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Łodzi leży kiłkadziesiat tysięcy metrów gotowego suł<na, rząd
zakupui~ 620,000 metrów starego ~ukna w Anglji.

Podczas, gdy w

przemysłem angielsl<im
pociągnięci do odpowiedzialności.

· · tej- tranzakcji z
W InnR

Zatargi w fabrykach krajowego

I

związku

na

tłe

zostan?,
<

wypłat.

dz'isiejszych

W c1uill wc:toratszym ~·t'fóciła z War
-,vobec takiego stanowiska przem~'l
W" tym celu przeprowadzone zosta
r.r.':.fq detegacja przemysłowców po od~ słowców m.1nisfer handlu o5wiadczył, nie natycbmiastowe śledztwo, po ukod
t', :yca z ntioistrem Darowskim i Kiedro że w sprawie tej nie był oostateczrue czemu którego przemysłowcy już w
~hf'! J(onł~ren~.ch.
poillformcw:łuy. winni iednak zostaną I przyszłym tygodDJiu przybędą do War
Na koruerencjach tych po Zflłatwieniu P1od~gnięci 00 surowej oopowicd.zi'al- l szawy na specjalną konferencle, w kOlI
sprawy stosowania wskainika d"ożrźnia- l ncści.
r
ferancii tej wezmą udział przedstawi-

ciele mi.n.isLersiw:

przemysłu i

bamH'I.

pracy l ochrony społecznej, .. Si'}r~. w woi
sko-wych, oraz sliarbu.
P. minister DarowsH.i i I(jWI' (;ń przy:
rzekli równ~eż z naciskiem sprawc dl)
staw rządowych załatwić w myśl r,n~.m
lB';»SiI':mt'~X{\,~; .:M'1;r.i91~~~' "~~ trzeb przemysłu lirajowegQ, tnk, iż '·C ;)
- -tyngent sukna na rok 1924 nie zostanie
zm.
t tiejszony.
elli karst-tiilta.r Stanisława Dobrzyńskiego.
-t!• • •

I

tte*> Pl"Eystłlpiono do omawiania
(l~{;nyoh.

s,i'aW

.

Przedstawiciele pnemysłu zwrócili
1...,_
• ,.
'l
JlAA-t, ze rueWl>S.Sl::l'W1e t~s ~'t .ooe
i wymlel"7.Me podatkf 1!l1jemożliwiają w
~,.

ł!wagę Da

z

.,.

Konferencj;.a w kMljowym

Z!l.a czuym stol"rou konkurencję zalfrani~

l związku pl" :l emysłu wł61den-

'On~~o nah:ia!ob, -dotydtcz.Of'.ow~ i
meto!}~l;r w b :j dzidz!nie zuttełui~ zmJeD'16 !
1'1" !'?m? MOŻI!1a powndzi?ć o podał- i
~, !1 n;"'0'i:l\VVm
który r6w- i,
. od ' 0k~rlu.,
ni~ ,~ ;'. : :;;i ~e !l ~czyny niema możności dQ
\-;:012i.,., :' :'~nc~
I
W (j J;-; :lvr!edzi llUl to p. m.toi.ster Kic- I
drc:1. ol§,·(·;a.dr.zył, że spra"\f8 ut~esienia po
!·l<l.g:tu od eksportu jcs.( obecnie aldualną. !
i roz:";lT)'wana będzi.e ,., nafbl1ŹS%ytll ł
C7,a;; e N'ł": :!: mi&roda;ne C"Łyrt!lU1d.
•
F z-;: ,l < oi r6l\'nie:Z Mdał na staDlOW1~ I
tiku r"\7~ -:-~~'zenia tm-edył6w, pomimo, Ż~ !
prze.:"t,~- : · ,:,·;-, cy twierdzą, iż sprawa: ta w i
chwill {J:~ c.::nej me jest we ,~vy !po- I

C:lJj3,

,

:fil! •. z..ego.

Jak już dKm.i osU · dzisiejsza "Republi,I ka" - odbyła dę wczoraj specjalna komI ierencja c:złoaków kTajow;ego z· . - Tku'W
: .~:m~""Ie polityki przelnysło"'ei r~~du.
Na kon:kmmcfi tej dyr. Paw~:; ;'1ri ue
leFQ'W8ł sył.tmcję ogó1vą ŚI'ednlc1~ przemysłu 0Inl'% stanowisko przedstawicieli
t,ego przemysłu . . koniere~j9.c~ w WaT'
szawie.
\ W najblłższef przyszłości zamierza r;;ąd
zv,iębzyć kredyty 11I'zystokrołnr;e dla ,
I średniego, oraz w macznej mterze taki"
i dla Wielki. piZeitty'"
sńh uc",h.wionę.
ł
POt\.tI.ytJtanła te jednak "tVohs ~ 5yt'Jla-cfi
•
__ ~
• fi" ~
r,r:;. --"" -,r€ "rrst~ttęJi :pr~lSt.,t'W1iJ;~ !.:,
obęawJ nie są wsłslazaoe i, aby ""'~'zemy"
f$r!c:r' Yr ~ -n cały szereg postulatów, tyc~'i'
. słowi pomóc: ualetaloby zastos'2~':l Ć cał.
{"vch ,·..:;·'yłaśclwei polttyki pr'I.Cmys'.o'\'!< i
kiem inne metody.
I
on",n",n ... " , n " .. ,...,.,,.""a
r.;e. strony rządn ornz ponJ'..s-.tyli ..nrll"·r
"'%' <,
.'
Po dłuższej dyskusji ttehwa" "'. abf.l
nnl"'\"'('\n ... ,.,.. " ' ' ' ' ' ' n""'""
ao":taw '."~ądowych dł& armji.
. ,/..,""n_n _
f\ .'ł ft ....
~.- ... ,., .. ,.. ft .,
_ _ ' t ___ / ; ,..
wksaiaik 62 proc. zastosować,' ';;'.01_J
Pw .... -".v~łowcy shvierd:tiI·, źe ~T.a'\":,,: I
•
t..
i-..k wypłaty wobec br.aku lIłC;;:b",
~lDy-::~
r:p'c-," o:lnmo od maja roku UbIegłe;:;;!
kwot nałrałl.ają na macme trud~o §~ :.
rk :- -;l:;'~ -: :."l'.'lika.,
I
(
Następnie pont5Z8DO ró'M1lieź sprawę
Zmory Łodzi.
Na ·~':;~ystkkh konfe"J"encjach prz·:d~
zamów'iełi
rzędowych, przyczem całr sze~t.a··.\'i .,,;;r;e n-ąc1a twterd7Ju, że przemysł
reg m6wc&w ostm. sb:ryłykował po-ezykra' !"" ~~~' "f e jest.." st.anie całej ilo-iqsuk- &~~~~';;.x~~~~~1i$ti1t....~I8HII!R~
n.:mia rządu w tej sprawie,
lin dO~3br,,,;zjć i musi zakupić Mllm<) za~

i

I

I
l

I

!

't'

granIcą.

Zda",młoby się, że wohec Ciętkkl sy~, l1f zti 'fi>{ pozf:myśle 1"'ląd uczyni w~
ttkQ, aby sprawę tę dla pn;em:ysłu łó,b:
.J.0ego \1ła.Łwjć, a dz~ało się dotąd wręcz
rn:eci'W~ie: sukno }ryło nekomo bardzo
p()trzcbne, gdy! szwam..~ 'W();S1ro~
r!,iały materiał.. a w chwili gdy w "",QdZ1
T~iy lullmd~esiąt Łyt;j~cy metrów goto:
'\"c~o S11..'ma, rząd z.almpuje w ~gl}J
('2i1,OOO mettlów sukna sta.rego, ktore w
r+:bJ.ach leży od 1914 roku.

n.";

'\'" całej tej sprawie istuietą rafące

S'J rzec zooścl : Z

Jednej strOlJlY gwaftow
n~ zapotrl.ebowarle tra sulmo, a z dnt
!;!iei brak zrozum.i.enia tej SiP'ł"aWy pr~ez
rZ2,d. utrudnianie w sJ)I'awach tcchmcz
r.ych i handlowych. Słowem s.toS(;wanie m~tod loowłaściwych.

Ramsay Mac Donald to drugi Lt.Jyd George
Liberałi w zachłycie.

ze

Wkońco uchwalono weJść "tV k(lntn~
związkiem pramysbt włókien"; :;7"' :;O~

celem uStaleni« wspólnego cenu :tr:1 rt.nc
dJa robl>łn~w a!rordowych, ktćn;y w lahr,kaclt krajowego związku o{ r". y:nuial
płaee ma.czn.te więł~.

•
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fermenty w komunizmie
rosyjskim.

Mac Donald angielski Inąż przyszłości.

Zatargi "ideologiczne". - Konflikt

Prawdopodobnie w dniu 17 bm. roze-

między młodymi

rymi.-S't1ały skandal.-I-Kł6łnia międ~y

~raj~ się ostatecznie losy gabinetu Ba'd'ł'linaj który padnie pod obuchem wn!osko

Trotkim a

Kraj, który ma za
dużo dochodów.

a sla..

"Prawdą".

Oportunistyczna'. filisterska burżuazja komunistyczna. Hasła

"demokracji partyjnej".

Są

nim Stany Z.jednoczone.

W czasie, gdy sanacja skarbu polekie.
go ma, między innemi, pójść drogą olbrzy
miego podniesienia całego szeregu podat
k6w, dziwnie brzmi dla nas wieść o podjęciu, właśnie teraz, przez amerykańsHe
ministe.rjum finansów, sprawy mas'owej
redukciE w podatku dochodowym i w róZ
nych doda.tkach do podatków.
Od dłuższego już czasu ameryk:-ńskl
minister skarbu stale zalecał taką red"kcię, dopiero teraz jednak rzecz wystąpiła
wyraźnie, wskutek X\W"6cen.ia się mini-

votum nieufności ze strony Partji Pracy
W c~asie gtdy Lendn zlooony jest Ide :pragną by kierowaH nientł starsi! k<>Baldwin już należy do zmarłych policiężkim
'p,arali:żern, gdy Toroc'ldego tra- ledzy, al:e chcą być dopusz.czOll1e do Iltietycznie i cuka tylko niepotrzebnie ba owl nie mnti'ej cięi'kJa; choroba ratka, a w rr>OWlnfi(:nwa partii". WedłUg Trockii:ego
fid. J~,,; stwierdzenie śmierci przez parIa-. ich mi-ejsce rządzi zagadkowy .. Ciuru- partia komUtJ.listytClJna jest jednop:i1ętrowa
Jt:c • ...."7 gra łutaj rolę uporna chęć ro- pa" (tak Sqę ma 'Ilazywać zastępca Le- Tirejako, 'I1lie D!erWSZem IJiętrze zapadabier.i _ na przek6r swoim przeciwnikom, 'I1~oo), popada i 'komWnlLzm rosyjski! w ją decyzje, a na pul terze oowi'adują S1~
czy nhry a nadzieja niespodziewan.eJ!o sta.n n'iebezip'i'c<cz1n:etgx> dlań fermenrowa- 1) decvzjach.
Troc'k1 mówi dalej: ,.Faktem piOZo7Wrotu. byłoby bezprz~d.m:iotowym roz- n!i-a.Al!OOwiem me mniej nie wi""ceJ, tak staje,
że bium'kratyzm przybrał w na- sira skarbu do komisji mjniderjum spraw
(rz ... .,...~.
.'ł/
wewnętrznych z przedstawieniem )'on..,ideollog:iiCzne'" ~atarg-i poczynają jut ~zem kioCjrownrcuwie partyjnellli rna&wy lu
od
W .oljtycroyc nekrologach :&ldwfna wca1e wfdoc7l11fe naw1'OOz,aJĆ treklamowa c-z:aJne a nawet ni'ebezy:ńe{:Z't1e rOtZmia.
etnego planu rewizji p atków, celem
l oja -i<l.!ących się obficie w pra..<ie angiel ·ną d:otąd.. a w isioatie rzeczy podtrzy- ry" ...J?al'ija jest w m'e'hp""""eczeństwte, rozpatrzenia pny sesji nowego kongresu.
f.lkiej, podnoszą ich autorowie, że BaM. mywaną od góry żeRa,zna ręką zwar- z.agrożona 5~st przez 7Jbh.trolkraty,wwa PrQPozycj~ jego są wynikiem gruntow'f1ość 'rosyjskiego oboZ'U komunlstYczq}e· nie k'Ierownidwa, przez moż1fw'Ość od. nego zbadania możliwoocil rewizji podatWin jednak nie stracił jeszcze nadziei u. go.
pac!rJiIęcla 00 nlilej mas IUOOwych, przez k6w i uproszczenia istniejącego obecnie
ustawodawstwa podatkowego.
trzymania się a steru nąd6w, licząc poZatarg l owe, tJajone J)I'ZleZ pemen skonoetttrowamae UWla@i kiełI10wnUlctwa
W prredłożeniu swem zwra'Ca minido 'T.O n" utworzenie konserwatywno _Ii. oZ<iJs dość skrzętnie, zmalazay w ko(lou "dlro'bnoot1kow'Y'ch sprawach ac!~ ster skarbu uwagę na fakt, że lała finanbera!n~~o gabinetu koa'~cyjnego.
oddźwięk na łamach of~jałnei p·rasy sflr.acyjnych".
.
sowe 1922 i 1923 zako6czyły się nad·wyż.
"Gosproda!'CZIe połoilenile RI()ISjj; - nro ką dochodów przenos-zącą w każdym roNad:dei~ tę - o ile i!;ł~iała - rozwiał sOWli'edkijreJ. Na,jpjeTW ®wiiedzdat się
będizre dJługIo Je- Im 300 miljonów dolar6w. Taki rezultat
bez,owTotnie Asquith, oświadcufąc świat o tyrch spor-ach z mowy ortodo'k- M da1led Trodkli, ~yjne:go kQtI11u:t1i'S'ty Sta1,i,na, który z po. S'zcze wymaga to. by parlh komUtI1dsty- udało się osiągnąć tylko dzięki wytężollej
~~rz~ kilku ~n.iami na zgrornedzeruu "Na- cząlllkiem grudlnria u. r. W Mosłk:wi~ bia- czn.a obsad'zała SW'Y'I11If dośw1ład'czony- współpracy prezydenta, kongresu, orali
tionru Li!:eraJ Clubu", te h"beqlj nawcł dał publ'icznd'e nad p()wsbani.etn w łonie mi lu{{lźm,~ ważne posŁtmmki w ad.mi!m- p~ególnych minsŁerjów, wysilającej'
palcem nie ruszą, ażeby przedłużyć choć rosY.i'sJk.i'ej parOi komumsfyC7Jl1ej opozy- stracji~ w kooperatyrwlalCh t W g-ospo- się ba ogranicllenie wydatków rządowych,
~Y tylko o godmę !ywot obecnego gabi- cjk kt.6rą StaJ.i'n ra{l1z41 zocUa,Wlić syste- e:arstwJe. Tu tlkWj ni<e:b'ezp.ieczeństwo a nadto dzięki dużej realizacji różnych
wojskowej dyktabulry komun'isiy- bilUlrokra'tyZlt1TU, .g:dyz p;-zez część lat aktywów pozostałych po wojnie oraz sunetu. To t.eż nekrologi z ostatnich dni za; wem
cznej.
rsrnli'eni'a RosH sowr;'ccki>ej utworzy'b się nie dochodów celnych i innych wewnęFają się pytaniem, co spowodowało Ba d
Ni0Chav,/"IJIo kooUlt!et cemŁraby partii \V spoleczeństwłe sowiecki-em stale trznych, większej an1iel4 się spodzia.
Wina sta,v-ić na karlę wyborów tak pc· komun:istyczmej wydał k()'ll1uni'kat "wy- grupy, warst'wy, które - Choćby wciro wano.
Wyniki, osiągnięte pr7leZ ustalenie sy~
... af~ większość konserwatywną po diAf!: Jaś'niC:jący" wy'kł'Uczen~e z partii gll'llpy dzUy w skład paTtji< (komuriilstY'Cz,ne! t.
Z\Y. "Raboc.z.a,ja Prawcta", jako dizia- zwol1na stają sa1ę apo~tY'CZI!1Ie ]I f.!>ft- stemu budżetowego, dają nadzieję, że w
tlasb zaledwie m1es!ącach je; rządów.
!ającej n!ety:l]m przeciw partji., ale na sterskie".
ciągu bieżącego roku fiskalnego wydatki
Roztrząsania te są wielce zajmu!~(o~, szk(y~e p.anowania sow.iJeckLego. Na cz.e
Cenne są owe wyzm,ni'3. o "budu- rządowe będą zredukowane do jakich 3
!Właszcza że odgrywa w ruch dużą rolę le wyQ<l Ul\:Z 00 ej grupy stOi zarzą.d zlio- azjr~ komuniistycz1nei, jako elelkc:i.e re- i pół milj-arda dolarów. W raz'e wv\o.nani'a jego planu moinaby zmniejszyć ro.
Francfa Oto sir Winfrey, członek izby żony z 7 cz~onków. rn!i'ędzy którym.i wolucjit bolszewd'Ckitej.
RattJ'1'lru szuka Trockr w mtodJzieży. ,cznie cyfrę podatków o 323 mili. do1arćw
~mln, pisze wyraźnie, że Baldwm Pi1ted- znajdUją si-e d:ość znanli przywódcy komun.ist'yczn1.
AlIe OOŚ, 'kll'e<iy ta mtod.zri'eŻ jest W opo.W dziedzinie podatku dochodowego
sięwziął samobójczy raid w b~zdenn'ł
Okla,zujc~' że w oboz.i'e scwiecldm zycH do obect1łegl() kllreroW1l1'i'Ctwa. Le- (zarobkowego) oznaczałoby to obni7f.'n:~
przepaść 'wyborów, popieważ spostrzegł, fA>wstaf 1;0i1fl \t między ~tarema mlo- kaJl/StwO na. harmO!lję z.'I1a}du·je Trocki. o 25 proc., co stanowiłoby dla ~k:l!"b'.! r'"
n.Ie może mierzyć się z... Poincarem. d2'111 1 ( ',r ; -'. '111 1...0'"[' !1istyclrne.m. MIlO- w .,demokratyzacji pa,r!tyjnej.... W haśle ćul(cję wpływu o jakie 97 milio
Uwa~a ta jest zadziwiająca tylko pozor- dzi'ci z,a.rZl::'.l s~ar:; in biul:1okratyzm. !1(".J!ll rozumie opoozy,;.ta vrolnoś'Ć plrasy, 4Dodatki do podatków obni.żyłyby się ana_,
logicznie, zaczynając stosowanie ich Gr!
me. Od dłuższego czasu'
tylko w An- Witerstwo j t. p. A'ey ~;lÓr ten ostatnio dowa i prz~onań_
przelkr~CZyr }uż ra:n wonfJ.fkttu mię-d'zy
OczywJsc'ile kierowmi'Ctwo grnOO Jest 10.000 dolarów zamiast, jak dotąd, cd
glji, ale nawet w Stanach Zjednoczonych staTY'J!l: a mI-odymI, zw~aszczal &'dy się
r.reza,d!owoll()ne ~ taklich reW'e'lacJł i! z 6.000 dol. dochodu, co znów zredukowa.
~chodzi Poincare za sprawcę wszelkiego pr.zem6st on do grona starych p~y;v6~ talkiego wartościow.aJIt!taJ go. "Prawd!a" łoby odnośny dochód skarbu amerykań.
,la. MaJuczko f a wszystkie matki i niańlri cfJY~. Ot~. Kryle1l1lko. ~r.oobra~eDrsklj, \ us11uje w;'ęc oS>!ab"ć zeznania Troc]Gtego skiego o jalci~ 102 milj. dol. Dalej pro-..ufłlo~~.,He będą na obu p6łktdach stra- S'lTIlirIłO'Y r ilnm wystąpl!l'l' . p'rZ~Cl'W za- Q ,,lf'Rju bo~szeW'~tckIi'tn" uwagami dość jektuje się zniesIenie podatkI 0:= t<"!e
~za,drzet}'J.U .cent'r~lne~o ~?m'itetu. zakaz~.- u'Szczyp.!lrwemt, stwi ero z ają.c. że "tla- grafów, telefonów i podn.a.jmowi.ln",~1) cr>:e
szy:: ,h;;zci Poincarem.
Jącemu t\,..orzcnua :tr1a~11. W l?me pa,r.W. m~etnoocl'ą Trocbego jest rzucać Iek1OO- wodów (ubytek dla skaTbu 3Q mnj, d0h.
BeJdwib tedy piójdzie po krotkich, lecz
Na. krY1tyclrnem posled:zeTIlJ'U r6wnret rny.śJ'Tlre osk,a'fZre'Ilrtt".
rów rocznie), oraz podatku od b!1et6w
dole~lhvycb cierpieniach. Mężem _rzy- TroohJ giow\val za zakazem, ale w
teatralnych (70 mili. dolarów rocznie).
f'lzłości • st checnie Rarosay Mat: '1'1' d~ kr6tki czas po-teru ze "skruchą" staną.ł
~o stroo'ie opozycji.
rrzyv- 5ć~ "I..abour Party". CalJ! prac;a
Od tej oowil'i s-pór pr.zyb-raf chana.k- BUDlENNY Z TROCIOM PRZECIW- VENllELOS BĘDZIE PREMJERf'
KO RZĄDOWI SOWIECKIEMU.
ORECKIM.
Dnf!ielska zajmuje się jeeo osob", usiłując ten zasadniczej wal'lci politycznej. O~
rrze,,--dzieć jego Jeny n:1 przyszłość, gdy zycja sfOtrmu~owala sw6j program nieAW. - LWÓW, 11 styJcz.nia - "Oa
PAT. - ATENY. 11 sfyczn '''ł _. PQt
sta, te na czele p"binetu.. Pewne sZCU co wyratnd:ej. Podjęt.a ona hrust'O "de- 21eta Lwowskla" dooos1 z Moglewy, że radio. Panglys napotkał Da i , • Ql-<!ł
mokratyzaJCW msyjslkiej partii komu®- krążą tam pogloski o przyiączeniu s:ę przy tworzeniu nowego
g~tv, (ł
góły z programu Macoonalda przynoti b~
styczlnej, zarzucając, że k!il'ku przywód.. Blld'iJen:nego do opozycjF prztCCi wlro 0- mianowicie Iłberałowie ~ N"l' . '.:~~" ,
prze"l!?n to "Daiły Herold", to ~OWt1 oów korzystając z mome.ntu rewoPttcji heonemu r.zcrdowJ sowiecl<;iell1u.
Bu- odmówiU swej współpraCY. Pr
rT?;V
"Obs"r7~!"", r"isma, które mają infom1!.\c5e b-olszlewicldej zaga/rlnęłto vel'n.Le władzy
d:eiliTlY p.o.s.talnowJl czynnie
poprzeć puszcza. że ostatecznJ~ V~Dj:r ·· ,- ~11".
wprost z Partji Pracy. Szczegóły te - co i rząd!zi się a.utokratycZU1re, tłumiąc że Trockiero i w tym cdu wyst{,sowal do mte sam stanowisko prezesa \ i-· mirz~du ultimatum, zawoiterające cały sze nłstrów.
fest rzla:l'ą zmemienm.ą - odnoszą s!.ę wy lazną pięści-ą wolę mas lUdowych.
OstatlT1.~o cały ten spór przytbra~ roz- reg żąda,ń natury politycznej. Budfen'l1Y
łączr.i" ,!lo r.l'tyki zagranicznej z całko
BANKRUCTWO MAOISTo >f,-U
miary mate<gl() skandalu. Oto na lamach gr02.1 w J)rzedwlnym raz1le wykOTzysta
,vite"" - ~ ~ '~h-;i~m ~oJityki wewnętrzne}. urzędowej .,Prawdy" ptOIkłóci'ta się re- n:cm s\Vo:ch Wj !vwów w arm! ::07.e:BERLIŃSI\IEGO.
AW. - BERLIN, 11 StY'CZ1\'" - Ma
Nr' r··8>~() wie kiego kompleksu zn~ad daklcja tego pilsrna. z SOO1Y'l11 nawet Tro- WOl1lej na korzyść opozycji. Wś.ród kłJe!
ckim.
row.n1k6w rządu ultimatum to wywota gistirat ber.lfi'ńslkJl zawlic~za
stf1t''"1''O\'"o'
ł1łefi 'fy:;'!'w~ <:ię stosunek An.gl!; do Rosji
łJI1js'kiłetgQ
b2'P' T,:+-v:a
Drrla 29 ub. m. poiawR się na famach -lo pa·ni'kę. M. m. domagał się Budfen-ny p'taty wobec
mwięc'+::i, do .Hemiec i do Franc:t A tego dzienmdka aJtltyk!uł Trocki-ego, któ- usunięcia ze składy rządu wszystkich l mii3.'S'ta. 'l.Tn1zędlniłcy otrzymali ty;'',.-.') ;'0wi~
. ~~I!a uzna s'Owiety fide jurę'" w ry bez obsłonek char,akteryzujie obecny os6b 'POChodzenia, nie "i!Stimo" rOSYj-\ łowę :P'etllSJn, Parrtje bur.żłu.azy.f.nc wvkoio oo.dzwycza}- rzyst'ują ten momle1l1lt.,
piI1zedlsta ".'i.aią,~
tondy:'~c ; Moskwie zostaną utworzone stan rz~czy w oboz.ie 1romtl'I1~tjY'czll1,ym. slvl'ego, ttzasadniając
przyczyny tlarć dlochodzi ny.m wZ'f'ostem larntys.ermt.yzmu w a!l'- rriJed:01ęst'Wo rnratg'j5tnatu, będąoeg() w rę
obm:tnH·...,~ ambasady, a potem zostaną Anabując
ikach sironm"tlt!w I:ewitowych.
n w'-:-~ .:~ ro!ro vatrla w sprawie dłu~ów TrOtClk'i' do lronkl'I1z.ri, że .,masy party)te mjł czerwonej..
rony;".'-~ ~~. Po tej akcji dyplomatycznej tt.'ii;ęMM~~i··r;;:-"--:-::l· ~ .
.,.,
~7 ~~
nasłąt'! Q wicIe ważniejsza akąa finanso- równocześnie skłonr,ć Stany Zj
OC2OlLe swała się o ŚCiślejszy kontakt z
Wszak w pr~mie partji pracy zna;du~
\'lO _ '-":~Gnomiczna. d~żąca do otwarcia do porzucenia roli ohserwatora a wDęcia nem., WarszaW1ł i Moskwą, a rÓWllOCZe- je się danina majątkowa i n.acjanoHz,~c:!a
'łYSZY" "~~b dr6g 'W Rosji dla handlu an/tiel czynnego udzhłu w uregulowaniu spraw śnie p~gnęła ba swoJ'ł stronę choćby przedsiębiorstw przemysłowych. Przecj..y
skieg{). Pozyskanie łych rymków wy tu europejskich. Stąd pochodcl ogólne prze za cen
ietkich ustępstw Fliszpanję i KO obu tym projektom wystąpią zar15wno
przy::;z~'~i się do złagodzenia przesilenia śWjadczenie f że R!l!rlsay Macdobald jest ~ochy. Fioły obu typh pa6stw, mając konserwatyści jak liberali. A part ja pre ..
prz~~ ys~owego w Anglj:, a tem samenl zdeklarowanym wro/tiem Frałlcj..
podstawę operacyjną Da Balearach, trzy er sama Dięma więhszoścl w parlamenc'3
do 2~:ejszenia b~zrobocia.
Nie wiemy, czy publicysta angielskI, rnałyby FrancJę w szacha na morzu śród podobnie zreszłę jak liberali i kOOlserwaty
Podob',1ą myśl przewoon:czą kieruie piszący w "Fortnightly Review" pod pseu ziemnem.
Sd. Potnebny wię będZie ofiarny Im"'!"
~ę M~.'::d~tl'.ald w stosunku do N' emlec~ , donimem Argus, utrzymu1e jakie stosunki
Czy i G Be Ramsay Macdonald przy- promis f przeciwko któremu wystąPi m·
b~(.::~ -izzkonany - podobnie Jak Lloyd! Z Macdona!dem f ale ostatD;j artykuł jego swoi sobie te pJanYf tak ponętne dla al1.. dykaJna część partji pracy. Chod-zlo nf",
George -~ że odbudowa Niemiec jest ko- T.awi~ra wywody, idące po finji orjenta- g1łka, przyszłość pokaie.
łatwe przekonanie radykałów, źe kon:l1ie"'m~ dla przemysłu i handlu angielslde c;inej przyszłego prem}~ra Anglji. WyO poli~yce wewnę!rmej Macd01lald promł~ fest koniecmy dla dobra partji I
go. Uważając politykę Poincarego wobec l mieniony. publicysta, stwierdziWSZY, że nie wypowiedział się dotąd, wspomn.iaw- pa6słwa. Jeżeli NlacdonaJd zdoła to u"
N'emiec za główną przeszkodę w dziele' ,.cbtente cordiale" została już pogrzebana s~ Jedynie o pracy dla bezrobotnych, bu s!{utecznić, pozyska poparde liberałów J
ek(mo:"~-zne~o odrodzecla Rz~ bie- 'W~a Auglję ażeby stanęła 8!1n.łe na &owJe dom6w z fuadu z6w państwowych będzie mógł rządz:ć. W prudwnvm r;!p
łUiec',.hj, zwróci dę 1\1Mdonald z całą e- straty s,,-ojej tozy dogmatyczneJ O r6wno i rentach dla wdów. Ale wałka toczyć sIę :r.ie padnie dzięki własnej partjJ.
1I~!tL"! ......wko ~ej polityce, ~~IłC wadu ca koD4yuencie europejskim i po-- I będzie o łunef doniośleJsze spł"awy.
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StaDlsława

Z teki karykatur

Arcydzieło amerykańslder

Dobrzyiiskiego.

.

~

wytwórni

nn
~nIJI~MR fl A~ n"11" (fR1łołf ;
~; PuDu~v L Ił· Khł i'U dZIKiego 821[8)
Wspaniały

Dziś!

a,

Dziś!

-.

którzy

dramat podzwrotnikowy w 8 wielkich aldacb.
W roll głównej znakomita n
S C -." II
~ .c. '!!:II Im

pobierają

r -.

r

amerykańska artystka

El II

miljon marek pensji

a

lYł ..... u

li! U

miesię~2nie.

--o-

Wprzededniu strejku dozorcó\v
w sprawie

tej winien

niezwłocznie inłerwenjować

utspektor pracy.

Od ~fO ttd cmsu flOty się na
kraDcach miasta wśr6d obożSZ\ej lu&nośd
tyfus. wywołany oikropnemi warunkami
Tidrowotnemi ł..odzit oraz pn:edltuża.f4cem
się barobocicJn lekal':1Y kasy chorych.
Z drugiej stron-y panujące od dłuższe.go cz:asa śnictyee s.powodować mo~ą po~ nłebez,pteeZle1istwo dla 1;dlrowia

Od waloryzacji ludzłom pęka głowa.

I

chlebnłe śWttadczy Ó ZTozumiemu prZ2Z
nich interesów mif,as,ta. .
A te osiJągnięCi~ porozumienia jest m::>
żliwe świadczy fakt, te w Sosnowcu,
gdzJle aniagonmny !lal"ÓWJ.1Q klasowe, jak
i nal'ooOWlOŚciowe są ostr7lejsZle, ''lywn~
łały przed miesiącem S'trejk dowrc-ćw -l0mowyeb został ku zadowoJeniu 1cbt'i-

~-----------------------~----- ~~wo.~~~~~~~~~~wi~ś~dci~~~~.
meA.M Itrejk dozcrców dOtnO'wych śC{ w 'ben sposób zllikwidowany,
Zgrzyty.
nie ~ zaiegn.atlT.
Na wspólnej konferem$ pr?)~d"tn wibtn

1 1 .

,

Dwa
trełf systemu,

!Dwa sfOwb, Jako

w.cgIędnle w

'W prywatnem łydu Jest to sam«
Janek łlirtował z Józłą S\'r.\,
Nagle przybiega papa z mamą::

:wc1i\ł poUtykł zdobią tłą:ł

IOd,

snny chce coś wzfąłt słabemu,
status quo.
Oi:enek al00 - status QUO.
Lecz gdy wziął, mknąc za siły wodzą, Lecz gdy niebawem parce świętej
Hasło inaczej zaraz brzmi:
Nadz1eJa z boćkiem tiodko lśnIJ!
Wszyscy z przemocą wnet sł\l godzlł.•• Rzekł papa: daj t:bot al.f'ln1mfJt~
Ha, trudno, to falt accompU.
Pal cnot~ sześć - fajt accomptL
\.MówIą mu wara -

Ody Wloeh Chełał zabrać morza potat,
Si, wstrzymać,,z swoją grą,
ocarstwa dlórem j,ęły wołaĆt
ara od Rleld - status quo.
D'AnDUnw jednak, gwltdtąc na to,
był cło morza iwtetne dnwl,

~uslał

,Jroncert-

zatkał ~ watą,

Uud:m- to taił aecomplL

I

/Patrząt na włos1a\ tłustą scbed,
~ltwlil .tri kol chcłwość swą,
'I- prz.ed noSf( c.apnął nam Ktałped~
frank uazu w~łał:: ~1attls quo.
Lecz Litwin mając wartoś( prawa,
uchwał Ententy
czelnie drwi,
li· s to mb
e ,.radu4'
s , • gl
awa,

~

06ł1lJest

4zl§ -

fałt accompłl.

bez.. cieli magasłratu,. SltoWtarzyszenia v,J.~.: 'cieruchomośm, stowarzyszeniu hkał«6w
któny na'l"aŻeni będ!ą pI'Zle'Z katorów oraz związku zawooo,ye!fo Ó ...
~ ~ na brakw.ooy, WlCZesne za- rore6w spisano specjalną UI~OWę, w kt6myłta:rtie bremy, a jr:śIi wz:~ pod ~- rej zawarte 1.Oosl:raty :li jednej, ~o~y ''':-'
~ obecny stc:'.Il :::>m,t amy mIasta, ktory runkj pracy dozorcow, z drug1'eJ z?~· ," "-·Ll
; powodu zmiennej ery, wiel'e pozosta- lowano w należyty spog,ób kwe:>('~ ,-" c,
..,.ia do tyc2'Je1lia.
.
Umowa ta, spisana w obecności inO ~ bowiem zatargi w prnemyś1e spekton p1'Iacy Sosnowca, tlstall3. mię~
wł~ezym, ktćrych tło t puycz,ny dzy innemi, te za otW1all"c1e bramy '<,;., .
SĄ znaczni.e głębsze, poważniejsze torom Ddącym do prn.cy lub wraC'itjąc;rm.
likwidowane są bądź to prz-ez interwencję z pracy _ doZlOI'lCla nie ma prawa pobieczynru"ków ~h, bądt to prze.z bez- rania opłaty za otwarcie bramy,
pośrednte rokowanła między Z8.imeresoWidztmy więc, te u$łaleni~ na tej cLro
Vl'GneIDł skon~ o tyle zatarg kamien,i- cłz.e warunków "pracy i zakres obowiazcznik6w 'Z dOZOll"OalIli, który wystawm ków oozorcy oraz unormowanie płac ich'
zdrO'Wie i mi~ lokatorów na szwank - _ uregulowały tę palącą kwestję, która
1IlM.{. ~ za wsz.e}kl\ cenę :zlikwidowany, zwłaszC:Zla w Łodzi, w tern mieście pracy
Ene-rgWznĄ łnterw'ene;ę ... t.ei I!Ipm;wie zamieS?lkałem pr2'le'Z tilc1Zne rzesze roboł ..
whden. podjąć i~ektur pracy oraz prz:ed n.ikówt pracującej ineligencji _ przedsław:tcr:1e magtSltratu.
,
st.awm SIłę nader poWtaŻl'lie..
AkCJa. ~rtYw~~z;ona. pr%e-z ws~Wobec te~ pun.Jd ciężkOŚci prresuwa,
n.e ezyn.n.ikl, m';ISIt wkoo.cu dop,Towa ~,iĆ się ku wspólnej k<mferencj~, k.tórą jakdo p~oztum~:ta., to też w, pa~!l"W~Zrn najszybciej winien zwołać ins,pektorr prarz;ę~Zl,;..?~l~zy .t!1w_o!~ k~ml'efc~lfo.w ey w porozumlieniu z mag~,Sft'!."atem,
st~'-U';'l1c, ~ehz4~~~ . ame. ~ ar ó u ezy
Te~ wvma~a zaI"ówno i tycie mhSlZ'"
1
r6W'I1l0Ż Vi te In..:I:eSlle, a C1.ąK~e ueb ya..
..
5~
1·
"".
,
nie s!ę od ~ .
61nych kańców to td przeW!1'Cl~nego strefku
kon~aeh ~fmni!j
~~ za- ~v ni-e ";n1 no 1ekcew.aŻY~,
sxZlytu 8n nie ~ co Di'e'%lhyt. poMlecz. K..
Zdegnanie tego

hasła.

Raz kasjer pragnął ołmt§f kasCl,
Ale szef w por~ spostrzegł do:

- Wrtępłę~ ~ złodzlejsqJklasc:, .
DD kozy pójdziesz - status quo.

Lecz gdy prokurent n:bnlł pienIądz
I ,.. Ameryce słodko §ul:
.
Wróf-plsze S%ef-dnJbem go młenl,ł,
i Ułołym słt; - taft accoatptl
Kupczyk, eo waty funtem, łutęm,
Płaci wekse1ki, plując krwi4,
Inaczej zrob!ą go bankrutem,
WOłając grotnię - status quo1
Lecz gdv "zawiesił swe wypłaty;.Negocjant - wroci wnet do czd;
O I dl trł
..ł
1,_+V
, n e a
ego ",upy
JUCl".7~
SplaJtnął l eóU PaU atti)mplD

Stowem, optnn gardź hałasem,

ZabJJąf. ~ oZ ~ cną.
. . ~ . . Sbed ił ] "

. . fajf

cCOJllłllL

Lódz wobec waloryzacji.
Ciekawy odczyt dr.l\trkiena.
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cłiwf!f, ~«ł,

Ir.ledy

wazystkie. ~

spor.eczeństw.a: łódzkiego, począw-

I

._1adl-

lo

pracownlczycBh
II

JU""'-"Y

w

~tałego i śclsłego

kontaktu łt sw.oi- katy. łnformacJt. ł zawładontłeała .
mt alonkamł Jak ·tel informowania ganizaeJi .rot,otnłczycb I ~ogółu o
j dziaJałrJ<*i, planach, czych.
I.chwalacb I zamiarach
. l,
•••
,
"Repul?lika"
I tlpraszamy o I ła~'kawe-·nadsyłan1e
postanowiła
~dał p. l

i

zaprowadzić

Śc

i Z

.

ł pra~1 mysłowej Łodzi p!erwsrz<>T7-::?'r>ń "'"'~~~c-

WIąZ

~s

OWe",

Vi

obecnej chwtti.

bruku wielkomiejskiego.

Z

Skutki nie sprzątania śniegul
Z

nadz:wycmfne zainteresovvar.ic,
waloryzacji posiladJa' clla prze

Ze. scbodów.

dacbu.

Inspe.ktoc szkolny z Warszawy 6O-1et-

adres~m
Na stae;ę p~gotO'tria pn:ybył tS-letni ni SkUli sław Thomes, będąc w szk.ole poł .R~~LlK!· Z Zflznaczeniem Wta- StełaD BIoch~ sprzedawca ze Z~erza, wszechnej nr. 5~ przy u.I.,Zaką~e.J ~r, ~?
domOSCl Zwwzko'.u.:",
kt6reml1 na rogu Pi>OllTkowskiej i Zielo- spadł 2l,e schodow tak nteszczęshvn:e, lZ
pod

specjaldf wszelkich . infortnacjt

Be

Kwlatki

Ł~

gdyż ~stła

Rv1'V

. ~ dr~ Les2iek' IGrłden wygłos( futro nie
~łU UUUIiI motnokf Zarządom w ~ ~ łęb!t: ~ 't) godz 12 pół w Casmfe- odczyt trak~wiązk6\V Zawodowyth utrzymania płatnie wszeIk.te nadsylane komnnl-:
. ł
..
.
~_ _ _

,

~,

.,
prae0ł5iOl"CÓW

kwestję

N"re cfrlwne.go, te od~Z)"1 ten WZbUIJ,d

wlązków robotniczych ::..~~.y~za~~~=o·leto~łanali.
•

ładiowo ł przystępnie

walOJ:"Y7JaeJi.

..,. od ptzetnysiowCÓ'W, a skoo.czywsz:y

Uwadze
~

le1:y

:byt

_ ludzie ~ stabis quo.
Lecz gdył Intratną spełnił zbrodnię
l tdkt pneszkodztt nie mógł d,
ZaCBl lDdzJłta kt..zyIl:wł.zp4ałl:
-

strełku

mtere. szerokich rzesz lo- cieli

Q

I
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-XX

nej

upa..dł kawałek 10M 2'l

1'0 W

głowę..

cJaclm,

raniąc uległ złamaniu żebra.

Lekan OJ?'afrz-ył mnn~

.

Zagadkowe otrucie.

..

Zawezwany lekarz pogo.towia, :po 'do.
konaniu choremu opatrunku, odwiózł go
W' stanie osłabionym ćfJo Sl'Lpitala przy ul

W sklepie spożywcżyln l Drewnowski'eij•
i \v pralni. . :I
Utes1ąc areszttl
.,
R.
.

.Vv'czomd o gocb;. 10 wUeczorem za-l 11'01 ka·re1k~ POg<l-tOWHaJ, ~:t6ra oowiozh
w~zWa!ntO po·gotowie do l~cs(a'1.l.!'acjj R.a- ł d1eTta1tla w s'-t.anlj;e oiężk.im do sz,JJIi!tlal3i Po
ci.btkSkJiego przY' '\.l1iJcy Naruto.\'vljc'Za 50 znań'S~(~bh.
N,' "
'gdlzie o~irut silę jat](>fś 41) llC'tr.i mężCzyzria
W zo~taWlO'nej kCirtce 1181':san'V był Me:, ~,.

l

Ind

"gł~J ~e sklepu S~{}2;~Wcze,go d!:~ E'0b5{i!;falUV2e \vYa6r@wy~~
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silalQają{;y żadnych dowodów o.s()hj~tych j ':ev,"i'~7;;l 37, d{) k:tl~j:t";O d el11c, t k,F~J I (1;:10110 'J W~1 ,1 m.ą·{I.' ~ WOT ó'c'l''f'~ ora!
Sędzia pokiJ}u dla Sl'''''W o' j' 'h',.ę ,
:przybYł dn wyżej w~pomlł:anej re,slall-; ";'Q l"d.';iĆ poo ure·gl.!lowanie radlUDkul kI1,k~ w1~kdW TY~k ~ ka~zy, 0..,0 ne, wa1'.! Hoszkowski skazał z-.'1. pobier,d.!J:ie ';~ygÓ-i
t!'acji () go{]z;'l1·tc 9-·ej wypilI kilka kic1i'sz' Prr)'Ć:/~ tl'2!J:O. 'kar·tka 7.aw::leu'a1la! tc:m !{)o- tOSCl Inl Jar m a t e . .
rowanych cen za pieczywo Cłt,,:m.;t B3.U~
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- ~ praln}. przy ~I.. Gdańskiej ~.: 1.13 m~, ,(Fl:anciszkańska .nr. 4B) ~a miesiąc
ptl.t)SICh J kazał POck11C sob"e pnva, 00- i etc. elc.
skr::H:!z,ono I"lzną bielIznę, w.artoscl Je-. wlęzl~ma, oraz Francszka Fa [cmana, za
(;zem p;·lsz.e.dł do bufctn i n.ajY~sat j::thr~ I
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Rzecz dzłeJe Ilę w Ame1')'ee, Pol8ee
ł Austrji.
W rolach głównych ttiuble6cy ł..odU

Przygody
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CASltłO

tyCh,

ł

!Da

chC\ sobie przyponfnfeć,
pierwsze dwie serje

pod

Paryża-

tytułem:

•Tragedia mlłoltr - Jpas(
Początek

o g. S-ej po

południu.

Nekrolog
marki niemieckiej.
\V {)ewnem piŚT l'e burnorystycznem

kl!~~d~~m

poja w~ta

się następująca

tarj~~y~=I~!IiIieW:

dzą co

czynUt.

lXJlaroW'i ~ podobało

się w jeg\J nłezgłęb100ych J)O$'taDowie-

łlta~h nasz~ ukochana st()S~ M~~
~efChsmark
powołać do ~ Da. Wi.eL
Po
P'tęciJu łatach dlug1(:b CJ~fl. Zlt'IO-

;;z{)nych z pod!z.łwu iOOtną cIerpliwościa
\legla ona ostatecznie złośliwej I opar"
tej go;:.ączoe

~koweJ ł J.I:ItllroW'e~

~kroćjn:os~tPf=:
se.m~~Y

Nad !ej grobem stotą " !alobie m:1ę<łZY illlnymi "'S:Z~ ryoeRe ipIl'U'IDys~
tu t paska.r7A głIełdo.wi Nllemiec.

N~c~ ~ ~ ~, ~~

gawki

Mi

~;=bR~

kmI~ maDC;J' ze swej
4ot~~~~1m()=- 10 C:hwUa 1DIIltb.

!on,

B01:loomaTk (maTka hypo.łectna) l
R~enmark (marka zOOto.wa) to lJłe..

:1...~
_bJt.
t,
łZrea 1'LAJ'wane łll~~'ł:y wa ..Il't(}~

la.'Chodzt Obawa, te cótb R.~m rJG z Re4\:h~'WI Ma.rk<JlPOIs~
l1ie przdrzyma długo ~ 'J'Od.zitdel!{I!I,

Czerwony śnieg w Szwecji.' "TivJ':l~~atym

tnecb robt tyda
sdn\dzał tonę t z t-ego właśtd.e p<lwodu
Według depeszy, nadesłaną z Helm- stał się bohaterem dzłsłcfszyeh ,,Miga...
stadtu do Londynu, obserwowano cleka- wek sądO'W'Ych".
wy fenomen w tem miasteczku
Pan W'łoc:IzIimiet'Z K. pmeował w fedkiem.
_
.
nym s tu.łef"rch biur ebpedyeyjnyeh,
, Prrez cały cłzłed 2. ctycznł.a pr<\dał }"ko magl!'Z'fIlter.
śn;ieg be~ pł'zerwy, al; przed w[e~zo.:em,
W krótkim ezaste d-orobt1 się maleńmIeszkanej' zauwai;~Ii :z;e 7:dUDUentem, I kiego kiapitaliku i załoi y! kramik man.uż~ jego płatki początkowo białe, stały się fakturowy do spółJq z niełakłm Lipcremno-czerwone.
szycem
Po srz:czegóław:em ~a&aniu. okazało się,
Dwaj wsp61n!:r !ylt w zgodzłe. Jak
7e./, krysztabł~::.~óśnl'eg'!1 zk~eszan.e były Pan B6!! pr.z:ykam i rucby się me stało,
n,1.]0IIV ro CLC"J:.,IS; w .nt~s vuczerue tna- gdyby nic żony wsp61ru1có'W.
t'Iieh. barwy C'rerwon0l. Spoczywały cne
.. .
, 1k
• lega. tak « kb _Ą..tlo..·
Bon-vtvam 1 k~n;, pc VI. K. poleK a na ~
,
Ja Y "'P"""'Y Z nte- czął od pewnego em.s:u zani!edbywać oho
a :raz
b
karni l '
wjązki małźeńslde, co tle się odbiło na
z
_ b~PTJ-~ • ki, tealm'l rd~z dług'. dore jego humorze ! wy~lądzie zewnętrznym.
u"t
aruz,o Clen e, e V07"
Je. 7:0Ot
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&f-la post
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t·
dla zb
- er mueT'e , I118eC% a, ~ y
~
ana o
ora OI"JUID
ale smutny...
koł h
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h L d
.
Pan L., troskłllwy małtonek czułej
<t'
. af nd: CYWyc. ondfD.u P me żonki kochał swą połowicę at do szaleńaJa.~ .. eillMU Keszcz~ owa ;;~. rzy stwa i zadrosny był o ~ jak o... spadek
pommaJą. L.e
. aem,,,. ~ .SWOJeJ· pncy .." dol:u'lleh.
() meteorologji, mówi. o smegu cz:erwon)'m a nawet Zielonym Vf' Alpach ł Pyreł
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nie nł~ nit· przed wojną. Te
niskie zarobki powodują. że robo1..1i ..
cy są fizycznie osłabieni 1 wydajność
ich pracy jest mniejsza.
\fi kraju głód węgla, chocla:l!- mamy 14 milj. łon nadwyżki.

Jak się przedstawia nasza produkcja węgla i w jakim stopniu możemy pokryć nasze ~.trzeby?
- Nasza produkCja po~ywa me!Ytko. na~ze. zapołrzebowama, ~le ~~
Je wIęcej mi 50 procent namv)'lk\
do wywo~, Pols~ łą~ie z Gór~
ny~ Sląsklem, prod?ku)e od 26 -~1
mł1łonów tonn. ~zywamy 11 ......·.1 ....
mfl]. tonn, tak, ze spokoJnte moze'
my wywieźć 14 mili·
"Czemu· więc przypisać należy
brak węgla w miastach?
-- Miasta mogły być l powodzeniem zaaprowidowane w węgiel:
gdyby wykluczono pośrednidwo kon-,
cernów węglowych, a kopalnie do.
starczały bezpośrednio miastom kon.
cemy, dzięki inicjatywie p. Korfantego zmonopolizowały węgiel i 011f'.!
dyktują dzisiaj ceny.
Oprócz powytszych przyczyn ~
podrotenie ceny węgla wpływa rów~1
nł e~4 nad·
mIerny podat ek pa ń st wowy ~
Rząd pobiera podatek od 20 do ,)0
procent ceny kopalnianej, Usunięcie'
tych przyczy~ odpowiednio zorga"
nizowanie metod pracy, lepsze od~
tywianie się robotników - końayl
poseł Stańczyk - może przyclyn'~
si~ do obn\ienia cep węgla.
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ma pl'aW& lokalem t,m
Widząc, Jt .ytuaeła ~edstawła dę
meco got'zeJ, pan. K. WZi"t się D3. kawał
i pocze,ł miesła,,1,łat pana L.. a. nawet
r'OZIprawła~ o medalekiem bankructwie
byteg'l9p6Jm1ta.
Tego fu.t było D wiełe i pan LtpSZJ'C.
skierował sprawę na drogę ~dow~
S'Orawa ~ostcll<1 podzielona na dwie
ezęśći: I - kto kogo ma praWD ~dć
Ul spółki, fi - zniesławienie pa.lla L..
W obec pnttdił3.w.I.~\ pi.ś'Vhmnei
umowy, zawartej pr't:y za-N'iązani'u sp6łId oknz.lł(J de ił z ~_"l- usŁ4~enła ,'e:' . '
wuą
dD~n Z~ tp6łnikÓ'W interes słę ~fe.
Wy~ więc pan Je.

I

wspomniany sfaaowf włamMt zatniesz..
kale; w tyr'h? dama artystki operetki
warsQwskie;, Lucyny Meual-Kobie1eff.

=d!L.in~Y :~::ck~!~~tr~t
&:1właści~11ą
zwien~ do odp(W.ti~
~
ej.
•

V! toku

sze6 przed zabran~ psa przez wete-ry.
narza stało się kilka przechodnilÓw. hędąCJ'Ch obeCDie na kuracji 'W szpitalu
Skie
__ .L..
d -h
rowrum na. ~e
anyc pC).>
wy:is'Z'V'Ch na ~ atdową .pra~ Lucy
ny Me.ssa1-Kohldeff, osbrton~ z art.

~d~ief !-.~oś~eza~ow~~a~

zv.;.erzęcła domowego), maJazła się, wczo
Ta) na wokandzie sądu pokoftI 2t dkrę~1f
(sęrhia ~att('))
Na rozp"aw~ stawni: się ~adko'\\-ie
OlU pełnomocnik p. M., adw. Szen~
wobec atoli ttieuSlprawied.tłwtOlllego osobJl
gtego niestawien-1!1dwa o9kartonej, _ I
sąd og109łl decyz.ję, postan.a$jącą odroC1!P.ftile 5p1'awy nrniełS'tej 0l"łIZ sprowada.
nie Da tennm. następny oskartonej LuC?"
ny M.essał do I!!\dtt pod p'rzyDl1~

'Młił.Pt$'~@t!Fr:

CZYTAJCIE

epu 1-'
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iwład'Omego znł~awie
L. został tlll.Q bohater skauny
!t.
-,na mLlJ()n w.tt grzywny.
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PaD. K.
W'Z11Ał sobte 't'ł"fI"Ob zbytmo
do serca.
~i1~~~l1~~~~~n~~
Wyszedł !la ulicę, jak zwykl'! - ey- 3'
_. JoIIC "
.d:::A J~
Hnderek, Jaaeoka, bogatr ale smutny...
r.
młlaWf
Jurłs.
U1LII
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świetne karykatury
roces O pIes <8 pant ucyny essa • ! tteltst!RJ!~J= Ts.!rm? ""leca
Warszawy donos7-ą narm
In:e domu
ar. 16 prT."f uJ. J(rakow.t.e-I i~~ Księgarnia Alfreda Straucha
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Pn-yu;ecłł Da łwfat smutnego dnia łi~ł Nic teł cłztwnego. te ,cł-r dnia
stopadowego. gdy des:r.c2; padał strofa- nego padło podefnJenłe na paDA
gam{ i wiatr wył za ołmamł.
i1 utrzymuie stosunki z
swego ap6lW piątym roku ży$ 21dracłz,ccl popęd nika, paII.l..łpszyc po ostrej ~iatHe
do sentymentalizmu., kMry uwydatniał rd.ań postanowił ~ ZIe spółki.
ooh-l.
.1.. _ _ h
•
-&
P W K
. . . . h' ł -'~
się 'W częo.y"'" zauum.aC i JUZCZe C2lę:n- • an.. - OC1Oywlscte nte .c nCl! mal&O~e
szych popłakiwanłaeb bez celu i bez po.. plt, p01".lewa! lnteftS przynOSił'",
ł'
wodu.
,
zyski.
W dzte~ roku t:yda zdrn<hł
Pan L. tl1ftlłał, iJe ma zt1pełnie prawo
wiełką jntelig~ncię.
do tego, by wyrugował Ip6lm1ca I łIrteW pię.tna.e tym roku tycfa - znrysł !'eSU, gdy! on wynajął Da swoje ,imię lokal

RentenmarłC - obecna złoflt.
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idem produkty, których Polska ma
w liczbie obfit~ a nawet przewyższająceJ jej własne potrzeby.
Zboże obrodziło -- i zboża niema,
• wsiąkło· gdzieś; mamy urodzaj kartofli i kartofle też "wśiąkły·; mamy
olbrzym!e k?pal~je węgl.a i. wę~et
też ~ WSIąka, Jak • ~ląka w kleszenle paskarzy ł ~ombl':1atorów ~tówka mas tntebgenckich: urzędnlków, wojsk~wych i robotników..
. Ostat,ruo Jesteśmy ~ad~aml Jaktchś mezwyk.łych kombinaCjI węglowych.
Węgiel doszedł do 70 mn·
Jonów za tonn~.
Dlaczego?! BUtszych informacji VI
• •
••
tej sprawie udzielił przewodniczący Mam na myśb auta, konIe 1 wiele
Cent zw. górników, poseł Staft- innych wydatków luksusowych, wkalcz,k.
kulowanych w ceny w~~la, Jest to
_ Na skutek strajków w wielkich wogóle ro~ta, n<1 efekt. W kopal:
centrach węglowych w. Ameryce, nlach zant.edbal1~ skoordynowanej
Anglji, Czechach, a głównie w Rub- pracy, dr~gt ~dzlemne zaniedbane,
rze - mówi poseł Stańczyk - ry- co utt:u dma raCjonalną metodę pracy.
nek został ogołocony z węgla. Dla
Jakle są płace w pr--~myśle górnaszych przemysłowców wytworzyła n i c z y m ? '
si~ sytuacja bardzo dogodna, któ~
- W przeciwieństwk, do tubusu,
ł
.
.
ł
śd
k
t
l·
st
.
d() wyż'
··straVI es ej
rozcum o
wy orzys a losowanego
szeJ adm10t
przemysłowcy przez wyśmbowanie eji, płace są nłedostateczne, obnłtają
cen, prowadząc przytern połityk~ wy- się stale od czasu wojny. W przelidobyda jaknajwiększej ilości węgla czeniu obecnych zarobków na walubez względu na roboty inwestycyj- tę przedwojenną rublową, okazuje
ne i rozbudowę kopalń.
się, re robotnik, który przed wojną
Płacimy za koszty .uboc ne" zarabiał 2,20 rb., dzisiaj zarabia zaNiezależnie od tego za cenę wę- ledwie 1,40 rb., przyczem siła nagla wpłynęło równięż ogromne po- bywcza owych 1,40 rb. jest znacz..

którT.y

"Hrabina

CI

I

drożenie materjałów, jak żelaza,5marów, które przekroczyły ceny światowe. Najwyższą pozycję stanowi
tutaj drzewo, które nie jest dostarczane bezpośrednio z lasów rządowych, lecz przez handłarzy·-· pośredników według cen kalkulowanych na
rynkach zagranicznych.
Oczywiście to wszystko wpłynęło
na cenę węgla, ale przemysłowcy
lekceważyli sobie to, bowiem konsument musiał chcąc nie chcąc, płacit.
Ogrom dochodów pchał przemysłowców do luksusowych a zbędnych
kosztów. Koszta administracyjne byIy .olbrzymie, 'koszta przytem zbędne,
bowiem nie szły na inwestycje a
słutyły do celów osobistych ~
szych urzędm"ków

Niezwykle dziwne zjawisko' uderza

Dd§

dla tych. którzy jeszeze 1lie widzieli
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każdego, .że w Polsce do niebywałych cen dochodzą te przedewszyst-
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Niezdrowe praktyki koncernów

młodej amerykańskiej

.... Mally
Pkon i JakÓb H~ltb
Pocz. pr1.edstawiell o g. S.ej.
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llież znalazł śnieg ezerwooy i po dokładl
.-g
nem h"'d niu pod mi1rrosko?em Zatrv,r8-, Dnia 28 r.stop.!\da r. ub. elekn-otecb- , PrZedf' leście. zosŁał pokąsany pn;ez psa, ~."
ul. Prez.NarutowiCll\ (D7Ietn3) 4
.~~ł,
JODOl że Ś1lieg był zab",rwiony czerwono nik A'eksana~r Wacławski
zawiadom'ł I który. Tak okazało si-ę następnie, byłl':r~'. Cena eg;;emplarza 450.coo marek.
~
lI!:lłemi ('hłka .li rośl[nnemi naWł~rwot- pe>!i-cię, iż dnia 24 t~go mies., gdy około l' ,·,'śc;e!:!y.#,.·
Os(płnle _egzempta lCe!
".i~szej budowy.
godz. 8 wiecz. pl'7Jechodzt1 pues podw6Poniewał uta10ne lOO&tato. i! »!ee
AJ :tl16~N"N1• • •~rMMD8
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.,fiPRm :lHZ Hft1"
Łódź

Łódi

12 stycznia 1921

12 stycznia 1924

Warszawska

giełda

(Telefonem od sprawozd.

giełdowego

GOTóWKA..
Dolary 9.950.000-9.900000
CZEKL
Belgja 426000
Holan. 3.745000
..... \.'\.
Londyn 42.500000- 4t.800000
Nowy Jork 9.950000
Paryż 475000
Praga 287.500

PRZEDGlEŁDA

sali ,,(ASI nA" (Piotrkowska 67)

................_..............._....:::. :.:.:~.:. :.::::::.::. :.:,.:.::::::.

wyg.łosi

...........', .' ,,-., , .·b - -=

DR. LE ZEK KI
odczyt p. t.

CZWARTE NOTOWANIA WARSZAW

SKIE.
Dolary 10,000,000 (w ołirotIad1 mtę
dzy1Jadrowyoh)

10.600000 (w obrotacll PI,w6odl)

giełda

Bank Handlowy 15;-15750
,
Bank Kredytowy W. 3000.-2500-3000
Bank Handlowy P. 9000-:9500
Bank Przem. Lw. 2500-2950'
Bank Zjedn. Ziem PoL 550-625
Barok dlła H. 1 P. 3700-3600-3900
Balllk Przem. PolS'kich 7500-7600
Bamlk Przem. W. 2450-2700
Bant Po~. Kredytowy 600-500
-525
,
Bu SpMdrz!ekzy 15
'~>~l (~
Ba'IPk! Z~mSlki K. 1550

_

2!- -26-24500

akcjowa.

OStrowl.ec 48500-~

Inflacla I Jej momenty psychologicznogospodarcze. - Proces przesuwania kapitał6w. Konjunkłury przemysłowe i zagadnienie płac. - Przedświty waloryzacyjne.- Podwyiki wskainikowe. - Kalkulacja
złoła w przemyśle. Paplero~y budżet
pafl.twa. - Możliwoś~ sanacji skarbo~lJei,
.., przedwaloryzacyjnym okre!tie inf&ac;I.Kontrola finansowa zagranicy, lu~ samodzielnoś~, za cen~ waloryz
-i, wobec zabicia kredytu wewnętrznego paiflstwa.Ruina klas pracującydl. - Przesilenie przemysłowe. - Ceny prOduktów i:ywnośc' owych I wpływ rolnika oraz pośredni ka na
Ich kształtowanie się. - Zagadnienia polił»kl podatkowej, kredytowej, przemysło
weJ, celnej I kolejowej, w okreS5e zWaloryzowanej Inflacji. - Waloryzacja w Polsce
I Jej perspektywy skarbowe, oraz gospodarcze. - Przemysł v/ł6k ienniczy wobec
II
waloryzacji.
==

Suc.biedłnli.6w 10250

Un,ja) 33500-32
Z;b!e:ndlewsk$ ~
Z}'lI'aTd6w 1150-1275-talO
BeJtpol' Z75-200-260
Pol. Cootra1a Handl. ~

Skóry 380-350-385
Korek 600-475
HerlJatt'a 525--450-500
Nafta 2600-2525-2650
Nobel 7800-7500

Pu.stel'nd!k 5000

Spirytus 13500 (2) '14-14Z50 (al 17

Cem'ba: 900-840-850

Mlyn{)ll;wórnia 5500

GrodlZlisk 3600-4400
Sp1ileSlS 4800--5-4950
Cbodarów a4-2S-32250
(~:~c stoo~e 13500-12-13500
(;osl'a.włce 7250-7000
:f1.rkj 1950-2100-2050

Bekltrycznrość 8-'7'1OO-8O&l
SoJ.e pota.sO'R 32-30--31

Drz.ewo }9()()--'2400
,WWleI 24750-27500
L1l1lpop 3500-4200-3850
Pil1jzoor 35-34-35500
Norbl!in 5100-4900 (1) ~'5200
'Poci~ 5500-5750-5250
Rnd1Ad 7500-8250 (1) 7750-8750 ł
(2) 8500StturachGw.iIce 18500-21
_

I

Kijewski 18-17250-17500
Puls 2000-2100--2000
St,r em 55-52500-55
C1JeTsk 4000---3400-3700
Cukier 21750:-19-21
Przemysł Leśny 450-425
Cegiielski 3450-4200-4100
Modf'Z'eljów 27-28~-28 (1) 29250-32
Orlwein 200
18~
ParovToZ'Y 3300-2800-.3900: ,.
\
Rohn 2350.-2500.
' . ~ ...,. ~
Trzebinia 3300

ZaJd·-a-d-m-e·-b-lo-w-o-.-t-a-p-ic-e-r-S-k-.- --;-;
U=-'=====-='=- ::
'-'" r=~.~=""'::::"',::,:"
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PrzYJ'muJ'e wszelkie obsŁalunk'
-

1.
, .•
!:-ell'ly prz,st~plNe

~

/< •

l

lO

•

.4==========================:_===================~----

Bnety

i .

wana

il..Hygiena

I ;;;;~:'
,

. w '!'OD7-I.

ni.edzielę.

dnia 13-go stycznia 1924
o godzinie 12-ej w poł.

~ku

15-t)' Koncert Ludowy
(Poranek Symfoniczny)
Dyrekcja: W; Berdiajew

,i, i i_ _ _ _ _

Sonstka Marja Salomonowicz (fortepłan).

W programie m. in.
L •• Beethoven SYl'fFONIA Nr. 5
l{achmaninow - Koncert N2 2-

s o

demonstro-

Przyjmuje uecenla na wykonanie wszelkich rob6t w za';re~
wcbodqcycb. jałt równid i farbowanie włosów we wszystkichrkv
Heanec Pada. (matka iwiatO-wa)
z powataniem
52
Plof~kg\Vska
r~ ~1.

MBliefi!lwa"
,

.J. P8znA1lmi,

Ar;Oi181

SALOn DAMSKI

Nast'U»l1 program

Retys. D.

lewa 2-ga oficyna, 2-gie

piętro.

Tel. 24·68.

18

WSZELKĄ MANUFAKTURĘ
ł OOTOWE UBIORY

dnia -15-.:gOstycżnia · 1924 roku

punktualnie o godzinie 8.30 wlecz.
16-ty Wielki Koncert Symfoniczny
Dyrekcja W. Berdiajew
SvJisla Felilts Byle - (znakomity skttypek)
W programie m. in.:
SKriahin: Symfonja Nt 3. "BOSnA"
(Le 4evin p me)
Brahms: Konce D-dur.
O,.kiestra znacznie

SE. P.!
~:t)m zawtsdamlam &. P., ł! przy moim saloatie l1!~s:dm

będzie

Wyroby Futrzane
LIOSMftnfK. Pionkowska 19, :lr:
:z

·1 nż,.

19.5

MĘSKI

'na lOO

:-:

Mic.h ał

ilner

Instalacje sny i

światła

po cenach kOllkttrencyjnych.
~pccj:lr t

...", ti.\ "'"

......;;;.-.-~~~;;.;:,:,::~-..:.;;;:.....:..:;..
y~

I

m, (

SALON

ul Kilińskiego 135, róg Głównej.

"Wygodapo.l" Dl
(w podwórzu),

1<

Koncesjonowany
ZA KŁA D ELEKTROTECHNICZNY

Dl

Konstantynowska Ni 3 ~

o ID wieczorem.

'!BI_ _I&-==ml3l:IB'&i~~:z;E':::.~::m~~~

._I11I(II.•,_

Liljana Gish
w. Grlfflth'a.

Sala filharmonił

do nabycia w kasach teatru .Casino c codziennie od godz.

5

pouc~J~CY film? Jeśli me
gdy! tylko

I mech SplesZl\,
~ jeszcze kilka dni

=

=

:: =.

~d.~
• BIM EWlthodula47' 9 ran ·Klno'
poleCił wielki wybór krzeseł stotów kose) Czy jut wszyscy zaręczeo.ł otek, oiomaaek
garnltu~ów klub~wych I bdejrzeli ~ dla nich ~t. ba~

We wtorek,

w poł.

SKIE.

VIAR-

Warszawska

V,

W

pół

TRZECIE NOTOWANIA WARSZAW-

.Be1Igja 415000
Chrysttal[Jja 410000
IiolandJa 3.690000

Cenl-' rl';'!y,,'1~ pMl.

:

dnia l3-go b. m., o godz. 12 i

bez mnIta!n.

SZAWSKA.

Spółek

:

W niedziel~"

Teooencja~

słabsza..

Zw.

Jutro,

SKIE.
Dobry 9,950000 (w obrotach ~.
dz:ybamkowych)
10,300000 {w oorotlacl1 prywadlnJcb)

1..600000

:&m~

9,800,>000

Habea-bttsclt 16500-16-16750
Kabel 3900-4<JOO
Klucze 5100-4850
Marynin 1900
Przemysł Naft. 5300-5000
RylscY 425-575.-435
Siła i Światło 2850--2550--2700
Lombard 600
BroWiTh-Bo\VIeITY 5750-5300-5750

Ursus 5500-5-5400 3 em. 5480-500
Jabłkowscy 800-700-750
Borkowski 3800-3500-3800
Maszyny 2500
Lolyd 625
Zegluga 850 5 ero. 825-550
Zaclt. Tow. ctla H. i P. 525-550
Ćmielów 8250
,:
P. T. E. 750-625

DRUGIE NOTOWANIA WARSZAW-

Wiecie' 139000---136000
Włochy 438000
Złoty frank 1.893000
Miljon6wka 250000-275000_250000
Boa.y złote 1.600000.-1.550000

PIERWSZA

"Expressu.',,')

Kopenhaga. 1,715000
Londyqt 41,250000
New York 9,650000 Parry.t 473000
. Pratg'lal 282000
Szwa;jcaTja 1.700000
Sz.tlokholm 2,580000
WilOOe6 135000
wtoclty 429000

Szwajcarja 1.726000

Tendencfa

alułowaa»

LO KATORZY , -

NIJlliejszym wzywa się wszystkich tych,
kt~rzy wynajęli mieszkania w nowobudUJącym się domu przy ul. Konstantynowsk!ej 46 . (u Olszera), by we wl~snym IOtereSJe podali swe adresy do
administracii .l{epubliki" pod UL .45·.

R
·
'zaginął 8 "'m:es'~- .\6rnych
eperuJę panna bardzo zdol- czny w; Jk szary 'czu;ch
młoda,
dobrem I
b-Je I.lZntll kapeluszy
na do pracowni Odprowadz;ć za l' -b
świauectwami - podamskich wynntTJ
PielpO'oiarka
'Ob
&

II

ocll.cni"m

szukn''4 posady w
szpitl.%l. lub orywatnie. Oferty do .~e.
publiki c sub .Plele.llnJarka M. 1..".

'l:
wszelką starannie i
niedrogo. Piotrkowska 255 m.42, I-sza
flcvna. Il-e 1>1e.tro

poszukiwana. Adres , IOtrł\~wska .~2
Zawadzka 5 w skIe (f:;;lllszii.i; •• · cz.
pie gal a~terji p. f.
liD
.Bracia Singer".
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t.\lD-2 ~......~~~_.
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o
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1Jl11Z~'Z Uu:chvi'ka XIV
~łYllllych rpUJ.S.zkieierów, O<t,do;r~fJ ~wardJD 'prz,ybO,CZlJ.11C1}, wytwo-

c"z"tl'\owany

n" '11V<;!

~');;
1"7. '; j l11?!1;e

'1

',...\ 1

7r ~.

.,E:A'"PRE5S WIECZORNY"

iRon }: 'ł'1·

ku ni.e byl·o .

,. htihv. V"; cal i,~ I ]lu1ilL'!l'i.a. w,uost,u 1Ii.~ej 6
knura) ,,\{lrrzyd[lowy. m~'e-

---~----------------------------

SnJ11cI'\ de nr;)"1

1

·\O'ł.:a11nr:owet

n~

teryLn·'.i':Jlch pZl{I'S.rW 7(\gra,~:irJ,j1Ych. Vo1ta,h7'e pi's,al w f,\\.Qjr-h 1',:,; t.:' "h. ii nJ\\et

stÓi).. .looas.
rw'Orzenli.a1 armjil olbc'Zym6w !"ZV1t stóp 8 cal~ 2. Po jego śmi,ercj na- Turera w po-Ó\\' n-aruu z· P.-usami b:?td
:-:: as, król po.!'Ski~ trzeba przy·
sta,p1tf .. dohtg'i' tIonma'r'u", któremu AU_I państ·, cm w,oFnośc,i-. 5 tu·d!·::mc i cudzo·-

l

C1

ludzi

~

l swoich

.,granmuszloieterów'· gust Mocny, król

po.1S!~{u~

od!znacza'?,cy z mry \Ąlvdatneg-() \\ 7,TOStU. oraz 'kun·
ey stro11<iJ,j od, Prus .fa~ (Jd pallistwa za-

w' 'na(l'11 nieliyIko prezoocjJl, 1ec~ ~ pe· g.~ę okazałym wzrostem. stanąwszy '00
W "cli lIcu rycers1kdlCh. Jego gwamc[,ja pakach, nre mógł dosi'ęgnąć nosa.
,\,
111. \:11 11.1 z!f" sklad.atal Slię wylącz.nu·e
Ludz'j do Lego pul'ku zdohvwaJlO naj
f, !ud,z i Cub tego }Xlcho-dzcnia. pol'ak6w. rGZIl11aitszoe:mól. bI~fzt),ra\\'ntemi
środkami.
tr a:'zy,lo og>tad'lony.ch. Zorg.amlizowa Kupowano Jeb zal' gofió"f.!-;:ę. lub popro1"1 w yr,l'u 1730 w ciągu mech lat oJ· stu kra·dzionl(). Frty<10ryik wpadJ w pa.
~~', wnli ",:zrok swoją oka:zalfośoi'ą. zlau- ssę u' 111'e szczęd'zi't ztota. RozpuścM po
n 'I'val.; koszary w pałacu MIQ.krono,w· Eu:roj'}ite O:k,01o t'ylś·j'ąca ~r.usk:jc~h werbo~ i. :;11, \V pobfiiŻ'll kośc.k.>la P. Marji· na wma'ków, zaopatrzonych we wlasnoręI'lw:\'em Mileśdie 'F p.o śmJe-rclswego za-

P'OSZH w rozsypkę.
V',·su:.óL:zes·ny p.jt';TWszemn Sasowi
~r(JI p-ruski' fryderytk Wi1Ihelm I, konccp;.:jlę "graiflrn'Usz1<l.J~ter6~ wzd'ąt rtad7\', :/e'zaj
brutJa'łrbie, w sposób, św.i1ad
( ,);V o hraku kultury. ambitra1ln~Ie, cy
r: i CZ-lii e, po pruslku. Ubrdało mu Slie w

p:owfJ>Ctl":z(}n~o.

O faktach naj'hardiziei cynJ.c711ej sa

mowoli, po,:-,e\1J1'i'o.nych tylko w Pol~oe.
mo,żJ1aby zapasać H(:we ar1ms7e Zhiry
króla prns'ki~go, spętalfl-ego m.arnją szaIelkzą, n.a pOg1'8i1icz'U. u'PaLrzonych wl'el
k"o['Udów nocami' wywlekan' z Mżek l
ci'a<:mę!i do pn~kt1.

~'i1Ci'ela

fi

Rr.'JWIj' jz motliwfe najwdęksm

Jak oficer

a10erykańslii zrobił majątek?

Szczęśliwa

spekulacja

Fiłipiny-Nowy

Jork.

kzeh

r 0(Ć wfe11roluiCliÓw w annji

Ś-Mia/d!czyć
['a,1:~li'(\ n mtllitarnej potędze państwa.
['\\";,<,1.>;0 razu wezwał do siebie SWe;g0
~i "a. przys1'fego FrydJeryka .. \Miel!kite-

g-o",

Ol U

=

caw

&&C3&

nJLJAN STARSKt

I

""

Za'-w,Sdawnidwo ... Re,publika
-

f

C
,

Sp. z og; o.dp.
- W. ~oJak.
-

Czcionkami .Repltblikl" Piotrkowska 49.

Tłocznia,

Piotrkov."Siu 86.

