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~EŃ,••10 ~tyc:zma.-:- ;,Die Stunde'l czać, iż z powzięciem ostatecznei
Ulo"Wiooo, u~mie na dalszy plan
pro~ryczne zniknięcie imperjum. K1e ..
;'lb1di.uJe thlS Wlądon:C,SC z Belgradu o. cyzil obecna konferencja powstrzyma l wy ek<monnczne.
dy Jednak rozwiał się sen zast'ą"!)Ienia
konferencji małej ententy, kt?ra jest ~~ II się a2: 00 &>rzyszłago jej zebra~ia' w
o.
Rosji oraz mjknęła .nadzieja orodzenia
cma z dotychczasowemi InformacjamI Pradze. Istnieją dane dla
przypusz-I ,:AT. - RZY~I 10 stycznIa - Oma- t Białej Rosji, Czechy i Jug03bwia z~nie~
!"io:respondent te~o pisma twierd:Y, że ju- czeń że nn zawarciu or ..... rn.;erza po-1 'T1/18jąC konłer~ę b'~Jogrodzką "Idea niły swą Pru1'tykę i zaczęły wS':!.clk~"'n:ii
l
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~osławiańskie koła polityczne nie pl'ZJ l między Fraucją a
Czechosłowacją, I: aZl0na e pISze ml~ ~ runen:: ,.zec y środkatr'j dążyć do podjęcia S!ł:OStL."'llról;· Z
-;'Jiązują do tej konf~rencii zbyt wielkiego i Ictóre odbyło się z wiedzą Jugosławii l ~u~()Sławja ~~ dh:~. ~s ZYWlły na- o':ocną RosIą.
ZDaCZetl:ia międzyn-arodQwego, sądzą, że' oraz RumunJL. oba te padstwa p6ida Z~ d~u~,ę, zast,PlenlB ROSIł la~o. gł9wne~o
,,.Messagero" dowodzi, iż na kont.:T:...~icz dlate.~ ch~ rozdmuchać znacz,e \ przyldadem CzechostQwacii. Na,wał k,erownika ruchn pansłav,'1n,.słycme go; I rencji białogrod:dr.~ej zapadną dec~je co
me k017~eren~Jt nw.~eJ enteniy, by odwro- 'I spraw pot tycznych. które mają b'y~ o- Pragnęły one w ten sposób 'Wykorzysta c do stosunku małej ententy do Fnnr.'j i
~lć uwagę od wewnę\rznl<::b stcsunk6w w 'lll!~lIillHiii/:;::um"
,
. -.
Rosji., a temczasem Jstalona zo hm'e liJu~-tlsławji, w kt6rych słanowisko y.,go
nja polityki wobec Zachodu i Wscf'-~~1'r
test zachwiane,
teki karykatur Stanisława DobrE.l'lltskiego.
W wynikn konferencji biał3~rodzVA3 ....-,.,
Kore~pondent ,,~~ Stun?e" donosi. o I
-oże . powstać no/wy c~j poWr"~"'-·.
profS.,ram.te kOl1łe!"etlCJl małeJ ententy, ze I
{lsuu~nlęte tam porozmmeme można bę"
'l'llesłusznem jest twierdzenie, jakoby u~
,I,.~-e uwatać jako usunięcie dwóch dokład franeusko-czeski miał być jednym. ".
I ""ychczasowych kontrastów, dwóch szk6d
f,:ióvroych punktów obr~ wiadomość t..: --:>litycznych, ktlóre uosa1mjali :een~5z j
jest prawdopodobnie rozdmuchana przer. l
'Pasicź, Dziennik przypu~C7.3, iż "tV Rh,.,.
żród1a czeskie, Dr. &mesz mJl' ra~"'"
; ~ fl'o(~le b.d* ~1łwmna $pr~wa og ;. ,...
\1..::~ !}pan. =dar.:~ ze 5"WęI.~· adv, (:'
-'~dO tTakłł1tu małej en~tmty :r. FraJ!j~.
bme pl\óstwa małej ententy I\ic myslą ('
PAT. _ RZYM, tO stycznia - PeYlj n
zawie~aniu podobnych układ!6w z Fra7lJ~h
·vyb!tn.,. polityk włoski w czasIe wyvj"~a{t1
Kwest ja oficjalnego tlZD311ia rządu s~- }'r:.edstawicielaDł( prasy O~,\."':<lr''''zvł:
Widów jest r6wnież kwestIą nieaktu.aln~
J
Obe"a konferencja pnńsh'! -- .. e.n,.
dia innych państw małej ententy. Jak ;
I
'. 'nty jeSt cna nas nowym wyra?,~·-: ten..
wynika :ze sprawozdań czeski~~ Czecho- /
~J
-ncii zupełnego pozyskama dle. fO!1cu~~ow.acfa pTa.wi~ już u~c6czyła s~e :OkO-!
l'
':~ei JM)lityki wschodnJo.europejs!rlel or~
wan.Ia z Ros:ą 1 bę&:e po Anglp Plerw~
" < m t z a c j i po !tycznej, przedsławł. . .'iącc; nie
szem. rmisłwem w uzn'l~jU Sowiet6w.
'O-lpI'ZeC'WtUł S11ę pomimo nie\\r~'io,1iwyc!>-'
mównym natomia...ą prudl1,iofem kon
Ił.
'-óżnjc wewnętrznych.
fęrencji małej enJen'ty będzie kwest ja boł
Mała enł~ta jest ultatan.a dot'Jt;hz7.m~
~arska, względnie kwestja spłat odszko- i
: ,?r~ez Włochy za ogniwo daVlne~o "~rJ!!ll.'!
1
f 0waC węgierskich.
WedlU!! propozy~!i
: wizmu, na który, za?JQa~zył poI~1y!: w~o~
Angljj Węgry miałyby od r. 1927 spłacać I
ski. Ille może pałneć pnyc1.y Inym
miesięcznie 10 ·m.iljonów koron. W' złocie,!
okiem.
Czecho-Słowacja będzie się domagać pod
I Oclnob}e do stanowiska Polski wobeo
wyższ.cnia tej sumy.
i konłereną1 Mało~rodzkiej, z~n,~ in:
Następnie konferencja małe' ootenty
, 'ormator, że stanowisko to jest cHa
twłbędzie ~ w CZ?d:~-S~OV:2~
7!1ocb w chwili obecnej probierzem sa ..
I
,:~~tnoścl polskiej polityki za1r.:m·~
PAT. - PRAGA. 8 styczma - .,N" I
_.....,.~.
,rd1ni PoUtyka" P1'Zypmzcza, iż spr,,-,
..."..,,...,..~......,,,,.,....,,,
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SZAMI. BERLIN, 9 stycznia

Gabi<net rze-

'lzy postanowił, j- k wiadomo, tępić bezwzględnf'e wszelkie obj<!w-v m:lrno-trwa·
~_~I stwa grosza i zbytkt1: Policja kryminal~a;

otrzymała polecen e przeprow.'ldzeI1lla!
dochoazenia celem shvierd:renia iJu oby_o
t·T<lfCdów. ani umowy
zaw<U'tei z fłna:n
ł wete ti ~ieb'l~~k'.lCl1 b CI.wi oh
'
1
~.
11 "ł
'"
~
T
eC1l1:e
z.a~l:a
słstam' c.~t~~Jf,""lmł, tak, że sprawa JW lo~;"J
~nie !!~{_ M.'
~·i.l
·"v1 "'i't;
ni'cznyc.n. ffi1.(,;.:;cach ko.p,elowyr;h 1, IDf,CI,.l
i:yc.-zld b~.dzie mogła ZOIS,~atć ostntecz- i
.
J
scach rozryw?k. '1/ edle danych t.rzędo·· ...
nie ;;mla:twioną przed koocem
stycz-j
Rosią
Rl11ł
unią
wyc~
tylko w sam:;:n S!fnt Morit.~ wś:-6&
n~.
_.
i
. UJ.
gOŚCl sezono . . .rych lZS"!: .'0 proc: n1er.'~0w.
rlr'
b" d ł ~ d ~'n
J t •
i f " . . . ,. "
przy PQl.HOCi~ do kraJU ur:-Q C I'!;,7e b~dąj
, ;L l.!1ym: .:.r Z ~~ . J".. ,L ~yC ~ en:~
PAT. _ WIEDEN, 10 stycznfa. __ kach r.ządu obu państw, Kl.F.Ptiecłwo zas rewidowani i w;:yw,~:r.: d.o urzędJćw skat'-!I)~" w proa.~ie I!..oruerencli bedz:,., "Ne~e Frcle. Presse" dpnosi, że roko- hyłoby .C(f lJd.d?,Ju w handlu wyłączo~ ~OW"YChf celemozapln.;.=nl!i~ podatku, Urz~
,:/J-"'1 ",wa stosunków z R.osją. Beuesz j<Lt l ';rama fttmlUnsko _ rosyis!de w sprawie ~1\3.
.
l Jy. p.aszportow - w N'i_n: ~zec~ otrzymały
1
~a i.IZll~em Ro~:i sowi~ddei, Im cze~ zt!war~ tral.<.t2tu bandl9wcgo rozbiły
Runmnja nie zgOdziła' się na obu-. po!ecerue wprow"dz~ma stlllyc : oho:mu skłaniają się równioż rządy blaio- się,
stronne wysiame
rz:.;lstawic;e2'stw !Jtrz~ń przy wydawanm pa:;z.podow ze ...
~rodzki oraz buk~r;:szteński. Vlabec te
Przyczyny rozbIcia są następujące: handlowycb i l:apro~onQwała zaloż~e rranlC'ł:nych,
go zaś, że z drugiej strollv aai AngJja, Hos-yjs!{ą d,ele°2;lłcja z~rz~dała. aby na 'tV ~Klszyni(l.~łe. J?~nst~~e~ rumun-I
JAK SIE J\AR1.~ I\,Ul'D~TRÓW W
.
•.
.
podstal'lle mającez.') ~~ I:awrzeć tr::\k~ ski~o kOIDiLctu !I..v:uilnw .. ~o. któryuy
mSlPAN.!ł.
run V·tc,~hy m~ wYPO~led.~ły S~ Je. t:\tu l~twO.rzono vi obu' klaiach T0pre~ I r05y~sHm !:;:Qutłtełem. łlaUófowym Do(},
PAT. - MADRYT. 9 tsyc;1.rl'i~ ......,
flZCU w s!')rawle umam.a rządu sowIe. zent1te!e band1ową. Ze strotły rumuń.;' :i:.rwat .",. !anitaJm~~ Tf c1rOO-ze pt::;>I'1.:' yty mi11ister ... karbn Mirkicc,·tLa ska.
{6~. OM!: Vi ~. tego. ż-e mała ~~nta s!.iq m:f.omia'S't ~WYlWnfęt'O pr01?U'zy('i'~. / b~j.
•
"
ał!y zr~tal l1:a d~7V\F~tn; ~ l' '~k aa:
wmna 1!Z'gu,:!j; [' lrn~ oost'ęMwrłmc ze; alby \v p zy:sz.fo.mi !tandel ros.'!~Ju:H't1-1
~~{!:C1n rM. rslro nile, ~ ;uSh ~;ę' \'.~y3P:'Y K.an.a(lysl~le. ~"yr?k t~H. s~~·a-.
st~l~.n~m ': ~'~l1(:,i.:., m.ożna at..4'll»US~ I ~ zna~at se JWY~nie ·w n.,"- ~ t.e P'r.91~ie, i z,..')fWQ;Ia r~ I Wił 'fi cafiym lu-{\,jlt wH~.ul\'1e WfJ.LJ0f111e.
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•
sposób Anglja dąży do osiągnięcia równowagi
- k- europeJs leJ-

z francJą.

Tak twierdzi Czh:zerln.
w Jednym z ~sm pru-yskioh ukazał ·

W obszernym mem-orjale z roku 1B87
do cesarza niemieckiego Wilhelma I roz..
pisał się Bismarck obszernie o przypu- Tradycja polityki angielskiej nakazuje albo zaatakowat się wywiad z Cziczef"linem o stosunszcz-3lnycn s!rutkaeh nowej wojny, W po- najsilniejsze państwo na kontynencie, albo porozumiet kach rosyjSkIO-francuskioh.
si~ Z nim.
Czilcz.erm konstaituje. te stanowIsko
lityce - Pisał naówczas żelazny książęmiędzynarodowe sowietów
ostatnio
mamy "do czynienia zarówno ze stronnie
W swym o&tatn'im, ~ zeszy Afryce wielkIe i bogate hnperfum. A więc wm1OCnitO Sile.
twem! jnk z narodami. Dzisiaj rozgrywa cle powszechnie ZD.a!1y dwutygodm'k an- Francja jest cajpotężniejszem pa6stwem
Wpłynęła na to konsondJacJa wew~
się bój l1ie tyle pomiędzy rosjanami, 11 em gieJski, .. The Fortn.ighly Review", w$zczął _ nie w świecie, ale w Europie.
,n{~trtla włctdzy sowieckiej, polepszenie
cami, włochsmi, francuzami, jak raczej dyskusję na temat nowej pot:.h.ki zagrani
ekonomiczne t przedewszystkiem z.aś
'00
l
ULy
CO MA '""""ć
rozwój eksportu zbota zagranicę·
pom.1. zy rewo ucją a monarchją. Wojna cznej W. Brytanji. Bardzo duto tu szczeC~uu ANGUA?
Stosunk~ z AflI~Iją od czasu kryzysu
fl>Zpąta rewolucję w niejednym kraju bez rośCi j, n.re brak mamieIttllych kropek nad
Toradycja równowagi angielsk~j naka majowego poprawiły się. Wsp61ne inwz~{ądu na to, czy przyniesie zwycięstwo uf".
·
zuje Anglji albo zaatakować najsi1niejsze ~'eresy ekonomiczne i p<>lityczne Rosj~
'c zy klęskę. Przegrana wojna zniszczyłapa6stwo, albo tak się z niem ułożyć, że- i WIoch ooprowadzfly obecnie do ro.by Austrię, ażeby otworzyć erę republik O SYSTEM RóWNOWAGI EUItoPEJ· by ono nie mo.do kierowa6 swobodnie po kOWl3.·ń, kiJ6re zakończyć się mogą uzna '
SKlEJ
~..
nilem soWliet6w prz.ez WIochy. Liczne
w Niemczech i na Bałkanie,
•
lityką europejsą I' wywoływać zaburze6. podr62e senatorów a;merylkańskicb J?Oi
Nie omylił się kanclerz nłemiecld w
W artykule wstępnym - ~, podO wojnie z Francją nileJll4 mowy. Trze Rosji przyczyniły się do rozpowszechM!
swoich przew:dywaruach. Zaraz po woj- pisany: Augur - m6Wi: się o koniecm9Ści ba tedy z nią się poro~umieć. Powrót do nlen·fla. W Ameryce tendencjf naW'i.ąza-'
nie ro~począł się wi.elló pochód idei repu- wsk'rzeszenia głośnego a rzekomo ju! po polityki r6wn~ ułatw! Anglji rozmo- ma stosut1lków z Rosją. Stosunki z JabHkańs!de,', która J' ednakże dotąd J'eszcze wojnie zamordowanego sV!ttemu
r6wnowa wę z Fran"';ą.
pon.fąroz
i wiJają
mneml si'ę
państwami
Europy ł
3- - ,
Azji
p<m1YŚlnile.
n ie odniosła stanowczego zwycjęstwa. g: europejslriej. Autor wychodzi z załote
Najkorzystnflef byłoby dla Angt;i, gdyJedyme tylko rząd fnwcuskli z~
R unęły ricUdc ł małe trony w Niemczech n;8. 1;e mltenta ftIlgi,e lsko-francuska pne by się udało tak przerobić Ligę narod6w niem Cziczerina - prowadzi
w daJale są tam jeszcze liczne i mocne ręce, stała istniet i że na to nPema rady, po- teby jej powaga. }ryła podndesicm:a.. Mo- szym citągu wrogą sowietom poliJtykę,
które pracują nad ich przywróceniem. Na wstają bowiem Pt1lcły histoqczne, kt6- gł()by się to stać przez wprawadrenłe do choctat ze strony soWietów ni,elednokrotttrle wyratano chęć znalezienia'
gruzach dawne j monarchji austrjac~ej rych wola ludzka me zmieni. Trzeba za- niej dwu palÓ.stw: Nilem~c i Rosff. me fest francją wspólnej platfonny i na wiązra:..
powsh!ły republiki, pewne już swojej for- tern pogodz.ić się z łaktaDti' ~ powrócić do to jednak zadame łatwe.. ~:emcy musia- nJil8. no.nnalnyclr pokojowych
stosun..
lny rządu, "W Bułgarii prądy republika6- tradycji równowagi europejskiiej.
łyby przechem hezsporn,fe tanać ducha k6w.
Anglja _ przyznaje to p. Augur alwar traMału wersalsldego i pozbyć się wszelStosunt:i! w ~uro"Pi.e Wscbod!ntef sWe są bardzo silne, jedynie w Jugosławji
hól ma oparcie szerokich mas ludnoścj, cif: _ zawsze SĄ lubiła. PrzeciwS'ta-J-ła kich mys'n o n'7Vcznym odwecie. Z Ros~ą zdaniem Cz1czen'na - pozostają nien1<\
WJ>a;
- J
,
regulowane i trwotNwe tylko z powo
(!zi~~i zasługom swoje go poprzednika się zawsu katdemu padstwu J kafJde; jest fe$Zcu trudniej, albowiem ba,r banyti du akcji dyptomaMw :fr1ancuskich. Dla
króla Piotra, który dzielił z narodem kombinacji, 1Dtóre bł\dt siłą orętną, bądt cy nie mogą uczestniczyć " Lidze bez
lPopal"cia
spra wozdani31
C'Li'<:zer,j,n
wszystkie katusze deptanego brutalnie dzięld przywilejom geografkmym, bądź pośWli:ęcenia najdrotszych punktów pro- p;nzytacza sprawe J)O'lyczek fm,ncuskraju podczas b2zprzykładn.ej pożogi wo- wskutek zręczności polityczne.; ~Ił_ły gramu komun~st.'Ycznego i bez zlikwidowa kich d1.a państw śroc!kowo wschodm'o~6"""
europefskicJh.
łe~ej,
wpływ przeważny. ..,Jest ł'O esencja tra ufa zagraniczne; dz.ńałaln.ośc.i' m MiędzyPo1i~ wr~ sowfełom - duW sąstednłeJ Greeii nngrywafą się dycyjnej polJ!ty1d b1-ytaósklef." P~a- ltarod6wld. Przeto olbrzymie
o- tXfe dal1ej Czicrerm - prowadzą wszyS
obe~ie losy dynast ji. Wo;na światowa dem: wojny napoJ·eoJiskie, wojny ~ Hisz- czekuje tego, ktoby chciał w wyt.ni.enrony cy Iprze-dstaWliciele francuscy, kt6rzy
podkopała silnie jej powagę, reszty doko- panią i Holandją, polityka wobec Ro.sji, o- sposób rozszerzyt Ligę narodów.
starają sfe odwieźć rządy, 1JTZY
kit6!lała wojna z Turcją. zako6CZOtJA pogro. sŁawo udział " woJnie z N'lIeDlf;a!Di.
Jaldet są w.ięe inne dla Aug\jl 'c\rog1 ~Vo~nk~..:'~~wam oclnawi;ązania
lnem armji greckiej. Zaczęto szttkać i są
Do tych przypomni~ dostatecmPe ma do równowagi europejskiej?
.Rząd sowiet6w stze'r'OtCo o~worzył,
łłzić winnych. Skazano na śmierć i stra- nych przybywają rozwatania na temrut sto
p, Augur zwraca tu uwagę Da małą \lITota dla kU'pICÓw i IPlfZlCmysłowców'
~ono Idlku miniStr6W' mimo Interwencji SUMÓW chis:iJejs.zycb. Francja jest dziś naj ementę i na Belgję, przyznaje jednak, te francu:sk~h. Brak iedlna.k:te jakiegokol-:
przedstawicieli zagranicy, zwłaszcza An- połętniejs7Jem pMsłwem W EuroPI·e. N'Je mni~fszym pa:6stwom m.1etałoby dać coś wJetJ układu pom~dzy FrancJa a Ros·'
ją me pozwala m rozw6j tych stosun_'
~ii. Obernie odbywa się sąd nad k rólem, tylko dlatego, :że ma najsiJniejszą umję. więcej, niż słowa. Np. CzechosłowaCtji za k6w. Prz~lady, kt6re mf.aly miejsce
Wyproszono go z kraju na czas tego są- Przeszły czasy, Jdedy ocen~ło się potęgę pewn.i'ć rękojmię na wypadek wojny, daj- we Fra:ncji, a mJianow'loie: posf"anowie
CIa i król przyjął to upokorzenie, Wyje- w terminach wojennych: tyle to :tałnierzy my na to: Ziljęde Hamburga. To samo z nie sądów w spnawie "Obtotg,a." i Jtme
~ ~ł z ~"'··l do Rumunji i widocznie wcale tyle to armat, tyle to statków. Formuła Belgją. Położenie . w Europie wschodniej oraz wyjaśnden'ia Poincarego w kwestf
.
. h I'
k
.
.
A b
b
. l .
Banku Boora i MarohaMa nie pozwa·
lIie IM~ ~' Yny SWOIC osow, s oro czym połęg:i skomplikowała się obecnie przez rówmeż "mo~.o y yć matel"J a lllle popra lają zupetme na rozwJnięcie się stoSUl.'J
~hk6 n s!,rawie osIedlenia się w Anglji, wprowadxenif! czynru'ka ekonom1'CZDcgQ. wione, ku wielkiej kOlt"zyści. naszoet (an- k6w fraocuskQ rosyjskich,
J ak się zdaje, król grecki nie ma Sl1- Przewaga polityczna Francft ~ w dzfe g:eTskretl gdyby An-glja "uczyniła powatWobec te~ rząd sowiecJd zmuszo
!lego (marc~a w narodzie. Nawet konser- dzjn;.ę ekonomicznej, Nie tylko z powo- ny WYS11ek wzdłn! linii' Londyn-Berm- ny stwierozilĆ, że \vysi~ki, jego w ce11l
. . ZWanI. roJa
, 1isiamI,
• t Wler
' d z ą , te da ,-,
~ pomys='-P.ł
t. --o samo---'
....
Warsz.awa~M.oskwa". Polska J'est do- b
porozumieruad sięfr z fmocj.ą
wa t JS~I,
~w_,......
.....1"'--~
Jdieg Z .winy 0u
nie są z-:-sndniczym.i przeciwnikami repu- no.ścl, lecz Jeszcze bardzłeJ ~tego, że po t!.d
~e m~m, lecz b~rą między o~~~~
aoous
o, m.e moga
bl;!d, ~~U1'-ą tylko, że obecnie zmiana for- łożyła ona rękę DA gMwn.e zr6dło siły po Nlemca a ROSJą, co wywołUJe "stan naWe Prancji -- zdanfi'Cm Cz1czlerin a
my rz~,..l'·~ n~e fest DA czasie i utrudniałaby 1it~cmei: kontroluje węgiel, Patrzcie, w prętema, !zkod1i,,'IY dla i'Ilteres>ów pokoju '- n~e ma elemoołarnych gwa:r:ancii dlld.
t yIk o~d.'!!dOlVę k raju, Złą także przysłu lakiem położeniu sę Niemcy: Francja pn- i korzystny dla. wpływów mi~,itarystycz- stosunik?:w ekon:oamocZilJYch z sowilCtaml
a przekonanfe, że rząd
M1z1
'gę "W'tlś'windc'7:tTJj królowi konserwatyści, nuje Sarry, meutraJ!zowała węgtel śl~skJ, nych z zewnątrz". Jeśhoy więc sprowa- Cfzicze~n. Wyr1aÓ
.. J
-3
d '1
d-!.1. '
bl'
•
'_.1_, -&
~.
raniCU~d p JUZ e za J)lrzykbd'~m An·
wstrzplav."Szy się od wybor1Ów do Zgro- ilJąe g~ po akom, ł poch'!Yciła kopa1nłe .~o ~ ,.z. lte.nle.z }euneJ ~L:ony ml"<'=Y gIji" która ma z ROSją traktat &waran .
Polską a N''tiemcaml, z dru~ieJ - mfędzy tujący 'mniejw~cej stosl.li!1ki handlowe.
madzcma n!1rooowego, Chcieli w ten Sp<) nad Ruhrą. N:emcy sę w Jej rękach.
Pdską a Rosją - ~cz wcale nie ruemo- Tet1az Jednak rząd; sowfeclrt musi zales6b 2:"!.m~~;!es1ować wobec zagranicy, że
. wyn.·h w7borów nie jest wyrazem woll na
SOroSZE FRANCJI.
żUwa - to korzyścF nasze; poJiłyki były. cać. ~wotm
org~n-om gospodarczym
rodu 2I?C i~,{n. PomyliJ.,· Sł'ę gnm.town·.e,
Oprócz tego Francja - czytamy da- by znaczne-, Na to potrzeba jednak nal"Yaększą ostrozność przy rozpa try~
j,ó"
d ' l
. • wanILu poopozsncii
francuskiclI
firm
Bcjkoł wyborów przez konserwatystów lej - - potra1t1a zbudować system przyjaz- "czynnej pomocy, u ;:-e onef roZWOJOWt i przedsfębio!'Stw.
był chc·;~ ny dla zagranicy, która nato- nych sojuszów i stosunków, pozwalają- procesu por*ycznego.
- - - -......
-miast I: 'zy ~ z dokonanym fałdem wy_ cych je; na mOCZlenre Niemrec teJaznym
Następtti'e autor przechodzi Cło $łosun
borów i vv!on1onem z nich Zlłrornadze_ płotem od morm Północnego do Bałtyku. ków ś1"6dzi-emnomorskich, zaleca %bli~e- ZASPY SNl.EtN'E NA I(OLl!JACH
e.
ODA~SI(ICH.
uiem tulroc!{)wem.
Polska i Rumunia twofZłł barierę od mo- nie się Włoch kosztem Grecjr, kładzVe na
AW, _ I<omunikacJa kolejowa na
Vhera1i i demo!;;'raci, hęd.1CY pod wpiy na do morza między Rosją a ~emcamL cisk na wagę sprawy tureckii:ef, wreszcie t~renie Gdańska jest w dalszym ciągu
"'ero Vcn!,,:~.osa, są za republiką, różn;ącą Po przez Europę środkow~ prowadzi ku- k('6czy wnioski'em, iż Francja, tnym.a,jąea ruereguJarna. Pociąg Berlin - Gdańsk
się ;e'~ycie tem, że li!'lcrali zajęli w tej q.rta:rz państw neutralnych i przyjaznych Niemcy za gardło, mate kcdec końców
Królewiec wyruszył z dzłewięciogo
sprawi- s·~.tno·wi!]ko ''ifczekuiącej gdy de. od Francji do placówki polskiej na gt"anr- przyj~ z niemy do porozumienia. Nie na- dzłemrem opófnienłem,
Ilocląg warmokra~;, c1o:naga!~ s!ę natychmiastowego c7 rosy.isk~ej, Id~eSda.l,e j , społykamy
Fra. n tety więc Anglji, budować systemu polity: ~= P~!bn3. iPółnigodzinn,em Ol>Ói",Ź-~
ki'
ł
•
re
ercgu aroa
,..st
Qsutrl"'-l dyn;).~fr. i oDwcbnia republiki, CJ ~ , zaJmt1Ją~ w Y1"Jt Wę~10W2!: POZYCJę : zagran cznel, opartego WY, ąezn~ na komunikacja pociągów l>Odmłejsldch.
Jedna.że cząś:ć Ii"<:'!",:lłów jest rÓ"wnie T.06I··~l ~dzy TurCJą, Mel?p<>tam yą a Palestyną. przypuszczeniu stałej nrenawiści mi'ędzy e
'
lla~y-=~1 i:-s:t)'i'!'(l. załatwi~mieni sprawy, 'l ad morzem Śródzlenmem l';bu-dował w Francj~ a Niemcami.
.
DYMISJA MIN. DO SPR. tVDO'WSKICH NA LITWIE.
podn()sz~c, Ż~ ~łl,~<ofn'!ała niepewność
WIś!9H!!iiIiII:aOOE&'!!J\®i\YJWUzt_W aaiJU
wg_i w
PAT. _ KOWNO,' stycznia _ Mi,n
szkod:ń «trajow:, Do tej ~ntpy należy pnlNa.leży wresl:cie podnieść. że w Zgro
Wobec tego wszystkiego szanse c!y_ do spraw żydowSIkiIch RosenbaUlt11 po
kO"\\'11itt Plasllras, szef rząru rewolucyjne !ftll'.dZ2!!Etl narodowem repubIihaie-demo tJ.astji ~eckiei są bardzo małe. Na pienv skreśltellliu etatów
m.iiniste'17stwa
dla
go, tuh:;:± pre!":~r G-o:n.atas, Bardzo wat !tUld p1>Siadafą sUnę wi~~oŚć. Ważną szem p~Iedzeniu Zgromadzenla narodo- spraw żydow9kioh, oraz po oświadcze
tła rola r-r~y. ~(n·.~ V ~ize!o<;owl, Jdl:)re~o je st rĆwl'..!e'i okoI1.cU\ość, że czł~nkow' wctCft Plastiras ' lad
ł że ..1.-A~,
niu Galvaatauskasa że mini.sterstwo to
ł
• •
'' d' ł '
.
6"
OSW,
czy,
"'1~· a jest zblTlrecZ/llem; ,p·o dal się 00 dymisji.
&,.anov..sn) wc~ e, omon q sprawy rue rZlłdu rewolucyjn.., ą ludźmi czystego jest nieszczęściem narodu, wIęc należy Ją *
HP
test je-3"ze CWD.e, Powiadają, że cd n!e chuakt~ru, pełn,. poświęcenia dla oJ- usunąć. W nafbIiższych dniach Zaroma'o 7,'" -<'~' ą ~'t' maczneJ mierZI) 11)3Y dyn:1-lczymy. Nawet ",,~'!kraiaiejS;j koOserwa- dzeu.ie narodowe da odpowiedź.
"Republikę".
~;1.
bści nk Mucq temu.
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lczu rugiej ·sesji parlame· t
miejskiego.
I

młodej amer~ kańskiej

dziewczyny w Polsce.
Rzecz dzieje si;: w Ameryce, Polsce
i AustrjL
W rolach głównych ulubi ehcy ł:.odzl

Dzł§ zbierze się po Ta?; pierwszy po i sprawą skupu elektrowni, widnieje go rady z ramIenia frakcji iydow ..
ferjach Botego Narodzenia, nasz par· cały szereg spraw drobnych, nie- skich.
lament komunalny.
istotnych trzeciorzędnych, jak na u- Pierwszy z tych wniosków może
Zasadniczo
w
przeciągu
ferji
sychwalenie drobnych stypendjów, nie stać się kością nielgody między
lr!1Ir Mally Pi[oo iJakób Kalitb -tuacja nie uległa zmianie - nastą- znajdujemy tam natomiast. ani spra- N. P. R-em, a frakcjami chjeny,
Pocz, przedstawień o g. 5-ej.
piło jedynie jej skrystalizowanie, wy budżetu, ani kwestji reorganiza- gdyż pierwsza chce przez wspóldzia~
które wykazało niezbicie, iż znajdu- cji wydziału kanalizacyjnego, która łanie w tej sprawie z lewicą nawią
jemy się na drodze do bankructwa. przeprowadzona została bez zgody zać z nią kontakt, który w wypad..
Dzlł CASlrłOJ Dzlł
Obecnie za podstawę finansową rzą- rady miejskiej.
ku całkowitego zerwania z chjeną
dów magistratu, siuty prowizorjum,
Zwracać równiet musi uwagę, de- słutyć mu mote jako zasłona stratf'które nie pokryje nawet połowy wy- monstracyjne postawienie na porząd- gicznego odwrotu.
~ Urocza I dawno niewidziana ulubienica
datków w bieżącym miesiącu, to też ku dziermym odpowiedzi magistratu Drugi wniosek, który był JUż dy:)l Łodzi w swej ostatniej pięknej farsie
magistrat proponuje przeprowadzenie na interpelację, w sprawie walki z kutowany na komisji regulaminowej,
•
w 6-ciu al<tach pod tytułem:
całego szeregu • oszczędności· , a tebractwem, podczas, gdy cały sze- może być niespodziewanie poparty
między inne mi obniżenie poziomu reg innych interpelacji odło~ono wi- przez niektórych radnych żydow.
płac ~urzędniczych, które ma być docznie, korzystając z ferji, ad acta. skich, co spowodować nawet moie
przeprowadzone przez fikcyjną re- Poza porządkiem dziennym wpły- wycofanie ławnika Joela z magistraPoczątelc o g. 5-ej po południa.
dukcję, jak równiet zaniechanie bu- ną pod obrady rady dwa wnioski tu, tembardziej, te w łonie konser ..
dowy gmachu teatralnego, oraz dal- lewicy, które niewątpliwie spowodu- watywnych frakcji żydowskich istniePowojenne losy Luizy Tos- szą redukcję wydatków na szkol· ją burzę - są to wnioski zbloko- je silna opozycja przeciwko popiera
kańskiej
nictwo.
wanej lewicy o reasumpcję uchwały niu magistratu.
Porządek dzisiejszego posiedzenia rady w sprawie r. MiImana ł LichTo tet posiedzenie dzisiejsze m()<o
• • •
•
Arcylts&,znlczka austrJ~cka rady wskazuje, jak mało istotną jest tensztajna oraz wniosek P. P. S. w ~e przynieść rewelacyjne zmiany Vo'
lako słuząca do wszystk=ego. kontrola komi~ji radzieckich nad go- sprawie votum nieufności dla d-ra układzie sił naszego parlamentu ko·
W .~ienniku ."M~tag Margan" b.yły spodarką komunalną. Na porządku Rosenblatta, który jest ponownie ł munalnego.
ar~y~sląZę..au&trjac~l Leopold ~oelfll~g! dziennym poza sprawami wyborów kandydatem na vice-przewodnicząceWac. Pol..
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OpiSUje dZIe.Je powoJennych
Luizylosow swoJeJ _ERII _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _
siostry
arcyks:ężniczki

Toskańskiej

głośnej swojego czasu :r: powodu margana
tyczncgc małżeństwa z włoskim muą'
ki(>m, Henrykiem ToseJJim.
Arcyksięiniczka, która p~; swe maI
ż~ństwo słała SIę poddaną włoską, została zaskoczona przez wojnę i okupację
niem:l"cką w Brukseli.
Arcyksiętniczka poddana została Ja.k'Mi!:1ll'owszej kontroli. Nie pozwolono
jej nawet widywać się :r: rodzonymi braćmi, którzy w czasie wojny często w Brukselj przebywali. W roku 1918 arcyksięt
ni-czka straciła rentę 20.000 tna1"ek, kt61'::1. wypłacał jej rząd Rzeszy.
Z począ.tku
'l'c1 ;>:ielała lekcji'. Pó!niej, gdy i to zawiodło
'\'V ciągu laŁa 1922 roku uu-abiała w Bru1:.~~li na chleb jako służąca do wszystkle_
~o. Dzieci jej, któr: poza:wu~:ały tymczasem boltate małzelistwa, me chC:llałv
nic wiedzieć o matce-słu1:ącel. Z poc%ąt:
kioem 1923 roku rząd republiki niemteckiej przyznał byłej arcyksiężniczce pensię miljona marek miesięcznie. Jednako
w~ż P;1JeZ ea.ły szereg miesięcy _cy..
k S lętn1'Czka ~.e mo~ła uzy~ać wypłaty.
Wypłacono JeJ pienxądze w tlstalonej sutnie dop; ero wówczas, gdy jut jeden prze
jazd tr~mwajem w Berlinie kosztował
trzy,.miIJ"Tdy.
-'
••
O~cnl~ a~cyk.S1ęźnlcz~a liczy 53 lab
l mvb 1 CIerp! na1Potwom1ejszą nędzę.

WYJAŚNIENIt.

Migawki

sądowe.

.

Das ewig Weibliche.•.

"l._f~

-:azy

it.l.

t1.r(13,ł si~

na

!rcdn:o Z szefem firmy nie
" 'a' ę, nie mógł więc on mu czynić
z~dnych wymówek. Jeśli wczoraj z~ł
trucizny, - stało się to w chwili rozstroj~ nen...·owego i zamach samobóicty nic
ntc mjał wspólnego z warunkami pracy w
firnlf(; .,Wał" .
<

---.------------

m
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Tytko pan Sebastian Galewrcz utrzy.
Kryzys, waloryzacja, stagnacfa. C!ezortako rownowagę ducha. f~ntacja, m.eszugen!zacja - racfa...
Nalety rotutmeć to w tern sensie, te
Pann.a Klementyna H. tyje w ostatniej
a.ni rozum. aD! uewc:łe nje przechylały nędzy.
szali, jdeli wyobrazimy sobie jego stall
,pan Sebasłjan nie mo~ je; W' mezem
wewnętrzny w posUCf zwykłej dwura- POm6c. Ledwo starczy mu na utrzymanie
mfennej wagi
,'Własne', PTawdziwej żOIly i własnych,
p"-.. Seh as)a:ft
t'
G'
..e__ _.fA~
__ Le'
prawcłziw"ch
clz.r'-:
a.le ..w-..
-tą<: lM)U Je
1
""-a..
doskonale sprawę z tego te fest mętem
Między kochankiem a lCoeh~ d0własnej łony i ojcem dwojga 'Własnych chodzi do tragicznych scen _ _
dzieci - począł 9motić cho1ewki cło _panPan SebastJan deeveruJe si, Da hok
ny Klementyny H. (nie E Tabkłich Hoff- ostatecm~ - spnedaJe towar ap61m1ta
man owe f).
i oddaje P'f\młądze kochance _
Osta-tecm1e zdana siJę cOŚ pod'Obnego
S1>Ólnik podaje spra.we do ~du.
nawet W' llajporząd~jej~ef rodzinie, ale
Za przywłu~ 800le eud!ego
t? ,~coś podobnego me zawsze kodery, mienia sąd skazuje p.ana Sebastiana Gal...
S1ę iednakowo.
wicza na ,cztery miesfąee więz.ienla, i oPan Sebastian znalazł się p~ego płacenia kosztów sądowych
dl'Ja w przykrej sytuacji.
.
JurIs.
n'Y'Nał jako -

-

Zamiećie~ 'nip-żne waloryzują drożyznę.
Ceny artykułów żywnosciowych dOSięgają
zawrotnych wysokoscL

I

Spekul~ćja tyw~ościowa p~ęła
'7).~~.~ ~ ~' , '?-\ r"J).'--" ~ .- w os.tatmch tygodmach zastraszające
;v ,. v~~w ,r.. '." ','
ro:mlary, ceny wzrastają już nie z
POWIEŚCI, rt OWELE '; dma .na dzień i. nie z godziny na
i ,ROMANSE
~' godztnę .. lecz z m.muty na minutę.
w Językach polskim" francuskim,
'
W dmu wc.zora]szym za bochenek
niemieckim i ł'osyjs!dm
;l
poleca w wielldm wyborze
~hleba 2-u kil?gramowy żądano milJon dwieŚCIe łys. mk., za kg. bułek
ej [lyfelnia łłowOś[i Alfreda 8fraucha
:
Ul. Prez Narutowicza (Dzielna) 14.
1,300 łys., ceny mięsa dosięgły ju~
Tel. 13-85.
~a~otnych ~ysOkQści, przyczern daAbonament miesięczny 1.200,000 mk.
Je
S1ę odczuc znaczny brak tego arl'''' '~
;.;
tykułu.
' .
Za
kg.
faryny
żądają
obecme
lawia~amiai O zi[borowaniatbł
1,3~O,OOO, a ten a kg. kostki wy1iyfus \V mieście noSI 1,700,000""'1.900.000.
~

"Honoro\vy" współredak..
tor .Łódzkiego Tygodnika
Katolickiego" •

Od dłuższego czasu łl'asowat
na
Brewnialk'
Doszedł do W'Iliosku, te
z fego, ni z bruku tódlzktm Bronisław
war ho Mout MaL.
R6te rozkwitały w ogrodach. W po- owego stał się ojcem trzeciego chiec.u. vel HojnoWlicz bez st!ał~go miejsat zamleszkanla, który t:oorobiwS'Zy sobl-e
wtetrzu unosił się aromat bzu i przepocoAber es war im manat Mat .••
Z8.Świ'adcreniłe, że jest wspótredal.:.:to~
nych skarpetek. Ptactwo i1ltónowało
rem "t.6dzlclego Tygodnika Katolfi'ckle.
pean Da cześć WIiosny, mDołć et tutti
Przyszła jesiea.
quatńf.
Deszcz. Słota. Zabłocone po kola- gO" zwracał się do niektórych redakcjł
'
Było radośn1Je - aehf bardzo na. spodnie. Przejmujący chłód. M4ła i wie.Ju iinm 1 ofiarując i'm gt1atisowo
nmnera Tygodnika otazywat gotowośc1
było rado6nie, wesoło i ekstatycznie!
i gorzki smak na pod:nieMeniu.
W padcuh siedziały parki, na ulicy
Pan Sebastjan ciąg1e nie traCił ;ówuo- in'kasowama należ.ności pieniężnych.
W dniu wczorajszym wreszcle zde
bvło rojno. w kiin.emalł.orafa.ch pusto, tram wa~ ducha.
maSkowa:no oszus1b: i oddano ood oPia
~Ya;e Podm.l!;js~ przepełni'~e, Juljanów
N~ wyrzekł się aUmen t6w.
I Ruda-Pab,a'nlllCka "besetst , poeci traOwszem. płaci! ile trzeba było Da wy_ ke władz poU'Cyjn~
ci1j głowy. panny tet, 8łlubacy tak samo, chowanie dziecka.
mfnistrowie rÓ'W'rt'iet...
Ale nastały Ciętk:ie czasy.

Es

W z'W"iąrku z wiadomością p_ t. "N"'te
m~t!ł sbchać chglych wym6wek' ...... u'l ~~cz ną we wczorajszym "Expressie"
.10 " '
'~"V się, ca następuje:
11rlI!' n ~ l 'T"szt"in nracowa~ W biu.
tL l' .. al "'.
..W ':t" jako rhłopiec. na
po~
(1
T1 e
'r~ !.-tyk ~ n t.
Był on ner· ""'!Ji1'mIIt'lR!!DIr.nn!JI"'W_:mI'll!_=_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
tv

m!3!lmliUlIUil'J

~orrendalny poziom osfągnęły w
ZWiązku % panującemi mrozami i
wstrzymaniem ruchu towarowtgo
ceny węgla, za którego korzec iąda~
ją w detalicznej sprzedaży spekulanci opałowi - 10 milJon6w mk.
Nawet w restauracjach j mleczarniach dawał się odczuwać brak dowozu nabiału i jarzyn.
Sytuacja jest krytyczna ł o ile w
najbliższych dniach nie nastąpi unormowanie dowozu, ceny artykułów żywnościowych dosit;gną zawrotnych wysokości.

Tak, jak

-wczoraj
•

i przed,.

wczoraJ .••
Na uJky Sienkiewicza 7 ~'Zgnęł8
52 łet'naa fajga Rozenthal, potlu!d
szy sobile dotkJlilw1'e rewą nogę.
Lekarz pog. po ud1te1eniU PomOCY 6
s1'ę

flarze Ślizgawicy. odWl"ózł ją w stan:~
oSbhlonym do szp'itaala PoznańskiclJ

PRZy pracy

lamach sat.nobójczy.
temu

pozostający bez z.a1ęcl'a Pran
KamsióskK w steni d1()t1lu Nr. 7
przy ulicy Napiórkowskiego u.silowal
otruć si'e amoruakilem.
Zaw~~,ny lekarz JJl()gUtowfa po a:d1.fePtmiu doenatt>w( pierwszej pomocy

36

cłszek

odwiózł go do szpit. PozDaflskich w stt
nie osłabionym.
p.rzyczyna rozlJC1ez.uwe:ir~ k "om
brak pracy.

Przy pracy.
PRleownica mIeczarm Olts l!'r.'~
: awrot 66, podczas podnoszer.1.1 cięta
ru uległa rozciągnIęciu mi.ęśni.

cy,

Lekarz pogotowJa udziefiit jej porno
poczem w stanie osłabionym od-

wiózł ją do Wlomł miejskiej.

Ostrem

narzędziem.

32 łetma 3tużą~a Reg1ina Zarzycka,
Konstantynowska 38, będąc w mieszka
niu dozorcy teg<y.l domu, uderzona ZO~
stała przez jakiegoś osobnika ostrem

narzędziem,
otl'~ymawszy J."<Wę klut~
głowę z lew~~ sLI vny,
POSZ~(, ... ",i.":. ~t_·
~'~'-byra mt :tac~ę
pogotOWia, ~d.u.e •• ";:;z udz.ieU; )\;. po-'

w

~

,

..
Z tekI kal7katar Artura Szyka.

~

_. . - ____-==-___
.

Dokąd p6jś~·

..:c~=-.:.4--=:.:/~'--=-d--'--=_

Arcydzieło amerykańsldej

nn

nllJI~MA fln~
" UU.UVI L , Ił li·

P

Wspantały dramat pouzwrotnikowy

Dziś

wytwórni

~

-.,
'.

I" dzlkieaonUotfsęr[~\

8 wielkich aktach.

pr.I S C .I II a D e a n

W roli ~ł6wnej zlIakomita
ameryKańska artystka

premjera!

\V

Str. 3

____

Handel żywym towarem.
Taj~mnicze wypadki sporadyczne, czy zor. .
gan~zowal!a" sIeć z~rodniarzy? Zas •
w i"l~teresle w czasIe wojny i obecne oży-

~ Ko_bhtował

z podafldem obrotowym I za to go
Ur7.ąd skarbowy "postawił na Dogi"
_

Jakto?

wenIe. - Wypadek uprowadzenia panny

Coraz częścłe; kroai1q policyjDe kt6re uprawiały mIł()ŚĆ bardzo .
.-"
większych mtaat w Polsce poczy:n.aję DO- syjq, albo porostu oddn
;Jh~n1 r«l

_ Dawniej lefdzR samochodelllt a teraz musi cbodzlt to-~

.,Ieszo_

'" ',", ~.

, ';
'.

t ,

·t

•

-

'b

"

tt'

*

'o

gbńędacIa" ł..odzi..

.

PO''-!~'Iy

tegoroczny tm"óz
nam zabawłu:,
WIęc człek, co mu niestraszny guz,
l'.\lmłe po rozkosze na §nz-gawk~.
Chłopcy z damami bok o bok
Po tafli wód na ły,twacb płyną_
Lód zresztą przez okrągły rok
Jest dla nas talde nie nowiną.
Ody poznasz, golCZe, dzl~ - tw:l,
Wybucha miłość w tobie szczera,
~le w jej sercu chłód I lód,

zera.
sok,

Paskarz zagamął twą jedyną..
Lód 11( sercu dam przez cały rot

.

Krach Idej przez okrągły rok
Jest w tycia wcale ole nowiną.

aowiDł-

Sał.

Krwawy dramat w

jakoby"
jakU orgaDizacfa hancI1a-

I!I~

~

W.1V--.

czy ~ Jtależy Je ł4czyć w feduą
"~e.u.tuie ~D4 akcję,
; w kddym&ądź ruf.e 1ltworume w l.odd
~, mafęc:ej na cełu walkę z baDtroezbęd!le.

jej kochanka i siebie .

.

8 stY'CZnia.

---. -

l"

'z
procecfene obeańe ~_,_

f.l

C'ZG!

y,

!
m.łęcb;y ~wam1 fes! prav.:ie, ,że
J"'YłUo1A g

'

!lO

%';:~fe aę za~ważyc

ożywłenie.

o un

w teJ dZle-

GDAIQSX
CENTREM HANDLU
tYWYM TOWAREM.
Obecn!e cała. akcJa handlarzy żywyn1
towarem jest zesrodkowana 'W Gdańsku.
Miasto portowe będące ctmaem kom j

ka'

E'

•

un

crtnym uropy posiada plerwszorzędnt3
wartmkf ku temu. by zbierać, a nasłępnie

rozsyłać "towar"' po całym świecie.

W Gda6sku ogadskuJe ' wi~c cała
akcJa ł tu tet mJdclatę Jedna z l1łt 6wnych

ceDtraI mfędJ;yDarodowego handlu ty
wym towarem.
Tu!!,i Idę zwozi dzłewczęta z NiemieC

sl4d

Francp" PoJsłd, CZfl'Cb, Węgier, a

skąd oIUetamł

• ,

.

#

,

rozwozi

~ fe po całym

S'Wlei:,1e, gJowme zaś do połnocnej

rył, która

Iest

IJAjpoważa/efszą

Ame-f

refleJi.r

tantq &lA tego rochaja "towar".
dlem tywym towarem jest coaajmuJej
Handlarze ź!wymtowarem i :ch a~enc{.

Białymstoku.

generał zastrzelił, żonę,
B1AŁYSTOK,

ł..odd cłzIa1ala

o cyr..

re

waDO

,'u

za.. przynJosły ze sobą nUIJakj za '6 w t

nafłaetastyCZDieJsze pogłoskI,

,.

Rosyjski

1'"

my tywym towarem s
sfed1Aeb4 w
Warszawie.
Ody ebcesz dat §wtatu gt4b swydl d1Im,
Wideł te wpływaJą nader ~
Lepiej odraz-u w trumtlt: plerzcbnlj,
DA ()PiDłę pubłlczaę,'łembarddej, ze u nas
NI~ pozna się na tobIe tłum.
walka • handlem żywym towarem Je.t
Ktory się ślizga po powłerzcbnl.
ftft'WW1Idzo
der
ty nie i bez je..
S'tód ludzldej c:łtby małp ł kwok
r--"Da Da
&pa cz
W nIesławie lew I słowik głB4lamet 0I'gaubacJł, kt6nl w tym wypadku
SIł~gawka dusz prz-ez cały rok
jest bardzIet, lIłż " hmych, ~
Jest w życiu wcale nie IIOwltJłI.
' W WarszaWie wypadki zagja.ięcla mło
Ody nie chctsz doznac d~cb pIa& dych cbłopc6w ł chfewcatt zdarzafłł się
Myśli w najmniejszej ale daJ clawe, c:oras c:zęłcłef I, 4) ile -.Dl ,ńadomo, przy
Talent, Idea, dobry smak
'
stqpJoao łam do ~ł waDą z tym
Pada, jak łyżwiarz na ślizgawce.
.afecaym procederem..
SzaekaJ w takt mody nlby dOI
Nie włeusy, OPJ taJde fałdy za'gfułęda
By paść się ludzką delęclną...
thłed
.
w .-'- _ .- - " - _ odosoł:mło-

Prastar~ wskrzesił

,

r- -

k6w.
Lata woJny jak

Poczyaak Się po mieide ~ cła

Śl.·zgaw kaw

!Jest w tyciu wcale nie

zag}aięcla młodycb chłop~o

Zgrzyty.

iCzternaśde stopni niżej
.Próżno d płynie łzawy

Iakty

ców I dztewcqł, • ostatlllio donosfliśmy
także w DaSZeID -U-ł_ "--'1 tak'-h

,

I

"~O

r..

•

..•.

Cięźlk:o ,m rma Tea.nlcka, mmro smrm'
teltrej ra:Il1Y, prz~ s.ie do drzwi

w cela łatwiejsZego rozpozI!.a"
a s~
nopatruf.. ~ w faJdeś umówi
z
tajneJ organizacji które obo~ wszyst!dc1>,
j
NL.= t trzy cycb się tym procederem A W,ęc, szc

Cała Potsb fest obeCDłe O9Imta aJda..

mi międzynarodowej
hau.n
.
t

_~,e

!U,1any zywym owarem.

-'

• '

•

.:

Nres~hacne ~ wywołała W ftjśCloW}'dl. otwarła 10 ł broc2ąc maję w swołclt rębdt specjalni . afenct gólo.ego kształtu s~ioJq 11 mankietow, chll
B!a,łYlffisto'ku krwawa. ,traged)a w wa- ~ W$fera1ąo ~ o ~ scho- kł6IyeI.
zadaniem fest aprowa- lłeczId w kteszem, metalowe :znaczkf w

nej tu IP'Owszechnle. zwłaszcza. wśród
ko10'!1ji rosyjSk~ej, rodzinie TehN'ckich.
Pm:y ulicy Warszaws'lciej nr. 4, dwu
pokojowe z ~ mieszkanko n.a
dI'1.llg.i,em p~t.rtDe zajmował 16-&etnł b.
~enerar wo)gk rosyjskioh Te1nicki, je.den z wybHuf$,zych s.ztabo'M;'ÓW car&ktcl1 woJsk. odznaczony wsryst'kilni
bojowymi' orderami w czasile wojny
euroJ)eJs:kłej, wru z ~ swą 38-łet-

dzłć poczęta.

sl:łklem.
~..::111___

dół'

n1I:

~
'

Po Ali.&I\.UIY",stu miintttaoo dowloaa se
Wlte8Z'Cle na partler. ~ z;ad% oniwszy do rni~szkanla dr. Rozmat~
padlas na progu nieprzy.tomna.
~ już była JJ(lIIlOC łebrska,
w 2 m1'nctl potem raama zma.rła S ...
pływu krwi. Nł.er..włOcmte po tleni. ...
ulrl3lDO
. !ta. ~ oI~wą. W'SZCZę
to a.latm.
W ieJte cbwftr " atlMzb1ła _ ,.
głem piętrze padl med s8r2;al. To eeucnat Tdnkld, mpłsa.wszy ostMnł 1st.
rozebuwsz-y się I poloty. .)' do ~
ka,
tut:. z parabellum fQ61IIzzaskat SIObIJe ~
Tatemob s~ ~ trJte
S'fę VI rozmowi:e, ~ą prowa<lrooo lir'ty

tm\ Marią..
W dztet1 Nowego Rc*D. około toEtny 4-ei popołudniU, do TełniclOCh
przybył z WizYtą pmyjacfel domu z taJt
dawttrYd!. lJi'eda3d Akimow, p(e.nf:poteot
dóbr JaIOOwb lPO<l B~łymsmkkttn.
Z Uł1:IJd sf;u.tąoej dowladuJemy . .
~. ~!m:ow przyjety z<>*l bal"<hn go..
S~l'I1łllliJe, W !Jedqyym z pokołk~w toozyta herbacie.
Się pIo,~a ~a przy berba«:I.e: Po kill>NaJ/eity PrtLy~ te Aklmow
ktmastu doplero minutach dobI~ać za- -otrzymywał ~ mflosuy Z' Teł~y z tJiO\wja męslkre ~05Y J)IOdn.{e- ~.
.
oone i .II]~ roz1~ S1~ dwa Jeden
W rozmowre ostafD~j wyz..'Jaii obopo dm~'llm strtz.a!ły.

eę

dzauIe

.,.0

H

CZARN.

"

fa1mei,.,łę1tge1 Do§c:I 1nateDłerce
wszystko to ulat via zna
koroicie roŹD.ym agentom kilr,· n' ·owa1lie się między $Obli-

OD. tak długo
htdzka ł ~

M

lstDłefe podło6f

llt~ wara:nki so-

-ł..'-"'tM.1'~

---,

~!~b

[BMMERCIAL i

H~~HE U

o;az wojłoki i taśmy
1
kł d
, ~ po tl'C~ ze s ,a u •

AOB1i[}a

~przedalY

Maszyn Bioro

d'"

Ol'uamzaCJR

PRZYGODA PANNY MAR r S
da ~ .: ś
L __ I
_,~. z rzyz ~l" w
wo"~
~u)ąCf Da tOr ze ma..
my w Polsce do CZjaieD.ła z jakąś akspo
ZJłtmI ~wego handlu ty~
wym towarem..
13-tetma peana Maria S" dórka za..
- - ' - - I L-J_~
LWOW1e,
.
- - , ~J -A..ł_
~l' we
wtszła .. młuto i Wfęcej Dije wródła w

Przed kilku duia.mł

rozwojowi tego pt'ooeden.
PolIc .... woJAy mało ..,..... e tym
~m bAmdlu
niewolDikaml,
gdrt s powoda atnIdIttoali Irom.uu.ib~
jwoWow., _-"W'P.....~ ............
w"
- fa.
~ ....... ..,.
.yłeresłe.
A 'W'S'J'3łi wm~f).• dla handJarsy tym dnJa.
ŻYwym fowarem Dł.\·główn!e'
roJę odRod:dce popadli w rozpac~; Sr.~óra fe ..

A.._.

..=...__ .&...~..ł.C --I..t..w
f!j"p,~.-n.uu~

y"WAIU

-,-,

!!pOI $Sw",

"
Pn;ed lV'lGjllę jednaJ[, w Jatadl

r.cn2-

1913-14 ł',dan.ały się w t0dr4 i War!I2'.awte mas()W'C ~a~inięcla
I~wcząt ł
chłc:m~,."
"
łed
Łodz
kurs
~w()tadano w Y 'tV
l"O
u
A~·!'O midde :.:~~ karetce " do, kt6
rei ~,biaDO Ji'07:D~tm sposobamI dzieci"
PoUcja rosyJska, dla fei tylko Wiadomvch celów, . . przykładała wcale &ta&' t
rań w kierunku wytępienia tego proce~~~ . ~~~ dera~ m wpływałń 11& to, :ie handel tywym tovtaretp, w łych trzech Jatach przed

J)O-I

..

młene

-'--»...I

W

I

!3flJDJ
O
plf~m!2
I~ ~

~f

Jes
H.:.mdo>J "tywym towat'aJl me fuie bardzo dobra, a poDe a staje cz~to < oc
si. od 6zisfaj,
od wczora~ Istnieje wobec feJ sprężystośCi bezrt' !'1~.

je wS'tystD:co męrow:l', żądaJ,iąc by z.eT'O g-etteTal TelmClkr ~ do A- ł ~wołit Da. rOZW'Ód- - Odt;;oW'f-e07..łał im
kim-o w a, t:~iaJ.iąc w sert:e r łdad~ ~u na .to strzalami. T~!cty żyl\f 1)6 sobc\
peIn na mle,scu, Ij)'()te:m do tony, ranrąc mż lam 20.
ją ciężko w plerst.
. ~ i sa.mobójca 'P!'ÓCZ po"",
Zaraz po sltrzalach wyt:tegt do
szef kartkt zostawił ll~ ,do (ly'I'ektora
k~ju sypiamego, gdzie na lkartCJe nap}- bannm kredytowego oddztału bi<l:ło-stoc
Salt: ,,\Vszy~tkie Iireczy. r pienią.d.ze na kiegO" ~lę(kując za lllmy6ęde g'O na poP'Ogrzeb mól t żony fllOJe!i".
.sad-ę 1 reg.na,jący go na. zawsze.
~'

Jak więC Widzim

KARETKAM,

dDak

trwa długo, bo Da trzeCi dzie1i
powr.6cBa cała i zdrowa do domtt

me

pmma

~delsłdego, opowiadajęc o nic.,nmo~
witeJ p~~, faka Ją spotltak
Oto na ulicy Przystąi>ił do niej jr.k:A
mętczyzna, wyglądający oa zamożne~o
.
człoW1eb, z którym zawarła zn oJt"Cś~

Poci pozorem odpo~adzeni.a. ~e;
mu, ł"fzygodDy znaJOmy OdW!07ł

lem at na dwoJUC, gdzi? obieC\';t>,~ ro:!~
marzone; dziewczynie złote góry i karję~
rę kinowo-artystyczną w Krakowie, zdQ..
łał fantastycznie nastroione~o pocIotka
nakłonić do wejści1ł WTal" z SQb r;o l ~

l R;'Un;'O\11I!
~~.:..
lIfk"'! Lelecz;knnica~dR t~łJróbU :.~~w :l."!.;:::: ~ ;
a B
rnWlł
po~ .,łlUmej
'

yytj

.

J.

Specj:ltista chorób

"SZlI,

i

:

•

145 Piotrkowska ł4S

no~. g~{,5ł' , p i'!ombowlll'lie, wprawianie ~b6....
I p!Ue.
'.
Opi~ł.;;l PGU~U9 .t,UAy.

ul. Gł6wna 38 m" 3.
PDł9At
tiJdaml ~l
PrlY)Ill. O<l ~lź- J
l11Uiela się ~ pia...\\IIja ńa-'!1IA~~
i_ 6::-1.

,

,

I

t'o.
,au~

r_temI .. Polsce
- - - odj..,hai w . '.
UprowachanepPll'f
Z dalszego opowiadania pe!l;~~1
~
1:
t.!"..s...
i
'ł
do A
i k ' b..łKrak ' , I . F_' • .1.
..aretJl:I ~"eW'czę, wywy ano
~rgen n a, ze:r- w
oWle i~'''Le..\l~ 1 guJ
łyD.,.
i Peru. ładę sprzedawano znajoo1y chciał ją n:u:łoni~
1~ ,:Z:.j P?~
je dalej roznyut c!o!iom ~,~, udało ~ ~J w os. ,t 'oc, c1.~-ili
'
't..:.
.
•
h' Ił ..4~~
••
, .J:. d
I
\
chł0p06w .zu 101WwaJU) w rrtDstytuCJ&C
w~ na POCiąg l Powrocl.... o .710'W~
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s:razyl.!
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JEmm -1llt11iilrG-~ &.~
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t.6dJ

..[IFmS WTmnHlIT"
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Łódź

~ stycZ11ia 1924

10 stycznia 1924

Warszawska

giełda

(Telefonem od sprawozd.
GOTóWKA.
DoWy 10.000.000-9.750'.000

walutowa.

giełdowego ,,~xpressu.4')
KOJ>enkl.g3. 1,705000
Londyn 41,900000
Nowy Yark 9,700000 . Paryż 480000
Praga 281000
Szwajcarja 1,695000
Sztokbokn 2,56000Q
""edeń 135000
.,
WIochy 419000 ' '

CZETa.
Bełgja

434.000
Holandja 3. 773.000-3.680.000
Londyn 43.000.000-41.850000
Nowy Jork 10.ooo..000.-9!780.ooo
Paryż 493000---481000
Praga 288.600-281.500
SzwaJcarja 1.739.000-1.695000
Wiede6 140.000-133.000
Włochy 433000--422000
.! ,-f;:
Złoty frank 1.901.000

_

g.15OooD

dzybarrkQ~h)

10,500000 (w obrotach priwataych)

TendencJa słabsza.

TRZECIE NOTOWANIA WARSZAw-

Rynek dewizowy

w

Łodzi.

bez
~

SKIE.,

zmran.

Kursy

w

Dzłsłaj Da ryWpa dewizowym w ł.odd atc:jl lDOCtIai.
bbracaao dolarami po k1IrsIo lG.200.00

JnZY temłeGcb lłDbeL

_

!ądan1'u,

doc.bodzt
Tendencja dla

'lecz

war.

Cło łnIizafcJl

llabua.

•

PIERWSZA PRlEDOIELDA aDAl'ł

SKA.

=
PIERWSZA PRZEDGIEl.DA. WAR.

SZAWSKA.
Belgja 411000
, HołandJa 3,670000

ODA~SK. 10 styczma. - (("elef. od
spra wozda wcy giddowegn ,.&tpresau"
Marb polska
IW aruawa 0.53 .
,·t1· Dolary 5.B8
~

os.
r

Warszawska giełda akcjowa.
t:~~t5000

NaJ

.Bank Pow. . Kred. 600-72S-7OD
Bank Ziedn. Zlem PoL 3500
Bank Z~ Ziemian 46O-m
Bank HaDdtowy 15000-14-1525)
.!8arft,
HaDdł.. Pryw. SX)
Bank HamDowy P. 8750
Bauk: Pmm. Lwów, 1.950-2800/'
2300
I~'

wu.

I.,

'Bank Zacllodaf ~
,
Bank Zw. $pólek ~-35
Sok pOtasowe 20-235Xl

.:~".

Pub 2600-Z100-Z2OO,

Strem 45--4O--t35OO

'I0O--6)0-64O

%egiuga 950-7!l)--800-7Z5

'1tID. m

~czuo§ć 85OO--825}-83SO

Brown-Bowery 6250-6000
3100-3400

~1

Korek 500-1()()()--900

K11l1C'z.ew 5250-4900--St'7S
Nafta 2-2600
tlobel 1-8800---M50-. a .. 7-

7500
Pustelnik 675O-Q250
Spirytus 14500-16500-ta
Konopie 3800-3600-3800

',Czersk 4500--4--4300 ,
J~Cukier 28-22
, Łazy 14S0-1100-1n
Przem. Leśny 600-500
Cegj~ski 3900-5200-4300
ModrzeJ6w ~32 (1) 43-3~
38 drobne
Ostrowiec 54 49 Sl!OO
iPoclsk 3800-4
Btaracoowice l7:-$-2li
5tarork6w 30
rrrzebirn a>oo
UTSItlS 6-5500-5650
~ 58005600
'Il' ..
2ymrd6w lm-l050-1100
I

m

Cerała 1200-900
Kijewski J9500-18-t8S00
Spiese 5-5250

I·~:"

..

NOTOWANIA BA WEŁNY.
NOWY JORK, 9 stycznia
Dowóz do portów Atlantyku i Golfu
20.000
Wewnątrz kraju 10.000
WywÓ7. na kontynent 6.000
Bawełna loco 35.75
Styczeli 34.48
Marzec 34.74
Maj 34.92
Lipie<: 33.80
Sierpieli 31.60
Wrzcsieli 29.28
Patdrie.rnik 28.40-42.00
Listopad 28.12
Grudzień 27.85

Wiedes\ 28.50
Sztokholm 531 ł lny czwaa1e

GJE!.DA PRASKĄ.
PRAGA,9stycznśa ,
Amsterdam 23.06 i Pół
Berlin 1.75 za hłli~
ChrTetianja 498
Kopenhaga 606
Sdokholm 912
~:
ZUJ"JCh 602 i pół
Londyn 148.87 i pQ
N~ Jork 34.65
Wtede1i 485.50
Marka niemiecka 7.'70
Pa.rył 110 I fedoa awarła
GIEŁDA

NOWY ORLEAN, 9 sty.emła
34.88

Bawełna loco
Styczeń 34.65

Marzec 34.76
Maj 34.54
L!piec 33.73
.
Październik 27.85
LIVERPOOL, 9 stycznia.
Styczeń 19.78
Maizec 19.85
Maj 19.77
Lipiec 19.32

LONDnsKA.

LONUYN, 9 stycznia
Puyt 87.5'2
Betgia 99.45

ł pół

Szwajcaria 24.12 I p6ł
Holandia tt.40 f trzy czwarte
Nowy Jork 429.93
ffiupanja 33.60
Włoch., 99,25
.
Niemcy 19 brJjou6w
Włede1i

Tenden<:ja mocna

306.500

GIEŁDA

!
~

NOWOJORSKA.

!a~
5!

"-

- 'Ą ,

błIjoa

__
.w

SZTOKHOLMSKA!, -...,
SZTOKHOLM. 9 atyczała

(1) 26-231 pÓ,ł

4500-3350-3700
Fl'tztwr M-37-35500
No.-blin 4800-525()..5 (1) 1508 dr.
Ortwein ~2400-2150
Parowozy 3300-3100-3200
Rohn 2750

•

REi!!.~,~;' ~,y~:,!,,~~

Londyn 16.30
Berm 0.90
Paryt 18.70
Bruksela 16.50
Szwaicuia 66. tO
Amsterdam 148 i p6ł
Kopenhaga 66.75
Chryst;'anJa 54.70

AR-D'URA SZYK!\

.i

Dyrekcja! 3-71
Biuro.; 23-29

Oddział

w Łodzi.

Cena egzemplarz a 450,000 marek.
Osłalni3 egzemplarze I

Hotelu "Savoy"

6

U

Traugut
(Krótka).

a~· 6

,.. " . .

- - ------,- - - - -

K.

A. ClrdSE!l.L!

gw:.,~

Dziś

8.30

WleCz.

Wielki szlagierowy @
program styczniowy c.

Udział [aJ ego zespołu ryrku.

,

TELEFONY: Dyrekcja 3-71
Biuro:

23-29

Biura OddzIału przeniesione zostały do oowego tokalu przy
w gmachu

a

ul Prez. Narutowicza (Dzielna) 4

dla .Handlu i Przemysłu, Spółka Akcyjna
TELEFONY:

;

~·~ Księgarda Alfreda Strauc

owarzy

Je

~1

%te1tstem .!u·jll'1a Tuwima poleca

}f,'i~:iH~~lt@f'~-,

GIEŁDA

Drzewo 2750---25-2600

Zac

Wa.szyngton 378
Helsin.gfors 9.45
Praga 11.10

Anglja 87.62
.1
HolandJa 168 ł p6ł
Włoch., 88.10
Szwajcaria 355 i pół
Hlszpan;a 260 i łr:IJ c::nrartI

Pnga 2.91
Ber& 22 ceJrt. za

Gosławdce 7250-7500-1350
Michałów 9300..-10500--1,Pooo
F1rley ~600

Liipop

Ameryka 20.41,

JJełgja 88.10

Kopenha~ 17.69

Chodoró... 25-49-39
Częstocice 26-11-18

Węgtel 25-2t-23 1 p6ł

GIEł..DA PARYSEA.

PARY%. 9 styc_

NOWY JORK. 9 słycmJa
Kun dzienny 4 , p6ł proe.
Lcnd71l 4.29.50
Londyn 60 dni 4.26.62 ./'
Po.ryt 4.89
.,>'
""_
Amsterdam 37.67

Polus 750

' !Wildt~

Mirków 8800-9000
Przemysł Naft. 4200-4800-4600
Rvlscy 525-450---475
Siła i Światło 3500-3900-3275
Tkanina 450-475-450
Lombard 750

Gie dv ·za

,

..

Haberbusch 16500--17--15750
Lloyd 800-850-800
Herbata 900-650

WiJ

DRUGIE NOTOWANIA WORSZAWSKIE.
Dolary lO,ooo,ooo (w obrotach' lJIfę ,

Mlljon6wka 625000-400.000
Bony złote L6OOooo-1.525.000

P. T. E. 1000-825

Belpal 300-200
'..
Rudzki 11500-7t50--8 t i 2) t 1-8250
Suchodnió 9500-10-9500
Unja 28500
ieleniewskj 60-65-61
Za wiercite 1.300--.1.200
Borkowski 47-4--4300
Jabłkowscy 1000-900-940
Skóry 400
Syndykat 11--11500
ćmielów 8-8500-8400
,"

w gmachu
Hotelu "Savoy"

ł

l

ł

Str. ,

"exPReSS- wrt'zb~N'Ylił
-- --'---~-.:.-'--:-~-----

"

'. ,..~ ,-p.'

n:," , "k,';

~--

z· l'
~ · e n o cn e:
J/'
,
•

])()dziemi.

Obol\:

szałl~

ta

i~ :zne~~ i :\~turę ~ prz~r;rY,,,,a

w,szysr!{ie

s':r.m:'.~·

VfIT?Sll,3J :także, w Lo~dyn~, ocli ch\I{l.JI I me maJąc pOJęcia o l-oh IPJrowaQz~l1:u.l
••
••
•
tih~czema ~~J~V namlętn?S~.,f';T~~";a!n~d t ,Gdy go sta'wa n<l! tYlch pol'ach l1imij
Wczesna
Cał] legjon klubów :vkarty, DZISiaJ wpra~d2').e. I , . , ,v',la ,~ę I nt:,c:. Walker,. wi'er:ny swoim zoboiĄ'ią..\
i
M· t
. k' ·
(,3J) w kltltbacll. tak, Jak P1Z(.", ,\ oma. I .0c.tild m zostaje dZ1ennikarzem,
RedaJ
1. -.l
C) l:-ajJątki i eg~~ystenlc~e l'U~~:~!'~:
" ~uje d;iel1~l'ik,,,le<;z wkrótce po:tem przej
_ .",
"
.
. . . .
~~awn~ o.~ladt~ .aly~to1<,. (. ~ feudal konywa SIę. ze I na tem polu n'c zdo~
:J~kk?h\:k ~. L?ndynlC obowua,ZUJCI . Zaw()do~o bJ.·ak.tU'~
WY?Zl~<!a]1.11".:tl!te opływa dZISIaJ w ;]\'.,1. Jar pie-! ::-;d [e pom ·ika. Około. 1850 roku L11(a~
~SJ ~t~lle restam aC}e. bary, szynki, naj I I'le('uiJ'e mIocIe ra'nae, stanowI" Zy\\:\ .. ' f,łzy i jęczy pod wysokielll Oj: oda t 'j z.a:ly s.i'ę w druku opisy a \\ anurni..J
1 ar. Z'I".1 l~a~et l'Uk~usO\Vle, . n~cna go- I ;r.ęŚć inwe!ltarza .. Palaf.s de Danse" 'W li:
anielm swych maja}ków z;-emskicb.; cz}"c1J DIZygócl podrożnika . Efraim~
(Z'l::a .1,0 ICY.ma, to. jed.n?-~{ zycie nocne! dammCrS'łTllth ..Przy kasie na,bywe, sj~ : Tatąp.lt głód gotówki.
.
j Sq'uler'a.
1\ \\ It J ~ tr.mn bardzo bUJnIe. .
tam r:az~em ~ bi~ię.tt:m wstępu pewna Ii·,?;?; i. "::odzj'ennie n:iem.al ~Zyta S!ę w gaze I'
Mam. co ma J;otrzeba! - zaWO--l
I<la~j C'2.00 przyslowl!e francn.lslkJie: hę bor~w; z ~t61.Y'Ch !ca,ż,dy UpTlaWDJ<:l jlao () sprze~azy ~kl~goś h~storYCl~e lal Walker. - I:wa Kith mus.i \v\8szciel
"Il-y-a aV>ełC Ile deI des a-ocommode-l do pTlJe,lltncz,ema Jedne~ tu,ry ~ zawod? gO ~tSlIDlrn lub kaml~;;mcy \V Londynie, l zostać moi-ą!
l'11"n,le" (istnieją układy z NiI~he1IT!), ,rest W"et .tan'cerką~ ,a, 5J)rawled1'1wosć przy- któ:e zami,enione 7.OSit'aja w mi\ejsce za l
NiJedosz~y ltekarz. ,a-dwotat i r~da'k'~
(I ':t. ;\"C 'nych Brytrj~zY'ków rzeczywi- ;..:nac ll~ka-~uJe, że ta,lilOer:k>i te, ~godl~e ba\1 i, \V~zi~~~iich przyjemności:
I tor przeksZilałca się w zdobY"'cę ;,dem
str~;:'iCIf'. zwl.aszcz~ Jezeli dhocLovi () ziem- z. r.e'Rlhammem ~rzY~~~. zad1{)'~~Ją
r.amm~J Jednak odbywa S!>ę w ldu: i krajów. a trzeba mu pr"zyznać, że W)
~kte, me zas boskie nakla:zy. Brytyyczyfi{ S\~ h:udzo ~bycza.1'me ~ Prz'yzwol~le. ~acl namIętna .gra .w karty. ta.,z do. c.~w: tym nioełatwym dz1ale nj:e brak mu od..'
10<;t ta leże, .:ako 'Prawodawca urodzo- N~ są to z li,ew:nc W~staikl, ~!e IC!l J~. gly pe:Y1:GgO dma, a r~cz;eJ s,crsl~; wa~d, cZJelnośoi i pomysłowości.
1
l ym k~p.::c~. W~e on d?skonale. że ZI~!\';!l~_~~nlu sle ni/e, rpOZi1lt Z1"OblC naJ- ... ~ ivyraza!ąc -: pe'wneJ ,nocy zJawia
\\1 1853 roku prowincja Sonora ".~
t~leba WH~oeJ żąda c, anilże~ s1}od:zj,e-,wa ~1111eJ"z,cgO ~arzutu: ~owaton.!y w sztu s~ę v ~.lu~}le POl!tCjai•. k?i1tfQskuJe ~ilal~: Meksvku walczy przeciwko Santa Ano!
SIt>, otr~~m~t, i ·ż~ tnz~ba. więcej zaka- <:e 1ta~lec~J !~,a~duła,.tu S'POS'O?nOŚ~l zlon) PlenIą~ t zapisuJe
n.az.wI~~ ,l na o 'potaJCie gruntów.
"'2C. r.:H!·[zel1 spoduewac SIlę J)os·luclm.
,,~t,anc"T.enJJa SIę za ~11m ?Qwazą. S'1ę zaw d sz.cz.ęślliW"}'Ch 111~
nil~szczęsll!Don Kis7,ot 19~R'o Wlieb org;:ll1'izuj~
C."łr ,', k '
. - _.t.
h"
pws'<.~l'Ć w ta'ny lta: saaloh, gdzli'e Z()]eTja wy graczy. Jednak nIepfZYlenmesą b l JJud' '''k
'
.
.
,'~ t..~
~ 1 /,U\\ Je ,~e z~aJący .U'uetCn~~c S"O- się na zabawy v,ryż5re t'OW~l;rzyStlwO, dom konsekwencje taki.ego zd.arzenia I a·nc ę.. Z:l"....
C!n me me manl,;yc!~
'.\ ~6w }ondYńs\kioh. me wlJed:-ący, Ta m~toda "wta.u'Czanń\a, sdę" jMt przy- ~(}ndj z .reguty tyJllm kicn)"\'.:nrt 1:łLtbu I ~~. st} aoenl1~, wp~Qa do ~eksyk.u, waJl ..
g~l~'~ mo zna . tam ~ako~ztować zvcla, j~muiejsJ,a, aniżel'i uczęszcza,nie na kur- gry, która zawodowo
jest tI1iwopu- c.zy QI~ upaał'7'g o: l ~rorn~tm~ po'bl~Y im~j
1: o ~l!';,~~.' .ZJgnlewa SIę, kledYt W,S~~łsZr sy taneCZli'e, którYCih w LOiJl.drymile jeSit ~ZCdrJ\ll Gra w karty odbjl1wa się przy d~ye ~Ię w. w~,ęZlemu. śkąd }ednafl\. uda')§'
,o r \'\_::~..>cau z teatru do res.~lU.:.CJl, UJ-I bez I'ik.u V gdzie za skromną s.tosuiilm- szci;c;nie zasłon.iętych oknach, aż do I mu Sl~ l1>ledz.
"
.~
,
rz:,Y 1, e~c' sobą o g;od!z. w por. 00 12 w I wą oelir" można si-ę wtajemniczyć VI śwd\t't1 I do.pi~~ro o świcie gracze roz-'
T,et az postan,a~"ia, "zobY'Ć
N:." ara "',
~; - J ~or~vtabla: ktory uroc~ystym glo- mistenh tanga MJ fmdrotta.
plYWlją się w mgle uI'i.cznej, która o .gnę ,l fI'zytąCZYC .Jlą do Stanów Zj'edJ1iO""
,,~m 0, wladcz~ .•,Time, ladl~s a'l1~ genZycie no'cne C'llro'1Ho się w Londynie 'tlej pC'ze roku jest TiJagą Londynu.
cZ0I!,y"h...
,
thne!1" (cz.as JUŻ, panowre I pa.1l.Le). Po
~____'
L-aopatT'W,łe Się w ródź, przywdz1e7,apozn;anill się jed.l11ak z tajemnicami
wa kaIYiący od g.a:!onów mundur gen~Londynu, każdy się dowie. że istnieją,
L
•
rata i na czele 65 obenwusów,śmiało·
tam. n?cne kluby•. gdZ;łC 'Ptzybywa~'Cy'
, ~
~
~ ~~ (Ii' ;)
ząjmuj~ ,znacwą nT~estn~1i ziarna puz aj)JsU'Ją w rozlozoneJ księdze chocbv
I
~~
,
•
,\\.li ~f.' \'-1 •
stynmk~J l bez:pansklej.
zmy~lon.e np:.wisko i po za1JI!~ceniu, kH-, 'tii'alker .najsłynniejszy ~~wok~t, i~ar2, redakior, korsar~] i . Zbity t,>rzez krajowcóW fi? t',t. '\> ~ln~
~m szylm.gow za :v~tęp" ;nOgą, Jako I !!"~1~e!r2 8 zdobywca. _ Don KJszot XIX w _ Oświadczuny I·~b~ko" uClleka do Honduras.: ,I. 1 )W
cz'tt;J:u1mW1e klubu, Jesć i PIle do samego ,~
I •
".,
.
. :
~ . ' riiez 't11J bezluc.lr.ych 'Pustkowj,ach, og-Ia"l
nlillJ. słuchając dźwięków muzyki l pn/~Y I "\ wa~e.aahuęm.--lł17yprawa do ~e~~~ylu.l. o.:.~~efortunne ~odbe. Sla się ani mniej ani v.nię.cej jak królem.!
-:kd~ '8,C sj,ę tańcom uroczych par.
/ ~h~ NgCóiragUł'.~Walk.er ~C)..s~aje lf~r6le~ Hond lJras .. -. Ft{;Vd~ód
Krajowcy, do żywego oburzeni hez...;
Od ch\J>tilti zawarcia pokoju, Anglja,. W cemu podbu:ta posgadł?fiCI an~,e~r(!ch koftc:zy ssę śmllor'" i :-;rzyl~ladną ~ezcz..el'nością wal)a~a. któ ..
nlYj.(Jb'li;:~ jaik cała kula z.iemskla, ogar-I
l C~~ szaUetilu.
ry poStmą~ .~1(: ~o pubtiikowa'~1a mo:'ar ..
r 1
•,',l;:o
~'a,,~'"
~"··ala szałem
ta".o""'n"r·'n
J'al
1-" ~ "
•
•
YH'll'
"{
I'
I
\~1
I~
,..,,1
j
op
d
l
.
k
Oi;Y'clt
rnI::t'n'Itestow,
tlrzoądzilh
,;
.
1
•.. ""'-'. J l ,
,
1l1SL'OlJa ZYCI.a
\\'0 n.ama , ną.;era
!Va'/\er WY:::j,;(l li() LWy
ee,gaC)ę '0bl
ob'. na. nnegd
zaraz.n\ <\ chorobą. LudZie z "townny- ~',alZ jeszcze d'owoc.b,:· ii ta"'a;ł miloS!ł:1v i Je·...,.,',\" ro'Wll"rch sot..",~ r,t'ln1,;a.'nt~T1f"znyrh o ~awę z za;rt;;a.rerm. . wles.z..e:ma w~5
"ń
" .
L d
'
l'
" , l '"
,. ' . J
,VI ~
. p..
Z Jego
3rJnJ.ą
z OZDn~ z n'~Lv"or~zY\.J.1
siwa .~a tCZ~ czę;:,C'lOWO W on ynle., skoro natrafB na r·od!o'7Je pSY'chopatycz- I zapaleń::ó w, którzy żądają nd nńej przy
" : 1- • :rS1d h.
.,' •
w swoich pa.tacach ,1 podobnych do pa- ne, lat wo może doprowa.dJz.ić mężczyz-' lzeczena, iii wstanie je:gO źon<1., o i1te smmowm corsa. <:;.
"
~a~w nadJbrze:żnJi1<?~ resta-urac}1ch, ~zę nlę ~o 7~.Ihnei ~011~j,sz(J·berJjr.
~tm7..e ~'Voją wiedzą lt:b .i~l.l'dmś \vznio~ . yva)'ker '~~ Jes~~ . ~nika. m~ez:
::;~10WO zaś W SWQIC~ zamk~clI prlOwm\Vc:Jk'\f nal~;lY do rzad'ko ob~('r,wo~ rym C7~l1'efn. zc1nbęd7:Je 5fawę wS'ZiecJl~. PL~.czenstwa ... r rzedv.~["es11ł:e '-'<l wlada
>C]onalnych, a do .naJbardzieJ wytrwa- warrej O(atcQ'orH fan,:.t ~.r,i(ÓW i mąr.1 kó",' ~\vjat<}1.1~..
I ml~ ,narrn:e KI,th o s~()ldl. tnumfaclz. gdy
l:\"ch t1:Hlce.rzy na1~y; ?J!ł0d,y dz.looziic na r>oaiU POŚwńęceń w imie ~()śC'i.
Ojc; ,c Klth, wi.'}ząc w term nowy 1:'\0'11 :za..,,> te me styt'awQ.z\~'Y S\~, ~rkh<1a t>la..
korony wl-e1kobryty) s KltC 1, następca troUroC.DZfJny w roku 1820 w TeneSlee. sens, dl~ śwJe:eego s.pof!,;oju zgadz,a. ~ilę ny nowych zamachowo
nu ks,iq);~ V/a11t .Ta sja taneczIlia przy I' w S1;'ltJa,ch Zjednoczonych z 1'O<'l!-riców i1a WJi'lllki. 'RO'zkoc ltmy mtQd ;~ii:!:'liec
9Tomadu J>6!dzikj~b stepo\\'~6w l
s~rego króla. WIJ..e
l Brytanji t Irlan- przy1byiy-ch ze Szkocji, jako wyrostek 19 ...h.~f.ll1 1rzystf,:puje więc do dz,lck
r.ł: l.ch czele wybiera Się na kOllon~e ano.
dlll. ~rzyczynJa. Slę ZllaCzli1ile do spottęg-o- odznacz.at !\ię jedynie łat\voŚ'C~ w naVvymrka s·ję \V tajemt1'l'<:y z dlQ'll1u ?TIe~s~ w Azji w cdu jak głOSi, zawama nocnego tvc1a tOWlańZYsklego w bywaniU oocydh jezyk()w,
rodzkr.e!?kięrgo. przylbywa do lici>del- }ęCI,a ~h na rzecz SŁ Zf'ednoczonych.
To spOwodowało prasę europejSl'ką
Londyruie.
PozGt'f'm by! dość tępym ucznicIJ111 bergu, "obec braku matury ~rstęr'uje
Kto ndle naitety do "towarzysf.wa", S'ZikO'fy normalnej. Pr'l.cd jej llkO\kz~· ; iali:o wohy stUICn.,tCz na rnerl:,~ytl1~, na- do poddrzewanda Ameryki Q tajemm·
Len mD,że n:acftszyć Ilę taft!ct:m w no- nie~n .7.·<Jlcnajomll .srę z bardw 11110dą np I , tępnłe rrJg-rywa:i'ą-c roi,ę ch i,mr.\?a , Iktó- cze know..ania ~ \ValJk~rem jako wrze·~
·w.'oPQwstałych
"pallac~:ch tańc6w", z t1.'CZYck!ka mmyld., panną 'Ewą Kith
.. ;raT, ' • dokumenty, ksz~a\tci się prctk komo je'j agentem. KOloniści. szyhl\O u
1)ośród których ·.,pa1aJs de Dan.se" Ha ol'śninny 'eJ W'cł?:j'ęxami 7,aJJtfagl1l\~ s'.
\ ,,;' :fe \\ ~?'1itala'Ch pary"kl~h.
ljoral~ si ę ~ manjakiem. Schwy.tali go i
cichem przedmi'eśctu Londynu należy z JTi'l\' otent'Ć.
I l"")\vrl..~, dl} Amcryki, k(':~ nie mo- 0ddali w ręce whdz a't']gfeIIskich. 1dÓ
do
njwykwflntt!niejszych t IUłroardzrej
NieJ)!'zyjęt.y przez I,annę i jeJ równic I "~o c si<G 2.a:l11ow.ać m~dY'cyną d1a hra-j re roz<;trzelaly go d. 14 wrzleśrth 1860'
luksus wych.
trzeźwo patrzących rodticów, mtoc1~. \'11 cl~"))I I,ÓW, przerzuca sie ila adwo- roku.
.
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54) uimtech wykwitł na jego grubych war.. nęl<1 ~~ l:}i<lłA s~fJ;.t.dka, wypełniona sto-I Kam na pana od dwóch god-rin.. , Gdzie;}
sem I.mo1t.afji rod~nnych ..,
I s;ę pan podzilewał1._
gach, ..
.
Stt1bcl "V'Yciągnął z pod spodlu płaską
Miałem strasmą ~i~ręnę prz.ed
'[H1CZ\.S<..I. owinliJętą w seIed'ynowy papi~ w;eczorem tłomaczył się, Kranc - po-W SIECI PAJĄKA.
-:s-Ne.k1. włel'ką gł6w~ księgą kontową i oc.i~łją...
•
"
•
!lo1;yłem Sli,ę ne. ka'llapile i zdrz.emnąłem się ,
wtdtrl!a.iR z..dall"bilQlIla sylwetka StiibIa.
Z bo~~to inkrl~1: .. ow'aneJ ramy wy}1"Za-1 trochę... .
Powieść
Obok ~ mał m mi'stemiie z kości
~u .n.iJenu u~~(;hniętll twarzyczka
- Jak ~ pan teraz czuje? ery to
a słoniow~ cvzelowa~ym tT6lnog!.t, stała l oli, .h~ra11oW'ana małym sporlo~ ka- aby ntc ?owazn~go'? - pytał Stiibet
pękata. bu1:~łka burdtmda tttttbi'Onego p~lus.therr... SHłocl.. ft 01"ąco pn.YC1snął .... - N,-e ,. ską~ze - ~kły ból głow,.•
życia łódz!dego.
napoju stare~o przemYsłow'ca,..
z}mn~ :ozt:t0 fot(\o~atJl do ~ ust, szepc.ząc Lres7Jlą mJną! )'tli z;t!eł~.e~
.
k'
)<1Mes ,'z:;m-n.e. !\j'E'?;,":)zutIllJ!ał'e zaklęcta,..
- W takim raZll~ rr ... my przyst.<\,P~
. - Zaznaczam panu pr71ytem - c.todał !. m:gie ar~usze s omplikowrulych r~\Y,T s4~[tclnim pokoju stary kurantowy \ 0.0 rzeczy... Czy przyjr..Lijc pan pro~~
Kranc, stając we drzwiach - ii! w r:J.z1e cnunków. Zi'111'1tC ~ podarte '\~łęs~ł.., ;>tę z;egM' poc.<ał oc:ilrypłym ~OISem lfYdz:wa- zycję moją udama si.ę do Anglji celem.
ewentll<ł lnei mojej ~(ldy ń.a propozycje po podł,,,rl.:t.e v.ry~wfnmego ~a~!lM~ ktoTy nia~ ~oc17J.. ę a z f~o dźwi0kiem żlał sń,~ t)tzeprow.ad~enia perlrakhc;ł z majem;
lpańskie h~dZife musiał pan; zaakceptować w powodZi pap,ero Z<.'ltraclł s·~t61 zwykły o~try odgłos elektrycz.nego d.zwonka u I wierzyclelamil1.
\ ,
cały sz~ cg warunków natury śclśJ.e oso- charnkte'l'...
.
'"
d:rzwi weikj,orwycb....
Z"'s?c,rlr.iczo tak, pame S'Hibf'1, !11e\
bistej,
. '
. Od C'7Jte\"'eoh )ttt. ~odI'2l;.n ~~n?<3'I z oł6w- .' No n.at<e-~zlci'C . 71;:l.wił stilę ten Kranc.~ musi, pan z gory zaakceptc)'W'a~~ !fioi'C ·..,v,a...
A !'::l'Op'lS mmzę pa,nu z:aX1laĆ iiied:ys- krem w r~kH SJ?:rawdz;)J h>!ę~l handlowe, Dh'll!J d'I:!ł,ll11 na .hi~ czekać - zawołał nmki.
.
'"relne pytani.e... Czy utrzymuje pruo jl!.k:i chcąc zd';' ::;c.b!e srraw~ z :~. ~' .. ~~o st:a- Stuh1a _ sfybko odkładając fotografj,ę do
_ N~ w5'Zystko z góry Z"gadzaro si~
1rolwic1{ kontakt z swoją pierwszą ;;o~7 nu T7.(!'.C'F'{,,,
,
~~bO'W'ka...
. - zawołał Stiibd, m>07;~,y więc be~
- l'He, ale cót to ma do r;;e.ca:y, p.;''!.I?,:H~
Svtlt~c;j;' była gro·jn~(-j~~a niż mu sd~
ZadzonB trzykrotnre... Po chw:i1i w \ straty ~zasu ~~tąpić do sprawy .• '
Kranc· - wykrzyknął Zdzl'W'l'Ony ~tin-I dotąd V'yoawab.... Dłu'sH Ullgranicl.J1C c..zwi·nh u1<az.ał się stary v-ufany służący l, Chci:lłbym b't1"dzc, żeby pan. wyjec11!ll jut:
nenson....
.' .
były przy ?becnej syt1!.J,cjj, walutowej ~e S;iib1t,,,,.,,
.
w początk<:,~b przysz.łego iygodn:ila. Pasz..
Bąrdzo Wlele... ~}.,aśniJę panu tę do pokryc.ta. a w dodatku tendenCJa
.. Niech ,10hann ?oprosj pana. dyrekto- ! port za~raniczny pan ma?
Ilprawę, gdy r?zpOCZn,f,~ny ";Y'sp~lną pt'.a-l zwyi·kawa dolara wpływała depresyjnie ra do rMowego gabioneht., Za chwile::
- Tak jeSlt. Mam nawet wszystlrt'ł
<':ęnad :'cdb?Jem \A·lck.l,en!llCZej Łodzl1.:: I na kllTS akcjh których sporą paoz.kę brn wejdę....
! 'wizy z: wyj;;.~H"m :)n~ie!ddej. ' .
Wyjął p1lkę pa.pierów z bh,,:k<t, za-l
- To, d:'d~nO\Sftlc>.. inL-:-o wyślę któreJ
RowIem bki Jest cel pańsktch propozyC')i li dlC'iał Stubel S!pie~,j,ężyć na. f!iddzie lonnie'Pl'aw~a'i:, pani'C Słti~ncnsOlIl...
•
(lyń.skieL....
. trzasnął xa:lllzJ~ i pnez dł~lgi s.alon prze- . ';cś z l!rzędr.,m~ów do \YIo:rs.zawy, Otrr.y1l1al
Dl''Zv,'1 zamkn.ęły 51,? bezszeles:Łmc za
l'nw ocr.yma Stubla przesunęln S1ę szedł do rOZQ ....,.c~o ~ablnetu... Kranc l :):ln WIZę ,,. Ct?' 1:1 24 godz1tt... Jutro toi
wychodrącym Krancem '.'
11 a~:czne widmo bankructwa...
W~Zf:1ł 'tam przed c:hwi1~, ni'2CO zdziwkmy ()dejrnLz pan z B.r,nku czel( na '.I1.f}O ft!n~
Sti.11:lCnSOn nerwowo pclarł r~ .. ,
A za nim nęd~, wi'ęzi.enie 1: ubrat.a i7 Stiibel ni'e za.pros.i>ł go do swego t. r .., t(w na mocy xacbnku firmy SmHh,.. ~
•. Spraw3. jest na dobrej drodze - szep-l T oH."
[~abilfietu "redukcW', w którym odbywa;;. . ',-1ęc p1'zystf~,., .1ie;"11' do sedn.a sprawy ..•
'nął do "kbie -: ~ti~?"enso~ tr~aj się,
Nerwo:-,.rym ruchem nacisnął ~l1zi-czE;k I ~ię z""vykle tkuady w sprrawach fabrycz- ~
- .J~l.~ C--i'!'l w!~.dGn:o w roku 191.3 z~~
a z hóla. przedmresc smmesz SIę c:esa- i w głębi bllUl"ka,.. 7.wolf1...a poomosla Slę !lych.
. ! stawjł r f11 w AngIn 'w'lększą sumę <'1kc~
,-zem lodzj'... A WÓWC7.aS - tu figlarny i klapktt w·bocznej ~danee i cicho wysu- I
Cóż tak pó:t.no, p.al1ie Kranc,
m.g,-.,!::- b wa!'zy!'r<-v a ,
'
(D. c. n.).
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