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ferenc:ia z mi'lL Dorawskim będzie miała
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~eracb rządowych.
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ciele przemysłu cały S'leTeg spraw ZW1~
Z8.Dych z obecnym kryzysem,. między
iDnemi omówię sprawę dostaw sukna dla
armii, ,tfdyż ~ug 05tatnich informacji
_Cl.1l8 cr..ęść tego sukna ma byQ zaku.
piona w Angiji, wskutek czego przemysł
krajowy su!.fl14) to prodnkuje obecnie w'
'bardzo małych ilośdaeh,
WdnJU fMnęjszym iIIspektor pracy,
p. Wojtkiewicz zWI6cl się do muystkłch
związk6w zawodowych i zakomunikuje
,lm rezaltaty dzlsiefszej konienncit i ~o
la ewentualnie, specfaJną konferencJę w
tej sprawie.
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PODZIĘK.OWANIE ZA KC;>NDOLE~CJE

PAT. - W,\RSZAWA, 7 styCZ-Ma. _
Min spraw ,vojskcwyC'h generał Sosnkow
ski w odpcwiedz; na puesłan,ą francuskie
mu min;słrowł wojny kondolencję 1: powodu śmierci szef!!. sztnbu gen.. ann!i fT81J
cttskiej. gen. Buata. cb·zym.ał depeszę W"f
Siebie i a.nnD
potskH~J od tr..tmstra MagiM.u.
NAJWIĘKSZY MŁYN SPALIł. SIĘ VI .
Wll.N1E.
A. W. - WILNO, 8 ~yeznia. - W dn.
7 .b. ~. spłc;~ął w ~lnre młyn hr,. Tysz..
kblewklcUl,' .dzterta W1 onbY ł prz.ez. kWlłeńsld
an 1"0 nlCZY.
y1l y naJwlę szym 'W
mieśeie i od~rywał rotę re'!Ul.ałora cen
procJaYtów zb~owyeh. ZachO<łzi obawa.
t~ dojd-rle do braku mąk! w Wilnie, p~
n:eważ pClzcsbłe młyny nl;e będą": stanlG
uokryćz.apoŁnE"'bowarua. Produkc,a mt.,.
na wspomnianego wynosh 4000 pud6w
mąki dzienme.
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Położ~me międzynar~~1 .~ga. de- Waszyngtonie rzba reprezentantów na 68 akerem, izby reprezentant6w 68-go kant)'zji w s~eregu spraw ~~zeJ .pohtyki za- sesję. VI tym W'ła.śntLe dni! wydarzył się gresu. otrzymawszy 215 gł09ÓW w dziegt"an:czneJ i przygotowama Slę do zadań U1'zy wyborze przewOOn'cz'><:ego czyli spe wiątym balotowaniu rzuconych przez d'eka'
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A W1ęC naprzód zoTJenŁowa(: SIę trze- hryzmu amerykańskiego wypadek. Przez retta. .
f>a w sytua~i, stworzonej traktatem Iran dwa dni głosowano 8 razy, a żade~ z kan
Wybór ponowny Gilette'a speakerem
eusko-czeskim. Ta umowa ma dla nas c1ydatów nie uzyskał absolutnej W1ększo- • b tał'
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promisoWi, jaki zawa'rli regularni repubh
względu na uJ~WD.LOne lUZ plany. ra ePowockm tego byli tak zwani progre- kanile z żywiołami' progresywnymi i radyesza, !d6ry soJu~ Czech z FranCJą. u~a.źa s)ścl albo radykalni, kt6rzy chociaż nale kalnymi z łona partj( republikańskiej, Z'ota wstęp do SO~USZ'l1 franko-ro.sy)sk:eg~: tą do stronnictwa republikat\skiiego, me bOWiązując się utrzymać w mocy regula- URLOP ZDROWOTNY czy POLITY,.
P. Zam~yski nie ~ł niestety, lnform~ chcieli głosować na kandydata republi- min, czyI;
wa i reguły obowiązujące
CZNY.
ł przebIegu paryskich rokowd. d-~.
kllńskiego, w ten sposób nie dozwalając w 67-mym. kongresk, tylko przez 30 dni, ~ A. W. _ MOSKWA, 8 styczna _
eJscu
• na oddanie dJec:ydufące; Większości gło4lesza, n;imo i~ cały czas b~ł na D.'U
w t
czask. kaidy członek kongresu Ogłoszony dziś kom.unika.t o stanie zdro.
Ale ...'" '::'!'\~1l, lolk~ lat nas~l Jrl,epOdległ<.>- s6w temu kandydatowi, ld6rym był kon- będzie
al prawo wnd>eŚć takie popraw wia Troctdego wywołał tu wielką sensaici !: ;,~y SIę sztu~ przebaczarua gresman Gillet.
. do e tam~u izby. jakie uzna za. sto- cię. Kom.t.mjikat uwattany jest za dątenł~
bł~,Yi~
. .. ' 3~J dyplo~CJi.
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rac.3 go
Paryżu akCJ'e celem ŻąclaIl dla srebre mi'e1~c w wa.tnych k0- wszystkie poptoa'\V"ki i w cFągu oznaczone na została przeJścrem tego. u>() opozyc,.
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ch wielkich interesów psA- nll"'Ja,.c, oraz zmiany regtl
lnU tz y. go termmu prze staW1ć Je na pOSl'euz.eru.u
Ił rony ~s;!nownego umocnienia naszej Wobec tego że anf republikan.ile ani de- plenarnem izb., reprezentant6 do dyCH9ROBA TROCKIEGO.
;~~cTrzeba tu dużo taktu f dużo ener- mokraci nie ~ją ~kszoś~ ~cydująceJ skuSJi wol 1l'ej, ewentualnyc~ ~opt1aJWek i
A. W. _ MOSKWA. 8 stycznIa.. -.
gp, a 'W każdym raZie przeświadczenia po grupa progreSIs.tów stan:owi. Języcz:e~ u następniie głosow,a.nta nad runu.
Dzrś 9głoszono biuletyn o stanie zdr~
~bu st nach, że linia polityki polskiej w wagt, co wyzyskuJe ~a siebie.
_
Jest to ,węe 30-dniowe z:awiem:!nre T roctdego, W' którym szereg powag leku
danej kwestji jest ustalona., te Polska wie
W pierwszy dzDe6 zebranła słę tcO'n- broni, które progresywni i radykalni człon s1dch stwierdm, ~ wobec trwania choro-o
110 czego dąży~ li potrafi żądania swe ~resu 415 reprezentant6w było obecnych. kowie izby chcą wyzyskać na rozluźn,je- by, mogącej przejść W' fonnę o~ pn,:
przeprowadzić i
w imieniu Rzeczyp?- Na spealtera p",:dstawiono ~and~d:atów: nie regulamimu i uzyskanie dla mniejSZlOś kJin;atycznych warunka~h mieJSCowyCh.
tpolJej przemawia człowiek, ktłó~. Dle byłego speakera tzby ~. H. G1lette a (~. ci pariyjnych VI k~esie :większych kOlllecmem Jest udrleleme mu. ~ompletn~
"prowizo~cmy~ zas!ępcą ~stra który zdob.vł w ostatnIm baloŁowanłu 197 praw wnoszenila poprawek ł stawiania g~ ~opu na przeciąg nkmnłeJ lak dw6cll
apraw zagramcznych , BD1 też młnistrem gloWw, demokratę F. J. Ga;etta, który wniosk6w na posiedzeniu izby bez odno- ItlleSlęcy dla pr%~wadzen1a kuracJi, kl
)a 24 godzili.
zdobył 1% głosów, a re~ tj. 22 gtO$Ów szema się z nimi do specjalny~h komit.e- matyczneJ.
Ponieważ
.przypadła .p•• Zam~y- zo~o oddanych na. rep. Coopera z .WIB- tów, które dany projekt prawa forsują.
iemu, musi Slę tez równoczemme ZBDlla- conslntt (17 gł.) ł rep. Maddena ~ ntmof.s. P'erwsze to zwycjlęstwo progresywnych RZECZOZNAWCY AMERYICAJqSCY W
o ć nowego posła W' Paryłu, któryby Są to głosy radykałów ł progr:esywnych z a l choć 'W tym wypadku zmiJerza ono do
PARYW.
1'0 kę tam należycie reprezentował: ~ą- partii republikańsJdeł.
o!lóJnego d'ObTa, niemniei a.toli pn:y oPAT. _ PARY:t, 8 styemfa. _ PtUIII
!&mie to jest tak jasne, że nigcJzd.e Da SWle..
Dop.łero 4 grudnia p6fno -meC?JOren1 re hecnym układzVe Sil1 w kongresie, gdZie wita z zaaowolenmm przybycie do Paryta
cle nie trzebaby go podnosić. ~nestety, publikanie poczynili ustępstwa. progresl. progresywni t radykalnr reprezentanci rzeczoznawców ameryka6skich gen. Da..
przykład hr. K. Sapiehy, b. posła w n- stom, wicb;ąc, te 8-krotn.e gl~o'W'anf,e dn- stanowią języczek tt wagi, spodziewać się vesa. i Younga, dla wzięda ttdz.iału 'W kOc
dynie, a potem mioistra spraw zagranJCZ- ło taki rezultat: Garrełt - 198 gt., Gi11et motna dalszych ustępstw regu1atrnej pili'- mlteci'e, mafł\cym m~ zdolność płatnł
ttych, czyni Je aktua1nem._ P~ommamy _ 197 gŁ, kandydat radykaln.y p, Cooper tji repubHka:6skłieJ.
~ ~temiec.
bowiem, że ten dYP!omata,
z _ 17 !!losów t drugi kandydat progresywOkazuje się więe, ie bhl ideeydowa
posterunku londyńskiego na ul ka lond~ nych Maden ...:. 5 głosów.
tl-l wt'ększ:oścl występuje Jako ogólny ob STREJK. GENERALNY W DUESSELdługj czas nie obsadzał stanOWjSI"
•
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akiego, rez~rwuJąc Je dla siebie - na
W obee tydt ustępstw .hn~a.t repu ław m. iU. ł ... ~1J1 • Stanach ZJ"7IoW-OCZO
A. W • .:- BERLIN, 7 stycznia. - W
przyszłość. Tymczasem w Londntie za- b!ikatiskł Gntd w 9 gtOSOWanl'U uzyskaw nycb.
DiisselclorUe prok1amow8DO strejk geuec
padły doniosłe decyzje odnośnie do Polski szy p<)~ progresrstów, został wybraralny.
a rząd angielski nie czekał z niemi na nom':ealllleD.'!!mllI.mm'!!mmn:m_m::Rrm____m ___m _____________aBlll!R8
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minację odpowiedzialnego posła RzeczyPospolitej. Zresztą i w wypadku konkret
nym, mÓ'wiąc o p. Zamoyskim, nje czynimy tych samych zastrzeżeń bez pewuych podstaw.
Drugą sprawą obok traktatu czeskoIranci!skiego, która stanie przed nowym
IWnis1rem spraw zagranicznych, jest kwe
stja małej ententy.
W najbliższym czasie odbędę f~ przed
sławiciele nową konferencję, a na pnrzą~elt obrad wejdzie znowu przysłąpi-enJe
Polski do tego ugrupowa.nla.
Myśl o podobnej ?~ji Rzpljtej Jerl
r.aSE.~n.iczo nieuoZttmIał;a i tylko w.ifłYwY
czechoii1s~j narodoweJ demokrac!,t • tud~id p, ~~lza i tow: mogły U~lC Ją u
nas V(o~ole przedmiotem roz:vazań..
l\1.ała ententa skierowana lest SWOJ~M
ostrzem przedw Węgrom, podczas gdy
Polska de ma z Węgrami żadnej sprawy
spornej, a przeciwnie W!!p6lne interesy
pol:tyc:me (ochronne przed zachłann~śdą cuską), gospodarcze ł tradycję Wie~o""ei przyjaźni.
Mała ententa pn:ec.iwmawil się ze
względów na Jugosławję Włochom, podczas gdy Polska dbać WiD~ o jłłk!!~!1epue 5tot'lmJ!rl z Włocham.i ze względ5w na

ro!ędzynarodowe m,ac:lcrue Włoch (Rada
embHacJorńw - U!!a ~t.6'Wł l ~-

l

czas gdy Włochy oddały nam chtł.e asłu cle ~ła traktatu ryskiego, a mała enPrzypo.nrinamy rotę hr. Sforzy w spra t.enta ~ie przyjmie obowiązku zagwranwie górnośląskieJ i MussoUniego w spra- towania naszych
granie wschodnich.
wie u:r..nania naszych granie wschodnJch. Prócz tego młala Polska zażądać, aby poU
Mała ententa Jest' fnstmmełem
tyka małej ententy nie nosiła charakteru
łyki czeskiej i ma małemu pe6&twu cze- antywł4JISkiego.
•
•
sldemu dać dla jego p1an6w ST.efS.'l:ę posta
O tych rzekomych posttm.ęciach naszeJ
wę terytorf.alną. _ Polska racja stanu mu dyplomacJi nic nam oiicf,a.Ime nie wiadosi natomiast najbard%iej stanowczo zwal. mo. W każdym. razie uwdamy za szkocza6 myśl o seperac:ji czeskiej 'W Europie d!iwe, że wogóle m6W!i się o możIiwokf
!iTodk.oweJ, a na.1tuem
fe$t uczyttien;e ,.m.ało-eu.tentowej" sJroku Polsld 1f przev/szystkiego, aby rola PragJ, Jako organł- ' ~dć.
zatora nowych konsłemecf1 europełsktch
Cytowane przed chwilę zasłrzełenia
stała się bezpnedmłoto"łY1lo Bo prucie! i warunki pot.me 54 albo zgoła niewyraz Jeszcze pn:ypom;namy, te ~ka" starezaJ~ albo naiwne. Njcnvystarc2aEuropa środkowa to tylko potnOst dla jąoom do wstąpienia wskad małej enten
Ro5jt dp Europy r.aehodnfej. Jaklłt rolę ty fest uznanie przez nią traktatu ryskie.
("'..d~ra w6wczas Poltka1 Nan.ędzia ro- go ł gwanmcJa ustat?nych tam granie.
syjsko.~Skłego1 1rt6remu nadto g.-ozi~ Co do tego wo~!e me pow~ być wąt~ utrata Małopolsld wscMdnłe;. pIiwoścL Jeś1ibyśmy bowiem P~IłWtedy bowiem myśl o czeskim kurytarzu pOt do małej ententy, to - rwcz Jasna
r!o RosJi odżyje 'W' całe' pełnt- Jako pełnopraWIłY cz!onek. A sJroro
Czy mam.,. vńęc Istotnie dopomaga6 mała ententa gwarantuje ws~$łkim Indo własne; klęski?
nym swym członkom ich granlce l podOstatme .telegramy z Belgradu twłer- stawowe dla nich traktaty (St ~.
dZ4, że Polska złożyła wobec propozycji Tria.non}f to Polska nie może być gorze;
przy~tą!>i~a do ftU1łeJ ententy oś~.adcze traktowaaa. Okolicznośc f że np. Czechy
nie nega.tywu.e, a w każdym razie dała nie t11AIMy dotęd trakt.:rlu ryskiego i że
do zrozumienia, że o JeJ pnystąplen!ll
I'WahaJq ~ nmat ~o nawet w r&.:'!::e przyIM tak długo mOWYf dop61d wszysłk}e stęI>ł!}lla Polski do mdeJ en~enty, Jest tyl
Qa4&twa ~ e.ulłDq nic ..~ na I&rJ~. b wgUa6WkQI a:w~ O(:~kiwać mołem~

!t.

pon..

Je,

I

me

po tef w gruncie neczy antypolskiej kon
cepcj.i, a zarazem nustracją planów eze.
skich wobec nas. Ale w takim razie
_ . poc:o wog61e rokować?
Zastneźenłe odnośne do potitykł małeł
ententy w stOS1llDk:u do Włoch jest _ po.
wtarzamy raz Jeszcze _ naiwne. N"Je mof
Da tądać od ryby, aby me przebywała w
wodzie. Grupa państw, której uczestni.
kiem fest Jugosławfa, Qie może w drlsiq
szych warunkach być przyjazną WIo..
choro, a Włosi m"JS2'4 Ją traktować ~'lloo
przeclwn.ika. Jeden II wybitnych pol~ły..
ków włoskich powiedział dop:ero nie..
dawno, te "słowiańsko-rusofils.ki MGli
małej ententy to bity ~ości~ po kt6rym
rosyjski toł1l1et"Z (dziś czerwonogward%f..
sta. a ,tttro lmzak) dotrze do Adt'ja~z:qN.
Włod me'&wykle zazdrośni o swe ,~ły.
,..,. nad bn~Jłmi Adrjatyku, bronić się
będę WS:lc1.1rlemi Siłami pru,d wnn<'CD!C!ilem Jugosławji, a więc pm-.1 "mro!. enteałę.

• •
Z wego splotu zaą;tądnień poJitycz.
nych, czekających rozwiązania, wyję!:'"
My tylko dwa fragmenty. Ale już onG
wykaZu!ę, Jak bardzo celowę l rozważna,
ma by~ praca I1Owe~o mJnłstra spraw za
~ran1cm~ch..

•
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•
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JURnAl flAMf' (Wienny lłomieó)

P. Otoszkowski na chr~ł!1ach tU urz~dnl1la lIlagistrackiego.
l
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Wspaniały dram.<lt 'Vi B·miu aktach podług powieści H. Balzaca.
W foli głowneJ premjowana gwiatde 1Utechświata

Norma Ta lma dg e ....

Cieszcie .ił» mieszkaflcy bawełnianego grodu Ił

ł

nlebezpiec2nego
-~

Józef Matczak, "s
oto m6J prezent dla . .nim. no., nape.no, ręc2ę za to..

Prącia

Wśdekła pogoń

!WłerzOIlO

los

Wobee ostatnfm Słł1utnych wydarze6,

Lecz słyszę ludu donośny głos,
I(tórycli gruntownych cbce przeobraie6.
Ja1l kraj pOMadę - lud pyta DI1fIe,
Ma lad cywłfny ezy 1ł"Iłtk~- krwaWĄ,
A ja rozmyłlaJd, " skto6 drap I ( t1ę:

*

c;ą mam

tU w lewo. ery mam IŚĆ " ~
, ~ mam lAt "Iewo? Przewoclnła nit,
","ęc ma byt p t a w o, co td Ile 4złata
r koDStyt1leja ma Istna być,
CO Da ~pleae dotąd została.

Lea rclJbJfII

.nłnU- chdał

~ Płottk'owRtel
1tł&-y

W nocy 1: dn1a 30 tlt lt grudnia r. ub.
udał się Ula ttl. A. tgo Mafa Dr. 25, gdzi'e

~ bratnę

kEWWA.

A tamcI? Od nich tet .um. kosz,
Bo dla Dłch postw móJ Jest zabawą...
laJaI dń lDogę woJnoM.? Za ~
Czy mam fjf w lewo, eIJj mam lU w prAWO?

fcefD

J'W'Ołwet f., ",iOW~., to " skr06 te. chybił.

l to ~, ",. wet tIłę l

Jaki

zMegt.

CZYJE RZECZY
.

kroM.
.

. ~ po(l:-ms ~ W' miesz..
kM$.t W~eda Matcz" ~
oka%alne ,pooz,kodowanym, a ~no~: t) ~deł~ fabrrJri "Hu-

mycb fZł\d6w przeminie żwawo,
WIem~ kODteut ze mDłe uJe będzte nfkt,
Lecz aGi w lewo póJdę, ni w prawo.

_______________- ___-~~~~~~.~~~~.~~~~W~s.

_
,
Z pomocą ~~ll"U rrzybkgll
: chorąty z b O'lttt 8&l.'ilta-rne~o W. P. Brom
sław Swa.rodzki, Irl!óry, Wjząwszy od postenmkowego szablę dął
r.latcz1\ka
i zat.ądał poddauła "ię. A~.e !Y1artcz:ak -'
~ ~motalDła się z cho.rąi:ym _
lćm-zy3ta.lqC z tego, że mu poślizgnęh 5~~
noga, - ugodxfł go 2 razy szt,,'letem, n.

ma

, ~~~lm~d.

.J~m't F~ (P1otr1c~ nr, f25), 3)
ftrmie ,:e.~C'lla JabfkQ'W'SlCy (piotrkowska
~. 11~, 4) Chart'0ro'Wt Fe1sord (protrI/
"t
A! , ~
.Kmn:ka m. 115). 5) Benł~ Cterlok
(\V6lc2:a-6 a 78). 6) RMy BtttC1ńdrteł (Ki
tJ.
I~o 122), '. Je'nOWf Rtlł!kt:m'ak~u
Odąak..... zaufabla społeczeństwa-jedynym ratunłdem. (A~ 24), 8) R~erlow1. Hau (DdańRok 1924 stawia władze samorzą- nldw ~cyctt mołe uratował ska 1~, 9. Mak:rowt S~l)'I'ro (Al Koś-.
~we ł6d%łde

miasto-w pr:zedwnym boMem raZłe władze nadzorcze, które kilka..
krotnie .fut zaznaczały~ ł! rtłe mafą
zaufanh do celowości poczynań naszych Wł:3dz komt1llalh)"cb lImemo!liwią ruHn ttty'skwie po!yc.tkł państwowej, CO doprowadzi miasto do
bankructwa fInres~mow()lnt-eńi3.
~ m\asta leżą difś w r~
Większości rady....,. na nfej zadęty

~M~

Sz~~1~

kf-\ty Tut był bez rewolw~ru, ~flyż 7.~ lhf! ~ po drodze.
Przy zbiegu ułk L;;'('l-wej i Artdrzeja
tlllało si.ę za~ać Matcz<,.k.~, ')d 1~ ńt"ello d~bT'a'1-o pokn~irmy s~tyk , 1,tl\1'
k~ (" ,1,~ '~'~- , :: i ldc" zcz~ do pTZr · ·,.~h
żel:;, "<1.
Józ-ef Małczak prr.yzn.ał się do 13 kn
d~1~ł.y m{er.zkan 1owych. G"MOW" t ''''az
., MieC:7vsł~'\""'!m !ojc:.. . ,-;l<ow,.,k:m . .}!t.~~
Hr.,'" m}zH It, V't;c··::ch!) l'hlcz:\'" rą ul
P:ob.·ko1;Vskr~j nr. 165 i u Zcfii Dąbrowo
1< le1 przy ul. Z"kąmej nr. 45.

mie,·skie

w obliczu krytycznej
sytuacji finansowej, która grozi ma..
minie S8morzędo\ftj ~łkowllem n~
nieruchomieniem.
Dotychczasowa polityka finan:rowa
władz komunalnych odznaczała się
bezprogramowoścłłt ł całkowitem negowaniem istotnyth potrub gO~plJ'Parki .- to tej; droga połowa roku
1923 przyniosła b. powatne szkody
naszym młodym organizmom powszec.hnego nauczania, opieki spoleclnej, szpitalnictwa i wydziałowi handlowemu, którego uratowała je.dynie
od całkowitej dezorganizacji przysłngująca mu autonomja.
Po dziś dzień samorząd miejsld
niema ustalonego budżetu, który wo·
bec odebrania miastu prawa śdągania eałtgo szeregu podatków, wykazać musł potworny deficyt.
Jedynie całkowite zmienienie do~
,ł.YchezasoWtj polityki i taktyki strOtlJ'

~2~.

cl~ko nmnv pozostał na ulicy, z-:ś poste
runkoony Sobas.iak ~ooił dal~ j .M1[c7-'1t.·~,

W obliczu no.ej ...p parlametltu młeJ łdego.
·s,v ·m.·asta spoezp-ły W ~ęl,.. . . . ~b rady

Lo

~m chera?

Pttyue\!ł OlI! 'i!o mTe9:atia.ma alca. li&Pos~~ podątył Zla nim. Przy
~sf~1fO dn1at lecs
widok oczekufę- ul. CegleImane) Ma,tczak wystr.zelił VI
10 ~jtaa gł śJ. wyki te- 5t~0Dę po8tełUnkow go Sobttsiaka, led

Kr~ nłe Da&zĄ tyć kreaturą.

czas

Ma4cza1i pomimo rozbicia jego ban{{}

~ dna. ~ po kr6fk1le1 ob. d<'4tona:~ kradz;~.
~et'Waqi - PnJepfl)'W~ w młedaWtedy podszedł do n~ patroluł cy
ttfw Wofdecha M~kaka. tnńzię, f'eztd- posf:ertmkowy 4-go komi8a'rjatu P. P. W'
ta:
Jdóref było
,ŁodZli Wawrzyni'Elc Sokusiak i z.a yŁ.al
nSbrego rodza;u garderoby męskiej i dam co tu rd>; .Matc~k odpCYWiedzi~ l, że w
eIqej, wehriea,ch kocawt ma. . . . . . Rp< tym domu nM~ka. Jednakże Matcz.ak'
t~. platerów !i ~ych.
wydał s~ p~kowcmu osobą p<>Ó.et""
VI młe«manm. W ojc. Matczab rosbtł .rza!ną, wilęc ~ł! "Ręce do góry'"
Jedn~e ~Mi.,. za.wodow'}" ~ W odpowiedzi 'mi! ~to Matczak mł1mentat
~ ~'W w~ d lt!-e sią~ął za łwoń ł ~ował w stro~ę
~
- fld&mo pod 00"Posieronk~ego Sobusia.ka. poczem za,~
,
czął ttc{!eka~ w S'tron!ę tlIioy Cegie-lni'anej•

Czy mam lłf w ~ W~ znowu d,
Co wdąI tlo~,.t mam· J .gbUror,
• ~ mt butnie do wyJśda drzwi,

AlI

WALKA Z POSTERUNKOWYM.

Tego

.

C.,

pomocą recwołweru służącą.

pn;e(:howułe dałeJ grasował.

~~.

jJOprzee .-.

ty pn:r ul. An~ nr. 24 tl Jana Rafgałanterji'f bowiem
poczkodO'WilmemU Rutk.owskiemu, który
Mę przebudził i ZC1C%ął knyOt'Jeć, przyło
Z,.t t'e'WoIflIer do ~owy i ~biegł, zaś
ny kradzieży pn:y ut Aleje KOŚc11 1szki
m. ó9 u Maksa S~!łfira sterozywa-ł v

kowskfoego rófnyeb

nr, 165 ma soyna,

,.,.. rIodqeJeaa i teft

*oł

'a

Precz rydJłO PóJd~ l to z nłesła~
co fm srlacbdt, profesor, pali?
er, Ulanr lU 1f kwot t:ty mam lłC ... Jm'wo'1
Cą mam fR .. pI'aWO, wt~ paóstwa tnos
Ma mów
karzy grabIć czere ,
Długo! wytywl~ to gniazdo os,
Zwłaucza, gdy angttk {ło~k.f nł~ d'"
f'Z4d%Jt eftde,k. patrjota zł,
I JmtJ ma gorzeC podzłemną lawą,
Drwt.ąc z ttczyeh tepresJt. przyrzeczeń rngłJ?
Czy 1l!3ID f . lewo, uy mam iśt .. praWo?

lłiihrtły ałoWłek, kto pyta cI%M,
mam ł
program uero~
~d~ 114 błłlkał Jak
lesłe Mtś,
KrOk raaprzód zrobię I w tył dwa
~ jadł ~y JJretUJersId _Ud

eCJalność"~

postentnkowego za strzel J!\eytn
rabusiem.

Od ldIk'u ol• . , . . , dal
1». ul
t:"f Pi-otrkow<sk'IItf ł ~łch zucliw4~
łEradddy, pr'SfCIIMD 1Ip0000b ,~
teh wska~ł M ,tle kradz.łete cłok~
'.
bTł'1 pn;ez ~ baMę, kt6nif
~~ .~ • byłt> m-om.a..
Dopłero W' Cłmłu 18 grudnf.a 19!3 1.
fmrIcofonatłbUtJ I brygady 11ftędtt ltedda:t!go 'W łJodzł ~ddt!1ł
pouftt!e.
e Wofcłeełl W.~tłoiCJl'ea domu p

Refleksje premjera Grabskiego.

Po...,

pollcJ

2i ja.

manufaktura.

... .tła olej

ZgrzytYJDłnhI BIł

zło

cll1~zkt (9), 10. Piotr~1 Wb(hr9k~mu
l,t) t'T'Z~sta.'W'fdełm Ba,nku po!:kich

ktrpc~ "p~m~ow(!6w chrześcłan
(Pio{~k~sikn 11~ ~Z(!1'l1 wszysc~
-'\ł1ylUfe'nfe.n.~ pOZ!l.'1o'h ?Otl\l'ę~ oku:.anyml
im ~. rr.eczy p.~ltodz.ąee z
ct<::ko~ycb tl nich kra~zi~y. ,
C7~6ć skrLdzicmyoh ptte

.iot6w Z'MDochocTze~ie ~ 11~iłcwanic z-l/i~J. "'1.
,J
u pas«'B. M~!l
, A ~! i'o-t~n.t1\kowego Wawrzyń~ S(Jbl1.:!-::1.1~:t
czaka, r,am, pny
K-onmntyn.owsk!eJ i zrucł:mk dę ikbgo uSl:kodzen l.a ci:tła
odpowiedzialnoś~ za tę straszliwą nr. 35, ktÓ1'e!1o a1"e~ztO'lt!atro jak równie~ ::llO't's '}cml1 BronTsb.vrowi SZ-'rarc'Hderuinę, do której wlootie nas swą Frł'.!1~i_ę Wojr.li~, i~" pom-e'! !')'t< zo~tało P"Z':+ "'~n~ VI ,..1"":11 ?, b. :n.
niepoC7.ytalną półityką gospodarczą, n1c~, " -'U"TCj rÓ"Wll'1t?Ż zt1;,l~"'iono kra- do pana ptak, ·~t01"a ~~~ó r p •• ń'!! S?d!l
magIstrat.
d;.:' ~:~ l'ze~zy.
okręgowego w ł.odzj w trybi~ pos ~poSytuaga
b. trud..~ i~,
Dafne ducho.c!z nr€: utta.1iłe, k Jó~ef wa ł!. dC!lfs.iM~~.
As.
nie jest Jednak beznadziełn~.
Mate~~k po wyjściu ~ 'więzienia w dniu
r
•
?1'r'- .
Mądre posunięcia taktyctne mogą JO 1i~ca 192.~ raku zorg nizował bandę
umożliwić władzom miejskim odzy- 5!d1.daj9,Cą ~ę z Mi tyÓł.l'!~ Wcjdeskanie nufama \vł. t
yUt i ow!lfe , i ; .... ~cz . ci t!f) ~"d 1'I.ie

m.

i

teSt

społeczeństwa ł6d~ki-ego,

ratunek

,,

będzIe już

b.

a

na. re; CZ()łe z bl'01lf,Ą
w ręku dokon l kilkl..lMstu ktadzi.e:t;,
Gdz:·'" - !!it~'! nr. pn4>~t.h dy, tam ~o~r
Tel. 2 4 .. 66.
19
br lt. W ten ~ ee tift~M kfttdzi~~ r~~L. :f~~~lr~~~;

wów~~ tlfęt

łatwy.

Wił. • 1(01.

o ł $b.~::v

I
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chwili, gdy przemysłowi włókienniczemu grozi unieruchomip-nie, rząd zamierza sprowadzić z Ang ji S\t no dla armii.

Kolosalny, imponujący wprost roz-, wych w Europie - swą obecnością,
wój przemysłu łódzkiego po wojnie, to wizyty ich świadczyły o zupełnym
który zupełnie nie był współmierny braku znajomości stosunków łódzkich.
z istotnemi potrzebami rynku wewDość przypomnieć tylko rzadkie
;::-:::1:.:~~~[5~~~~~i, nętrznego w momen~ie kryzysu odwiedziny ministrów przemysłu, któgospodarczego w tPolsce i braku rzy dość mieli czasu na rozjeżdżanie
rynków zbytu, stanął .wobec widma po całej Polsce, dość wspom nieć
katastrofy.
tylko rozpoczętą w swoim czasie
W tych więc warunkach punkt akcję budowy politechniki w Łodzi,
ciężkości kryzysu przesuwa się ku aby uświadomić sobie bezplanową
dzisiejszym konferencjom w mini- politykę przemysłową i metody, jasterstwie przemysłu i handlu, oraz kiemi do tej pory operowano. Wyw ministerstwie pracy, na które u- nika więc stąd jasno, że do rezultadali się przedstawiciele przemysłu tów dzisiejszych konferencji odnieść
łódzkiego z dyr. Pawłowskim i in- się trzeba z całkowitą rezerwą, terntynierem Rumplem na czele. I tutaj bardziej, że n'awet w momencie 0-"""-:--~~"""""'7"!'!!!~~~~,,~~~ stwierdzić należy z całą stanowczo- becnym, kiedy rozstrzyga się kw.eścią, że zbyt wiele nie można się stja bytu przemysłu łódzkjego, kiedy
SĄDOWY.
spodziewać.
.
sprawa ta stanęła na ostrzu noża Do tak pesymistycznych przewi- do wieńca zasług sfer rządowych w
widywań uprawnia nas dotychczaso- polityce przemysłowej, można dodać
•
wa polityka sfer rnądowych, które jeszcze jeden kwiatuszek.
P·erwskY wprowadził ją do tennino- do wszystkich potrzeb przemysłowej
Pomimo sytuacji obecnej komitet
psychj'llrvcznej znany il ceniony no- Łodzi, udnosiły się Z zupełną obo- ekonomiczny rady mini:3trów posta,a azem ut?r S~Ul dramatycz- jetnością, ignorując te potrzeby kom- nowił zakupić w Anglji .tę część
h. . S~eran
Grabińskl w dramacle P1
' etme.
.
. przernysł kr·
Y/ula nad morz~!n".
sukna, kt orą
ajowy nie
Mi'lllja jest to rodzaj teleoatjiJeźeli kt1kakrotnie przedstawiciele będzie w sŁanie dostarczyć".
f '\ ~ CI' na tern, l.e hy.pnotyzer ~m~ rządu raczyli łaskawie zaszczycić najJest to naturalnie fikcją, gdyż
Ch lóą er. ~ gr p.om:enioLwórczeif wypły- większe miasto w Polsc~ i jedno z podczas konferencji w mini ::L~r;)twie
,:' ej z :0 6 0 nn,tężonej woli ~usić m~ największych środowisk przemysło- handlu okazało się, te przemysł kraT'

jowy jest w stanie \Vyprodukow ~~
niezbędną ilość sukna . .
Okazało się jednak niemoźlhve nt
dostarczenie tądanej il o ś ci na czas,
gdyż wskutek manipulacji czynników
rządowych zawieranie umowy riag
nęło się przez kilka miesię c; ' .
Obecnie więc pozostała jedyna w,
swoim rodzaju, a tylko w naszych
warunkach możliwa" historja": rząd!
otrzymał od przemys-iowc'w
waluty na poczet podatku, a
za te pienuądze zamierza kupit sukno w Anglji - paradoks ciekawy i pouczaj ą~y.
Niewątpliwie cała dotychczasowa polityka przemysłowa rządu dowcdz1
krótkowzroczności sfer miarodajnych.
Polityka ta jest poprostu me do pomyślenia w momencie obecnym, gdy
przemysł stoi w obliczu unieruchomienia.
.
Ody przestaną pracować potężne
dynamo-maszyny i bezczynnie zwi..
sną transmisje, gdy rzesze bezrobołl· - wowczas
.
ł
nyeh za1egną Ulce
cakiem otwarcie trzeba będzie rzucić
pod adresem rządu ważkie słow<r.
"Oskarżamy"_

Miecz. K.

o obę drugą do nasladowam a
t
gcd6w osob . trzecilej.
k. t(>.n bczs1,?rzecznie m:.Jaje się do I
('
\ ' . przez tego rodnju ta,l enty
r
przełożonej przytułku
i,' ~ we
StefEmson. Wells htb nawet
-0(.
. '"
c "Ż jedl'lak wspólnego z Ksypołożniczego
~( . a może mieć jakiś tam pan J, K.? ł
Szanowny Panie Redaktorze!
A .e~ ~ k ml:ał coś wspólnego, ho' ho
przy
~- arutowicza
W dniu 5 stycznia, r. b. w poczytnJ'D.
zc > '1.It!
'
Pańskiem p~ ,,Expressie Wieozor..
UrZląd san1taroo - obyczajowy za- rozpocząq i z.a.poWiLad-af p-rz-e,błeg anor- nym" była umieszczona o mnie msynu-.
c kę tl 'arii.
\ wezwał telefoniczme pogOltowie r.atun- mamy.
tak:
acja., jakobym
zwrócił Sui Chę..
tkow:e do y::vrostytut1ct Talttby Markowicz
Dz ię.'ki iIrterwencJi 5 kom. p.p. wa- cill'lskiej pieniądZYf oraz ja,k obym miał i1ł
która dostała Mf6w pr-ledporodowych. lo się chorą W prZytuł1klU ulokować, dotkli"Wile pobić..
Lekarz odwiózł M. clio przytul'ku po mmoo op-oru przelożonej, sprawę zaś
, . .,ie :n'., by'c t:'l zn..~ C !:y
OtM; uprzejmie proS'Zę Sz. P
. (m.i~
toź.ni C'z.:C!g'O przy tri. Nartttow1:cz.a 60.
s'ktet'owano do prOlkurarora.
czcnre
następując~go wyjaśnł e;-l" ".:
być musi - ale w zalXl.dz.ie
,
W nocy do tejte clroreJ wzywał 5
Nf'eludzkl ten czyn ,;paDł przetotc>50.
VI początku 1923 r. Chęc i lisl;: ~mu '"'""
'k.<.mli:sarJa t J). 1'. ;p(}rae drugi poguto- ner' O<1daje.my pod pręg1"'e,rz opLn1i puna zE.s1 dzie jego nieuzasadnj:0tlYC11 ~
w i1e. Jak ~;ę okazato, po od.1'e.chaniu ka bTicr'rrel.
reH;\ l){)g"ot'owia wyrz.u<X)1l{) chorą M..
Jak się d'Owiadujemy nle jest to wy- Łensii do mnie - udało się wyr: tać wy
z przy tu'tku pomimo. że wród już s~ padek OOosoontony w tym przyful'ku. rek rabinacki, który zobowiązał mnie cło
złożenia przysięgi. Po kilku tygodniach'
wyrok ten został przez ten S ? !ll rabinat
unIeważniony. ChęcIński został o n owyt.:.
mógł słuchać ciągłych wymówek •••
srytn jeszcze w począłku czerwca 1923 l\I
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Skrzynka do listó

Nr. 60.
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Nie

zakończyć

Kwas karbolowy mial
Abn\m Rubi41sztaJn

jegq

~wiadomiottym.

mękL

pracował w btu wodu o-kroI>n~. Cłrod.zi~

caremi.

Otó1: ostatnio doszedł do wniosku. ł!!
drogą represji i awanhtt' uda mu się

wy-l

dnra.mi

przy ulicy Nam- nachmurzony, zJv t smutny~ a stan tak4 dost a ć ode ronile pieniądze. W dn~u 2-gdj
tow icza NT. 12.
nie ty'lko nLe dopomagał mu w pracy, b. m. zjaJWił się u mnie Chęc:nski w tOW&1
M łody, oslellTIluastole'llni cl1JtQIPa k , źle l'ecz nawet szkodzil,. gdyt chtopie~ rzyst wie swojej ZO'Ily i urosłej córki~ kt8
chyba czuł się w rdli :piraktykanta Mu.. szybko się dezorjentował ~ myIit
rry zrobili awanturę i nawet pobili ie~
rOWelgo, gdyż nie umilał sprostać swym
I oto wczoraj Rubi'flsztajn nie mo- z obe cnych osób, ta k 1ż byłem zmu~
zadaniom. na co ZW1'1tCa1l() mtt UtW'S~ gąc i'Irż więcej Slłuchać wYlIlÓWQ szefa zawezwać pOlicję.
.
uwagę·
zanył
trnclzny.
\Vyrok
sądu
rabinów
~oszony
...
-;'~ Dctcr d."lzato
•
1
Oh~ op.iec sta,ral site jak mQ;ga, by nile
.
d zisiejszym num-erz.e "Republiki" jest dol-e" ~m 1 a.~ '" razy
stra'Cić posa,ny, lecz uc:.-itowani.a.1jego ni'e
TaIlgną-t SIę na ~W'e mIoo-e tycłe.
w o,.:! '<ml, wyświetlającym tę całą sprawę..
,,;to :-"lC'onorę w sen hypnodawały konKretnych rezU11tatów -"fir
Lekarz pogotoWia f-() udzieleniu !
Przeciwko Chęcińsm wystąnję-na
m a'~,~i ~g'le s.arkala..
drtopc?
~lOCY, odwiózł gO d<> zbior- drogę ~dową.
•
. ~b) ~I) Tllkn10 n\c " •
l', ,':J ;nszt~n martwił SIe z tego po'~
ni
m!ejskt~
Pas.
Z
wysokrem
poważaniem
e . 1;" 'obiJ';f <.!d;cby
ze ' . !ll1Ct!'1. o kra.
--XX
Izaak Drozdo'Wskł.
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e arz pogo OW'i'a po. przelMU
żołądka J)O'Zo-gtawil ją na miejscu.
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OpatrunIku dokona! lekarz pogoto·
przy uliCy H'eILryka Nr. 3 wla na stacji.
. .

stoliku

kolczyki -

uię m6gł pqejić @

I

p. K a m i ń s k i e g o ł
oraz sympatycznej primabaler" n
J
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Wejście bezłiłtne.

cW.enn.e~o.

s:

J

W najb1i~szych dniach wyst~y

znakomitego humorysty, ulubieńca Lodzi

t

I Po dzieS1ęciominutowei naradzie po- • gą
ukryte w nocnym ' sta~()wjono odesłać pana J. K. do eksper II I ~.
sąd nad tą sprawą ł łyzy .psychiatrycznej i sprawę o-droezpno,

J.)Oradku

y

MARJI

I'

AN ON

,.

Ponieważ jednak rewizja w miesz;kaniu

~~n3. J. K. wykryła.

=-=

Występy ulubionego baletmistrza

.
prac~ ~
38 tet!m robotnica Marranna Tr~ja- ~
I nowska. w fabryce Ooldlusa przy ulIcy
Gdańskiej 91, :pO<lczas I>racy otrzymala ranę głowy w. okofl1CY cz()la.

Narutowicza 35 skradziono 2 futra war ·
t"ś~ 1,150000,000 mk.

Zamach samobóJ-cZY·•

e.CJhl. samobójczym z·aityta sporej do-

'tY JLOdkYI1'Y·
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Łódź

9 stycznia J924

9 stycznia 1924

W!t!M5W@MiiWWĘ&S'BWiSi

giełda

Warszawska

giełdowego

(Telefonem od sprawozd.
GOTóWKA.

1.840000-1.69500~

Wiedeń

140000-133000
Wiochy 430.000
Złoty frank 1.910000
Bony z.łote 1.600000-1.500000
1.600000
Tendencja słabsza..

GIEŁDA

PRAGĄ, 8

SKA.
Ma.rka polska 0.55
Warszawa 0.525
Dolary 5.91 ._

Paryż 170 ł jeooa
\Vtoohy 149 ~ pól

GIEŁDA

dordesteó dziennlków9 ogól

1lY. Nota w brzmieniu pojednawczem
wskazuic. ił punkt widzenia nlemiecki
Jest zuP9łule nłemoźftwy d? przyjęcia.
poczem wykazuje skłomosć w-ypełnfe
bia niektórych tyczeJi niemieckich, Jak
lIP. :w $IlII'8'Wle ułatwJeń I wPrOwadze-

W

niedzielę,

=

W
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DR. LESZEI( t.KIRKlEN
odczyt p.

ŁÓDŹ

"

.OB

kształtowanie s2ą.

-

Z~g~dg'lien'a pt'illi.,

łyki po<lałkoweJ, C«redytowe~, pi"zemv$ło

wej, ceinej I koGejowej, w okresie zwalory2Eowanej inf!acji. - Waloir.';~iEQcja w Polsce
I jej perspektywy skarrbcwe, oraz: gospodarcze. - Pr'zemys' w,ł6kienniczy wobec
1& :: :::
waGoryzacji.
::: ::: ::
5!IL!Z!4.

.

_ _ =:

61000
Wewnątrz krajU 10,000
Wywóz do ATIg:lii 1300'0

Na kontynent 1000

Loco 37,70
Stycz1el1 34,95

Marzec 35,17
Maj 35.33
Upiec 34,24
S:erpień 31.80
Wrzesień

29,53

Paidzierr:;i'k 23,6.)

Lisbop,ad 28,40
Grudzreń

28,15

AMSTERDAMSKA..
AMSTER.DAM, 8 stycznia.

LIVER.POL, 8 sty.'z

Lond}'\n 11,38 i jedna czwarta

Marzec 20,25
Maj 20,15
Upi\0C 19,70

GIEł.DA

Styczeń

BerUn 0,59 F jedna czwarta za Ml1{)u
Paryż 12,95
Szwajcarja 46.10
Wiedeó 0,0037 r jedina czwa{'tlal
Kopenhaga 46,45

j.

20,17

BRe:1A, 8 stycznia.

Bawełna! amerykańska 37,48 Ce'Ua;TIery·!kańs:kilCh za kHoJram.
m.~~~~~~W!'.:;;.;;;;:: ~:.~J::-".. ,,_"'. ~:
~

tów

Sztokholm 70,00

PRZYCnrNY SPADPU FRANKA.
DLACZEGO KREDYT PIv,r; _ USKI
A W. - PARYż, 8 stycznia. - "Jour OLA RUMUNJI ZOSTAL ZAI( VEST.
n,at" stwierdza, te ~a,dek franka francuJONOWANY.
ski ego jest w ścisłym związku z posunięciami fin!lp;sowemi An~ljii Francji. KapiPAT•. - PARYŻ, 8 stycpn'~ - 'Agencja Havasa UiJ(}ważIT:ooa
iOS1 do·
tal francuski jest zbyt poŁ-ęmy by m.ilał się Z3ilh"'z0czenia IPrzyp~ywanc'mu rzą Qohaw~ n!lWet spisku czarnogiełdziarzy. wi ITan~llsldcmu przez praso m"ai~'ską
dnocześn!e mpiiał an~.elski uskutecznił vrojektowi, W zwi~z!!:u z kt1nrm f'l'a:1
<'l.łnio znaczne ~Ti'ła~y w' walucie tran cia wzam1a."'1 ·za pcparc:~
fbatlsowe
cuskiei, wskutek c-rego moźHwy jest przej miała zażądać od Runnm1i przy vi!-::jów
o chrakterze ekonomicznym w (;z1.;dzl
Ś owy spadek franka. N:e potrwa on je-pJe prze~ysłu nrut{}w::-~3. W rz'~czyc
.;nak zda,iiem piisma. dłużej i fmnlt wyró- wistQści SVl'8.wa vrzyman1a rd!::m~~i
WD..1. swój kurs W stosunku do funta sterkredytu
zosi'1ła
za!rwf-sf ·Q.cwC'"ti1a
linga.
przez komisję iinC'psowq !;en::;tu na rku
tek oirzyma!lia z<li~'-il p.~ l1·Qw . .:-:_ la
OD}''J~E!..rrE OPŁAT "lA WIZĘ CZESKĄ nle przez Rurram2e }}~\'1.1~·~~ Z<.':Włą
PAT. - PRA.GA, 8 stycznia. - "Pra zań finanso wych. Gdy j~Gn!l" ~tr UU::!
ter PresS$u d:mosI, te Cz.echo~owacja "!liycł:mf.ast r-ot?m r~,:;::::--U'Cz--:: WYJ~f
zn~yla pra·wk do połowy opłatę za wizy i!la~ s.'~e. zonow ąz~n.t.a, rz~l f'''. :~sld
, '
zwrócIł SH~ c') teLl"::
szn?h (J uchw~
paszportowe d."l obywateli: wszystkich. łenie przewld:z1::m~go' tredsiu.
pa:6stw.

~1

Koncesj onowany
ZAKŁAD ELEKTROTECI-fNICZNY
i'tJ

nż. MicR-nał
ul.

Kilińskiego
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135, róg Głównej.
po cenach konkurencyjnych.
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Nainows2;e modele'

r

CG~t!n~ntal, MeJ'C~(JISSI U
Orzeł, Underwood

i in.

nowe i u:tvwane.
•
Taśmy I gal i wszelkie
przybory.

Reptracja maszyn.
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.

~
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czwarta

LONDYl'1SKA,

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

5 do 10 wieczorem.

l•

Dowóz do portów Atlantyku ! Golfu

r

Inflancia I Jej momeirlty PSNchologicznogospodarcze. - Proces pr:1i!esuwania kapltał6w. KonJu"ldury prz~mlP'SłOWCl i zaga~hdenie phu:. - PJ"zedświły waioi"Jrzacyjne. - Podwyżki wskafnikowe. - Kaikul~cja
złota w przeniyśKe. Papierowy bluJżeł
paflstwa. - Możiiwośt sanac~1 skarbowej,
w przedwaloryzac!,jll1ym okresie inflacji.Kontrola finansowa 2agrarllicy, lub Ba
dziElIGaśl, xa cel!1ę waloil"yza<:ji, wobec zabicia kvedytu wewn~trzl\ego państw~
Ruina kG
pi"acującyc~l. - Pn~esilcnie pr:'20mysl'ow.e. - Ceny prcdilll.."łó v./ . !y\i"Jno~do. wych i wp!'yw rolrd~a ol'a~ P Q śZ' .ad .,i ka na
Ich

NOTOWANIA BAWitNY.

NOvVY YORK, 8 st.i"cznia

:Wiedeń 308000

w południe

sali "CASU1A" (PiorkQwska 67)

b ilj on.

WIochy 99,62
Niemcy 19 bifjonów

Wl~dług dc,niesjeń, frć>ncuski kOnuSVl z
Kublencji o~wiadczył. iż ugrupowarue i re
dtrkcja francuski-ej armji okupacyjnej poOb
. _._ł_ .1__ fr
trwa. przez sty~eń.
:ecnlle. ~1.oi;I,UD; an
cuskle wyc-ofuJą 40 i 47 dywu)ę.

pół

Ams'krdam 36,62
Kopenhaga 17,53
Praga 2,91
.
Berlin 22 centów arnery'kaliskit h za

Szwa.icarja 24,67 t p61

W NADRENJL
.
MOGUNCJA, 8 s.ty~:a. -

dnia 13-go b. m., o godz. 12 i

Paryż 4~85

Ho'l aI1idja 11,39 t jedlna Ci w:t:-ta
N. Y Otrlkl 429
Hiszpanjru 33,57 , pół

REDUKCJA ARMJI OKUPACYJNEJ

ton e>d-!>owiedzt Jest raczej negatyw

Londyn 4,28,75
Londyn 60 dni 4,25,87

LONDYN, 8 stylCwia.
Paryż 88,07 i . pół'
Be1~ja 99,90

BI!LOJI NA MEMORAN \ oma stosunku międzY o>bszaramł okup()l.
wanemi a- resztą NielJ\iec. W zakończ e
BRUKSELA9 8 stycznIa _ niu posi~dzenia rada m.iIlistrów rozpa-

NOWOJORSKA.

K'lH1S dzrenny 4 i trzy cz~r~,

siycznila.

485,50
Marka ni1emiecka 7,60 za biil'jon
Marka polska! 3,37 f pół za b H}o n'

Po wysłuchaniu opinjJ Jaspara. raa mł- trywała projekti odpowiedzi Polncare.astrów &>nYJęła proponowaną
treść go.

!Be'Według

PRASKA.

Wi'edeń

PIERWSZA PRZEDOlELDA GDAN-

._ DUM NIEMIECKIE.

)ty

GIEŁDA

PÓl

NOWY YORK, 8 stycznIal.

Kopenhaga 606
Sztokhohn 912
Zurych 602 L jedna cz,w~
Londyn 148,57
N. York 34,60

Tendencja dla akcji haT~'T,-o mocna.

odpowiedZiI na memorandum niemiec-

Madryt 33,80
WlocllY 11,40 I
Praga 772
Helsingio'rs 652 i p6!--662 i

ChrystJanjaJ 499.

oopowreZ
PAT. -

Bruksela 11,12 Mp6lł

Amsterdam 13,05 i p~
Berlin 7,60 za bHion

TRZECIE NOTOWANIA WARSZAW·
SKIE.
.-- •. >-'-'1 ł'
bez zmian.

pmRWSZA PRZEDGIEtDA WAR..
.
SZAWSKA.
Holattldfja 3.765000
Londryn 42.900000

Chrysfjanja 38,00
N. York 315 i pół

j, pól '
Be1gja 88,00
A:ngIja 88,05
Holandj.aJ 773
Wiochy 88,30
Szwajlcarja 357 i· jedna czwarta .
Bukareszt 10,20

kowych)
10.8DOooo w obrOltaoh prywatnych).

...

PARYSKA.

8 stycznia.

AIl11eryka 20,55

DRUGIE NOTOWANIA WORSZAWSKIE.
DotM)" 10.300000 (w OM. między ban-

Praga 289000-282000

zagw~n~~ffIT

GIEŁDA

P ARYL,

489000
Praga 289000
Szwajcarja 1.770000
..... Sztokholm 2.630000
Wiedeń 138000 .
Włochy 430000

eZEKt

Szwajcarja

"Expressu.")

Nowy Jork 9.889000-10.009.000

BelgJa 439.000-420.0(1)
Holandja 3.768.000-3.740000
Londyn 43.000.000-41.850000
tlowy Jork 10.000.000-9.750000
Paryż 509.000-475000

II

~

Paryż

10.ooo.ooo~9.750.ooo

Dolary

-.:. G

wallttowao

•
"" ~.II.!
ChGroby skórne,
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';1 f.;1J
.lhlj i.

ChOf()b), skórne.
w!(}sów. wcncrycz4
ne moczonlcłowe
Leczeni.: ś·,v:atłem
(la mr a !:w rcowa)
j promiel inmi

101 g.na.
Zawallzl\a .Nl! I.
TelelOil Nr. 25-38,
Przy JIIlllle GO ,)-1
l)(15-8

;)Is on" ou 1-.;. 202
(oddzle:1l8 p 'czekalnla

rnr I

n" .
fi n1

O~.

";;:2

l

Or

. •
we~yczne
mo
I
cz(f'il{ciowe, iecz:-'~' ) .
[h.
nie szluc~ny ~1
. iltumr,; l I ctumby
slolicem [Y(;rSinm.
I'" 1
D7!1"·I1\; ". 9
•
.W.l" '''_

I

- - '"

J'~.

I

!l

'lIrot!" •

!JF[HT
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a "6

i'lrrul,a pi5anlanamaszyna,:: rizyin~uje otl':l-10 ~r~yjm"l;je o~- lO~lZ
~
pół I od 4-8. i od 4-6.
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Jak. żyje amerykanin

ata.

\\1

hotelu

Km":!-p !sk'l na cd~;or~e E(cdarzYIn!l Med~c:e!skiej.~.Du!y'Zjazd hotelarzy w Now m "{orku. - Hotele ameryauitiskie'
rO'!'i"B.H ( w tmałe] gJow· d.-'· gen ostatniego Jagiellona i pEer- i ich komfo;-t.-Servidor.-Telologralf,·-lNie brak im rd~~e!ło ..
W~ .en e 0.'1 ha n2l Wol;.,... ~la!elt na c~ele deputac.U K8 ...01a
W Nowym Jorku odbYlI się niedaw pokoju sypialnego, drugie na korytarn
, <cO "" ,:"a z J.oh;~S ~~anry~a \1jJ.:dezj"$~a, l{Ji:ór!l drobnclMdek no mlędzynarodowy zjazd hotelarzy, W korytarzu tym s'k1lada' się rzeczy do
plr .yp~a~a życiem.
na 'k:1l6ry ulało się za Ocean
d wustu czyszczenia i praso\van:i.a, a stużc~ cy za.
dwudziestu :p.ł.ęciu wfa1ścfcileli wie.lkich biera :iJe i odnosi nie otwieraijac drzwi
Szslc:!~n Kra\Ssowsltj należał d-o kar-I Kandydatura, jaką propOOlował, uśmwch
z rbżnych miast Europy, Zwi'C~ do pokoju goś'cia. Pod temi drz \\ lam]
t· v w.' ". :kowych, OdPl ~czal &ię on nie nęła się panom polskim i została skwapli l10teH
dzil1i oni: przy tlej sposobności zarówno znajdUje. silę rowITlileż codzień ra;JO gat)'l1 ~ H:udm ,wzr?steIl!-' lecz wrodzoną wie przyjętą prz~z dwór pMyski/
najwspanila']sze jak i skrOltl1'urejsze ho- uta i wystal"Czy wyciągnąć rękę. aby
LI > 6en~Ją, nj,ęposledmm wykształceW odp~dzl KataTzytl.a przysłała d~ tele amerylkański'e, Iktóre
w urządze- o1:worzywszy oczy mie>Ć t1,rjświeższ,e
n:"m orao: nadzwyczajnym sprytem vi kie legację. złożona. z dyplomatów: Jana Bala ruach swoich są ostatnim
'wyr~em wiadomości.
nmh.1 intryg dyplomatycznych.
gru'e~o, Jana Mont1uc'a kardynała. bilSlw
komfortJU i d:bani31 o wylgod.ę gości. Z
Ciekawą toow,aoeją jest t. ~w ...telo
Tych ostatnich nauczył się w szkole p~ Walencji, Jana ~ll?imi'n'a i illlnych wy- opowia,dań ich ogtoszonJ71Ch
w p'i1s~ tograi", który mają wszyst1ki:e a'ł11Gry·~

ne.

nielada, Urodz.ony pod Krakowem, poto bltn"V'ch pełnomoonlkow,
.
n~k ~zl~cncckiego rodu, piękny, zgrabnie
~rz;y nad~r c~y;m udz,1!ale ka.n;ełk~
Zbtlrl "lany i n'czwykle dowcipny, w cz~ pomnno wspob.awodt'l!1'~a l:nnych.powaz
:;:~c~ gdy utrzymywo.n;e karłów na dwo~ ll~ch ~andydatt()w, proJ~kt z'!'~tał urzeczy
łach mom.rszych i wielkopańskich nada- ~lsctniJo.ny, pac:ta podPIsane 1 korona wio
wało ton, Kl'assowski był białym krukiem zona na głow~ Henryka. . ,
n któreojo pozyskanie li'cytowali się naj, Krassowsk I ,speł[HW~zy ?-lepowS7;ednil~
'In J~o 't"i amatorowic.
..
dz~eło, ,skromiIl1Je usuną~ ~ z .wi'idoyłD 1•
Los um;cścH go na dWC>'rne królowoJ aru .mys,ląc o oc1grywaru.u JakDeJś rolI na
K1.tarzyny Medycejs!dzj. Szybko przy- dwO'l7J~ swego p~oŁe~owa,~eg?o którzy mu
SWui'v: "y sob:e język francuski, Dasz ka- z..1.wdz1,ę~ł sWOJe ~l~SIeme.
tz"łe1{ dz;,l,d urniGjętno'ci pos1ę:powania, Fakt ten tembarclZ"Je; pod:kre&la rozum
7. I, dźrri stał się jedną z najważnl~jszych 1. takt ka.rZte~ka.
.
.
f' P'ttr w otoczeniu monnrszem,
Panowarue Henryka n nIe ~trwa!"?
C~ły d'Nór ubiedał się o u~m!~ch oręk dwóch,la.t, Jak WPllioo.mO, na w'tadomo:'c
MÓO stworzenia, damy słały ku njlemu 0. zgOO1Je Karola IX, ~ról w ~e1u ttbł~gaJnla
C'I~ le-l ające spojrzenia, lec:z mały czło- SIę o. trem francus~l chyłkiem zbIegł 21
~~'C'7.el, p!lno !lał j,edynie swojej kr,ól'owe1 Po!s~, co naraziiłQ lego l?rotekt~a na nal·tó_:li. był uhb;leńc~m i p O'Wiern vk1etil , ;taSCl re, st:.ony~ych, ktorzy dalJ poSIluch
,
'b'
le~o agi't<lcJ1.. Wlelcę tem stra.plony, opu
B1-ł on zbyt pOJętnym, a.ze y \fDlle z;ro "_:lo 1_ - "
··ó ł " d P ~a ttdz'
, ć '. "d '
,..
h
SIAl t<xal t przen! s s~ę
o a. T~ '15 te
'-lon ,? ,.lZ Je· ynle "powazne
~c .O'WY. w r, 1575 zmat"ł n'te pocieszony,
wan e Sł~ w częstem towarzystwl'2 słyną ~a'&lI!iEiil__m ____n
C''''l!O z próżności Karola IX, mog.ło '!TłU u.'
star~ należytą pozycję.
murarzami.
Zycie według pOwyŻS4ie!!O planu usta
, .' .
iiło mu opinję człowieka z charal(terem,
12 kooIet, !które w Nowym ,JoTiku
na kt6re~0 w razie potrzeby mo!na było tl'k;-ończyły s~kołę murarską. rnoze S!lę
<.>

Kobiety -

madh ~ManlCuskilch dOwiaduj,emy
sIę,
nie bez pewnego poczucia zazdr·ości;
jak tyje ,t mieszka Amerykanin w jednym z wie'IkilClh hotelli nowo.jorski'Ch,
HO't'el ten ma 2200 pokob, Wy(kl'je
dzi'tmnre 12000 lPosill1kl6w, a 3300 -osó'h

kal1skie hotele,

Celem. je'go jest zaoj

sZICZlędzenie .persouęllowl talk drogle·go
w Ann:efl)ioce czasu. Jeżeli chce się za"'!

mówić śniadanie, nie wola si:e służąc~.
go, lecz re pOmocą tetotograiu te1efo-j

ruje s.ię do centrali hotelowej. TeI'efoktóre w nim mi'eszlkają ma'ją do swej nistka Q·dbileua zamówfenie i pisz'e je n~
dyspozycJi. saloofly\, palarnllei, czytelnie, talJil'iczce cynkowej. Riównocześni.e z~
brbliotekę sfkJadającą siłę z 3000 ksi'ą- mówiente to wypLsane jest Ul'e'Chani-czj
żelk w rÓŻnych .językaclt. j,td,
nie w ku'C1h.ni, w \pokoju służbowym u
Każdy pokó,i. którego cena rll<Hvi.a- w bhlrze zala,twiaJaoenn, t'la.lChunkt.
~ rnlówi'a,c wynosi 5 do 10 dolarów ki:lku ltnhnrlach zam6w;i.one śni:aa,cjnie
dziepmJ,e, ma swoją 'łarlen'kę, u:mywal- oczekuje już w Serwidorze,
.
n·ię ~ cievlą ii zimną woda.,
wygdone
Oprócz tyclt wszystkich
wyg-6d:~
meble, du:że szafy, lampy p'rzenośne. hotel ma u siebie magazyny z sukni a·l
.toa:lletę zaopatrzol1ą w wsze]kie przy- mi .. bieti'z'l1ą, modys1jkib, kwiactalrkł' try.,
bory do czesan1aJ L manicure, igity nic~ zje'ńÓw. manrcuTzystki
daktylografąd
guziki J szpUlki-, telefon tą.czący go bez- drukarnię własną f.tId. Nłe brak il lelka·.
'P()średnIo z miast!em i wreszcie t. zw. rzy oraz dentystów, szpitala i saI'i· opa

Po

l

..Servtdor",
.,Servidor" jest to

urząd'renie,

racyjnej,

'kMW takich wamnkad!
fatwo staje,
re pozwala gościOWE hotelowemu unif',( silę zrozumia!lem. że wielu· zamożnych'
nąć wsze!ki.eig<? kontaktu osobisfiego ze A~~rykanów. ni~ zakłada dpmowe.go
służ\bą. Rodza·] małego ooorytarzy'ka z OgTIIJSKa. leez ZycIe ca~e spędza w ml·QktÓr~o jedne dl1zwt otwierają się do szkanIu ho'telowem.
.

l

,,ELEKTRYCZNY OKRĘr
OKRATOWANA GRANICA
Stany Zjednoczone AmerykI Póllnoc
W tych dmach opuścił Hamburg pły"
nei i Meksyk zawarły umowę w SiP'Ta.- nąc .dJo portów kanadyjskich i do Nowe~
wie <>kratowania granQcy. dziełącei oba &i Jorku, "paTowi~c trZYŚTubowy towa..,
te państwa. .
.rzystwa WhHe Star Li:ne 'Pitsburg" t ~
Nowoczesny too mur chitisktl, ciąg· pojemności 16.322 ton brutto. N()Wy ten.
nie~o potomka Jagiellonów.
zaw?d -obecny an!zeh dawnjlejs~y, M~- nąć SIi~ bę.d-ue od El Paso, w Te'halS, parowiec znany jest już; pod nazwą .. elek
Polska zaskoczona z:m~alD.amil zasad n:ą raTki' te byty przedrom stenotYP1stkaml'. na zachód, aż do oceanu Spokojnego, trycznego okrętu". z.e względu na wielką;
czen'a, prz.eżywa chaos refonn, d:ązących
g,,:tz.ie kończyć się ma na pootudnri'ę od rolę, którą w nim odgrywa elektrycznośćJ
San Diego. Największa ta kratal 'na Wprawdzie masz:yny jego pc:m1&Za para~
do sv.stemu elekcyjnego królów.
małym, lecz bystrym mózgu Kra~~
Z
L
św,ieci"e posiadać będzie tysiąlC mU: all1g. ale na całym okręcie niema ani okntszy.
sowsk~el!o rodZi się idea p op1lerani;t· na
TIotć
przednrlot(yW,
rost.a.wianych długości. W oc1stępaoh dwmuHowych ny węgla., kotły l)awiJeJD opalane są ropą.\
tron brata. króla. Francji, Henryka Wale- przez pasaZerów w tramwajach i autołlu mn{eszlCZonJe będą nal niej tabliice, ostrze Oprócz jednak maszynerii, poruszanei
'ł.juS:7a.
sach wzrasta z roku na rok. W roku 1923 gaffące.. Źle pf.Óha wdrapama się na kra- śruby okrętu. ws.zysŁlde ttme nl!alSzyny,
N'IJC tracbo czasu, 'śle o tern ttst do kró w prefekturze złożono 153,534 objektów, tę w cetu Iplrz.eG\:rc-czenia granicy, maźe służące do poruszania steru, dtwig6w to~
lowej Katarzyny, a. jednocześm.~e na wła- z których 30.031 pugilaresów, lclef.not6w ,naraz.łć na śm:iet'Ć śnt.1'.ał!ka.
WaTowych, katwicy itp. obsługuje eleki
snę odpowiedzralność rozpoczyna agiltację i :zegarków. Na;cześcjej
zapomnianym
Na 'POrudme ł na wschód od El Paso trycznoś~, Nawet w kuchni i ptekarni
~t"ód rnia'!'odajn~h dygrutarzy.
przedmrot~ okazał się jednak - pan- rzeka Rio Orand:e tworzy granł'cę po- okrętu rolę węgła odgrywa prąd elek}
Sbwa, jaką mu zjednał pobyt we Fran soL ZMór parason prefektury paryskiej między Stanami, Zjednoc.zonemi a Mek- !tyczny.
eji, otworzyła drzwi dla całej arystokracji wzrósł w tym roku o 28.424 sztukI...
syk,lem, tam więc Ikra ta jest zbyteczna,
Hczvć,

W końcu

tuż tpOS'l~YCIĆ

catego szeregu

~omó\V.

już posfadając Woot:tg' ich .i'nspetktora, prac':1llą:- ,onle
znacZ\11y majątek, stęskniony m krajem sZY~lej., a częstokro~ nawet! leDle.} od
1'oclzi;nnv~', żegnany pr~ez lic:zych swoich !JlIęzczyzn. P.la:ca ~ł>te~ murarek. wyprzyjaciół, powraca do Polski i ałrafi:a nosi 15 dolarów dlZ'Ie·nn~'~. ~'du]ą s~
na z,!on króla Zygrr1t1nh Augusta! ostat· one przy dobrym ~t:0WIU 1 ~ą sw6j
Kl':l:SStOWSlld

Ro t.argni·
enle pary Aran.

w

I

53) w najbJizszym cza.sie zagranicę w
wach fabryki Stiibla, prawda 1...
- Tak _ odpad spokoojnre Kra i
nieoo zdumiony spojrzał na dziwnie pod
nieconego. Stinnensona.
'
Ten temczasem od'etchnął c:ięt.łro i
Powieść
móWił daJe;:
• . .
,.
",WYlez&;;~
pan
ugran~
gt~wnfe
życia łódzkiego.
pot~, aby z,apobl~~ kał.astrofIe Stiibla...
Przez cały czas przemowy S&nen. To Jest pańska tn:llS1,a ... Przyznam silę pa80na, Kranc nIe prZlestawał się ' jTanj;CZllie nu: nU'sfa bardzo poważna, gdy1 podług;
,
l
'
mnie potrzeba dlo ~o nadzwyczajnego
Usml~CI1n.c,
sprytu, ;Wy nchron.i.~ prnedslębilorsŁwo
Ale Sti'l11lenoon nie. widzhł t.egCJ, ezy StiibIa od zagłady_. Ma bowiłem olbrzyteż nie chciał widzieć i ciągnął dalej,
mie długi ~gra:n~~f a to jem n1'e dobrze
-- ..... k, to j'e'st już pewnik nlJeW"Zl'tt- I teraz wysyła on pana - swego Dacze!"zony'
"i'l'beI musI.~.zban',.....·
..l>.wac· ," Zda- neso]'
Ił d",....,.k.J.
-"ożyl S·llę
• Ja
. k
'
.,
,..:>
h .....,.v
~ LQi1"a, 2. b y pan U!1
<>S
je mi sl'ę, że nie jest to wca,te nowością z jego zagranicznemit wlerzyddami iJ wpły
tUa pana prawda?... .
nął na ~prOllongo. . ."amiOO prnez nich termrKT"n'" przytaknął głowąnu wvołaceni-e dbgu, n,a które 2'la1S.tawjł
on ~~ks7)ą cZte.ść swych akcJ'i...
- Więc teraz - rzekł Stin'nenson
.. ~
mogę już przystąpić do sedna rZleczy._
Kranc $łucha..~ w mil-czen.i,u... PodziM6wiąc to! obejrzał s1ę .il1lstynktownie wiał żela%ną logikę i spryt Stitnnensco'OO,
czy n kogo nie ma w pOlkoju .. , R.zudł który zn.a:ł siosun.ki, panujące w fabryce
ogaTvI· cygara do popieJnicz!d i z,apa..tił SH5bla lepiej m'OlŻ,e, 1/Ż sam wlaśck~eL
nQwe."
- NiC dzilwn~go - pomyślał sob1~ Czynił wrażenve cz~ow;i,eka, który sm- ze
. t en cz ł'
l--'tk'
'O"I.lf1ek d!OtOb·t·
l
Słę W _0 -1m
\..ja n:: kartę większl, stawkę .. ,
czasie tak znacznego maIJ·ąłku... Ludzi..e
• 1"\
, 'czy błyszczały mu jakimś nerwovrym tego ge.nu't.t."wyrahiają się bardzo szybko
0re j cym ial.~ pochodnia śwIatłem ... CZO~
f,o po...:.~yło się purpurą .. ·
Tymczasem
Stinnenson00-1. zmęczony
d
h
' • ,.
""
•
znać lnższym, mówieniem
-oyc ał cięż
Nar.tp 1tł RH} bhzel ku KrancoWl,
ko .. , Nalał sobie z karafki, stojącej na
- 0' ż, w'dzi pan, rzecz się tnk prz~ stole szklaneczkę wina burgundzkiego i
J k mi donjesiono wyjeżdża pan I wypił ją jednym haustem,

lJ.ILJAN STARSI(L

•

zatan :'0 ZI.
--x--

awanturniczo - obyczajowa
z

L

I

.

Pozwo11l tnOte pan trochę wina?..
Kranc zdmW się ~
zapyta Kranca.
- M yIi się pan barcbzo, sądzą-cf iii
Nie, dziękuję pa.n.n._ - odparł mam jakieś skrupuły_ Nie naJetę do
•-.
,
rego typu ludzi ...
Stinnenson postaWił szkiallik .. na stole,
- Tem lepie; - odpad Strnnnesad
nae~y!a się jes.zeze bliżej d'O ucha Kran- - l'epioej dla mnile i lepiej dla palla..~
COWl J; m.6wiił szeptem.._
- . .Mnie chodlzi gtównr.e o to. aby jego wie-l
- Przedstawiłem panu, zdaje SFę, dość rzyciele przyci-snęij go motn.o do muru...
dokła.d:Il1ie całą sytUia-cię, a teraz ohcę na- Wted'Y będą mógł się z Mmi1 jakoś ułoży4

-

reszcie przystąpić do właściwego jądra i wykupić ;wszystlde akcje StiiDla... Zai
rzeczy... Ale ~rzedtem mtr->zę m:reć sło- pańską pracę w tym kierunku 'W't'lr.nCf
wo od pana, że n.~ weźmie mi pan za.złe pana na powąttliejszego u<h~
t
A to
to, C'O panu e.raz Po:'ViIe~,;.,
' co
-. O .to bynajmnł~j mi W' da.ne; spraJ
~ ~.e:az zamIar POwr.edZ.lec Jest, rzeczą. Wi.e SIlię me rozchodU - przerwał K1"anc.i
=~; wagit.. tąd'am W1IęC ta;1rze dysStinnen·sO'ń spojrzał oo1i duwrony...
M
..• J
- A o co?
-- _ O'Że
panOOo1t>łnI'e
w zupełno§o
'·
' r.:rec:t - odpar,'
mnie
odnaTł
Kranc,.,ic~ na
- T--,
o,estlUZ
mOJa
Ot . .'r'
l .... --' t k
Ch
Kranc lodawato.
oz sprawa Je:..'~ a .ia"..C<ę paSf
Tł'
.
nu zaproponować, aby pan, będą~ Ulgra- Z
1Men.oon. Z3:ntys 1, SIę gł~boko.. ,
nrCą w c-hara.kterze 'przeds-f,aw)]ciela fa- . n:arszczk11 w jałcile uł.o~o mu ~lę c:Loło
bryki SHibla nk wpłiwa.ł bynajtl'lniej '1- SWla~czyły o tern, ż-e mozg pracuJe inten ..
spokaJająco na jego wilerzycie1r, ruJe sywllle,
•
wrę~ przedwnfe: pnechta'\'liał im s'ban
Wreszcie ~kł:
p~zedsi~bi:O'!'stwa w świetl-e o -rj.ele g01.'- Więc, łga.<ł~a się pan na wszystko'
szym. aniżeli j-est W · rzeczy\vistośd.. ,
_ Nie mogę jeszcze dać panu tera'
Kranc zma.:rs'ZCT.ył brwi... Stinn~mson na tO odpowiedz1."
k tóry ŚlecIził uważnie .k ażuy
A...
roch jego I _ DIa('zf>go ...
twaT7V zau az'ył to
~T
w,':
Jest to sr'rawa
zbyt
.
R kł ' d b"
kt d
k
J-'
~
pOW.:lm!.,
. :ze
Wl-ęC.O ltme i,a. ąc a _cent alJym !1'I6~ł się tsk szybko deeydovrać.~
na każdym słOWIe;
'Muszę mIeć 'r:Jr-nrn<:.l.'mnj·eJ·
tyd"";"'n'
do nJ
-;
<O~~
- Interes jest interesem, prosZ'ę pana mySIU.,.
Tu ni'e wolno mieć żadnych s entyme niŁ6w ,
- Dohrze ... _ odTZ€kł Sti1lnenMn
żadnych ~lU'upułó"":, ale trzeba działać
(D, c. ~.).
energicznIe i pewrue .. ,
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