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VI zw1ązliu z ustaleniem w dniu 'tzi" rD'W1ii,e~ sprawa wspóm.cgo wysf.ąpienia rfil ,przemY5łolvc6w
odbyły w tej spora
sIejszym wskaźw1ka drotYŹIl:aDego za związków zaWOOOwydl w walce o płace. wie żadnych koi!.hlrencji i muad.
drugą połowę grudnia, przewidują przed
Natomiast stanowisko przemysłow"
Przewidzieć jednak uleży, że stano.
stawiciele zwięz~ów zawodowych możli 'ów jest dotąd Diewyjaśnione, gdyż związ włsko przemysłowców uzale~ hę.
wość wybuchu zatargów na cm tle.
.
t.DmfI.W
Wobec tego na dzisiejszych zebraniach
tlelegatów robotniczych omówioJlle zosta
Ilą sprawy, jakie w związku. z obecną sy
"
. lucję pozostaJą.
Porządek dzienny zebrali tycn prze..
Widuje akcję zarobkową w całym ~e-o
!l1yśle łódzkim, przyczem opinia zwUp[(ów zawodowych idzie w kierunku ca~~
~owitego zastosowanIa wsbźlu"ka.
",
Na zebnmiac!!-.tych 1L'łLaJoną zoSwue
tO

dtle od og6lnej sy!u-acjl w przemyś1e oraz
w p.ewnej miet'EO od stanc'w'iska ti'%:scb
'ZWiązków zawodowych.

ZWł-ązki zmvod'\)~"e podejmą rówrt!:ez
jei VI dniach fi!łjh1!,tszych walkę o wa!jla
rvzację płac za pośrednictwem swych IlG,
słów oraz ~a pośrednictwem centralnycb'
organizacji w Warszawie.
Celem sprecyzowanla swego stanovA-'
&!ia Mbęclę posłowie robotnIczy koofere~l
..qli· w Łodzi z prz~d&tawi(lie'l;unl związkó'W zawodowych. po kfP.órych złożą czyI(!
nlkom r.t;::dowym odn<1Ślle uchwały i r~
rolucje.
_~_~Bm~.;,,~~MII!~QH M~~
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DLACZEGO FRANCJA ZAWARU
SOJUSZ Z CZECIiAMI?
BUDAPESZT. 2 SlYICZ1I1i!3. - "P s '

Nagromadzone masy śnie...
gu na da hach . ~,.'_
zagraiają bezpieczeils~wu
f
Wsltutek trwającej od kilku dni zawiei
lnieżnej, :nagromadziły się :na dachach do

nie będ<\.e ip1e\Vllltą, czy na temat proble ~
mu '!1i~m1:ecikj,e~o ni'e IPrzyldz.l'e' do z.ata·
zu z; AngilIja. postanowiła .p'rzez
przy

m6w wielkie masy śniegu, kt6re zagrc.ia

prz.echodciów.

m.i e-rz.~

Zdarzały się iuż wypadki. że śnieg ten

Zakończenię

obrad kongresu
rP. p" .S . w Krako\vie.

"
NA

PAT• ....:., l(RAKÓW, 2

śWIECIE.

stycznła -lśla4°wamu PPS. w Rosji

Ii'oIsż&włc-

I(ongres PPS. obradujący tu przez ldt.. Idei, wreszcie wybrano władze lla'litYj.
Rząd Stanów Zjednoczonych przystą ka dni osnvtmch zakc'ĆCZYł
sU: dinłla ną. wladze naczelne J centrak1y komi..
P:ił do budowy kanału, który ma łączyć w~afsi0g0. '
tet wykonawczy.
.
grupę Wielkich Jezior z zatoką Meksy•
W ostatnim dniu przyjęła wnł'oskl w
Prz.awodncl,zącYJn rady 113lCZ2łneJ
kańską poprzez rzekę Mississipi. Długoś~ .sprawach samorządowych w stosunku został wybrany poseł
Daszyński. za...
't ego kanału wynies~e
\.500 k~lometr6w.

. ZBRODNIARZ

z Czecllo-SIoow<,JC!iC\

~ó.ełJl~ M.~ą 13n1lmrt~.
Pr&z tego, IprZ~w1ttz;e

pozyska t

.
fra,ncusko ...
(:zieskie ma je!;zcze rnacz,enie.. jako daj
szy etap polityki Ouai d'Orsay wobec
RO$j.i. Przymi'erz:o'nietj PoJsIki francja nie
trtog!t3l myć do zbTiżelł1li.a. silę 'z Ro'8'ją. .
w tym oefu p.rz:yml'e1'ze fTail1lOOsko-c~.
kie b'yilo potrreb..tte.

-

i, spadał na chodniki. .
Odpowiednie czynniki, których obowiązkiem jest czuwać nad bezpieczeń
stwem ludności, winny wyda~ nakaz usu
ruęda śniegu z da.ch6w w jaknajszybszym
czasie, gdyż podczas odwiJlży może dojść
'dą bardzo smumych wypadk6w. ' .J , .., ,
KANAł.

dla

Powr6t "lodzermensza" Z maskarady.

Obrywał się

N'AJDl.utSZY

m.tlad . fra nous'ko-;

cve'sK-i', uważa, że .bez:vośr,ed1nią pil'zy ...
'czyną <io;śicia doskuilku ~eJgo
u!kltadw
b y1 WYlliik w Y'D<rró w w Anigl!~i . ri' a U~Ja

publicznemu.

ią bezpieczeństwu

omawiając

l.loyd",

ŚNIEŻYCA W ·CZE~HACH. :._ :

• PRAGA. ~

~tycz~ia -

Crechy nawle@lQa

wI~l\ka

srnież:na.

Vof

wietrza.
Ca.ty

sze1'ie~ ~n

Zadiodm
'kata'Strofr

gmilnach cGr.aś~li'OO. Neu~e'k

.Joahlmst~ .caly szer,~g WSl z.QiStal. z,:s.
IP~Y ~iegIem t~:k, ze ~() gdzle't1;e
prawdopodobnie do mniejszości narotdOwYch, ol'ganiza- stępcamł J)OSl'owie Diammd J Zuław- dZI'e Widać kominy zamrast
dO<fil0\\
" l ej współdzielczych i zawooowych da skL Centralny komitet
"'''Y~awcZ'f , Ludność w 'wieJgu tOlpile tiuneae d1a po

DOBROCZY!lCA~

, lej uchwalono protest przeciwko prze.·

(' W LoiltlswiIle. p'1'Ze'1l1ysłowem mi:eśde
'w stanie Kentucky. zmarł :niedawno wieI
:ce szanowany obywat~l, nazwisk1em Whi
tmg, który był uważany za dobroczyńcę
miasta z powodu swojej niezwykłej hojnOŚCt i pj:.-:l.stował wiele godności honoroWych, ..Tego śmierć ujawniła sensacyjny
wypadek podwójnego is,tnienia.
Mniemany Whiting był w rzeczyw1';.
sfośct Poemigiem hersztem bandy wlamywaczy, której specjalnością było rabowarue pociąg6w kolejowych. Niedawno
taka wyprawa zbójecka przyni{1sła mu
tdobycz wartości dwóch miljonów dola.
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~

składa słe ~

15-tu osób. :

rok . w Eu·rOńme.
ł'
iI

pr,aw4e calkowj

cf.e pokryty Ś'lli'egi'em. Wie[u mieszka
com tych gmilIl grozi g1łtód~ gdy± O do

...

,wozIe żyw(ności' ni~ może być mow)

W Niemczech.

z dzrelkb.lJ1Iem kOlrp.usu, 'Il'Unlelusrem ~ DtOg.łr IPrz'Y'SY'pa'llle śnd,egi-em na wyso
stohs:Icim. mlSgI". Schypa na cz'ełe. Nunt :kość 5 mlEltr-6w. Mróz talkl sMnty, że path
PAT. - BERLIN, ~ StJy'CZ11li!J - Z jusz WYg1tosit plrze'loowienJiJe., ~adajl\lC ginJą calemi ma'saffiI':. Do Lasów tmdl11
o'km I!1Q1\vego lolklu prezydent !rZeszy .regie'll'i"rOwi 1: nalfOOOW~ 'W'~'giel"$k~ ~ilę dostać. '~dyż są wJwelniolJ.1le snie
prz.yj:a.~ korp1UlS dyplliOl!JlatylCzG1Y.
żY1CZ!eni.a. w: imiletŃu kor.pusu d'ylptoma· rr·
'Z pOS1elDstwa po1'słkie,~o ' obecny 1Jyt tytCzJl1~go.
bleW
lf1ii~t6ry.chl m~' ejlslCowościac~
pi. Kazlill11ierz Ol.Dszewski, W iml:eniu kor
O<»poW'iaaa}ą1C 1t'Ia: ł)OW,~Zle prml. ~'ni-e'g pokry:t ziem,ię na wY5' okość -1
'PUISlU dYlPl1:omaty1Czne-gQ IJ'IlurnlCjUiSz apos- mlówiooi'e tegieJnt Hortlhy zaz:na.'c~Ylr, że me1ltÓIW i wyżej.
totstki. msgr.. Pazzali' wyrazl~ IprezydeJtl- Węgry :PrzelC'hoQz;j,ły 'W roku 1923 'Cięż- .,
· tOWlI rzeszy i 111 aro dlo..wi' memieckiemu 1d1e próby w dziedz1nde fimln&ow~ 1 e-I CUDA FONOGRAFU ISKROWEGO.
źYlCzenia nowoll'oczne.
Y~?~mic7:ln.ej.
te jedonak
nie
LONDYN, 2 styczni,a. _ W sobot
~6w.
NU'nJcjus7J w prromówifełt1:iu
Swem Z>QOi~T'y l,ch zn11echęcł'ć do pracy. Rz~ w;eczorem na stacji fonotelegrafu w Lo
HOJNY DAR BOSLA.
W'SPOOlniaq O ttl1ędzy. jaka doty.ka 000- węgIerskI! got6w jest konty'lJtlOwaĆ ,.i!rJZ dynie odbył sie tr&ygodzinny konce rt In
Z Wi'edn·i a doooszą: Znani wojenlni [ich OIl'a'Z średnie kllasy
spo:ł'ocz. nie- voczę;& prace w ceQ~f dlOlko'l1CllI1!a dZlet.a. ~czny, który"by, 11ajdokładniej .wysł~
miJjarcerzy wiedeńscy Boset il CasU,g . milookie:g o i praco,\vlllików 1lIl11ysłowych ~db~'G.oV(y. z~choW'ltJ<l'C ~'Yt~'1n ;PiTzy~ chany przez zaproszone a l1d'ytorjum.
lione z~o~~y1~ ośwdadczenie, że plrzema· vVyraza1t uZJ.1anie dla W'szy'stkdch tych, ja.zoo s!ost1n~ ze W,&zystkI6n11. państ- Middelhungu w dominium Przylądka D
cZ:'Yii większe, rnilljardow-..e sumy na po- :którzy s!~ają się przyjść z pomocą nę weny.
br~i Nadziei w Afryce Południowej. Re.
vrzeiby wiooens1iileJgo uniwersytetu i na dz'Y w NIemczeoh i żytCzy.f. aby wszy- ~ZI
......nocześnie koncert odegrany w P itlsb '
c:e~;e "Burgteatru". - Bose! z~oży 300 stki·~ , ru!.rody mogtty kOtt"Zystać OZ; ~obro
P.U w Stanach Ziednoc~onych słyszany h,
mi1jarcllów na rz'e'Cz uniw. \vUedeńsllliie- by:.l, oparlego .n~ ~,\?raW:lednoi'\v«)scl! pra
KATASTROFY LAWINOWE WE
I aokła.dnie w killtu miastach AnifliL
go.
cy dobrowołnieJ l mJ:Io&Cl bra~~'SkleJ.
FRANCJI WE WŁOSZECIL
I Rzeczoz.na\vcy zwracają uwage, i
Prezydent Rzeszy
I>O<1zaękow~:
.
I
ł sta:j.a PiUsbul'!::ka należy do stacj(' sła
Nas ' mil'jar.derzy wojett1jni nic dotą!d
nie da '; a ce[e nasz.ej nauki.
nlll"'I1':[1.1'szo\\lil za wyrażone ~SPOkZ.UC1~
Francuska łłnja kolefowa, prowadząca! 81: '~h że prz:y~ transm!~ii konceri.-,. las'
NOWiE MONETY ANGlELSKrE.
clila 1o ifli.'1iętych n~dzą ,w ~lUm~z0ch : z Włoch, została pod Chambery pl'*tWa ! ~(I~a.~e były tylko stumetr owe fd e i i
l'v1enn·ca angielska wypuściła w obie'" pro.su;r ze?r~n~h, ~by pn~os et ~ti~A~; I na przez obsunLęte lawiny śnićtne. Dzie- ' rue zastosowano ża~nych s1?ecia.~n·j~C;l
• l
•
.
noVi orocz.n'V
sze~ m ... - L. ,
• ć
ób
~ • ć od l '
.
dz' dla prl!'etwarza.ma dZW1 ('I{Ó
nowy typ
srebrnych pIenIędzy.
Przed trzeb I cztl,3llła
rządów ~ narodów. które re'PreZetrlttl}ą . I Wlę os
mataz.l,...~ ",roltar
p
aWl.nanl1 . . ~zą en l .
.hla laty ~e~nica postan~iło; z~s:fąp~ć
-, Grupa tury&t6w z i',i,e,jjolant1, ~kładaiąc,a I [J~~v'~z A!"a;tyk,
'1'~ r"'''''.f.1/!lJIIJ
srebrne plenląd7;e .m.onetam1 ~lteml z mlę
ęgrzecb.
się z 5 osób, ld.ń'!- ~'.lbłąkała Się w doh. ;a,~.•,<_
~~. ,d> ••
~zaniny srebra i nlkl~. Ob,e?tUe spostrr,e'.:.._
. , ' li'
ule Brembana, .. ,·;,,·,>·;ęta została bur2:ą I
l~wt'ldlł'r.lli"i O Illrhnrnwa'n'Il\th'
j

f!zeiOC:!a

I

I

Na W

~~n~~~~ :~(y t~&:l~Ji:l:,

$tt~

i

!l1~~

-

1

;::14t:; Z o~~~i ~~~D~~e~~T;o~fY'C~~~~nt : śnieżną
...

'-

!

•.

ijort1lY. p':zYlat kor~"S ~~ i) '~.ztlY.. ~:~Ć~,

~~~ I~" ~~~~. ::~~..~ :~

'"

l

cWlIIlH1lJll~j T:;~" ~ u~ld ' :e
J

\
\

}

r

X

Konkury o
Od dawna

już autorytet Polski na te-

tcnie zagran!cznym nie stąJ tak nisko Jak
chwili obecnej po półrocznych meudol
ny~h rzą~ach p. seydy oraz zupełnie bier
ne go, wszelkie oczekiwania (nawet swo
t ch k o1e,g"ow Pań!JDych) ~ zawodzącego p.
Dmows!uego. Ubległe pół roku przyn!o..
sly nam same klęski i porażki w każdym
kierunku naszej polityki zagrmicznej Re
zuIlat ostatnieJ sesji Ligi narodów, o~ kt6
•
dz'"
• ,
rym pIszemy lsia) na umem mt~JSCU, wy
rażający się jako I1ównoczesna przegrana
w Wlku doniosłych sprawach (koloniśCi
niemieccy, ochrona mniejszości na Litwie
, .•
od
' ,
Gd ń 1_
miejsce p • amuD1clę w
aSA"" Jaworzyaa, KłaJpeda) fest saldem tych wszystkich błędów, jakle obaj ostatni ministro
'wIe zdołali nagromadzić przez sWłl bez.
czynność nieruchUwość niedbalstwo me
•
"
,
• '.
ZD8Jomośc terenu i prądów europeJskich
Saldo to smutne, zwłaszcza ~~1i się je
przeCiwstawi sukcesom energicznego i ru
cbJiwego p. Ben.esza, nie siedzącego przez
, J.. t
za! .
• ka' P
,ca~l en cza~ z
ozoneuu rę lD1 w ra
Che, lecz działającego wyt~ale i celowo
ua gruncie paryskim i londyńskim,
A Jednak nawet to smutne saldo nie
.wyczerpuje jeszcze tych wszystkich ujem
,
'.
,
Dy~h skuHtow, Jakle półroczne błędy pol
skle za $ObI! poCiągnęły - owszem uka
zuje się już dzisiaj na horyzoncie nowe
niebezpieczeństwo, które wyględa jak
~radowa chmura a zaskakuje OBS niep""'-'"
'tV

.'

Rosję.

w Jaki

I~RtSS

WIeCZORNY*

spos6b odbudowują się Węgry.

Je ywaly sukces hr. Bełhlena
W Par y ż u.

..
, ~z~onf gab~efu: wę'gie~sk1~g?1
hr. Beth1~n. przyW1óvl nar odow l sv.o~
mu upomInek św1ąteczny pod postaCią
'ochwaly r.aay Ligii Narod6w w sprnwie
odbudowy Węgire.
,
Prosto z sałl posiedzeń Rad~ w rafu
szu ,p aryskim premjer węgieflSkl ud.a1
~~ tW po.wro~ podr6~ d~a~!1!::Sgz:
,1111\;;
ro'szcząc Się o 5W1OO
'p'
d~a., potącrone z gorączką, dochodzącą
do 38 stopłl1i. Pragnął )ak n,ajprędzeJ rzą
dowj parlamentowi i opi,tmil pub~czrne~
zda~ tymczasową sprarwę
ze swojeJ
alroji.

Byta to ak1cja d.'tItIgotrwałl3J,pielna
trudu i ttpokorzńe.- aile br. Bethffien
wytrwał na posterunku w sł:uźbre swo~go ~ar~1U li zdo~ar zdo:być więcej moze ~reh była cJn:a. Wę.gJ.er db?T'z~ uspo
SOblona, w Pamu,
LondYnie l Rzymie iprZIYjmowaoo de$egatów węgjell'Ski'ch z ch~od'D& o'boJętrrości~
a malt a
ententa z Czechami !I1la cze~ ,plt"acowata
n~eustatmie na.d ,p odlsycaniem nleuflnoś
.ci w.obec Węgloer,
W oTO'ZIPUszczani!U POgroSlefk! . o rzeko
m~ pIlanaoh przewrotowych na W ę
grrzerch wloota prym prasa. czeslka, popierana Slkuteczni~ prze'Z
tl1r~ędową l
prywatną propagandę za ~Ira~ą. Hr.
BetMen przeł.arrnal ile wlSzyst'kie przesz
,k ody i wróci,ł z PuyZa. do BooapieSZtu

z

dobrą wieścią.
Węgry na mocy uchwały Ll~ N~o

W

za.mi~n ot'rzytnalą Węgry

(

Udały "trick" dyrektora

teatru w Madrycie.

Kredyt

z:lg'Jraniczny W sumie 250 mnjonów koron węg1iea-skich w z1ocie. W ęgtt'y zobo
wiąz41ją się dalej wytworzyć oormatne
st{)sWl1~d z sąsiadniemi paa1iStwamI' i z,awrzeć ugody co do zagrralnJcZ11~ zo·
bowiązań, zwłaszcza co do odlszkodo.wań. Komd.tet f-i,nansowy w sowim ra!)Orcie O'Św1'adcz,a. si.ę za .odroczeniem
wypłat re'ParacyjIJ.'Ycl1
w
gotówce
przez Węg;ry aż do czerwca 1923 r.,
zatrzymuja:c jedynie świl(ld:czema w na
turze.
'
Dalej oświaaczyq się korni.tet m:Mnsowy za tern. ateby w cilą.21U
If1ruj!>'l'i.ź
szoytch 20 lat splaty repa,r acyjn.e n1'e wy
nosiły więcej n,i1ź 10 milionów
koron
zloły1ch rOCWdte, zaś do ,r olru 1926 mają
te raty być )ersZiCze mn~e1sze. Protokół
I. zastrzega dl'a. Węgier wY'1'aŹif1~e calkowi,tą niezawJS-tooć i sUW'e'rermość po
Ji:tycz,ną, nrozjet niena.ru.szałność obecnych grannc. NalWza.jem We gry zo:bowi,ązują się do bezwanmlko~go wyfko
nania traktatu z Trlal1lO'I1.,
'Zw1f,a.s zcza
zaś }e;g1Q kllauZJUll wojslkowyd1.
Oto w gtłówtnyrch zarylSaK:n pOlStia~
nowl'enia obu protQlkl6~ów i faJp01ftru ~
mitetu f,jn,ans'o we'go.
O pe'Vl1le uffigF w
sprawach fi,naJ1lSlOwytCh będzie jeszcze
walczyć hr. Bethren I, jest nadzieja, że
zabiegi jego ,nie będą bezowocne. At.
mosfera w Lidze NaTod~w zmi~t1Iita sIę
na korzyść Węgier, do cze,g o przyczynd~ się w znacznej m.ierze PomcalI'e, kM
ry wYwarł nacisk ,na matą ententę w
chwiU kryty1cmej, 'gldy w podkomHede
fi'nanoowym powstał ostry rozźwięk po

d~'Y biorą na ~ie. duże ci\ęźary. ate
Clęzary ~ są ~z ŚCIśle tmormow~ne l
•
•
.'
•
--J
zajmą mIejsce dotY1ChcUlsowyclt Clęża
l!otowanych l meuzbrojonych ąa Jego przy rtJw. które były oa.tkiem nie.o,btilcza1'nte
fęcje. Niebezp.ieczeństwem tem jest mo- i groz,ily państwu węgiet'lskiemu ldęską mIędzy marą ententą a premie,rem wę
wwość wystąpienia RosJi bolszewickieJ
~onomicz:n.ą i 1P00Utyczną. Obo'k cię~ gierskim. DZlfęki in!.erwenoji PoiIliCaJl'eDa arenie światowej jako mocarstwa u- ża,rów ottrzymaią Węgry także bardzo go 00 kol'Z'YŚć Węgier ma.f a ententa oka
..'
znaCZlflJe trl!g~, łuldzież ,pooyczrkę zlotą na zała skił,onność do !k.ompll"om:i~. liano:manego 1 WClągnięteM w Wielką grę po- sanaoJe skarbu. Su'kfoos
Węgier jest teux, przedstawideł Fra'T1Icji w Udze
ljtyczną.
)
tym razem taJk,że wieł11kim ~sem Li' Narodów, tudzIeż !ford RobelI"t
CecH,
Jak wiadomo, stanowiła Rosja do dziś gi Narodów, która po ki!l1ru wylrole;e- .pjrzedstawioileł Angllji, okalZywa:l:i' rówania rodzaj wywołańca poll1ycznego, od naich mata& wreszcie swój właściwy 'Ttile sympatię pr€ID.lefJOfWd w-ęgeirs1dre
f;ądzonego od ognia i wody wilkołaka tor. Podnosi to z uz.n~,i'ern
i znaClis: ~u .
I ' ,
,
• '
kiem praS31 czeska, dając wyra ;fados , V/ę'i§rZV rO:7Jpoczną wf'irotoe <tzli~o
.lJ!arodow I Anl!b 1 ł'~Q I wszystkie ci te dz\~to to 'L()IStall() ookonahle na odJbudowy kra.ju. PrzyjdzIe może ohm
mnę nar('Ody bojkotowały jłl politycznie, go;unde francus~im.
la. re mooaorstwa które
przyczy\nia1ą
'wierząc, że dni panowania sowiet6w są
Promjer Węgj,er <>kaw
wybitne si,ę do tlej odbudowy, nabIorą przekona
'~oUczone i że niebawem zjawi sję na wł- zdo~~' dyp1?maty i mę.ża s~2lnu, któ ni'a, jCl.k wad~'iwym jest tr,a ktat z TrJaia sytll.talCję ! umie wyzys ,non. A ~y to prz.ekooa.ni~ urtwaY się,
downi Rosji kontrrewolucyjna z kt6rę hę ry z.unno
, •
'Ikać na SWOJą korzyść każdy pormyś'!tny wtedy il1a5tąJPi wIt:aściwa ,flestyttuoja p:ań
azle można paktować.
moment Zdotał s{)łb-ie pozySkać sym- st+wa węgie1l."skiego na mocy ZITl1od'YfiNadzieje te najzupełułej Jednali zawio -patje wledlkiej ententy a
z~a5zcza kowarnia W'SJJtomniaoogo traktatu. pordly, to też w ostatnich miesiącach zwy- l'raJUcji. zdołaJ r6wnlet wobec
małej sika w tej reWi 7)ji tralk'tatu z TrIa,non po
ciężył pogląd wprost przeci'WilY, a mia.. ententy zapeW1I1ić so,?ie ~oowilSko, 7- w j,rma wzi.ą ć udz.iat, jako lIOja lna pi()5owic'e wiara w utrw~tenie się r7.ł1c1u so którem ~ liczono. NJgdy nile p!'0wo'ko rednł:czka pom i ędzy Węgrami a koaJIic
1\
, l
.,
--r,
w.at drugLCh, a próby .prowokacJt. zwm ją. Tyfl!ko w ten spooób n1:oż,e być zabez
wietow i w komecznosć perłraktolvarua cooo prze-rlwllro Węgrom, oo,p'ierall z go p reczony pokój trwały w Europ~ środ
& Rosją ot'ganizowauą przez Lmina. Wia dnoścLą. Wielki sukces.
odnQes.iooy koweJ.
-----:0,:--....
ra fa znalazła swój wyraz w ostatnich ty przez hr. BetMena i to na. łerenile tak
godl1iar.h w postaci formalnych wyśclf!ów alOCYtl"uJttn~7IJl1, ~t zutjełnile. zasltużO'!lY· MIASTO POD WEZWAN1EM LENINA.
.
•
• W h • C
W dwóch protokółach llW rapOt'CJe
m;ęd.zy ).. nglJą, F~CJą, . łoc a~t, ze· 1romitetu fi,nal!1sowego ujęte zostały
Jak "Europe Nouvelle" donosi, VI Ro
chaml i JulfosławJą o polił.yczne 1 gospo- PI"Zle'Z rade Ugi Nad"Cl'<tów noWle obo- sjl ma powsb.ć nowe miasto. Będzie to
darc%p. r.orozuwenre się z sowietami na wiązki iI nowe przyw'ifeje }Vęg:iier.
trzeci z rzędu Nowo~r'Jd o nazwie Nowo{)lałf(\rm.~ uznania komunistycznej formy
Rząd węgie,rs'k.L
zobowiązuJe się gród-Lenina. MiaSlto to będzie zarazem
rzędu ;9ko legalneJ.
WlStrzymać da!Iszą emisię not pap;iero- stoI i c:-ą Kaukaru, Będzile zbudowane w
'J ..J
d d
:a:
kw
t' W'Y'Ch, utworrzyć nowy ba:nfk1 emSI,YJnY formie gwiazdy sowieckiej. Przesb'zeń po
J es l uO tego o runy, ~e za
es lą i przywróciiĆ równowagę
budżetu do między pięcicnna promieniami gwiazdy
Uznania sov.1etów gorliwie attituje w Pa- 30 czerwca 1926 r.
wypełniona będzie ogrodami publl-cznymi.
ryŻ" poHtyk tak zręczny i ruchliwy jak ~*JlIiJm.eM
~'MiIt!tM&&4iNfihl!t!i*.~
p. Benes't, oraz że uznanie to stanowić
Plan FrancjI polega Da tem, aby prze ni energji i pń*tywyostatni kierownicy
'ma Jeden z punktów )'C'Tozumienia fran- ciągnąć sowiety na sł,ronę tej grupy pa6 naszego stera.
tuSKO _ c~'P.3k~e3o, to będziemy mielj przy stw, jaka się zespoliła po wojnie pod he
Musimy zdecydowa'6 się szybko i sta
bHżolry o'Jra7: dzisiejszej ' sytuac~. Jak wi ~em~ Francji (Belgja, mała ententa, no'WC'ZO; musimy zająć określone i wyraź
Ihimy ::-..:::~dstawia się ona poważnie, Jeśli PoIskA).
ne stanowisko,., kwestji rosyjskieJ.
'OUlwet Ul~ groźnie dla nas.
Plan AngfJi zdaJe Ńę OPienW na poRozwi~zanie jej pr.;ec:iw nam czy to
Naiwat.!l ~eiszym dla DAlS na. razie punk myśle( aby utworzyć z Rosji, z Niemiec, przez Aaglję, czy to przez Francję (a gro
~em w tcj cał~; sytuacji jest ta okoUcz. z Włoch, z Hiszpanji, z niektórych państw ~i nam ~no i druli~, jeśli się obronić nie
Ilość, te sp,-awa umanj4 5oOwiet6w urasta baJkańs~ich grupę bliżej związaną z AD- potraUmy) wyrządzi !laDl nieobliczalne
w tej CflWili do zn.aczet'Ja jednego z Daj- gtję, a tem samem szachn;łlcą polityczne szkody.
ważniejszych problemów antagonizmu pociągni'1cia francuskie W' polityce świaNależałoby głe;bolro ubolewa~, gdyby
francusko - a.ngielskie~().
fowej. Odzywa;ę się w Anglii powame w tel ",1aŚtlie poważne' sytuacfi 1óerowJest to ant.agonizm., ~.~,óry od chwili za ~łosy, aby dla tej gmpy pozyskać także nictwo po1sldej polityki zagranicznej nie
łanumia s~ Niemiec w l~t)p;!dzie 1918 r. Polskę, ld6ą Ang1ja dotychczas zupełnie dostal(\ się do rąk ooświadcmnych i Już
lłominuje nad całą poli~'Yką światowęl i ziJltiedb~ła, ale woOOc kt6rej okazuje w wypr6bowanych, a pnedewszystkiem Ide
wyhucl14 jaskrawo to tu to tam. Jhisjaj ostataim roku nieco większy ;nteres (dro rowatDych umysłem :mającym Europę I o.
zaczyma się ohjawiać jako wyścii! ,o m, bnym przykł~m jem misja p. Younga). bejmującym szerszy horyzont niż paca.
które z tych dw6ch państw uzyska rychZcsta,femy więc w ten sposób wciąg- nowski ~ścianek. Splesme a T'!1leżyfe
lej i pomyśJr.iej dla sl.ebie pewne ustep- n1ęci VI odmęt bard".o gwałtownego i do- obsalfzooie wakującej chwilowo teki mł
&twa od sowietów ·wzaml.3.n za ich 1tzn~nie r"'1·J.I'e go antagoni:rmu: z położenia tego nistr.a spraw zagraJ'icznych jest ~eż woo - to zn~.czy, kt6re z nIch zdoła przeciąg nie wybrniemy zaś J'iRlleżycie, jeśli zało- becnem położeniu f~dnym z l1n1-.4ia-źutej
bąĆ Ros~ę na swoją strot!.~ w dY.soaaPsie żymy ręce na płer~~M i puścimy łódkę szych postulatów.
~N.9:Pejs~im..
'
-~.
~szą na fale, takj :'t.-: :'0- czynili pozbaWie
_ _-...__

cx:en

Mussolini na hiszpań
skiej scenie.
Teatr Rey AIfonso wprawił niedawn6
w zdumienie madrycką publiczność teatralną, publikując afisze z zapowiedzią,
że w najbliższym czasie ukaże się w do.
borowej obsadzie nowa farsa znanego au
tora scenicznego T orres 00 Alamo, p. t.
I.Mussolini" •
Zaledwie ukazały się te afisze, gdy za
raz włoski poseł w Madrycie zwrócił się
do dyrektora Pńmo de Riviera o zaku
tego prze d.stawienia , jako obrażającego
narodowe uczucia Włochów. Interwencja
odniosła skutek. Primo de Riviera wydal
cenzurze polecenie wstrzymania tego
spektaklu.
Tem większe było zdziwienie, gdy pG
mimo zakazu - zagrano "Mussoliniego"~
Okazało się bowiem, te zarówno wld
skj ambasador, jak i hiszpański cenzor
pomyltli się, albowiem farsa Torresa de'
Alama nie lila nic wspólnego z włoskim:
dyktatorem. Dyrektor teatru, chcąc sztu
k'ę dobrze zareklamować, wpadł na po..
mysł, aby b~haterowi farsy nadać nazwi
sko Mussoliniego. Ponieważ autor zgodził
się na ten "trick" reklamowy - więC!.
sztukę pod takim atrakcyjnym tytułem
z3.powiedziano.
•
Ostatecznie skoiiczyło się na tem, te:
dyrek_cja teatru musiała zmi:enić tytuł na'
"Pi o MussoIW" •
Wielki sukces farsy, będącej włascł..
wie zmodernizowaniem molierowskiegd
"Bourgeoł<s gentilhomme" - skłoniła aU4
tora do napisaną dalszego. . .
W ciągu sty~z:nia ma uKazać się mi
de~kach sc:eniczrlych nowa farsa o Muss~
~jrum,

ORĘDZIE N(\'UTnn,..""'~~

KA C
PAT. - BERLI~

wysto~
noŚ'Ci: okulPQwanl0j ,i
§.ci Niemiec. W o'rędziu

aterz Marks

wyraża życzenie,
unorn1ował'y się

• -- ....

tern kanderrz

aby z n'owYm rok'i'em
stosunki pokojowe w
Niemcz,ooh. Kaoolerz wzywa d3l1led swo
jem orędziem naród niemiedki, aby piO-<
niÓSll ofi.rury p'Oświęcając S'i'ę daa doobw
spotkoju i jedności ojczyzny.

STOSUNI<I SOWIECKO • BULO~"
SKIE.

PAT.-SOfJ A, 1 styczn1:a.-Agen~Ja

tele'g'raficzlJ1a

bu~garska

upoważnionll

jest do oświ~dczenia, że wiadomość
rozpowszeclm'iana zagranicą, jakoby,
sowiety za,p roponowaly rząd'owi but..
grurSlkiemu na.wiąz an1e rokowań w spra:
wie przywrócenia sto'SU'l1fkow, jest b~
podstawna. W ko~ach autOtl'yiy wny;ch
st\vi~ają, że wręcz przedwnie na
kTl'kakrotJne propozyo}e rządu b'IlIlgar..
ski'e.go tlreguJowani:aJ S1Prawy repatr)a-.
c.if uch odźców rOlSyjskich. przebywają -
cych w Bwtgarji, rząd sowiooki udzieli~
wymi jającej odpowiedzi.

f'RANCJA -

SZ1(OCJA 14:10.
PAT. - P ARYZ, 1 styiCz'nLa. - W
,m eczu mg.by fraooja pokonała Szkocię
w stosUTJlkru 14-10.
ZBO~E

Z POLSKI DO GDANSKA.

A. W. - GDARSK, 1 ~ty~znia. - ~
transportach zbota ~ Polski do Gd~ska
daje s.ię obecnie zauważyć znaczna reduk
cja.KupiecŁwo gdańskie jest bogato zaopatrzone w zboże, tak, że Uczył') się jut
z możnością wysłania go zagranicę. T emu
jednak sprzeciwił się rząd polski, ze
wzglęcłu na przekrcx:zeIlle w ten sposót)
kontyngensu wywozowego Polski,
--_ .'=- --~

śNIEG POD NEAPOLEM.
I
Prz,ed kilku dniami temperatura w pd
.~

łodniowych Włoszech spadła gwałtownie

Wezuwjusz i sąsiednie wzgórza pokryły
się §,oi:egiem, który ne.apolitańczycy oglą
dąć mogą w promieniach słonecznych;
mÓ Yi iąc sobie: lepszy Ś<1lieg pod NeapOt
lem, niż NeapeI pod śniegiem.
Również w okolicach Palermo na Sy4
cylji, spadł śnieg obfity.
Fa morzu szalała burza, która spowo-,
oow :2 ła szere4 wypadków i ltatastrofa
\
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. ,~edną z na.!deka\V~z'ych i najorygi~ Ize . \: . wnr~mk,H;h, ohecll~ch

:;ub~yc1jL;111

g0spoctarkl, W1J$C1\Vle me PO';I,'II1)lO byc podwyż:,!t;'lI1~
komunalnej
jest niewątpliwie o 75 proc. tego, co ustali komisja statys"intensywna" akcja obecnego magistr, LI tyczna, ale o kwotę znacznie mf1.i'::j"z~,
w dziedzinie rozwoju kultury i oświaty.
l~tórą m::;gistrdt j s;;nvetl1J
kO:l1isja ten-

I nalmejszy<;h

I

qz.eJac~1

knrt"
Łodzi

Akcja ta, tak szumn!e przed rozpo- tr"lllu ła~-tmwi,: u'-lta 1i ć n"{;j'.
.
lezęciem kaden .. ji now~j
f}IJy mielsl,icj
I',:ic zre;:n;no~vatlO j:' ..!w,k;' ~ z': ~("j:.;;,_
z~powladat;la, nie p'-zy~porz,'fć1 .In,<1giStr3to- nięcia zal,egł:ych pod~tkó\v, n~imo (1)jd i.zbyt Wiele sła "y, dO\"IOdła F!sno, że cy zwOIl1lel11ll t~:1tnt z ph;c~' ,1 ie({o pl).

•

. w:
ltnA5i

•

"naimiłości viej' ptl'}uJ':lcy"
nie m~I:;'1
d.:tku, bo .luk orzc1,ł clruc'i
rittc. » kC"r
. ,
....
f dokiadnego P' j~ch o istotl1ydl pott'leb.ld, 11HlSi d,".v,~ć tl1l:1:otu cio, :I'j ,:y" •
loś'...,latowo-kułtl1cflnych Loc1l,i.
.
ZapoInJ1i;:no jCl:lill( lUp:' lilie, ~'l'
Z~ wszelkq cenę lll',ży! ma~istrat do woózenic tC3tru trwn tylko (łO wlOśny, /"'
Wielki k~, ~tkola1 MTho1afe ...."cl!: to~tał korOM-!
wany w Pary tu na cara.
zerwama konhaktu,
z. WiI-t".-.;O z dyr. wobec tego l1~leż.v z"he 7 pieczyć byt teu(Z gazet.)
Wroc'1:yńskim prze~ ... , ll'z'Qlli ~$ocjaj:s· tru nie tylko na dziś; TI'I jutro, aie lak2,'
__~_.~~'_,~~~~?~~~~~§~,.,'~_~C~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~czny" ma~s~a~ a gdy pomimo wysO- na d~szą puyszloś~
,/

ków ze wzgledównat!1ry prawnej przeproTo też dyr. Wroczyl'iski zażądał dowadzić się tego nie udało rozpoczęła trzymania warunków kontw':~u t. zn. pt,\i się enerr:;iczna, choć pociell'I pro'.vadzooa cel1ia regnl"rne CT o sLlhsy:.;,.I11 (l,L Jre lr ,-i.-
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Snami nie ludzi
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)t~ ja'dejś

Przy dź\.':iękarh tyc:1.źe Er i czar

fed.;lwno się puszczali w skok
LudzIe dz!ś łzawi. smu1n~'
ady sIę, miniony roclzi1 rok
Przy dźwiękach CZ<'SZ: i h:tni.
O tzyjeż nie świeciło czoło?
KM! nie uśmiechał się wesoło?
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Niech słęzapadnłe nędza w toń,
Niech złość opuści bramy,,'
A w nasze odrodzone serca
Radość r miłość nIech się w,wierca. r
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w:t~puie w świat,
J(rok W!ÓC2'1C lnznamiętuy.
ten ,nadzie~ą s:ę l1ie wzrUgZ'~1
wieki w kiw zamar~a dU$2:'.l.

TaK dohrze, .. Puhar biorac w dlm\
Dziś, gośdu, ci~
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Oj::Wi'{~B('j
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denwgog1cznej pieniem.
pfz.;~~wszystkicm trzymano
\1/,. ;}.2:: tD!.'l

T1tlFaJ~ie. . d !_t, i f..
r, tr
'l' I pll1'
sądz·.~, ze "q'11111·~t ~'1' t <1. li f ) ' ~ldzon: TI'l ;'\ '11 .. \~ "llIJ-rzUl v, "-- zd . .-l)
1
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.vzni slej mary.
IRol~· nie oszczędzał ten nikogo
, I i{aij~, ;~ań :m~.tacił drov,o.

Marzenia tka i klei;
Ten tylko, kto ukryty w ziemi,

a

r,~d gło ~,~ Jyrekc 1 mie,'? Da:~l)k'c'1a
n'''' ",;. ,Ile, 'I'YP1, ' l ' '\[;'.
.1.11,.

r"lk ten wldz!ał grobów I'l'plie;,
Mi1iej bóJtl, i'ędzy s'larcj.
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Rozpoczęliśmy nowy rok pod h:::tSłem najmn.iej' z.ą jednostkę n'\onclarn.a uznany. 111 A;ntO'ui, 17 le~ni Wł~d:ysław" 3.8 letnia: ' ,~ L-J }rt:y .". ~ -'cll"r~l.
,;.wa!oryzacji". Ten jeszcze przed kikoma zosŁał miljon mare:Jc
d\1~r!a nna, 7 !~hl.i<t Mama, 14 l~tn~ R0ml1.!
p
miesiącami nieużywany termin zapdda
.,Zwaloryzovrana·' kolacja złożon.a z ala 1 12 letni Tadeusz Jankow"cy.
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a~iś szpaI~y wszys~ki<:h pIsm. Niema pra-/3 d~ koszto.",·,.ała do 50 :ni1jonów marek. , Ld:~rz pogar.:n'lia c-awiózł wszvetTdcll:
c.:1 !e~1!
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'"'"le c7;łow1eka, ktoryby me był zmnszony
! o też nJeledl1okro~nle, podc~as za-l c~n ~Zf 'fnh.
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przyk~e Incydenty. w r~s:atlr~cJach. a do I
Skut~d ~HZO'(PNi tV.
' sle na rv: ' p , ' 1 J t'" ,i,~' ~
Walo1'yzaCJa ta zosŁała najskruptllat- chodztłn ~o te~(), ze ~oscie me przy~oto- l
"-,,
~
.}
)
lliej z;asfosowa~ul. przez naszych resbnra wani nH .t~k t,kruuuhine zasto::owan:e,
RvwO':iicid ",':' ,t 52 letni ty, nCip.;k,
torów i zdaje SIę. że :!a,d~I1.urząd państ.wo wabnza~~il pt:uez .p~' "c5i.aur;at~T~W /:~1\l! i Towacki, Przęa,dn.in.n ... 8, -:ti].<': u!. KiHń-1
wy nie ~konał tak 8,?J'ślc rozpo:rządze-, szent ~Yl1 zoSJtaWlac swe plerSCl0nKl u,' skie~o 01io1:0 Nr. 125 posl:z!1"1-: dę ; 'lp.::dl. --.-...-.-- '-"":
ma p. m~tl1Sttra GrabskIeg~, klory ~a,ka- keI,?~ro,w.
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dWllnastą w noc sy;lwestrowską rozpo- z ~chwą i złożyć im "życzenia noworOC2!!,
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częło się wystawiattl~ ,zrwaloryzowanycb ne"'.
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Dzieje haremowej p·ękności.
Pan Boskamp i jego greczynki. - Ma!or Wltte i handel
żywym towarem. Pani CzeUcze i je; szpiegowsede zabiegi. - Major i jego dostawa dla armjl. - ZofJ6wka. -Szalone ż1~c5e w Tu!tzyn~e zilkończone pokut,~.
r. do Kamieńca Podolski ego zjechał dworzanjn 1 faktor. zaufany
króla Stanisława Augusta mąż WIelce ela
stycznej moralności, p. 'Boskamp Laso-

'Z

wiosną 1778

I

wiał żonce podr6źe do Konstantynopola,
najpewniej w celach polityczno W)'\viadowczych. Piękna pani Witte na zlecenie PoŁemkina puszczała . się też ha wycieczki do Warszawy. Co prawda, król
Stanisław August śliczną greczynkę potraktował dość obojętnie, natomiast ieden
z twórców i wodzów konfederacji Targo
wickie; Szczęsny PCl'tocki nawiązał :z; nią
znajomości, które już w czasie Tarogowł.
cy zakończyły się zerwaniem z małżonkll
legalną J6zefin8, z Mniszków i małżeti.
stwem z panią Wittową.
Genera,ł małżonek i 'na ten raz umaczał rękę w tym interesie. Wprawdzie za
zrzeczenie się praw do greczynki me
przyjął gotówki, na co mu godność ofi'c era n\e pozwalała, lecz wziął niby to na
siebie dostawy zboża dla wojska, tagar.
nął grubą sumę i tem zakończył swoje
zobowillzanie.
Po kilkunastu lataCh wybuchów mł
łomych, uwydatnionych niesłychanie kosrlo~ budow~ Zofj6wki, scena1il1 zazdrości z włamym synem o macochę itp.
Szczęsny Potocki marszałek konfederacji
T.ar~()wickiej i gł6W11y w6dz wojsk rosyj
skich zmarł cbt. 15 ma1'ca 1805 r.
Po jego śmierCi otoczona sztapem awantumików, prótniaków i wyuzdanych
szuler-ów, Zofja Potocka rezydencję w
Tulczyni~ umieniła, na dom gry, głośny
w całym kraju. W ręce rezydent6w Tulczyna przechodził.,. sumy miljonowe. Dzia
ły sję tllm sceny n~słychane. pełne brzę
ku ~~kł=l i złota.
Dooip.TO na lat kUlta przed smiereią
w 1822 roku awanturnica bahańska
przei'lStIJczyła się w pokutnicę, która miło
siernymt czynami i modlitwą starała się
odpokutować za swofe błędy i zboćzenia.

Powracał z Turcji, 'wioząc ZIe sobą
dwie rzadkiej piękności greczynki, które
jakoby trafiło mu się kupić okazyjnie.
Pan Boskamp wiózł je rzekomo dla
kr6la. Musiało w tern tkwi~ kłamstwo,
bo gdyby tak było jak powiadał, nie
śmiałby żywego towaru odprzedać w Ka
m!-eńcu i to niezawodnie z grubym 70"1skiem.
Nabywcą był maior Witte, syn komen
danta w Kamieńcu. Jedną, nie odgrywaiącą tu roli, zbałamucił i odstąpił z zarob
kicm baszy w Chocimiu, z druJ!ą, o wiele
piękniejszą, po należytern oszlifowaniu i
"wprawieniu w polskie mówienie" ożenił
się zupełnie formalnie.
Według zeznań Wittego, nie zgodnych
f: urzędowemi legitymacjami greczynki,
miała się ona nazywać Zofia Czelicze de
Mal1rokordato co brzmiało pięknie i ulat
wiało wykupionej niewolnicy wstęp do to
warzystwa.
Młody major nte odmaczał się CIl1~mi i kto wie nawet e~ w dzisiejszych
czasach niP- zarzucoiloby mu zamiłowania
do handlu ~ywym towarem.
,
Za pienlądze "zarobione" od basry i
'Vłaści'Ciela naremu, zabrał prześliczną żo
nę i zawiózł ją do Paryża, gdzie udało mu
się przedstawić ją p6iniejszemu Ludwiko
WI, xvm który "składał jej hołdy uwielbienia".
We dłrn lata później tj: W' 1782 r. rachliwa para powr6ciła do Kamieńca. Pani
Zofja ożywiała swoją osobą tamtejsze
męskie zebrania, nie wyłączając kasyn 0ficer6w rosyjskich. podczas gdy jej mał.
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Duch awaria

Itjroźnego
Demoralizuje warty o!sze\vickie.
Stra~L ~vśr6d

Tajemnicze morderstwo w Kremhl. iołnierzy.......

~nł~ czeldści.

Warty

Półofi<:jalne pismo bolszewickie, "Iz-I kot' ~rza jnkiś śtar~ec

żonek jut awansowany na g~nerała, ułat wiestja" donosi, ze pii!tua mosldcwHie

pol~ki.
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\~idziałcm 'd?"
kładru~ ;:a!ą postac. gdyz przez. erlbo
wpadaro SWlatło lampy elektryczneJ z p~
awórza., Starzec mtał krwawą~ twar~ l
trzy. al w ręce dł.ugą laskę, kt6.a z~kon
ClOna była długim, ostrym szlylcLem..
~oznałe~ go odrazu - był tak ub.ranYt
Jak malUją n~ o1;>raz~ch Iwana Groznego
- i twarz mtał lak lego maska ... Starzec
po?-~i~sł las~ę i krzyknął .głośp.o: "Z,dr,!,~ZI~lscle ROSJę i zQ.prze~al~, znl~2czyhś::!~
Ją 1 dlateg? wy zostan1eCle ztllszcze~d •
Poc.z:em Skle!Ował swą laskę ku mnie i
chCIał mię pchnąć ~strv:n koń~em w ser..
ce. Krzyknąłem ?Z1ko 1 straclłen1 przy~
~o~l'l;osc,.- p~lętam. tylko, ~e starz~

I

bardzo żywo komentują ciekawe zajście,
jakie w ostatnich dniach rozegrało się n?:
korytarzach Kremlu, obecnej rezydenCji
Lenina.
.
W Kremlu, prócz Lenina, mieszkają
jeszcze wszyscy orawie wyżsi urzędnicy
republ'k' sowieckiej . przywCdcy rosyjskiej lp~ji komunis(ycznef. Naturalnie
Kreml jest bardzo troskliwie strzeżony,
by nikt niepowołany nie przekroczył pro
g6w pałacu, ~dyż przywódcy bolszewizmu żyją jednak w ciągłe; obawie zamachów ze strony zarówno monarchist6w,
jak tet i innych przeciwników politycznych. Na korytarzach Kremlu patrolują
dzień i noc warty, które przepuszczają te
go tylko, kto zna hasło, obowiązujące te
go dnia. Wszystkich innych aresztuje się
i odsŁawia do komendy zamku.
W tych dniach znaleztoft9 ~a Jednym
z korytarzy zwłoki żołnierza, w kt6rego
Piersi sterczał pozostawiony sztylet. Prze
prowadzone ze ścisłością bolszewicką
śledztwo nie wydało żadnych rezultatów
, •
.
Na drugi dzIeń ~ozIe~ł .Slę
tym samym korytarzu, gdz.le.pełmł słu'Zbę n?wy
szyldwach, przerazaląCY k~yk. Kiedy
warta zaalarmowana .krzyklem wpadła
na koryta~, znalazła n.lep~zytomn7g~ żoł
niena, lezącego na z;temI· P~:meSlono
go do Jazare~u w K;em!u.
r~ctwszy do
~rzyŁ?mnOŚCI, opovnedZ1ał zołmerz, co na

lo

w:

smieJ~ SIę, ~lkł
cl~mn.ośclach.
Ty,e opo~ladanra zcłnlerza. '. .

R~\d .~o·:.'let?Vl przYJ)us~cza,.

lZ

"

j:lk!~

~rZeCl\Tn.1K, sowietów zd~łał WCIsnąć s~
do ~nku,. przybrał na ~IC~ maskę Iwana;
Gro'!.mg~ 1 nocą m~rd.ule warty, chcąc
zde~olallzować armIę·
.' .
I
• ~ o~endan~ Kremla za.rząd.zn sClsłą re
WIZJ~ vszYS~kICh Zll;kamark6~ . z~mku~
~Ie ~~d. nle .znalezloI}o • naJmnteJ,szydl
sladow taJemmczego ZJaWiska. Rown~
cześui wydano też rozkaz strzelania bei
zatrzynywania tajemniczego "ducha";
gdyby lję na korytarzu pokazał.
Tr o l i enia tego tajemniczego mŚciciela
car6w )odjął się sam Dzierzyński. Ponie
wa.i za! żołnierze nie chcą pełnić warty
na kor)łarzach Kremlu, posterunki te ZIl
stały obsadzone przez czekist6w.
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lStępuJe:

Objąłem służt;ę na swym po~erutlliu
()koło p6łnocy. Wszystko pogrąr.one by- ~Z
lo w zupełnej ciszy. Chodziłem na wyzna "

czonem miejscu tam i z powrotem, nie
mogąc się pozbyć myśli o lOSIe mego poprzednika, kt6ry w tem miejscu zosŁał za
mordowany. Nagle pojawił się na końcu

•

TAJCIE

"

'$ epublikę-'
ys:w;;rwUM

47) \ mometr drożY:futłanyeli
~ka.źnflk6w. citt, st.al1~ sobie na ttlicy ptrZed bramą, l na - mt vil, Witając Stllbla, łiarwinłk1el
d
i
na chwilę ~padniemy znów pod hypno zapalą d~u.gie faaki i pogwarza o tym, I wysoki tarzec {} suche:, surowej twa~
by abudzić się wśród re- eo dz.1s przyniosły nowe gazet;v i cze- rzy pooranej
zmarszcz.kami: - Ni~
S za t an "-o z. Z.ęa1:neJmi1Ij.a!rdÓ'W,
~ fZiCCZywistośQ ~ady i mu mięso zdroWo o grosz na funcie. chcie1iśm rQzpoczynać konferencji bez

JULJAN STARSKI.

a-

I

-r-

biedy._
Stubcl rzucił okiem na maleńki domek, p.ana.. Pa'iski dyre-ktor, pan Kranc jest
Powóz
Hama
SliIbla
zwalnIał
bIegu
~dzie
jeszcz~ mieszKal, dzi~d ~ego i oj- w przyle ~ynl salo'!!ie z mOją żoną. CZY
Powieść
Z pod kopyt końskich ledwo wymkną.! cIec. ś'aomm. webrowl~ nlem!f!{,'CY, co pragnie p n, aby brat udział w narai
~i~ ja,k1ś agent uliczny zatopiony w roz przywędrowalI do ŁodZI prze.d stu laty dal.;h?
tOOwie
na jezdni. Stiibel siedzlal otul o- z.an'im u SC:hyłku życIa stary StilbeI wy
- Me, natuTalnie! Umyślnie z:amó
z życia łódzkiego.
ny w futro t nie P&ltrzal na przeclrodzl\- budo~ł P1~y pałac.! ozdobIł go me- WiłOOl g-o o pana. Zna bardzo dobrze
---0cyc.b. Zatopiony w cięiJkicb myślach. J>tan.11. przYWlezlonen1l prosto z Wroc· warunki eCl'lle, w ja,kich się przemys~
W mieście wrzało. 5ttOCZ'One .masy Czuł, że GlbrzY'!'l1la jegO fortuna zn.ajdu ławIa....
zn3łduie i ma poważne stosun1d w,
11ldZÓ<"ie waJiły ulicą Piotrkowskl\ w ner je słę l1a s'kraju tm~i te ta citba
Ale k~epęctzily z szyblrością sttza Wa.rszawi Może nam slużyć nic-k!edy
wowym napię.ciu. Grupki lud.zi zatrzy- ludzka. ~n lęk. nfepoo{óJ. dolar. dreszcz ły. skrędb w jedną! drugą smutną u1i~ radą.
my \'atv si"e na trotn, rach. Padały 'krM niepe<t.~l(l~r - oto jedna
groźna ca.. CZ'kę. aż \l.!'iI'eszc[e wstt"Zymal"'.e w bIegu
- Nie !estem zwolennHti m d0PU'
kie slowa:
łoŚć. !'Plf'ltmemi powlązana nićmi. Cud wprawną .dlornią stan~reta, osiad.ry na S"ZiCzania urzędników do naszych ;>l.;ui.
_ Podohno jut dOlary po 5.800.000. się Mm cząstką Wiclk.t'lei. zgnębionej zacbch i stanęry -Pf7..ed pałacem Har- nych rozm6w - wtra,eif się Sit'(if~ "CV
Żąda,m pięć dZiewięset... Oddam ()iko.. t-Odzi - pa..')!ett'ba ~ego kra.tu, w kM- winkłów w szereRlU po·wozów i amt. Sta obok z c 7, rem w usilach m~ody w~f~
fordy za trzydzieŚCi gotówką_o Z<ly. rym ptt'zeważada. rolnicze interesy i wi- łY port;er wyjrzał przez otdenko f ci- nia,rz, P:ig-Ier. - W żadll1ym razje nic sąj
s'kootuje po szesnaście promil!e...
dziat, jak nad tym
wszy~tkim, nad cho obwady Się cJlrzw.f. .. ,
to ludZIe p wnt i mogą niekiedy wlel-e
I
el.e'kam na oficiaJ.n1\ gicldę.
Jakiś ;potężnym J>f'7-ern-ySłOWCMł b wie.łkim
zas7,kodZłc. M.am również bardzo dob·
~reszcz nieIPewności opanował miasto, kupeem e%iaJanym a-gleI1tem ł duszącym
J(ONfERENCJA PRZEMYSLOW.
rego seł!qetarza - 2made panQwie pe..
ictóre Ż}~je tęf:oom dolara i
pr~dzy. sie w uśćiskach well<fslowyc,h dletalis~
CÓW.
woo dboktora Memoera, ale nlrrdybym
\'HaJttSlSa w nelnym rozwo'j1l',
Co dnia i wyczerpanym re<ltikct.\ pracy robotl1Je za rał go tu z sobą ...
,J,!
1
ai:kie.m _ zawtSla ja\mś olbrzymia Zt11().
W wiclldm 'gałlinecie Harw!nkl'a
- Panowie! -- rzekł g!o§no Harl
!przynoszą, piSl!11a a·ta rmy re stolicy... 1'a. ktlSr.a iedlnłł <Noni. utrzyma ro;;- c1Jdca.n-o tylko ~ Sti1bt1a. W wygod· wif!kcl - W"tnnikllęfa ttu kWe~ l':1, cZl
eycie handlow~ rozr".•'W~ wi"7.""
pr I.v.....
...""....l- (nad" fabrycznych warsztatów.
't
k1u:l..,..osach
rozp arI··
t t
I możemy zgodzi
J
"-I~J
a dm. n"llV"h
J'"
'u""
'I SIę po en anc
ć się na obocT!' '; vśró'
SÓW, które martwe i ~lepe kręJ)ują J'OZ- g'l\ schwyta za garodeJ:e ten J)ÓlmHjo.. przemyslu ~ódz.'kiego, w~adcy w<f6'k:Ięn- nas urzędni-k6w pana Stiibla. <,. :.~ktor3
pęd potęŻ'nego zhiornlk.;) J.ottld.zk~i eBer- nowy zamkni"ty świat MdZ1ki f zdusi, nlcrejPTooukc.n. maltl !;astwCV1kohwie w Krru:ca. Może S!ę panowie z('-·· 'u WV~
gji - wy, zydzonej i op1'wan.e'j t.odzi d""
I'
swych fabrycznyeh
pan . ac
na d
. d . Ć"
'?
- '
jedyne~ w Poisce .ak~tka
zdroweJ' z lla'Wl. ~ ecIe._
1•....M..t • _to.
powIe ZIe w l.I~j sprawie .... ( -j iściEl
~
' 7 _ " ,
U\lIAJ.ettt It'rl'uotniczym.
uważam, iż d obre sity z po za
~1rŃt1 ..
lalT)jeckic)' logiki, żywotn-ej', ame .... *!łtń~
L.itlptc)~y tu l o-wdzie ła:lMr.'le
za- szerym
• l~
~
'" v ·u ...
'.Y
~",,_.
".
aG
.b'100 t oś wl-elll.ony
a giDnlO wIe·l· samych przemysłowców mo.g3
nam
skiej sprawności.
ł.J'ty~:y w włtryna.cll pustych ~e!>Ó!,. ,kim bronzowym pająkiem. ' Na ścianach być potlfzebnit!...
'
- "E:x.pre5s", "Ex~"
wypa- ~trycme mate. słońca •. Prze~J,]a~! S'ię drogocenne obrazy mi,c;trzów pędzla:
- Owstem... PrOSimy ... _ Ozvlatd
da:ią z piekielnym wrzaskiem grom.a<1y zf;~np sanecz~l dZWOnIły ~ t iltZe - prze«;>;Jwnie mf~i I, pieściwy Vetas- się kilka 6'losów z róż,nych stron.
ichłopców na Uilice, dawj,ga:Jr1C wfe]łkie C·ąe • l rzez bhoek przewalai się ':?!I 1- qooz, nabyty gdzieś na aukcji w Pary.
Harw-inlkeI zadzwonił. vI/szedł lokaj.
paki gazet, mokrych if'..5zcze
i prze- t:'Or~.a z .so ą ursy walut WY:Wi{(), żu ObDk lTIaSy\W1.elgo Brandta, kupione
..:... Pawet oprosi pa'na dy'rektr\.7'a
siąklyclt zapachem farby drrutkarSkiej... wysoko, a Już tam w ~ars~ta.tac..1 fab~ gO już dawno za grosze u warsza wsk! e K
v.
h prze~~aly Się ruci przędzy, go a nty1k\WJrjusz a, Kos'Salka
1ysiące d:foni wysuwa;ą się chciwfe, ry.cznVC
zabf-ąkał
rap~a~hW!1i
\V'Szoed,r Kranc, ukto:1it Sl'e
k rozgoś'CJła si~ pO suterynach l się obok aJkwafQll'ty J '00
tysiące ócz z,atapiają się w długich ko- a tro,s .a,
.
L
b
~
łumooch kursów giddowych i wYlCzytu na fac,latRch
'e!:k' h l T_l.
.JI
ermana, l w
m!l0 z~ r~rTlYlrn i usiadł S<limotn!e w
.
. . .
,
.. ..
..
WI ' IC • Z. oty'vu ramach
rozparł się .\ącle POIWJ\.l.
'
ni swe d7ls!,et~z.e lro.sy.
Powoz Stubla wydostał SIę z ciżby pysznie hOOOfOWy dyplom- jakiejś wy- Panowie! - oznajmif . '1rWinff\el
Dolr..'~.' o-f!c]almc
~
6.1<!O.OOO ... I i I>omkmąt szybko. NaWlrot,
Gló \W1ą , stawy wNiżniem Nowgorodzie za wy
M t f:
k
::t
Oreszn.: wstrząsnął Łodz1ą. Za JOO ym Pustą ... Mate domIki, J'ak w ~ok()J'n~, roby p.1..(...~0ft"1 .... fabryki T-t"'r w,!·n,l.la••• Z' s.. 5 e"my w ornr 'cie. KG"lfere ncja
~k'
J'"
'1UW",....
J1....
l\J
J~t otWaJl'ta. Gbs oddaję pan,u Zylbero
t.~m~~~) ~ ob.alono ws:?,ySt1'\,i~. oblicze- ci~hym, prowincjonalnym. ni~mieck!m za szyb wJelklej bibllote'ki, wołmej w WI, który po1ir6ke zreferuje o~ną na
ma l ka!i\~l(łjcJe ..Z za W'sz~sr<lch węz - mlCllSteczKu. Sz~ł spekulaCJi ~gmąr.t1! z rzeźby wyglądał le,ksył!wn
Mayera, Slą ~vtuatCję.
Mw C~.al Się drozyzl1a : wCIska do slde GCZ.u. Trwa tu Jeszcze do dnIa dZIslej- Gocthe w zł'ocony~h oprawach i po.szar
Zylber nisk o kr
.
pów, skf riów i fabryk,
do nędznych szego duch sta'rych łódzkich webrów i I pana powieść Za~oIiSkled. kupiona kie- 01'brz v mi.el g.tro~;'''' i~~"łc~to~vlec~ek o
izdiebe'~ l .iJot.nic?-,:v>ch
i ,budZi ~oz.ę ; I zda się, ż.f: ot, ot. a wyjdą
ze swych dyś na drogę.
win 't p1jk'" , . !-"6 i ~.nIe yse! r,oz~~. _'. Po'~~gme/nl)w w gorę ter domk6w, ~ przed ta~y ~lęćdzJesię·
-- NareSZiCie doc2i&kaJ.iśmy ~ę pa.
ą
... papler w . pocz(<g. ~~~.f"

awanturniczo - obyczajowa

t

4

'V

"'enUll1erata'
Pl
.
..""leSS w·let'l"f"'.·', lep t,II·!.a
~I'

v liJ

'1 Il

n

n ~.

1\

ł~r·nl·.n.
'1" Ę

I

I

Ogł

:
......'.
- Re d ~ kcfa

-

ł

=':'!:~ ",.:'Y'..a,
,

Ad Mln
• lS........
Piot r k IJWS ka ..- ". T ~,<.
1 •
.... CJ8,

Kaida nowa podwYika obowi<4zUT'"

iźT~;;r/ictwc .~epubtlka·, ŚP:7"~:-;dp. W:~tik:----'" ."

.
OSZenla:
. . =_ d •

-:;":;.;1< l!'j,

i

ZWYCZAJNe: mit. 30000 za wler;y'(01,fi,)1c:r u wy (nastrnnie 10 szplt) W TeKŚCIe mit 7 - 0 0 0 - - .
trowy (na str. 8 SZylIty). NAOBSł' i,r, mit, ,'0000 za wierS% milimetrowy (na Gl . " It 74 ':;~;,~:; mm"
mlt.,5nOOO 13 wle,s& lII[1~met~owy l" ~ , 8 c~palyl. 2:: ręczynowe I 1.aUttlli ~owe r. lit !:f,~ YI., . .',..""OLOQ
II1lellCQIIIC Q 50 proc. drOZdj, Z4:rrnn, " , oj !leot.drohl. Za t~rruinwy dru
"I S' po A e lniC et tn,~ , :' ,,()~, ZI
r.
....,. re dakcji 6-7 po południu.
•
Q .ell ó'1 ... m
s r, Il,~ ; ' ~?li!lAa
.... 0 l;lny Pt'ZYl~
Rękopisów nle~ c..~
'llówionych
nle
Z,\· ,ca sl~

-,',',IIJnetda do zmiany celi bez uptzet:l!liego zawiadomIenIa.

,_0:

~,\~;"a 49. TłocJWlłt

Piot$OW$ka!Q.

--=-.~

V

.:

4"U1t

'Wł~w ~~_

..mms WlftlBRBr

..[lPREU WI[ClORBl"
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2 stycznia 1924

2 stycznia 192<

aiełda

Warszawska

.

giełdo\Vego

(Telefonem od spraw zd.
,

walutowa.

~

.

...:

W

"Expressu.")

::

PIERWSZA 1'RZEDGIEł..DA WAR.
SZAWSKA.· ·

GOTOWKA.
Dolary 6,400000
Korony czeskie 183000

Belgja 2$5000·
Holandja 2,415000
Londyn 27,500000
New York 6,339000 -

. C7J;:KJ.
Belgia 287,750
Holandja 2,435,000
Londyn 27,700000 ~ 27,550000

Paryż

::

Stanisław Pawłows ·ki

6,350000

3250·00

wygłosi .

TRZECIE NOTO'VANIA
SKIE.

•• '

Rynek dewiz
1'. d W ... 0 ZI.

y

PIERWSZA

PR~~~IELDA

GDANSK, 2 stycznia. -

(Wrażenia

GDAA.

1

•

rP

r#

Marka polska 0,975
Wuszawa 0925
D )lary 5,90'

kazań

I
I

towarowy na rynku rosl'Jskim.
Kupcy moskiewscy - dob1ZY znajomi I.odzl. - T~sknota do towarów
ł6dzkich nasze perspektywy e s
portowe. - Wyw6z towar6w wełnianyc:h I bawełnianych • .- Rokowania
o traktat handlowy. :: ::' ::

męża.

8. Nie obmawiajc:i!e rnęm. Z tego, eo
m6w.t żona urabia się dobra lub zła opin
ja tego, czyje :n:azwisko nosicie.

9. B'l'dź.cie wesote! Uśmiech jest teiSiie m~ rni[sze~ dla zm~czony"b oczu karsm",em na zJ·y humor. KoMeta chmur
~ak WIdok l?okOlll; !' ktorym .WtS~yst~o na i nadąsana bywa często zwyciężona
jięst n~ swo]Jem rnle}s.Cu. PrzeICI yme, ruc przez pOlg'od'Iią przyjaciół!kę.
.

;; = =

10. - Bądźcie (kohievami. MęlJczyt
Uy..
'!li, ostatecznie są dużemi dziećmi. Po• 3. Ni.e b~dźcile. za~łooihane w ubl'a- trzeib'Ują tktilw.ości. Lwbią u kobJet te.
łl!łl1. l'~ęzo.wle kobiet zle uh anych po- za1lety. których sami nde .posiadają, nie
~le'sza~ą SIę za domem.
znoszą u swoich żon męZlkiej szorstko4. Nie p<rzY1.i'm:ujcie hoMów od i1lll1'Ych ści.

Bilety do nabycia w kasach teatru .Casino· codziennie od godz.
5 do 10 wieczorem.

zazdroś

~~~~~~~~~~~~~~

ni bez przyJCzyny. Nie dawa,i::1oe im po·
~lo~kalrz.y.

~

tyczy sobie tli .

~ iW

Iti

dłs

tU

~

~

. .

~
~
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~

nlłmen:e

~

SpeCjalista chorób
skórnych i wene·
rycz'Iych. PrzYJr.:;; muJe
od 8-10 i pM
~
1-2 i od 4 ~ 8.

=--

lU:

omawia sprawY poU.
kraju ł zagranicy,
zamlelizcza artykuły popularno-naukowe,
ogła.n rzeczy, rzucające światło na POStaególne grupy ludzi, środowiska i in-stytucje w czasach obecnych 1 w epokach histe.
tycznych, drukuje utwory z: literatury pięk.
Ilel. podaje mnóstwo wiadomości pozytecz,.
nycli t dekawycb.rozszerza stale zakres swego programu oświatowego i informacyjnego.
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Przyjm. od lO--l~
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(ij Preftumera~a kwartalna wynosi 2.40 puukty...które 1.\1 ~ ~~
~ nale!y pomno.żyć prze~każ'!..orazowy m~żnlk ksl~.g~ r~
lam~imrd
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Zakład mebh)~J(,.tap5cerskl
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Dr. mai!.

~

1\1 PISMO PO WIĘCONE SPOŁECZNEJ MIlO::,CI.
~
WyehOdzi 1-go 1. 15 k ai: dego mteSląca.
..

bebefl - Nie!

~

.

WE

~

Żonka ,1 ~asagieml -- Nie!
lonka l roztargnienial- Nie!
lonka l przymusu? - Nie!
lonka ",nOf taire ~ ~

drc gą zapoznać · ,~~

się z młodą pr1;ystojną damą
cetem wspólnego spe~;enla karnawału. Łaskawą Qdpowiedi u.
prasza srę zlotyć w a .m. niniejszego pisma pod,
f' NAWAŁ'

~1 tł

najlepszą?
lonka I mił9ści 1 - Nie!
lonka 'I rozsątlku1 - Nie!

flegaB[kiiooy [~19Wiek'·~

~

~

Jakaionkajest

I

5. Nie Ik,rytykujcie (kar, .kt6re ojciec ·
.wynn;ilerza dzi-ooiorn. WieIDe matek twier
<Iz,i z gx).ry, że ka;ry ojców są
surowe
'i 'I1i<el$~Taw.ted1iW!e.
Gdyby nawet tak
;bytllo, mówić o 1!em omacza b~ak taktu.
6. Nie spędżajcie zbyt w' Ic czasu u
~~~~~~):;
h} ~

'fij

.

.::

meporząd

wodu. ZI.Jp'elrnie niewinna prz yJaźń mo
te być przw's ta wiona z~oś1i ie przez

do Moskwy)

Gł6d

. Przed killlru miesiącami kobiety ame matkł: dom wymaga opieddJ t nadzom.

10 P!I'zykazań dla żon:

podróży

drożyzna materjał6w włókienniczych.

dla kobiet.

!"Ył'aański·e ord osity 10 przykazali
dla
7. Nie szukajcie wciąż rady u krew
mężów. Na to mężowie odr.owiedzicli, I nych lub sąsiadów. Lepiej pClII'atd:z.i'ć si~
Bą>dźcie pogodne.
Od waszego
charakteru z~klŻY za.a.owoJeme i dobry
ulJ110r mę'ia.
.
l,. Ut.z.ymu·cie dom w 'porz~"llku.. Ni'c

z niedawnej

Ita granicy Zachodu i WschodB.l'.- J~k
wygiąda obecna Moskwa. ..... ŻycEe
moskiewskie. - Stosunki walutowe.
Co słycha~ na giełdzie mos!dewskaej •.
Koszty wytw6rczości. - Niesłychana

(Telef. od

sprawvzdawcy giełdowego "Expressu")

Wypłaty na New York uskutecznlano
lKł kursie 6,450,000
,

U

4MWMMiA

SKlE,
New York 6,700000
Tendencja mocniejsza.

bez zmian.

męż,czyzn. Mężowie bywają

odczyt p. l

"Rosja - rynek l y
dla Łodzi"o

DRUGIE NOTOWANIA WARSZAW- .

1;

.tak me d'enerwu,Pe. jak dom

przemysłu włókienniczego·

dyrektor Krajowego zw.

1,109,000
Wieodeń 88,00
Włochy 275000

326,500
Praga 186,500 ·
SŻwajcarja 1,118,000
Wiedeń 90,50
Włochy 287,000 - 276,750
Bony złote (seria 2 A) 915000

1.

sali "CASItłA" (Piorkowska 67)

W

Szwajcarją.

New York 6,40OÓoo

o$szając

pół w południe

dn. 6 stycznia 1924 r. o g. 12 i

Praga 1541500
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NIEDZIELĘ,

----

J l HftLTRfCBT

~

'~9~~~" ~

Wnbudoia 47 M 8m \liKI! Wschodn:auAkumria.i ~bOrDbJ .,~~Wi.

D;.

i

l

....
•• ..

~i] z.

Adres Redakcji i Administracji:

6
I. D

Ź

,

I E " K I E W I C Z A 53. ::::
.

~ I.:. U

awadz'm 10
Choroby s)(órne

~I

i

we~eryczne.

l\J~~~~~l~~~~~re:a!'~~~ PrzYlmol~r5~~.9-12

pol'e~;'wielki WY:6r !("'zeseł SłQ.tÓ~kO;;1
Plotr~O!~~ka26
W. ta~Dno\flkI :-..4
[tl.~~~~~~~~~~I~~L.!Q~~~~~r,~
u"
.
Ni
.
ftl
•

J

•

,

~

Gdańsk" (Długa)

i:~k,. otoma'.'e~ orazga~~-łll!r6w łłhłI!:tOWY«::hl.!l~lJ~~. od ~~12
Nt 42.
~1
tnłeJszym zaWtad~?1lamy ~aszych p,~. Klijentów ogłosze- ~
PrzYJmuJe wsze!l<Je obsŁaltl!11d.
~ _
___ ._ "__,..,. Chof9h,. !lK6nae,· ~ nlowych i pp. agentów, lZ od dnta 1 styczma obowiązują nowe ~
Ceny przyst~pne.
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dramat w 1 aktach.
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LUr Dagover, Rudolf Ro,. ge,
Alfred Ald.
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Rząd igńortije

Bierzmy
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____________d_-_ ___

Jedną

ŁodzL

potrzeby naszego miasta.
przykład

z Wiednia.

Kraków"-zniósł sobie prżepyszuy łódzkim nie zrobiono nic, aby tetTI"
gmach P.K.K.P., w którym urządzo- groinemu zjawisku zapobiec czynni..
no również mieszkania dla urzędni- ki rządowe, które stale ignorują poków, oraz cały szereg instytucji ban- trzeby Łodzi, ze względów "oszczt:d·
kowych j prywatnych przedsiębior- nościowych" nie udzieliły miastu l1Hców rozpoczęło pracę.
szęmu dosłatecwych kredytów I1H
Ostatnio w Warszawie ruch bu- prace budowlane, a z tych samych
do wlany ożywił się znacznie i domy zapewne względów .. oszczędnościv.
mieszkalne w znacznej ilości w bar· wych" magistrat łódzki nie uważał
dzo szybkim tempie zosŁały wybu- za stosowne w tej tak ważnej spra·
dowane.
wie uczynić zbyt wiele wysiłków.
Ruch ten jednak w Lodzi, jak już Punkt ciętkości przenieść się wi~e
zaznaczyliśmy, rozwija się bardzo sła- musi, siłą rzeczy, w kierunku inkja·
bO', jakkolwiek kwestja mieszkaniowa tvwv prywatnej.
,
ma dla naszego miasta specjalne - Vi tej mierze rozbudowa , miash
znaczenie i stanowi poniekąd o jego spocząć winna w rękach nie tylk n
przyszłym rozwoju.
przedsiębiorców prywatnych, ale, j
Jako Ś odowisko przemysłowe, w samych zainteresowanych, to też me
kłórem częste kryzysy stały się już od rzeczy będzie tutaj poruszyć proJak Łódź spędziła noc pełności.
zjawiskiem normalnem - je,st Łódi jekt, który przed dwoma laty zasto_t:.
S I
1923 1924 W następnym okresie. kiedy Pol- miastem o silnym ruchu ludności, o sowany zostal z dodatnim 'rezultatem
~W. y westra
•
o ska zaczęła wracać
powoli do nor- czem dobitnie świadczą statystyki w Wiedniu.
Znaczenie łatic:a w ogólności malniejszych stosunków, ruch ten biura adresowego.
Magistrat Wiednia urządził specjal·
ł
a "Jawy" w szczególności. -! nie oź'yw.i s!e. bynajmniej, ~dyż ~edukcja pracy, siłą rzeczy, powo- n~ t. zw. loterję, mieszkaniową, kM·
D2aczego panowRe Henrykow- wzrastające WCląZ ceny robOCIzny, dUJe odpływ elementu robotnIczego ra, polegała na tern, że wypuszczono
s:d i Lipiński 'nie handlują oraz depracjacja pieniądza nie zachę- z Łodzi na prowincjt:, lub na wieś, znaczną ilość bilet6w loteryjnych, a
manufaktura? _ Łodzian~e cały do lokowania kapitałów w tem czy na roboty zagranicę - z drugiej wygraną stanowiły mieszkania które
spinki mankiety i krawcy ~ nierentującem przedsiębiorstwie.
strony, wzmocnienie tempo pracy. wybudowane zostały za pieniądze
BaS n~ którym były ko~ie
Również i rząd nie uczynił nic, wpływa dodatnio na zwiększenie uzyskane ze sprzedaży losów.
•~ pch,~y i dyrektor. - Tra! aby inicjatywie prywatnej prz;yjść z liczby mieszkańców Łodzi.
Prosty ten z pozoru pomysł nie.
'jne walenie eię po o,. wydatną pom<Ycą; tak jak to miało Zrozumiałem staje się więc, że tylko wpłynął dodatnio na rozbQdo:zac h" i zadanie pr;yszłe- miejsc,e w-· Anglji, Francji i Niem- tylko zapewnienię ludności robotni- miasta, ale spowodował zajęcie się
istoryka. _ Łódź bawiła czech, gdzie powstały olbrzymie koo- czej mieszkań umożliwi tej ostatniej kwestją mieszkaniową i silny wzrost
marnie a od 1 styc:znla peratywy i współdzielnie b~dowlane. życie w Łodzi, a co za tern idzie, ruchu budowlanego. Niewątpliwie
ąpuje ~aloryzacja wsze1- Dopier(! ostatnio ruch budowlany pozwoli w razie potrzeby, przemy- projektem urządzonej w Wiedniu t~
h opłat patistwowych.
otywit się nieco. ale tempo jego nie słowi łódzkiemu na rozwinięci l ta- ierji mieszkadiowej, która dala bar_ _ _. . . .
odpowiada bynajmniej fJotrzcbom kiego tempa jego pracy, jakiego wy- dzo dobre rezultaty-winien się za..
)C św. Sylw~ł1"a,...
nas~e~o żyda, szczególnie jezeli ~i~ magać bę?ą konjunldury gospodar- interesować magistrat łódzki, gdJ:i
jpiękniejsza, najweselsz'a: noc...
wezmle pod uwagę napływ ludnosc\ cze Polskl.
w ten sposób sprawę złagodzenta
:>c, podczas której zapomina czło~ do Polski. reemlgr~ntów Z Ameryki.
Równiei rozwój kultury 1 oświaty kryzysu mieszkaniowego w Lodzi
o troska~h i szarzyinie ~ia codzien repatrjantów z Rosji j Niemiec i t.
w ŁodzJ zwi\zallY jest ściśle ze spra- udałoby si~ pchnąć na wła§ciwe tory
noc, ktora trys~~ hosklm ~1tmorem
Kryzys mieszkaniowy Jest więc wą mieszkaniową, gdyż znaczna Hość
Celem przygoto ania odpowied
mańska_ wesołos~l'I, noc, którą wszy ,
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kt·
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~
v~z względu na w'ek wvz-nanie sia- ZjaW1S nem
ar zo groznym 1 a a - nauczycie l, orzy o Z/{lm sz w om mego grun tu po d real"lzaqę powyz·
tt(lY~·; ...ko społec?T1e _ '~cą, ~ w hidym nie odbić się może na całokształcie powszechnym i średnim są potrzebni szego planu naleźałoby również roz·
~:dl? ~k-łr~;ą ~ię dobt-re spęd~iĆ...
nas7.ego t,ycfl\ gospodarczego i wpły- -mt1si rezygnować-z braku miesz- pisać ankietę w tej sprawie.
Noc św. SylwesŁr~,..
~
nąć ujemnie na przyrost ludności.
kań-z pobytu w Łodzi. Pod tym
Pomyślne rozwiązanie tego zawi..... , ptogodnda, .abcz mozna !1'OC'd" ŚI1.i e g• puRuch budowlany, jaki ostatnio dał kątem należy więc rozpatrywać kry- kłanego problemu, który jest smutną
_IS y pa a l rzęczą ram., zwonki sa-.
b
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l
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. lk"
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u(':k
które suną lekko po usłanej białym SIę zao serw owa , O Ją Wlęl~sze sro- zys l''1lesz aOlO\vy W O ZI oraz p a- Spusclzną wIe lel WOjny - w wysot>u hem jezdni...
'.
dowiska jakWarszawa, Kraków,Lwów, ny, mające na celu jego osłabienie. kim stopniu zaważy na szali rozwo·
Ruch na ulicy, jak we dnie ... "
ale w bardzo słabym stopniu-Łódi.
Do tej pory jednai<:że na gruncie ju naszego miasta.
Miecz. K.
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Kryzys mieszkaniowy w

Dziś CASlrlO

K~i~lni[lka ~nWarin8
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współczesnego

powojennej E u r o p y. jest
Początek o g. 3-eJ po południu.
głód mieszkaniowy, który w Polsce
iI.lm~3IIi9.mm_E• • •1i wskutek specjalnych warunków przybrał rozmiary katastrofalne.
W momencie, kiedy, zrujnowana
Dziś
Dziś'
Europa zaczęła. leczyć swe rany i
odbudowywać spopielone miasta Polska znajdowała się dopiero w
stadjulll organizowania swej państwowości i zagadnienia p~ństwowotwórcze górowały nad innemi. To
Przygody dziewczęcia w 6 aktach.
i z łatwo zrozumiałych powodów
\! roli tytułowej:
kryzys mieszkaniowy posiada u nas
MIA MARA
daleko ostrzejsze formy.
Pocz. przedstawień o g. 3-ej..
Kryzysowi temu zaradzić nie mogły, ani ustawy rekwizycyjne, ani
żadne stosowąne w tym celu środki-,
fELJETON.
gdyż ruch budówlany zamarł w zu<
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i owdzie rozlega się
weseła ptosen
którą nuci ch6rem
jakieś towarzy- _ _ _ua__;.:;mI'B!_ _ _ _ _~_gmnlm.nJI!!_III!IIIII______m ___Dl::.!i:~melR___ ii:aE_1l
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Każdy ,sylwester", łódzki ma s~r6j
k,szlagier", k-tóry się tallczy, który się
!piewa·bktóry się gwiżdże pt'Zle2; dzi:eń i
.,",c -

ez przerwy.

Ongi~ byl ,.Smiles", "Pelikan", flBlaCiy Nik o", zes~ły rok prz-eszedł pod ~aIdem.t WiiZ stkich
z ,,Bajaderki",
k kr'tshimmy
-~- J
••
.. w ~ytn ro u

o OWl:WL Ił awa .-,
Picrws~c )'ask6łk'c· karnawału _ l'ive
c' c10 ck i wprowadzi.ly już na platformę,

Ż~ tak powiem, sanecznego życia Łodzi,

'lą ,ol;enb!ną melodję europeJskiego 'wyl'obu

j~wa" z-w-rcię7.yła i zdobyła UM (a
\';'!2'r hric-: no~ ta~c7.q{:-ych m.i'e~kl!l~e0w

tcr~;:i) .,~ pUnł·hi ....: . ,
Lekka, frywoln3. pLMenka "made f1'l,
n~-.-many", .,1dóm ,,~ę dobrze tańc7:y''' jest
Jlllraz;c i pozosl:anie S'pewności~ "królo-

f:~~z:::u~'~;ctwo

1M. znowu doskodo popisywani:a się nowemi
i d~ć ~t, mpHko'\'latl.emj "pas", które
przyczyniają się niebywale do łatwego
r:dobyw'ania serc niewieścich, a
dajsze~
~rspektywie ułatwrl.]ą nawet ewentual~
ny mariaż, o ile naturalnie nie jest wyk!uczony z tego jakiś "zwaloryzowany"
a niezbędny ku temu czynnik...
Niema, z6je się, ani jednego łod:daIt;na, ani jednej łodzianki, k-tótryby baga
·ł.eJjzowali zna.ezenie sl.tuk; tanecrne).,.
I dlatego :ni~m?l kaidy tańczy, łub tet
\1~Z~1 się tf1_11czvć... ..

\\ et

~łą oka_zję

I

-

jeden r07.koszy, jaką daje ekscentryczne
kiwanie całym ciałem w objęciach, W"Y1'U
drowanej, wymalowanej, wydekoltowanej
i miłej danserki ten już tańczyć ndgdV nie
pr::.:!stanle."
Dhtego też nie powinien nikogo dziwić fakt, że p<\~o-w1e: Ht"nrykow'icy. Zaborowscy, Lipiń$cy i Kol'ioC"! nje hamUuią
manufaktut·ą. nl'"" .~'
!1T"-J'ą ......
~;eł.J_!e,
lecz
..... &uz.t
są "Ten0010\Vanemi" 1Il:1unvcie1ami łań]
ców nOVl'ocz:o:::m"ITch
] 1: czkrema kU1-s~mi ;
pl'zyst wnemi cenamr.",

n:y ZaopCltrują się zawczasu we wszela- który nie był ni~clzj,~...
l~kgo rodzaju spinki, gorsy, kołn'ierzyki,
Przyszłemu 'historyJiowl

zostawiam

zmudną pracę nad wyszukaniem i zbada..

m,n,kiety, krawaty it!".
Krawcom, s~waczkom, szewcom, kraw
cowyi1l opadają ręce.
A ws-zystko to - dla tej jednej nocy,
l,ióra jest tak satno ciemna, jak inne l
trwa tyleż godz1n, co inne noce...

niem przyczyn tego niespotykanego dotychczas zjawiska ... Dojdzie on może do
bardzo ciekawych wyników, kt6re po..
zwołą mu rzucić światło na tę ni~pokoj~.
cą szeroki ogół, sprawę ...
Nam pozostaJe
. jedyme
. moiaoSć stwier
.f JĆ"J:
_1
.1_'"1
ok
1~"
19~A.1.&.- b '
•
.
b~spęUZl'1a noc z r
u 7~ na U':ł uz;enia. -' il'YnOllO aę mamle,
aro.z
.
ma"';'"
.
ob1'
-~..
wraz
.""
:llal'n1C....
'--" I r
"UUIIo
ze w.-ystk·i1eml.
MĆJW1ą o tem wszyscy i - dziwią się I pizypuszczeń, kt6re idą w jedynym kie. ·
tent!! bal"dzo...
runku ...
ŁócM lubi siD bawić...
Szukają pr~yczyn tetro dziwnego z;a- Od pierwszego stycznia. 1924 r. zo
To jest już"niewzruszony aksjomat... visl a, a znaleźć n:e mogą...
l' sb.ną zwaloryzowane koleje, poczta, po·
LubI &i-ę bawić szeroko, ~ całą pasją i te~
Dziwne, dziwne, Die~rozumiałe...
datki, telefony,. dep.esze. Polskiej AgencH
peramelltem bogatego mla.sta ... Ba:wić S\~ I
Pyło coprawda kilka maskarad, dość, TeIegrafiemel itd., ttd., ltd ...
rzadko - ale- dobr;;e ... Może nt~ tak Wi' ,:tl7.0 zabaw tanecznych, a nawet cyrk
Spleen..
twornie i 1 ~I7ga.ncko,. jak ~~rsz.awa, ale I \ l~ks.:'\ndra ~tniseItego urzą?ził bal Dfa-,
,,-Tł\
uto har Cll.1eJ po pansku, UlI<: nasza stc·! .knwy. w ktorym hrały udZiał konie, a-. "
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jes~ uroczy, st.oŚ ,i ti,ot~~;'aiz:~ł!~~j~~rz:kl!~n~~k~:tr;::: tU VI tli oP RN ft

C1ą, kiorą SWlęt:l bez 'WYJątku cała Łódź...

JI I VI
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v: stohkaml, Frlko (poraz pt-erwszy wc'
Ka i, dy, nahtt'alnie - wedle momoś- fr" ku) i b}1eterzy....
'
.
•
l '.:;ratoWYCh I~
ci....
Ale m1mo to Łór:lź S1ę nie baWIła...
: 'i}'
OWYC,Tem się też tłwnaczy różnorodno'U
Dużo było ta_
ki,1,- którzy noc tę sp,;-' - :1'33713 ,ldadzlewlelkiw'burkolJO:'.jakr6wn' l
zabaw, w' które obfHuje ta osłatnira noc: dzili •'! pielesza~h d(\m.owyc~ czyli. ła~
przYJ-muJ-e obstalunki.
rClku...
. m aWIaJą poważnI łodznnle: "w bIale,
:'~a terjll?, francuskIe i v;ełnillne "Il składtłe.
Maska.i·udy, bale, ~-u:niony, konc~rly. : ~ ~l:"...
I
k{\r-.::ert • rauty, wieczorki, wieczornic"!- I
A choć w FHharmonfi był tłok, jd!..
T'\bawy tan-eezne, bale składkowe ete . wykle, choć "T:' ,;, J.lka" robiła świcl
tS
i ::-te., itd., itd.
Ilt1teresy, choć tu i owdzie "walono s. ~
Jut kilka dni pN-e<t nocą ŚW, S"/Twe- i ;~O ob:iczach" -- to jednak b~wiono _
~ t1'a ~Ol'!pcczynaj~ się ~orClczko,.ve rm;' - f ::amie...
i
lawia~amiaj
ItlthorowaD~a€ftr
gotowa"h. składki, p. ~ld€P7 z 3'3b1!ę1";.,!
Każdy () t<>m '-tll/'vi: i te:1. ktAry bylI
--- A kto iuż zako!:dowa1 ehcdażJ,y ra-z: Sil p0l'fosiu rOzktlP"f'Vf<tl1ę prz~z 'ryeh f kto 17: waskaradzie, albo gdzieinddej, i teD,
T,fus W m~e~cie
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