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no ranić bezkarnie honoru posłów I prasy
Ucz
łez*i na stół I wylawlć bezwłocżnle całą prawdą
i«w dczenie p. PodbieJsklego w sprawia kłnawogo organu,

Jfr 1, telefon

63

-Msy

-2,m

^ tm , WARSZAWA, a IIL
Na dzlrcjszem posiedzeniu ko oo 15
lutego, koszty utrzymania
mis} statyslyczi ej dla badania staniały o 0^3 [noc
Za prace swą miał otrzymairHe obtótnice i radzR p. PodbM dowody, o przekupowanłn po kosztów utrzymania ustalono, Natomiast za cały miesiąc ta
p. Menczd w razie powodzenia skkmu, by zwróć* ale o nopar- słów lewicy, mówiąc:
U w ohesie od 15 do 29 lutego ty w por6wnanm ze stycznym
jego zabWgÓAv kwotę .
w porównaniu z okresem od 1 spadek wjnósl 2.16 proc— A wówczas my -— I dokoo
' 40* dolarów.
esył to zdanie niewyraźnym.
UstoMM • aptaca »pt>ł»jcłiit| ta pmą tyaoanl
'Równocześnie wybrał sobie Po wiriesłenju poprawki
afOatlil w tyda
przez
posła.
SUtwitektego,
któ
wMomowtacrm
eestem.
związek właścicieli kinoteatrów
rego p- PodbMsirJ akjdy na fr
„Echo Warszawskie", Jako
Zacznie
sJ-ą dztac Itplti
ezy nie oglądał, spotkał p. Pod Na podstawie tej rozmowy
*wol ortth pubHcysrycaiy. bielsk! p. Ilstóego w kuluarach wystosował p- liski do p. Mar|
w zakłatlach optekuńczyck
sejmowych I prosił go ponow szalka list, na który podołał
do obrony rrfteresow atirego fa nie
si« poseł Kozłowskio
poparcie
ochrony
lokator
WARSZAWA, 3L m.
chu i lam zamieszczał głównie skiej kjn. podczas glosowania. a P. Podblelski został prze Młntkterjnm pracy I opssid _
<m miastach. W Wars
swe ogłoszenia na podstawie Wówczas p. liski rzucił sfc na słuchany przez p. Marszałka społecznej wydało okóMk do tów
wie sporządzi go
osobnej urnowy; ,
knyesąc. ze Sejmu, wobec, którego złożył wojewodów I komłsarjatów rzą wydział opieki
2) Z p. Hskim zetknął się p. Pod p-.Podpiefsklegp
właściciele kin operują pienlędz uroczyste oświadczenie, że ni du w sprawie przeprowadze szpitalnictwa.
bielski przedewszystldem jako m
d i przekupują postów. Wołał gdy niebyło mowy w akcf p. nia na terenie wojswdantw i ^ Spis ten ma na celu — T 1 - r
z wiceprezydentem Rady mia wobec
grupy posłów do p. Pod Menczla o przekupywaniu po mtast spisu zakład6v aptsknn- danych o obecnym stanie opie
sta, prosząc go równocześnie bielskiego:
czych Spis ten ma obejmownć ki społecznej w Polecę, o po
słów.
i
o poparcie w sejmowym klubie
Tyle p, Podbielski. Z naszej zakłady, prowadsoae zezow- trzebach zakładów eptsłfla>
Z. L. N. aktualnej sprawy usta — EteUśce
strony domagamy się bez no przez samorządy. Jak pras* caych I na przyszłość stanów*
wowejrochrony km w stosunku
2.ŚM delarów
będzie podstawowy materjał
względnego
bezzwłocznego wy Instytucje społeesnedo włascieieltdomów. P. IlsU posłowi Perkwl
Ponlewnł nstawa o optece do daJansj organizacji taj oatf
Jaśnienia
tej
przykrej
afery
tak
oświadczył z samego począt - , WWalalem. Jak Pert agi dotklwfe raniącej nieskalany społecznej z dn- 16 słarmiia kL
ku, że starania ewkązku kino tował
1923 r- punlwla sprawowanie Spisy mają być pmatane db
honor prasy i posłów.
teatrów są spóźnione i ze spra •Ody Strwmskiego.
opieki społecznej wiązkom ko- mułeterjum pracy i opieki spo
oburzony
p.
PodbteUU
Sądzimy,
że
przedewszystwa źle stoi. Podczas drugie) protestował przeciw insynua
Mem zabierze głos w tej spra munatnym, przeto i ajiidsanti łecznej do dn. 1 maja; samorzą
konferencji obiecywał p. liski, cjom
ny spłs ma być dokonany a*
i
tłumaczył
urnowe
kiże może sam wniesie popraw- niarzy, zawartą z p- Mencz- wie autor poprawki poseł Śli pośrednictwem wydkJałc«r po Jn* do 15 kwieizua.
wiński,
z
którym
nie
zdołaliś
wę. W dntu wnoszenia popra lem, p. liski zażądał, by pmy sie porozumieć, gdyż od so- wiatowych, wzgledMs
wek cofnął p. liski telefonicz PodbMskl
dat mu M
)%ety bawi we' Lwowie.

p. Menala I p. llskltgo

w U i Z A W / 3. III.
Todojas ii i tcowego {losowa
nia'w Łejnl ,t nad ust iwą d
iiijenu.ów riltfszkań. KHWH.'
Wstało publ HJfiic oska żciie, ze
•właściciele lii udek; *'v do
Zabiegów H > nęcimy0 i" w cc
lu tabtzpl(Mi<illa sak n swych
teatrów ocln>iy usta 'owej.
„p.xi>ics.s I (ranny" wystąp.1
bezzwiocznc w sobót .Jiń attykutó' 7 iąildiniun, byi surowo
śledzt<vo ujh.vnJo I i
spruwcA v >r;ekuD twa
Niedzielni ,. Gazeta o.anna
podejmując :<• wyzwał ie "aszf
go ulatnlcgt ergami wystąpią
i rewilaejaiil, w któr eh twjer
dzIU, że w (sycicie' In zobo
wiązali się v;'płacić iprawozdawcy seJno»emu „I cha War
szewskiego!', p* Stoi IsUwowi
MWMIOWI4JI dołah w za In

terwencje i klibów )< picy I ic
zaciągnęli >>i wotM : '..Ecli
Warszawsł <go"7 zob wwzanle
pa przeclai c wóch I t, dzięki
któremu w tcirmiant pismo oj
trzymy waćj r ii ilo cod lennie qgłossenta ||nbwe zf opłatą
dzienną
288 slfeM*
DokłjGk
3
j «nna** zwriód):
„Oazeta
ponadtó uwhki U z : oprawka
na rsees k n I) rzy w;1 »tłi»l w
Sejmie post I tlipoUt SHwinak'
(klub Fiuta 3r;rl) 1 ze i oparł co
_
WARSZAWA. 8, OL
KO gorąco <«eł Perl (Pl^S).
5 ^ • ^ • • ł * i f " ^ ^ ' » •»*Bajfajr' 'i w^^^t^
Cala 'la s u r dallczn sprawa 1 aaaa%aaa_ji!klCatfiaisiaiteaaa
4ct*ryin JtjfcaW <wrwtoff •epartaiiaatu
skierowana t>it«la d< p- mar- Łw^aTW" !N|ff9MafPJ|
aanłka Sejn u od Ido mo we
'•4 taMatwii' wtfiiiaiiM #aflc
drag <Wfj? K»«o 1"* wasna*
Xuncra/Po i i nego*' «r»yhttl
i kktb -8p i ii fozdaw o * se]
owych wj ii II j bada* w spra
Oraraein i7<o, joag aooo.
wie postęp*i II. Menc la I nie
Naw ^awkfe-jaiiiaWft
CMn»w^eckls «0»A
bawem pow etiMe już pdnośmo
Cudem
nit
doszl
do Jego osat> łecyzje
p*nr» inSFm*.
~" 1, Jeał bscepneczme luftanastu kSotnetrów. gdy
Parawocy 1800, 1900, 187»
W .JRobO1111 u" odpowiedzią! Samobójstwo Olgi BessaraPook* 6600, 6800. 6780.
poseł Perl i\1 zarzuty :zct jego bowejV lwowskim włezieału,
sn »eok« L«<»w —• gf*. tym razem w wagonie 1-eJ Praipi 3T1.1, 3MJL
Roba 1 - 3 asa. 2300. MO,
uwłaczające i szerzot e rzeko o esem depesze śaszego pisma
Warauwn.
klasy, zauwazooo dobywający
mo głownie i r tez pos a iłskie doniosły w sfraim czasie nie
2300, 2100, w »
onany wczorajsie ten sam
go (ZLN.), p>:ywają< swego zlikwidowano tej
Włochy mąjttURadakl IOWO, 9700, 9800
pociągu tjan powracali
kolegę za mijzerstw > przed
g>4Z
10000.9884 9900' A 1 0 3 * - ,
agowant db. Lwowa, e r
M££Zi*»m
tao,rao. _ 998o.
000, 10300.
przedeającego
9975 3), 1020%
Sad mus talków Id
pokierowania śaedst«rem
afery szpiegowsWel.
8 proc. SBi. z*sat l e j a ISJOCO.
Saamcbowtea
UflaO,
16700. - .
d3
Poseł liski i atomiast wyparł Władze śledcze zdawały fo
6 RTOC- Bonyzłote 1-30*. 14O0>
sie iakiegok}\riek ud latu w bie dokładnie sera we, że tak
1660U
Jeden
z
wojskowych
wpadł
akcji kaluirt Ul orskiej, co ocłoogło niezwykle drobiazgowo skonaacheaałdw 7800, 7880, 7400,
wydsiahi pelMI ętM tam ł z pad poduszek siedzenia
sił w dztsttj s $ j „Oajfclo Po- struowana łhaszyna. tak rozga ijczDeJ M. *srir. Wewn- p. Swwl •wydobył
TrzebMHa 3100. _
*ący
słę
podługowaB. DysiManwwjrafWOĄ^apU Unja 26000, 27000rannej*?
łęziona organizacja szpiegow
Zalntcrest U-ine „Edło War ska nie może zatrzymać się w Dia panóM tyet zarezerw*- ty przedmiot, gnaSości świecy. B, Handlowy 31900. 38250, - Ursus 1—2 sa> 5080, 49TJO, -»
___
szawskie" z i n eściło ( Łisiaj ar biegu z chwilą, gdy główna o- wany był przedział służbowy Niemal w tejże chwili przed- 3750*
5000.
B. dh H. 1 P i l — 7TJB0, HD0, ZkleniewsM 47000.
tykuł, Iw kto r >nn stwie Iza prze soba kierownicza będzie obez 1-ej klasy, na którego drswinch pjiwł ttti,
w rekach wolskowatP eks
7280.
dewszystkif n i, że wyjawiona
Żyrardów 1600000,1570000.
plodował.
B. Kredytowy 1800.
sprawą ogt > ;z en kim vycH w władniona.
Zarwiertie 232500ostatniej cłrwłj pp- Jasf- Efekt był zuperde ten sam. co i B- HaadL* Pesaasan 7W0, — Konopę 1—4 em. 1950,2000r<
tern. piśmie ; o stała z; latwiona Bessarabowa polwiesiła się
8000.
t i SwolWeń zdecydowali przy pierwszym pożarze.
„drogą najzliitelniej no mahą" na więziennej kracie, zrozu
5—6 em 1800.
B- Przem- we Lwowie 2290, — Bclpol 2b0nie pozostaw r ii i ona w związku miawszy, ze wobec „zupełnej
jechać wagonem sypłal- Ogfefi ogarną! przedział,
z ustawą o ;^ł roniefi<(atoiów •wsypy*' niema dla niej ratun .
Borkowski 4660, 5300, 5175.
zamówiony zaf przedział gryzący, duszący dyb napełnił 2325.
Rówrtoczt i n; e zarni szcza w ku, że śmierć jej będzie w*aż- zajni urzędnik mu- spr- wewn. cały wagon. I tym razem na B. Pow- Kred- 410.
Jabłkowscy 75^1000, 900. . .
,-Cchu" spwrcizdawb sejmo dym razie wielką przeszkodą p, [Kalinowski.
szczęście zdołano pociągnię B- Zachodni 1 - 8 en. 10250, - Syndykat Roi. 7200wy tego pisną, p Mfc czci list w
HerbaU 5
400.
szybkim
zlikwidowaniu (idy pociąg znajdował sie o ciem hamulca zatrzymać po 10500,6 en. 10000, lOfjOo.
który twierlzi ze .,t e otrzy wszysjtkfiego co stworzyła
B- Zjedn. Ziem. Pol. 475o.
Tkanina 30o, 9 em- 280.
godzinę Jazdy ad rrzemyśl2\ ciągmai zadnyci jieniędjf za zaj
naicle z niewiadomej zupełnie Powtórzyła; się scena nłeonł- B. Zw. SpTZar. 25868, 28250,- Pol. Lloyd 435, 425.
pohybel Państwu
rnowanie s ( spra*>s kinowa
yczyny w wagonie. II-ej kla sanej paniku Dziw, ze przy 27750."
Potekłetnu."
725. ]
trów na t e : n e sejm >wym
Z Bessarabowa skończone — sy] poprzedzającym wagon z wyskakiwaniu z idącego lesz B- Zw. Ziem. 600, 625.
Transport | Zegłnga 1 — 6 a a
domaga się !voJama sądu ho nieskoriczone jeszcze z tymi, zamówionym przedziałem,
Sole
Potasowe
30000,
33000cza pociągu, w popłochu nie
10300. 10000 4,5).
norowego v s] trawie toczynio którzy porajejzostał*. Są to
zdarzył się ani jeden nieszczę Kijewskl 2200. 2300, 2280.
Ćmielów 8200. 7850.
njch inu za ttitówPuls
1600,
1550*
1590.
[
wybuchł
potar.
śliwy wypadek.
T^bezpośredni podkomendni.
Haberbusch 26000,25500,27000
Korek .IW. 325.
finniej) lub więcej wytrawni W wagonie tym usłyszano Tym razem nie ulegało Jut Spiess 4025, 4150, 4129c< rnó>Mi
Zgierz
18000,
1SW0,
17800.
Klacze M00, 6450.
Wiedzy, są to dalej te wszyst eksplozję w Jednym z przedziazaduej wąrntfwosd.
Wildt 775. 815, 790.
Oranum 1100.
p. P Mlblel iki kie ( elementy
... ukraińskie, dla
--iłów, poczem momentalnie bu- że Jest to udaremniony zamach Elefctr. Dąbrów. 3808.
Polu* W h
m
p
,
"^f
22--J!S?
*!I&JSSi,"
l
ch*«ly
stanjitąd
płomienie,
a
ZglosiJ si< d;iisiaj n 19 t/ re któ>ycl
Elektryczność
7800,
8000.^,
na
podąg.
Spirytus 9500,10250,10000 2,3f
Iską. dla których
wszystko
*""* "'
~ icaly wagon utonął w kłębach Ładunki wybuchowego ma Pol. Tow. Q. 950. 1025, 95°.
dakcji „KurJ^r;
Czi rwonei co polskie jest wrogie
lOoOO. /0000 4, 5).
i niena nie dymu, lecz
^-lascLiel k aJ„Morms' P
Brown
3700'
^
_
.
teriału
o
specyficznych
własno
leksantler >M ielski oświad- wistne, wszystko co przeciw gf
-yzacego
i
duszacero.
ściach
.
Sita
i
Światło
2850,
310fcJ800.
Polsce — swoje i godne popar (Jzięki wyjątkowej przjytwi^yljconast pije:
Chodorów 24000,23250, 23500.!
i) -"prawofc.d; wca ejmowy, cia.
ności jednego z pasażerów, któ wzniecania połam t zatrawa- Czersk 2600, 2950, 2 7 »
Ci.
co
•
'
hia ludzi,
p Mcnczel £afmgażot'any zory I zdążyli doskoczyć do autoCzestocice 10009, 12000,f 1175*
zostali po-Bessarabowel
I stal-w dniu styczn i b- r.
majiycznego hamulca, pociąg fcdyby jednockeśnie wybuchły Oostawice 5200, 5300J 5280,
19-ły
działają
teraz.
Jedni
czyniąc
Iprzez Komis iftlnoint :ną przv
zalnmowanoj w dwóch wa-jtmach. lub gdyby Mtehąłów afiOO. 3l(ku3IB&
związku wlał \^[\ kii|)teatri5'*r krzyk na cały świat o śmierci \V jednej chwil! opróżnił się nic w pot]ę ifociąg dwukrotnie Tow-Tabr.Xukra 19800,19250, Mk- iS040M«t: Nr. 19393.
„bohaterkti ukra'ńslrej w poljako referen
zatrzymano, byłyby przyczyną 19700Mk. 7M0M0»: Nr. 94o5. {
dowy i skfm więzieniu", drudzy, bar- on I/, ludzi, którzy
prasowy do Pirttopaga
wykolejenia Me iwoiągu.
Silnia
Firley 2400, 2550, Mk 94eMe»: Nr-37229
yy nleonlsnnei panice
lemorja
łów, artykui nw konijnikatówjdziej -trzeźwi -* wszelkimi'du.iząc.się, niektóry Jaszcze w Ody ślę zważy, że drugł ładu Łazy 635. 640 O), 680, 680, 66O; Mk. s%O0fJM: Nr- <s4*08,
uświadamiaj i ej cli <fLI- .ypły-lspasobarni utrudniają śledztwo, bic^u ł-yskakiwałt drzwiami i nek podłożony był w przedzia Drzew. P-1 H. 1780v owe' o znaRz^nin kin Jla skar-|aby. nie zebrało ono sobie ma- okiUmi przez rozbite szyby.
le obok przedziału gdzie mieli Warsa- Tow- Kop. Węgła — 24753.
bu ii \yladz 1 Minmalny h 6raz! terjałów stwierdzających, że ta ^luźba koiejowa rzucita sie jechać członkowie komisji śled 26500, 26OU0 1)* 27250, — Mk. 3JSMH: Nr. 2W79.
26750 2), 28500. 27500 3). — 3380i 40719„bohaterka" byłą., wielkim, na na ! ratunek wagonu. Pożar czej
urabia icrch ooiiie
29000, 28500 4). 30000.
z ważneml
dokumentami,
l
Mk- L8«t-00o: Nr- 3414, <
europejską skale." dobrze
ptatprzk>
porhooy
śniegu
wkrótce
społeczną "k rzystnie ila cbfa- nym szpiegiem i Polsk1! • ruchu ugaszono, ale przyczyny nie to łatwo1 wnioskować, kim są Polska Nafta 2150, 2300- _
56319.
^
. tahiości teat^W świet iydi- Ak
sprawcy zamachu I jakie mieli Nobel 1—5 em- 5600, 5850, — Mk- 14MJ80: Nr,
- «ja tą miała y^ równlpz ohjeta ukraińskiego na rzecz jednego j ustalono,
5800, 6 em- 5100. 5200.
I Pociąg ruszył w dalszą dro- cele.
spi a rozi w iarcia ochrony z państw obcych. I
21192. 48716,
LenartowiczJ25.^_
Kilka osób! aresztowano.
Pziełem tych roewytrooio- gę,
i
ów i a
nycjh jeszcze wspólników Bes- Nip sdgiyJfedjaakwuaierłui'

f

Dzieło mścicieli Bessanbowe]
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lltoemniMy zfflMdi ci poclg!
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ir w & wa^tnadi
i* ttrmm tr^taslrefy koleiowai
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Ostatr I zabytek wielkiej wojny Konferencja międzyministerialna Uzupełnienie statutu oficerskiego
stylów honorowych
W fprawie spółek akcyjny*
folpetflacja sieftWla^j
zadrankżmrćh
zagranicznych

A 4 o nlf wrśił?!.

Udział w tajnych związkach wykliiczi
oflctrów z korpusu oficerskiego

ń y * . Pod
;>n»srda1 odbyta ale w mini
MMeterJur i K»c» I' «ifrteVl|c*n:«e» repwje' jwładz
W korrferencf, w której prze
.to lrO»porZR.-ldV/>rl p r / a d t ł - c l " " U Sprze)
w m yTs.ł u . , W związku x odpowiaditalno
f S S sterjkm przemysłu 4 handlu koa w o d n i crył
. jmnlster „.,_
społecznej
yv
udział sala wTiJskowych za należenie
dzeste, któi» |oi!«d, ma być d« t , « a w ^ y i ł k L " ". _* 7 J d I ferefeja mkdaymittllBtcrtólha, haiidW P. KfcJroo. Brali udzti
instiT
im
..praw
rc!>utrJŁc\lnc.
nwfntaiz
I
t.
ą
niująba nrzygotować mpterjaly iwiedstawlclele wszystklich 'rml!ido tajnych związków, o czem
uzgodnione z
1
I
.ulacc
z
"
i
'
l»iii'i-stwow>
l|r/.ad
emigra-1
• do ustawy .o spółkach akcyj nisterjów oraz marszałek aej- „Express 1'oranny" donosił Juz
iiaKii
wcwnęmny
mu śląskiego p. Wolny
w nnmerze z dnta 18 lutefro b.
dniem ) lipi > rtrzepri wadzenie Icyii.y inaczej ńlcmi nie rotpo- n y c h zagrarffeznych;
<'st-|r/a-V|.
,
'
i
ostutccfuci
r. — został fldpowlcdnld uzunet
r
'
.
i
C<*
do
osob
zatrudnianych
w
j*trja<łyjuycu
nlony przez prezydenta Rzeczy
Mdi etapów
airlas!r-b:c
rrpa.ti!.^vj'K'j.
to
wła
pospolitej statut oficerekich są
Sprawy /.'f"a riiic
dze adm mstm-y ue ł instancji
dów honorowych.
1
eją, o l|e po VIII •.tutti is?i'?r ja hcJ.i
hc
m.'riv
iits-zę
nieść,
zatrzy
kle bt^u, bcd;\ ('••Uv nic itr/i'/.'
Zgodnte z tem uzupełnienłem
mcm
mifiscti
służbo
| m- 'i"a<- '*.
Mlnistejjum Skarbu wystąpi ment francuski na suma czte- art. 5 „Statut oficerskich sadów
władzo njir i tu itracy 1C danychlwem
lub.*weii|!lć,
ło do Sejmu z projekteffl usta- rystu mlljan** franków w rrtid honorowych'' otrzymał nastę
stancji, wlaśsiwe) dl
y/y.jupo^ażniająćoj rząd do u- nJur. 192*
pujące brzmienie
T
diietenta zastawu wymaKame- Zest»w projektuje sl« optzW
«Wypadki i porządek stoso
fco celem uzyskania pożyczki, na dochodach zJaaow państwo wania kar, zalezą od uznania
przyznanej Polsce pracz patla v.ych dyrekcji ToTuńskJeJsądu honorowego, wyjąwszy
wypadek, gdy sąd honorowy

Pożyczka francuska pod zastawa
dochodów z lasów

m c aie| tein leptel
HaoHbłuTśwIata za bezcen

Delegacja na Inspekcie urządów
I
górniczych

Now< taryfa kolejowa
MmijitWif kold letaznycli
pr/.VKi«"«'uJ'
l u| racowujo
s/.czcgely iov;oj Uf rfy P t J »
żcrskiKSj, kt ira ma łbowiązy
Aucotl i S m i t t a b - r .
- Taryfa ta I mi być zroznlcł
kowanli. a iHauowidn na Ł>11*_
sza
dystar sy wyn esie 100
proc. jpodw rzl:I, na ialszo —
podwyfka b d^tc od kwiedmo

stopniowo y.mn iejszanaDowiadujemy się, te p. ntnl
Podrożenie taryfy' pasażer ster przemysłu i handlu
dfu dele
skiej wywMasW list - Jak na? gował b. wicedyrektora, depar
informują• ~ zinolejszonemi do- tamentu śląskiego uV., OKOJOWI
c h a ł a t * * * ) * * ! • f iwiąz-ku i
matą frekwencją riasażerów. '
Czy nowa olbrzymia podwyt
ka cen biletów kolejowych ma
zachęcić ludność do częstszych
Sekcja kpnfekcjonłstów dam
podróży?
I
;
skich. rdesWch i dziecinnych,
centralnega związku kupców
polskich, zakomunikowała dziś
oddziałowi do walki z Ichwą

konfekcja staniała o 151

Po 5 atac i służby urz

I I mocno przetarte sledz
I lizyn Itslączna odpr
Pracownic
wyaiułenjuJ
ustawy pra\
odn-twy •ni
W ostatn
nika ustaw
rzadienk pi
pospolitej,
wid uchwi

państ
lat,mle
o do iw
aa t zwi
m puma
' cfeWsz*
it\ 'dentt
wylane
on Kh u

rowi, po sr«ce, te pracownicy d mają
na mocy prawo jedynie do odprawy 3
dorocznej mięstęozuj-,
Umdnucjw. niduKowanych
niania.
te C e n  z c*nHra 1 marca spotkał z te10 roziH)- igo powodu ttlelkl zawód. TaklRzeczy sam czeka tych, którzy mają
t » ttphrwle
a pnAsta' byt'i!T«mmaiiV
M» ttałm «S l a t s ł i u l m F

pettotnocuiG w tuOc vyu>> *&{

cza na inspekcję urzędów t ó r niczych IJ II Inatancji w woje
wództwach krakowskiem 1 iląs
kłem.

Zapowiedź milej wizyty

Odwiedzą klas studenci włoscy
Studenci) uniwersytetu Genu- > nas podczas wakacji
eńskiego organizują wycieczkę zwiedzenia krajudó Polski- Mają ort przybyć do'

Dnia 28 lutego odbyło sh} po
siedzeń* Rady Nadzorczej PK. Ki P-, n^ którem postanowio
no utrzymać poprzednią uchwa
lę o niedopuszczalności pobiera

•n

Niemiła nlfesBffdzianka

wło blortl rrm s t i t * . wieśniak ukrył
..La revis|p rjumisr|atli
vkle pismo łat|kow«J poświęco- unię., a monały rozsprzedał po
•.
ne numizm ty » , do osii co na- kilka.
Wreszcie władze dowleArtastępujdi
W - jfobłfcu Rzyn »,' we wsi ły się ojwszystkiem.' Resztę
St- Ugt> iwien w! iśclpnin. do monet odebrano.' Okazało się,,
koniijąc nr łrłii . ;tark;rro do że są tó niezwykle rzadkie ro
gra ciel znalazł dzaje monet
i im. na s
wielttą glitlaną uni ralakowapolskich I litewskich
.yyobtfilaftcą ni
itą pieczęć
z w. 14 ili5-j$ii
znany pięk >y. herb.
Monety' oddane zostały do
Znalazct
'eozc^t^' 'łamał muzeum •*• Rzynue- Czy nasze
Ch monet przedstawicielstwo zaintereso
Urna jicłn;
srebrnych
wało się znalezionym skar
żciwładze od- bem?
Obawiaj.
. l

cja radykalnie. Marzec ma by4
i będzie ostatnim miesjącem za
pisówOd siebie dodajemy, że czas
na nabywanie akcyj test rzeczy
w iści ostatni, «dyz Bank Polski
musi powstać w kwietniu, co
jest konieczne z uwagi na całoksztalt akcji sanacyjnej.

Sic transit..

Nowi

Cesarzowa wygnana z wygnani
6osdnnołC goicłiaoidą a j f ^ d y
sąsiad mtpozwetaii

CZł3f!'"0Włe

*^Hlrai8-S,e *?™ł*$w xsjftK£&
Wyjazd te nie jest cąlkoW*.
cle dobrowolny, bowiem pozostaje w związku z praysztem
uznaniem rządu sowiietów przez
Danje. Zgodził się on podobno
łta wznowienie stosunków dyplomatycznych z Danją pod wa
runkiem, że Marja Teodorówna

!
Jatjuju
imffdąumLttv.
nwJl
' M«fja' TTIoffoMwna wyjeżifta
wy.
do Nicei, zcodnie a propoaycją
rządu francuskiego, Wytnienione dzienniki zaznaczają, że excesarzowa jest w bardzo ciężkich warunkach materjalnych.

KrOI w t w k l

pod panowaniem MussoDniago
ustanowił order pracy
W włoskiej „Oazetta UfBdale" wydrukowany został dek
ret królewskie wprowadzającr
„order pracy".
Odznaczenie to nadawane bę
dzie robotnltfom i robotnicom
zajętym w przemyśle, handlu I
rolnictwie w uznaniu Ich
pilnej pracy
1 nienagannego życia.
Order ma wysrląd pieclokątnego krzyża, a zrobiony Jest ze
srebraNa krzyżu i widnieje emaljo-

warat map* Wioch I- napis nZa
prace".
Kawalerowie „ordetta nracy'
nosić go, będą po lęrwej stronie,
na żółte] wstędze.
Statutlliiłderu wymaga, aby
pracowTHK przebył w jednent 1
temsamem
przedsiębiorstwie
25 lat I za-jmował słę wyłącznie
pracą ręcznąOrder może być udzielony ł
obcokrajowym robotnikom, je
śli przyjmą obywatelstwo wło
skie.

celi

wzbogaconych na łupieniu skarbu

Na dzisiejszem przyjęciu dla
przedstawicieli prasy oświad
czył prezes komitetu organizu
jącego Bank Polski p. senator
Karpiński, między Innymi:
nia przez banW p r w a t n e wię
Zainteresowanie się sprawą
cej niż w^Tios! dwnkrotna staw Banku cmśsyjucRO jest wśród
ka dyskontowa od kredytów społeczeństwa wielWle,
lecz
złotowych P- K. K- Pczynny wyraz przejęcia się tą
sprawą w postaci zapisów na
składa' dotąd tylko jedna
• akcje
Jedyna warstwa, a mianowicie
Inteligencja miejska.
Brakuje na Uście akcjonarjir
szów. bogatych fabrykantów,
k1lipców ii rolników.
WprswrdtteilCzba akcjonar

Rosyjskie pisma wydawajie epHlat Diuilś.
•
' •'
nd emigracji donoszą, że matka ., fyc-cesareową dłtwo opierała.
ostatr/egD cara Mikołaja Il-sawlie, powWnJąc ale na tw -tt+e*,
cesarzowa wdowa Marją Teo- chdzł z domu panpjącegp w
dorówna optiszcza wkrótce Ko DanJI f Jako obywatelka dM

urna staych monet polskich
w / <oi ana pod Rzymem

w

Snator Karpiński
pk.tnuje fabrykantów, rolników
I kupców

WARSZAWA 1. II.
zniżkę MO w branży ubraó dam
skich, męskich t dziecinnych
I o 16*
od cen ujawnionych.

Walka z lichwą bankową

•m*j*ai'pr*»*4

polwiAWł 'ł*
Przy oni (di dl wi wypłacie UKZCWtpfłO
ów
"^'Jelisjl urzed Ac7\\ urti wowl Kft- przeważna
dowt.sKocifcnl b rti tilferm im tarze- apajduje' »v
dzęntem: O u toilrąc no im Qa-• ^ ą g n ą ć d o
i wy.
rattFFakJad I: W e r tamę za UJf^Zażrtaczyi
ustawy
mteatecy,
tó-e wi ynęły od dnniu
J
czasu wyd: ila usta1 y emery raąd wydał " " lk, polecający
ot |(emprytalńych
talnej, to jfst|o4 pl}WzlermTia strącanie
w ratach rmęsfei ;nyoh. D«pleub- r.
•Jcazal
Kwota po ra;qha'' ynoslła u TO w ostatnich
nakaenjący
wielu urzę Ini kć|w < o stu mil się nowy bltól
'ot za cały
jonflwj wli :e;, co i raz doko- potrącenie tych
naną wyp »tsi cz< cl pobo- «zas ubiegły,
ł
r ó w * B o a c i zh ych, tak ^

stwierdzi należenie, oficera rft
tajnego związku W tym h'»w iem
wypadku może być orzeczona
tylko
kara wykluczenia z korpusu ooficerskiego".
Uzupełnienie to zostało opu-.
blikowanc oficeromWypełnia ono lukę w pra
wach 1 obowiązkach oficerów
wojsk polskich. Jasno precyzu
je odpowiedzialność za należe
nie do jakichkolwiek zwiąż,
ków tajnych i kładzie wreszcie
kres najprzeróżniejszym Inter...
nretacjiim. jakie zazwyczaj w
tym względzie były stosowane

dw wynosi dotwhezas o-

Rady
Gospodarczel

opłaco'b 4000, fecz
fec: nm'
nych lub zadatkff*anych akcyj
w e dosięgła jeszcze 1 0 procgOi co potrzeba, t- )• całego
Do składu Rady Oospodar
Hjona ogólne) Ilości akcyj;
czej zaproszeni zostali: prof.
Kfcmitet spodziewa s!e, ; i e Taylor z Prwnania 1 prof. ^rey
Kn
db 15 b. nv zmieni slę-svtoa- żanowskl z Krakowa-

S

m

SPORT

Rozegrania nagród w zawodach
narciarskich
(TeMonem od własnego korespondenta).
ZAKOPANE 2- III. — Wczo gu kombinacyjnym na 18 kilo
raj przy cudownej pogodzie z* metrów, nagrodę
mowej i przy nadzwyczjnych
o mistrzostwo Zakopanego,
wyrost warunkach, odbyły się które, przychodząc w pierwwtelkle zawody narciarskie w
Zakopanem, które zorganizo szem miejscu z ogólną not*
wane przez klub narciarski z 18.468 punktów, zdobył Krzep
współudziałem wojskowości, o- towski Andrzej (I), członek So,
budziły olbrzymie zaintereso kota zakopiańskiego,
2-ie nfcjsce z ogólną nota
wanie wśród publiczności) 1 sta
17725 zdobył p- Mflckenbrtn.
nowiły sensację dnia.
3-ie miejsce z ogólną nota
Pierwszą nSgrcdę. o
17.375 zdobył p. Sieczka.
Tak wspaniałych rezultatów
attarzosrwo armM polskie]
I tak wielkiego zainteresowania
i tytuł, mistrza
zdobył strzelec Krzeptowski U zawodam* narciarskimi, dotych
czas, jak twierdzą fachowcy,
Andrzej.
i
*
w Polsce nie było2-ie miejsce zdobył por. Zbi
Zawody te. jak słusznie ogniew Wójcik.
pinja kół zawodowych to pod
3-le miejsce — por. Tolwar- kreśla, będą stanowiły przeło
czny.
mowy moment dla naszego roNastępni rozegrano w bie- dzlmego narciarstwa.

ejl

dzlękując za okazaną mu pomoc możność przekonać się wkrót mląłem pojęcia, co s4ę z ntmnalnk powtarzał:
Zabrałem go do siebie. Zgo-' ce. Uzbierane pieniądze wy- dzieje- Pewnego wieczoru spo
— Lilpopy, Lilpopy- kuwJe,
dzil
Si*
-pozować
mi
do
po/tremianiał
na
dolaryCodziennie
tkałem
go
na
ulicy.
Ubrany
był
Lilpopy,
LJpopy-.
o
k
l
e
j
Dzieje k
znaomoici z włec*i)ym tułaczem
po seansie w mem atelier ma- według ostatniej mody: i parto z Spojrzałem mu w oczy. Zmfe
Spotka!
S'alewkach- sąsiedniej, bnimy i ukrywszy
larsklem, wychodził na miasto, bogatym kołnierzem, miękki szał się.
- Stal pr^ot
wgJlinianiL-sl^ł ctrmiym kącie, jął spoży
Ahasverus, to jest ów (legen zatrzymywał się przed witry kapelusz- Zgolił piękną brodę, — Pan nie masz wyobraże
koszernej
Wzroklen^ wać^ułkę z v/cdliną.
darny Ahasverus, wieczny tu ną bankową 1 skrzętnie noto wąsy przystrzygł po angielsku. nia — rzekł — Jaki teraz po
.wystawę. i C^eka'em ni ulicy aż skoń- łacz od dziewiętnastu wieków wał kursą.
Szedł z teczką pod pachą 1 gło pyt na metalurgiczne.
- Kup<
kupić? --/ cz/. nie uszło przytęrn mej u- błądzący po świecie, nigdzie — Wyobraź pan sobie — śno rozprawiał z dwoma zamo
•y duszy t
.ku. toczy-\i A\ jgi, że proc: nmie interesują nie znaljdującyykąta- Powiedz>l|al rzekł pewnego dnia — że teraz żnie abranymi paniami Doleciał Mijały miesiące- AhasTeras
;
la się niev
:|j.u
Vtę nieznajomym o fenickini pro m'i to wczoraj w chwili rozrze tó jest dobry. moment na' ku mych nssu koniec zdania:
z biegiem czasu dorobił się for
Był sza
Liłferiy. ftHelflu jeszcze jkcyś trzej podej- wnienia, ^spowodowanego bu pienie akcyj.-.a ja panu powiadam, że oni tuny i zamieszkał w elegancko
zwróciłby: i
InJi ii'vaKi, I rżani osobnicy, jeden w okula- telką wfeia, z moich zapasów
teraz po cichu przygotują nową umeblowanym lokalu. Utył I
*
srdyż ani
kMstjum | racii, dn:^l — coś w rodzaje re prj;edwo'ennyeh.
nabrał manier typowego bur
~
i
Usiłowałem skłonić mego go emisje,
sportowy,
)'Mi"k, patrjanta i trzeci — prawdopo— Pan nie masz wyobraża ścia do określonej pracy i re
słarza•i
*
ani torbąl
liedbalc dcwiie -.jubiler"'. Wtłoczyli się nia — niówił z| lekkim akcen gularnego trybu życia- Ponie
Nie mam pojęcia o grze na WWywałem go często w ełeprzewleszi na
ram!c —!(!<) bramy, 9Mtnn targując się tem cudzoziemskim — ile ja waż znaj wiele jeżyków, wygiełdzie
I zupełnie przypadko ganckiem aucie- Obok siedzlaV
nie mogły
o
..okazyme
brylanty.
|
'tercsv',\a'lmam teraz po wojnie kłopotów- robiiem mu posadę w biurze
;
wo
znalazłem
sie w pewnej cu ła zwykle dobrze otrzymana
1 noszedłb ^rd dale nie- zatrz\,N eziKi.Kjmy
zaspokoiwszy Same wizy w konsulatach — co tłomaczeii, ale 'wszystko speł
kierni,
będącej
punktem zbor blondyna z pieskiem na koła-.
mując się wcale- s? yb^ nie je srlód
;*>d, żywo zainteresował się to kosztuje! ,Qdyby nie pan, to zło na ntczw*
nym
spekulantów
walutowych.
•JO głowa, pi7ypor iiitijr.ca ża- tiirs;
Kieni i wmieszali.się do roz wydałbym te kilkaset ząoszczę Ahasver niej mógł przezwy
W dziennikach ukazały się
mierechłe d 'Jeje I en^cji. Ke- mowy
dzonych dolarów na szHfowane ciężyć żyłki do włóczęgostwa- Któż zdoła opisać me zdumie łokciowe ogłoszenia o powsta
nie,
gdy
w
gęstej
ciżbie
kosmodiierzawe u !osv, Iniada cera
tJ-.vaża!em, te należy zainter szkiełka i nfe miałbym na dal Całemi dniami błąkał się teraz
pplitycznych fizjognomrj, ujrza niu nowego domu bankowego L
liłyszciiici .oj:/.y i ly^łiin', w'spa-| wenjować- Ki idąc mu fckę na szą drogę.
pod firmą „Ahasverus et Co' • *•'
po Warszawie. Z-zamyślenia łem rwarz Ahasvera
"lala "brodJB. cza-na
': smoła, j-ramieum, rzekłem:.'
Ten człowiek |był mi szczerze wyrywały >go tylko okrzyki
Wystawiony w Zachęcie poi
' nadająca nk pier<
Był
podniecony,
oczy
gprza! spiral-1 — Nie kupuj, to są fałszywe wdzięczny
chłopców, sprzedających dzieti hr mu niezdrowym blaskiem- tret „Wiecznego tułacza" nie
• ych z w o Łc.
i I- leinoty- ' ;
niki z ostatniemt notowaniami Przechadzał się między stoli zdobył nagrody- *'•* rostał na
Nleznaji m zdo.c
vał się [ Cszuśc" 'wybiegli jz JbnmyAhasverus zorjcntaiyał się giełdy.
kami, wymawiając Jakieś taje- byty na wyjątkowo dogodnych r
•v końcu
.kunn<
J chwili Brodacz stal chwilę zdziwiony, dość dobrze w .•łtosimkach po
wyszedł
ikleou udał się do (uścisnął ml wreszcie dłoń, dztę- wojennych, o czem miałem Wreszcie KOŚĆ mój gdzieś sie mnlcże słowa. Zbliżył się I do.dla nwle >varunkach przez banZaaa.
l zawieruszył drazsey czas nto mnie. Usłyszałem lik mactu- 1 kiera Ahasyeruaa.
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rftfeed wschodom s?d?jtf
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6łoSy| p o d k ó w poiskich c rządowej
wyprai rie po f karbu naprawę i
f lino n . t l . podał mujac w.'|l>« k mąclciii.ml opln,* p n .
b f a i ł f . pod vatal«cyml w oi talnldi i*a>ach działo naprawy niurbu,
• f M " * o b . # i i t I « d r o w * a po •irouniclwaeh palllUiiiych. by il>ada<
poitapla P " c ii.\;i>il«l«i"y«'il <>l« tfdrodienia Oj-

4^ ^ •ił'

TLv

r o m o w t przeprowadziliśmy
rkii\J«ltj te p|cnM.m
1
mi.iniHącyth sl% I . Z. L., popularnie
afn
alral^' li I', yj riut'>»«aniij a i 'łaściuic StapułcXY^ i — poa^a* Hl1
y , A»kint.

.ypalrk

H's:or;a od poczntliu do kortca prawdziwa

Pm Mii^rc/ aa powrocje
z wiąz^e4 »a »niał kłopot
małżeński
Wybawił go zert krajowej hodowli
Srherlock

ijPan Maurycy po kilkńmie- kiego cięWego zmartwienia
|S)icczilej rii«<)|jccno-.'.ci wMcil na IUL- miał nawet ten Hamlet z te
reszcie <lo demu.
atru On tylko myślał: ..być
L dalekiej jioUróży, jak mó albo nie być"? A Ja wciąż my
— r Jakie są -t- zdaniem- pana wiono w kole znajomych, i ślę:
Paifc łosio, Opowiadają so
ble po rrlc.Cie. żc-lfcry meżno- posła —. najgłówniejsze aktual przVjaćióf, choć wszyscy wie
„Bić. albo nie Wć?l" j
wlndcóv 'i ws/»clJkicli posiada ne postulaty naprany naszych dzieli, że to tylko obłudny konWreszcie wpadł na genja ny
czy w siiMi/ścI i erci nie mo- Wransów ?
wencjonalizm towarzyski i sal
pomysł- Udybyż miał pewnolść,
ir|i doozikuj siij 1I1W1H, kiedy
— Nl« jestem ekoaimMą I wowanie pozorówlif/rolN* e przyl erz^: szersze dlatego do ppinjl mojej nie mo W "rzeczywistości pan Mau który z anonimów przysłano
rozm ary. i -i>odzM wajh się po żna p r z y w ^ z y i a ć wielkiej wa rycy nawet nie przekroczył ob mu wcześniej, czy ten, że żona
go zdradzi, czy też, że go już
nuć, że v óvczas, eU n uniknie gi. Poza tern jako członek I^a- rębu rodzinnego miasta.
zdradziła? O Ile drugi przysła
cla fcrnnnl«»w spr ecknych, bę dy finansowej i I^ady gospodari
Wprost z zacisza swego a- no mu później, znaczyłoby to^
ilz-ic mus ał gabiudt obecny się c« ej, poczuwam się do morai- •partamentu pojechał <n zam
gnać Etc ile
.
negib obowiązku pewnego po kniętym szczelnie samochodzie że padł ofiarą intrygiBo jakże uwierzyć, że „już"
wściągania skobody moich pu
do i Mii itwpw 1 kabzy.
do .więzienia,
zdradziła, skoro dopiero „ma"
co samo priez się potimmiiic za blicznych wystąpień w tej dz'fc oblany potokiem <ez kochają zdradzić?
sobą zali mimie s l ] ca|ego dzie d/inie. Sądzę jednak, że wołno
Któż jednak rozstrzygnie te
irri wyrazJC pnijgnłcirie, by p- cej I wiernej małżonki, pani
lą naprą vy
•wątpliwości?
- 1 s imozwań ty
zh.iwcy Urabsk: jaknaiph;dzej przystą Mart-.
W pewnej chwili wpadł wre
.mów w płyną na powierzch- pił do wskrzeszenia Instytucfl, I jakiej jeszcze małżonki. Za
i.!ę- NIcc >c; ckanid icl, A ;a pa uś«(iccor,»ij tradycją '>vleków, a iste godnej zazdrościł Rosłej szcie na genjalny pomysł.
Wątpliwości takie rozstrzy*
'
i
nu powi ni, że cl tnirachowcy mianowicie do [
gdyby bila, a wdz-uczuci niby
gnąćl może tylko jakiś Szerlok
przeciw uprawie .karbu
uruchomtenta kredytów, opar rozkwitająca róża, jak mówio Holmesnie inr+la hiż d Wal kalku
no ogólnietych na hipotece.
Z bljącem sercem zapukał
lować
Ni»ty!ko cliodzi mii o wypełnie
Oczywiście przyjaciele pana dnia następnego do tak zwa
i|enia
s|v
n)arki
PO(T
nie tak ponyażn^j luki w cało;
wobe<: ufia
Maurycego już nic konwencjo nego biuira wywiadowczego,
sklej- Mili Wi głowy do świet-[ kształcie naszego życia gospo. -. Tnależy dla do- nalnie, ale w najgłębszem prze hodującego krajowych Scheri'Vch Ititd rc :<Jw,i i * d|ugo spa Idarczcgo, które
data I cliwi Ma sid nanza 'A>alu- ibra sanacji ostjateczwie zmon świadczeniu twierdzili. Iż p.
lock Holmesów- i
Maurycy stał się ofiarą najzu
ta Tymcfeaiem wirów tym ba- tować, ale również i przedef
pełniej rteuregulowanych stol- Scherlock wysłuchał ! z na
lamutom analeźl my się już wszystkicm o ,
1
|teun;Hów prawnych .
maszczeniem wynurzeń pana
pod sam m wlor cho|fklem hi
skuteczne zaooWeienle bez
Bo jakże tu pakować ^na Maurycego I oświadczył, ze
storyczn :g» • prz łontu- > Rok
robociu.
1924 stai o \ n pum t zwrotny w
Uważam miahowfcto, że o^ sześć nujslecy człowieka rwą rozstrzygnięcie takiej Wątpli
epoce p t>\>1Hklej żołnie śwla szczędnoś^l ludzkiO zabezpie cego się do życia i nowych in wości to bagatelka. Za jakieś
towej C »l: liiiro ia, a z nią
czone na. hipotecznych podkła teresów za l o tylko, że przewo 100 miljołiików w ciągu kilku
my, zarijwpo rzt\fl nisz- lak i dach, dostarczą; znacz-nych ka zll kutrami różnorakie walu minut zrobi się ekspertytę.
Panił Maurycemu wydało się
społeczellcthvo saiio, wracamy pitałów, ktoryih użyć będzie tydo p e w i m i, ii.tjlArdZjiej warto nio^na jako funduszów inwesty hizecz prosta, znalazłszy się to przydroigo, ale czegóż nie
Sclowyćl lin 'wypracowanych cyjnych zar6jvynp w przemyśle, wreszcie w zaciszu domowe zrobi człowiek kochający, gdy
(/rzez wpkpwą kij burę,
jak I przy bujdb^ie np>*yca do go ogniska, bynajmniej nie zła zazdrość piersi rozpycha.
many odosobnieniem wlęzien- Ostatecznie za 50 mtljonłków
,1 ! r'J
zasad 11 ixl| nric.lo lennych. mówJako osttrr I twoijprzykrej do- — Istotnie stanowi kredyt tiem J - boć człowiek zapobie zdecydował sle na dokonanie
]
by przeiw f>jet»iefl runal gabl- źródło właściwego tempa ży gliwy wszędzie się jakoś ttw próbyhet p. W\ ?n, otkrtr na fał- cia?
dzić może znośniei — pan Mau
'
— Zapalić w sąsiednim po
izywyc pjyJstąwlch, przypisu — Kredyt jes^ zaufaniem, o- rycy odetchnął pełną piersią.
koju lampę I przynieść zwier
lących sfb|e z tu Kjtelni mono- part.em przedetwszystkiem na i Zwłaszcza, gdł' stęsknioną ciadła — ryknął wotaopraltfypol do h&k'A'lerc; idlania Istot- ustawodawsfr^Je. Tymczasem dusze upoiła .-wprost pfeściwa kujący Scherlock.
tiych rapk pfno si mWilrifch, ustawodawstwo u nas jest
opowieść I pani Mery o nieukó-j Po eh wiń zniknął za drzwia
omystom-cl
ma yrjalnych, —
jonej tęsknocie, jaką przeżyła mi,
rozpaczliwie roczoebrane.
f
tkwlącyąfi |w nar dzljs- Tym- P- Orabski mó?!by w tej dzje- f męczarniach samotnej niewia
czasem kł hd i ńilzał tych sifidzmie wiele dobreffo zrobló na sty z upragnieniem oczekującej Pan Maurycy z bjjącem ser
fest fnk!#:7|^łle inti|, zjjrary po-||xidsta'>v1e uzyskanych pehio- powrotu pełnego gracji I wdzJę' cem czekał wyroku, a tymcza
sem! detektyw wraz z towa
wini —
ała Br
lepszy. mocnictw- Mógłby i powinien- ku maJżonka~ w -i- "
rzyszem s-wym paląc papiero
fejsza ytufteja?
'— A
— Czy dla zabezpieczenia i N'eitety, jak mówi poeta, ro-| sa, pokładali się ze śmiechu I
ttni
,v
;lzenia
przeil
- Pod!
gospodarczo - finansowej na bak się lęgnie \ w bujnym kwłe' dzielili
solidarnie
zagrabio
wojonnyf h konk :ZTIOŚC1 oce- prawy^ trważa pi poseł ! ,
nymi banknotami.
«5am p«ctiewszjltkl|em drią
' ' pożyczkę zagraniczna
Wię^c \ p- Maurycy znalazł
Wreszcie detektyw zjawił
prabslicsd- Dzlsiej- za konieczną
taluość
tąkieao robaka na s-wetji włas- si# przed obliczem pana Mauk
s i y premjer zacz 1 Polskę bu- -+ ByiiajnłntelWrccz
'
"' "
prze- rtem biurku w postaci dwóch li
'
ml o j p.o)Jstaw,
dować'
ciwnie. Jest ona, zdaniem mo- s t o - ation Jmówych, iWL*-." "j" rycegc,.
pisanych _ A m m i m jfonoszący, & to.
irłowi s i ę [ i | s t a » oj jem, zupełnie zbyteczna. Pań na maszynie.
mianow
ręka
] wybet^n^wau-c ira»''rzad
stwo nasze jest bardzo bogate
-.Zona twoja , zamierza cię na paaa zdradziła, podła
7
Jedneso harri trzeba
noieli
odradzić" — oprewał jeden z napisała wcześniej6 zabezi tężenie; ifts:wtir>rzpd niesłabnącego wysiłku urny fatalnych dokumentów-"
. Oblicze pana Maurycego roz
\
sJoweeo
powiewi n czy rx>imucliami
..Zopa twa już cię zdradziła, jaśnllo sięsztuczni \'ytwar anyiri nrzc^z przy porządkowaniu aparatu opuchły rogaczu" — szydził
— I ja tak myślałem! B a r
różne n; r fowe rlfici«vody, — !-poiHtw<rww>. Wyobrażam so- jadowicie drilgi arkusikdzo, bardzo panu dziękuję- MoiMców, znrch cudo-ibie, że nową naszą walutę Obą Ust* były bez daty >l to je szczęście .rodzinne powrapi7.cz P:
[wystarczająco: zastanofyilo pana Maurycego ca. :
twórcóv czy prs :z Maki nie-, zabezpieczy
bleskie, żywiące s4« padliną • Bank emisyjny. Dparty na krusz szczególniej.
Wybiegł rozpromieniony i
wyłącz nl|j. Giowt e dzięki te-|cu, Bank hpotetzny. zbudowa-' Daremnie uspakajał się,, że nietyiko nte żałował zrabowamu zwri} tv-j do t duli porząd-iny. na istotnych warroiciach!! wszystko fo musi być dziełem nym mu 50 mlljonów, lecz tego
nie^Ujcbomości, • Baik przemy jaictego.ś wroga, Spokój jetinakidnia kolekcie klejnotów pani
ku
ła ratka na bacz-1 s ;°wy,. onerujący walorami ru nie wracał.
Uaneta
Mery powiększyła piękna bro
chomąjnl przemi"s?u,
u, maszyny i
~r Jak ja ciert>ię — mówił szka brylantowa'o rzek nłajc.';tatL-n: ^TCczyoo-1 Bank tow a rowy, N;;I?iy ied
sam do siebie. Z pewnością taPk
spolitej i Ini godlie pwą r.łUz- nak poniechać
bę. lak
pnadjeil paoolei»iis!ci waU"-v7^.-:' --*vczefc li!poteczy pasi Ein inlrowy- Pełni
czr.ych.
i wierzę,
s^lni.pa^iacin skar co
wjy.yćłałoby
irieonisary
bu '— piły!ria.rntiia
po'p«-' C •IO''. t.' stosunkach kfedytowycii.
* M tlokonfna
Udaia
i':iac ^a<H' musi- O wielkiej polityce i jej ma-j,
Stąd tfcż| |tik n«>r Łie r'r?epiil- tyc'i intryżkach noTadamy kle
czci ktgó'nie poei nłŁtbym pełne '•'/indziej, w jakąś ivo!ną chwi
li tyc/na,
iv
'
r. J«s»a(Telefonem od warszaw sktegó korespondenta)

Gasiła papierosy na cieli
swego m^2a
1
Po rozwodzie zorganz vva,a
sadystyczne

seanst
]

Sąd skazał ją na 6 «at więzienia)
Depesza zamieszczona we ' Naj>\ivk->/.t sensacje wywołali
wczorajszym „Expi«ssie Portm j ziawicn e się na sali sądowej
nym" przyniosła trani wiado
ulubieńca publiczności
mość o skazaniu sadystki wio-1
deńskiej, pani Kadinetz na b latP^icdeńskiei, artysty Burgteal
lłr
v ,,
tru,
Ivi>iiibcrg..
więzienia" "p. '•''
"
na którym
również ciążyło potwome ot
Tam nie żartują.
Proces odbywał się przy | skarżenie.
drzwiach zamkniętych, jednak
Dochody pani Kadinetz był4
udało się nam otrzymać
nienaigoi-s/e, T.lyż za wstęj
na „seans" pobierała
garść Inforniacyi.
które niewątpliwie zainteresu
kwotę 11)0 razv większa
ją publiczność warszawskąod ceny n a j d r o ż s z o biletu oj
Bohaterką tej skandalicznej pęr^ 'Wiedciiskinj.
-afery jest nauczycielka języ Ilpdana l.obietii przyznała $li
ków obcych, p- Kadinetz, oskar do winy I oświaJczyla, że oq
żona o urządzanie w s,wem mie naimłodszych lat czuła-skłon
sz kaniu
nośo sadystyczne, co po dojT
ściu do pclnoletniości stało sla
posiedzeń sadystycznych,
na które zjawiały się liczne o- powodem jej rozwodu z imęft
sóby płci obojga ze sfer arysto żem. który nie mógł sle z
pogodzić, aby żona
kratycznych Wiednia.
Podczas badania świadków. tłumiła na lego ciele o»deń
wyszły na jaw szczegóły krew]
,
paDlcrosaścinające w żyłach. Pani Kadfr Pozostali oskarżeni do wini
netz zwabiała do swej „szko nie przyznali się. Nauczyciel
ły" dzieci płci obojga, w wieku ka skazana została na 6 lat Wii
od 11 do 13 lat i podda-wała je
zlenla, Kotanyi na 8 miesięcy
Pozostałych bądź uniewlnnlo
w y r i H n o w a * - - torturom,
czemu \ przyglądali się ukryci no. bądź skazano warunkowo
za parawanami sadyści.
Podczas rewizji w mieszka
niu tej kobiety 'wykryto mnó
stwo fotografii pornograficz
nych | bogatą kolekcję narzęI
dzl-tortur- Do sądu przyniesio
no wielki
worek dowodów rzeczowych
w postaci , batów, i szpicrut,
trzcin, k p ó w , nabijanych gwo
ździami 11. d/
Prócz pani Kadinetz, przed
sądem stawali docent kliniki
okulistycznej uniwersytetu wie
deńsklego dr- Bachstełz, nieja
Doktór Benda przedstawił i i
ka Eugenja de Oraffi, baron Le
opold Szumecki, syn przemy zebraniu lekarskiem w Prąd ą
słowca wiedeńskiego I fabry czeskiej ciekawy okaz. Jest o
kant dywanów Paweł Kotanyi- nowonarodzona' dziewczynl i t
oLazująca rzadką anomalję >•włosienia.
Gęste, czarne własy n*v fł >•
wie zachodzą głęboko na cz sło, krzaczaste brwi schodat- i le'
i łączą nad nosem.' Czoło ł p >llczkl sĄ gęsto porośnięte
. .. ^.. . .
\. . . l"«-»»i 1 •¥»"* n / i u w a ł w klap
Ną stacji
Ołosków
kolejki
nemi włosami, długości datoslB
Orójjeckiej dostał się pod pociąg ciu
miimetrówfdący z Warszawy do Oóry Kai. Wzdłuż
„,
pleców, oraz
warjl 94-letnl Jan Zieliński ze | stosu
osu pacierzowego znajduH
wsi Wola Piaskowa I uległ zła się jakby gęste futro złożone
maniu nóg, prawej ręki I ogól z włosów długości trzech cel
nemu potłuczeniutymet rów- Cała skóra dziecka
Starca w stanie ciężkim prze jest ciemno zabarwiona
wiozło Pogotowie do szpitala Rodzice dziecka są zupetme
Dzieciątka Jezus.
normalni.

a

Kosmaty
no\r\nnrJek
z Pragi I

Lekarze podziwiaj!
nowonarodzona,

dziewczynkę,

porośnięźa fiąstyn
futrem

Sędziwy starzec
pod koiaml pociągu

MODA A KIESZEŃ
Niesforna podróżniczka

Ja >iadomo torebka jest tą 'że niemal każda z was wie, Jik
niezbędną częścią tualety, któ ; dalece naprężoną staje się s; '-'
rą się gutji wtram-waju, zosta ruacja w demu. kiedy do Jasn *|
wia właśnie na najbardziej kon błyszcącej balowej
sukien ri
spiracyjnej wizycie, po którą trzeba wziąć nawet eleganci 8
się wraca do domu właśnie -wte ale spacerową torbę z lakte: u
dy, kiedy trzeba się śpieszyć- zamszu, choć ażby te najmo IOwa niesforna włóczęga jest niejsze małe śliczne torebki k ^
kompromitującą wtedy o Ile za pertowe To też zalecam szyc e
wiera rzeczy zakazane, jak nie torebki w domu z długie] o
które kosmetyk
zagraniczne, równego pasa weluru, taft r,
walutę, listy miłosne pod ad mory, brokatu, a nawet by e
resem — zresztą rzeczy zaka jak'ego jedwabiu koloru suki i,
zanych jest teraz mniej. A za Należy ten pas zahaftować z o .
kazów należy unikać, bo są | temi lub barwnemi perełkar i
najbardziej zakazane- Nic więc I (niesystematycznie rozrzucał t
dziwnego, że kobieta rozsądna .ptaki, kwiaty, motyle lub ge<zwraca szczególną uwagę na metryczne/ linje w gzygzakilW domu nr- 25 prs.y ul- Twar;łaJw dalszym ciągu. O godz. 5 ową nieproszoną podróżnicz I Pas podszywa się jedwabier i,,dej, -wskutek pęknięcia rury j i pół popołudniu przyjechało kę, dająca świadectwo o jej ele i marszczy się u dołu, u góry i o
wodociągowej, woda zalała o I kilku robotników z pompą, gancji.
stawiając miejsce na przewl •ajtgo cjorpigii.a $|v rzesze kobiece?
godzinie 12-ej w południe oko- '"lecz wody nic n e ubywało. Wo
- O modnych torebkach p i a  czenifi złotej wstążki. Twon y
ło
szesnastu
piwnic
i.
dwa
mie
bec
tego
o
godz8
-wiecz.
do
Na dz|f ni ^ matca zapowie
ostało jeszuzc urcgulowa- szkania w sufcrjyriacli, zajmowa starczono jeszcze dwie pompy, łam w Antuce p. t. „Z torbami" się okrągła bombka, którą zidziany
kończyć należy sutym chwi w Warszawie i eff
•>v duchu now oczcsnyrii.
nych przez Moszka Silberberga które, pracując bez przerwy, Dzisiaj ograniczę się do tematu
lej F^olsłe wielka ,,F)iień
opaganda 25 marca jioru- z żoną i 5-giem dzieci, drugie wypompowały wodę z piwnic najbardziej aktualnego i pożą stem z pół sztuczki lace.
h!
l-l": OH
izowćłił/ przez W'
danego — torebki, balowej.
•• •
Antuka.
y więc na ^wiecach, zebra-\przez Pawła Nagrabę z sublo i mieszkań.
dziat
m, tcy Pcfskiej Pańji
Drogie
Czytelniczki, sądzę.
iacli kobiecych i t- p- sprawę katorami: Ignacym Szatkow
SocjalistjK i e j
, Około g- 1-ej po północy loka
Na A-Z?- i>'xiob| ych manifc ównych warunków i wyna- skim i Janem Zawiślakiem 'i torzy powrócili do mieszkaństa.y;, W ftii/.unyJh zajtra^icą, grodzjn za piacc kobiet,-«cliro- -4-^riem dzieci- '"
ny pracy kobiet i małoletnch,
,)DziCl!
Mimo zamknięcia wodomia<-'i' /'Ofwięcony bę- ochrony macierzyństwa, zmia
dzie' i»r
fclllll'
wśród rze ny niektórych para&rafó-w ko ru, wodą w jdalszym ciągu zale1
Odpowiedzi na* zapytania Czytelników
wała
piwnice, i suteryny. Porokic!i
•obiś c y eh pew- deksu cywilnego, dotyczących
£a?on)r grozi tym razem DLA AMATORÓW CZAR
zioni jej sięgał do kolannych
ODNAWIANIE
praw majątkowych kf»biet w
CZARNYCH KORONEK .
NEJ KAWY
,
komunistyczne
małżeństwie, prawa dochodze Lokatorzy alarmowali inspe
11 Poshllatów
ruchu k^biieego
Według „Journal de Bras- Koronki czarne zatłuszczoop
nia ojcostwa, równouprawnie kcję wodociągów i kanalizacji,
trz«*'*nfe ziemi.
S my komisariat ś straż ognio
Kpbie* JolskLe Korzystają z nia dzieci nieślubnych (t pseurs" najlepszą kawę otrzy należy rozpiąć na papłerz
praw pof tjcznyci: i równoupra 1 Prawdopodobnie obok w y- wą, żądając pomocy, gdyż po
Tak cieszą się sowiety muje się, jeżeli zamiast zwy szpilkami, posypać suto palona
^„ wodą!
.. ™^ -,
wnlenla btywatelłl•ki-.-go, -wiele działu kobiecego P- P- S.. do u- wódź zmusiła ich do obozowa
kłej — posługiwać się
dy • magnezją, przykryć paplerenf
styiowaną. Smak wtedy jest | przycisnąć kilkoma ksiązkairtt
jednak brestyj niesłychanie dzialu w tej rrtanifestacji' -gło nia w bramie- Dopiero-po upły
MOSKWA.
29.
2,
Urzędowe
waźnycll
szą się inne zraeszenia kobiet wie kilku godzin nadszedł jeden „Izwiestja" zamieściły obszer znaczmie lepszy i subtelniejszyi ii pozostawić,
dla lal«ytzneuo stanowiska deniokratycznyth: Uczynił to robotnik z inspekcji' kanalizacji, ną depeszę z Władywostoku, w aromat. Związki młneralne za-| Po kilku dniach wystarczIK
•w^arte w twardej wodzie prze-1 strzepnąć magnezję z koronef,
Hiż Klub Polityczny Kobiet Po zaopatrzony jedynie w przy
jkobletl
rząd do zamykania kanałów.
której przepowiadają blizki prze szkadzają rozpuszczaniu się sub I a będą jak nowe.
w rodifajU i soajeczenstwle stępowych w Warszawie.
Tymczasem woda przybiera- wrót komunistyczny w Japonii. stancyj aroitoatycznych.

i"
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Hu uicy Twardej woda zalewa
piv.n ce i mieszkania

„Drl ń kobiet" 25 marca

m

Porady praktyczna

Wtorek, do. 4 psarca f924 r.

Apel 4° Kubiectwa Żydowskiego.
Państwo P >|» |ie wei tła w okres ianacjn karbu. F» cięż
kich lalach < -Jo oby jnl acyjnej,
rujnującej wl rjyi (kica < lywateli bez wzglęc i na ich zawód,
Rząd Polaki i»utrzyma daUzy
druk marki. [ fij)ki usiirjwaniom
Kzi|Hu i

marka polsklai[ od.'wiłłu ty.
godni trzympjĄIle ha W
tedoym
P44ił»mie

i

Aby sukces
uczy
tym, aby nie p^paać ł o w u w
chorobę inf ale,i, koriecznem
jest stworaei ie Banku Emisyjnago, oparu y|w| na z|rowych
podstawach.
Cale spotslc i^ństwo aintrresowane jest ' stworzfcniu takiegp Banku i

we włatnyn I bardzoj debrto
iroiotoli i j m lotofoslą
winno energ cifie jjopjzeć
ej*, podjętą
kierunku.

jzlsz RząJ w

W szeregUofc
oazczędnoścppnji
lOgg do stwerkenia
nogą

nie małe braknąć Kupiectwa
Żydowskiego.

.Handel w pierwszym rzędzie Głos rozpaczy Jtintgo z* zrawaKowaiiTcl. arzodnlKdw
zainteresowany jest w stworzą
Szanowny Panie
niu i utrzymaniu zdrowego pie
niądza. jądrowy pieniądz — .to
Przeczytany artykuł umiesz
zdrowa kalkulacja, zdrowy ple czony w jednym z N-ów „Dzien
niądz - to i podstawa rozwoju nika Białostockiego" p. t. .Czar
handlu.
na Księga repatriacji", nasunął
W r z a a a c h dzisiejszyerr
mi myśl, iż, jeżeli można pisać
akcje tworzącego się Banko 0 rzekomych zbudniach urzęd
Polskiego tą jedynym Intere ników,, można również napisać
i o znęcaniu się przełożonych
sem bez ryzyka.
nad swymi urzędnikami, a chcę
* Niech wiec n ogo z kupców tu powiedzieć
żydowskich nie iraknie miedzy
subskrybentami lanku Polskie- kilka słów o doli urzędników
•tapu U, E. w Bistymstoku
go.
Zgłoszenia n» subskrybeję Jako jeden z pracowników na
przyjmuje Okręgowy Związek tymże etapie, nie wdając się w
Kupców w Białymstoku, ulica żadne sądy ni epinje tylko same
Zamenhofa nr. 29.
fakty, oddaję Sąd opinji pu
Zarząd Olkrsjromsfo Związku blicznej.
Kupc6t0 [li Białymstoku,
W październiku wstąpiłem do
służby aa etapie w Białymstoku
i pracowałem do dnia dzisiej
szego w budhalterji. Pracowali
wszyscy wraz z Komisarzem
p. jEcheńakim r intensywnie i
gorliwie—gdy

podstaw dla Jcałego
spodarczego Pinstwa,

Akq kupiectwa żydowskiego
W Białymstoku
w t ^ r ^ l i eJtKupa oKcJi B u l i * PoliKltgo
Dnia 28 14 ero rb. < dbyłosie
w lokalu mii si owego Związku
Kupców UI Zamer lofa nr.
29), przy li ;rym uc iale za^nożniejszyc i iztonkj » tegoż,
zebranie, sp i :j ilnie pc więcone
oprawie zap i o w na a cje Ban
ku Polskieg i Sprawi ta zna
lazła wśród : ebrsnycl należy
ta zrozumi i ii I i n leży sic
spodziewać, :« kupiei two bia
łostockie pi t »cxyni si , w mia
rą możność , dje budo »y Ban*

Pracują o chłodzie i głodzie
na Etapie w Białymstoku.

ku Polskiego.
Wybrana została specjalna
Komisja w składzie 5-ciu osób,
a mianowicie psnówt Margolisa. Słobodzkiego,. Rozena, To
polskiego i Hiirwicza. Zada
niem Komisji będzie populary
zowanie idei Banku Polskiego
pośród kupiectwa i kierowanie
akcją subskrybcyjną. Komisja
rozpoczęła już swoją działal
ność.

naras zaszły zmiany w Cen
tralnym Urzędzie
w Warszawie. Przyszedł nowy
Dyrektor p. Korybut-Daszkiewież i cała spokojna pracą—
wszystko odrazu w łeb wzięło.
Zaczęto wypłacać pensje w
taki sposób, by urzędników i
funkcjonariuszy
doprowadzić do nadzy.
Pieniądze, wypłacano z I lub
1 '/i miesięcznem opóźnieniem,
co sprawiało, iż otrzymywało
się w rzeczywistości '/i tylko
należnych poborów. Usunięto z
miejsca kilku funkcjonariuszy i
urzędników bez poprzedniego
wypowiedzenia, a co już koro
ną jest wszystkiego—

zamkniotokućknio personalną,
pozbawiając wmo^uJkow mońnoeei jadania na etapie,
(a do taUeta jest wiorst parą
nietylko
nie wypłaciwszy
pensji za ubiegły miesiąc, Jeez
takie rfcleżnych Zaległości za
miesiące poprzednie.
(Spnwotyifutit zlwlocu fMMltktcg*. oikirttge * • •
Nowy Dyrektor Centraji^aał l e w l i e l f W PauMtt.)
miast dbać o sprawę samą jak
czyć kasy kolejowe za prze- również o byt pracowników
Dnia 2 bU., o god: . l'/» po
południu' o Ib] I się w rali teat
wóż osób i ładunków.
pracujących po 12 i więcej go
ru .Palące' |» iec poi :h>ki z u
Oczywiście taka
dzin na dobą, wziął sobie za
:
działem ai J iwuch szionków
gospodarka z e stało warasta- zadanie
Sejmu, b. ministra ikarbu p.
jącym deficytem, powodowała redukować i oszczędzać ko
Kucharskie f jr Posła piemi Bia
nadmiernyi drak; banknotów, sztem pracy i zdrowia pra
lostockiej d. Dyn
:iego.
cowników.
Pierwszy
których jnflacja pociągała sa
morzutnie obniżenie kursu mar Z pewnością ów p. Dyrektor
wygłosił sfjój refen t b. Miki polskiej.
penaję swoją otrzymuje we wła
Kucfc irski
nisteł
Z kolei zabrał glos
ściwym terminie bez l ' j mie
i!porów
aniadziaktóry dokdjaj
sięcznego opóźnienia, z pewno
Poseł
Dymowski,
zaczynając
łalnołci R: ji d n popi edniego i
ścią ten p. Dyrektor nie zdają'
od
słów,
podzięki
pod
adre
obecnego zistawil ryniki za
sobie sprawy z położenia urzęd
sem
swego
przedmówcy.
biegów ict nim dla uzdrowieników na etapie, pozbawionych
nie skarbu drogą • aloryzacji
i zawiadamiając ^ebranych, że
dochodów |u talenia LUrsu marna najbliższy wiec postara się od jednego sazńaihu pióra
p. Dyrektora D.
ki połkiejl tapobit :enia dalzaprosić Ministra Pracy p. Smólezemu wząo|«^o«y drf żyzny.
•kiego, Korfantego, Szydłow jedzenia w kuchni personalnej,
Szcżegójj«łvry
skiego i Witosa. Chodzi o do gdzie po cenach . przez Urząd
kładne
oznaczonych można było choć
projekt w 11< ryzacji dochodów
kiepskie otrzymywać pożywie
omówienie zagadnień bytu
pafistwow r cl i opra< >wał Rząd
nie, pozbawionych otrzymywa
i Witosa
robotników.
nia z magazynu produktów spoa p. Grabs t fprowa Iził i wpro
Po tych wynurzeniach i za żywczyoh i nie mających ani
powiedziach,
przeszedł
mówca
wadza w iy:ie to* co w tym
grosza w kieszeni, by1 posłać
do ostatnich wydarzeń w Sej- kogoś do miasta kupić choćby
projekcie i >• tato pjo tanowione.
[ mie i aktów międzynarodowych chleba parę funtów. A należy
Nie ule [ i wątpliw ości, iż
zatrzymawszy się nieco dłużej zaznaczyć, że praca na etapie
spadek i ' ii >ty s p wodowała
nad traktatami przyjaźni, za- jest ciężką, bo trwa dzień cały
sta goS| < >< arka n ektórych
wartemi między Rzecząpospo- i to w warunkach jaknajgorM>nistróv !
litą Polską a Turcją i Japonją szych.
Wywody swoje zakończył p.
i nazbyt Haly wym ar oraz nie
a narażeniom zdrowia i życia
Poseł
udolny •[ < « >b ściął ariią podat
ków i t a lin pa laitwowych.
gorącym apelem do zebra przez stykanie się z tym bru
Niektóre M nisterst ' i , mając
nych o popieranie nowopo dem i zarazkami, które przy
dawać d ( i h ) d , jak np
wstającego Banku Polskiego wożą repatrianci. Niema poprostu pracownik wytchnienia,
Minister! • ir» Kolei; Żelaznyc
W wiecu uczestniczyło około
przyn >y^f, jenolstraty, / ! 400 osób, a obrady jego miały bo i w święto przyjeżdżają
partje uchodźców, we dnie i
bo utrzyi i lOie apa|atu urzed-^ przebieg poważny i nie zostały późnymj wieczorem, a przecież
zakłócone żjadnym rozdiwię. nie można ich pozostawiać na
niczego i :<>nserwa| ja dróg oWiem. Zebrana publiczność go wietrze i mrozie, lecz trzeba się
raz taborów pocht; ii«ły więcej
rąco oklaskiwała obu Posłów nimi zająć i ulokować, bo to
środków niż mogły] ich dostarsama ludzkość nakazuje. Pan
Dyrektor o tern wszystkiem

jUik błło do niedawna
I jak jest obecnie.

i

| Spytaj-M? • w e g o li t r z t , a len wam potwiei.
izi, że cholq bL piusiafa, >>•?••• "'żyty ssKrzsIi
mjr«ił v»i m e dzięki użyciu.

khamu thiocolan Age '
i BalsVUu Thifcolan z pbytiną

Kfc

t, m i t e leki
* I^Hlcfj • i pizy oi
U l*wać za
si»+4•jdiią aptek]

tzeciwko wazjrfttkim choroibteniu u«tro)U nerwowego,
porają lekarza.
• akładjr apteczne.
1808

Radaktorzel
pojęcia nie ma albo wiedzieć
nie chce.
Sam widziałam, jak jeden z
urzędników — człowiek, który
już dawno pracuje na etapie
U. E.,—ze łzami w oczach i
skarżał się, że jest głodny
niema za co kupić sobie chleba.
Służba na etapie jest tego
rodzaju, że wszyscy są ciągle
narażeni na zarażenie się tyfu
sem,
nietylko ci, którzy w
bezpośredniej są z repatrjantn
asa, styczności, ale i inni. Obec
nie jest także.paru urzędników
chorych na tyfus. A rekonwa
lescent taki za swą pracę, za
swe poświęcenie teraz, gdy po
winien się o'ile możności odży
wiać, pozbawiony jest (przez
zbytnią gorliwość odznaczenia
•ię nowego Dyrektora) najnie
zbędniejszyc^i środków do życia.

Takie tą iteiankl, takie opla.
kane połoieaie ludsi,
pracujących pod zwierzchnic
twem owego nowego Dyrektora.
Ja, jakkolwiek również wy
dalony z' zajmowanego stano,
wiaka, jak to się mówi „z miej.
sca",be 31 atycznia otrzymateml
pismo, zawiadamiające mnie, iż
z dniem 31 stycznia zostaję
zwolniony z zajmowanego sta
nowiska i wstrzymana jest w
tym dniu wypłata poborów (a
za styczeń jeszcze ani feniga
.nic otrzymałem). Nie przema
wiam pro domo tua.
Jestem sam, mam zresztą fach
w ręka i mogę zawszo zarobić,
lecz

co moją robtć lodzie, Którzy
olo posiadając w roko żad
nego facko, sootoll z amlojaco
W Złzalo ooamlact,
co mają robić ci, którzy wpraw
dzie nie zostali wydalani—lecz
którym nie wypłacono ani gro'esja, równocześnie pozbawiając
ich kuchni i Otrzymywania pro
duktów (t. zw. deputatów)
Ckcą jeszcze kilka słów podać,
w Joki tposob nowy p. DjrroK<
tor przoprowadzot rodoKcJt.
personelu i kto zwykło zosta
wał zredukowany. Otóż p. Dy
rektor kazał podać sobie listę
urzędaików etapu i bez bliż
szego rozpatrzenia, kto zasłu
guje na pozostawienie, pierw
szych umieszczonych psi liście
przeznaczał do redukcji, w ten
sposób urzędnicy
oojbordzioj zootoiomł byli
zwolnieni
z zajmowanych stanowisk. Ta
ki los spotkał urzędników naj
zdolniejszych, najuczciwszych
pracujących w repatriacji od
paru lat, pozostałym zaś nowy
p. Dyrektor zamiast awansu
zmniejszył kategorję, chociaż
przez kilka lat ciężkiej pracy
pełnej poświęcenia w zupeł
ności zasłużyli na wyższe kate
gorję, a nawet awans.
Dodać tu należy, że i po dzień
dzisiejszy ani pracujący f ani
uwolnieni z zajmowanych sta
nowisk nie otrzymali poborów
za.styczeń, a

Kreślę'tych kilka słów, które
może wpłyną na owego p. Dy
rektora D„ który jako syty i
niezbyt
przepracowany
nie
rozumie położenia pracowni
ków, pracujących ciężko i dzię
ki jemu o głodzie.
Racz szanowny Panie Re
daktorze1 przyjąć zapewnienia
prawdziwego szacunku.
JtJen z b. pracowników etapu
w fBiałynuteitu.
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LsBaiz-esatzsta

P. P. CICHOŃSKI
P . U - p w . 4, fi. 19.
i Leczenie, plombow*ztie, ł ł o t e
i
i kauxxtakow« tioo.tz.wk..
M«

JEDEN
Srtyatow

W I E L K I
aarasajakir)

KONCETłT

atawy.

<^
Mikołaja Jachno
Hanny Skwareckiej pr.mtto.enny eprr* Werozewikicj.
Mieczysława
Perkowicza-Kiersnowskiego
boketertkiego tenor* oper logronifiayck,
feaoaaanalneBa b a a a - b a r r l . b.
Ma.kiearakie) aaarr

al..lT

Pr„ i.r..pj.„i./ profesor A. PIOTROWSKI.
Bil.ly do n a b y c i a w t r a t r a l n r j kaaie „ P A L Ą C E " .
Pacsątek koncertu 61*.
5ała otrzaaa.

—

TYLKO 3 DNI

KINO

Poniodziołok

APOLLO
Sienkiewicza 22.

MARdA

TSSJPWS-

DZIEJE MARTYROL06JI ŻYDÓW
POD KNUTEM ROSYJSKIEGO CARAT
Tylko te żydówki, na których ciężyło
pięta* czarnej książki, miały prawo
zamieszkiwania w Petersburgu.

CZARNA
KSIĄŻKA
Dramat życiowy w &ciu aktach osnuty na
prawdziwego zdarzenia)
RZ.ECZ D Z I E J E

SIĘ

w żydowakiem miasteczku i w (Petersburgu
W rolach głowmyck o u t a rośUcsto

POLA NEGRI
HARRY LIEDTKE
W akcie III tańce 3 w wykopaniu mistrza Warspawy

SOBISZEWSKIEGO
Kasa od godz. 6-ej. Początek o g. 7, 8.45 i 10;. 15

Dr. j . WALEWSKI
Caorahy a z s n M * w a a s r m a e ,
aecsesrclow*.

«l. SMkUwieia N M • . s.
•awietUnleowsllMckeraa
OS • S - S r«m. I ul 4—1 M H l , J i i .
Bła>l*i.W i .wl-iu od 11 do l pp
—

T

'

Dr. M. K A N E L

S,secj.l..eM el.ere.7 wemeryesm* « M V M
^Wtef4w » * < i * > t 4 c U w e (kiemec ptclewa)
t#wt«tleavU cewki I t f c k e r i a .
rimeio od «od«. 9 — I I ,. 1 5-7 wisei.
PnriMwjo
kebiol i dsloct 4.5p)p
Biełyotek el. SloeMowicło 37 eoeb^o wotodo

Dr. LEON KRYŃSKI
c h a t * * ' SrSs a l a c s s ^ r c k .
aarasaaa I akSraa.

Siwiatlaala caki i a^ak.ria.
i . » . 11 fr-?- i
Pny^moja aa cada.
BiatratoK, al. Lipowa
» 33^
J

Dr. M. Kacnelson

Alł

b. ord. Piotrefrodtkiwg
"
futJ«v«kUfo •iptuU v*a*>
rycfflłgo- Cfco>r»l>T wturyct*

Y L K O

Perkowicz- Kiersnnwak
Pr,y
fortepianie profesor A. Pjotrow
ski. Bilety do nabycia
kąnir
teatralnej .Palące".
Pracownicy Elektrowni W
dniu imienin dyrektora
Kazimierza Rygierts, ufurjd owali
bibljotekę pracowników mienia
Dyrektora Kazimierza RlK«ierts
Sposób podobhy wyraża nm u /
nania i złożenia życzetf i m i f .
ninowych swojemu szefo jvi nuleży powitać z uznaniem
cić do naśladowania.

zwolnieni opoiclli Białystok
bez grosza w Uelzaoi.

Dr. NEUMARK 3
0

Drobiazgi białostockie.
Z koncertów. W środę i
larca rb. w teatrze .Palące"
odbędzie aię jeden wielki kon
cert po powrocie z zagranicy
słynnego barytona Mikołaja
Jachno, którego krytyka euro
pejska po pierwszych wystę
pach postawiła obok potenta
tów tej miary co Szalapin, Didur i Titta Kuilo. W koncer
cie przyjmują udział znakomi
ta artystka śpiewaczka opery
Warszawskiej Hanna Skwarecka, bohaterski tenor Mieczysław

i

waaeryccae. saaina.

0

Bi.tr.tok. aL IOK»»ii'«
Nr. 8, telato. Ni. 24J,

Ogłoszenia

Z

Dr. Gurwifcz 5
Sojtt-JaUeM choroby okorB.loreBtrrci.
BO eiocToplclowo-'
Locr. proanioolomi RonjgjOBo
ł lÓOBpOj K w a r c o w e ) .

Privimuio od t o dl. 1^ — 1 i o—•.

Reklama jest Hłwignią,
przemyski

SNr. «o.

pricdaic >ik Jam prxy
ulic; Griidwaldikiej~
'
I97r>

a a b i a o a k a i ą s c c z k s pa>
; aaortsara roayisfcą wy- Potrzebny ^trói(tks)
aaaą na imis Lipy K s - a o domu zi Imiaazkanie.
łaaaiuasa (n*t. IMS) ss- opał i m « ' e y, y n a i r o d a a miaaskstass w 2abtade- nic. OaobMcifc D y r a k e j a
1901
wia. al. Sxkol». Nr, 12. OJbaSowy.
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Wincenty Dąbrowski.

Drukarni. ZisooBonia Somontdów w Białymstoku. Wo»x*o}*ka83.l

