~y'pIa=s~

. .,. . .

ndytnnnl'

,Kr ~U UpU

~f

'IOTR HOliKi a

~~ można róWlllież Z3Jwileść

-

pol,,,

i'';

'ł!'

Księgarnia Alfreda Straucba
ul. Prez. Narutowicza (Dzielna) 4
Cena egzemplarza 1.100,000 marek.

~

10t"I"Onn
~~
[linny IOa[IO"ln"
(j
(j. '
'łł:łł:łł:~~~~~:K:a~~_:~~
"-e-s-t.. .;;;au;.. .r-a-c-J·a--e-g.-F--·
'I
Ostatnie egzemplarze I

"

"

~ AV ~

"

oi6ż

i 'l'k",~R~*!~'~;€r: i! ~l~!a!!ob=l~~~
!f'

ul.
6-go Sierpnia 2,
przez skład apteczny. tel. 20-66.

wejście

=
";j

li
·
I Ve o c o C l

Morderstwo na tle mająt- Dziecko, trzymane przez
14 lat w mieszkaniu.
kowym.
Z Gracu donoszą,
tego miasta,

że

w BerndJorfie, w
aresztowano parę
-l
:~ ~
małżeńską, ktÓ1'a dziecko swoje, 14- et·
N ~ Wieczorem r?zpoczynają się występy
nią dziewczynkę, trzymała od chwili uro
Q Q : : : znakomItego duetu tanecznego
,henia w mieslkaIlliu.
Dziewczynka ta, która nigdy nie poja,
Dr"
wita się a uHcy, nie uczęsz;ozała także o,
1274
\fDUłb-lnW·([l
Cz,ywi-ścje do szkoły, a jedynem i staterv
::::~
(j
mi-efscem je; pobytu był duszny cu~hną·
Lód:E,
ey pokój, w mieszkaniu rodzicielskim.
Piotrkowska 50
Dopiero dochodz.enia wykażą, jak tt'l
Choroby skórne
W numerze ftExpressu '-Yieczorneg~" byi:o moż!;we, że rodz.icom przez tyle lał
i weneryczne.
Z dn. 28 lutego wskutek medopatrzema udało się ukrywać swo;e dziecko tAk, że.
Przrjmuje od 4 -7 w. zecera w artykule p. t. .Amatorzy lukuw Illedl:iele i tlwiętn 9-12 llusowych uczt" -opuszczone zostało zda- by teg~ nie zauważyli sąsiedzi.
Niezna"
,
nie, które brzmi: •.. .a Marciniak został nyrn jest też dotychczas powód takieac
posiada wielki wyb6r różnych
otrz:ebna Int.l'.lige~t uniewinniony"
traktowania d~jecka prxez rodziców.
na panna lZrllellt
•
..... c.

.s,_:f

Dolores

n

B-[j ~i~I~~im Piołr~ow ka ~
stolowy~h

i

sypialń

oraz gabine" •

wych i kuchennnych
Dogodne warunKi!

urządz
AKuratlla 01

P

; s' ę'aptZ cznrsl •a •
----""'"""" 1
•

~.....;;.;

Skład

i

W ub. wtorek, o g. 8 wiecz. we wsi
gm. Grodka zamordowany zosŁał
we własnem mieszkaniu gospodarz tejte
wsi Adam Lisiecki. Powodem morderstwa
są sprawy majątkowe.
Sprawców w liczbie 4-ch ujęto, piąty
zaś Zygmunt Daniecki zbiegł w niewiadomym kierunku.
raź:;.orderc y oddani zostaną pod sąd do-

Biała,

Sprostowanie.

pobliżu

"

·,EXPRESS WIECZORNY"

Kradzieże

w sklepach jltbi..

lerskich.
Kontyngens złodziei składa się przeważnie z elegancko
ubranych kobiet.

Niniejszym podajemy do wiadomości Sz. P., iż
z dniem dzisiejszym zosłało uru4:homione

H~n[e~ionowan~ ~iulO ~le~trote[~ni[lne:
SPÓŁDZIELNIA

T

Również w sklepach jubilerskich, gdzie c: ;.Iych a niejednok.rotni'Cniedostępnv,
pl ZeOC'1!1ty wielkiej wartości są ni'eraz ekscvtuje i wytrąca Le zwyklej 11Czci-

hardze crobne, ialw to: drogie kamienie,
hrylanly, perły i t ci., c.rarz w olbrzymich
a, 'mach handlowych, podczas większ.egv
napływu publiczno1lc', kradziieZ-e sklep'ó w
slba.ią s i ę nieraz plaga, z którą walczy ~a
~emnie caty personel danelto przedoslę
)iorstwa.
Z codziennych garLet dowilardujcmy się
ezęsto, jak dJokonywuje się kradU.icie w
sk1epach jubuerskilCh, ki-edy to :docł%iej
zdobywa sh~ na nadzw·ycza.jne p.otnysły,
wprawi.ając w zdumienie ni.etylko szeroką
Duhli czność, ale na wet specjaIi13t6w śled

wości.

W rzeczy s,amei

w tak ;c:h pncd.~,;,,-h:ń

stwach ilość porcłni,anych kradzieży jest
bard1Zo wy~oką. RO'złożenie L Waru sw 0bo:1nie na wiC!.Jldch stolach do wyboru i
to r'!c i edno 1'nlnie towaru bard.-::; ccnn~$!o
a drobnego. daje i.stOilnie wielka, możność
'wycią~nięcia ręki po eudaą wł.asność ła
two i b ez.kar rJlfe , CZ'e1IlU wreszcie spTzyia
meraz nadz,w yczaj.ny na.pływ zwiedz,ają
'eyeh, kt~~y 8nUrą się 1"0 sahch i utru.dnia
ją ws,zelką kontrolę.

Zło·d!z!iej operujący

tutaj, przy pomocy pledów, zarzutek, specjelnych pakunków. które kładzie na roz~7.yC'h.
ło~onych towarach i wraz z r,iemj zabiera
Pamiętać jednak należy, że wsz.ys.tke
- sztucznych rl',k, parasolek,. wielkich
fe dowcipne sz{uczki cLokonYWt1.je się przy
kieszeni i t. P .. może rzeczywiściE: docvynnej T)OOUocy wspólników, nilehióqbrze się ohłOl\'!lć.
cych jakoby udziału W s.amytL akQie kra:]z.icży n. grających roję ajniewinniejszych
MiJały rzekomo mi-ejsce ~wet takie
Iclijcntów.
wvnadki, że na krańcach dużych mktst
Nie bez związku też T. czynem mo~ą wykryto małe sklepy, które prowa,cLziły
być i tacy, którz.y po dokouClJl1iJu kradzie- han.del towarem wyłącz.ni-e kradz~onym,
ży, a wię.c po wyjściu już ze sklepu właś a pochodzącym z jednego tylko domu
ciwego .złodznej.a, pn;y/lZ'll w ;~kle}kolwiek handlowego.
bą.dź snrawile i niezal,atwiw&zy jei zaraz
Rz.ecz prosta, iż w tych wypadkach
sklep opuścili. Naturalnie wyłączone są bardzo cz~sto zamjesz:ami bywają subjekci
tu osoby dobrze znane właścicielowi ze i wogóle personel takFego okradanego doswej bezwzględnej uczciwości.
mu handlowego. Tym nie mniej również
Pomocnik z.ł'Odzdleja m6~ Jjrzyjść ~vlko jest rzec~ pewną, że kontygems :złodziei,
d1ate~o. aby od!ciągnąć uwagę sprzedaia- grasujących w wielkich łirm!IJoo skłacLa
ce~o od właściwego sprawcy ozynu. W się prZJewafnte z k,obiett i tlo kohiet, uMetvm też celu mógł on rOllJloci':ąĆ poz,orni<e rających się bardzo elegancko i posiadanieWinny targ jakoby z zamlareln dokona- jących W's'Zystk,ie pozory kobiet uczcinb wi~kszego zakupu. Pornoanildem ta- wych. Panie rep're~entu.ją się zazwyczaj
h::,-,~ bywa zas,adni1czo, a prz..ynaimn~ej IJzę na tyle powaIinie i tak dalece dodatnle
sto, bardizo elegancka dama, Mórej wld- czynią wrażenie swym wyglądem, ~e nikt
ciwy złcd-z1iej jakoby przez grzec~oś~ z oficjalist6w danego przedsiębiorstwa
, p.ozwala na młatw' ~nie ~arwy prz.ed Z8- n,i~ ośmieliłby się je J'odejrzewa6 q złe
kańczeniJem ostatecznem ~W'e/łO sprawun- zamiary. Nic prteto dziwnego, te funkku, taka grzooz;n<J<Ść po~orna. jest napraw- cjonariusze śJ.edc2;V, prowadz.ący w takich
dę tylko zyskaTIlł'em chwHi sposobne jd:o 'Wypad'kach docho.dz.em.e, nie nie ufają źad
dokonani,a kradlzi'Cży. Również pomoc- nej z elegant, która swą elegancją może
niczą !'o!ę sT"ełniać mogą: mnIemany słu traktować jajko deceru mj.edyn.ie, utatwiażący lub służąca:, żebrak pros.zący o jał jące jej uprawianie. tego procederu już
mużę, ll'Lawet TZ,ekomy poHciunt. Jednem wcale nie elegan.o~leg'O.
słowem na wszystkiJe te osoby bea; wzglę
du na ich chara.kter, ubiór I mniemany "~'fOO(",,,~'f..1.fł'M~
mteres, sprowadl7łl-iący ićh do sklepu,
należy zwróci-ć

Szatan

i ROMAN

--x-~

Powieść

awanturniczo - obyczajowa
z życia łódzkiego.
--:0:____
Stanęl1iJ

w

ję;zykachpoleklm,

francuskim,
niemieckim I r05)'Jakim
poleca w wielkim wyborze

[zytelnia
nOWOiIi Alfreda !trau[ba
Ul. Prez Narutowlcza (Dzielna) 14.

p1'red dwupiętrową '=::'1'1~cn.icą ..

Lola zacPzw011iła na S'trÓl'.<t ...
Po chwiili z.grzyŁnęły lar~w;jałe m"'i:asy bramy, a pt'7)e!l; otwór wy!M1nęła się
r.Mpana twall"z stróża.
Uj'tllawsq Lolę mruknął coś pod IlJO~cm i wpuścił czekają<:ych do wn~trza ...
Po drewnianych schodach wesz,li szyb
K-o na g6rę ...
Na kofv.:ru. długiego koryłan.a zatrzymaH Sję przed niskilCmi dlrzw1!amd.
Lola wyjęła k1uCL i otworzyła cicho

<m:wr...

Zapalia:a t.ampę garową ...
P Qlk ój był mały, ale bardzo miły ...
Skromne umeblowanie składało si~ z
C'krągłego stolika, pokrytego różową serwetą, dlw6ch krzeseł, łóżka j małei kozetki... Dwa okna były przesłonięte różo-

Zam6wie.,ia

(ytrynowski Ił. - Cegielniana 46.

miesięczny

fiotlibowski

- Zgierska 3D.

Jaslro W.

- Piotrkowska

Kaczmarski l. _. Piolrkows
Kucharski

wd~ziie

3.300.000

250.000

5.200000

10.000.000

wymienieni

43

neryczne imoczopłciowa

członkowie:

Leczenie sztuczn,
słońcem wyżyno

wym. Przyjmuje
od od 5-8

- Nawrot ]t
- Północna 10.
- Zawadzka 23.
..swiatlo" - Howomiejska 19:
Szwarc - Wschodnia 33.
WajswDl - Zawadzka 34.

Russak
Holb

m.

284.

- ZiaJana 5

II

czynne od godz. S.. ej ranO do lO .. ej wiecz.
Stałe dyżMry dla repera~ji.

Specjalista chorób
skórnych i wenerycz'1ych. Przyj
muje od 8-10 I pó;
1-2 I od 4 - 8

.

Orkiestra Filharmoniczna w I..odzi
S A L A F l L H A R M O rt H.
W niedzielę d, 2 marca 1924 r. g. 12 w poł.
22-g1 Koncert ,"udowy
(Poranek Symfoniczny).
Dyrekcja: Zdzisław G6rzyłisld
Solistka:-R6ia Chmielewska-fortepian.
W programie m. in.: - MErtDELSOH"'=
Symfonja włoska, Salnt-Saens. Koncert
fortepianowy G-moll.
W łrodq, d. 0. marca 19~4 r. o 'g. 8.30 w.
23-cl WIelki Konc rl 53iłl1fonlclInłl
Dyrekcja: Zdzisław Qórzyłi$kl
Sulista: JULJUSZ THORriBERQ
(Kopenhagą) (sku;ypce).

~:'!::rc:.:~'·
~n . l(oncertD_~~r~YPCOWY
P• [1 II~·)kowrb·l·
Z przyczyn od Dyrekcji niezaletnych następny-Koncert Symfoniczny odbędzie
wyjątkowo w środę dnia 5-go marca.

Dr. med.
\I

Wyroby Futrzane

L. ZhUłAHfK,

n

Na kredyt
wszelkią

towary manufakturowe:

madepolamy, kreasy, towary bleliźniane, zefiry na koszule. pościelowe,
prześcieradła, obrusy, ręcznik!, szewioty bostony, llbranlowe i kostjumowe towary, froŁe białe I kolorowe podszewki, s1;ale i chustki
jedwabne sprzedaje po cenach
bardzo niskich i na
c2Qgodl1ych w.-runkach.

I. SZPE L NG,
Łódź,

Pioti'ltowska 39,
telefon 2124,

lewa 2-ga ofIcyna, 2-g1e piętro.

Tel. 24-66.

18

1142

ofic1na, lewe weJicie I. p.
Do sprzedania

pod l.odzlą składająca się z ~
morgów gruntu, z murowanym
domkiem i wartościowem! zabu.

I !lnnłł~rd . dowan!ami go~podarskiemi.

~iotrkowska.1g, ;ó~~~ ~~!a~Z~~Ul: Wladomosć:

•••XXXXX.XXX
pokoiu Made swiatło latarni.
Znudmnym ruchelltl zd'ijęła Lola k,apetusz z ilłowy i wskazała swemu "gOŚCiowi'
krz.esło, aby usiadł.
Spojrzał jej w twarz i - wielkie zdziwienie odbi1o się na jego twarzy.
-- LoLit! - zawołał z dz.iwnym drże
rrlcr.. w głosie.
Drgnęła ...
Obróciła ku niemu tvran i przypatrywała 11lU się bacznie z dużym zani.epokojeniem...
.
Podbiegł do ufej i chwycił ją za ręce ...
- Lola! Nie poznajesz mnie
Wtedy ona, przymknęła ocz:y, jakby
szukając czegoś we wspomnieniach ... NagIe z·erwała się z miejsca i z otwa,rtemi rami'onami rzuciła mu się na szyję ...
--- Heńku - woł:ała spazmatycznym
głosem - H~i1ku: tyżeś to?
Obhlł ją ramionami spojrzał przeciągle
w cezy i zapytał, drżącym od wmuszenia
gt')sem, przepojonym wyrzułem:
-- Tak, Lolu, to ja... A ty? ...
Spttści13 głowę ...
by zakręciły się jej w oczach i poczęły ~p!ywać po wyró'żowionych policzkach.
, ' , '.

Cegielni~na

Choroby skórne, we

Librach

Konstantyno\vska 29.
- Piotrkowska 191.

Folwarski

2.500.000 mk.

rało się do

Dr. med.

I Lipski H. -" 19:enka 5.

[yłrynowski M. -

O. DIetel,

Główna 29.

Choroby skórne
i wrneryczne.
muJe od 9-12
i od 5-8.

Położył jej rękę na głowie i gładz.i1
jasne sploty wlosów.
_. Nie płacz, Lolu, dni spo,k6j _. mówił
cichym łagod1lVm głosem .. .
Pył to Henrynk Kt"anc .. .
Skąd 211::\1 L~]ę?

FJylo to dawno, bardzo dawno ... Mieszkali na :ednym podwórZ1U, byli m!ileń
k,iemi cLz,iećmi i grali ze sobą w "klasę" ..
Od owych dziecięoych Jat zawiąz.ał.a sJę po
między nimi nać sympatjl... z.uwsze wi.
dyw~mo ich r.:zem ...
Gdy poczęli chodzić do szkół - ' stosunek ich wzmocnił się j-eszcze bardrziej i
~,amienił się w pierwsze, gorące, młodzień
cze uczucia. Szczere, naiwne bez najmniejszego podłoża erotycznego ...
Marzy ta wówczas Lola .o tern, aby zamieszkać
z ukochanym królewicz~m
Heńkiem 'IN jakimś pałacu z djamentów,
złota i marmuru, by mieć wiernych poddanych. i dużo ładnych sukien.
On jednak miał zamiar zostać maszynistą tramwajowym, albo conajmnłej: fabrykantem prawdziwych zegarków z.e zło
tymi łańcltS!.lkami.
Były to sny dziecięce, piękne jak blaski wsrhodz:',cego słońca.
POl . 1 rodzice Loli przeprowadzili się

Łodzi mk.
i odnosz-. do domu
O (Jł OSzetl1a·
-.ren um era t a.. Wniesięczuie
- Zamiejscowa mk
miesięcznie
=========
Zagranica mk.
mie~ięc7.nie.
.
~
•

n
r

przyjmują niżej

Choroby skórne,
weneryczne l moczopłciowe, lecz..
nIe sztucznym
słońcem górskim.
DZIELNĄ Ni 9.
Przyjmuje odS-l0
l od 4 - 8 I pól •

LUS;CZ

ograniczoną odpowiedzialnością

[ytrynoVl •A. - Zachodnia 51.

Tel. 13-85.

Abonament

"

Piotrkowska 19. Tel. 28..93.

E

97) weroi firaneczA{aw\ poprze.z; które

Łodzi.

z

POWREŚCI, NOWELE

jakl1l8.jbalOzniejśzą uwagę

orzy prowad2Jeni,u odnośnego dothod~nia
SzczególnlY charakter posia.dają lha<1z,ieże popełniooe w tak zwanych domach handlowych. Tego rodzaju krnd1iete posiadaią już nawet własną ~oją lite.
rruture, nawet pewnego T~atu ustalenie
sV'o1stei nsycholol!ji sprzę1tni;ętej ścilśle z
psychol.()~;a mM kupująoych. których wi·
dok olbrzymiej Hości przedtn1oł6w pO'Żą-

rtJLJAN STARSKL

spółKa

..

~r. Róianet

do innego oomu tak, że widywali Się cora~
rzadziej.
Wp~ynęło to na zmożenie się uczucia Knmca, gdy pr ciwnie u Loli osła.
bło ono znaczniie ...
Młody i rom.anrŁycz.n:e usposobi'o ny
Kranc wziął to s'obie bardro do serca .. ,
M ł lat piętnaście ...
Wpadł na szatański plan
Postanowił o·debrać sobi,e życie ...
Napisał tro.a ic2me lisIy do wszystkich
zr.ajomych, VI których prosi, a,by nikogo
o smierć ni'e posądzać, gdyż zabija się 2!
własnej woli i "gIębokiego przekonania t'
słu~zności tego kroku .. ".
Pocz,em spreparował straszliwą truciz ..
I1ę z soku pokrzyw. zgniłych jabłek i miJał.
ko sttuczonego szkła ...
W ostatniej jed~ak chwili zabrakło mu
ociwagi do spożycia tego niezawodnie
dz.iałającego ja.du ...
/'
Listy jed'tla.k zos;tały. wysłane ..4
Cała ta historja skończyła się tylko nal
ostrej awanturze w domu i zerwani~ro
wszelkich stosunków z Lolą .. ,
W sercu pOZJostalo mu tylk'o miłe
wspomnienie owych pięknych chwil i dcha tęsknota za pierwszą miłością.

D. c. n.).
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