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zmiany na stanowisku ministra finansów, marynarki,
handlu i spraw w-ewnętrznych.
.

Przesilenie gabinetowe nie
KANDYDACI NA NOWYCH Spót.
PRACOWNIKó\V POINCAREGO.

PRZESILENIE GABINETOWE BEZ
WPL YWU NA GIEŁDĘ FRANCUSJU.~.

Polska Agencja Telegraficzna.

Polska Alf,encja Telegraficzna.

27

ł

rekonstrukcji gabinetu .Poincarego.

OSC

Pr~ewidywane są

Paryż,

NUMER POJEDVŃCZY MK. 250.000

II

wywarło wpływu
o

RZĄD, KT6RYBY KONTYNUOWAŁ
POLITYKĘ

POINCAREGO.

Polska Agencja- 'Telegraficzna. .

mrurcą..

Paryż, 27 mrurca,
Paryż, 27 ma4"ca.
W tutcjsZ)rch kobch polHycz.nych wy
PrzesHen!e gabinetowe nie wyviarło
Wiadomości, kolportowane wczoraj
''lż~ię pi.n:ckonenie, §z w razie, ~dyby Po
żadnego
wpływu
na
giddę.
Kursy
dewiz
v!tieczorem,
pozwalają przypuszczać, że
Incarc objął ponownie stwoI"?.,enie rządu,
odpowiedź Pomcarego będzie przychylna
lłrzymalby wówczas część swych dn- były prZ2Z cały dzień niezmienione.
tyc!1cz,~90w"Jch wspói!'racow.nllOOw VI ga ~~~t.4'&~.!'flH~~~.JMIl!4I
112CCle ••

,M:,o:iiiwe są zm!any na sbmowis!m mi
. "ls.tra f5nans6w,
marynarki, handlu ł
.,.,raw wewnętrznych.
, Jako kandydatów do teki nnan$ów wy \
"Ileruają PJlarchaUa i
BokćMwwskiego. ·
'-,~ t~ki marynarki senatora Chaumerl.
Wybór ministra spraw wewnętrznych
"abiera szczególne; wagi ze względu na
'!>lIża;ące sIę wybory, to też, jak przypuszczaią w tutejszych kolach politycz.
hJch, Pc1ncare powierzYłby tekę ~raw
wewr.ętrznycb. jednemu ze swych Spółllf<'l
cowników, jak Colratowi lub ~aybellcwi
. Pozaten'! wymieniano j~st nazw'sko defJutowanego Brouse.

na

giełdę

-w

razie, gdyby jednak była odmowlla'.l
prezydent JItIJllerand jest zdecydowany pol
wołać do życia tdd tyłko n:ąd, kt6ry kan
tyauowatby ściśle taką poli.tykę wewnęłrmą i m~czną, jaką ~
gabinet Poincarego.
Prezydemt iest bowiem zdanła, łt W 0-,
hecnych okolicznościach inna polityka ~l
. może być prowadzona.
Wbrew pogłoskom w tutejszycJl ItOe..
łach poUtyC2Dych zapewnia~, że nie jesf
brana. w rachubę ani redukcja liczb teki'
.ministerjalnych, anri ZDiesiellie szeregu
podsekretariatów stanu.
~. -. -.--/ ~
POINCARE REDłVIVUS1,
Polska AgeJlcJaT elegra&zna..

1Berlin, 27

m&roa..

Wedtvg ~fOt1Dtł~' z Paryża w tuteiszych kołach giełdowych przeważa opinja, te Poincare stworzy nowy ~t t
pr;:y tej sposobnośoi wyrzek:n.ie Się współ'
pracy dotychczasowego ministra skarbu,
de Lasteyrie, ktjóry D.ie cieszy . si42 sympatią kół giełdowych.
"
".

ARESZTOWANIA W ROSJI •
.Moskwa, 27 marca.
RuDe Bn-itattrda!
W Petersburgu wła.dz·e sowieckie .dokonały a:resZit.owań WŚTód byłych oflce- ~ ~ ~~~Mli~IS~~~
rów armji rosyjskiej. AresZlt'oWlarua t~ są
w z;wl1azku' z wykryciem nowej org.amzacj<i antysowieck,i,ej, r:z:ekmno U.trzyml~ją~eJ
bezpieczeństwa
stoSl1:n kv Z ośrodkami emj'g racH rOSJyj:skte)
~
uo
w Paryżu ~ w P!l"a,d!ze.
Oj- USZ,
być włączone
MQskwa, 27 marca.
•
W osta:Łn~ch drn1,ach. a mi·anow>ide od
i Czechosłow
15 do 29 marca. G. U. P. dokonał w Moskwie swregll rew:i'.lili i a1"esz,t·owań. Are
Paryż! 26 marca.
zngwarantowarua bez.pseczeństwa g.ranic
sztowano kII~kud:z:ies·iP:ciu c:ł~~w. or,ga
Demarche ambasadora irf;\ncuskiego lrncuskich które poseł fr~cuski prlec1.
n:izacj~ żydowskich, przew:a1znu'e SI'()ll1:sl:0W
•
.
• • M' Donald
. do
bo
i członków stowarzyszeń narodowyc~. w LOilldyllle wywołało w kołach pobtycz- s:aWlł
ac
OWI
zaapt"O
Na:sfęplIlre rozpocz!ęty s·ię ares.vt,owanla nych ogromne zajnteresowaI\.ie.
nla:
.
wśród' robot.niikÓw 5~ beZ1robot?-ych, oska:r
W ciągu dnia dzisiejszego pl'2cdsławi1) Zawarc!e sojuszu angielsko-Iranżonych o dZ11ałaJl:n:os~ antysowlecką. Wr~- ciele prasy oczeluwaIi Iłl~ Qua} d'Orsay cuski~go 'wzajemnej pomocy na czas dłuż
SZ:C1Ie
dok,on,a.no h CZ1 nych aresztowan.
• "
. 1
. d
h'
, 'd w.dJstawici:e!MJ int:eHgencj"l i 1l!rz.ęd ofiCJalnego wy)as1uen18, eCl za nyc In- szy.
~-k~w :wieckkfłl. W sz;yscy are~złowani formacji im n!e udzielono.
2) Do sojuszu Wiinl!ly być włączone tak
oSltatn~o w i]icz,bie kilkuset mają być wy
powszechnie twierdą, iż jest to bardzo że Polska i Czech~owacja.
SI1edlenJ na Syberię ~ do gubernjil północ- ;poważny krok rządu francuskiego, do
3) Konwencja .wojskowa o pomocy
nych.
.
~~ ~ 'którego inicjatywę dał Poincare.
zbrojnej na wypadek wojny.
ZNIżKA CEN WE FRANCJI.:
,'petit Parisien " twienhl. że demar"Temps" twierdzi, że rząd francusld
Paryż, 26 mrurca:. . che to je~ dalszą akcją rządu franC1lSkie zwraca' się do .Mac Dooalda wpr4\wt!zie
OZJLennm<r &oooS\Zą,.że pre~~M deprurta go w sprawie uzyskania od Mac Donalda l konkretnymi propozycjami. ale gotów
melllł:~ Sek~~ pOOlpllSze. dzns rozpor~- .gwKaJl'Cij za~ezpieczenia granic francu" jest wysłuchać '\vszystkich jego wsltazódzeo:tlLe obn.~lące cenęc~eb.ą. o .; 15 c t. , 1dch
I
wek i ewęntualaie do niCh się zastosona k<itlogramlile.
I
I, ,1 !·I J:~ I I·' .. I '
' i
s
,
.
I'
'f\'
•
,,:.Journa1" podaje następuJące msady wac.

Gvvarancia

!!ranic Francji.

A

S

do którego winny

Polska

cja.

,W eOJERSl(! BANI< NARODOWY.
Polska Agencja Telegraficzna.

Budapeszt. 27 marca.

, I

Ogłoszo«1'o tu wczmaj statut Bamllru

ma.-

rod'owe:go. Wed!lJe tegO stlaJtutu Banlk ma
być ,towaJrzystwem ailwyjne1p, c.aNmwicie nie~aJte'źnem .od! rządu. Kapultat zak!la
d!owy Ba<TIil;:;u wynosil 30 miIljlonów koroo
zlo,by1c.h. Co się tyczy ud<z:Uallu z:a'granfcy
W Ba,'l1Ih.-u. tn:fe jest WV1k!uezlO!lle!,IIl'ieJl1ff1dlej
jest ws:'k<ł!zaJme, aJby Bank zachował cha
raJkter :naif<O.d!owY.
Celltrakli dewdz zostanIe z:ni:esilOlIlla, z '

rwpoczęcia 'rlrwz Banlk: Il]rurodowa-I cnwi\lą
wY dz.iJa~:ailinIOW. GtÓWl1lYnTI zad'amiem

J

7RANCUSKIE LINJE LOTNICZE.
, .,
Paryż, 26 maa:-ca.
LatruHi Nogues na. 3-moWTowy'IW nłi<v
'( owcu opuścił Paryż ~. u~ł • d1P KoD.stamyn-op·o1:a. Stamtąd JD;a." !e~ć do An-

#

"'\ _

Y

•

;

baJIlnm będzie za.pewlTlffłemdie stabiiJdzlalCj:L kI()
'1VTIY węgierskiej. P.o~,atem orgam~'acj~
Bamlku p,odd~ma: będzu'e do .orgaJIlllzaqf
BI:mlku A1-1St:rrr.
NOWY WĘGIERSKI MINISTER
FINANSÓW.
Polska

Agencją

Telegraficzna.

Budapeszt. 27 mMca,.
Regelut milanowa1f ,min~streill1 fJlllia!USÓW
Karolą fry'Cl'eryka Koran1;yilego, d:otychcza,sowego p·osl.a węgielfskLego w .PaTY'--

źu.

•

GROZBA STREJKU W G6RNICTWIE

Walka opozycji przeciw

rządowi

tureckiemu

Polska Agencja Tel.graficzna.

Loodyl1. 26 marca. ,
"Hmes"donosL Pa.rłame'n·taJnna frak~
ela p.aTtJi; r{)!hot1n:iczej J)Q!staoowalia zwol'a'ć w n:a,jbHźszyn1 czas.iJe zjazd paJr:tH.
celem {)mów.ie!1liJa. JjotOlŻe'Il.lia w przemyś
le górnilCZYilTI. rrzywódcy są zdamXa, że

; KQ1lStantyno-pol, 27 m<l.irca.
po'zy, ejon!ilstów,liLczącyoo
obte'cnDe 130
OpiOzycja w UtlII1eckiem zglI'l()lmad'Z'en1u groSów :I1IJI 80 z-wol!el!lJDJiklów w.~kszl()ści
tyczącej poł'1czenia fra,ncusko-rumuń
skilej rr1rnrjll 'Fotrl!llczej z KonstJalfl!byn:op()!l~m i n'alTOdCliWelI11l wzro.sl'a! 'powaŹ'lli'e lilia silł'a<::h nall'{)Ioowej, grozH~lby rząd<OwID ~ pa:rl<,,f na {)'5ta:tniiem posdle·d!zeTI'iu z~xgaJUdz-o,wa memQw1 po,ważne przesi!De11lie, T o też z o
A.nIgorą.
pomimo ltlilebe.Zipliecz11Jeigo poroźendla uda
BELGIJSKIE TĄRYFY KOLEJOWE. nru się tak dla.le'ce przeci'Wlkto dlo1'Ychczaso rlOZ'Ycionilsta~iI 'I'{)'zpocza,l r<o~owa'ni'a. Mu się Jednakże za:pobi'ec str.ej.lroWlt
wej większościl TZą'do<wej, rź cba1:i:!a w stam Kema,t pia\~za, oelęm zł;aJg:od~enli'a
Pa,ryż, 26 mrurca.
ZMNfEJSZENI~ BEZROBOCJA1 Wi
chVuKmtnem
gto~oWarI1'iiU TIardzwyczaj vva wyt\Vor.wnej sY'h.racjk W raz:ile i-e'QJmalk;
Z BruKsel1l donosZIą, że ta.ryfy ko!lejoANGLJI.
żln}"
P'll'TIkt
konstytt1Jcji~
który
w·ed!':;
pro~
TIwwet
p·omyślnego
zakończ·ooi'a
tych
p1e'r
we 11Ia kolejach bel'gij,s kich zosi'aną z
Polska
Agencja
Telegraficzna.
umem t-go kwiletn.iJa podwyższone. Ta- jektu TZądmvego il1.adawa'l prezy.dcntO\\'L tra'ktJ:l,lcji ",:obee stail1<01vvilska .opozycji TIa.Loodyn.
26 marca. ryfa os,obowa o 28 prooent w I klasie i o rJel)ubJjlki tlr.awo roz'Iviąza:n.iJa. parlamcnhl stąpf prawd'o):()d<ołmile kryzys rządowy ,
Ucz.ba bezrobotnrych w dnirn 17 mam
25 proc. w II j. III-ej k,1asde, a ~!aryfa towa Fa:kt ten wywola,r poważne obawy paJr1ąmcnt zostanie rozwliązamy i rOlzp'i!ca wynosi'la 1,094.106, a wi!ęc zm:rul\e}-'
rowa zos.tai11de podwyższona o 25 proc.
w'
ś
r6d
dlo,tychczasoweJ
większości:
rzą
i- sal1e ·nowe wybory.
~zyJ.a
si·ę w stosu.nku do rubJe'gl\e,go -jy~
dla mniejszych posyl-ek, do 15 tO!Il1Il- i 15
~dlJl'ia o ·19.12& :bem-o~ J
d'Owej. W ra1z'ie bowIem <ta1sz,ej aQ{.cjil ()~ .
~~,..X~. P.l'o.c. dHa posyłek. pomd 20 tQ1ln..
gory, celem u.k,0007le'%1ila k,ome<relllCill do-
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AntoIlud do meldowania.

Austrja odbudowała

1

Il

swoje gospodarstwo
. narodowe .

I

z da wnej

Aus,ttrj,~ 'PlOzosta'lo teraz jepa'lIstewko.
W~e:~kli przemysł przeszed~ dl(} Czech
urodzajne pola do Węg.iler, ź,ródło naftodo Polski i' t. d. Zboże pr:zyvfOzi si-ę z
Włoch. \""1 pie'Tiwszej 'j:lOlow:ie 1923 wku
- a propos balfdzo urodzajnego w Austrii: - przywieziono 12 mhljonów pudów zJxy.ta i 7 miUonów pudów mąklo
Z Pffzemyslu zostlo: pańs'twowa fabrY'ka arnr.micJh, która zmuS'Z()lf!iO jest 0becnie wyrahilalĆ zamiilast amt.liI11c.ti auta
i motor'Y; znillooma część hut iJe:la'knych,
fabryk mechaJIlicroych, fa!bryk meb1i" fa
bryk wyrobów konfekcyjnych i garbamntl.
Przy tJa!kJim 'Sme goopooo.rczym ZlfO
z.umi.a:tem jest, że w lI1O'1ru 1923 import
przewyższJ!ll eksport o 400
mi;lj;oOOw
kloron z~otych. Jewli- wiiląć jeszcze pod
Najnowszy wynalazek policji berlifaskiej.
uwagę od~zkod{)!wa:nJI3. w()tjenil1le - wów
czas stanie się jaSTIem, że rząd mi-al tylko jednIO wyjście: WYIJIUŚCić jalkmajw1ięcej banJknotów. A reZJU1ifJaJt był ten - że
krurs korooy austrjockiej taJk SPlaJdl, iż
ro'e chciJa'no jej prawliJe! wcale ~yjmo
"
wać, nawet w samej Austrji.
Ze
wspomnień o cenzurze warszawskiej.
WÓWC'llaJS rząd ~ustrj.acki pos!anowi4
z.a.prowaJdzu-ć index !dlOdlaJtek d,y-ożyilniaPrży warrszawskiim komiteo:ie cenzu- kę z bl'ilWną odJe~a.n'a do 'k\ocmirtetJu ce~
ny). ZezwQlono równileŻ sprzedawać to- ry do ostaltni'Cb cza!Sów jeg'O egzystencji zury a skrzynkę z Iksi'ążtkarnJ. odd'a'11łO
WCllTy podług kUl1SU dlQl}ara.
dstniait &~ecja!lny wydzi'al do cet1VUJr owa- bezzwl{)CZ[Iie wlaśc.ideJowi.
!l1!i1a wszeJki!ch wydawnlictw zatgll'taniczWill,e t PlO n.a<fuj'śoilu skTzY't1Jkj: diO biuZ r,towoou nlLeustanll1eglO s,PadlJru ko- nych nadsyhalI1ych przez komorę oolną ro oe1I1'ZlUry zawiadomhoIJlO posiadacza
Tony ceny rosły z m1rnJWty lIlia mfin1\ltę. PlO opfacetn'ilu da, skąd doPJiero IITlOŻm by stawf.r się osob1ścte do rewzj i, w
Przy powtórnym powrocie do skl'eą:>iU było odebrać pi'S111a lub ksią.ż1klę z wy- oznaczonej godzirnie wtJ-źnd' uroczyście
iąclłall10 za towar Już 1iflil1ej celI1lY - zna-- oortemt lub zialmazamJenTh fa:rlbą drukalf- wnieś]] do sali komite11ll 'Ową S'krZYilllkę,
cvnie wyższej.
ską sbronn:i'cami, wykJI1eśllOfOOmi przez poczem z wieJ.1ką wm'P A i, p.owa'gą pan
cenzurę. Nad wydlawlll1ctJwa'llti zagranl~ Dragiomł'n~cklia przystąpiq do swych czym
Dr.ożyZll1la musi:a1a oop.rowa&i1Ć do cZlI]lem~ specjadme plaS'twjl się dleJegowa- I1fOŚCi.
d'l'll'klOwania coraz Większej fftlJośd! balk- !nIY ~o tej cZynJoościl centZ().r nalZMskilem
Ku uclieSZe W'SZ!a!kże .Jkzmej publicznoiów - to zaś do t"wa'frownego sp:aKf- Dnllgl()miłrieckij, syn 'POpa rusi,ńskieglO 're nlOlŚci', ocreklująaej również nl3I kolej Teku korony.
WschocLlrJiej Ga1icji~ który pr:zyjąwszy wi!z:i;iJ swoich p.'alCzeik, zamiast d'ekll~"roFnamc}a, Belgja t Wlochy, które il1~e pfła'Woslawie w5.tąIJi,1 dl<> sł'Użby moskie- wanych książek 'PL Drla:gomi,reck'i1 zaczął
chd'aly dOj)IUścit ® ~ąc:z.enJa silę Au- wskJej f' ze szCZletgólną zal\vz1ę4:0ścią Iti,.. wygamać z wmętrza w ruie?;byt świ'eszczyl ksiąiJkI polsklle, wyd'awame za- żym mnd,e przeróżnJe dellrule męskJiej hile
st1r!i z NIemcaJ111łt przyszły jej wówcza5 grnndcą.
fiizJ,nly, mI. którY>.,d gorlllWY cenrz.or napróżz pomocą· Dzięki tym państwom Uga
Klatżda vrzesyh za:granłiczttJia, w rkltó n'o dopartywal się utworlów lilt!erawry
narodów iJnterwle:lliowata na TUCZ 1\'1.1- rej przy rewjil komora celn3: zlnaj!dD- zakaza:nej.
'
&trJd~ Post!a!I1l()w!ooo u<Wid~ jed pożyczki wa~lł! dreM, bylia 'Plrzesylaną pod sbmżą
POInJyflkia byla widocz:ną i: l.oglb
oełem s1JwoI1Zen'ita; zltO'tJego funduszu dła cel!rnków d!o kO!Il1ilt'etu ce.nvnry. Jeżen ws1mzywall'a, że InaJeży skrzYi11lkę wYbylI() opl'acaillle, można: ją byto odebm~ dać wlaśc.ilCJielowl' ~ In'a rem historję zan'Owych piend~d'zy, jak1.e mjlano WY1lU- wprost z kom.ilt!et1u cenzury pa.-zy ulicy kOl1'c.z'YĆ, by uofzędu cenvury nile ośmieści~. P()IWiOlaoo dlo żYCll~a k()ll1'Sorcjllltlli, w Mioci.Olwei. jeźeH :zaś oprócz druków za- szat. Lecz nadlca DmgomilrelClk~,j był- in.skład! którego we~lli rótnt bankierzy wiJelr3!la mne PrzedlrrrliOty, ooSy'laJl]K) fu- OOglO zdanila:, spi'Sa~ bowiem protokół,
amerykaiflscy - m. ilQ.. stymlY m4ijardlelr ką p!l'Zesylkę z: po.wro1Jem nllll komorę włożył bi!1U'dlną 1JIi:effizmę z p'Owt'<YOOm do
Morgan. Mor.gruI otrzyrnntl jako t'waram- cclln'ą, dm odebrnrnfu przez J.interesan!ta. S'krzYIl!k! v odes1'ał ją na komlOCę cel'ną.
Rozweselony calą tą hisfmią 'PlOsi.acle w~ą część attji państwowej fa'W pOczątkach uTzęoowoo'ia prezesa dacz ce:n:ZlUro\Wnej bieliZlny P<>'Wf'óci~ do
bryfkji amttd'i'cji i! 400 tystęcy akcjh ballllku kOltltreru cem'll'I'}'1 Emmal\.lS6{rego, m'Stę- dIonm, gdzie wszakże zalSfut wys:taiIca
9dedeńsJdleg'() .,Boden CreddJf Ansta1t". pcy be:z.pOOredni'egQ 'PO Jatnkuijua póź- komory celnei blagającego IW' mooiu
Z an~ls1ddJ. banków brafI'dlzo siłnde nrejszlego głlQŚnego ,paszlk)W'_iiJ.i~ polIków swej zw.ierzclJ.I1JOŚc.1, by. dllIa unljl}rnjęcla
rnosbda., 'g dy lUŻ osIladł :na .emetrYturzle nioobticz,aJn'lTcb: lI1Ia.Stępst1lw z wa!fSZ'cIJWI>oI>1erat })OŻyCZl'kę .,Bn ot En~·. w MDskwie ~ sam bawił sfę w lirte:raVu- ską cenZ'Il'Tą, a w szcrególinoścD z: p.
k1tl6rYl z.oottait jediJ1Jym z ~M'WIniY'Ch akcjo- rę, ied~1I1 z dlziSiJejsz.ych zll1a'l1'YCb pub~ DlrtlIgOO1Ji:reck:ilm, zwrócit ~CZlke już mu
mniusz.y BaJnku Q,tnlg!1o-a.ustTjalCildego w cystóW' pol'S'klich 'WI~ T, S. przebywał wydlruną z 1kS'iląźkamj., a natamnast plrZy_
Lond'Y'l1Kle, ~dająaelgQ Balfę WI twaledJlI!u w Da'Vos, a n!lle chcąc tracić cmS'tl przy Slllruną mu zostalJ1!i!e piaczJka z b'rełarmą, wy_
~ fca'Plta~em ki1Ilru'Sel! tys1ęcy funttów SW1ej Ilruracji., wyw1ózl z Wlalrsza wy slaln'ą ~yłkowo do. centzlUry.
sztediln1gów. Przyłączyło siW: rówtnUet kiIJ. skmz:ytnlkę ksi'ąrek -rosyjslk;ich, by SJ?IeCial
Nilestlelt:y, ~khynkę z książ1<lamt jIaż
m~ Z3.'IJ'(>Zlmlć się z nmtanq mil li:Łetra- roz'J)'allroWan<Ą lecz wysłańC'Cm1! kom~
ka bam!klów trmcusk1ch.
tlm\ 'rOSyjską, 1Xrzycz:em obfidle za'O.pi,a- by'to to obojętne, poradzit wlęc, by 00Oa~ą grupę finansową stworzył slyn- myt się w maJne pe'tlerSb.ulrJstkfi.e t mo-- pdra.ć ją choćby śrnrecllem, a z wi'erzfIIy mhljMdIer. "Medleń~ ~. Bosel. Przed sldewsatie milesięczllti
cłm przykryć gm.ertmnil d1a. upozorowa~ Boscl !by: dJroibnym !JrupiCett1 maPo kj1I1ru rniesięcach ~w!acając 00 mn; zaTządzOO komory. 'k tóm sklrzynkę
nI!.1faQ{twry, podczas WIOIŃ1'Y )e.dln'ak - d'Zię WlaTSWWY pan S. kazał zapakować tę milalla oolestać do ~. Tak si'ę
kil :J1iGIJdz:wycz'aj!n'Yl11 zd\oilnlośclom h.alndllo- książ,ki f' c:zaoop.1&111a rosy~skie w jedlną reź ł stało. Do sdcrZym~ll wesrUo SI>O:ro
wym - ()Ig'rornmi1e się w:zbO'gB:cN d' z,ogta!ł Slkrzynfirę zaś w: dlr1uIgą 'taką samą SZ!I'J.1aIt st!a1rveh t 'lJla.pileru. Ił <Ma ~glll!l.ięskrzyiI1Jkę' zalJ)3.kowMl~ rntU przeztrtaczoną dla , W1a1g"j( trochę. ceg"~ (I kafel', pocrem
gMwrrym akcjoolattiuszem UIDfuoor BanIku. do }mlirIHIa: b~eH\ZIJ11ę. SkrZ:y'Illkil wystatne za W'Szystko ,t o pojechało z poW1r~ na
Booel potącz.'Ył się re 'Zl!1ru1ym baJIJlkie- f.rachtem zwycz.ajJl1'Ym dlO'szly do War- kOO1orę celną a stamtąd dlo lk<>mliVeru
rem wlookim KamHem Cas1jlg"lrFone z SZIaIW'Y' już PO pTlzyje'żd'zi!e 1Jł. S. do Wrur- . cenz,UI"Y.
.
Tr,;estu ora:z MeMn przemystowcem szawy j, rosta~y odstaWli'oue na 1romOTę
Naz.a1~z 'P()w~rzyla STę. pan~
cZ'e'Skim WIe1rumne:rn, wl-aŚ'Oi!Cielem 1!1atf- celrrą. Komora sprawdziwszy, że jednej ur()ICZystość 0t:"ie!a!I1'i.a teJ drug:ileJ
wl'ększy:ch kopt:l:]m:i węgla w 1-totudlnio- skrzynki całkowitą za wartość tsanm.v ily slklrtzy,n!kj w k0111l1:ecJe cenzury :ł ZIfiIOIW!U
wych Czecl1la~h. Od: Weinmam Bose l kstążki, odesł'a~a ją do komj,f!elt'U cemu.- wobec gl3"vi'2d'zi, g?T'J~WY oell1Zor ~bat
ry, drugą zaś TlOleoi'ta wyda'ć ilnlteTeSMI- się w szmatach ł brudnych lYcł'puerach
s:k!upi~ wszys-tlkie akcje polskich hut że- towi. Traf jednak zdaTzył, ilż eksp,ed'y- J)OCzem 'nafożywszy s~le, za:wa\ftoś~
Jaiz:nych na 06mym Śląsku: !<rólewsk1ej cita' [k omory ce!lnlej poLrrlylitta się i sknyn" S'krzy.n!M 'f-\OlZwoll~ wydać mteresantowl.
~ Laurry.
Wra·z z powyższą sp6tką Bosel wystM"a:ł się o pożycz.kę z.a.graJn~czną dla wszelką wartość, na usfubiJizmvaną wa-I i 1/4 rnil1jolfla lwr.OIn w zt~ci'e..
Za'Prowadzc11Ie mocnej waluty pOC1<ąAus1Jrji, celem za-j:\rowtaldlZ'eula nro'cn.ej lutę, zagwalrantowan1ą złotem. Celem
jed1naik. zaoszczędzania p'ieni ęd.zy na ąTUik gnęlo za SGbą bezrobocie.
waluty.
We w!TZIC śniu 1922 T. byto 38 tys. bez
Za.grankzna g·r upa finansowa postoa - nowych banknO'tćw - wydano we wrze
wi'ta: za wlalrunek, aby naczelnym komi- śniu 1922 roku mzporząd'Zen,e, nakazu- robD'tlrlycl1, a w styczniu 1923 - 162,000.
Kif'YZYS jed'TIak trwał tylko 4 mdesarzem '!lad fimansami, al.lstrjackimil zo- irtce odda ć korony a'Ustrjac ki.e do stemplowa
nia.
Za
'każde
sto
kOfOin
zwracasi
ące.
Z powodu mocnej waluty Ul.lCZętO
sta-t mi'a'nowa,ny hoJende-r - na co rzą<l
n,o 10 stempBowrunych. \V pocz ąbkach udz1elać kredytów firmom austrjackim.
wiedeński zgodlz~~ się.
,
\""1 ówczas postanowiono z.rumieinffć pażdzie.rlni'ka 1923 r. było w obiegu 7 W teru sposób wszystko wraca'to - pobanknoty, ausbrjaokie, llctlóte siraoH~ już rn.dljonów koron .w b.aln'l\lIJ.lotach - lila g _wpli AO -[Ó,W,[lowa.gj.

dynie

małe

Cenzurowana bielizlla.

Mikado Ioshihito
jest

konający.

iM

Klęska

Churchilla.

w

londyńskim okTęgu We.stJmill1S1tet
Abbey odbył się wybór uz'U~e~-nilający
do parl!attnenifJu z pO'WlOdu śmierci dla,.
tychcz'aSOwego IJOSla, konserwatysty

Nichołs.ona.

Akcja wyborcza wwud'zHa żywe za..

jęcie

w

całej

Anglji' z powod'U próby silr,

która miIa~a się tam rozegrać.
był

bór

Okręg
dz.ied2liln,ą torysów D wykonserwatysty lllie budził wą,tpHwo

z dawm

ści ; zlnl3.CZlelI1Iie wyboru pQ,Iegalo na
wspólzawodJnict'Wde d'WÓC!h 'kIoll1senvlwtystów: Niclwlsona syna poprzej;nieg,o posł!a .i WlimlStona Churchl'lla. ktory sta wal
jako kandydat "niemwisły, arrl,tysucj.alli·
styczny".
OIJlf'ócz 'PDprzedlnłoh ubiegali! się o
mandat tJmwajli'Sfu Brockway i liberał
D:uckers. - NiJcholso11laJ zaleciła oficjalme pa.rtja kan serw aJtywm, a b. premjeJr'
Baldw.iJn pojJlaJI'l jego k'aooyd'atulfę liJStem
otwalftym. Na·tomilalS't! Churchill mógł się
powołać na list BaUowrti stylizowany
bardzo dyjjloma1'yczlnITe, me oceniia:jący
wysoko Went polityczlJ!Y .niez,a wi~f.ego·
kandydata.
Za Brockwayem poszlii t przemawiali
Mac.dQna1d t tI1emderson, tylko Duclrers
ni1e pooiad'at Żladnej ptl"o,tek'cjk Wytn!jjk glo
SOWaiIlfja byt następujący: Nicholson 8186 głosów (wybramy), ChurchiU 8153,
Broc'krway 6153, DuckertS 2071.
Tak więc zwyciężyl oficjalIny' kamdydat konserwtaJtystów. co wobec j:lrZepro
wadzonej ()lbecni~ remganiz.a'c}b stlroonictwa zmierzające.j do wytwo'rzenJa wi ę
kszej spójności w jego szetre~ach, stą.·
noWd objaw chanaik:terystyc:z.ny.

-o---

Samobójstwo króla whisky
w Szkocj~ popelIJJił samobójstwo wla

śoiciel największej

w ,t ym lkTajru dystylaTui< alkoholu, J()Ihn Stewert, zwany kr6
IOO1 wJ]i·sk'y. Życile jego było Illiiezwykle
UII'<Ylmai1cone, gdyż J~a:ko c:zlow.iJek o bujnej wy:ohmJ'Ź,ni, a bardzo Up2.'rty, mI'e cofnąl si-ę Przed nłiczem dla urzeczywi!stIlietria

sWQłich IJrngrUeń.

Odziedzilcz.Ywszy 'PlO ojcu i dz.'iadlklU
()Ifaz S'Z'a'IlOWlalJ1Je powszeohnilei 'Ila'Zwftsko, zająl się wytrwale trwor.a.eniiem w Londynie {)!glI1oIDnych dJOChod!ów swego przed'siębimstWlal. NosiJ zawsze przy wbje olbrzyuIliie sumy, za hotel ptaciq tysiąc.am~ funtów szterHm,gów,
dążyl do tegO, aby uchodzić za, człowie
ka In:a:jlep~elj ubranego w ca;łej Szkocji,
wreszcie za wy.robienie tytulll baronetbaJ wp~adt 80,000 funtów szt'eTlHngów na
fuoorusz wy.borczy jednego :ze stmnlI1ictw
pollty.cz!IlYch. Wkrótce po J1Zyskaniu tego tytutu Z1aKUP.i1 zamek feuda,lny w
Szkoc;i, którego jednak nie zdążył już
dystyIar.nię,

urr:eblować.

Szereg p.rzedsięwzrręć finansowych.
na których me znalazł s.i~ zupelnd,e, dokooalo zuPłel.nej ruimy, ade wprowadzeni-e prohibiCji< w Ameryce wydało mu się
d-esk:t f'c:.tunku. Powziął proje'krt dostarczania "ód'ki kontrabandzis tom, ci jednak, pobrawszy od iJldego olbrzymie ilości alkoholu i przewiózłszy je do Ameryk:. oó;nówiU zRipłacenia nale żn o~~i.
\v:cdz:eJ! bowiem, że stewart nie b ę dm
mógł Jej si ę domagać ani ujawl1·iĆ sprawy.
Zrujnowany 'król whisky zastrz'elil się
w swo~m pusiym zamku. pozosta\viając
długi, wy:n'Oszące przes,z~o mUjon fUIItów
~.t'e;j.1UJgQw,

~tr. 3'
..........- - - - - - - - - - ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _--t!;."E~X~P~R~E~S:::::S~W~l.=:E~CZ~O~R~N::!..Y=_·_:_·~--.-:.--------------_ _~~L
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i
wurie lory a KOR
Wielki
film
łódzki

W

(Ciąg

częściach..

dalszy)

się"

oznacza

"proszę płacić na~iwki" ..

Pr~edw-oj~nn~ "poni.żajqcy gOdnOŚĆ) gają ręc~ po l1aph~ki, ~iechętnym okiem
z:vycza] n?aplwkow "ktory ~e wszyst- spoglądaJą. na kllJentow niehołdujących
klCh prawle zawodach został Ujęty w przy- tym II zwyczajowi.
musową formę zapłaty procentów lub 0' .
.
kreślonych stawek, przetrwał jeszcze w" Cha~akt.erystycznem )est, _ że Ę'łowfl1~
zakładach fryzj.erskich. gdzie wbrew 0- z Nyc.zaJow~ temu h?łdttłą plaCOWtllcy za·
grońlllym napisom "Napiwków nie przyj- k~adow I-ej katego~Jl, .którzy są wzglę ~
muje się", pracownicy dyskretnie wycią- me dobrze wyposazeOl.

.

Stanisława

(Z teki karykatul'

•
"Napiwkó\v rne

fryzjerskim
przyjmuje

obyczajowo-kryminalno-manułaktua

rowy w aktach i

języku

S"zyńskiego.)

Powrotna fala
i\1.ięso
Przed kilkoma

odbyła

dniami

znów

I

drożyzny.

podrożało o

się w ś\viadczyła, iż anuluje -poprzednią decyzję

ref~ra,cie . walki z. lich~ą. konf~.rencja z

~cz~ol,:,iek referat walki z lichwą de~
'rzezmkaml, w wymku ktorej obmzono ce-- CYZJ1 tej me przyjął do wiadomości, rzeź
ny mięsa.
.
..
nicy P?dwyższ~1i ceny nidylko do po~
Już wczoraj do referatu walki z lichwą przedmego P OZ 10 111 u, ale i ponad poprzed,,!
zgłosiła się delegacja rzeźników, która 0- ni cennik.

Napisanie listu trwa
Po pewnym czasie Konto raz
Prze.czybl ogłoszenie,
Ze jest posada, w sercu więc
już nowe poczuł drżenie.

A na to Konto skromnie rzekl:
"Od kursu dnia zal~ży"··.
.
('iaJszy clag za chwIlę).

l

\

gt;

Ludziska cię cenią wciąż taniej,
Lub z tobą zrywają w potrzebie:
Ot przykład ci dam: zakochani
Zazwyczaj chadzają .•. bez ciebie.
.

Przekfęte

jest twoje istnienie,
Bo z tobą umiera się z głodu;
ledyn~ człek mlewa clę w cenie:
en kto jest ... czapnikIem z zawodu.

...

Sat.

- fi~e

,.,MM

Walhi francuskie w cyrku A. Ciniselli.
dzień.

'. M'czDrajs-zy wi:e.czór mi~,ąt pod zna- terze, przyczem uwrda,cz:ruil:\l się przewaild.em piękonej waUił1 kolos.a Gr:ilkhisa z nie ga GrilkhiiSa. Pet-eTSlen 'Lmiika kiHmrl,<r-otnie
'{::irz,egramrej. Jeg'O um'ilejoętnl,.ę!· chwyty
~tównam'Yl1TIl technliJk.i:em Peterseinlem.
Joooo !Il~lezdeC'YdlOwany moment Oli'- względem "kobO'sa" ocŁllJosz'ą -rz.adko s-po
W'Slal przYl1lJiósl zwyciięstwo Peters'ollliolwi clIzŁewa:ny skutek ,cliZ!iękiJ 11Ii'ezw~k~ej sile
!który dizdlŚ jlUż wys.uwa srę lila: czoŁo wa:ł muzeci\W]n:ilka:.
cz:ą,c'Y'Ch

II z:arp.ew!ruile prtzYpa-d.InIi'e mu w
W:reszde w 43 miln. BeterSell1lniaL~tym .
\lIdz:iIalle paJlmm pile rws z eń s tw.1.
chwyttem przeT'Zrt1clal pTzecilwl!1Jt'ka prrzez
.
l p'oz-osta,lydl walk dOść duża emoc}i SIf'eb~e. kta:dąc go Dla: ftop,ailk1i.
JmY1.rnlOsl;o sportlkaru1e W1~dlIri.a:oo. (plOd-ob~
l
Walka ta: wY'!l1 aga S'fa!J1 Q1wcze'g,O 're~
'
ID bralt sf"Y1l1!I1ego węgi'ers:kilego z·ap.aś1J,i~ wa'l1ŻU, gldyż Grikhis
11li'e leżał n!a: 'lDIPlartIm) z AJn'Ż>eleSiklo. Wł!tIHrn Cz.a:nnf.~1 z Mir- k·(l.'ch p.rz.ez trzy sek:ulJ1d'Y.
cheJsohTIJem z spóźn;iIOl11ej pory niedlQlkoń
.

CZ~Hi1a Masł(a -

iWildman (W ęg,ry) - Anżełesko
murlJ'j'GIJ)
Dohry styl w:aIlkil ru Wi!dmamla.

Mi'ało

się wlfa,ź-elnlile, że

WilldlTIatt lcl<cew8lŻY StO
.b:ief-lr:z!eIC'i1wniil(lal. ATIiże!'esko u'11!ilka killknklrotni'e p:rz,egTaJIlej, jed'yrJI;le tlz1ękiJ swej
zwi'11lTIiQlśd Do:pjero w 15 m~'!1. po \vzalemD!}'llI1: zastosowalJ1ilu chwytów "tour de
fe.W· p'rzygniJataJ \Vill.dunarn przeciwrn:ilka

na

łWa:1Jkil.

Orikbis (Łoewal) -

Petersen (Danja).

De-cydlujące Sf)o:tkamdie. OgólJIlJe zadePli1erwsż,e lO. miliJ. ~I'alll... (t r;:órna

kawi:eJl1'ue.

wzajemne oslab:i:enie musKułów. N dnlId~ roodzilr; ppzooiwniiCY wt:ecei w D<I!r-

-k'

ow
tyni

Co

Dla ludzi tyś bólu osnow..ą
Sprzęt marny, zbyteczny ł pusty,
Lecz dobrze, gdy jesteś cukrową,
~ezgorzej, gdy jesteś •. ,z kapusty.

CZIOl1a.

d

Dyrektor zarządu miejskiego p. Zalew- reg okólników p. Zalewskiego, który saski wydał oryginalne zarządzenie, na mo- wet zignorował ustawę o OŚmiogodzinnymI
ey którego wszyscy urzędnicy miejscy dniu pracy, p. Zalewski uczuł iię
winni przedstawić cały szereg świadectw dotknięty i zarzucir związkom zawodowym
jak urodzenIa. obywatelstwa, i t. d.
iż uniemożliwiają one kOl1trol~ polskośd
Wobec tego, źe dla urzędników miej- urzędników..•
Oczywista, iż z.wiązki zawodowe ener~)
skich przedstawiałoby w wielu wypadkach'
uzyskanie tych świadectw znaczne trtldno- gicznie odparły ten zarzut, podkreślając, iż·
ści i że zarządzenie to dałoby magistra- nie posiadanie odpowiednich świadectw nie
towi dogodQY pretekst do przeprowadze- przesądza sprawy stosunku do państw(lr
11ia redukcji, związki urzędników komunal- wości polskiej.
n~ch wy,stąpiły prze~iwko temu okólniko~
Zatarg ten dotychczas nie zosŁał zH...
WI, żądająC odwołan1a go.
kwidowany i niewątp1iwie znajdzie swój
Ponieważ los taki, spotkał już cały sze- epilog na forum radY1

urząd

XXXVII

t·

ag~m pnygoow~ere UnCJeQu~"m

"Napór~'

masz, także ze sromu
Za ciebie się lica rumienią:
Bo kiedy masz domu być głową,
Ty jesteś 11 ••. domu kieszenią.
Ody

Władze winny bez.wz..,~dać o~
powied-ąie zarządzenia i zmusić .składy ~
toniowe do ich wykonania.
5

I

Tyś ongi bywała siedlłsldem
Dla ducha, dla ciała ozdobą,
Lecz w czasie aż nazbyt jut bliskim
Człek wzgardzi twą nę,dzną osobą.

•

nczególni~

pod pretekstem kontroli obywatelstwa polskiego..

Zgrzyty.
O

CO

daje Slę odczuwać mleszkańcom północnejj
dzielnicy, od której urzędy pocztowe ~
b. oddalone.

P. Zalewski jest plus catonque, que le cmlKle ·m6me..
t t
t.. •
nA

M .

~~~~~~,~.~~.~.~,~~~~~~.~~.~~_~~~.~

,

łe~i ~odzinami na ~zCie,

Pomimo kilkakrotnych zarządzeń władz
sklepy tytoniowe uprawiają w dalszym cią
gu sabotaż sprzedaży marek pocztowych,
bądź przez posiadanie na sprzedaż marek
nader niskiej wysokości, bądź przez całko
wite ich nieposiadanie.
W ten sposób ka~dy przeciętny obywaLel zmuszony jest wystawać nieraz ca-

"Więc co pan umie?" --- pyta szef
(Rząd kłów w uśmiechu szczerzy),

l szybko spieszył, by na czas
Z ofertą zdążyć jeszcze.
Ody przed lokajem schylał się
Czuł w całym ciele dreszcze.

minut

a kupno marki kilka godzin.

XIL

XI.

kilkanaście

na

'e

•

nę.

mówią

hurtownicy o przyczynie' ożywienia
w dziedzinie towarów wełnianych~

. Od dwóch tygodn-i panuie w hand1u looczttw-at 1JUIPełnv brali.. Na.tur:a:lną 1(~
hurtowym 00. rynku włóIciJenn~czym łódz I sekwencją tego - było dość ZAacz:ne ~
kim dość zmrucznc ożywdrenie, zwłruszcza drożenie ,tych il'OwaTów, przy da,lszej telf
w diziedJz;i'n,jJe manula'k tury wełnianej.
diencjjl z,wyżkow~j.
Ożywienie t.o spowodowane ros:ta-lo w
Ruch w ""dnie jem ogromny, wo1)e.e,
pi:erwszyrn rzędzie okresem p:r:zedśw1ą- tego, że przęcrZla: wdnia:n.a: poszła Z'tlaCZo1
tec~ym, or;a-z tendencją zwyżkową na nie w górę.
wełnę.
.
- Ja'k.'iJe waru!l!lci!o:fi,aru.~ pal!l'()<tt;
Jeden z większych hu.rloWllri:lCówf&łz tturpcy
lciIch w iflIastęrpujący sposób chiarr.akte1"~
- Na.ogał Morąc, p~a,cą ,o;M 20-3{).:
jle
sYIf:ttaJCję obecną:
. prooenrL gotlÓwką, a resZltę na weksle,_ Zakupy czyrri!one są w Łodz~ w p1"ZJewrainie 45-ci'o dni-owe. Wysokość pol
pierwszym rzędzie przez kupców pTowin krycia. gotówkowego uzarleż:n.i!oną jest od
cj<malnych) ktOrzy tu przybyH w z:U,aocmej jakości toWaIi'U.
i,~ości, to też ożywien<be obecn.e przybrało . - Czy obecn,e ożywienie ma charak'...
dość duże rozroila-ry, nie maina. jednlalkże te1" sp.ekuDacyjny? - zadajemy nd:edyskref
dZ'iś już prZleSądZli!ć,' ja,k długo okres ten ne pyta1J.ie.
potrwa.
- Do pewnego st,opruirar ,tali. Za'U"W'a~
"Napór" kupców na towary jest, jak żyćsrę bOW'Lem daje hardzo ,Sfillw napór
już S1twieI'dzd.rłem j bardzo w'ie!lthll, a dioty- na t 'o wary wełn:io.tnJe rimowe, co ' dotąd
czy w daliszym ci:ągu towarów lepszych, nigdy nie mk'lto miejsca o tak wczesnej
tak że np. dobryoh kamgrurnów daje się porze.
'
<B.

uam

Kwiatki

Z

brul<u wielkomiejskiego.

Michelsohn (E'Ofwa)
Zamach samobójczy.
Pod kołami pociągu.
Czarna Maskla, a,takuje częŚc~iej. Mil..
Wczoraj w kancelarji parafji N. M. P.
Na torze kolejowym w Andrzejowie.
che'lstObin IJ\ewny w pozyciadl PI~lrt:ero
wych. '.AfaJkę rrz,erywa policja z POWQ-, przy ulicy Kościelnej ;N'g 10, robotnik 32~ 50-letni robotnik kolejowy, Walenty Sze~
letni Ignacy Krygier, \v celu samobójczym szo, zosinł przejechany przez pociąg·
da Q'fl67'1~'On.ej pory.
Widz.

świetne karykatury
A~TURA SZYKA
z tekstem Ju~jall1a Tlllwhn~ poleca

napił się esencji' octowej.
Pro.wizoryczny opatwne~( n~łożono nie~
Zawezwany lekarz pogotowia~ po prze~ szczęś~l\v.emu w Andrz.eJowle, poczem
płukaniu desperatowi żołądka, pozostawiŁ przywleZl?nO go do ŁodZI, dokąd na dwo·
~o na miejw w stanie wzO'lędnie dobrym. rzec kolejOWy zawezwano lekarza pogoto·
b
wia, który odwiózł go w ciężkim stanie
Domy się walą.
do szpitala Poznańskich.

_

Tępem narzędziein.

15-1ecniemu synowi robotnicy An'tonieW podwórzu domu M!! 36 przy uli t Y
mu Abramowiczowi w komórce, znajdują
Księgarnia Alfreda Słraucha
rohotnik 28-1etni W·ładysław
Karolewskiej,
cej
się
w
podwórzu
domu
N!'
!
76
przy
ul.
111, Prez. Narntowicza (J;)zielna) 4
,
Cena ęgzemp\~rza 1.100,000 marek.
,~. G.dańskiej, spadła cegła na głowę, wsklt~ Kiereś, uderzony ;>;ostat tępem narzędzieni,
Os'łatni~ e~emp"\!'ze!
ętf' tek czego otrzymał on ranę ciętą w oko- otrzymawzy ranę tłuczoną w okolicy C;t;O"f'
9: >
.. ~~',e, ~'\t\ qf~
lowej z lewej strony~
,,"i! ~ I.~ .. "A~~ :.i.. ~V'ł'~~"ii' licy lewej ciemieniowej.

~tr

~~~RESS ~ECZOR~

. ..:;4.:-._ _ _...,-__ __

dy

.

T

o uchwaleniu nowej ustawy o ochronie
lokatorów.

wesołości

I
Lawiny !imlechu !

'właścicielom nieruchomości

Lokatorzy przeciwko

L

i sublokatorom.

Nowa ust?wa o ochronie lOkato"'1 jest urągan'iem wszelkiemu nia z zapłatą przypadającej na nich
rów, nie zadowolniła ani lokatorów, poczuciu elementarnej spra- części. Już teraz zamożniejsi zwykle
Najwesel!i':;::l ~omedj:.\ v (; aktach.
, ani właścicieli nieruchomości.
. wiedDiwości możnwoś~ uka- sublokaforzy odgrażają swoim mniej
\!::::lI~~~~:Zd~IT;~~~m31 Centrala Stowarzyszeń lokatorskich rania kogoś za "nienalezyte zamożnym gospodarzom lokali, że ci
ogłosiła list otwarty, w którym no- zachowanae się" wraz- z całą będą zmuszeni oddać im mieszkanie,
~~~~~~zn~~~ml.UiB~ wą ustawę krytykuje w sposób na- jegą rodziną daleko surowiej, bo nie będą mogli ' sami zapłacić
stępujący:
nii nawet za zabójstwo.
zgóry za całe komorne, a oni im
Dziśl I~CASls~ OJ Dziś I
L.:
Nie wolno, wobec braku lokali,
*
*
będą stale przetrzymywali zapłatę,
H ~ A S Y C Z ,<I Y E P O K O W Y
, wyłączać z pod opieki ustawy żad*
żeby doprowadzić
do wyrzucenia
~.:;;"::::;::.::~:::~~,:,- F I t. M: i;~}i..:.'~~:~~~.~~::?::'~.?~'i ' nych lokali,
nie wyłączając nawet
Część lokatorów wystąpiła również głównego lokatora jako niewypłacal.
kino-teatrów, dających chleb setkom przeciw sublokatorom, których nowa nego, poczem sami zajmą lokal. Z
tysięcy pracowników, a tembardziej ustawa wzięła w opiekę.
tych więc pogróżek wynika, że chcąc
'Ilokali, znajdujących się w domach,
Oto, jak lokatorzy formułują swo - zabezpieczyć głównego lokatora od
należących do towarzystw nauko- je zarzuty:
,
możliwej, a nie z jego winy wywo·
wjch (art. 2 punktu c).
Kaidy chyba zrozumie, że miesz- łanej eksmisji. powinien być okreNiedopuszczalną jest eksmisja kanie wspólne z osobami znienawł- 'ślony ustawowo inny termin ostadla prostego widzimisię wła- dzonemi i nienawidzącemi jest męką. teczny do uregulowania komornego
ściciela domu
nawet z do- A trudno wymagać sympatji lub dla lokatorów względem właściciela
MOJE MINlATliRY.
m
6
w
nowowybudowanych,
bodaj obojętności dla osób, kt6re domu" a inny krótszy dla subloka•
gdyż
w
warunkach
dzisiejzostały narzucone przez rek- torów względem gł, lokatorów.
l ..
szy~h to sl~ śmierci równa. wizycję. mieszkanio.wą lub
Prawda, że wypadki wyzysku ze
..
NIe wolno Jest wprowadzać do kt6re niegdyś przyjęte do- strony głównych lokatorów zdarzały
MYbyt-dlu?z:~ doro~ - bmytamy ~t!OW prawodawstwa artykułów tak niemo- browolnie, lecz na całkiem od- się dość często w każdym razie nie
• czo Z!
UZO In t ereoow. 71 ' l1UZO erl
h' k
kt
rt k ł . d
.
h d d . ..
h
k h
'
mimów pla,fłlości 1"ÓŻnych weksli i innych ra nyc Ja ~un
c. a y u ~ Je e- !1uennyc o z~Stelszyc ~arun ac., bywały nigdy tak dokuczkliwe jak wypoc!~tków, jesteśmy Z'ai11a,dto zaaferowani n~s!~go, gdZIe n:~v.:a o prawIe eks- l k~órych obecme pozbyc. się m~ padki wymyślnego znęcania się sub1 n1.e ma.my cza;<;u, by zwrócić uwagę na mISJI przez
własctclela domu bez mozna. Osoby te płacą tle chcą 1 lokatorów nad właścicielami miesz~ieci, które plączą się nam niesfornie u wymówie~ia ~ razie "nienależytego· kiedy ~rn:ą. ~łacą np. .po 300.000 kań, jakie można nieraz usłyszeć w
gW'
•
•
~ __ .J-2 ,' ...I:~ł zachowam a SIę lokatora lub nawet mk. mleSlęczme za pokÓJ, a gdy gł. sądach a które uchodzą ' im zawsze
CZlasloe WOjny tTaJDII:lTOIz;LeJ U"J'" p ..... y
ób
.
d
. k . 1k t
d'
.'
kł d .
,
(l.2Jieo1, Wi~cej może nń.ż żołni'CTze jl ee- "os
prz:z mego
o mlesz ant~ o a or .0 ~awl~ . prz~'']ęcla s. a ag bezkarnie. Tu właśnie bezkarność
sarz Wi:lhe l m. N:e mia:ly należytej opie- przyjętych. Artykuł ten w nowej w sądzte l śmIeją Slę z met1;1ocy sublokatorów wyrażająca się w nie~{i, ~a;n}ed~ywano je w l!auce, n:ie. dawanoo ustawie został jeszcze zaostrzony właściciela lokalu. Czy najuczciwszy możności ich eksmitowania pomimo
lm Je!C, D1 e pObXWotaladno amkchod~ć ~o'zkki. przez wyrzucenie słów
.rażącego i nawet lokator, mający dwóch czy nadużyć sprawia że ludzie ucieka]'ą
:n-OffiIl;~ogra f u. o o r.ego O'S'Z1ht.l e, l l~ o
zyw.
d
j
d b· t
h tak·tC h su.o
bl kat or ó w, b ~ dł'
' •
'
da pien.~, illte kt1po~ dzieciom ksią uporc . eg?, co a e przy o ro 1- rzec .
z e Się do róznych
wybiegów,
aby tyI~
ŻeK, .bo m;notm"k k,sięgarskr skakM ciMle nie, złej wolt pole do .sz:rokich n~: W s~ante uło~yć SIę dobrowolme;: ko ukryć przed okiem władzy jakiś
.w gorę, ll~ spr~Wlano im nowych ~bra- duzyć p:zy ~owolneJ mte;Pr~tacJl swoIm gospodarze~ co do całoscl zbywający pokój i zaoszczędzić so,
~k, ~o Si ~"! wyv~ywa:~ drm·yllt1ę słowa "menal.ezyty". Ot6z Jest/komornego, gdy Jego sUblokatorlyl bie możliwych strat i udręczeń.
l~row m . , ,kturowych, me wysyl~ rzeczą nie do pomyślenia będą mu czynili szykany i utrudnie-

aba

no !Lch na, wttles, bo, chłop'!] dOl.UaJ~li SIlę
'WYsokich cen za. letnie mies:ikanila....
_ 'A dzieci sie.diiałr, d!cho w ką'CliJiii i

,

a

~~~ ~, fe ~ ~tó~, ~

!fta. ~ myśR,

lt'Ill

ta«e

p_~YJem~c

k1Dry. stara.
w tyC1U.

-Migawki sądowe.

Sbę !p1:a1W~

--o------

Niech to me, yrygł;da 1!!a pal'<Xłolts -:owym ,,~ -;-}est n:ąd, o którym

'I ..

.,

~e mocźna powl&meć, że upadł
"
.
T ,. . _L'_ .il...ł::
o -- li
t.~_'7 • • o
I
Bo ot;<> nąd m~:nt :na ~adi w:~ho
~~Uit< -~ ~Ć OCn<IIC, Jak Ja, by
~ch tylko za.bawM dl~!lJ dzń'eC11i,
zro1JtllIlileć, 00 w~ystko, ,c o mtę ~ało pcD.re'Wttlli:aJnle p$'SZe, strzelby, papiero WlIrego.~ m Uil~~Y PodJrZ'eczin:e'} na,. Sta,.we hełmy, l!a;Ikil z zamykaUącem siłę oc7Jy .rem mtesCl'e.
. .
ma, j;)iszc-:całkoi, orga'Illci, <ilłibolo, kroldiet,. Tn'eba: mWeć w so~j'e ~(I~ uczuc:a, lik
piłki footbalowe, kręgle, "CZJa:l"!I!ego Pil(). Ja mam, t'rZleba przeca:e'l"prec e:at.e plekło
,.Semper avaJlu", ołówktt,.saJa,be:1ki u,drę~1i ,$ mąk, jak ja p.rzeai~ł~, by
pja.ce, pndełeCZJk.a z faxb.amD .il wie'le, wi'e nate potępl~ paara. S. K., by z:r:.e habla5.tŁow!lĆ
Ze in~ch piękrry;ch.1"ze.czy...
.
~o. w cakl ~ełnr Jego okamłeJ t'US"zty t '\Wel
Niecdh ~ d'ziea Cl'leszą,.
kOŚCli SIe![:a:.~~:.L ._l': '" • M.,J:, ,
.. R 7lą' {) nas zapomnJj:al
.
. nJe'1Jai ~l~\;, JWA 'fa 11 1c~IeWl'C2l,
. Nam będzIfe na.aatf t:aJk samo źle, }<lk do cierp1teć za ~O'1lI}""
•
'
trchcz~ <li more nawet ~ej, bo s~jm
TOC"źeb~ Umleć"l'3- k ja, It DanJte, nla.plsac
tJchwa.ul prawo w.ywom zJboża, zwglrlMll'Cę dru~ą "Nlenoską •
• za to wam - d~ _ będzie'
T.rzel:>a mkć W'l"esuie choć t!ro~kę
I:tobrze!
wyrozum1aił'<liŚcl!, ehoć troszkę m~łoścl bUź
Stattńefą mbruwió(J
Mego, ażeby pojąć tr!lJ~edj'ę, r.ozpaCZl i bóJ
Będz;i.emy się ~1i we'Sd>1'o, rn~'e, sk:rzywcbJ®ego mora~oe, fizyc:zm.e, dltt~o, bez ł1'osld - w ślepą brubkę w ZIa- cbowo i m3Jterja,lnre pana S. K.
cza:rcywane koto i, t1 e1e..mele ~U!dlIci: gospo
M6f Bo'Ż.eL. I ja miafum Il!i!e:gdly~ fMO
M'l"Z, malutlcit'... J
fą Maryltę (teraz mam Róźkę, a1lIe to WS,&,/
BQlsId.
stko jedno) otóż, ~ ja mi'a lem nie~ś sw'o
tą Marylę ~ wiem co to znaczy, je.:ielfi się
kogoś kocha" aJ ta, któ1'ą się kocha _ kocha,aQe kocha, n!iIe t'ello, który ją kocha,
Komun-kał.
a~e kocha tego, który ją może kocha, a:łe
me kocha Tej ta-k, jak ten, który ją rze<!'2Jy
-,wśde kocha...
A ;ednak - macie najlepszy 'diOwM-żyję ... (bo to ja: piszę!).
Powyższe podaję zgóry do wiadorI1Qści
Pan!ie S, K.I Mofe najgłę~sze spółczude!
p.ublicznej i proszę o s o b y, które się

tn:skt".

T

I

łatwo obramją

w

językiIch

'.

Tę

Pa'I1'J118. Estera, F. kochała p~ S, K.
Pan L. R kochał róW'J1lież pannę Este-

F.

Pattma Estera F. również kochała paL. R. VI myśl prnysłowila - "Serce
nu.e słu~a. nie wie, co to pan S. K., a <XI
pam L. R."
.Każda miłoSć ma jednak swoje graSlfee ścitŚle określone,
wioęc dziWlOOgo
że pan S, K, żądał zawarcia §!rubu.
'
PrżYl1otowan:ia zostały pocZ)'lil:io.ne,
Panna młoda pożegnala sie ze swvm suna

polskim, i'rSlncu;;kim.
l

po'oca w wicl:,im wyborze

[tytel
ia JfnW6śri Nfm~a ~trau[ba' 'rop~~~~~~e~d;;;; '~eSJ' ~~ Sler~
Ul, Prez
(Dzielna) 14.
ce na"1.a L. R.
N~rntQwicza

Tel. 13-85,
Ah)n3lrent 'iI'esJ CI1Y 2.500,000 n k
•
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~cZ'c~o me ma ta' ()i ,ec1 ...

ze: t"-0!.Lo,

A zabola,ło tak silnie, Ż~ gdyby w po-.

••

o

ł

u

~ę SIlę ntte opanuęł'a!,

t.:..

pęKll()luy 1) peW'nlości'ą..
,
.•
.
•
.,p~ L. R. postaoOWlł do ś,r.~bu me <hl.
puSClC za wsreIką cenę, choclla:żby w do
larach,. 'pł~ych j!ot6wką.
I ~ W'l'ęc Mobi paln L, R,1 ,
. , T)'Il'k o tyle, że roztrąbi~ urM. et 0t;bł,
Jakoby panna Est:ra F, mlał.a '!1regO.Ys w
cz.asa~h mł~anreń~a no.;. Jak ~ pO'wled'Z.'1~ćk'" m1!~ - łla;kl'e cćos, co ?le mi·
wsze, Ja ur~ ..uu.o:;, mo~ y czems...
P0tw:tTZl? .
Tak Jest!
.
Co mu S1ę za to na1tezy?
P.o tWalray?1
T* jesst:!

b

Jedna z córek zmarłego prezydenta
Woodrowa Wilsona, panna Margaret przed
kilku laty ukończyła prawo i w Nowym
Jorka prowadzi biuro adwokackie cieszące
.
. lk
I'
'
Slę WIe ą popu arnOŚClą w sprawach za·
równo cywilnych jak karnych.
.
W czasie wojny panna Wilson udała
się do Prancji, gdzie była bardzo czynną I
ezłonkinią Towarzystwa opieki nad żołnie.
rzami.
Po zgonie wielkiego o:ca młoda adwo o
katka otrzymała mnóstwo Jofe rt od amery~
kan, którzy chcąc dać dowód uznania dlą
zasług Wilsona, zasypali ją prośbami o za.
jęcie się ich sprawami. Panna Wilsonów.
na odpowiedziała, iż ze względów czysto
fizycznych, praktyki bardziej nii obecnie
rozszerzać nie jest w stanie.
;'

,

Odzie lepi •

Dosta~?
Autorka .Kroniki kobiecej".w dzienni.
A jak-że, Na PocfrzecVlej:
ku francuskim »Matin" zamieszcza naste.
No., dobrze, a, co dostał za to pan S,
K.?
,
pujące uwagi na temat żądań kobiet tti.
Pra,Wfe, że.me. Sędzia wzi-ął pod u- reckic~:
.'
,
'
.

wagę motywy rękoczynu iJ skazał oska!!"- .. ZWIązek kobIet ture~klch za~ądał r~,,?·
żonego na zapłaC'enie kosztów sądowych. ZJl usta,wodawstwa s:-V0J~go krajU o~n~sn~e
, A ślub panny Estery F. z panem S. K. do ,kobl~t. Don:agaj~ Slę onp.. ZnleSlema
?dbył si~, a jakże, i 1.!łi.tam byłem, miód poltga~ll, og.ra,m,czema !,ozwod,O\~ l \VP~O' I
11 :-vnno ptłem, a e?R'- W1dZliał i s:~ VI wadzenta, ta~lel mst~tuCjl małzensh~a,. ja·
mtgawkach nakrestiłem..

rluńs.

CZYTAJ'CIE

Pan S. K. kcYch'rul pa!l1..>ttę ESlte;;- F.

me

,d3maCC~"rn I ro:;,jsl,d,1

Córka prezydenta Wilsona.

ES't era F S K 1• L R

'.

o nleprzyc:hodzenie
na mój jutrzejszy odczyt p. t. "Łódf,
łodzianie, łodzianki i ja"
2090
WACŁAW OLSZEWSKI.

.

"

epu ike"

. DZIŚ wł~sD1e poczta przymosła mi trzy
listy. ,
pler~szy~ jedna 7. czytelniczek
donosl, ze mąz, kto!ego obdarzyła pełnem
zaufa~ie~, .zdradza ją w sposób niegodny
od dZleslęClU lat.
.
Autorka listu drugiego została parzucona wraz,z dwoj~iem dzieci, ponieważ "sprzy.
krzyła S1ę swojemu mężowi" trzecia wresz.
cie zapytuje, w jaki sposób może uzyskać
separację od męża, który jest obłąkany.

W.

SALA FILHARMOtłJI

,

DZIS,

ka Ob?WlązU}e, w panstwach .europeJsklch.

O

godz. 8.30

Wo

Stanisław Przybyszewsł

i

o~i~O~~ t. [ZAROWnICA i CZARNA MAfiJI Pozostałe bilety w k~słe Fith1fftnonji.

DOW

JfXllKHS WIHIOH"r
Łódź

27 marca 1924

\Varszawska

giełda

(Telefonem od sprawozd.
GOTóWKA.
Dolary 9,350.000-9.300.000.
Franki franc. 502,500--:-500.000.

CZEKI.

wa utowa.

giełdowego "Expressu6~).

Łódź

27 marca 1924

złotego.

Czwartek 27 marca t .800.000 mk.
Piątek 28 marca 1.800.000 mk.

..

Holandja 3,390.000.
Kopnhaga 1,440.000.
Londyn 39,450.000.
Nowy Jork 9,200.000-9,240.000.
Paryż 495.000.
Praga 260.000.
Szwajcwrja l,58~.OOO.
Sztokholm 2,42{).OOO.
Wiedeń 129.00.
Włochy 390.000.

.,

Kurs waloryzacyjny franka

tlfIPRm WIECZORny,

Dla ophd kolejowych i telegraficznych: 1,800,000 mk.
Dla wyrobów tytuniowych : 1,800,000 mk.

Belgja 404.100----400.000.
I~ _ •
Holandja 3,460.000.-3.440.000. li
Londyn 40.200.000-39.950.000.
!'
Nowy Jork 9,350.000-9.300.000.
GIEŁDA KOPENHASKA.
Zurych 607.
Londyn 150,87 li PQł,
Paryż 508.000-504.000.
!, I
Kopenhaga, 26 maJl"ca.
DRUGIE NOTOWANIA WARSZAWNawy Jork 34,95.
Londyn
27,15
Praga 271,900-264.600.
SKIE.
Wiedeó 498.
Nowy
Jor:k
634,00
Szwajcarja 1,617.500-1,607.500.
f..
Dolary 9,350.000.
Ma;rka mem. 7,90 za Mljon.
Paryż 34,20
Dolrury 9.375.000 (w żadMliu).
Wiedeń 132,10-130,95.
Paryż 191,25.
. . .
Antwerpja 27,35
Tendencja sł.aba.
Włochy
153.
i
pół.
Włochy 409,500--402.000.
Zurych 109,30
AmsterdJatm 234,00
Frank złoty 1,800.000.
TRZECIE I CZWARTe NOTOWANIA
OIELDA LONDYŃSI(A.
SztOlkhohn 167,65
Miljonówka 1,100.ooQ-1,025.000WARSZAWSKIE.
Chrystjania 86,35
Londyn, 26 marca 1,225.000, bez zmr.an.
IieIs~ngi-ors 15,80
Nowy Jork 429.50.
Bony złote 1,350.000-1,400.000.
Fraocja 79,275
Pra.ga 18,35
PIERWSZA PRZEDOIELDA GDA~
Pożyczka dolarowa 5,640.000.
-BeLgja 100.
Rzym 27,50
SKA.
Włochy 99,50.
Tendencja bez zmiany.
GDAŃSK, 27 marca. (Telefonem od
GIEŁDA SZTOKHOLMSKA.
Szwajcarja 24,85.
sprawozdawcv giełdowego "Expressu),
. PIERWSZA PRZEDGIELDA WARHiszpanja 33.
Sztokhilm. 26 m3!rca.
Marka polska 0,63.
_.
SZAWSKA.
Portuga'Ha
1,75.'
LOUlId'yn 16,22
Warszawa 0,62.
Helgja 392.000.
... I- ~ l'. c I
Holandja
11,61
i jedn.a...czwarta.
BelflilIl
0,88
za
hia'jQn
DoJary 5,813/~.
Chrystjanja 1,250.000. ;.. A k, ~ ! -t I
Damja 27,14.
Pa;ryż 20,50
Norwegja 31,455.
Bl1uklSela 16,50
Szwecja, 16,20.
SzwajcaT]aJ 65,30
Helsingfors 171,75.
Ams.ierd(\Jm 139,75
Niemcy 18,8 biljona.
Kopemaga 59,50
Au&trja
305,000_
Żyrardów
1810-1815-1795
~
I
I. BANKOWE.
Chrystjamja 51,50
P1'aga
147.50.
Belpol
450
',(
..
"'
.
I
Waszyngton 377,75
Bank Dyskontowy 38-28-28,250Borkowski\ 6-5750
V
(8 em.) 24.
łIels.i1ngfms 9,46
Ja'blka.wscy 890-825-875
.
OltŁDA NOWOJORSKA.
Pra·g a 11,60
Bank Ha'nd1owy 31-27,750-28.
Syndykat
R,o.m.
11500-10-10500
Bank dla H. i P. 5.900--5.700--5.800.
1
Nowy Jork, 26 marca.
fi.erbata (5 em.) 400
'.łIEŁDA CHRYSTJANSKA.
Barrk Kredytowy 2-2,100.
Kurs dz~en:ny 4 proc. .
TkaiTI im'a 375
Bank Handl. w PO'Z-n. 9.500--10.
L01lJdyn 4,29,50.
Chrystianja, 26 maJrca.
Zach.
Tow 600-725
Ba'nk Przem. we Lwowie· 2-1,950.
60 dni 4,26.50.
Londyn
LondYil1 31,60
Polbal 550
Bank Tow. Spółdz. 21,500-20.
Paryż 5,40.
P(\Jryż
39,75
p ·ol. Lloyd 875 (7 em.) 800
Bank Wił. PT. Handl. 375-325.
Amsterdam 36,14.
Nowy Jork 736,00
Iiaberbusch 26,5-25,5-25750
Bank Zachodni 10-9,750-9.900 (6
Praga 2,91.
Amsterdam
270,00
Pustelni'ki 5
em.) 9-8.650.
Berlin 225 / S-22 Sj, oentów za biljon,
Zurych 127,00
Spirytus
9100-8300
(4)
Bank Z. Kr. we Lwowie 800.
łIelsimJgfors 18,45
Lombard 2050
Bank Zjedn. ziem. Pol. 5.750.
~tL. NOTOWANIA BAWEŁNY.
Antw.er'pja 31,75
Tehate
11
,5
Ba>nk Zw. Sp. Zaroh. 21.750-20,900
Sztokholm 195,00
Nowy Jork, 26 mar·ca.
Tcndencja słaba.
~1,250.
Kopenhaga 11&7.5
do
portów
Atla'l'ltylku v Golfu
Dowóz
Bank Zw. Ziemien 750.
Praga 21,50
6,{){)IO .
KONCERT NUSTYCZNY.
.
WeW1Ilątrz kraju 2,000
CHEMICZNE ELEKTRYCZNE, CUGIEŁDA AMSTERDAMSKA.
Zapowiedziany na 2-go kwietnia r. b.
Wywóz na kontyge:nt 2,000
KROWE, CEMENTOWE:
koncert mistyczny w sali Fi1hramonji,
Looo 27,05
Amsterdam, 26 marca.
wzbudził w Łodzi łatwo zrozum1ClJłe zainCeraM. 650-700-670.
Maj 26,95-26,99
Londyn 11,68 i pół.
teresowanie. Nic dz;wnego! Koncert ten
Sole potasowe 25.500-25.
Lipi:ec 26.39-26,45
Berlin 0,61 za biljon.
jedyny w swym rodzaju, pozbawiony sza
Kiqewski 1,550-1.775-1.500.
Sierpień 25,30
Paryż 14,57 i pół.
blonu, a tchnący pełnią poezji i mistycy~
PullSt 1.675-1.600-1.625.
Szwajcrurja 46,72 t pót
Wrz.es1'eń 24,80-24.8-5
mu odróżnta się od wszystk ich koncertów
Spless 4.
Wiedeń 0,0038 i jedna-ó~ma.
PialŹdzi'ernJ!k: 24,08-24,12
jakilc odbywały się w ostatni'c h latach.
Strem 65.500.
Kopenhaga 42,80.
Grt.tdz~eń 23,80
Jako soliści międZIY [n,nemi występują
WHdt 720-700-710.
Sztokholm 71,60.
Styczeń 23,40
.'
znarna primadonna opery warszawskiej
Zgierz 16,500-16.
Chrys.tjan.ja 36,85.
N()wy Orlean. 26 ma.rca.
Elekta-. Dąbrowa 4.800-4.700--4.500 HaJlina Les,ka, z~nakomity skrzypek Stad
Nowy Jork 270.50.
Loco 27,50
sław Frydberg, prof. Birnbach-Lange, TeElektryczność 7.250-7.
Bruksela 11.47 i pół.
Maj 27,22
odor Ryder (firhrurmonja) i znany litera,t
Pol. Tow. Elektr. 750-775-750.
Madryt 35,10.
Upitec 26,35
Henryk Zimme'rnnan.
Brown Bowed 3,5.
Wl.ochy 11,70.
P<:1JŹdz.ilenł1ltk 23,42
Siła i Światło 2,575--2.525.
Praga 784-788.
Grr..l<C}lz'ień 23,45
DZISIEJSZY ODCZYT PR!YBYSŹEW
Chodorów 21,500-20,250-20,750.
He-lsingfors 670-680.
Styczeń 23,30
CZęstooLce 10.750-10.250.
SKIEGO.
Liverpool, 26 marca.
Gosławice 5,800-6,100--5,950.
GIEŁDA PRASKA.
Jak było do przewidze:nń.a , wywołał
Ma'rzec 16,25
Michatbw 3,100-2.900-2.950.
odcz,yt dzisiejszy Sta:n1sława Przybyszew
Ma.j 16,15
Praga, 26 1l"AU'ca.
War. T. Fabr. Cukru 17,250-16ski'ego niezwykłe z.ainteres.owanie i stano
Uj:liec 15,78
Amsterdam
13,10.
16.750. w,i prawd~iwą sensację dna. Temat: "Cza
Paźclz.rernilk 14,28
Berlin 7,94 za biljon.
Firley 3,8{)D-3,750-3.85 0 ,
rownj':;a i czarna magja".
Chrystjanja 470.
Brema, 26 ma!Tca.
Łazy 660-640-650.
-)
Celna za 1 kl'g. 29,77 centówamery·
Kopenhaga 546.
I
. kański,ch.
Sz1'okholm 912.
l
DRZEWNE, NAFTOWE I METAI~~~~~~!!~~~!!~!!!!~~~~~~~~~ęe!!!!~..
~!!!!!!!
LURGICZNE.
Crc~cvvia
Schol1eberger
Kickel'S
2:
t
Dr'zewny P. j, li. 1675-1725
\V drugim spotkaniu z dmżymą niePrzem. Leśny 400
.
WalL T. KOjJI. Węgla 25,";00-25250- mk'.~cką, wyszfa znów zwycięsk<ĆJ Cra(4)
COV~IJ:, bijąc ftrZ'2dwni'ka 2: 1.
FOCH U PAPIEżA'. .,
OPLA TY POCZTOWE NIEZMIENIO ..
POIIska Nafta 2100-1950
W. K. S. Legia-Warszawianka 3:1(1:0)
Polska Agencja Telegraficzna.
NE.
Pol. Prz. Naft. 3800-3'125-3750
Cha ró\\ ,;,o('zędna. Bramki dl'a Legji
Polska Agencja Telegraficzna.
Rzym, 26 malrca.
Ncbel 7500-7250 (6 cm.) 7
zdobyli KLm.::z.a·k 2 li AmiiIO\vicz 1. Dla
Warszawa, 26 marca.
Pa·pież przyjął na prywa t,nej audjlen
Lenartowilcz 675-700-800
\i\iI)n', zawmllki uzyskał honorową bram
Na czas od 1 do t5 kwietnia włącz cJi. marszałka Pocha.
Cegielski' 2475-2.300-2250
kę .Tun~.
ni~ obowiązują te same opłaty pocztoPo:a~:a (Warszawa)-Pogoll (Katowice) we_ teleioniczne i telegraficzne,
fit~ner 36 (6)
jakie
MINISTER CZESKI PRZEKUPIONY.
Ulpop 2900-2700
Z2\\ ody nt'~~dzy mlstrz'em stoHcv a
ustalono na czas od 16 do 31 marca.
Praga, 26 mraca.
ModrzcJów 51-ó,) (5)
ŚI"ską
użyną, zako,ńczyly się zWYi:ię
PAKT GWARANCYJNY Z FRANCJĄ.
Urzędowo doooszą o aresztowaniu
Norbli'n 2850-2700-2800
stw~'m perw:;zcj.
Polska Agencja Telegraficzna.
radcy ministetjalnego w Ullinisterstwie
Ortw:::in 2150-":1150
WAll I O PUCHAR WE WIEDNIU.
Londyn, 26 marca.
poczt, LitZlIIlana, pod zarzutem, że jako
OstrQ.\Vif:::cl(ł~· 46,5-42.3-43250
Simmering - Rapid 2:1 (0:1)
Pnlityczny sprawozdawca
..D a ily szef departamentu dostaw materjałów
Pa~'O\volY 1600-190·,,-1800
l fiezrn '/., a
przc\ 'a(~a S'mme'i"irng'l1 Te!~g!'ap'h" donosi, że Ula wczorajszej technicznych dał się przekupić przez njef udzl,i 600-400 c!r.
a.t! ,.ocimto·dzol1~" drnżyJlC\ f<apidu. W !~onferencji przedstawicieli stronnictw które firmy. VII czasie śledztwa Lit zStara::howice 16S00-16375
~\'v il.:;tnei f,o·nmil; z,wajd'owal0 się tri10 0- parlamentarnych postanowiono zażądać mann przyznał się do winy.
!3uchcdl. iów G-7
lronne zwydężcy.
11? dzisiejszem posiedzeniu
izby gmin
Trz(!bi"!fa 2900
Bramf1ę dla Ra]Yidu zdobył KiThes II od rządu wyjaśnień w sprawie stalJlowis KONTROLA WOJSKOWA W NIEM"
Unja 25
CZECH.
Db. Si.tJ1'l l1erilligu zd{)był bl-amki liJ:1IUS- ka gabinetu w kwestii paktu gwarancyj
llrsll', 4S!10-47nn-47.:::0
Wiedeń, 26 marca.
Zj. Po. fabr. H():)-1425
wirth. Najl~pszy na boisku bramkarz Ra nc~o z Francją.
"Neue Frcie Presse" donosi z Berlina
[Iidu - KolaI'.
Postanowiono również domagać się
IV. Wł.óKmI~NICZ!!. HANDLOWE
::-:;ędz!lO\\ al p. Pl.dJt.
wylaśnień w sv,rawie obrad
ostatniej że Niem(;y odpowiedzą odmownie na notę
Przez p.owy ższą przegraną z,OSU3tt Ra sesji Ligi Narodów w kwestii zagłębia ententy w sprawie kontroli wojskoweł,
I R1' iNf..
pkl wylduczony z dCl!l~~ej walki o pu- S~lary oraz o obecllem pQłożeniu llad Rząd niemiecki zaproponuje objęcie konKonopie 2500
troli w Niemczech przez Li!łe narodów.
har.
sk, Ruł1rą i w Palatynacie.
Z:l.\ kI' ie 2225

Warszawska

giełda

ieldv zagraniczne.

akcjowa.

n.

m.

Ze sportu.

I

I

OSTATNIE TELECiRAMY.

Str. li
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liga do zwalczania chorób
umysłowych"

W Budapeszcie zawiązano ligę, mają
na celu waJlkę z chorobami UlI\ysłowe
mi, NaJ.ieżą do niej n:ajwybi'tn:iersi lekarze, oraz przecLstawidele życia umysło
we~o i po.I~tycznego stolJcy Węgier.
Na pierwsZleffi P9sie&e:rhliu mimisiel'
spraw społecznych, dr. Józef Va:ss, wy~łOSl:ł mowę, określają.cą cele związku.
Porówna·! mózg ludiz~;rl. do cudownej, skorn
olikO'Wanej maoszyny.
"Według odw:ieczm'!go przesądu, .ówił, nlleslzcZięś{iwy chory umysłowo bYWa
wyłąCZO'1lY re SipoteczeńsJtwa ,i zamkmęty
w z;aoktad'zie p.odobn1e jak trędowaty lub
~adżumion'Y. Takie postępowalflie skazuJe na wi.:ecz:n,ą noc wie.le ofiar, które mogłyhy jeszcze mieć prawo do życia".
Dr, OH,W, naczelny doktór zakładu
cI1a umysłowo chOTJch w Budapeszcie,
mówii! o nowych metodach l~cze!Di.a,
.,Re,f orma psychiatrji jesT Ziasługą {ran
cusk,rch doktorów. Od czasu wo.jny nauka
ta w~slzta Dla inne &ogi Poza ttont'em
cą

Zaginione

·asło

l Swietna karjera zbieracza

z:a:lożono we Francji licroe stacIe obserwacyjne dla chorych. RezuH.a.ty były zdu
mi·ewa·jące. W samym Paryżu fraon~uscy
lekarZie urat.owallj, z 20 tysięcy umysłol\vo
chorych - 15 tysi.ęcy",
Prele~ent zwiedzaJ kl~.nilkę urychjatry
czną W Pa,ryżu słynnego ,dr. Toul'Ous·e f
zaznajomi! się z nowemi metodami Nie
jest to właściwie z:a,ld.a.d d'l\a obłąkanych,
Jem to rodzaj pośred:n:[, mcrędzy światem
a lecznicą. Chorzy, cierpiący na. rozmaite
neurozy. są kierowaniJ cło s.zpi:ta:l!a dr. Tou
lous.e. Większość pacjentów bywa wyleczona, delirium mija i choorzy wracają do
domów. N~eulecza!lnych odda.ją d'o m'kła
du dla obłąk.a:ny~h.
Liga węg~et'ska ma zamj!ar zrefO<l'1llow.a"ć swoje zakllady ll1Ja wwr francuskich,
Honorowym preze~em Ligi jest arcyMsku'P Czerooch. Prezesem rzeczywistym, prof. uniwersytetu Ernest Morawczyk.

królowej Zenobji.

Wyl{opałiska

w Syrji.

POI

Związ.ek PlllI'ys~ilch aJrchoologów
wpadła w -ręce rzyrn:slkJdi l.egjOl1J~ÓW,
<lio s.yrj-j, 'trzy milSje, diln W'Yl11,ordowa,hil ~I wszyst!kioh mileszkań

ltaJI1IOW~l wys.łać

"Na szl'aku" Jacka Lond'ou1I3. jelSt e!{}o
a· wm:a[JIt)11Zn1 dzJikiJch, kail'-''klolomny·ch awantur musL podbJ'ć nawet
najbardziej .,zasied:z.ia~ych". I kto wie,
czy ostJatlki' j<€:fjz>cze romantyzmu mi,e tuła:ją się na triliktach i uli·cach, a wyłowilć
je p.otrafi tylko wtóczQga. Włóczęga bo
wiJem jest tym i'stQlt·nym gl'O'betlfiQItteT'e1ł11
kt.óry z ca·!ą beztro lut
wchlania
w
sieL:le różnorodn6'Śc ziawisk pr.zystl()so
'NująC s·i·ę z łatwością bezdomnego woln.ego, człowieka do kl3.lżdego· śmd:owi-s:ka.
t-r:~ ,o-rja taki'ego" (X:zęgi to najbaTnliezrówlTIa""mjlejsza opowieśĆ p a
nych [.i;:-ozygód... Bo sp1'yt i, bezczelność
są d~a n,iego jedyną drogą do osiągnd-ęda mo'ż!'fwośd bytowani):!I. Często j,ed'nak
z o\vych rycerzy-wagabuntc!.'ó w
wyrast<łiją rycerze prz.emysłu.
Spryt
i szczęście wyrzuca tych l'1ldzD n.a popeją łlatzi·ka,

bu:clJowU 'odkopa'Ć ~ odzyskać pom\rWków
ZlalgulOnej ku!,tllir·y, chociaż wloSlkii aTchil!ekt Ber.~OIIlJe; ~plr~wa·r plan wyk<?1pahl~1k PaI:;mr y . N,lleTąt2; Jed'lllak Arahow:e
Z:~ldow:aolr uszl~{odzCJl11.e !wlumlTl'Y, karnIe
me gr()l~owe .~I svc:zą~k~
sl:łf!'kofa:gów.
Sz~ą~ te d'aryą ·POJę CJJe • o wysoko roz-

W\llmęf.eJ ~H'Urz.e da.wl11t~IJ,ra.llmnn-:Y.
Na ~le ohecne..:r mlS]1t. st!()łI, znany
~!IlIC'IlSlkliJ ar<:h~olog. M~'llTlce ~tma·ń, a
Jego po~o~iki:em będzlle -!ie;wld!
IughoLeli, dluń~k~ UC~Y'. sp.eq~lStlał od odczytywmna paI~s'kich InaJP!·s,6w.
..

Rząd f,ranou'Slk~1 odda: do dyspozyc]1
a'l'IChoolog6w pewną ltllCZbę
zoJiI1Iilell"zy.
Gelnleif'a'l W-eJlga;nd. zamiJIOWlamy tu·rysta.
który n:iedalWlI1o zw:i:ed!Za:1 ()Iko1.~ Pa·Irni
ry będozile rowmd,eż towa'l'zyszyt misjli~
Drug.a mLs.ja, która: ma biadać oko.J.ice
Haulfa'1ll11, będzie m:i:aJa
za kierow:nd:ka

Mi!sja, !która obecrue: TOZ'j:pczyma prJal
ce . w Palmalr.Ze, maJ ua.dlzwycz:a:i ciekawc zadaru.e. PaMrj;raJ byla: 'Stolicą sJymil1ej k.riÓlowej ZelTllQibjJl, któr<r zWY1(:liężyw
5ZY le-g-jony ceS3!r:za Q!a;l!I!iooiUsa, pod!bx.11al cally :Egilpt i: w.ilększą część Azji!· Mn1ej .J)'rof. uIlli:wersyietu praskiego, Hoyeny'e
sZI::d. Od:y wreszcI,ę w. :1'. Z73 ~al1'rnliira go.

Trzy

żony

a Jeden

mąż.

PrZle·d są·dem b'erl'iń's'kim stanął obec- só1) się 1'<> raz wtóry ożenił, wobe~ tego
:nie kUipiec HardtŁ, oska'l"Żony ob~maę. i on m!i:a.r prawo sądzńć, że z powodu roHarocit przed wojQą miesZlkał w Rosji i tam syUskiego prz.ew.rotu jego małżeństwo zosię ożea:lńd. Po wojnJe tt'zucii~ swą żonę 1 st-a:ło unieważn1O'Ite. Zreszil:ą woli on radz:ie~ko na pasrŁwę losu i rprzy,jechał do czei wró·cić do więzientia, an.irieli żyć ze
Niewec, gdzie., przemi~cz;aW'szy o swem 1swą pierwszą żoną.
pleTWszem małżeń~t'Wie, p~Dlowlliesię o- . Rz,e~z oczywista, że na rozprawie 0ienił.
..
. .
hecne były wszystkie trzy żony.. Gdy zaT o dru~le je·g o małżeń.Sil:wo slOOńczyło pa·dl): wyrok, skazujący HarcLta na półtora
się bardzo rychło rozwocLem. Harot roku w;ięzlIenia, oskarżony padł na podlo
ożenił siJę wówcz:as po raz trxeC'j. Wkrót gę w k0DlWU1~ach, Jednocześnie na ła
ce jeldJnak poja~ła się na bruku berIiń- wach świadków rozl1egł 'się sbraszny
s'kim jelgo pierwsza ż,ooa ~ zacz:ęła docho krzyk wszySil:'kich trzech żon, miotają
ch:i.ś s,"'~'Ych praw. .
.
cych przeld'eńs1lwa na niesprawiedliwego
Sprawa p.oszła do sądu. Oskarżony sęd7liego 1: spiesxą~ych skazanemu mężo
bronił się tem, że Trocki w ten sam &pO- 'Wli, z pomocą ...

JULJAN STARSKI.

117) ki., zawierającej SI~omę m1a;st matlJu1aktury....
- Bo co to jest takli: ZW'"9"czajny złodZli:ej·?
:- ma~ł, gdy c~il upiił się
- - x - -.
w gron1.eSIWOIlch komp~onów, - Tak
y ZllodiZliej w~a~ią~ silę .musi! ~eć
Powieść
UZo tupetu. :L-"r\ll'~ W1ęC~J. ~le p~s:Lada
,o n Itego, C? Ja. posladam: mteHgenC)l..Jak
kol'w!/~~ Toznorodna bY':'a r()tbo~a takiego
złodz1leJa, sprowadza Sl'ę 0IIl.a Jednak do
życia łódzkiego.
jecłnJe.go: korzysta on z nieobecności. cu.---:0:-..
dzeh aby kraść i. tłómaczy się mn~'ej:szym
,lub
wi-ęks.Z)'1ffi prawdopodobieńS<twem, je
Nastały zr1.óW ciężkie dni! d1!ClJ Bellcin,a.
że'lQ.
zostamde przyłlCbpany na ~orącym uPrzex CZias jego rueobecno,śd 'k om'Pania
cz;y:n:ku.
A ja, prOSiZ'ę wa.s, koledzy, to
jego ZiOst'ała roozproS"ZJon:a: część powędro
coś ~o.
wa~a ZiaI kraty. kil·h.-u wyjechało do G&ń
I tak "'żyr ~yszard Bd'kin z dl!lli,a na
ska, a poz:O's1.ao~1 z:mrumieł1i zu'Pe'l'nńe, ..
dzień,
węs'ząc ciągle za jakąś Iepszą okaBe·FkjiJll Wlkręcił się w koła nowego pozją,
by
wypłynąć na powierzchnię życia.
kolern>a: mebieslci:Ch ptaków, lecz; czuł się
P
.
d'
'"' di
&- G 0"śród nich melsWiojo.,.
e~ego lJlilIa, wpa. szy.rano 'o
Mia~ bowiem poLot międ:zynaf'odowe stomsk:lego, spotkał tam SoolIlensona.
~o aferzysty ~ n&e,nawidzit, jak sam o soMyśl, n~by hłyskarwica bl:ysnęła mu w
bie m<ł!w.iał, koraJCłizlieży ki.e'SIZlonkowych.
mózgu:
- To jest dobry ł pewny interes...
To też pog.ardzał tą całą plejadą 0.szusf;Ów, których marzeniem było z:a.ro-. Kazika miałem już dawno na oku.
hienie k1!llruscl miJjonlów marek przez
Znał go rzeczywiśde.
ZapoZlIlał
~o
sprzedaż f.a!tszywych bryl'anItów 'lub pacz podczas swych "występów" w Sopo1ach.

Szatan

Łodzi.

r:m

awanturniczo - obyczajowa
z

ryk~ pap.'ilerosów w Geooi,

SchI'Ilrnber·

g'"er.

MiallaJt 14, gdy 'ucilekl z domu z,amoż
TIlyoh rodiz;irow z Lipska.
z.a.wi:emszył
stę gdzieś w śWi.e'Cile, aż wreszci'e
ITIa
sualte os.ilad!ł w Genui'. Stał się tam z\na·
nyrrn typem uHc z l1IYl1l.
W cZ'a:rnym, wyświ.echta1nynl tUŻ:Ulrl.
ku, z wyrupi:astemi. szukająoemi· j,akby
·o.czyma. włóczył się "]::0 ułicaoch r zbieral
nJed,opa~kil p.apierosów.
Tysią'ce t:azy
dzi.ennile' p·ochyll8.~ się r gromaodziJ sk'rętnue ourzucome pncz przechQ;d~liów resz1
ki plapi'e·r·Qlsów .t cygar.
Przysz;ła wojrna. PapieT{}s rósł w cenie a z nim razem - n~edopalek. SchhlJ1n
be,rger zaczął wY'na.jmo.wać pmaoown-i;..
ków i wkrótce zalo-żył maJą fabryczkę
pap,ie1wsów, pfzeraibJiaJny.ch
z tytoniu,
\V'Y'luS!k1ai!Je·gó
z Inli.ed'()l~la'fków. tlllltere'S
W\ieir'Zrchnię.
.
sz.edl doskonlllle. Obecrue ma p. ScMum
O takim wtóczędze, któremu się cu- berge.r wite,loką fabrykę, ws!}anJ-ale mniesz
<!ow,nile poszczęśdto. dOll1ios1v onie<:JIawlI1o kanie na COlf'SO Umberto,. mHjony liiIrów.
p'isma włoskie. Jest nim w~aściciel fah- w balnkach. automo.biL
lWłjH - !"Ó&

+@i1_"

N+!iMt+*iłE:4IfM\fiPweua5W$4ii4U1WA1M@tłii1

'N"'"

~~~~~~:~~~~~l &~h~rdleny
~ TOW. A~R. ~ DuMu U
~ MIAST POLSK~ g
rg ~:t~~o~n~1:::ni~~~~nf~ra~
Jowe na ubrania

wydobycia ni.ezmiernych skarbów. któ ców, aJe usz'aTIiowalt vataoe .t ego WSpta- ~
re z:n.ajdują się pod zlilelI11Lyą w tym kra'ja nilaJfeog:o milasta.
(\j'
który byt kolebką iTJlarszej 'kultury .MilsDo tej pQlry ru·e 'PłrÓ'bowaJIlJO jes.zcz·e
SPOŁKA
je ·t e rozpocz.ną ']::lO'szU'kJiwania w Plallmi'rze, BeY!'ilc.iic r Ha u raJ::Fie.
Odkąd Syrja zlll'aJduje się pod protektm-atem fr:anocuslk~m, oczoow stara:ją
się spożyt'kowlatĆ dla nailllki hajte'cz:n.e jlej
skalrlby podziemne. W przesżlym roku
ar.c heolo1g MO'l1.ied zna..I:az'l w ByblO's tabJoiloe z felTIliddemillł1ta!pn'Salfl1d~ sta'l'SUmil o
400 lat od wsz}~stkioh dotąd
znamyc'h
ZI:ilbyf.ków fenid:kh. Wspandw'a -ta zdobY'Cz oOCLL1[,a wszystkie hypot.ezy 00 do
I> · ~hl{)ldzeJ1iiia.ałfabeilu fen1Jildkilelg.o, eg;i,p~kieg.() ~ greckiego. przedstaw:iając tę
~ vVeSltję w zupe·l me ~nlnJem śW\lle1!le.

niedopałków.

~

~ Milner i

Przejazd Hl! 2, tel. 31·20.

~

Składy, Prz~dzalniana

~

Polęca następujące towary:

~

Hurt.

~

1.

~
Detal.

1,930.000 1,950.000 ~

Cukier

kle i kostjunły dams.!ode oraz wszelkie inne
pierwszorzędne w y r o b y
manufakturowe

~

-AKCYJNA

ODDZIAŁ W ŁODZI.

~ K~ntor

l]

męs-

l

.

-

- §._§§§

-§-

Tenen'baum

Piotrkowska 38,
tel. 19-95.
WaraUllki najdogodniejsa:e.
_
Bogaty wyb6r'. ----.2

~ Sól puder "Warzonka" 450.000 500.000 g SANOAł..Klj W. taoBoowski
~ " szara stoł.

300.000 350.000 ~ ~!~~o~~~~~~~~: Gdań~a4~~łUga)
Kasza J'O[llDłenna
550.000 600000
· ~8~~la~~~:~:
panChoroby sk~rne,
II
.
•
Petersdge
WCneFYC7.~e 1 moGroch "Wiktoria" 850.000 950.000
Piotrkowska
Przy~:'~!Cl::;2_~
~~ Węgiel grUby i.kollka za korzec 8,009.000 1\1 Reperuję
i od 5-8.
b- l·
Dr med

g

~

~

g

~

~.

Herbata opakowana i luzem
po cenie

l.\I

~

9"l

Je lznę

niżej rynkowych ~1
~~~~~:o s~~~~n;;;i~
~ nową: damską, rnę-

~

W ł asnyml

·

IUł

ską i pościelową.- p ł d'

. k ,...
onml.
PIOtrkowska .N2255
'""================;... m. 42,. I-sza ofIcyna,
.
.1\) II-e pIętro.

Od S t awa

B nUN
D·

N 23
o u nlowa .r. ,
Specjalista chorób
skórnych i wene.
ryc:l'1ych. Przyj-

[\j~~~~~~~~~11~ ~ mlUje2o?~d~0~~~

Trykotaże

(

krajowe i zagraniczne

Pończochy, kni.waty. - Bielizna męska i damska.-

Parasolki. ' - Rękawiczki. Towar dobry.

F.
2071

Bogaty wybór.
Ceny przystępne.

Piątkowski

Piotrkowska 89.

ZbJWżyłi' się d.ość szybko. Stmnenson był
typem, któremu n.a.dewszY's.tko było brak
zmysłu krytycz.neg<>, Ni>e umiał g,ię roobyć na jakiś ILi·eza·le.żny, md~cLuat1ny
sąd o ,l udziaoh,
Nic wDęc dziwnego, że B0l.J.cin, znając
psycholoogję ludzi tego pokroju, co Stin1..
nenson pwafit zdobyć szybko jego s')'IIl
patję, a naJWe1, rzecz d'Ziwn,a, ruieja'ki
szacuillek dla siebi'e
.
.
.:
Bywali w.SIZ~diZle raz~m. ~ Monte
Carlo, y" kąP1Ch,. I
da"?-ctngac~ l w re-

l

.st.au,ra<:l<i;C!.

v.:

BeJlcin

żył

WlOWCz.a,s!IlJa

kosm. Sttn ens~.
. •
NIe zadaW1a>lJnnIałSlę tym bvna}mruej.
C:Z'ek,ał ok~zii, b-: .,,~robi'ć"
,StinnensonIe le?~~ 1: baJrdzle} pop'la:h1'Y ~11lt.eres.
MLa·r JUŻ nawet p!an Z'updn.ie ułotony. Ale Stl;nnensOTI, kióremu wyczerpał
się już całkowicie zapa:s gotówki, zmuszony był. do nagłego, nieoczekiwanego
opuszczenva Sopot.
2a.łow<ł!t wówczas Belki'n ni'e:mD.'icrnie
że mu się taka "grtliba ryba" WYWinęła ~
rąk. ale nie tracił byn.a.i mniej rradz:iei.
I teraz, ujrzawszy St.innenscma, sie-

Przyjmuje do reperacji

'Dń[lO[~Y ie~wa~ne

'I

suknie trykotinowe J t. p.
6ago Sierpnia 76, III piętrG.
Tanio, bo w pr:rwatn. mleszK.

cłzącego samotnie przy stole, przy kawie.

dostał dzmvnej emocji.
?oosZloo.lł doń s'zybko.
- Serwus Kaz~k! - zawolaJ: swym 0chrypłym. głosem.
"
StintJlieD.Js,Oll obejrzał ~ę.

- Ryszardzie! Moje uSZJanowanie.
S erwutS l
U oilesz:y} srę niezmiJernie _
--: Siadaj - mówił Stinnen&oo, pod.
su;wa)ą~, mu ~rzesto - kopę larŁ j'U'Ż ni4
W1Jdz1:e'hsmy snę, .
Belkjn ro:z;sja;dł się wygodn[C'. na krz.e
śle.

I

N~ ~ co słychać? - Z8.'P#, zrupa.
·laJąc papl·erosa.
.,' . - Jak z!y"ykle u mme - odpad z u.
st~1Lec?em Sbnnenson. - Nudy, nudy i nic

. -

wu~ceJ.

Inaczej bYlło w Sopotach, pr:awd:a 1
ruhasmi.e Be,l kin, - Tam
życie wrzało, kotł,owało się, jak morze! ...
Stinnenson westchnął.
- Minęły pi'ęk'lle dni Arn.njuezu.
- Ale wrócą.
- Da.j Boże .. ,
Obs·t a'l'owa!i czarną kawę 1 uączki.
(D. c. n.).
-

-zaośm~:a·r si'ę

