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(Sensacyjny wywiad z posłem piastowskim.) 

P. Dmowski 
"P. Korfanty 

nie jest zagorzały frankofilem, a p. Seyda nie był dobrym ministrem. -
dojdzie do porozumienia z mniejszościami." - Pakt z Chjeną może być 

. - .. .. :.. W każdej chwili r :związany. 
KRAI(OW, 5 Hsfotlada. ('Telefonem 

od kores()ORde'1lt ,.Expregsu"). "Nowy 
Dziennik" zamieszcza nadzwyczaj inte
resujący wywiad z jednym z najwybit
niejszych posłów piastowych. W wywla 
dzłe tym odcbylono nieco rąbka tajem
niczości, która osłonięte sa zasady polf
tycZDe obecnego rządu. Zapyt3ltlY o sta
nowisko klubu w sprawach polityki za
uaniczneJ, poseł ~stowy oświadczył: 

Zmiana na słanowislm ministra spraw 
!agranicźnych lH'ZYleta została przez 
strotmictwo nasze przychylnie, zwłas'Z 
eZa gdy s1ę okazało, te pan Dmomski nie 
lest takim f.rankofllem. Jak przedtem my 
ś'ano. Co do poprzednłka p, Dmowskie
go, zdaniem naszem. zaszkodził 0f1 na 
areme międzynarodowej tylko braJdem 
taktu, który dał się tet we znaki i tutaj 
". WarszawIe. Tak tIp. grubym nietak
tem ze strony p. Seydy było rozgłasza
nie różnych plotek w ambasadach zagra 
rocznych w Warszawłe, a szczytem nie 
rozwa2i l nłezgrabno,tei było oŚwladcze ' 
me p. Seydy, że .,na Francji oparzyliśmy 
sobie ręce". 

Zebran:e delegatów 
zw. klasowych. 

Jak się .Bxpress· dowiaduje na dzi
.dejszem zebraniu delegatów związków 
klasowych omawiana będzie obecna sy- : 
tuacja orat sprawa strejku powszechnego, ! 

o czem radzili delegaci 
2wiązku "Praca". 

Oiwta.dczenle to, wyp()włed~ła!te na 
poufnoJ konferencił. przedostało alę do 
wladomoścl, 1 rzecz prosta. wywarło 
wrażenie jak najg<itsze. 

WI .... 

W Sprawie reformY rolnej piastowIec 
ów uwata. że dzIęki wstąpJenlu do gabl 
netu "zakładnika" chrześcijańsko - naro 
dowego, w osobie p. Chlapowskiego 

Idylla "poczciwych" kmiotków. 

gwarancje wykonania reformy r{)l"~ł s~ 
mocrue!sze. Zresztą - lepiej wygrać ma 
,tą reforme rolną w życiu, niż duża lIa pa 
pierze. 

Zapytany () tmUtykę narodowościową 
rządu p, Witosa Interlokutor odpowie
dtiał: 

- Sądzę. że z tym rządem łatwiej bę 
dzie iJOjŚć do porozumienia. Szc.zegóini~ 
dzięki P. I(orfantemu, ·który j.est cztowie 
kłem giętkim, umiejącym mówić na wet 
znajzagorzalsZymi przeciwnU(amł I 
d()jść z nimi·dó ugody dła wspólnej pra
cy. 

Obecnre gdl' zbliża się poro~ttmioore 
z mniejszością niemi~cką jest nadzieja, 
te dOJ?J. 'OO zgody z wszystkJemi mniej 
sZ(>Ści • o • oczyw"ch:, st 'l! OO~ na 
gruncie p-aństwowości polSkiej. 

- Jakie ies~ wykonanie prak(yczne 
układu z Chjeną? 

- ChJena nas nle pożarła - brzmIa
ła odpowiedi. 

Gdyby kiedykolwiek układ ~ prawI. 
cą o!{3zał się dla nas ruewygodnym, mo
żemy go każdej chwilj cofnąć. a

we
_ 

Łodzi grozi brak cukru. 
Jak się dowiaduje "Express". sytu. 

acja aprowlzacy;na Łodzi uległa dat
szemu pogorszeniu. 

Istnieje obawa, iż w bieżącym ty .. 
gOdnlu transporty cul{ru i węgla jesz
cze nfe nadejdą. 

--x-
KLĘSKA WYBORCZA KOMUNISTó\"Q 

Jałt sl~ "Express· dowladt1le odby- Rys. T. t<teczyilskt. W MOSKWIE. 
lo się w sobotę zebranie delegatów W· ś· j h t f t i- " AW. - MOSKWA, 4 listopad'l. --
twiązku ItPraca". . wIe "tacze c a ce "or ep Jan gra... w ~ezultacie wyborów do rad ~tnt:nnycll 

Na zebraniu tern zdał p. Kaźmłer- sowruetów, które odbyły si,~ w ~ub. mo-
czak obszerne sprawozdanie z prze- • ;r;ww&QN1&4 Wiii&J.łJl!i4H1DW*zęa%U-W44f,il1!#NW skiewskiej, wybrano 5,231 d'drgaŁów, w 
biegu akcU strejkowej, która za!<oń- R t W . e tern komunistów zaledwie 295. 
czyła si~ podpisaniem formalnej u- uralla y r~czne W arSZaWie • .ł~'u\'~~Ao.t'~U..~!'\'lf~'M'M'~\ 
mowy. 't; 7, .. " •• '7~"'ąV?,"~ j".~"""iO"'~"'''II~''' ".,n.~ 

Następnie rozwinęła słę ożywiona WARSZAWA. 5 listopada. Dziś o .3 osoby:. Henryka Szyperskiego, poste- ! D ., i<;! 
dyskusja. w której omawiano obecną godzIneie lO rano podczas wyruszania runkowego. WOjcieCha KOtt1orowski~go, .. ł*. _r ZIS ~1 
sytuacje mas pracujących, W ~ .. li 

W dyskusji poruszono równie! cały z remizy tramwajowej przy ulicy Wol- nt()Iiotnlezego i andę Zakrze~ską. nau .... 'Ii f w. ~ 
szereg spraw bie~ących między lnnemi skiej wozów. prowadzonych przez S. S. czyci~lke z CzęstochOWY. Sledzh'l'"o w ił xnrOf.f jO[lnrny"~! 
sprawę kasy chorych IŁ d. ~ę.,:=le1.:,~ ::'Jgh".'i!~=;afr:.::.~~ toku. ,.. p ij~a li II ~ 

Refotma wyborcza S t • t· k ~·i , 
we Francji. UaCJ8 S rej O\lIa ! , rozpoczął druk 

PARYZ, 3-go listopada. Ministerstwo W KRAI(OWIE. cę obejmą studeniCI, aJload-emicy, g6rn!cy ~.! . . 
spraw wewn~trznych przedłożyło wczoraj PAT. - KRAKÓW, 5 listopada. - l inżynierowie. ~~I sensacyjneJ 
"Komisji parlamentarnej projekt reformy Na sktutek powołani'a pr~ooWlt1ików eta- 'ł~ 
wyborczej, która przewiduje podział Fran- towyx:lh trolei z ro'!(fU 1883 do 1901 do woj WE LWOWIE. ~. ,. • • ~~ 
cj' na 25 okręgów wyborczych. Nowa ska t Og~'osttCnLa sądów doraz'ITY'Ch na o· PAT. _ LWÓW, 5 listopada _ W e ~ pOWtesCI Z zy Ja ;''i 
izba posłów mit'lłahy wobec tego ·190 POil11Y'Ch. zrg11os!l się w dniu w~&orajszym Lwowie ~okój. Tramwaje kursują jak • • 
członków wybranych z metropolji, do cze· do pra.cy spory zastęl~1 kol-eja·rzy, którzy zwykle. DZienmkt wyszły o zwyklej po .. "$-: łódzkiego ł 
go doszłoby 16 posłów z Kolonji. W pJ- '~itrzY'maH od komis ji p'erlustracyjt1lej od r~e. Sklepy sq pootwierane. Na lllurach ~; 
równaniu z dzisiejszą izbą. kt6ra liczy 626 powde<in!le przYld'llia·ly tluzbowe i stamt.;1i miasta ukazała si~ odezwa wojewody, ;~ł p t 
członków nowa lzba będzie ich miała o ,do pracy w rop.ełI1ym porz~dJ{U i' SI'PO- wzywająca obywateli do rozwagi i sxo- ~!i • • 
'20 mniej. l(<>d~tre~{ J)Ocbowy uległ zlUr;~t'l1ej likw!- :t~~k~ ,:~~~n~~~Cr~~y żbęd:!ruell~:p;! l! ~latan t~~l~ " 
STREJK ,,, PRZSEi\1Y~LI: SJ( ljRZA- daCji dzięki wytę1;onej j)facy m!-odzieiy nloną oćhronę OSOblS.tą. Rownoczefnle I ~ 1/ 

. NYM. ~. S. S. i fV:'1k-::i'om rjuszy pocztowY'(:h, ezcre~ inzynierów, zorgt'.nizowanych w J~ 
Jak się dowiaduje .. Express", dziś którzy zaPl'l.\lslali strejk'ować i ptz-ez cly S. S. S. wydał odezwę do szeregu stowa- ""\ " ! 

rozpoczął Sic strf"jt. szewców w 'zyst- r.ekcJlę zostali przYl'ęci. rZ')"$rzeń i z,awiadomn whdze cywrlne i ~g~ ii~ 
Hch katt'gorji. Na poczoie rweh zU1JlC~t1je ntOl1"lTlCl!lltly, wojskowe, że na wypadek s.trejku obywa ~~ _.,-~ .. - - "~-:..:::.: 

Wten sp.i>sób streilf oojąt cały P~j- W e1'elktrowm8. gaz()wru' i wodOCiągach tele stallą do pracy. Podobną odezwę i'~~ )Ii m. sk~r~ray':._ - . ~Lb.«1zic, Oal~wio~ ~~~y. fIa wycWa tAkte AkadeJlU<lka sekcja S. S. S. "rl.łła~~Ki"łłł"tł!i~1łl 
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wprost ze Wschodu. 
• I Bogaty wybór, 

, . . rozneJ jakości • rozmIaru. 

Lódź 5122 

and O el-Mała Sala. 
i ~ 
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B. minister skarbu 

p. Wio Grabski 
o naprawie skarbu. 

Były minister skarbu p. Wł. 
Grabski udzielił "Kurjerowi Sto
łecznemu" ciekawego wywiadu w 
sprawie obecnej sytuacji waluto
wej Polski. 

- Jakie są drogi sanarJi skarbu 
, w chwili obecnej, według zdania 

pana ministra? 
- Z tego, co czyni rząd obecny, 

walory~ację podatków i wszyst
kich wpływów skarbowych, oraz 
Japrowadzenia oszczędnoścł. - u
ważam za rzeczy najważniejsze. 
Ale muszą one być uzupełnione 
pożyczką wewnętrzną waloryzo~ , 
waną, czyli kontynuowaniem pod 
tą lub inną nazwą bonów złotych. 
W najbliższej zaś przyszłości po
winno nastąpić wydanie przez 

Olbrzymi pomnik · skalny w Ameryce. 

TELECiRAMY. 
Bank Emisyjny złotego polskiego, 
który jednak nie powinien wyprzeć 
marki polskieJ, ale przez jakiś 
czas iść równolegle z nią. AUUENCJA W BELWEDERZE. budynków w GdańsKU. jej ptzyznanych. 

C t k do l t PAT. - WARSZAWA, 4 listopada- Po~tanowiono ~rócić się do kOMU.Jatów 
- zy w s osun u wa u P. Prezydent RZ'Plitej przyjął w ni'edzie- w Gd?ńsku: angt.elsk;ilego• ~cuslcieg,? ł 

zagranicznych spadek marki pol- J dl· j dje '. włoslci.ego z; poleceruem, by mterwen)D
słdej uzależnia si~ od spadku mar- e"n~ uz~e. au . 00Ji I? .pre:resa rady wały w tej sprawie U senatu gdańskiego. 
k
" . . ki· h'b n1MUSłrów Wltooa l p. ml'l1lllStra spiraw 
l l'!le!l11ec ej, ~ oc y przez po- WlewtrJtętrzn~h dra Ki'emika. O gx>dz. 

doblenstwo samej nazwy? 12.30 przyląJt p. Prezyxlent RZIP~itej mini- SOWIETY NIE KONCENTRUJĄ 
_ Podobieństwo nie odgrywa stra wyz-nań rellgiljn~h i oświecerWa. Pll WOJSK.. 
I• l d .. to k· h biilCZ-oogo p. StaniSJtawa Grabskiego. o AW. - MOSKWA, 4 listopada. -

I 
! 

Ismet-Pasza 
został wybrany na prezy

,fenta Turcji. 

ro l, a ': awm~Js~.e s su~ l an: godz. 13.50 p. ministra gkarbu Kuchar- Poseł scwieck1 w Helsingforsie oświad-
dłowe, Jakie mlehsmy z NIemcami; skie~. a o godz. 16 podejmowa~ p. mmi- czył mim-słrowi Slpraw zagrandcz.nych Fin • 

/ 

obecnie ma to miejsce w mniej- stna ~arbu Kucharskiego. oraz PIP. dy- land1i, ~e pogłoskti o koncentracji wojsk Oenadtew, 
szym stopniu. rekrorow izb skarhowych. obradluJą- sowie~kDch ~a gramcy Łotwy, - jak~ były minister bułgarski • 

_ Czy w teraJ'u tak bogatym cyoh w WarszaWtlte. ostatDltO r'?Zslewa prasa łotewska - nie d t t . ,z~ 
• • • są prawdZIwe. mor owany os a "'o w SofJI. 
Jak .Polska, mema ~damem pa~a PRZEJĘCIE BUDYNKóW W GDAN. Dla u.motywowarua sw·ego twierdze. --------.....-----
mimstra, ~dp()włedntego pokrycIa SKU. nva poseł sowiecki oświadczył. że rząd, U" . t 't d" 1'11 
d!a mocneJ .wal~ty opartej na zło- PAT. _ PARYZ, 4 I Dstopada. _ Kon którego jest ~)1:zedstawi.cielem na Łotwie uzymUj [Zys Oa PO wurzlU 
Cle lub zbozu, ze do tej pory szu- ferencj.a. ambasadorów omawiała sprawę me zamreru. mterwen!ować w wewnę-
kano tylko półśrodków? opróżD}enEa D odd.ania Polsce do użytkutrznych sprawach Nienuec. Tyfus W mIeście 

_ Przyszedł już moment, kiedy M' RłW ••• . 
trzeba działać wszelkiemi środka- nych wydatl{ach oraz nadmiernych \ to tylko na dobrych warunkach. az do chwI~ł ustalema waluty. 
mi; półśrodki były, brane pocł u- ciężaracb uporządkować swych fi- Przecież państwo polskie może -: Czy mema. radyk~lnych spo
wagę przedtem, gdyż uważano, że nansów. Inaczej działo się np. w wliąć pożyczkę u swoich oby,,:a- sobow zwalcza!1Ja drozyzny, zda
są dogodniejsze. Waluta nie za- Czechosłowacji, gdzie były tereny teli na warunkach, na jakich b.le- nlem pana miDlsłra? 
leży od bogadwa kral~, ale od nietknięte przez wojnę, - łatwiej rze u zagranicy t a wtedy znaldą - Wstrzymanie drożyzny jest 
uruchomienia tego bogactwa. Pol- więc mogła wrócić do warunków! się niet\llko marki, ale I dot~ry ustaleniem waluty. Zależy ono od 
ska jako kraj znIszczony przez normalnych. .• -. Jak według. ,pana m.~l~tra reformy ,walutoweJ, a reforma peł
wojnę, gdzie trzeba było odbudo- - Co według pana rnłn'st:-a Jest nalezy poprowadzlc w chWIli 0- nowartoscjowa nie da s;ę osiąO'nąć 
wywać wszystko na nowo, stwa- korzystniejszem, pożyczka we- becnej sprawę bonów złotych l w krótkim czasie. Jeśii w ~oim 
rzać odrodzony przemysł, handel, wnętrzna, czy zagraniczna, a jeśli miernika złotego? planie były przewidziane 3 Jata 
koleje, prowadz'ć odbudowę kra- ostatnia, to pod jaką gwarancją - Jestem zdania, że po ogło- wątpię aby dało się to uskutecz~ 
ju na ruinach, tworzyć admini- miałaby miejsce? szeniu pożyczek krótkoterminowej nić prędzej. 
strację, wojs}w, szkolnictwo i t d.. - Zasadniczo jestem za we- i długoterminowej należy wypusz-I 
nie była w słanie przy kolosa!· wnętrzną. a jeśli zagraniczna - czać dalsze serje bonów złotych, 
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A za roczek, za dwa.~~ 

Rys. T. J(t-eayMid. 

• • • będziemy miast w butaC'h chodzili w pudełkach 
od .cygar ••• 

Zgrzyty. 

. Woźnica. 
,Więc precz z kłopotem, ambarasem, Kamienie więc rzucają we mnłe; 
Niedługi jest nasz ziemsld szlak, I Miałem na głnpców zawsze bat, 

Furman nie szczędzi koniom plag, Czy mam za nimi pędzić w ślad? 
~ ten wożnlcą zwie się - czasem. Czy zboczyć w stronę? O, - daremnie! 
Szybko popycha wózek swój, \próżny z głupotą śmiały bój, ' 
Lecz czas podróżną przerwać trwogę. .. Już moralisty rzucam togę. •. 
Zatrzymaj się, wotnlco, stój, Zatrzymaj się, wożnico, stój, 
Napijmy wódld . się na dro~ Napijmy ,wódki się na drop. 

8ez odpoczynku starzec gna, Lecz ot I stacja... net łat 
Nie zwrusza wichrem się, ni słotą, Ja z samym wołnlcą chyżo gonl~ 
Uśmiech mu wdął na licu gra, Czy ściągnie lejce, wstrzyma bat? 
'" śmiejąć się, wóz wtrąca w błoto! O, nie, on tylko zmienia konie. 
J>atrz wkrótce cały ludzki rój Nłczem mu trud, ł nJczem znój, 
Pogrąty w trzęsawlsk9 srogte_ Za nic mam biednych koni nogę-
~aj się, wożnico, stój, Zatrzymaj sIę, wotnlco, stój, 
4apłjmy wódkJ się na drogę. Napijmy wódki się na drogę, 

Swłęfmy, drułtowle, płęku.y dzłeń, 
Póki nas turman w wózku chowa? 
Sród bożych dziew I dźwięcznych pleń 
Nlecb służy podrót nam tyciowa. 
Odświętny niech nas zdobi strój, 
Twarz nIech uśmiechy kraszą błogłe •.• 
Zatrzymaj się. wożnlco, stój, 
Napijmy wódki się na drogę. 

Panu XX z "RozwoJu" 
• w responsle> 

Panu xx, który ma wielkie zmartwienie. 
Panu XX, który tęskni za typami semickimi. 

Sat. 

w tutejszym "RozwoJu", $s;ylnpa- dają rysów semickieh. C~by "Ex 
tycznym pisemku wydawanem prz-ez ' press" o tem niIe wi'e<l>Ljjał?'" 
bardzo s-ympatycznego inżyniera p. Ta- Celem zachowanl'a swoi'S'tego języka 
d.eusza Czajewski~o, niejaki XX dla u- JlRozwoju'~ nie poc~rlFśmy w powyż
przy;eJImilenia sobie łzawego tycia. na- szym tadnycb poprawek stylistyczn.ych, 
ezemego redaktora, wypimje od kiJlku dni anj gl'.amal'ycznych. 
tak zw ... napaŚCi- na .. Express Wileczor.- O co więc panu idzie, panłe XX? 
Q'y". Narzeka pan, te nie umjleszczamy "ka .. 

Nicby to nas nie obchodziło, cho- rykatur semfJckich?". 
F,iażby dlatego, iż wskutek nislci!ej taksy A zależy panu na tern bardzo? 
}litą mają obecnie łódzcy dorożkarze, pj,s Możemy więc uczynić zadość tym pań-
mo . nie posiada prawie wcale czyt.eLnillków Slkim zachcilankom ale prosi11byśmy o foto 
ale warto jednak, choćby cNa humoru, na- gmłję pańskich licznychp rzyjaciółek albo 
pisać cośkowiek o ludziach, którzy ma;ą tych panów, którym wydawca "Rozwo-. 
w życiu tyle, tyle zmartwień. juN

, p. Cujewski, wynajął ostatnilo mi~-
Otóż w sobotnim numerze ,,Rozwoju' szka.ni.a ·w swojej posesjE. 

1>. XX użalając się na to, że .. Expa-esg"· Mielibyśmy wtedy ładny zbiorek ka
nie umi>eszcza wćaJe karykatttt ludzi o rykatur osób, o wyglą~ "ezyStto" Soe-

typie oomickim, mLędzy mn.emi pi.sze: mi-tkitm. 
"W żydowsko-.paskarskim "Ex- . Dla ści'Siłości jedn!ak zaznaczyć mu-

presSlie Wiecz-ornym" codziennie są sJmy, .. że p. XX musi być ni'ebardzo. spo
pomieszczane mało uda·tne karyk;t- strzegawczy, jeżeli n$e zauważył nuędzy 
tury mające ośmieszyć pjrzed~~.- :karykaturami' "Expressu" typów sernic: 
ci~lJi rządu, czy to łódżktego magistra kich-...' Umi~szczamy je bardz;o częmo 1 

tu lub też wogól~ kogoś z IIChjĆ?y". dOść llicznie. . . 
Karykatury nie mają w sob.ile me z Czyżby pan przeczył i Strońskiego; l 

humoru jedynie jest w nich brzy&.. .Panenkowa, i Hammerlinga. i Nata:nso
ka oszczercza złośliwość, . na i tylu, tylu innych sławnych żydów, 

Jedn.akże pewna charakteryssŁy- ,których fi.zjogomje "echt" semickie uświę 
czna cecha tych ka-rykatur rzuca się teił na papierze doskonały karykaŁurzy
każdemu w oczy. Oto ni,e widać na sla A. Szyk? 
mch żydów. Paskarze, przemysłow I A może pan zapomniał? 
CYt waluciarze przecieź są u nas A może pa.n, ot tak,naumyś!n.i.e za-
nóai przewatn1e ży~i, ~ tym7Z1ase~ l pomniał? , 
rysownik ,ppressu mgdy ą:n m:e Kto to wlle t kto to W1e... W 

Str. 3 
--~~~~---------

Dokąd pójść? 

.1!!iilD 
Zagadnienie- wiecznej młodośd! . Problem odmłodzenia' 

icajduje rozwIązanie w 6-aktowym wspaniałym dramacie p. t. . . ." - ". If ,·zycla 
W ro~<:~ głównych: Ressei OrGa, Lucja H OIe~lich, Mab~i Ma» Dziś! - Dziś! JOUHlI v. Win1:ersłeln. -- OrkIestra symfont<:zoa 

o prezydencie nliasta, Doboszc--Markow .. 
!kiei i kwiatku w butonierce

opo\viesc krótka. 
Na wczorajszym .. wieczorze operetek· 

w sali Fiłharmonji było dużo ludzi. Był 
także prezydent miasta Łodzi, p. Cynar
ski, jako że po całym tygodniu żmudnej 
pracy w roli .. tatusia miasta«, miły wypo
czynek wśród frywolnego śpiewu, jest na
der sympatyczny. 

Rozlegały się na sali dźwięczne tony 
muzyki, rozbrzmiewały piosenki, a p. pre
zydent słuchał, patrzał i podziwiał ... 

Na deskach estrady ukazała się filuter
na postać p. Dobosz - Markowskiej •.• 

Zaśpiewała i - zwyciężyła ... 
Podbiła w mig serca siedemdziesięcio

letnich staruszków, adwokatów, fabrykan
tów wody sodowej, starszych buchalte
rów, dziennikarzy, pesymistów, ludzi, któ
rzy nie mają w życia szcz~ścia, a takie i 
zachwyciła p. prezydenta Cynarskiegr , 
czemu się wcale dziwić nie należy. 

A Dobosz--Markowska śpiewała ... 
Śpiewała o rendes--vous, które musi 

sobie dzisiaj z kimś naznaczyć o poca
łunkach, jakiemi chce kogoś obsypać i o 

innych słodkich rzeczach ... 
I z piosenką na czerwonych ustach, t:I 

z kwiatkiem w ręku, zeskoczyła artystkCl 
z kokieterją z estrady na sal~ ... 

Ciągle śpiewając zbliżyła się do pier~ 
wszego rzędu, gdzie siedział p. prezydent 
i, usiadłszy obok niego na krzeserkll, 
objęła go ... 

I nie przestawała nucić o tych wyżej 
wspomnianych gorących, dziewiczych po· 
całunkach i rendes--vous ... 

Potem zręcznym i miękkim ruchem 
włożyła p. Cynarskiemu do butonierk 
świeży kwiat... 

Na 'sali -- poruszenie ... 
A pan prezydent zrobił się z początku 

czerwony (bez przenośni. .. ) potem biały, 
potem znów czerwony (nie myśłę wcale 
symbolicznie ... ) i czynił tak napizemian 
przez kilka chwil... 

Dobosz - Markowska skoczyła lekko 
z powrotem na estradę.,. 

ł pan prezydent został sam. 
-- rigM •• 

-XX'-

Obrazki łódzkie. 

W resłauracli IV rzędu 
przy ul. Kielma. 

Na ulicy deszcz i mgła... Kuby Rozpruwacza, okropni, l{rwio~ercz9 
Na ulicy dętko, szaro, okropnie... mieszkańcy przedmieść ... 
Deszcz, deszcz, deszcz... l kaMy wieczór w szynku musi się 
I ta okropna s:!:aro-sina mgła .. , kończyć kąpielą z ' czerwonej, bluzgającej 
Ludzie pochowali się w kawiarniach, krwi ... 

pogrążyli się w ciepłe kanapki. jedzą, --- - - - - - - -
dowcipkują i śrrriej~ się do jaśniejących u Wchodzę z moim przygodnym towa· 
sufitu żarówek. z których każda ma sie- rzyszem ... 
demdziesiąt pięć świec._ (.Osram"l Uży- Ciasna salka z gęsto ustawianemi sto. 
wajcie tylko: .Osram-)._ ._( lika1t?i, z.-któ~ch d~~ są pokryte jakiemiś 

A na ulicy pusto... płachtami, ma]ąceml unttować serwety ... 
I poszedłem na ulicę. Kipj~a, aby zo- Z lewej strony bufe! ze. ~t~sami kieł· 

baczyć co też tam ludzle robIą w taką bas, bułek, wędzonek, sIedzI, Jajek ... 
psią p~godę.- Za bufetem gruby właściciel szynku 'l 
- - - - - - - - - - jakaś blada, anemiczna dziewczyna ... 

Ciemna, okropna ulica... Gości - moc i gwar - okropny ... 
Gdzieniegdzie przebija się poprzez Ale nie widać prawie śród nich wcale 

ciężką mgh\, słabe światełko gazowej la- takich, którzyby nosili cyklistówki na ba· 
łami... kier, spodnie w kratki i nóż w cholewie ... 

Jakieś ' dziwne, czarne cienie przewijają Wszyscy przyzwoicie ubrani, a niektó-
się od czasu do czasu przez ulicę... rzy nawet modnie ... 

Sciskam nerwowo rączkę brauninga w Gdzieniedzie tylko ujrzeć można wy· 
kieszeni i idę naprzód - w ciemnię... szarzałą bluzę robociarza.!. 

Małe, odrapane domki, powyrywane W samej głębi szynku stoi stary, fOZ' 
bruki - - - klekotany fortepian... Jakiś staruszek ~ 

-'- Panie ładny, a która godzina?.. ślepiec gra na na nim najnówsze one·sic-
SŁał przy mnie, dra.b okropny, patrzał mi py i arje z .Bajadery· ... 

w twarz gorejącemi ślepiami, a!: ust bucha- - 0 , bajadero w barch!nowem dessou, 
ta mu woń ,stęchłej wódki... , - 0, bajadero idi-:te do choler stu! ... 

Ledwo się trzymał na nogach:.. Śp ewają prawie wszy5cy ochrypłcl11i. 
Alę patrzał gro tnie, okropnie, zwie- pijackie~i głosami ... 

rzęco... ...Niema już sztajerka ... 
Napierał na mnie coraz bardziej, coraz •.. A to się nazywa postęp, cywilizacja 

więcej się przybliżał... . kuitma, albo zresztą, jak kto woli. •. 
.'- Która godzina, panie ładny, która - - - - - - - - --

godzina?.. Mój przygodny towarzysz oparł rudą 
Wiedziałem oco mil idzie... Zdecydo- głowę o kant stołu i wyje: 

wałem się szybko... . Dziewczę me. niepunktualność twa 
B· od k Mote być przyczyni\. łez i zła ... lOrę go p rę ę... . . 
- Chodf na wódkę, bradszku, .po co Okropnie, okropnIe ... 

ci wiedzieć, która godzina? Chodź, chodź .. , Duszno, mdło i ogień w gardle ... 
Dostał nagle energji.,. A ci, którzy siedzą przy stołach nie 
Poszliśmy... próżnują··· 

- ~ - - - - ~ - - -'- Odbywają się tu naj rozmaitsze tran-
Wyobrażałem sobie szynk w taki-· spo- zakcje: sprzedają i kupują meble, garni-

sób: tury, zamieniają dolary, fran ki, funty, per-
Wielka jasna izba... traktują o jakichś ciemoyc11 sprav.'acil ... 
W kącie na zydelku siedii . Antek i •.• Tętno chwili... ' 

gra harmonji B Sztajerka «... ",Postęp - kultura - cywilizacja ... 
A pośrodku szynku: . . - - - - - - - - - ~ 
.Sztajera· tańczy krawiec, szewc 1 sto- ... GdzieŻeś się podział Antku w kra-

larz, murarz i cieśla, piekarz i· golarz, ciastych spodniach, pogniecionej macic· 
Mańka z Franclszkiem, Ferdek z Helusią, jówce, z nożem za cholewą, z harmoI1Ją 
J6zik ze Zośką, Bolek z Felusią... VI rękach ... 

A przy stołach nad kuflami . piwa i , ... Umarł .sztajerek", umarł bezpowrot-
kielichami .czystej~ siedzą oni, przyjaciele , nie... Yes. 

, 
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-::.r~~~~j~ Pod aską fi~an rop -i. 
~ielki=:;~'Obrazów p. t. 1~4 Łódź słynie podobno ze swej ., fi- siłą n~eczy panami życia I smlerci subsydjum musi sobie zagwaranto-

uCl~A 2E Ś8\'UeRcm~u. ,lantropji u ••• Wszelkiego rodzaju kwe- pensjonarjuszy, a nie mając nad so- wać lwntrolę nad całokształtem go~:-
l-sza serja p. t. ' sty, dni znaczka i· kwiatka, wenty, bą należytej kontroli, władzę. nad- podarki danej instytucji, by w tea 

Skok tV pS'ze;?ati: .' dobroczynne loterje i bale, i maska- używają w skandaliczny sposób. sposób sprawdzić użytkowanie suI:;. 
rady są aranżowane przez to warzy- ZdarzaJ'ą się nieJ'ednokrotnie wy- sydjnm. " Dramat awanturniczo-sensacyjny w 6-ciu " 

, aktach w wykonaniu najwybitniejszych " ską śmietankę, która uważa za swoje padki, iż· wskutek niedbalstwa tych- I oto zdarzają się niejednokrotni,:~ 
amerykańskich artystów. pewnego rodzaju stanowe prawo u- że część wychowańców jednego z wypadki, że instytucje takie pomimu 

Wytwórni PuUle"':Los AI'l~e.!os. dział w tego rodzaju imprezach. domu sierot do pażdziernika nie po- iż znajdują się w opłakaf.1ych stosun· 
Pocz, przedstawień ° g. S-ej. Oczywiście że większość tych fi- siadała obuwia, li tylko dla tego, że kach materjalilych, odmawiają przy-

, ... ',' . lantropizujących osób działa jedynie przeło*ona tego domu "nie miała jęcia subsydjum, nie chcąc dopuścil: 
dla pewnego· efektu zewn~trznego, czasu ·im wydać" a gdy w sprawie do roztoczenia nad niemi kontroli. 

Najwybilniejs;>;y film produkcji polskiej 
ze złolej serji "SFINKS" 

"Tragedja serca kobiecego" 

reklamowania się i t. d. tej inge.rowała krewna jednej. z wy- Oczywiście tego rodzaju fakty mu, 
Są jednostki szczerze poświęcające chowamc, wydalono tą ostatmą... szą nasunąc poważne podejrzdnie i 

się sprawom maluczkich i ubogich, Nie jest również tajemnicą, iż cały podać w wątpliwość dobroczynnl' 
lecz te pracując ~wylde w kilku· ta- szereg zakładów dobroczynnych nie intencje zarządów tych instytucji. 
kich instytucjach, nie mogą · wejrzeć jest w stanie utrzymać . swych pen- Sprawę tę należy bezwzględnie-

" Nie\voinica "liłości dokładnie w gospodarkę tych insty- sjonarjuszy, że zdarzCłją się tam wy- wyśwIetlić... o 

tucji. ... : . pa~ki n~der tr.ag.iczne,. a ,będące bez- Wszystkie zakłady stowarzysze.f! 

c= 
:g 
"'-

Wielkomiejski dramat erotyczny. 

Orkiestra powiększona pod dyr. p. Kantora 

Początek ° g. 3-eJ po południu. 

A dZIeją SIę tam mektedy rzeczy posre~mm sk,utklem bądz złego trak- dobroczynnych, powinny być pod-
ohydne, bezprzykładne... . towama, bądz nawet głodu... dane inspekcji czynników bądź. rzą-

Pomijając już sprawę systemu pro- Zdawaćby się mogło, że zarządy dowych bądź komunalnych i te insty .. 
tekcyjnego który uważany .zostat za takich instytucji nie powinny ich po- tucje, co do których stwierdzone zo

::? zasadę, przy. przyjmowaniu kandyda- zostawiać na pastwę losu, lecz bądź stanie, iż nie mogą one utrzymać Się 
~ tów do wszelkiego rodzaju przytuł- stworzyć warunki, które by zapewni- bądź też wykryte zostaną naduiycig 

I 
~ ków, zakładów i lecznic dobroczyn- ły instytucji możliwą egzystencje bądź winny być poddane nadzorowi. 
.... nych, zdarzają się wypadki wyrzu- też uzyskać odpowiednie poparcie Być moie, straci przytem mandal 

'1 §i cania pensjonarzy bądź wychowań- czynników opieki społecznej, bądź kilku prezesów i sekretarzy, ale w ten 
I :. ców li tylko dzięki pewnym osobi- komunalnej, bądź paflstwowej. tylko sposób choć w części załago-' 

-c:::Io."J ! 
:E stym względom funkcjonarjuszy da· Zrozumiałą jest rzeczą, że wydział dzimy, tragedję - pupilków tego ro-
~ nej instytucji. . opieki społecznej zgadzając się się dzaju ., filantropów". .... ...... 

a:: ~ Funkcjonarjusze takich instytucji są na udzielenie pewnego znacznego 'W. : 
.:::=I. "-' a;a 

es: 
tel. 1S-"i5. 

I E iAi&ii* Fi*MFLM,' ".1M' .82f.KiIiII\IL1W.iit&WWW.".eM.tm:m:Lm..!~mR __ ~IlB=m __ ~)i~~ ..... m~lIa_· __ IIiIPJI __ ..... 

30 proc. Janiej 
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'. Migawki sądowe. '. 
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aaaaaa ..... 
FELJETON. 

I(onfiskatao 
Gdy dusza poczęła mi się wyrywać z 

grzesznego ciała, gdy z falujących· cieni 
n ocy poczęło się ' wyłaniać zielone oko 
samotnej latarni, a domy na ulicach sta
ły, stały. - - -

PrzyzwycZlaiłem się już do tego, że po Gdy kominiarze czyszczą kominy. 
,wyjściu "Expressu" z pod prasy biorę so- Gdy lekarz-dentysta w biało umebTo-
bie najświJeższy numer i wra.cając z dru- wanym gabinecie. wyrywa ząb trzonowy 
karni do domu, czytam sobie od nagłów- pacjentowi. . 
kn. do warunków prenumeraty - cały Gdy saIonowe panienki uginają się' 
.,Express" na ulicy. . rytmicznie pod melodję modnego »extra 

P. Stena: - No, chyba!.. 
Ja: - A gdy będę chory? - - -
p~ SteUa: - Też! .. 
Ja: -' I na mój pogrzeb ... 
P. S'łella: - Co 2a pytanie?!... _ 

Gdyby w nasze m tyciu zamiast sacha
ryny było troszkę więcej cukru - nie 
czulibyśmy tak .straszne} goryczy. 

Gdyby nie byłQ smutku nie odczuwa
libyśmy z taką rozkoszą chwil radości. 

Zięć. 
Dziś o godz. 9-ej na stację pogotowia 

przybyła 60-letnia Józefa Karasiak (Piwna 
Nr. 6) prosząc o udzielenie jej pomocy, 
gdyż zięć pobił ją podczas sprzeczki kl
je'11 zadając jej ranę tłuczoną w głowę 
oraz lewą rękę. 

Przybyła z nią także cór!ra o30-letnia 
Władysława Wilczyńska, która dostała a· 
taku nerwowego.· ' . 

Lekarz pogotowia udzielił in~ pomocy. 

Złodzieje przeczuwają 
ostrą zimę. Nie przeczuwając tlIj'c złego (,saie moż wa!!ence-schimmy". 

tła przecież przewidzieć") przedwczoraj Gdy w zwarjowanych cukierniach nagle Aaaaaaa!.... Nocy wczorajszej, pomiędzy godzł .. 
~ g~dzinie pół do. czwartej spaceruje ,so- w kqcie ni stąd ni zowąd buchnie sp a- - . ,- - - - - - - tlą 12 a 4 rano niewy!{ryci 'sprawcy za 

. ble lIlak zwykle PlOtrkowską z "Expres- zma1.yczny śmiech, Pamiętacie?. ~ - . pomocą wybicia muru sItradU ze skłaR 
sem w ręku, gdy nagle poŁykam si,ę o Gdy w okn'ach stróżów i rezerwistek- Ciche, słodkie dzieci11stwo. Bieluśki du malmłaktury Józefa Safjana przy 'u-
jakic~oś p~n.a z miifl~ i w u.~undurowaniu 'maglarek więdną 'niepodlane, krwawe pe- pokoik z zaba'Nkami. Na stole książki Z\liCY Piotrkowskiej NI! 182, czternaście 
funkCJonarJusza dwoch l1P • largonje. .. obrazkami, sztuk materjału wełnianego, na sumę 

- Konfiskttjemy! - powiada do mni'e Gdy w szpitalach umierają blad~i nUo- W rogu nakręcony gramofon śpiewa 3,UOCl,Ot}{),OOO mk. 
poufale pan policjant. dzieńcy na tyfus brzuszny. ochryple "Wesołą wdó .. vkęu . W drugim Zawiadomiony o Jrradżieży powyź .. 

_ Dobrze robideI ... Konfiskujecie i Gdy na giełdzie dOlar .idzie w górę. pokoju goście piją poważnte gorącą her- szej urząd śledczy wysłał na rnłejsct 
rekwirujec112 co S['ę da! - i chcę iść da- . Gdy z. Buenos-Aires don.oszą, że okręt batę w cienkich, wysokich szklankach, najdzielniejszych wywiadowców z psem 
lej, gdy mój towarzysz zatrzymuje mn1.e nIe przybl.ł do br~egt1 - utonął. [)ółdojedcnastej. Snieżnobiałe łóżeczko, po:: _ . 'uym. 
i s.ięga ręką po "Express". ~He ... he.... Gdy ~lc.he 9111 prz~chodzą, przechodzq A potem - - - Di1isze śledztwo w toku. 
he ..• nie ma pan co patrzeć ... Miljon siJe- jak czarm mmSl po krużgankach "palacco - Aaaaaaa!.. .. 
det1lfSet pi ~esiąt ... - mówię mu ~o- Venezueii". - - - - - - - - --
Iwinie. Gdy - - - - - - - •.• gdy w piekarni wyjmują chleb z 

- Konfiskujemy "Express"! - styszę - - - -;- - - - - - oieca. 
z ust mcgo towarzysza. Medjolan jest ślicznem miastem. W· Gdy drze\\'a okrywają się zielenią. 

Londynol'e' są str"szne m ł Ber"n Gd.y "entuzJazm~ pisc:ło sie przez .y. Jestem chory na serce, mam duszę · u g y, Jl 7,ilSy- • 
. ł t D ' l" w środ~w. Dhopnie wrażlivlą (trudno pfsałem ki~- pany . paplerowem z l) em. . ary ~ .nr!. 

- W:ed 'n' sn!'e'''3 11"1'110 o e e'k G'l G ly NajDJleon t",_rz~ch')c1ził prźez B~re-dyś wiersze!) wogóle ni.e wolno mnie ,e i"' d' " \vszą p r t -ę 1-
przerażać raptownie, a tu nagle... .berta. Madryt bawi się \" "trocadero~. lynę· 

CzytajCie 
ł
otr ,) 

D~il· . ·lilę 
A w Łodzi Dobosz-,\larkowska W~l1wa Gdy młody fryzjer ścina złote loki 

Wsparłem się o mur d()Illu nr. 70. W d' . . 1 t . d . , 
.łłowie fkal~n.ło mi, l'ak ceny biletów kWIatuszek \v butonierkę prezydentowi ZleSl(~CI() e nlCj ZleVCzy1J(~. ~l,"\~~.(."I!>~~~~~~~~ 
6 Cvnarsk'emu (? I ?) . Gdy karetka o p. ogo.tc~via gra smętne . ...... " '. " (1 ~'.~ '!',."~,~·?i~ł."'\\riN' 
trCl.ID\V:ł;owych. Serce po-częło we mn:e J' .. J • • • - i .0".' 
blć i tłuc, jak dyrekcja Filharmonji do - AaaaaaaL... "tra-h ta« po ultcy mlasta. ! ~ PO't~} ~ E Ś C I, N O \'J E L E 
bram magistratu o subsydium. Zemdlał- - - - - - . Gdy - - - ~~ i R O M A fł S E ~ 
bym z pewnością, gdyby nie ten drobny Moja rozmowa z 'panną Stellą: - - - wtedy Josek Daumga:fen ~~ w jęZykaCll po~.ddm, francuskim, 
wYP':1.c1ek, że CZ\1łem się w tej chwili .Ba: - Kocha l11nie pani? - - - nie wstydzi się IŚĆ n~ tu,. ·niesi· ... ce do ~ niemia«:kim i rQ$yJsl~im 

I łb P4uu~a 5teHa: - Bardzot..: więzienia za to, że ukradł palto z przl'.d- .'" pOleca \V wielkim wvborze wcale nic ź e i m::g 'ym z miejsca przy-· ' . ' 
stcwi~ do biegu okrężnego naokoło dZI'nJ~: -=- ·~zyjdzie pani na moje uro- pokoju. i Czytelnia łiowOś[i ~ffretla Strautba 
Łodzi. y. .- Aaaaaaa!.... . :h.!iris. ~ Ul. Prez Nan:lowicza (Dzielna) 14 

~:v'~~~~~~",~",'oE 1".~>liłiIimU'~~~V'li~~, Tel. 13-85. . 
M;'"'1o to drżącym głosem &pyt~:tłem: chwilkę, policzę Lle w'erszy mam w tym' nHice, czyli mojej ciotce, wziął więc pier.~ Abonament miesięczny lISo,ooo mk. 
- I... i mój feljeton też?". J'"' I l l ' l'\"A~A''Jt ~;1:'l\~m-'&fi~~Goa, r:'lmerze i j;::k stoją 11 abłkowscy... I wszego - epsz.ego ch!o"'" ,a z u.i.cy 1 ·'?\'::f:"'~.,_~'i''''')'''t_:;'ł~~1(is-o~~'~[."l'~~( 
- Też. I potem tTIt!sblrm mu odd:!ć numer. kazał mu powiedz'eć s1"ej żonie że ~dy l . '" ~ 
- A może panowie bylipy łaska,:,'i i .:' chodził uH.cą policjmt skonf:skolNał mu' ,.~~~I~l~i!r?~~L~~· , 

przy konfiskacie nu:tl'2'rów wycięli mój -, 11.MoŻM bo~o?y żyć, al~ ... nie d~ją 1 •. Exp,r.ess"o i. całe miasto jest wobec te- '1\ ;{li C1'!W~LII[j:j. m Nlr.~lłrlg:[H ~ . 
feljeton, ażeby chłt1pcy mogli go sp:rze- - g05cle re'.:k1.kcYJnl VI postaCI urzędmka 'I go wzburzone. \:J nL,'Vv. 4., H . ~',j l/. (mI. L 
dawać na ulicy? Dz.iś prosz~ panów komisarjatu rządu i poliC'janla. Chłop:' k IJcszedł do mieszkania mojei ' d w=r7~="~"~l>-w1"~~- ~ 
t l t , .' f l' .j. .' k ' " A ". tk El K' . tl . El K·' d" .. ary ,8 l '1,0: ~ a ~ ruono pl.sac c Jccony, ze Ja S;lę lUZ , u mOJe, CIO i pani e~nOi:y .. '0- 1· C!C n, p . .. ,conory ("no~:;el za z;v'oml .. ~. Hl~YU~t\ S2Y~'A lU' 
raz napiJ-tle to chce się, żeby, proszę pa- nowel wybuchło na tem He wielkle me- :nocno trzv r".zy, a gdy c.'1tka z.:'!n cpo-: ,~ o ztpl{stem J •• o~ .... 1" 1 ~~ 

f l' t b ł yt P . ? k . k' ł . 1 . ,,'n _., L" .r~.. l!w:rna p·) .eca ~ 
nów. e.Je on y cz any... an rozunue. por~;:llnl1e~l.e. ..' I oJona ta gw~ townym .C Z 1 iJn.o?Tn 0- '\.~ f<. r". A r d'" S+ . ~\ JI 
Pan l1'p:cly nie pisał feljetonów?... W ChWlh, gdy mOj WUjek Kon był na l tworzy ta przen'zona rł .. zw, - 1'!~l>1{nął:>; ~l SIęga. ma • tre a ..rau.lta ~::J 

_ l'lie! . m:eście sl?to się właśn;e to nieszczęścje ! c"łych z !'ij; ,$('t! ",nr:;:r.,<\ł o n:o;. 1!J~(;V!>' ul. P;e: .. ':arulIJ ',iCUl (Ol:ćlnJ) ... ~"i1 
E . ? ! Sl f k E" I r· tl E . "l ł " . Cen1 egzunrl~' J 11'0.01.10 m,l'e:,. I"~ - No. i pan c.hce mi zabrać 11 xpress .... K~n i': owano" "xpress . po lCJ~n .... ! w Ol ·.'~r'''S~i~ . C'.a,~ ! 1a-' 1 C3bbti" 011Zemplccl'J!e! 

_ Tak! .Mój wujek - Kon - ma zwyczaj o do wzburzone!" - i uciekł. .II 

_ No, te niech 5'ię· p,,-n wstrzyma. każdej nowwe donosi,ć zaraz swej mag- Holski. l ~J.&)f~:C~'~:i'~~~~~ 
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GOTO\VKA. 

CIEK). 
r~. Jor:': .1,750,tloo-1i74C~t:'03 
L ':):1 :a yn 7,775.oco-.7.30o.iJ~o 
Par:r$.: 't~~.O~o-'iOl,3'::':J 
B~rlia 
S<EY'Jaj(Z1t']a 315J(,}Ct) -::;~1.oo o 
Belzja &6.750 , .. 

.. ;· ... 'i:t.-.;f~ ...... ,">:Y, 

Rynel, dewizo~~y 
W Łodzi. 

Po wczoraj$zym di"rl53R, VI 
Id6rym do§ar pr2:ejśdowo o .. 
.dągnął kurs 2,O~D,OOO w po
,dedzJałek znOWM tendencja 
;i~s2Eaa Ma'~erjały jest pod 

dostatkiem. \"Jypła'"arni na 
fłem-Y ork obracano po kursie 
1,80n,OOD-185,OGO. 

DRUGIE NOTOWANIA WARSZA W· 
. s:n~. 

Nowy Jork 1.750.ooon . 
Tendenr;:ja ~a akcji i walut słabsza. 

gfełC:ovJc g o ,)r~ rr([!c.)" 
TRZECIE NOTOW ANIA WARSZAW· 

SKIE 
D:-!~rv 1.7:':0.000 (w oor. m1ędzybank. 

1.880.000 (w obr. pryw. 
T endencja dla akcji i walut słaba. 

CZ\VA!1TE NOTOW MIlA W ARSlA W 
Sł(lE. 

Nowy York 1,875.000 
Tendencja utrzymana. 

PlEi\\VSlA PRZEDOIELDA GDArQ'. 
SKA. 

GDAŃSK, 5 listopada (Telefonem od 
~prawozdawcv ~iełdo'Wego .. Expressu" 

Marka polska 5milj~rdów 
Dolary 1 biljon 500 mil;. 
Belgja 87.500 
Chrystiania 260,000 . 
Holandja 675.000 
Kopenha~a 300.000 
Londvn 7. 780.000 
Nowy Jork 1.729.000-1.7[,0.:)0" 
Paryz 101.000 
Praga. 50.100 
Szwajcarja 3H'.ooo 
Srlokholm 459.000 
Wiedeń 24.000 
Włochy 17.000 • 

DRUGIE NOTOWANIA GDANSKIE 
Marka polska 6 mi1jardów 
Dolary 2 brljony . 

arszawska. g"ełda akcjowa. 
Bank Dyskontowy 2950-3200 
B.a.nk Handlowy 1300-1400-1350 

. Bank -dla H. i P. 600--510-580 
Bank Zachodni 2600-3000 
Rmk Przem. W. 240-25 
Bank Przem. Lw. 2'JO-240 
Bank Zjecln. Ziem Potsk. 400--450 
Bank Małópoli>ki 550 
Bank Zw. Sp. Zarab. 1000-1450-1405 
Bank Zw. z;;eroian 95-110 
Cerata 60-62 i pół 
Kjj~wski 1150-1600 
Sole potasowe 2150-2200 L.' 

. Puls 165-170 -162 i pół ,11 , 4f 
Spiess 515-490-530 L.~··i~: I 
Wild-ł: 170-185-180 ~~~~ ::;~ 
Korej, ćO-70 . 
Czersk 560-615-605 li em. 360-380 
Nobel 620-600-610 VI ero. 575-570 
Fidey 300-310 
Łazy 80-72-75 
Drzewo 100-110 
Pu.stelnik 360 
Spirytus 840-815 .(2) 870 (3) 
Tkanina 32-33 
Rohn 475-450-500 IV em. 365-380 
Chodorów 2100-2200-2150 
Lilpop 395-415--405 (1 i 2) 405-430 
M:cha16w 600-615-510 
Polski Pr:rem. N. 40O---A..50-425 
Cz-estocice 16-16 i p6r (III em. 17 i 

pół-17 i trzy czwarte 
-Giłii""""'11f!jIlC", ,;~Z\'Imiria1i~~iJ8!mDiE:I~1r':rl 

() króla w Grecji 
. ur<z~doVJe ośw~at:h::!~nie. 
PARYŻ, 2 listopada. Tutejsze posel-

NorhIin 875-700--640 (l) 750-775 
Rudzki 1750-1850 (2) 1800-1950 dr • 
Onwein 182 i pół - 170 -
Ostrowie<: 7400-8350-8300 
Parowozy 180-215, V em. 170-195 

-180 
Ceg'els1ki' 500-525-510 
Uiltia 2900-3200-3175 
Ursus 475-580 
Zyrardó w 230 
Za w iercie 240 
ZLel erui e wsk i 7400-7800-7850 
BorkowlSlki 245-265-260 
Jab!kowscy 57-65-60 
Behpo'140 
Palbal 65-110 
Skóry 65 
Syu;dykat v 715 
ieg:;ruga 7v _.I 

Zach. Tow. dUa H. i P. 85-80 
Kabel 315 
P. T. E. 115-120-110 
Ebekbrycz'I1i()śĆ 900-925-915 
Kl'UJcze w 395-370-380 
Cmi'elów 400-440 
Nl.ł<!l'ynin 800-900-925 
Ryiscy 38-48-45 
Konopie 230-245 
Po'Cislk 350-370 
Starachowice 1900 
Gasła w~lCe 875-825-875 

~1oQrzeiów 4500--4800--4825 
Cuk:-er 3900-3550-3750 
Nafta 125-135-125 
liabcrhuSich 3000-3100 

-----------------------------
Teatr mifjs!d. 

stwo grc~:~ie ogłasza następujące o~wlad- Dziś _ bnfwnie wystnwiony i koncer-
czenie: . Łowo grany dramat L. Andrejewa • Ten, 

Woc~c tendencyjnych pogłosek, krą- którego biją po t\Varzy~. •. 
illcych od kilku dm co do sta~?\Viska Jutro dla zrzeszeń po cenac.n zmżo
gaD\neltl greckiego i loslI dynastJ l grcc- nych satyryczna komedja S. K1edrzyńskie
kiej, w sZCZególności za5 co do rzekome- g::>: .JakoŚ to będzie" z p. J. Pawłoskim 
go za:,l aru proklamowania re;)lloliki o- tpo po ,vr0Cte do zdrowia) w roli Ołta-
świaC:cza poseistwo greckie: rzews~iego. . . 

l) Krjl Jerzy II nie pozostaje w iad- W środę _ premJera sensacyjnego 
ilym związku z wyparikami w Grecji. nni dramatu Piotra frondai'a p. t. .Dom o
z intr r;:;umi przeciwko st:mowi rzeczy , " sacz(lny~. o;tworz ' ~mu rcwolJcją z r. 1922. __ ..:.... ___________ _ 

:.!) \' GreCji nicma o:jcclli~ t::!dn~j lOB U \~V i E najnow zc parysIde I 
k\\'~st ,i ;nastycznej, gJyż rząd postano- .. i wiede;lskie bsony 
wił oir . .Joać monarchJę i to po poprzed- - ~~I:al~ Z llajlep. sltór, zngr 
niem I )rozt~mlcl1il1 SI~ z. wszj'~tt,;el1l! ISTOCOl '7 i\Jf'!) i \VEBER 
S ~-onl' , "'-'1 p"lj,.; '-, "i I d ':l)(l:al11i ........... LL \> .<OJ'" 

L. , • • ,. I l " ~ . . 14 ł 
\V~ljs '\ \.. 11.';'· \ '[\";\. J1 \.". Z J ,i1:J.-:': ·z ( , l, ol ' r~'łO"'S/'~a 

prelyde, ',a j:,i'1blrj. l .,,:. .... ,.,,"' ........ 11 p.' PRZdl.lJJ2 on~ rALUNKI. 
tU ceJ.)uL)!I~,"!1S~~j. __ 

zagrani zn • 
(;TELDA NEW.YORS!CA.. 

NOWY JORK, 3 Ustopada - Kurs 
dzienny nomrnalny 

Londyn 4.40.12 
Londyn 60 dni 4.14.12 
Paryz 3.i7 
Amsterdam 38.62 
Na Berlin płaco11o 80 cent. am. za 

hitjl"n 
Na Berlin !ądano 82 cenŁ. atU. za bit. 

GIEł.Y1A PARYSKA. 
PARYż, 3 listopada 
Ameryka 17 45 
An1lja 77.75 
Holandja 675 
Włochy 77.30 
Szwajcarja 309.25 
Hisz1)ania 230.25 
Sztokholm 450 

GIEŁDA KOPENHASKA. 
KOPENHAGA, 3 l~topada 
LcnJyn 15.&,' 
Nowy Jork 5~3·.5f) 
Pały:! 33.70 
Antwerpja 28.90 
lurych 104.60 
Amsterdam 226.60 
Szlt:kholm 154.15 
ChryE ljanja 87.10 
Hels.ng[oI s 15.70 
Praga: 17.03 
Rzym 26.85 

GIEŁDA SZTOKHOL'\o!SKA.. 
SZTOKHOLM, 3 listopada 
Londyn 16.~2 
Berlin 0.11 za miljard 
Paryt 21.80 
Bruksela 18.80 

Szwzrcarja 67.55 ( 
Amslerdam 147 r 
Kopenhaga 65.10 '" 
Chrystjanja 56.65 • _. " ;';." 
Waszyngton 379. l plę~ 6smych 
Helsingfors 10.25 
Praga 11.20 

GlElDA CHRYSTJANSKI 
CHRYST JANJĄ 3 listopad
Londyn 29.95 
Hamburg 0.05 za miliard 
Pary! 38.75 ,.~ 
Nowy Jork 695 
Amsterdam 250 
Zurych 119.50 
Helsingfors 18.10 
Antwerpia 33.25 
Sztokholm 171 
Kopenha~a 115 
Praga 19.60 

~OTOW.\NTJ\ B.\ WEtN'V 
Nowy Jork 3 listopada . 
Dowóz do portów Atlantyku ł Golfu 

30 . .000, wewnątz kraju 28.000, wywóz na 
kontyneŁnt 16.000. Leo 33.85, n.a listO})ad 
32.25-32.25. na grudzieli 32.25-32.34. 
na styczell 31.85-31.95, na marzec 31.00 
-31 96, na mai 31.98-3200. naJ ipiee 
31.45-31.415. n~ sierpłed 29.85-29.852, 
llll wrzes!eń 28.85-2'8.85, na październ.ił 
28.00-28.00. 

NOWY ORLEAN, 3 listop-ada - Loco 
32.00, n.a grudzień 31.80, na styczeń 31.77 
na m.arzec 31.70, na maj 31.35, na. lipiec 
31.20~ 

I 
BREMA, listopada - Bawełna ame

rykańska 35.33 centów ameryka6stkicf. 
za 1 kilogram. 

larl~~ ~miny ~tirOIGkonny[h m. tO~li 
podtlJe do wiadomości, te IV część rejestru poborczego na 1923 rok. zawierająca płatnl1t~ 

z ulic: Piotrkowska, Radwańsks, RaJ tera, Roklcińska, Rybns, Rzgowska, Sienkiewicza, Szkolna. 
6-,0 Sierpnia, Stary Ryntk, Składowa, Skwerowa, Solna, Senatorska, Sieradzka, Słowiańska, Smugowa. 
Sosnowa, Spacerowa, Staro-W6Iczańska, Sto{!o1nlana. Sucha. Suwalska, Szara. Szopena, Szosa 
Aleksandryjska. Szosa Pabjanicka. Sztarka, Trauguta. Targowa. Tramwajowa, Tylna, Warszawska. 
Wagnera, Wesoła. W~gtowa. Wierzbowa, Wlicza, Wodna, Wodny Rynek, Wotborska, Wólczańska; 
Wschodnia, zostaje wyłotona, stosownie do istniejących przepisów, do przegt~da w przeciągu 8 dni, 
t. j. od 5. Xl do 12. XI w kaoce1arji Gminy pr1.y PlacK Wolności 6, w ,0dz1nach od 9-ej do lZ-tiI 
w południe. 

lódz, dnia 4 Ustopada 1923 roku. 

Petersbnskle b. 

Sprzedaż burtowa I detaliczna w firmie 

Adolf Boksleiłner i S-ka 
Sp. z ogr. odp. . 

Łódź, Piotrkowska 149, tel. 1409. 
~ądać wszędzi=-!,! 

~r. L ~rJ~nl~~i 
Choroby skórne. wło
sów. weneryczne I mo-

czoptt'lowe. 
Leczenie światłem (lam· 
pa kwarcow:łI i promie

niam! lonćg~ila. 

Lawad1. ł<a .'1. I 
Telefon Nr. 4,5-58. 

PUYlmUJe iJłl - ł • et t1 -
lJIa paD od I- f>. 905 

Dr. 

J. M. HAL TRUDT 
ak~S18rja i tborQbJ 

kob;m. 
Ploujunvs;.1l28 
przyjmuje od 10-11 
i od 4--5. 5124 

A'1~idSlti, frJncl~skl 
Hlelill~cki kursy, 

Am(jlard D b. PioU'
WSkl 12v 

L Czytajcie "Republil(~"" 

tąda~ wszędzie n 
.--= -= 

lecznica chorób zębów 

Lekarza-denlysty fi. PROiS 
I 145 Plot·7'łlowaka 145 , 

Plombowanie wprawianIe zE:b,~w. 
Op:ata pod~ug taksy. 

Dr. mea. 

H. B~rgson 
Chornby kolJiece ł 

D:zi -,lna 6. 
I'niimujc 04 ł d!l !\ 

Lekarz dentysta 

feliks Seid~n1aJt 
ZawadZKa 10. 
wznowił Pfl.yj~~i:t 

Qd 10-1 i od 3-
po pol. SMi· łIJ 
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oz • e z za grobu. 
Cztery tygo nie po pogrzebie. 

Na porządKu dziennym rozmów obec- wide, 
nych w Wiedniu j~st osobliwy inserat, K' dy Wei.d.bger sporządzał mf'6j te
zamieszcrony w "Neue FreLe PrC'liIS.e". stnment f wprowadzał doń postanowie
Jest to pożegnanie iarlobliwego fjGozofa, nie, że zwłoki jego muszą b~ spalone, 
który polecił je ogłosi~ w cztery tygod- rozpoczęta się pomiędzy nim a ~oną za.. 
nie po swym pogrzebie. cięta walka. Nowo zaślubiona (}bll1bie~ 

Inserat ten, ujęty w żalobne ramki, nica, wyznania rzymsko - katołi-ckirego, 
brzmi: chciała mężowi wyjaśnić, te palenie 

"Inżynier Ka'l'ol Aleksander Wei- zwłok po śmierci' rue godzi się z duchem 
di:nger p-ozdrawjJa wszy&iktch, którzy nauki kościoła. Na tem tle wywjązałl 
go sobie jeszcze przypom1nają. Zmarł się zacięty sp-Ó'r, ale inżynier We1dinger 
on 1.9 wrz.cśnia 1923, o godz. 9.45 wie nie ustąpił. 
ezorem, przeżywszy (aż n,ad~o długo Następnie mllsilała mów ~ić całą 
75 lat. Zwłoki jego zostały 25 wrze- swoją ener[!ję, aby postawić na. $Wojem. 
śnia 1923 spalone w nowem krcma- Kiedy mianowici~ spostrzegł, te zbliża 
torjum, a popioły przesłane do Pra~~ się jego kon-iec - a byt już od dwóch lat 
cele:n umiesrzczenia ich na tamtej- chory - napisał on powyżej zamńleS'Zczo
szym cmenJt.arzu w grobi.e rodztnnym. ne pożegnanie i polecił żonme, aby um[e-

Wiedeń, we wneŚMU 1923", sdła je w "Neue Freie Presse" l to po 
Inżynier Wei.rdinger, jak pisze jeden z lewej strome na os.tatnd~j stronicy, w sa

<łzi:en.nik6w wiedeńskich, był z natury mym ką.citku, akura.t w cztery tygodnie 
człowieki~m bard7Jo wesołym li lubiącym po jego śmierci. 
~arty. Pochodził on z Czech, ale był P. Weidilll~er zabt'ał,a. sitę do przeczy
~'iemcem , z zawodu tnżynf)erem. Prze- tnnia napisanych przez męża sł6w, ale 
bywał długo w Anglii. ale przed 40 taty kiedy doczytała się wyrazów ,.at nadto 
osradl we Wiedmu, gdzie zajął sę ha.n,. długo", zaoponowała, usiłując skreślić te 
d1em komisowym IXta8zyn tkackiJch, a wyrazy, albowiem ludzie mogljby pomy
tego wesołe uspOSlOb~ otwierato mu śleć, że przez nią właśnie mąt łej miał 
wszędzie drzWl. już dos'yt życia. W odpowfethi ehory 

Nie był 011 bynajmniej wtoglem. koblet praw~e wyzdrowiał ze śmiechu. ~aden 
ale do ;a!LZ1ll4 małżeńskiego się ttPe śp:iJe- żart mu się jeszcze tak dobTze me udał. 
lIzył. Od Wielu Lat prowadtiła mu gostxJ- W szelkile protesty p. Werdinger nk ula
darstwo bardzo.. c>Ei.a.rna, ale prosta ko- ty się na nic, v.rvrazy "a! nadto dlugo" 
Meta. popi~ro przed niedawnym czasem mus:ał'y w poże~niu pozostać. 
tntynier WeMinger nagrodz.1ł jej wjler- Od chwili owej uurcllk! z toną, Wef,
DOŚĆ, teniąc się z • f zapisując jej ca- dinger żył jeszcze przez kilka mresiLęcy, 
\y swój majątek. a w crtery tyl!odnJi1e po jego. tgontJe na ła-
. Twierdził on zresztą 2:Ilwsze, te ma?- mach "Nette Freae Presse" ukazało się 

terumvo polega przedrewszystktem na I Dodane wyżę} pożegn.anie wesołego ... n'je
r6tnpcy zdań małżonków. Małżeństwo boszczyka. 
~go zabezpł.eczało mu tę zasadę całko-

Buda eszteńskie afery kryminalne. 
Ubiegłej soboty wykryło w Buda

peszcie nawą serję wielkich afer krymi .. 
nalnych. W jadneJ z ruch chodzjjło o ()o. 

sobę 21-1etniego urzędnika węg' ersk!ego 
powszechnego banku kredytowego, Lu
dwika Reicha, który na poostawLe sInI
szowan~go dokumentu podjął z banku 45 
i pól mHjona koron. Dokument, kwrytn 
się ten oszust posłu1ył, był rachunkiem 
fednego. z kllleDJt6w banku. przyczem 
Re1ch sfałszDwał po.dpisy dw6ch unędni 
k6w i dyrektora.. Kasjer me zauważył 
fałS'Zerstwa i p-jenlądze wypładr, a Reich 
Ilmn.ął, nie porostawiająe p-o sobie Md
~go śladu. 

Drugi wypadek pornszył optnję publi
czną, albowFem w oszukańczej aferze ode 
grał rolę urzędnik policji. Zatrudniony 
;<lko Esł.a JohaIllIl Rennel, sprzenw-

800 on6w ko.-

ron, ale sprzen:iewierzenile to rychło 7JO

sŁało. wykryte i p}eniądze jeszcze zd,oł.ano 
urabwać. 

O trzeciej aferze donoszą z Bu<kl
pcsztu co nastęuuje: Do poHcji budape
szl:el1skiej zgłosił się z pismem polecają
cem wiedeńsrkj\ej dyrekcji policji, szef 
American Express Company i zakomtt
łUK o.wał , te kupcowi amerykańskiemu, 
Peter EwaIdowi, skrad'Zi,ono klaka ksłj~
żeczek cz.ekow)'ICh i czeki te po eftlłsz:o
waniu ous?:czono w obieg we wielu mńa
s.tach europejslci-ch. 
Władze policyjne krajów europejskich 

wdro.żyły śledztwo VI tej sprawie, a polIlCji 
w Presburgu da·lo się ares·ztować jedne
~c z fałszerzy. American Express Com. 
pany wyzn, !:z.yło W)7'!:I()ką nagrodę za 
schwytcmie fałszerzy. 

Przygoda w łazience • 
Ciekawy "casus" prawniczy. 

Nrt lukę w prawie wskazało postępo- zostawić w opusczonei pt~ez siebie celi. 
wani.e sądowe VI następujące;, oryginał· Jednakte te motywy nie były zbyt 
nej sprawie: przekonywują<;e, i pomysłowy studeT't od 

Pewna młoda turynka siedrlała naj- dany został w ręce policji, by przed są .. 
spokojniej w wannj:e w zakładzjle kąl»e- dem odrpowf1e<łzi'eć za swoją ~prawkę. 
l o.wym , gdy w tein zauważyła zupełnie Najciekawsze jest jednak to, że w 
nagiego mężczyznę, wdzierającego się do kraju takim jak Wło.chy, gdzie najmniej
jej łazienki p6przez przepierzen-ie z ła- sze wykroczenie p-rzecirwko. moralności 
zł~nki sąs~ni·ej. sUrowo jest karane, został Odysseul~z ką-

Młodzieniec ów trzymał w jednej pielowy uniewin'll·jDny. 
ręce h~cżkę, drugą :r.a.t dawał jej znak" Skarga bowi-em przeciwko tlb6mu wnle 
by zastosowda cLlSlZę. Jednakże młoda SiOM wstała z arl. 330, tj. z powodu o
piękność zaczęła krzyczeć, wyskoczyła brazy moralno.ści w mi-ejsen publicznem. 
z wanny ł okrywmy się prześcieradrem Po.nieważ fedn-ak ł.azienka owej damy 
stanęła w dr.lw-rach łazienki. była zamknięta, nie uznano tego mjtejsca 

Natychmiast pnybiegb. służba kąpfe-za pubNCZDre i nie można go było na tej 
lowa, kt6ra p-rzcdsi.ęb1orczegD młodziana podstawj.e ukarać, co. n,ajwyfej mogła by~ 
zatrzymała. ukarana tylko dama za to, iż przez otwo-

Oświadczył on, iż nie miał absolutn~e rzeme łazlenki przeniosła 7.ajŚc:i.~ na te
złych zamiarów, tylko. że w iego łazience ren publkzny. Ponieważ zaś zaskoc2:t't
kran się zacil\l, chciał się więc przenieść na tllIom obrO'tem sprawy &ieWrC"l.yna 
do sąsiedniej, mniemając, iż jest prÓŻna. zrzekła się prywatnej skarl!i D obra.t:ę, 
Ze zabrał z sobą teczkę, jest rzeczą zu- uszta cała ta przygoda młodemu stuclen, 
pełnie Z-rozuxru.ałą, nie mógł jej przecież towi bezkarni:e. 

Najmłodsza aktorka na świecie. 
Najmłodszą wieldem artystką drama. jak ojcu, nauczycieloW'ł" sprawpał jaknaj. 

tyczną, j.a.ka kiedykolwiek rozpoczęła wy więcej kłopotu. Maleńka Adelajda rolę 
stępy na scenj'e, była niezawodn:e &łvn- swoją wykonała w sposób tak mistrzow .. 
na później w całej Europie Adelajda Ri- ski, że cala widownia łnęsła się od okla
stOli. Urod.zńła się w 1821 r. w Cisidale sków "Evviva ił p-iecolo bambln-o! (niech 
we Włoszech z rodzic6w pospoJnych ko- tyje małe dz~cbę) _ wołała rozbawiona 
medjant6w, którzy budą objeżdżali kraj, publiczno.Ść. Powodzenie sztuki! było za
dając przedstawienia po j.armarkach. pewn.1rOne na cały ciąg sezonu, Wiado
Matka njlemowlę lrczące parę tygodni., mość o "prawd:dwem dziecku" na sce-' 
porzucała za kulimmi, kannią-c je rzew- nie. obiegało. mhc;teczka i wiOslk~. Ludxft.. 
nie płaczące podczas antraktów. Gdy u- ska tłoczyli się dla podziwienia niebywa .. 
k.oóczył.9; ?~em. tygodl1li, t.:upa z:o.:Uazła lego widow'iska, dyrektoo- uradowany n:~ 
sr.ę w nnescte F1ulu, w cz.ę~ci rozbl'ta po bywają pomYŚlnDścią. nie miał słów uz:na 
niep-owodzenjlach . wł6częgl. Dyrektor nb dla pam Ristori i jej maleńki:ej po .. 
zdek?mplet~waMJ bandy był w rozpa- mocnicy. W czwartym roku życia mała 
~zy .1 napr6zn? łamał glow~ nad obmy- Adelajda grywała jU2: prawdzjwi~, mó
slena.rem sztuki,. kt6rab! 9;ę chłopstwu wione role m'łłych dziewczynek, w 12 
o~o~ata. Udział w sesJI brała matka zaś rolę pokojówek i naiwnycb. Jako 
Rlson.. dzfewczynka 14Ietnia wystąpiła we 

_ Zagrafmy "Nauczyciela w kłopo- "Franciszce z. Rim~\" na swoWn włas
tach" Giraud'a - rzekła _ a ja jut 00.- nym benpn'SlIe, p6tniej zaś czarem swe~o 
staram się, te będdemy mieli powodze- ni-epospo1itego talentu ujarzmiała całą 
nie. Europę. W podr6ż-ach swoich po świecie 

WystąPią:a j ko młoda 'l: d'WUmiesń~~z nlezr~'W'nana ~a~iczka 1)0 roku 18481wtt 
ną Adelajdą przy piersi. W pewnej ~e-l krotnie odW;ledzila W ~oozawę, buaząc 
nie chodziło o to, ażeby krzyk diziecka, zachwyt SWDJą grą genJalną. 

BEZ KOrtKURENCJIf 
Nsita!isze w ł oclzf 

MA~ZVHY DO PISAtUA "H f ROI HI" 
poleca ze SKładu 

1gentia 8DUe~aty ffaszyn Binm'lijth 
ul. Cił6wna 38 m. 3. 

• 
Speciallsta chorób skór 
nych l wenerycznych. 

ul. Piołrkowslca \44 róg 
Ewangiellcldej 

Oablnet Plintgena 
l światło-leczniczy. 

GDdzlny 9-21 6-8 
6-6 

Choroby skórne wene
ry('zne l moczopłcłowe, 

leczenie sztucznym 
słońcem górskim. 
DZIELNA A'! 9. 

PrzyjmuJe od S-lO i pół 
i od 4-S 

drm, wychodzących na. ul. Moniusz.kilt starsi panowi1e z palestry i prtemysłu I oozfany i~.. tajemnkzy. Czyż i.sŁn:jleje 
przy którym momentalIllie uslJadł. włókienruczego.. n:~żczyma bardJzi.ej piękny dla kQbi.et?. 

Jakby od niechcema począł rozglądać Prowadzono tu oprócz rozm~ facho Kranc otoczył .się kłębami dymu. Kto Szatan t. • m. 
Powieść 

awanturniczo - obyczajovn~ 
z życia łódzkiego. 

--x-

S!ię po cuk'crni. wych na ~;maty aktuaL'lJe, ~ak~ ruemnirej kolwiek go bacznrej obserwo.wał, zauwa-
O tej porze właśnf.e zbierała tlię tu ,,~a:howe rDzmowy z dz'ed'Jiny 1,. Ul.gad- żyłby z t,atwością, iż ten n!leczuły nrapo~ 

"tDute J..odz", ~1en eroty:zn'Y~~. P~zy ty:h k,il., t1~ sto- zór na wd:?;i~kl. kob:ece mężczyzna. rzlt-
Ideov/cy m:m11hktury, fanatycy o.b- h~a.ch akcJ~ nl,eJodneJ łodz1.ank1 SZly w ca \'ol stronę stoIrka majdującego się vis 

cych walut, dZirenn:i.karu, adwokaci. sę- ~o~ę lub te~ sp~d.~ły z. za;vrotną. -mybko- a vis, a właści,wi1e, w "rh·onę s1edzącej na 
dziowirz. a zwł,n.s'Zcza kilka tuzńnów scr~, Tu Slę nne!e~neJ c~eka.weJ rzeczy I k311l~pile p-od htsŁrem eleganckilej blo.n
mniej l,b ~ęcej ładnych ko.biet tworzyło moma b~ło codz!~m do.W1.ed~ć D pew- dynlci - ~ojTzem-!l tak ognń&te. irż ko .. 

W CUKIERNI GOSTOMSKIEGO. schowi in;,Heu. - Dr,kt me W1'~ lub. me-męxatkach, W1.e- mt,SIlałaby być conajmm/ej kohi:ecym I 
tak dct)rzc znane każdemu "lodzermen.- nych ~ęza~k~ch, są~ącyc~, ze .,0 tym \ bieia, któraby się im oprzeć potrafiła' 

. . . . Na kaTh:l.pie pod lustrem jak]ś d7;~ntel rzących w dyskl'er.Ję panów n'o.szących Vl elD'in~erem 
W k Go'"" ik g Ił 6 lakiery nawet w dnie powszechn;~ ',' 

. en Lern!L • O)I.'om'S te o Q 6' -ej I men z.o.T)u~d p,'llec w czcluśc~ cjlasJtka . . .., • Klara Stiib-el. córroa wilelki.ego prze .. 
łY'1e~orem było rOJDro. :ił gwarn,o, hem::>Vle6::>, a następti,e p-oczął z flegmą f Kranc, .lakby tu nJ~ogo rJ'.,e V·1(1Z13.ł~ m~~owca. którą Krane już od pół go-

Wszystkie stolikI były za:ęte. Mimo oblizywać krem z palca. Nre ?dp~w'l:ld.r>ł ~upełme na Ul.1o.:ne SPO), dzjlllY poprostu hypnotyz.ował, dałaby 
to HeIl3'yk Kranc nie .starał s~ę zająć piel' I Przy stolikach środkowycll. pa~OW~'~l rzep:l:a. pl~lmych twarzyc7;ek. ktore zda- wiele za to., żeby S1ę c1owi.edzi-eć lcim 
wsz-ego leps~~o ~fe)soa . wolnego, .1ec;z wzb !C1:~ j, cy od p:erwsze,!o wer-żen'.a w.al1y go S!!J~ PY'ł:'lć: ,,~zyś Jest,: drewna?. ject ten piękny brunet, który juz od mie
sial \~ prz:JsclU l ;ze kat , ~ż k.o.mus ~~ I con"'jmni;~j z.nt1f?I"11e. kreśl!~i coś VI note- Dlac7;;go UdaleSl., ze nas ~e dr()~t:rze- Soląca ją pr~eśladuje A eo n.aib:trdz.1ei 
znUdZ.I wysl:a.dywame w cuklernh i optlSCl sach, 1 rywD rozm.awiali przeważnLe,~ ~a$z! .... ją den.erwowalo - to je~o oczy. Skąd 
lokal. I rękoma. BOw1-em ten p;iękny brunet. słmrzm.e- ona znała te oczy?.. Miała wrażem.e, 

Po. ki~k~nas.tu mi~utaah zwolniło się Natomi Ł przy $ł{')J.iku sąsi;~dmm ~_ go wzrostu. o czarnych oczach i o~nj- ii kredyś w dz;;ecińsfme - oczy te rue-
J?-~ OItolilw:w, al~ ~o to K~anc przy, h:acja i"ż by!.:! inna, Tutaj, toW'arzyrltwo ...tem spojrzeniu był il1i od dhlŻSW!fO raz całował~. beda.-c dr~i-esiędolęfnim pod. 
zadnym z ruch we USiadł. W,ldać było, mies"ane, ,IJncl.ajace sj-ę z dwóch ' doro.. CU15U pr.z.:::d:n;o{em tozm6w u ''lS~ys~~ htk:rem. 
że. mu z.a.leża.ło.l1Ja zaję.ci.u stO'liika spe- słyc .pocll'Jt ~ów, t.d~l·"cych kobi121y i '-dch tod~hn.ek. I To 6 ..t __ ._~ j" •• ..t. 

l d d
· "l I zn W' wyOY.\w<uO ej Się - l.Z 0:0-

CJa nego, znaJ ~J~ce~o Slę w pewnym 0- dW0Ch młnr.'zlcÓrc6w -- ro,zm:\wbało przt. Można ~o było spotkać co dzień piero dziś ran() w fabryce ojca o.czyma 
godnym dlań ml/eJ~ctl. I w.'lźnie ... n 0<':1 !l1i , podk cblając "pcite'y" prawi-e w lok;tbch pnbHczny-ch. Zawsze temi przeszywał ją Jeden z pięciu tySięcy 

Wr~s2icle cierpliwoŚĆ Kranca zostało.;;n "'~n "e i. SI oj 7eul,am.i. był sam. Nie wid ·,a.."lO ~o nl'gdy w to- robotruik6w fabryc7...nych. 
nagrodzOllJa, w środkowej sali opróżn:ł. VI 1 oń c' 1. culd~m[ - pdo wtelkiemi warzystwie kobi,ety. Nikt nie wiedzhł 
się stolik, znajdujący się tuż n,ap-rzeciw llestrami - zgromadzj.!i się przewatnń.e kim on jesrt, Był piękny, wytwornie I 

P t 
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Każda nowa podwyżka obowiązuje wszystkie już przyjęte ogłoszenia do 2miany cen bez uprzedniego zawiadomienia. 
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