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Robotnicy będą wszelkiemi siłami walczyć o wąloryzcję płac.
(Opinje

związków

zawodowych).

Uctlwatenle P!'Złn seJm ustawy o ostawa ta nie zabezpiecza zUpełnie za-I' czywistoścl - ostawę należy owatac za l
obowiązkowym stosowaniU wskaź~ rob~ów robotrucz.ych, gdyź o~łi~ia ko krok poważny, uczrniony w kierunku I
urożyźmanego pOSiada dla przemysłowe) miSJl staty~yczn.eJ często odbieg8JQ od!'Ze poprawv lrył:P .robotuicrJ;~to.
todzi pierwszorzęooe znaczimie, to tet m:ĄJO!!!i!§##M~ ~~Jłl!i.ti!HiMtMJiiiili§i!IJi4!+..'ft.lfiMJ~

P. Jezierski

i

łatwo zrozumiałe

fest

zainteresowanie,
Jakie okazują dla tej sprawy szersze sfery
pracownicze.
Ponieważ ustawa ta ma wybitne zna·
czenie, jako CZ}'Uik, regulujący obecnie
~toS1Ulki między pracOOawcą i robotniIdem - zwróciliśmy Się o opinJę w tej
sprawie do przedstawideU związków
Zawodowych, którzy w 1)astępu;ący spo~6b sprecyzowali swe zapatrywania.

Z teki karykatur

Stanisława

DObrzY6skiego.
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Pos. Szczerkowski
(Zw. Klasowe).
Ustawa o przym.usowem

stosowaniu

wskaźnika drożyźnianego j~st niewątpli.

wie krokiem naprz6d w' dziedzlnJe osta·
wodawstwa robotn.iczego, chociaż posia'd a liczne braki, spowodowane wat'tmkami w jakich została apracowana.
Ustawa ta me uwzględnia inłeresl6w
robotniczych w całej rozciągłości, i pod
tym W'Zgl~dem mamy

daleko idące za-

strzeżenie.

Pierwotny bowiem projekt tej uma..
.wy został zmieniony i obecn;e jest wynikiem kompromisu Wl jaki zgocWły się
stronnictwa robotn}cZe. Bez tego kompromisU ustawa nie zostałahy przez sejm
przyjętą.
Ponieważ wątpliwości

. naSUW&. nam
art. 5, który mówi, że w wyjątkowych
,Wypadł-rach może minister pracy zwolnić
poszczególne zalrlady od stosowania
·w sKunika. Jest to ~wego rodzaju ,.,furtką", gdyż łald~ .,wyjątkowe" wypadki
molfą Vloynt'kać bardzo często.

W

każdym bądi

razie,

i~kk()lw.tek

(Zw, Chrześcijańs.kie).

w chwili obecnej

należy uwaia6 u ..
za czynnik bardzo dodatnI, jakk.or
wiek w ~wej ledalicf! nie może zac!')wa<
lić sfer pracujących.
UWRumv. że Jedvnie ntttychm'a<.towe
wprowadzenie waJOrv:t.·tj~ pbc z.a lUpieczyć może byt Iol\ł)t.l!:k6w.
W tym celu już w Clniach najb'ii'S/;vch
. rozpoczniemy walkę o .....-aloryzac:ę pfe,,:
za pośrednictwem nasz· ch posłów.
W dniu dzisiejszym wyjeZd~ dOI -v.'ar
szawy poseł Harasz, który zwróci g;ę z
odpoWiednim memorj.ałem do P •. Grab.skiego.
W memorjale tym. pod1tteś1amy u'ez ę
MOŚĆ waloryzacji płac, gdyż ustawa o o"
bowiązkOTlem stosowaniu wskaźnil~a j-;st
tylko momentem przejśdowym ze.b-e~.mie
czającym zarobki robotnicze przed obni,
stawę

żeniem.

P. Kaimierczak
Katykatutżyś~i "Expressu". Artur S:tyk i Stanisław Dobtzyńskł

stracili najwdzit:czniejszy swój 'temat.
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6 tygodrti

więz'ienia

za przedruk z
Proces polityczny "Ziemi Lubelskiej" za obrazę ..•
smutnej pamięci rządu Chjeno-Piasta.

·(Zw, "Praca"),
Ustawa o pr;;ymusowem stosowaniu
nie z~dawaln~a

wskaźnl1ta dNl~rit.tJancgo

nas bynajmniej, ?-v'Ji t~k !famo jak i każ...
da inna llsts~.; ::r."!";~ę być komentowana
w najrozm.aH:lu)" "",-~ób.
Nie chcąc .,.!~ ':;t r~'Zosta ....ić przemysłowcom "furllrl" _.- domagałem. s:.~ skre
ślenta art. 51 czego j<edna.\: nie uczyniono.
Wobec dzitS!eiszych wal'ooloow e~ronl)
mtcznongospooarczych ustawa ta w 1~mn
cle rzeczy daje nam bardzo to" a;ą 1 n;e
wiet.!! dobrego SIlodz.iewawy si~ "} iej
Ustawa ta nie może wnłynąć iM T: ~ 'r"w~
~·l·
"'
naszej.~
"" ~uacJi,., i lE"eu
c..h cel·r.y E~O';ec
realnie na oberee poł-ożenie - to :toba..
crymy, ze ustawa w pra:dyCR- ., ..,le się
absurdem. Na C7-'OJO M~7.,,<;1r-! n~~~l-;llaIJ

.

.J.
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Poińtył<a

Interweo[ja
UJ mOrDowanie pieni~~n,
. Rumunii.
z dolara ten nimb
i po-

"Należy zedrzeć
taJemniczości
Po 2': <1" ończenht wielkiej wojny euro- nęty owocu zakazanego, który mu nadają ograniczenia
pej::;hi·o'; Rum'Un;a bynajmniej nie spoczę rlewizo\ve, dające tylko wdzięczne pole machinacjom

ła na laurach. A owszem, rozumiejąc do
skonale, że korzyści woj2nne wtedy są
tylko trwałe i wartościowe, o ile zosianą
poparte i uzupełn:one pracą polityków i
d)'plowrtMw, rozwinęła Rumunja niezmier
nie żY 'J "' , chwilami gorączkową pracę
dyplnn' - ~. yCJ.;ną. '
Zaw:~,a:ąc traktaty przymierzy z oś
cienn~tl ; ~ań5twami starała się Rumunja
zac 10';."';: -:: własną linję polityki. Tyczyło

się f~ w sz'C'ze~ólności państw małej koalicii ~ C: '."!ch i Jugosławji. Mimo porozutrtenia :t Dlim!. co do kwestji węgiers!tej

i ln!r~",rGldej Rumunia n"e poszła bynaj_
umie] en i za wspólną ich, a na mocnym.
poobładzi-z panslaWistycznym opartą poUtyką węgierską, nadając swym wystąpie
niom ten o wiele bardziej umiarkowany,
ani tem bardzrej za antybułgarn!~ą p~Hty
ką Belgradu, nie kryjąc się bynajmn;e; z
0Z-'; b!ą, Ż~ zl;,Użerue się rumuńslm-but-;ar

skie nie byłoby w pewnych warunkach
bynajmniej wykluczoną.
W związku z tem rozpoczęła Rnmun;a
bardl1.:o roz~~łęzioną akcję polityczną na
pó!wysn'c ~ałka:5skim, której etapami by
lo zbliżenh~ si~, dzięki węzłom d}'ltlastycz
nym, po Jagosławfi z Grecją, próby porozumienia ze zwycięską i powracającę. do
Europ! Turcją, wreszc!e zaś wedle krą. t.1cych pogłosek, zwiąMnia, drogą dyna"tycznych kombinacji Buł1!arji.
Ta ostałoia sprawa nie przedsta'wia
sIę d~!ychczas zbyt jasno, ale to pewna,
że wz llocnien:e stanowiska dynastji bul
garskiej i łączący się z tem upadek systemu Sf~mb\,IHskiego, Jnż ze względu na
lniewj",,.·~ odlel!ło-ść je10 od bolszewizmu
bardz-o ą'lmunji n;emiłego, spotkały się w
'Sukarz:'1zcie z neutraJńem na pozór, w
rzeczywistośCi zaś z życzIiwem przyfZeczą

ięciern.
Id~ I'lrzewoonią

spekulacyjnym" •
W kral1wws,k'im "KurIerze Codziennym" czytamy:
J,edlnym z ulub~onych S'Posobów maskowania rzeczymi'stego sta,ruu gospodarki, w skarbie P'l"zez naszych mi1nnstr'ów była tak zwana "interwencja.!" w
sprawie kursu marki i' do.lara na gieł
dach krajowych. Pole,galilłl ona na tern,
że PKKP. przydzieUala ki/rku wieLkim
ba.nlkom w Warszawre coozi'enf11i'e znaczne sumy w dola'rach po ni.skim lmrsi.e, które balnki te nl3.LStępnae oddawały
ni-e bez zarobku (!) - urtrnymuj'ąc w
ten sposób fikcyjnie nilS'k} kurs do.lara.
Kosztowało to PKKP. wZgilędnie
skarb państwa s~me sumy w pełno
oe~1ych walutach ale gietd.a WlaJrsz,a wska mtiaia tę satysfakcję, że utrzymywała kurs dohalTa. na jedlllym poziomile przez parę, czy killlka tygodni'i. aż
pe,wnego dnia, kiedy ŚlrodM na "il!1lterweutcję" ,silę wycZJerpaly,
dolar "wyprySl''' m-ag1e w górę, odrabi'aJąc w ki'lku
dnilruch swoje "opóżmiende", Jidąc w ~
re odrazu o sto i więoej prooent.
NaLeży tu Iprzypomnieć, ż.e zwoJennilkJ,em takiego rnterwency)nlego systemu byt ~ obecny tmilnister s,ka,l'Ibu p. Wf.
GrCl!bski, za swoje-g'o poprzedniego urzę
dowantia. Za jel!:!'o. też rządów dolar
"przerobi;t" taki swój typowy rekordowy s1wk, kiedy "duszony" do pierwszych dm czerwca przez DnterweIllCję
w grl3.micach do 50 tysięcy, na,g1l.e w
pilerwsz)'lch dni-ach czerwca wyskoczyJ
na 150 tysi-ęcy l od tego już kursu me
dał się dal'eko odpędziĆ.
Wszyscy wiedzieli~ re to mUst nastąJp,i'ć było to tajemnilCą ,tyl'ko dla
"inlterwelniiującego" mrnilistra.
Tymcz,agetm bowiem drożyzlI1a rosła, ceny sz~y
w gJÓrę w do1laJrach, marka tr,aci1a gwaltOWln!i.e na sille kupna, dol,a r faktycznie
"byT wart" w towarach ju.ż dawno sto
tysilęcy, gdy kurs jego. na giiC'ldzite, dzi'ę
lci: "ibterwencjif ' byl 48 tysięcy. aż pew
negoo dJnia nilespodzianie pl'\atwda, jak oJ'iwa wYPłynęła na wierzch. Mial. Grabski musiaJI jednak wówczas bronfć
swych bomów zł,rytych, Iktóre grozNy ruiną ws1rutelk zwy2!k1 razem z dOII'arem.
Obawilalmy się, że) obecnie miln.
Orabs1d, wróci,wszy do pOlitykj interwencH, pada o.fiarą takkh samych złu
d.zeń iI takiei samej omytlkiJ.
Już dZisiaj mamy aThaffogilCzne Zlja,vi'ska, jak wówczas. I obecnie, ja,k
wówczas, dolar .. trzyma si-ę " , dzię1cl ilnteJ:1wemcjil na kU'Tsile .pon1~ędzy 6-7 mi,·
Honami, ~ marka tymczasem traci na
sinie Iktpna z każdym ni'emal dni'elm, tak,
-że dolłar w mi~sie, maśle, mleku, jajach
i t. p. artykułach cod:u1.oonego użytCUa
w.alrt'" j'es,t już 12 - 15 mi1jO:n1Ów . "Interwemcja" dolarowa nilC nle pomaga
cenom towarów r - do,l ary kupują sobie tanio na zapas er nielilcrllI1i~ którzy
maJą p:,e'll ią.dze i' wiedzą, że ilnt.erwem·
cjal musil się skończyć wy'cz.empanLem.
Szerokie sfery S'Po~eczeństtwa, które
dolarami żyć mi'e mOKą, nic nie zyskują
na czasowenn, durzeni\u ,dolara, gay jed-

nocześn!e

ta "wZJmOCft1~OIlla" marka drozupebnie o::, anowl3.'IĆ Itl!De może. Na
tomiast zys'ku}e na Interwencjb tylko
spekulacja!
•
Powde too i ów - cóż to ostatecznie wkodz1, że banki sobi'e "łyłktną" po
parę serek tysięcy dolarów, a spekulan
ci uciułają sobie dziIesięć ,nruzy tydle tych
"amery'kańskich środków pla1miczych",
kupionych za polowe ceny - jeżeli na
tern zyska jednocz,eŚlnie Ip'aństwo? Ale
czy zyska. - to pytami'e.
.
Pierwszą wą.tpll.iwoŚć, która się 'tiu
nastręczl3.i, jest ta c.zy na to w'laśni!e
są wpływy po-dat'kowe w obcych walutach, aby je używać na "ellementowanie" ban'k6w i sptekl.lla,n1uów gie'ldo ·
'r\ ych dla utrzymanioal prz'ez czas j.ruki'Ś
łnllskiego kursu dolara?
Już za poprzednilc'h rządów Slk~rbem
9. Wt. Grabskiego musieliśmy mu zrobi'Ć zarzut, że zmarnowal na "skutecz,,:,
ną" przez czas jl3.lkiś, ale sz'kodJliwą VI
końc-owym l'Iewltaci.e "irnterweację" 0kolo 10 m:iJ.jonów dolarów - sumę 011brzymią iJ na owe czasy i. teraz, bo rów
nającą si'ę przeszło 50 midjomorn zrotym
czyli jeonej czwartej części' projektowa
nej wysoko,śoi karpi talu zatkladowe<go
ball1ku emisyjnego. Czy t teraz p. mm.
Grabski zamierza wydać taką samą su
mę, aby
po dwóch Ły1godniach, czy
mlesi'ącu przekonać
się, że dolarowi
"rady nie d,ru", dopókb marce Ina.])rawdę
n.ie zapewni' odpowiedniej siiły kupna?
Czy nie szkoda p:ieniędzy Skarbu pań
stwa, z takim truderll z.doby.tych, na ta
ki'e oele?
A teraz <1aftej - 00 skar,b państwa
na tym miskim kursie dd!lara zarobiJ?
Że wy>daje z pewn06cią dolary- to wre
my. a co mu si'ę wraca? Docho.dy lP,ań
StWoal podatkowe są już zwaloryz.owam.e
w oboej walucie, więc, itńtJerweniu}ąc
na rzecz [Iiski'ego kursu dolara, Skarb
państwa dopłaca do tego, aby otrzymy
wać mni,ejsze
wPływy pooottfn:oWte w
mar~{ach. Wieky pooatnltcy, raczlej spe
,kiUJlU~ w tY'Ch, warunkach na sztucznil
"dewaluaCję
dolar.ru", aby skarbowi
n1.IIll'ej zapłacić. Tymczasem większą
część wydatków Ir aństwa stanowią wy
datki !"Zeczowe, ktJórych rozmi.atry zależą nie od kurS'U dolara, llecz o.d wzrostu cteln towarów, którego l'nterwencja
do.larowa, niestety, nie jest w stanie do
tąd o p amować, a w ż.ooen bnny sposób
jei opanować nawet mile próbowano.
Pr zecielŻ już tylk,o TIli.eUJl1i1knioIlie 011brzym ie zwl'ększenie wY'datków ma pen
sje dla armji', urtz.ędll1itków i ws:zedlkich
funkcjoTIlalTjuszy państwowych wskute'k
drożyzny wywolać musL wie1ki wzrost
wydatków pańsrwowY'C'h w markach,
tych samych marka·ch lP,api'erowych któ
nnch trzeba będzie więcej drukować!
A tymcz.aLSem po stronie dochodowej
budżetu państwowego, wpływy w tycll
samych ma.r/kach :umniejszą się - po,nieważ są one wplacane w stosumku do
dolara, którego kurs -obrui.ża się kDsztowną interwencj-ą ...
żyzny

Jak Wid~imy, proces ter.ałZ silę 00;..
wrócilI - teraz spekulacja, Ip-oohijają.!
oooy towarów, jed~()Cześni,e zarabia lila
sztu.cznie zwżonym kursie dolana - a
zaws'ze, teraz, jak i przedtem, na szko~ skarbu pańs·t wa i ogółu obywateli!
Tak., czy owak - Zl3.fWs,ze ~ietda
"przechytrzy" e/ksperym~tuj'ącego mi~
nistra, który zawsze idzie po nieznanych drogach. podczas gdy ona ma na
wszyst1ko stare, Z'IllaII1!e, wypt!1Óbowallle
SlPosoby!
Czernie sf~ bronić może b:i'e'dmy
skarb państwa wo.bec takiego mame-'
wru? Podrażaniem kolei., poczty, tle le..
grafu, tytoniu, a~yzy od art)"lmMw
spożywczych czyli ]X>większ,mlliem
drożyzny, <która J)Tzociwko niemu sa,..
memu się zwraca?!!!..
Tu, naszem zdani'em, rnaJba,rdz.'iiel
wskazane jest niewstępowanie wOg'óle
n.a grunlt, na którym masze miltlisl,erstwo.
skarbu czuje się niepewne. I,nterwencja
gieMowa, to potęima i rpotrz.ehna broń,
a!e - t'rz,e ba się rti'ą umieć naprawdę
fachowo i bieg.le posługiwać: Po pierwsze ~ nle może się ona ogr,arniczy~
do k;rajowelg o rynku pi'eniężmego, lecz
objąć także zagra,niczne, do czego. n1'e
stety, dotąd rutę znaleźliśmy specja.<\istów - po drugi,e, nie może oma odby...
wać si~ w sposób talk prymitywny i' ko
sztowny, jak dotąd. PowinItal ona tylko
podtrzymywać naturamv pęd maflki ku
zWYŻJoe, jeżd'i taki' ,.za.istmieje", a noo
stwarzać go sztucm'e i fi,}ocyjnie.
W t'ylch warunk,ach daleko. bardzIeJ
wskazane jest zastosowartiJe zasady
wolnoścL handlu takie do rynku piemh;żnego. Jeżeli zwyżka kursu ma,nk,i jesf
wynd'k:i'em wzrostu z,alllfani'a ludności. di)
niej T roz'J}{)czętej lDaprawy skarbu niech się ona uja wrni w sposób natural...
ny. Należy zedrzeć z dolara ten nimo
tajemmiczośc,i i po.nęty owocu z-alkaza,ne
go, kMry mu nadają ograni,czeni'a demzowe, daiące tylko wdztęcZlI1e pole ma,..
chi'naciom spe'kU:lacyjnym.
J,e2e!li do.tąd, mimo . Wsrl'ed'ki!Ch in1er"
wentcY'Jnych zniżek, najszersze sfery
wciąż lokUją w()Jltrl~ gotówkę
to wta~n:ie d~a,tleg'O, te
pozostają P'l"zy mnilemanilU, że

w

d<Jla~

wszyscy
mi,n1ster
..ooi się" dolara, gdy gO nie ohce !piUścl6
na woJrny rynek.
Zamiast więc cz~ć wysr.t1d admł~
nJstracyj.ne na zW..aJloz.ami'e handlu dola""\
rami' i kosztowne. ni!&1lUiOW3.ne wysind
na i,nterweocle gti:etdoWle - na1ety ra1
czej wsrzystkie śr00lk4 obróc..ić na opanł
w,attlie wzrostu drOŻYZlllY z ~dnej stTOC
ny - a z drugi'ej na rzeczyWi:stą sami
cję stkarbu l phmiądza drogą ",ie 1>rze1

raICh -

wszystkich tych akcji
prze'\' aŻni.e o dynastycznym charaIderze
co zjednało królowe; rumuńskiei Marji
l\<~iaM , tl?ściowej B~Jkanu" byla dąż
gi'eMę!
,
ność do stworzenia z Rumunji ośrodka
k()ncl'\ntra.-:yjnego dla szere~u państw
mnip~szy'.':" , coby pozwoliło jej zająć s~mo
WIELKIE MROZY W AMERYCE.
dzi.ekr- stanowisko wobec otaczającycb
PAT. - LONDYN, 7 st~znra - Z
NO\V1eg-o Jorku donoszą.' te w Stanach
Ją od wschodu i zachodu państw słowiań
Tininois i' Missouri panlUją nie:pamiętne
sk:ch i ochronić się od niebezpieczeń~
od 20 la,i' mroży. Temperatura spadla
, !!twa utonięcia w morzu pansławizm~l,
o' 66 stopni poniżej zera według rah.
Obawa przed panslawizmem jest też
r€JI71heita. W Stanach tY'Ch zarejestrowa
jedn~ z głównych; jeśli nie główną 'wytyno dkoto 20 wypadkiÓw ŚIDie'I1ci wsku..
tek zamarznięcia.
czną palityl i rumuńskiej. Na niej op:era
się zasadniczo
przymierze polsko~ru
CZECHY SPLACILY DLUO
muńs.de,· wvchodzące z założenia, że Pol·
_
W ANGLjI.
ska n:('; "Tei'3'e w obręb wpływów te~ czy
PAT. - PRAGA, D stycznia - Cze
innej
', ::U i h~dzie wy'qcznie Polską a
choslowacja ui'ŚlCiila w grudn.iu r. ub.
nie C'-' ' .. ;.;:, ja!degoś pansłav-ińskiG~o
oS'tatndą ratę w wysokości' 500 tysięcy
mnltlÓw szterli'Dlg6w długu, zao~gnięte~
or~?I"l·l:mn politycznego~
Przymierze z
go. w A'n(gfllji.
rol!:'~-q rc.d-obn;e jalt i dązność do porOZ!I
'mieu:a czy to z Grecją czy w Winym razie !M!!m\t!'3i."' ~ ~t:iltł'l~11 l"Ef~,,~~~,tt\jil;~m::2!'ł'Z!;~i~ZiM: '~~i!/;''tlt'd\U~~1I'~~~:&G.'f~''7~~:~~
i z TurC:~ matą n1)sić w oczach Rumtmji du w Sina.;a ~oczęto na Ol.ią ze strony cze szcugó}ności zaś w stosunku do Czech Rzecz prosta, że w Bcareszcie nie zało.J
zebezpbczyć fą od możliwej izolacji na 5kiej wy,vierać coraz to silniejszy nacisk za czasów p. Seydy, co zresztą' zademon żono rąk, ale C7.yni si~ do dzisiaj wszelkie
W'fP'adek, ~d}"by rltSżnice poglądów rolę'l w kierunku porozumienia ,się z Rosją, na strowane zostąło opłakaną lrolą, jaką ode- \\-ysjłki, aby dla kr'6la Jerzego tron uratodzy a Czechami i Jugosbwją, już dziś illi~" rzucają je; prLytem swoje Il.iebezintere- grała Polska na konferencji w Sinaia.
wać; Jeśli się to uda, spodziewać się na..,
raz się uw'dar.:znHaące, \nrostły tak d&le_1 sowne zresztą pośrednictwo. Rumunja
Gorące afekta p, Seydy pod adresem leży na przyszłość pewnych modyfikacji
ce, źe wała koalicja w slda&ie d~~s:~i-l nie okazywała początkowo zbytniej do Czech wywołały w Rumooji zrozumiałe dotychczasowej polityki rumuńskiej na
5zym sta'aby się organizmem nic:r,dolnym I tc,go ochoty, zwłaszcza w powyższej kom wąt.pliwości co do linji przyszłej polityki Bałkanach. Poszłaby ona zapewno
do życia. Dla tych samych wzgtędI6"i'1 ! binacH, ZmUSZ8]ącej ją z góry do pójścia polskiej, wolan-o ostatecznie posłużyć się kierunku zbljżenia się do Bułgarii a zwla
Rum"n;", starając Slę o ialma;lepsze s~o- po nierożąda.nej dla niej Unji pansłaWi- pośrednictwem szarych Czech eZłłOśre- !Jzcza Turcji. Byłoby to znacznym zwro.
5Un.'ti ." Francią, unikała i unika WSZ"I":lt- st.ycznej polityki czesll:iej.
.
" li Polski, rnai~c.e; stać się ,jak tem w kierunku polityki włosko~angiel
kiego, co mc1.!oby ją postawić we hlOs-!a!ccznie jednak w Bukareszcie :zde ; ~ ~ '.)n~ 1 czeskim Mlek cm w małej koali skiej i mogłoby nie tylko spowodować
szywą pozycję w 5t(l~tulku do AD~lji, któ~ CydOWMO pertraIdować z Rosją przy nie i ('I i. Zaridhanie s~osunków polsko-ru-l bardzo ciężk:e powikłania dla Grecji, ale
rego utrzy",anj'! jest zasadniczym poste- , w~dz.ialnej egzystencji czeskiej i rozpoczę ! mt~~skida z naszej strony, widoczne od i oziębienie stosunków. rumuńsko-jugo.
runkbm. boliiy!d rurnut1-..kiej w stosunku to dysku!lię w Tyraspolu, która terH ma ! rc';·.nnego czasu; dopełn;ło reszty.
slowański~h. W tern tkwią szanse modo T"!M " -~ w zachodnich.
być prV'...niz:sioną na neutraln,g· terytorjum
Konieczność porozumienia na p6łno- i iUwoścj sukcesu Rumunii w sprawie grec
W o~t atn:ch tygodniach Rumunja, o ' nustrjacrue.
ey dyktowały Rumunji także i trudności! i kiej, które najbliższa przyszłoś6 mnsi wyfle idzie o jej politykę zewnętrzną, UlaJeśli bark tam Polski to złożyło się jakie przed nią zaczęły się piętrzyć na '1 jaśnić.
lazl,a si~ ,."o.b ec sytuacji bardzieiskonso- a to przedewGzystldem osłabieaie naszej połudn.i~ zakończone usunięciem z Aten
p
,
•
I1dowaney, niż dotychczas. Od czasu z!az pozycji na terenIe międzynarodowym. w zięcia króla rumuńskiego, króla Jerzego.
lO
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Z teki karykatur Tadeusza Kleczyflskiego.

Dokąd pójść?

~

film sezonu!

JIfRnAl niMf" (Wimoy płomień)

przytułku!

Do

I'łajwiększy

'-"
' ;;O;;
--- --

Wspal'liały

DZl·Ś'.

Dziś!

d!'amat w 8-llIiu

akbcłl podług powie~ej

H.

Bal!a~a.

Norma Talmadge

w
roli głownej premjowana gwIazda wszechświata

Katastrofalna sytuacja aprowizacyjna

Łodzi.

----:0:---

Wczoraj bochenek chleba kosztował
1.200.000 marek, funt mięsa 3.000.000 mk.
Ostatnie zamiecie, które sPOWOdo-j ,To wszystko razem wzięte przy..
w ruchu pociągów i ezyniło się do tego, że wczoraj na
komunikacji podmiejskiej fatalnie od- ulicach miasta widzieliśmy zrozpaczobiły się na stanie aprowizacyjnym ne gosposie, które dobijały się daOto los, ja1tł czeka łntefigenta polskiego •••
naszego miasta. Od kilkunastu dni remnie do piekarń, błagając o sprzeustał wszelki dowóz żywności ko}~- danie choćby kawałka chleba. Brak
.
. jami jak również innemi środkami również mięsa i nabiału.
. lokomocji.
Z tak fatalnej sytuacji aprowiza.
Zgrzyty.
Włościanie z powodu ogromnych cyjnej skorzystali różni przekupnie
nawałów śnieżnych i silnych mro- i paskarze żywnościowi, którzy sprzeS pO I .
zów absolutnie nie mogą :dowieść dawali pokątnie bochenek chleba Ze?
pofteyJuy, dItUba Europy,
łFnosemttę siewcę "zląaenłat'j
kartofli ani nabiału,
mk. 1,200.000, zaś za funt mięsa
oczył I w Polsce do sfery .tycIa, Co, jego ~danlem, jest zbawałtmannęf
Nadomiar złego wybuchł również mk. 3.000.000,
-=c posłucbajCIe, baby I chopy,
Pies do ludzkłego pocłąg", mienia,
strejk włoski piekarzy,
"

.~

.

,

.t;1-'

wały przerwę

SI

ł

I"ey·,ny

Pie

wziął razem z tydoWską pnną.
Dmowski znów musiał lśf do socjałów,
Którycb czcicielem bywał za młodu,
Ebrenberg, co mknie z postępem na łów,
Z psem znów do ,.Iłosu· poszedł "Narodu".

e poczynU a nas odkrycta.

. Które

włętego m~a, to wfelbl cnoty
mał!eósklego czci ogień domu,
zaprowadził raz do kokoty,
mą! ten ,bawi- Ją pokryjomu.

jngotkę, kt6ra na grzedJy sarka

•

wclą!

PIes

w

świątyni

bywa o

..

d

Zwaloryzowane

Ci, którzy nie

Michaś, pogromca waloryzacjI,

świcie,

zaprowadził do niedowiarka,
J(tóry ją stale pociesza skrycie.
~semlt~ ktory przed !ydem

$tale ojczyzny zamyka drzwiczki,
Pies do semłły zawiódł ze wstydem,
li6ry lIl1I nie ebelał wydał poiyczkL

łzy rzeźników.

Na którą nędzarz Jest dawno łasy,
W ostatnim lW1Xlerze sw~o wi-eke
Po kupę marek, mimo sanacjI,
poczytD.ego organu - użadają !ię znowu
Z psem do skarbowej Iść musiał kasy.
rzeźnicy na "nagankę" jaką perlidm pra
Słowem, pies wstrętny, podła sobaka,
sa p1"owad2'lii przeciwko "w-ynmSlZcronym."
Wszelaką a nas zbezcześcił brant~
z:ruJ1JOI'Mmynt karmicletom" naszym.
Społecznośf śwłęta wcl~ była taka,
A tutaj nagle - same blamanże.
A 'bemu. stanowi rzeczy winni "W'SZYSat. eey i WSI'Jystko: chłop, przem~owtec, ro-

są

winni.

mocno dali się ludn~Ci LodLi we zaald.
To zresztą me przeszkadza. temu, iź set
oni tak bezczelnI, że m6wią o watce ,,$f_
stemetyczuet i "ujacłłef" jaką st'ę :1

r'Żetnikamf prowaam.
Twierdzą oni, że wła.du powitlllY
W1edzieć o wywoaie bydła i odpOW1"edni~
podatki. wydać ~dzen1a, za.ka~ee wywóZ
;.sde ho- b'ydło zagranicę. Zupełnf.e słusznie m.

,

.Ojcowie" miasta przy pracy.

botnik a przedewszystktem O podatki staczają netnicy
meryckre boje, bo podatki ich ,,rujm1~N.
'~sztą są już rzeźną od kJlku łat "Kom
p1ettt]e" zrujnowani.
Twierdzą om, u me ~-= odpow.
:za pieldelny fa!1i~C een Mięsa, fałd
mę rozpocza.ł w momencie waloryzaC}1.
Zresztą cz.ęste wypraw., l'U't:ft1k6w do

tetige1leja rzetn.6w fest tlak mepospo.l
lftą, Źle predestynuje ich Da sta~kU
dOTade6w i dauozyeieJi.
postępuje
Wyłazi jednak po clw.iIi ~o t
• •
wt)1'!ca i rzeźnicy 21'ZUCają l'e sieMe obłu
Magt~ ~tano~ ~stąptĆ do zyjnego umowy t4 stycznia ~ ł.
dną maskę "lojamych obywateli": grMĄ
~lelskfeJ ~ WnIOSkIem o przeW ten . sposób . wskut:k medóal..
pOpl'O&tu, że nie będ~ pładć podatk6w,
~eme. obecne) wnowy z tow. 0- siwa ,magtstratu, który nit. potr~ rerera:ru wallą :l: lieh~ 01'4Z l'ewi~y gdyi; aa. one., ich zda.niem, za wys<l'kte.
JW1etlen~a elektry<:znego z r. 1886 nadac pertraktacjom w .te) sprawIe skła&a11e przez wywmdowo6w referatu
Całkiem obyW'ate1skie maftoWJ."isko, ~
pa rok Jeden t. j. do. 14 sty~ialodpowl~dnłego tempa, lUlasto zosta.. w sklepach rzeinI'ikÓ'W i masarD!iach me pełnie zre~ zgodne z ich "śW'iń~Hem1"
,'925, a to wskutek memożnośC1 za- lo narazone na znaczne straty-przynoszą im chyba za.sT..Cz:ytu., bo zbyt i /łbydtęcemi" manipulacjami,
M,

Zaprzepaszczanie gospodarki komunalnej .
stale
naprzód.

r:adf

tatwienia tej sprawy

dć

ania proklu-, .

Ziarnko do ziarnka!...

~

Ratujmy bezrobotnych od
Poga,rszająea slę z dIJtaI na dzień
w przemyśle włókiennjczym

~

sy

~o

,

-

śmierci głodowejl

utwo.rzyć specjaJny fmUlusz.. kt&-y powsta~by drogą

składek

dobrowollIYch

woduje zw!ększe.nte .Hbz:by bezrooot- i {lfiar ludJoości, oraz dragą mrożenia
uych, która dawmo jtyi: przekrOCzYła w J)1'z.e'Z. ma~i'st~a.t. specjalnych podatków
t.odzł liczbę 8,000.
00 .wld~W1Sk l km, od pottaw w restan
Rozpaczliwe :polożenre bezrobotnych r~Jach ltd.
~ jeszcze tegoroczna Qstra zima
W ten sposób ~rotlIeby z-o$
to te2 coraz częŚ>Ciej kronKki' pIo1icyjne lo wypłacanie bezrobotnym stal~b za
DOIf!u.ją wypadki zaslabni~·a z gIlod:u. IJ){lIlIlÓg, z d,nl;&il~j strony.. fundusz t-em uPI{ ~ wan1~kach l!1iezbędtrem się staje m0i31wlNJy utW()fzertle tanłdl ~hen ~
iZoIigarnzoWaIllie pomocy dla. bez:robot- r~~lIe ~ko

nych.
.
Pomoc ta ze s(lrony 1',zą<łu me P'fle
~aW'ita się lotąd w szersze.i mrerze- to
rteż w pierwszym IrtŁędz/ie powJniem micjatywę w tej ~awie pIOdjąć magistrat
~ódZłki' ~ Z()rgalf1izować akcję wśród 5-110
łeczeństwa.
NaAleży włęe

J)nedewszys.tkiem

pracować śd'sty plam współdziałania
1'zędu pośre<lniJctwa

o~

zakreślontel atcji.

dozywla-n~l'a
dzrecl. ,
Mo!!1relnt obecny jeSt mome~ bar
dz.o groźn:vm.. to tet 00 akcJt tej należy

natydl'l11ias1. gdy,! do młeszkań rolb01m'iczyd:! zaczyna jaź za&iądać 'gród.
przystąpił

.

Polskie jaja

Gdyby nie były brudne. - Ale ! tak Je kupują. .
Według dom'esł'
. ceny
enta poIskiego kon- P oIsk'1, Cze C'hosłowaep,
gdZ1e
sulatu generalnego w Paryżu pro- sa niższe :lawet w stosunku do Aldukcja jaj we Francji pokrywa nie- gieru i Maroka. Stosunkowo niska
znaczną część jej zapotrzebowanIa. cena j<łj z Polski tłumaczy się: 1)
Od trzyd . stu l t F
M.... ,
rt' b k'
... h
'.' ,
. ' , ZJe.,. a ran"J": lmpo uje ra lem gwaranCji za .tC • SWlezosc;
Wle,l,kle nOŚCt Jaj z za.gramcy l z ko- 2~ niestar~~nym umy.C1em,. . 3) bratOfiJl. W r. 1902 lmport był o k1em seleCJl co do WJelkoscl. Usnprzeszło 100 proc. wi~kszy nit w r. nięcie tych braków podniosłoby na1920 przy znacznym spadku cen. tychmiast ceny jaj z Polski zarówno
Snadek
ten tłumac7V
ci&>
głównie we Franą'i• J'ak i AncrlJ'i
gdzi(~ za1'lo,~
-J......."..
b
, .
t"
tmportem w tym roku z ~ugosławJt, łrzebowanle jest olbrzynue_
. . . ._ _ _ _ _ _ _I!!!II_ _ _ _ _Bl_ _IIII_ _ _ _ _ _ _ _11

WAZ· ME
DLA DAM!
I ...

Podkr~l~'Ć jedn!1k nakty, że akcja
tru wtedy t:y4ko będzie mfab. wid-oki po

u- wO<lzel!1da, o

Sz. P.!

ile zorgan~'rowatna Z'Osłanie

Nil1ie~zym

s

pracy i wyd.U.a411 o- p'!'amwo, a udUał w niej wezmą naJszersze wa.r stwy społe.czeń~wa M&'kIego.
M.

~jęki ~t>Ołlecmei,
które, pozostając w
starym u robą kontakd~ - powHmry

Telefony
Narazie nie

już waloryzują.
przyjmują pjen~ędzy.

byłyby droższe zagranicąo

~.

zawi-adamiam

LO

1'.,

a przy moim

salonłe

-

mc;sklm

p

•

Przyjmuje z1ec~ia na wykonanie wuelkich robót w zakres działu da.... k~o
wdJodzących, jak r,ówniet. l farbowanie wf()s6w we wszysłł\teb koloTach za pomocą "Orea1

Henne" Pms, (muK3

Ś'IJ.'iwtows)

z j)OwataaJem

J. PMIAfttlJłł, PłłłrhYltn 1Zł, (mv uł. ftaWTot) Tel 13-03.

M

SALOlt DAMSKI
:-:
SALO" MĘSKI
:-:
MANICURE.
Jedl'lo t l'n~siębj'(jrstw 1)1"ZeJl1'tYSto i- komentarzy, że wpłaty ttskut-eemrit
v.ycb otrzymało w dmu 4 b. Dl. nakaz ~m~e.~~~~tob~~~m~~~~~~ą~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--.
I'r.a.tniuy z.a rom1OWY ,tlelefooiczne - Ipjero za ki'l1ka d!!1ł prutm:>wadZłO!ne..; ma
międ,zy.!'1'Jiastowe, Kwota 150
mrała być wpłaconą w dniu 7

mr}j0nt5w

nipttla'Cji

wmrY'Ueyjnoi

Postę.powa~ to, kt6re ~ p~
bm.
K·i cdy jeden z sp6tllracoWll1'ików tir flików na znaczne str~ - jest W tla}
my t~j przybył w dniu wczorajszym do wyts~l~m ~pnłu ni&wła.śdw~
kasy, ~wład~
bez wyjaśrReń

'"*

ZY

• •

cle

ep . . . . . 1i

ę"

I

~etr. 4.
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~Ossi
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Dziecko córki - dzieckiem matki

.

Oswalda

Tragedia dwóch kobiet.

Urocza i dawno niewidziana ulubienica
ł.odzi w swej ostatniej p1eknej farsie
w 6-ciu aktach pod tytułem:

Do jednego ze manych adwokatów łódzkich - cywilistów zgłosiła
się 22-1etnia Zofja P. z prośbą o
wszczęcie akcji cywilnej alimentacyjPoczątek o g. 5~ej po południu.
nej przeciwko jednemu pa.nu S., pop~larnem~ na bruku łódzkim bon1łl.I. . . . . . . . . . . . . . viveurowI.
.
Jako
d?wody
rzeczowe
~hjentka
D%l§
ODEON DzU
przedst~wiła cały szereg śWiadectw'
lekarskIch oraz dowody z urzędu
stanu cywilnego, stwierdzające, ii
do tego czasu nie ~yła ma~ką.
Adwokat uza1eżn!ł .prz~lęcłe tej
sprawy ~d porozUmteUla Się z stroną przeCiwną, którą też wezwał do
siebie następnego dnia, chcąc namó~
wić pana ::'. do polubownego zalaŁwienia sprawy.
P. S. oświadczył kategorycznie, ' it
nie przyznaje się do ojcowstwa
dziecka panny P., nadmieniając jedWyklęty kapłan
nocześnie, it panna P. już przed
dwoma laŁy miała dziecko, które
wciągnięte do aktów stanu cywilneWydalony z żakonu Jezuitów
go
w Warszawie i zobowiązał się
i wyklęły ksiądz - dyktatorem
dostarczyć odpowiednich dokumenmiasta i proroldem.

,.lonka l linta[jr

, "Wn~ó~ i la[~óou
prorokiem.

Londyński

nauczyci€l Alr.no PeaTse
niedawno
o swej
po Południowej Ameryce, w której umieszcza ciekawą wiadomość o tyjącej
łam sekcie rebigiJjnej i jej naczelniku. Na
czelnńldem tym jest pewien iezuita, wydalony z nakazu i wyklęŁy przez papieża
Założył on połnocnej Brazylji nową sektę
i dmerży berło nad około dwudz:iestoty~
~iecznvm ludem.
Prórok ten nO&j nazwisko ojca C'llCero
Romano BapiisŁa. Pr?)ed dziesięciu laty
ze wz1tlęd.u na opubLikowane swe pism"
anŁyreligijne został on z zakonu jezuitów
wydalony i przez papieża wyklęŁy. Wie
1;; lat później ukazał się on na ziemi
bl:lzylijskiej. Tutaj w miasteczku Joa.zeiro wystąpił jako apostoł Chrystusa, ZI1
pOWiadając czas zbliżama się "królestwa
Bożego" na ziemi. Słowa jego znalazły
podatny grunt. Pozyskał niebawem
tylko zwo]enn,:ków, ale nawet fanatyków
którzy poczęli mu oddawać cześć więk
szą , iż człowiekowi. Prorok został ry_
chło wybrany burmistrzem miasta, a ponIeważ wyznawcy jego byli 'W większośC1
~dd:inO mu władzę n~eog:ran~czoną,
. Z okolicznych miejscowości wędrują
tysiące ludzi, szukając porady zarówno w
s'Jrawach duchowych jak i świeckich,
Słowa' iego uchodzą 2')3. objaWienie. "BeL
przes "cl v ::>owiedzteć można - pisze pon" :,,,:1 "n~ elski ~ że jego decyzja w
(' - ) 'm , : Stanie Ceara (w którym leży
r<a"i -.,'' o Joaze irc) ma większe znazs-n :f' i silę prawa, ni ż wszystkie rozkazy
b!':'J""·1· 3 1de~o rzadu w Rio de JElUlrO",
O jc;ec Cicero 'odwiedził anglika w cz"\
. si·e jego pobytu w Joazeiro. Towarzyszylo mu 20 młodzj,eńców. którzy stanowią stałą jego gwardię. Czekali oni trzy
ftgłbsll

książkę

podróży

me-

j

~od :dny pod~ drzwiaml , ~. skończył
konferencję. Kiedy uka:te się na ulicy,
pochyla się przed nim kaMy w ukłonie
głębokim , a kobiety całuiet skraj jego

----------_._----

Mw.

Zaskoczony tym obrotem sprawy cześnie ezuwaś nad moją "moralna.
adwokat zawiadomił klijentkę, iż wo- ścią".
bec fałszywego poinformowania go W wypadku stwierdzenia "niemo..
o sŁanie rzeczy, spraury przYi~ć nie raJnego" prowadzenia się. pensja
może.
mi2ła mi być cofnięta, co zmusiłoby
Po upływie kilku godzin do pry_ c~~kę moj~ do . p~~rotu do ojc~,
watnego mieszkania adwokata zjawi- ktoreg? ntenawldzl 1 z k~órym me
ła się gęsto zawoalowana dama, któ- chce Stę zobaczyć od dOla naszego
ra oświadczyła mu, it jest matką p. rozwodu.
.
Zofji P. i pragnie mu wyjaśnić całą Przed trzema laty, bawtąc na kutą sprawę.
racji w KarJsbadzie, poznałam zna·
Przed 6-u lały oświadczyła pani nego dyplomatę czeskieĘo,. ~tóre~o
P.·rozwiodłam się % mętem moim wkró.tce pokoc~ałam mlłosclą" me'edn m z na' bo atsz ch bankieró~ bezptecznego wle~u". ..
l !zawskichJ g
y.
O~ocem nasze] mlłoscl był syn,
war
.'.
który urodził się w grudniu 1922 r.
Zasadmczo Ja dałam powód do Chcąc uniknąć rozstania się ze
r~zwo.du, mąż ~ój jednak, .chc~c 1:1- mną córka moja przez kilka miesięmknąc skandahcznego. ~Jawmama cy pozorowała ciążę, a następnie
szc~egółów naszego pozy~la Vf pro- dziecko zostało zapisane do ksiąg
cesle r?zwodowym zgodZIł Sl~ na stanu cywilnego, jako Mój wnuk.
separacJę, przycz~m otrzyma~ miałam
- Oto cały sze~g listów od
pewną stałą pensJę· oznaczoną wów- ojca dziecka mego, które to listy
czas w rublach złotych.
stwierdzają prawdziwość słów morch" •
Kuratorem wypłaty tej pensji był Adwokat sprawę p. Zofji P. przy·
ustanowiony nasz wspólny krewny, jął.
- fb którego obowiązkiem było jedno-

=4_ _I ._ _.H•••___1I2-_ _ _ _ _..&
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PZAD

AMERYKA~SKI

I DYPLOMY
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KIedyż nareszcie zostaną pociąg..
nięci do odpowiedzialności

Migawki. sądowe.
~

dozorcy domowi,

Spor dwuch Salomonów.
-. W ramierzchłycb czasach prahisic'rycmych, kiedy Judzko.ić nie znała ani
przesH(~ń rządcwych aDi wrkatnika. d~oi,.
ln;.al1~go. ani jazz-Mt'ldu - żył sob:e
m~dry kr61 Salomon..
Rządzt1 mądrze i dob!"OUiwie a SZC&~..
śliwy był pomimo tello, t. tWał at ty$.IlC

którzy swem niedbalstwem powo ..
dują nieszczęścia ludzkie?

. Pan SatomOD T. miał żonę i to łtarcho
ponętlUlr, a pOlliewał I&tlt był stary i
35 lletni ślusarz Leon Rosiak, ~ryso..
brzydki, więc nic c.łziwnego, te paDła Iię ka 46, idąc uli'cą Przęd:z.al!lni.aną ;po-śłiz,g
żona do_ życia.

r.-' sł~ i upad1 tak nieszczęśLiwi~. że zła
mał lewą noR.
Jego w8pĆlnik Sa·t omca R. był młody
Le.karz pogotowia udzielił mu pt'>m()
nie miał żony, ale Ato dobrn skTojODe CYt J)OCzem odwilć0ł ,~ do sz\)ita\a POr
paletko. lakierki "f.r' - i, getry.
żma:tłskJch.
:!C'tt .
Więc pię1ma pani zanęła. czut. spogłą ł
Nie snnC'i.ło go te itvnabnmej i zatdń dać Da spólnika swego męża, a " Ralł-,
Chłopcy giną.
eało 8pokoJ~, Uli nie ptzeS%kadzah w tacie p. Salomon, R. spółkę sw~ rozciągnął
14 łemf Wigdor Brzeski, ul. WscbokontemplacJ'!.
także ~ tOf!iO .$WefO współDika od 1Da- dm.
wyszedł WCZC)raJ 1 domu do
A te był bania JIUlcłty pn,chod:zitł 1lUfaktury. .
gkoly i w:iecei me powroctt.
.
do niego Illl s~d.
A te powiWzlały ,.sk6łld. te !lite do---- -I pewnego eWa prąsd'y do UefO bre S'ł\ spółki - więc idyna ta :nie trwała
dwie kobie.... ~ których katda utn;;"I'm"- długo: aft9"rV'---I..
....
oaa ftftftPftd1t WTROK ZAOCZNY BOLSZEWIKóW
M
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NA LORDA CVRZONA.

r-r·-

brzydkiemu mętowi, kt6rema tea ..czyJak dGDOS~ & Rygi. bolszewicy,.
słT tn,teres" pop!I08tu tlie podobał się.
Symferopolu zorgaDilZowali w tych dniac~
Pewnego grudlłtowego wieCBOn1 . t meeUng w celu ~chema. fłzbiodDi" lordI
wybrał się w podrół do Wanza~ ł cm Curzona.
I ......... _ .... w iodń upł_... 1- rMło ezas "
N~jsłynntejsf adW'oka~ ~bier~Ji k~'eł
-, y - J~
110 głos za. i przeciw lD/Jna:strOWl mgle)..
słodkim tete li. tete.
skiem. PRY koóeu posiedzenia impr - I
Radość icll była tem więkn:a, _ wsku wia~,,:my try~unał oświadczył. te lo:J1
tek zamieC'{ śnie.mych zazdrOMl.y me.! pOWll1te11. by~ iDte11lo~any w ~bOZlie kOS
eentracy)ft.ym at do dma, W' ktorym rew
.
zmuszony był pozostać" S yrenlm frO- lucja komunistycz:aa ogamie Wielk
drle znacm1e dłuta;, gc:łyt nie m6gł powr6 Brytanję.
dć do ł..ocł;i. Te~ większe było ieh - - - ; . . ; - . - - - - - - - - - - - -

waM, te przyufesioJte dzaecko )ut jeJ
własne.
Mądry król me lWDył1ał się dłUf«),
lecz kazał dziecko rozrllba~, a wówczas
"prawdziwa" matka z płae~em proMła o

k

zyC1e wa. swe5~ az.[ec a.

-o-D2M1aj Slłd salomonowy wygl~da eał~
ki.em ilnaczej i mkt n.ikogo nie błaga. Mld
n;e każe rozrąbywać d.zieci - poprostu
chodzi o zatarg mi~d.zy p.Salomo1;lem. P.

~!Óc~a~::6!:' ioaczef mć",c aIld ro~=p:mrraa~~~.I;;n~ ~ ::: ~me:

Byli obaj wsp61nib.mi mteresu ~ lila.
WJ.J
:aufakturą i dobrze im się działo, a z era
Od słowa do słowa l.. spółka z Uzas
rozlecIała..
:makao sem umierzali nawet kupić sobie auto. skłem

sza ty,
Ojciec Cicero mil także sławę
!rJItego lekarza, a słowa jego w sprawje
chorych są daleko więcej ceni.one, nU:
rec~d y ;';, wodowych lekarzy.
SL\'\"l Ol'oTOka nie wydaje się tU~
tpraw;c· lFw-i ona. Z małej mieściny zrobił on ddć już kwitnące miasto, połą
czywszy je lir,ją kolejową, z głównemi art~('rjam ; Ż)cia i nawiązawszy stosunki han
lilowe.
.Takkolwiek sam nie chlubi się nadtuclzkiemi siłami, ludność przypisuje mu
'l:emal boskie zdolności. WyklętV wJęe
ltcC-';( ny jest czcią proroka.

_______

Co

*

Szczęście ilch trwałoby mate bardzo
długo., gdyby nie wmiesz.ała się między
1\kh. - kom.e ta, ten szatan, zesła.Dy na
udrękę rodu ludzkiego.

Na

swego wsp6tmka

.w.e.'__·.....
W

księgach

~dzie p. SalOlDoe

-

pchłełe
został DA 3

T. za

akuaGy

dDl aresztu.

L

n

oun

W wóRnII K

Watowych i PuchowYch
posiada tu składzie wielki wyb& kołder, Jak równl~

przyjmuje obstalunki.
.t.erJ-ły

frattalskie l

wełniane IIlskładzłe.

S • BLOCH PlotrkowSka8
(w podwórzu)
~'~~tu.~'4~'M..~..",~'u~'1~'u'~.:...'I.@ ~

' '#i}i ~-..~. . ~

pogotowia zanotowano,

że •••

·

','

-a" ~.~. ~"""'4'.W~'
~
;S.

•

-liia'

•.•Z7 letnia shttąea Marja Ootezyń-I
...62 lełaia Marjarma OardeHk. Woska ~pa<1ra ze schod6w w do-mu Nr. Z6 dm& 15, spad.la ze schod6w w domu
przy ulicy CegielrliaiJtej, uległszy ogól- Nr. 3Z przy ulicy Wysokiej. odni6słszy
n:yqn obrażemiom ciała.
ogÓlne obraieme ciała.
Lekarz pogotowia udzfeJi1 1ef 1'0Lekarz pogotowia 1łdziełlr Jej pomo
mocy.
cy n-a staej'.

.
LEKARSKIE.
Senator Copeland wniesie na pjlerw_. 56 lenni tebrak Leopold Wita().. Pozostająca bez zaj!\cle, bezdom• ~zc posiedzenie kongresu wniosek o prze
f'i! o',l1ad;>;erue rewizji dyplomów lekar- rok.. omdllaa na ulicy P,iotrkowskiej z na Michali.naJ Adamska ulegla na uUcy
CegieWanej paraliżoWi lewej ręki.
skich. Por.-obno około 50 proc, lekarz}' głodu.
\"I.mer:,kańsk.ich uŻ'ywa tytułów bezpra.Lekam POg~r()Wi.a, odwiM ~
Lekarz pogotowia· po udzieleała jeJ
~~
. 'oIJli mi.eiskiei.
l)omocY~ od.wi'Ózi ja d-o ~bl(irni mid~kfej

I
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tel. 13-15.
30 pro<:. taniej
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Illt u sprzedawców
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, stycznia 1924

8 stycznia 1924

Warszawska giełda walutowa.
(Telefonem od sprawozd•. giełdowego " Expressu. ")
GOTóWKA.
J)ołary

10,250000 -10000.000

PIERWSZA PRZED GIEŁDA WAR.
SZAWSKA.
. Bełgja "'>Ć'0,ooo
Holan~
'.150000
Londy,I} '-' ),350000
New Yotik 8,119-000--8,200000
Paryż 408000
Szwajcarja 1,428000
Sz.tokholm 2,180000
Wiedeń 110000
Włochy 349000

::. -

~

-,j

CZEn
BelgJa 449,000 - 438000
Holandja 3,772000
Londyn. 44,075000 -- 42,925000
New York 10,250000 - 10,000.000
ParyŻ 513000 - 500.000
•. _,

Praga 290000
Szwajcarja' 1,7850p0 - 1,740000
Wi...~eń 141000 -- 135000 Włochy 442000 -431.100
Złoty frank 1.946000
MUJoDÓwka 615,000 - 500000
Boay złote 1,400000 - 1,375000
1,500000
Tendencja

w-

DRUGIE NOTW ANIA VIARSZA
S~IE.
.
-Do:lary '9 ,100000 (w obrotach mi.edzybal!lJkow ych)
9,700000 (w .obrotach prywatnych)
TeII1d~n~ja balrdz"

bez antan.

M*

.CZWARTE NOTOWANIA WARSZAW

9~~ ob~ch młę-

ynek deWizowy
W

DOlary
d.zybaln1mwych)
10.000.000 (w ob:-otach prywatn~h)

ŁodZI-

•

W ddJ dzlsłeJszym dolar przy bardzo mocnej tendoDcJi osiągnął w godziDaCh popołudniowych wysok~ć 10 mI

GIEł.DA

PIERWSZA PR~il.?IELDA ODAN-

I
l

Nafta 1550-1900
Nobel 5500.5700·5600 6 em. 5350
Kabel 2800-3000
Spu,rtus 13750--12--13750
Konopie 2800
T e<le:ncja mocniejsza.

v za

Gie

NOWOJORSKA.

NOW\' JORK. 7

sty~~nia

Kun dZ 'enny 4
J.o:ulvn .. 2'J.d7

!rzy czwarte

1

Wywóz do Anglii 10.000
Wywóz na kontynent 10,000
Bawełna loco 35.40
Styczeń 34.40
Ma'l'zec 34.88-90
Maj 35,09-12
Lipiec 33,96-98
Si·enpien 31,70
Wrzesień 29,50

~ 21 (lO
Paryt 4.91
Amsterdam 36.63
K..Jtx:nhi\'1l 17.57
Praga 2.91
Ber:,lln 25 cent. za h11j011

I.ondyn na 00 dni

mocna..

TRZECIE NOTOWANIA WARSZAW-

zwyżkowa.

Borkowski 2950-3100
..;,.,.,JabłkcnNscy 650--715--675
2egluga 650-750-700 7 em. 550·580
Ćmielów 6-6400-6200
P. T. E. 850--800
Haberbusch 13--14500-13750 ;-,0:
Klucze 5-4500-4750
'

Pałź.dz1'ernik

•

28,60-62

Listopad 28,37

GIEŁDA WIED~SI(A.

Grudzteń

WIEDEN, 7 stycznia
Amsterdam 26810
Zagrzeb 794 .
Belgrad 794
Berlin 15.20
Bp.1ksela 3234
Budapeszt 350
Bukaresd 361
Chrysjanja 70.50
Kopenhaga 12580
Londyn 300.000
M.a.dryt 9730
Medjokcn 3064
Nowy Jork 7938
Paryt 35.72
Praga 2067
Sofra 496
Sztokholm 18470
Zurych 12355

28,15

NOWY ORLEAN, 7

stYC.7i1 · '

Bawent1a locco 34,88
Styczeń 34,67
Marzec 34,84
Maj 34,65
Lipiec 33,83
Październik 28,10
LIVERPOL, 7
Styczeń 19,7~

OOANST(S st}"CZrua. - (Telef. od
Qonów 600 tysIęcy.
sprawozdawcy giełdowego ..Expressu"
Wobec tak wysokiego kursu zapano
Marka polSka 0,75
wał na gł~łdzłe nastrój paniczny. rem
W.a:rS'La wa 0,7Q
bardzi~ft te PI(l(P. nłe przydzieliła zuDolary S,91
pełnie dewiz.
DRUGm NOrewANIA GDANSKlE.
NOTOWANIA BAWEŁNY.
Tranzakcn dokonywano w młnłmalGDAŃSK. 8 sty<:znia. - (TeId. od
NOWY JORK. 7 stycznia
bYch Uoścłach. gdyż naogół wstrzymy- sprawozdawcy giełdowego .;Expressu).
Dowóz do portów Atlantyku r GoHu
26.000
' .,
waoo sie w obrotacJ, P1'Ywamycb <XI po
Marka palska 0.60
Wewnątrz kraju 18.000
-', '~I
watn1e1szycb tranzakcfł.
Warszawa O,SS '
DodaO' .5,90 .......

I

sty~:mia.

Marzec 1980
Maj 19,72
Lipiec 19,31

-------------------------PRODUJ(CJA . SZTUCZNEGO JEDWA
BIU W POLSCE.
PAT - WARSZAWA, 7 stycznIa Produkcja sztuczn:go iedwabiu w ledy
nei dotychczas fabryce w Polg.ce WYI:'O
s_ kolo 40.000 kg, Obecnie po ~ staje dru
ga fabryka 5z·tucznego jedwabiu w.sk'
zowego pod Myszkowcm.

'.

Warszawska

giełda

BacIc Handlowy 12750-13
Bank Kredyt. Warsz. 2100-15002000
Bauk:
Hand.1, Pryw. 470
Bank Przem. Lw. 1650-1725-1675
Banlk Zd. Ziem Poi. ;3QOO .
Blli:1k Zw. Sp. ZM. 16-15500-15750
Bank Dyskootowy 15500-15-16
Bank dla H. i P. 3700-3800
Bank POWSIZ. Kll"ed. 475-425--450
Bank Zlems. Kred. 685-750
Bank Zw. aemłan 400-410
Cerata 725-BSO-800
Ki~wski 12500-14500-14100
Spiess 4175-4050-4200
Chodorow 17-19500-17750
Częstocice 14-15-12500
.ooshwice 5-5400~5200
1.-Hcha16w 8-9-8500
Pirlłej 2400-2325-2750
,Węgiel 18 t pół - 19-18700 (1)
Lmpop 3100-3750-3700
f'itzner: 30-32
Norbliłn 4 (1) 5-4500 (2) 8~7750 dr
Ortwe:Ln 1600-1675-1550
Parowozy 2300-2600-2550
Rudzki 7850-7250-7 i pól (t) 9~50 I
-9600 dr.
I
Suche<Lnłiów 7500:-9100-9
I
Zie!ten'iewskJ' 47-52
l
Belpol 300-260
. ", ' .'
Hurt 850-950
i"-'

wn.

I

Skóry 290-315 .::~~;;'hfĄ.
Poibal 600 .
~~~ '
Herbata 950-750
ElektiYczność 7200-7400
Brown-Bo~ry 4750-5000
Dźwignia 1700-1600-1700
Korek 750-:....:650-700 ·
.
Mirków 8750
"' (

.i.

W

niedzielę,

W

Strem 32500-30-31500.
Wi1d 7l~750-730
Czersk 2100-:.a500-at50

Cukier 16-20500-19200

Łaz.y 1100-1275-1250
Przem. Leśny 600
Cegielski' 4100-4500-:4200
Moo:;z,e!ów 27-31-29 (1) 30---26750
-25 dr.
Uoyd 600-650
Ostrowiec 37-43-42
Pociski 3300-3050-3500

Inflancia I jej momei1t~ psy~hologic~no.
gospodarcze. - Proces pB":l'!esotllwa .. ;ą kap!tałów. Konjunktury przemysłowe i zagadnienie płac. -- Przed:!w"ty walor.1z<lcyjne. - Podlwy~k~ wskainił:owe. - KaSUulllacj a
złe ta w przemyśie. Pa[)ie,,'owy bud:ieł
patlsłwa. - Możllwol~ sanacji skan)owe),
w przedwatoryzacyjnym okresie inflacj i . Konłrola finansowa zsgranicy, lub oamo ..
d<!ielnośt', za cenę V'•.'ulory~al;;ji, wobcE: zabicln k;oedytu wewnętrznego państwa.
R,·'·' ~;-- ~·~"'s pracujących. - Przesilenie przen,
"~ny prodtlkt6\V żywnościo
wd .... t .. \. ... ~_'" \. . t olni~a OPT : - ~ ""l ('l:1i eta na
Ic~ kształtowanie się •.. ~
. iL ::':l p ... Utyki podatkowej, kredy~,-> ...., _... , "r~.:.m~s~o ..
wej, celnej .• kolejowej, w okresie zwaSoryzuwanej inf!a(ji. - W~dOf'y2acja w Polsce
I jej perspek~ywy srłn'-i.lc·JJe, oraz gospodarcze. - Przemygł włó~d cnniczy wobec
waCoryzacji.
:: :: ::

Starachowibe 15-17
Ursus 5800-5900-5750 3 etn. 5200
- 5150-5200
Fabryka Ma.s~ 1800-1850
2yrard.ów 6~850-750.

__

~~~EM_ __ _

Choroby skórne, 1 stycznia 1924 I', tek, otomanek ofazgarrilturów k U:"owych
włosów. weneryczpoleca
Przyjmuje wszelkie obstahnki.
ne j moczopłciowe SKŁAD PAPIERU
Leczenie światłem
Ceny prZlJs'łfłp:ne. =
--:-::-Ceny przy_te:pn
(lampa llwarcowa) •• SlOWI l, O
i promieniami
Plotrk.55. Tel. 354

= ;; =

AJ OI k' t'dl

~;','t ~ir.oby

Futrzane

'Piel~gnlarka

mł"dll, z; . dobreml
Zawad 2ka ](g 1. Buchalt:rk. z prllkTelefon Nr. 25-38. tykll I n~jlepszt'
f.' ",' 'PI'ntrłrlłłU~']a
w ,pod świa~ectwaml-po.
\llll
l,
&I. 1'111'111:_\
I ,,", OC'ZU sżuktlje posady w
PUl' JIIlUJi "" li _ I
mi referencjallll fil .
I 0(1 5-1>
szukuje posady. Oa 2 ..l o;i:yna, 2·'.Ói;! pi'itrO, szpitalu lub prywatj Dla Ptt. od 4-S. !lO ferty do adrnlnistra
n'nie. Oferty do .ne.. (od<.!z:elna poce.kalnla)
cji pod "Ha- I
Te P, A··86.
14 pubU..,· $ub .Pie--=;:.:;. "
lina".
83-2 iL . J'';~: __._ .
ltgniaru-.

U

wygłosi ~ ..

odczyt p. t.

Zakład meblowo-tapicerski

-

w poLidnie

= = sali "CASINA" (Piorkowska
67)
..
...............
DR. LESIE 1(1
DE

&!.::::. :. ::::....:.::...._:.:. :..::: ~.<:.::.........:..:'::.::.::'.:"':::::.:':::

nOj; ł h" potrąceń ~S[bod!!!Z ' M. Ir-1KE ,J[b~dDla ł7
rll uD ~nl ~~~~k:, adf~~~d poleca weelld wybór krzeseł, stoł~w, kose-

I<olil<{ena.

d',la 13-go b. m., o godz. 12 i P

Przem. Nalt: 3700-3900'
Rylscy 325-405-390
Sila: i światło 3-2650-2800
Tkanina 450-475-465
Fw:s 600
Sole potasowe 16-167ED
Puls 1850-1800-1890

--~~ma~~

Tabelę

akcjovJa.

19

~Ę::U

.

51

:
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Bilety do llabycia w kasach teatru Casino codziennie od godz.
==
=;;:;::::a
5 do 10 wieczorem.
II

II

_~tr.

6 _ _ _ _ _ _ _ _r_'_ _ _ _ _ _ ~_ _ __
na

,,~koronowany błazen".

Kącik

Słusznie powiedziano o ostatrum ee.. przez hr. ZedUtza szc.zeg6ł, &tyezący
łanu niemieckim że kiedy był na tronie "z~miło'w'ania do srluki" Wilhelma
Na
nigdy pr:lwdy G scbk ~l1e sły~zał. Potrze przeds.ta:ivienie "tatającego holendra" R.
ha było dopiero jego sromotnego upadku 'Wagnera zja"wia się c::sar2: w operze naahy 5.« w:.reszcie od lwibbszego otocze· dwornej w ml1ndl1ne admia-ała! (Boha:nia swc~o dowiedział. jakim był w rzeC1:V ter tej opery jest żeghrzem). O twórcy
w1siośd. I wierzyć się poprostu nie chce za·ś tej cudn.ej opery wyraża się Wituś w
gdy się czyta te pam"ęŁniki dawnych "pa sposób następujący: ,.Czegoż ten motłoch
ladytów" jego, .ze to wszystko, co o nim fyle vryprawia z tym Wa~n0.em? W sza!{
.piszą, j:!st nagą prawdą,
Wprawdzie to tylko kapelm!,&t.rz, całkiem ordynarny

n.

kapelmistrz'" .
A teraz kilka "kwiatk6w" z .. ideologji monarszej" \VilhelmaII: "Konstytucji
ni.gdy n1'e czytałem lnie :mam jej'" "Poddani mOi powiI1lni to robić, co j.a im każe,
Ale oni chcą sami myśleć i stąd właśnie
wynikają dla mnie ndesłychane trudności!'
St1Lno~Nisko kaizera do prasy charakteryzuje takie o niej dictum: "Gazet wogóle n,ie czytuje,C'o te b.ałwanry tam pisZą je~.t mi zupełnie obojętne". Gdy zaś
razu pevmego jed'n.ak coś przeczytał, :tagroz.ił, że "jeśli ten redaktor dalej tak bę
dzie pisał, pos21le do nie~o swe!!o fligeIdjutanta, aby go - zastrzelił!". O sposobie traktowania Rełchstagu świtad~zy

"ulub:-;pca." Wilhelma I! ks. Filipa Eulen
i ~enerał.a MoHke. AcZkolwilek

burga

Z'l.Ś slczel1.óły, w nlich podane, nie mało
przyczyniły się do "ośw1.i€tlen:ia" kajzera,
t0 jedlK' k w {'śde bengalskim świeCie uka
zuje się on dopiero w śwido wydanej
k--:i.ą7:ce byłe~o marszałka.. dworu, hr. Ze-

c!lin-TriEzschlera, p. t. "ZwoeH Jahre am
cleutschen Kalserhof" ("DeuŁsche V erh:gsanstaH, Stuttgart, 1923).
W szystko, co świat przedwojenny 0'1'0
wiadał sobie o postępkach iście neroń
skich "Witusia... wydawać się musi igrasz
ką wobec faktów,
przytaczanych przez
hr. Zed!itza, z których wynika 1'Jl1ezbiJcie,
że na tronie memreckim zasiadał przez
szereg lat niepoczytalny maniakI
.
Posluch"jmy, w jaki sposób flNajjaśniej
szy Pan" traktował najwyższych dygnitarzy wojskowych... Do ministra wojny i
szefa k'lnceIarji woiskowej odzywa si.ę
"dl'!!" oberste Kriegsherr" w sposób nnstI:'Ptlia,cy: "Wy stare Gsły wmawracie
s'\bie, że wszystko lepiej wieCli>e ooemnie
Cllatego, że jesŁeśC'!e starsi'''.
Ale co pomyśleć generałach pru~ktch
Idórzy w bi'Zall:lynilZlllWe swym tak dalete upa:dli, że pozwalaJą, jak ZedIu~ pisze
r dh rozrywki cesarsk~j kopać s.ię i walić hk psy nowofund1andzlde",
Komendanta pułku ~wardjł "wiltał
tesarz codZli,en11l1e "serdecznem nakręca
niem uszu". Innego zowu komendanta
zapraszał zimą na szcze,:!ólnk "dowcipłlĄ" zahawę. OtlD wychodzłz nim do
ogrodu i rzu~ł go w śnieg, poczem ZA-

n,aiwymowniej ośvńadcz~nie następujące:
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pięknych pań.

Al' americaine.

°

H

podwórza!
o18thorowaniatbl

M6wtmy o

J(ulłttrze towanystkiej a.

Właściwie -

kobiety

rzadkO' k:ied~

mery!~anów z lekkim przekąsem, a jed. ubierają się dla mężczyzn _ czasami ubie

nak nawet stolica śwl.ata poddaje się jej rają s-ię dla jednego mężczyzny - ale in..
wpływowi
na kokieterja w towarzystwie mieszanym
Niezawsze jest to poźąc1ane: przeciw- inna zaś w gronie paM
ko jazz.bandom i tańcem amerykańskim
Wybierając się na przyjęcie ciysto
mam pewne zastrzeżenia - trudno jed.. kohlece, zastanawiamy się n"d n,ajdrobnak nie przyznać, iż niektóre zwyczaie niejszym szcze1!6łem toalety, Bo przeamerykanom są naprawdę przemilIe I Na cież wszystko zostanie zauważone. ocel'!io
przykład .- owe zebrania czysto kobiJect"! ne, poddane nieubłag.anej ale rzeczowej
Nie uśmiechaj się z poIitowa.3Uem, ni;e· krytyce (któż oprze się urokowi takiej
powołany czytelniku...
krytyki;?!).
Nie mam bowibm zamaru mówić O) ze
Co za rozkosz uhi:erać się z myŚlą, te
bran;:lch fpoJN'Zfiych lub po1nycznych, każda fałda sukni, draperja lub ('lryfinal~
ale m6vr;ę o przyjęciach, urządzanycł uie pomyślany haft znajdzie gtY.1ne uzn.apnez kobiety dla g!C'n/t bliższych i d".1- niel Mężczyźni potrafią ocenić całość
szych przyjaciółek
toalety a1e na szczegółach, drobnostkach
W Ameryce zwyczaj ten zakorzenił i . suMelnościaeh - m.3.ją się fylko ka ..
się oddawna, w Europie jest nabytkiem bicty.
powojennym, enhlzjastycz,n:ile propa~owa.
T o też przed zjawtemem sie w ~ronie
nytr' przez panie. które zawsze zazdro;'- przyi'tci6łek zaproszonych n4 breakfast.
cify mężczYZFom ich "kawa!er t:lch" (Nie zaprasza się na lunch, ani na śniada.
przvjęćl
.
nie, ale właśnie n.a breakfasJt) bb popo..
Prze~ews7Ystk~em. - poznal!śmy
łud:niową herbatę - pjękna palfti poświę..
wą radosć ub.leTan~a S1ę dla samej prZyjem ca długie godziny sfud;om toa letf -.vvrn ..•

p:o-,

n()ści

"Niech te psy płacą, aż posiJnj.eją'''.
Prawdy Wilhelm II abs.oluttUe nie
znOS/ił. Kto snę ośmicl~ł mu tą povriedzlkeć
zos,tał natychmi:ast usunięty. Doszło wre
szde do tego, Ze nti.kt niJe miał ocllWagI mu
się sprz.eciwrać, tak, że wszystko robił,
co mu dę podobało.
Hr. ZedHtz dGchodz: na podstawie rewelacji swoich do przekonan';a, że nieszczęściem Niem:d,ec był z;upełn.y brak
..lud~i o mocnym krę:;osłupile", kt6rzyby
TJl'zeciws.fawoc się nmieli temu "mania1.:owi na tronie". Brak ten wywołał, ze
'·)ąilhelm li z Met.Jern czasu uważał sj'e bie
7,a j.aldJe~oś półboga.
Zda:waćby Slrę mc.!1,lo. że nk&łychanie
ciek3.wa książka hr. Zedtitza powmnn.by
pochii.;..łać na "monarchi.-;tów" pruskich
i'lk k u.beł mmr;ej wody. Rzecz 5ię jednak
ma 'V,'r~cz przeciWniile. Koła monarchistyczne wypowiedziały jUi nad hr. ZedIibem swoje "n.nathema", Stary ród ZedIitzów ogłosił szumni:e, że wyrzeka się 'lego
"zwyrodniałego
członka",
Wszystkie
zw1ązM oficerskie wykreśliły tto ze
j
sypywał go całego Śll:iegiem ~ ci:eszył się listv, Tak to mimo wszvstkich straszJułt żak, ~dy komendant daremnie tll1'.iło nych d.t)świ.adczeń PQlwoje~n,ych junkierlWał ze mie~u się wydostać, Pod1{«:tmo- stwo p"1skie się nie z:mientt'lo..
neg:o hr. Scherr-Doboran. DA śniada.niu
dworskiem ,.gospodarz" temi przyjmuje
[ZJstn~[
słowy: "Co, ~ ty, stara Świnro, zostałeś
zaproszon'Y"•
1
lawia~amjai
N[ezmiernii€ ciekawym przyczynk~em,
Tyfus w mie~cle
do charakterystyki kaizera. Jest podany I

UmYl1mi

dla

Ę

•

---'-:0:--

(Prawda o Wilhelmie II).

św1at całv, Z wyjątkiem oczywista Prus.
miał jui. l)tzed wojną swoje ustaIooe polęcie o tym "ukoronowanym błainie".
Dotychczas ukazały sję ju.z takfe charakterYft;,ki z pod p';'ór generał.feldm.a.r
szałka hrabiego Waldersee. osławIonego

•

~

ul,ran.;·a f

.

Z cudów te1efonu iskrowego.
w święta Bo·~go Narodzenia uie- catego świali:a, gdyż jak t-o d~nos.ildS~
mJecki kanclerz p.aństwa wygif'Osirf mo- my w Waty.kanie' ma być wybudom ...
wę politY'Cz·ną. przy pomocy telefo·nu na ri~l'ka ~tacia nadawcz.a.
iskrowego, Mowa kl slyszam:a, bvta w
Ang![ja dl().Ść fu! daleko po-stmęla. si~
tietJie chwill1i, dZięki., sprzyjając~ ~a- w wylkorz;Y5tywaJ~iu łelleionu is'krowem?!kC"l.tl pogody,. nrr.e tyl1m w wl~n:lch go. V\T najvO'i!lejsrem lT"ries!'k'Hliu. W
rnnasiach europeJskich, ~e ;tak~e w· sllreryn.iie czy na falOia:tee, a'!1€'tt':'I tam
A:n:e:-jlCe. K,anałlerz m?wll WOlno() l spo stuc'hać koncertów ł1Qwojnr "" h. \V
K0]111e. tak, ~'~ mowa Jego bV'!'<ł dosko- Li'V'e!rpoolu tańt{;zą wed?ug
di"vięków
narIte W'Szędzle słyszana, T~kz~ w noc karlelt grającej w Londynie.
Lloyd
Sy.Iwestrową prezydent NllelllIec wy- George wygłasza przez mikrofo:t mogto~ w~~klą mowę fln-ansrową do apa- ł wy do dziesiątek ty1sięcy budzi. a wiado
rafu lskroweg-Q.
.
. mość o wybarze lady Astor ł~ . 'i zna.TtE~~gO , ~od.zaju fatły J)r.Zle'POW1'arlalą I na w caJej Anglii jtrż w 1'61 gc . "V po
tełef?~'oWl . ls~row,emu. wi'fJką pr~Y-1 obJ1fcZ'&111iu grOsów. Najsz«sz '" dntycn
sz~osć. DZl~lrJ. tOOlU, wynalazkoWJ. !lle- czas zast()1Sowam\~ zna\a1A: tcl.ei,on iSkro
zacUi1ugo PaPl~z ?ędz!e mógł beZI>?s~e- wv w Stana:ch Z:f/ed"ocz onych ,
dniio zwracac SJę mową do kat,ohkow
.
---X)(---~

List do Pana Boga.

na-l

Pewien ubogi szwajciu udawał się
mu, Ale ooza.jutn on przysłał znowu Ust
próżno do wszystkch swolch krewnych 'pod tym samym adresem f z uwagą żeby
z prośba, o pieniądze. Zrozpaczony napi- na przys.zły raz. Pan Bóg przysłał 100 fr.
sał WreS7.c1e list poa adresem:
jako minimum swojej łaski nie przez po~
"Do Boga".
c:dę, a~e w intny sposób, "gdyż rząd byt
Poczta doręc?;yła list zarządowi Kan- tak bezwz~iędny, te zabrał połowę prze·
tr:tnu Ttlrgowitt. Pięciu radców złożyło się syłkĄ zapewne jako podatek".
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farn~6w

i

posłano tę sumę proszące-
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II

l -

52) lichej imHc.cji mannul'U, ~ał wazon z
Nad'Cho~, chvv€la decydująca.
Kranc zrobił ~on.ą mi:nę.
bronzu,
• ł uSffilechnął sję do siebie Kranc - Aut,
- Ależ,,, Skądżeby miał Wliedzie'ć?
Opodal
ustaw~
~yły
na.przetma~
auLo
.
,
Stion.oo.soll
zmtes:zał się nieeo i spoj.
Łodzi.
rażące dysproporCje flgttr k 1 gli\ps-O'We ] II . Nagle dr~ ~o ~bmetu otwo;zyły rzał mu badawczo w oczy.
--x-matmurowe,
. S'!ę sz.eroko 1 do S1"odka wkroczył Cl:ęzko
W
•
kł.
•
~
• • ł . L"
lbr z;yrn1J!I o braz Sc.._l'eSZC10 rze
•
Na Ś cran['e
W11:S1!J~. JalKl'ś o
l'llJJ1!enson.
.
.
.
Powieść
który krzyczał raiącem~, jaskrawemi far
Wyciągnął rękę do Kranca.
- p()ZW~ pan, pra!!l1!e ~c:' ze z.a-,
W':"witam'
ł ł cznę
naszą 'ćrozmowę
od
W1lelk~eJ
ody
awanturniczo - obyczajowa bat'nl~
• .u'lJ.
JJl.d.m pana,
' . zawo a .
ń k
Sł'
ł
t
. n~
.
Pr"'edsto~ia~ on nhraz Mfw" w któ J k
'd ':t.
.
Dkt l
. pa s · ą czes '"
ysu. em o em, ze nIe
.
b
~
,.
Ud'
"ał'
•
;:
t..
k'
'
"
k
•
a
~l
Zię
)~S
pan
pu
'
ura
ny,
00
S1ę
lubi
pan
gdy
się
tali:
pana
chwaI4,
ale
życia łódzłdego.
re, rnły 11 Z'II S'olwe /"omc.re l awa- ł ob ecme 1Nsrod naszych sfer rzadko zda"
t·"
..t. ?
Ot ,.
lerja. polllka.
.
emre nous moź.e 'o UJsc, prawOla . . or.
Pr~ed pałacem Sbinnensona stanął ltl_ Ohl'ZiVdlltv,Mt ldcz _ s:repnął do Me- r7,a.~;
dk ..
, ~1• Jk'
mam pana za bardzo z·dolnego ezłovn·eka.
tcsHSOwy samochód StiibLa,
. ' ,
.1
' '"
.
.;:nowo: "ru o wymoWl'l z W1e 1m,
nr.;...ł
.
,r'···1·
.
. . bte Kr-ane z l)brzydzenli:em.
znaczącvrn naciskiem.
o I' le SpTO", ] •yml .1. z.apa~k en!cr b 11 bl sl1n;J
• S zo f er wys k ?czy.ł zręcZiD!l.e na. zrem'lę
USLadł na. kaiThapie, umi:cszczon-ej pod
K'
~mf:I .. h
t S1' ir • 'e
wo !l... • acy UU'Zllle, Ja pam z d o y-wal,!J otworzył drz'\\'U.'Czki,
Z automobl1u wy • . t m . obt'a"em
.
~ ~anc u.. "- ~ iną
·ę
om.cZ'Il!i 'żyC1.e krGczą ZWYCięsko raz obranymt
szedł Kranc otulony w pyszne, {,o kowe y 1 P h ~ 'l' . ~ 1'1), .r f . kł . , ~~~n.'Il~IlJs'on me .. z~u~8.źył. tego błyS'kl! drogami... To mi się w panu podoba i
fatro i zadzwonił u bramy
~ CKWttl.li zJ:a';'"I g,t~ Pbo Jełymr
1. D.. otu.w 1':i:n<t1Jl na. lego męsk>tel .Plę kne1 tWllrzy i mo . przyznam 5lię szczerze' imponuj" mi Tui
.
!zy Sle ranCOW1 z n,:ie ywa
szacunił d II">'
. .;.;
• •
~
Uchyliły S1j'ę djężkie o&drzm iJ w 1.""" l!
.
kł
.
k'
...l
'" •
\'1'1
a 'O-J z UJTDUJącą 5rzec:zosC1'ą.
oddawrua zwrOC'llłem
-, {,ero rre swym n;g\ lm ~os~m.
•
d k'
k (
. ,uwagęd nla pam.a .l
~ciu stanął porij·e r z duzemi wąsami i
_ Pan pozwoli za mną.
. - ... rosz~, proszę, pan!l.'e yrc Lorz,e, mam sza.cu,,:e , to ~e fest ża en. pal'~e;g~.
~h11)l:emi., ",ryłupo:bstymi o c:ro tnJi.
Po~roW'8.dz.ił ~o marmurorwem-i scho- !,j,~ch pa:- ~ada.
,.
ryk) dla panskl:ego ~elazn<ego charaktent.
M;il!;:ząco wpuścił Kranca do we'wnątrz d.ami na. górę. Skr-ęcił potem w mro('To moW!ąc. podsunął mu s,korą ob{ty
~adągnął się dymem cygara i oiill,g1'.,ąl
\ zdJął zeń futro.
.
crny kurytarz...
fGtel.
.
dalej,
Portie'!' z,:1ri:rzyma się przed jak'iietMś
K~an~ usia~, '..
Obserwowałem, jak pan się wyra.
- Cz~ zameldować J?am.n panu Shnh:ensonoWl? - zapytał sa.ę grubym glo- / r:d.~ierr,i drzwl;(lmi.
Stmn~.n90n 'WY1<>;Yiszy ~. szafM pudło z blM i dosz~dł pan do tak %aszcryi:nt:':go
~em.
"
.
• ~
Otworzył je s~e.l'Oko,
cygaramI posta,,:>-1ł Je na b1'Ur~.
•
stan""wiska dyrektora jedne/!o 7. MjW'ięk
~(ranc. wYJą~ elega':"ckJI'n; ruchem W!_ Proszę! rzekł do Kranca.
. - Proszę, ru.eeh
p~ltt -. ~'v\rrodł srych zakładów przemysłowych Łodzi...
'tytt)wkę 1 da.ł Ją portjerowl.
Wszedł do środka, Był to mały, za- SIę do Kranca - będZ1e ~Ię Iep'leJ roz- Pot.r,afił pan w bardzo krótki'nl czasi~
Port jer zn,iiknął za czerwoną aksamit- cisz:ny g.abinet, w ktÓl"'flll prze&lrrclywał m.awhło...
zdobyć bezgra.mcme zallfatl~1e StubIa f
ną kotarCl~, a Kranc począł sIę przYl<I~,dać i pracował zwykle Stirnnenson.
Zapahh. .
'.
P!zeprowa,clZ'ić w jego fabryee reformy,
~ze3bom 1 Orf\'lmentom w p-oczcks.lm.
- Pan będZ"ra łaskaw chwHec!kę zaArom.a~yczn'1 dym, baVlansk[eb cygar które mogłyby wiele ZTOli:Ć gdyby Dlie ta,
PanGweJa tu ch~otyczność ch, rak- 'I c?~b.ć - zwrócił sti'ę port jer do Kralllea rozszedł Slę po pokOJU.
, że Stiibel mówmy s.zczen:e, jest hż k01!\
teryzująca do~konale brak wszelkiego ".- nan Stlnnenson zaraz nadchodzi.
- Zapewne wie pan, albo domyśla p1etn'J1Il b.a.nkrl1t~m.
.
smElku es\etyczne~o u parwenjuszy. Obok '
Kra.nc skinął mu pobkująco głow,\.
się pan - zaczął Stinnens.on - w jakiej
(I), c, 11,)
Wenus, Miloń~kiej, rzeźbionej z jak5iejś I
Port jer wyszedł cicho z gabinetu..
sprawie prosJem pana do SiLebie...
ł
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ZWYCZAJNE: mlt. 30000 ba wier~z(... ł1i",etrowy (llustr()ll e HI 91:DII.) W TEKŚCIE MI!;. 7601!!() za ..,iarsz mil!,.
trowy lita sir. Ii 3zpal!y). !\ADESŁANE: mI•. "0000 za wiersz milimetrowy (Jla !Itr. b !npa!ty), K~KROLCX!
m\;. 5cOOO lm wier3~ millrJOletto...-y l!~ str. 8 sz"al)"\. ZH~e~I1OWe I llIślubinow& po tekśeie .k. IUI Mil. Z.
1I1H!j5co..e o 60 prot. Jeołej. Z:3~ra(j. o 100 proC.4.·~ŻilJ. Za UotHlil'lWf tl.tUk o:IMfta adntilll$tr. Ille .sl'l)w i d~

fledakcja i Adarini$traqra, Piotr"KOWeka 40. Te!eiult fr'J·14. Oodzlny ptZfięt redakcji 6-7 po połl!dl!hła Rę.!iopjllów ll~4Wf~t de PWllftJtq
Każda nOWa podwyika ohow1ąwje wszystkie jut pn:yjęte ogłoszenia dG ~łlłilY cen ~ ~ zawg~Jiom.iłnł4.
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