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NUMER POJEDYNCZY MK. 150.000

przem'yśle

Jednolite stanowisko

o

l

zawodowych.

centralnych.

li ~ ~ dniu dZi ~c;~ski~o cel~m omówie~a tej sprawy II wodow~ emówią sytuację, pnyczern n'l
w dntll dzh:ejszym odbyły się we . .W sprawie tej
wszystkich fabrykach krajowego związku Sle}Szytn przedstaWiciele ZWiąZKÓW klaso l UJęcia J2cmobteg<> stano'W1ska.
, porządku dzien~m obrad zuaidz.i~ s'e,
wypłaty, które upłyl11ęły naogół normalnie wych do zw1-ązku "Praca" i z~ęzku chrze
Na konferenCjach swycb związki za. l\i~tylk'O kw~tja lokautu w przemyśle m~
t żadnych zatargów na temtIe nie był'O.
~~Bi!1MWIiIlIiiiI:\JiB'M·"*f&WW;Wf.liA4iil!.P _;.:p·a~~ Italowy~ lecz także sprawa bezrobocia,
P'Owa:miet natomiast przedstaWia się
'
---uwarcle traktatu handlowego z Ro:sją o ..
zatal'g w przemyśle metalowym, gdyż me
Z teki karykatur Stanisława Dobrzyńskiego.
raz ustawa () zabezpiecze:o.iu na wypadek
talowcy na swem zebranliu 'Odbytem dei.
-::bezrobocia,
slaj t'MO powzięli zasadnicze uchwały w
Po tych k'Onferencjach zarządy zwią71

z.wr6ci

sprawie 'Obostrzenia strejku.

nla

wskaźnika

za

pierwszą połowę

zwołają

k6w

I

Z drugiej strony ZWiąZki zawodowe 'W
przewidywaniu zatergcJw na tle stosowa-

ubranie delegatlów, które

p,!)weźmie S%0reg zasad.nkzych uchwał.
R6WDdeź

i posłowie robotniczy podei~
teJ sprawie Inłen-:eucję, a w tym
l '-:-e!U ~słowie Ha,rasz, SZCZ0I'kowski i
, '\'~/as:tkiewłcz zwrócą się d'O mm-isłra prze
.. j"słu i handlu oraz ministra pracy.
I

stycz

1 .~l\ W

Dia, lrlórego pn.emysłowcy •
będą.
ebcl-e!i z powodu braku 1ISławy zastoso'Wać _ podjęły w tym kJenmku energj,C:Z~ ake1ę.

,:, ·~~""wL~~}'i.;.ct! ~'l'.;;.;:'~

! czy,

by m'Ji'W'e wy'biO'!"Y WIe Pr,MlIC jJil p r 7..).~
(" zvnlillv sU<e: dlO ~UJ!lli1ędla w st:O'SU'P'K'1
17 r.a'Tlc1i 00 A ug'łtiil ffi-allyc,h Zla!WiJśc'UI, mi1.:2qcyoh wspófp'racę obu PI'llI1stw. M n,:
i n'Oljia~Q staT:aĆ silę hę&nile tllrre,czyw' ,,' r'ić te zasady l plOgrębi'Ć przyJj.aźń nran-

l

I (,11Slro-arrrgdle@ską,

Agoetnqja IfuvaiSlai
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tEJl1

! t'ji~~

zau'Wl(t,ŹlaI,

te

IIs t;

rnłl't clmralklti~ czyslt\o p1rywaMlY t,
byt J)'l'Z.ezniWCZIClrl'y clio cnulhlli!kowJ,·.

; 7'::13,,' (JlgtlOszdne j.eidłrua(k w tym lIiś'cdle za·
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I ~altrywan!ila:
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KONGRES TRADE-UNlONU.
LONDYN, 14 stycznii'l --Dzii
zostanilę kongres w sprawie Tra! ee-Union. Kon:gres zajmować się będzie:
, między innymi sprawą zoapobieżenia zapowiedzianemu stil"<e'j'kawi mechaników i
palae~ lokomotyw.

I. chAJarly
PAT. -

Oj-ra Grabskiego.

OO',z,w.Derc:ilaJchl~a!j:ą

, : 1~?,'UcłIa:, ktióre'tl'W kiereje silę plrzewOO'ClZ
; ~ l'.'1gUcl.sk1i\e1j Laboor Pa\!',ty.
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Codziennie
od g. 10.. ej· w.
do 4-ej w nocy.
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Polityka zagraniczna
.Anglii na tlegabine u
Mac Donalda.
Położenie

poOtyozne w ~jD prz.ed
ltawb. się obeoruRe nastwująoo: Po ra>
pi)en\'szy, ,odkąd [!stn1eje angidskł sy ...
$tern parlamen-taJrny. ~ba. gmLn jest podzd:elolla nie IJal dwa, rule na trzy sltrOlla.

rn.ict\va -

'Jest

następstwem

nilernożhlwość

je;j zmiany
wytwOtrzettli.a zawar-

tlej większości.

Dla USttJroju ang.retsldego, pruuszają
oe~o stilę od W'.i!e~6w na ·Ck>nach doskoo'a'le
~()rządlkowanych. mrowi to POwaŻ-I1Ie
wstrz.ąśnilen6e' 1 s~wat1Za svereg trod11icl, które czynniikL 'kfJeTUjące muszą plrze
zwyciężyć n-ovremi nretodla.mi, stOSQ!ml.nemfi już dJawno na koattynelncle - ale
ruez'liar'cmrn dot~hcrełS w Angłl}iI. I tam
tkt'kże r.asta<
nre teraz doba kom~01nisów
ł km.ll};jV, które paTlamernta!ryz.m kontyne&talny ooprowadruy do %UJ)e'l'rrej niemaJ

oozptodnoścl ł d~cJl

me

Parłamwt

,ltrAe

ang1erskf
jest wp!mwjes~ze tak rozbity l rozlożooy jak
~dlzy dąw

kontyruen:tW!re 1ztby, aJle
uy.ch

w~w ł

zwycięSko

torysów wsunęła sIę

part)aJ 'P·racy, będąca a'ł1~t

~ą odmdaną

eU!'opejskJelko,

mieokjlego socia1liznm.
'mam&tów przy

raczej nie

8:

Rosnąc

każdych

w

lIczbę

wyoora-ch,

Labour~rrty JJrZ~tnW'łtie się ooecm:e

00 ob!ęcla rządów ł Jest/tk> mjdbniK>śkj
my fakt 'Y SJ>ÓłCZleSnoem politytcznem
tyciu tlIDe.tyLko WiePdej Brytamji~ ale' całej Europy, tn<Y1Je całego świata.
Plartja. pracy y;re u:zyska1Jal "I'flraw~ wi;ększoścl w iizbłe. nie jest ma wet
mjlIb.rnielsrem ~omr.lotlWOOl - koolSerwatyścl

posiada1ą

wlę'bz.ą

U:czbę

ale 'p<m1e'\WlŻ wskutek
kró6koWlildzJtwa Jłibemłów J. demago.g!CLIl'Y'Ch ~ Uoyd Ge«gJe"a, u-

man<fu.ttów -

~ze'l1Qe w1ększoOOi

'UIJlronls~no-n

narazle <J:1.re1l1!Olt1L~ - ()bowią.re'k ut!worzęm oowego
12ądu
,SJ).a'Clla na .t!. r:w. :Unawajlftlstów. Tr.a.'Cły
cyjoo. JYrocedura zmiJerzająca do tej akcji jest dość ip'rt:lISta.. Po JlI!'Zeprow.ne-

beralooj

;e~t

mu

wotum nloeufnośct, ~osamd' r.ibelraMw i LaffJO'llT-party. - ll00iewtari zaś
ta 05'ta~nila. jest s6dJniejsza - }ej przy.w6dlca co·sfunlile· od króla ztece'J\e u~tworze!1 'a rządu. Z ogłoszonych już de~la:ra'C.'· i prremóW'f1eń MJalcdona1da. wynIka, Ż~ liamie·nza on sformować gabimet czysto

przed

i!zbą

-

!lewkowy 1 z
gdyby zaś

wfręks 7 /'11ci, odw~ silę

mm s·t<mąć
me urzyskal

dO wyborców,

Teatry

berlińskie.

Wledefi g6ruje nad BerIBnem.
nowa komedja Bahra.
Bedla, w styczniu.

Berlin 2'asłutoną
a jeśli pod
na wyżynie
przedwojennej, wjnić za to trzeba okoliC2
ności czyn rozstrój panujący za!'ówno VI
umysłaeh, jak 'W stosunkach.
Bądi jak bąd.ź twórczość dramatopi.
sarska nie cierpi na tem; Niemiec nie
może skarżyć się na zastój na tem pol1lt
~ni na brak nowych komedH niemieckich,
W czasach gwilazdkowych aż t1'zy premje
ry pojawiły się na scenaeh berlińskich.
Natwięcej zainteresowania obudziła bodaj
komedja ...Vinient'" napisana przez RO- I
berta MusjUa, gdyż autor uchodzi za nową:
~wiazdę na firmamencie literatury drama.
tycznej i chlubi się nagrodĄ ze styt>endjum
Kleista za dotychczasowe swe utwory.
Sądząc wszakże z treŚCi tej jego ko,,'
medii, nie można powziląĆ wysokiego wyJ
małżon~a.
cbratenia o tej gwieździe. Lubuje się otr
t)
w niewybrednych sytuacjach, za włosy,
ciągnionych, jakby imitując Sudermana.
N~-eświetną rhwnież wydaje się komedja I
Karola Sternheima, wystawiona w Trib~
Konstantynopol przeciw Angorze. - następstwa rozdz5ału ne Theater, a fakt, iż Hauptmann wysta..
kalifatu od suitanatu. - Protest muzułman6w indyjskich.- wił swój nowy utwór "Biały ZbawicieY" 'VI
prowadzi d'O wniosku, że obecOpozycja konserwatystów i młodołurk6w. - Problem pa. Wiedniu,
nie niema miej,sca na scenach berlińskiclI
cyfikacji wewnętrznej.
dla smk poważnie rekrójonych i nadduZamach dokonany na Kemala Paszę cjonalistycznego, jakim pResiąknłęh jes-t najska stolica zagórowała nad Berlinem.
przypomniał EtH"opie problem bliskiego administracja palistwowa. Głębsze źró
Jednalde wiedeńczyk Hermann Baht
wschodu. Zdawało się, te tTaktat lozat1- dlo tego konfliktu to przeciwieństwa wy- -hlttt1'uje na afis7:U berlińskiego Silvester
ski zlikwidował sprawę, ktÓTa b~a jed- rosłe na tle politykil religijnej. Zrozumla- Theater przy Kurfiirsłendammie. Komenem z ognisk wojny światowej, Ałe oto ły w chwali zaistnienia republiki rozdzał dja "Das Tanzchen" jest dawnieiszym uokazuje się, ~e jeślF traktat lozaliski ure- J."';>mi.ędzy sułtanałem a kalifatem, stał się tworem, jest o&świefoną i zaktualizowaną
guioW!ał niefako zewnętrzne stosunki TUl" hasłem bojowem. Ingerencja władzy re- ~tft'ą nie ty\e wal\:. ~l'1amentM'nvch 'W
cli azjatyckIej ł Jej szczątków europei- publikańskiej w sprawy reli.gi1ne, które sprawie moralności ile samych wybrali- \
skich, to jednak nie zdołał on wpłynąć na dotyczą nie tylko Tw-cji, ale całego świa eów nar(Xlu. Doskonała jeS>t scena ba.nkie
ostateczne ustalenie jej stanu wewnętrme ta m' zułmańskiego wywołała burzę kwa agrarjuwów, kt6rzy obficie odżywie
go. Bo oto okazuje się, te pod skocupą w5Tód muzułmanów. :Wszak niedawno o- n: poczynają wfelką dyskusję na n:ewy-,
zbi~ prnez mi)!tr6w loz.a.ńskich wre i kipi. pozycyjne chienniki konstantynonolitali- czerpany temat łntdnego położenia i bo~
Wojna narodowa, podjęta przez Musta sicie przedrukowały list przywódcy mu- czek rolnictwa. Ni~ chodzi jednak w szt(
fę Kemala Paszę przerzuciła punkt cięt- zI1tman6w indyjskich Aga Khana, który CP. o za:!aAn:erua polityki lecz o ~y~odn~
kOlŚci władzy tureckiej z Konstantyn.opo- protestowa.ł pneciw miewaienin głowy wykdejeftie małfeńskile. jakie spotyka ~
la do An~ory. Traktat loumski usankcjo Islamu. Oczywi\Ścje Npresfe pra!90W"e i h<rat ojca ustawy, mającej na c~Jlt Po&:
nowal ten stan rzeczy. Ale podczas gdy aresztowania, jakle się posypały na redak niesj.enie og61ne~o poziomu moralności.I
Eu.ropa i Stany Zjecmocz<me pogodziły się tor6w pism opozycyjnych rozo~iły jesz- Przyłapano mmalistę na tern wykroczeni~
z dokonaną zmianą. rodzi się w $poleczeń cze i tak jut ostry spór, chodał trybml'ał i to ~ozi mu ułrat~ mandatu pOSoelslde~<lI
stwa.<:h w TurCji bunt wewnętrzny, ale ustanowl,<my 1't'2'ez Kema1a. dla ochrony Ale chD.l't1ry znikają, bo córka jego wych~
dZj za m~t :ea syna żydowskiego fabrynie mnjej f!rOlŹnY, Jak wykaroje ostatni za- co.łości republiki zwolnił uwięzi.onych.
kanta.,
który 'Wskazuje zakłopotanemu pil
mach na Kemala, od niebezpieczeństwa
Ponadto atak prz.eciw Kemalowi. rozł
zewnętrzmego. Przemiana od cesarstwa wi'a się i z innej strony: od tywioł6w kon- slowi drogę wyjścia z matnf.,.
-:) .
ottomaliskie~o do repubtikD narodowej by serwatywnych i slronn.iclwa młodoturec
Zalety to wszakże od gustfu.
la bowiem zbyt pałtowna, niemal rewo- kego. Zwłaszcza politvcy młodoturece'V
Jeż~!i mowa o.scenach ber1iń ~ ldcn, ia
l·,cyjng, i nie zdołała ona stłurnit owych zwalczają gwałtownie Kemala Paszę. W
pisaf
tt7;eba fakt wymoWl"Je świ:dczący!
l
wszystkich antngonizmiiw poIitycznych z<!.ciekłej walce obie strony ni.e przebieo
bujności'
teatralne~o tycia nad S ')re~J
relirn1nych i gospodarczych, które dziś od rają w środkach.
11. . mianowIcie, te Berlin. pozyskał nOWJl
wnętr:za podgryzają ftmdament republiki
gmach operowv na 2500 osób. Pr:rerobioJ
Czy zdoła Kema! Pasu. prz;ept'O'Watłtzi~
łi .
MgMS{~
Z
Przedew~tkiem stwierd1zic nałety, p<lcyfikację wewnętrzną?
adama Clęt- no stary teatr Krolla i narwano go "Oper
że·w obeenej Turcji istnieje sIlny, tywiO-- kie, tern cięższe, il,; te w wielomiliono- am Konigsl'latz", W dzie1'i Nowego Roku
łowy antagonizm pomiędzy Konsh.ntyno- wyro .rozd~rtym ŚWH:e!e muzt1łm~skim 'ftutąpiło inaultUracvjne prze dst &. wienie,
polem a Ango~, kt6ry :mOMrna się coraz koterJe naJt"6~~~'!1l<elsze w~agaJII: fer. na jakie wybrano Wagnerowskich "MeJ,
stersing«6w",
s;lruej z powodu kttrsu wojskowego i na-, "':lent, stwat;zaJą lS\1lC kotłoWlsko.
Oddawaa cieszy

się

renomą miasta teatralnego,
tym ~lędem nj:e stoi dziś

Kemal Pasza i jego

Po

----

loże zamachu na Kemala Paszę.

to 'Ilied/alw110 uczyni1 BaicLwin. Jest ~tiE9ś~&!~J~~~~~~~~sa~~~~~ER~~~3a~~~. .a.......~gm~~~~~~~. . . .~mm'"
to zresztą z.upełrue zg-ocine z bistorycz- trak{at wernałs}{!i zburzył rowno·wa,g~ pójcDzje !nlilezawodnl<e z,moz.me dał eJ w
S~o nowe~ rządu wobeoc
nerni· trad ycjami angi'elsK'i'ego parhamcn·· ,~'kQoom~cmtą Ś'rodlkovreJ :Europy m stał tym klilerunku; p'rogmm· Macdooollda ~ 'Rosji będz~1e tyllko o peWl1en odoci-eti eł.a.
tu.. Sa t'0 j-c d'nak oo'lsze eWle<ntulalnośd ; silę przyczyną ktęstki· bezrrOOoolla. którą be3m1.1Je t.ak'Ź'e proJekt rnlilędzynarod'o- styczlł!i'e~ze nnżeI1 oooonego gabinetu.
"t'alT'az~<e li c zyć silę trzeba z b~~ki.~m po- -''lTvi.al pracy rnajdotld<twiej odczuwa:.
wlej kiOmliie!1enC'j i, kt6mby rozwiąza~a W <J>art"1i wacy niema IkOObund.'st6w, stanil;m w Aal1g!'ji' rzą,d'U opartego o
Rulml Niem'i1ec pozbawilta An.9,'l·ję naj kwestuJę 'llepa'l"facji~ ~ dlugów m1zędzyna- a jedlyny prze<lSt1atwlclel rego ld:erum,

ia.k

~ro!;1r.am piO:1ityczl!1'()-S'IXJi1eczny, - po-ję '~J)~~ k~'el!1ta., mlnfejsz.yl1a te~ prodom :l/J1'gk-IsKim dfYtychczas obcy i 1.ukcję pq-zemysłową ł spowodowata upr.zez wjlęlkszość angielSkiego spotecze(, tmtę Z1arobku mF.'jooów mbotnJilków, dę
'stwa poczytywany za, rewolucyjny. Za ż<\>cych wskutek tego na blld:żecie p.atńc'hod:zru zatem pyta'!1ie - Jak S'j~ odhrje s twa.
stosunkach międJzyroalI'oo:owych a
Octbudlowa ekott1{lmiczna NilemiJec
mi.amowlilcie w angjeIs'k,jlej polityce zar.ttllf1liejszy z~m mechaMczme liczbę
gIa1Jlicznej, ta wfle1ka jI nagła przemiana? belZTobC'tn'Y'Ch ! ptrzY'fl!i:esi<e A<mg«jn ułgę
Otóż bd'razu trzeba zaznaczyć. ~e o- i U!Spolm,jerue.
bawy, <K'tóre pod tym względem powsta
R()Zlllmowal1ile to, byQo ta<kŹle podstan,a euro~eiskim ktontyn endle , są zQa- wą 'Pol.;tyki, Lloyd Geo·rg;c'a t zd'obylo
je si~ mocno rprzeszadzOliltC. Labol\.lr-par- sobie w wofeczeństwlile a·ngI;el.sldem
iy ob~wiało wpra wdlzd:e ooty<ehczas s.ill sze<r'~e t1Zif1:ame.
pe temdenc,ie ptaJCyfistyczne. z których
RlaJ1v konserwatywne nte chci:aty
\vYIJ!ływal pewJe.n reoretycz.ny germa- j.edrralk stąd wysnuwać wszystkich kon
~<Ofilli:zm. mający swe źródła w rozpo- sekwe.ncJ4 kLe'rojąc si~ pobudkamt powszechniO!r.wn w AKlgLii mn:LemarulU,iż liJty10J zagmntcroei. Rzad Labo'U'l"..:JJal'ty

w

.y

I

rodowych, - a m~e tyNm pod:da re- w dOO.aiku Hi!rna.'lus, przepadł ptr'Zy ostał·
wilzJi mekVóre 'Post,amowfl.enia tJra.lktatu n.ich wyborach; - nrerna Z3M'ITI obawy,
\\r,e1'Sał.slkfego.
a,by gabinet lewicowy popychał Amtg1w
ALe' MacoonaldJ rozUlI1j,i.e równie do- w objęclla bO]'szewffzmu, - ni'e ulleg!a
brZle iM Baldwin a na"Net L1oy~ Oerr- jcdJna~ wą·tlpJ1woścł, re będzi0 on dąge. że nagł'oe zerw.anilie amlgII().-:fu1a.'I1IC1ls'kIie~ żył d!o urzędowego uznanm sowietów,
[:;0 wrozumilenla byloby lvalSlem nowych i d!o 'l1a\V1J'1ązarrtfia z Rosją normai1nych
niezmiernie groźnych wstrząśr1llleti r lron sroswnk6w dyplomatlycZ!nyroh i handJofNktów miJęd<zynarodowycl1, - i 00000- wy<ch. !3l!iska wzyszt<ość okaże jruk na
h!il~ema Angtlji, k~reby jq pozbaw~ro ;le uS:ll1owanJ:a zareaguje apil!1ja pub liczmożnOtŚcl handlowej ekspansji! niezbęd- na.. z którą liczyć się mUlSj. skrupulatnta
nei dlla jej gospodarczego is~lli:eni'a. I każdy gao,Lnet mgillelskJi, ZJalfówno koo...
śmi<alo l!11Iożna pI!1Zevhdizeć. ż:e rząd La- senV\atywny ja!k socja;HstyczIDY.
boar-ptB.lrty w swoich stQiSunkach z f'ram
To są dwa najważniejsze prO'blema~
e:ją dążyĆ będz:ile do kompromisowegl.) ty międzynarodowe, które struną przed
ro.zwi.ąza<nila zaga.dn:ień wynikających rząd'em Malc:cbna1da ~ bt}dą w-ooferz.em,
z wie1killei woiny.

_~ r.oMtvOa.

~;S~
, =r~.~~~

,

____________

~.R
__
. _______________________~,e=~f~~S

.

I CAsiNO

Dziś

.:1

",

Jaka

Dziś

Jedno

dla tych, którzy jCS%cze nie widzJefl I dLa
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moneta polska.

początków polskiego, wzno- z Wiednia. Monety srebrne ró~

szącego w gór~ dwa palce prawej nież umówimy" zagranicą, jednak!
ręki, jak do przysięgi i trzymającego dotychczas jeszcze nie jest rozstrzyg-I
nowej monety w lewej wielki miecz obosieczny; nięte, którą ofertę z pośród kilku I
dokoła napis:
• Rzeczpospolita Pol· zgłoszonych przyjmiemy. Natomiast
gotowe są już ska 1923-; po drugiej stronie styli- monety złote wykonywane będą wy-

"Tragedia miłości" - "Apasz"
Poc z ątek

pism warszawskich za-/ czasów

-----

___________. _______________

będzie przyszła

mieszcza wywiad z kierownikiem
mennicy państwowej .p, Aleksandro-

Paryźa"

?,Hrabina

z

WlE~~QRNr

głównych ulubIedcy ł.odzi

mallv Pitoa ł JakOb hlitb -.~~~.. :::'"

wiczem \T sprawie
polskiej:
- Jak słyszałem,
modele wszystkich monet w walucie
złotowej? rozpoczął się wywiad.
- Istotnie. Za wyjątkiem modeli
monet bitych w złoci~ których wzory są dopiero w opracowaniu.
Modele te wykonała medaIjernła
głównego urzędu probierczego z od-:
lewów gipsowych oryginalnych prac
artystów-rzeźbiarzy. Dla monet bronzowych (1, 2 i 5 groszy i niklowych
10, 20 i 50 groszy) przyjęto vrzory,
opracowane przez prof. szkoły sztuk
pięknych, JasŁnębowskiego, dla monet srebrnych (l~ 2 i 5 złotych).
wzory prof. szt. piękn., Brajera.

NaJ·wi,:lkszy
drapa~
't
'-"IIl
niebios.

zowany orzeł polski, ale już inny, łącznie w Polsce przez mennicę zło ·
a~iżeli na monetach broflZowych, lub tą, która posiada w tym celu odponiklowych i napisy: .Złoty, dwa wie dnie urządzenia.
złote, lub odpowiednio inne.
Z czasem mennica polska wyko-nywać będzie wszystkie rodzaje mo-Monety, jako odważnikL
net, obecnie jednak zdecydowaliśmY'
Specjalną cechą polskiego bilonu się na zamówienia zagraniczne, bY;
zdawkowego będzie określony ciętar nie rozszerzać zbytnio zakładóW1
monet poszczególnych, które wsku- mennicy, wystarczających zupełnie'
tek tego będą mogły zastępować na zasycanie perjodyczne rynku pie-J
odwa~niki. Mianowicie: 1 grosz bę- nięfnego odpowiednią ilością monet,
dzie ważył 1 i pół grama, 2 grosze ale nłedostatecznych dla przygot
- 2 gramy, 5 groszy - 3 gramy, wanła obecnie w stosunkowo krót10 groszy - 5 gramów, 20 groszy kim okresie czasu potrzebnych zapa..
- 3 gramy i 50 groszy - 5 gram. sów dorzucenia na ryne~ w chwili

przeprowadzenia ref~ywa1utow4'
Przy obecnym stanie rzeczy przeRysunki monet bronzowycłl przed..
- Jak prędko uruchomiona bę- widywać moma, te prócz monet!
Z rLwego J orku donoszą o w,ł;~cze- stawtaj~ po jednej stronie odpowied- dzie mennica państwowa i jakie bę- złotych wszelkich Innych posiada6
MU .'=lanów budowy trzydzie&topięlrowe- nIe liczby I napisf."grosz, grosze, dzie wybijała mo~ty?
będziemy dla przeprowadzenia ref~
g,J rłalac~u ,. przeznaczonego na biura,. a groszy·, po drugiej godło pań- Przygotowafl1>tl do amcbomłe- my zupełny dostatecmy zapas _
I.tt~ry zaJtn.1e .cały kwadrat. erunru.. ob,ę· stwowe, Z napisem dokoła: ,.Rzecz- nia mennicy bilonowej są na ukoń- dzień l-go maja.
t f ' ) przez
uhce 32-gą,33-cią, Lexin.gt.on pospolita Polska 1923·
czeniu. _ Obecnie kończy się l·UŻ rea 'nu ń ' C ~arlą a v e n u e ·
Mone'" Z Yell "
- 01b~i ten gmach ~osłada.ć będ:de . Rysunki monet nłklowych przed- mont maszyn i roboty około przy.,
"
OW •
o --.., 000 stóp kwadratowych powierz- stawiają po jednej stronie na środku: gotowania gmachu (budynki po b.
- W jaki sposób rząd zamierza)
t~;' : 'ł lęcej , . niż .naj"y,1ększy doty~h~s odpowiednie lkzby i napis; .. Groszy·. ros.
monopolu spirytusowym na wyzyskać sprowadzone jeszcze przez'
~ .. ,;h nowoj orsk!, będący_ własnos~, 10- otoa.one wieńcem z liści dębowych Pradze). Na 1 lutego mennica ta ministra Jastrzębskiego zapasy krą~ ..
,"~"zystwa
ubezpleczd
"Eqtti.t.abJe •
dm ga strona j es t tak a sama, Ja. k na'będ'
~11. wi Cle
.
. ostat we
·
y ()~zt budowy
tego kolosu
wyn~ hę
Z1e \';CIlł\O
przygot owana do kó w • y eII ow .'"1r -bylo tnOJe
i ;l' od. osilem1l.astu do dwt1d~sttt mUjo.. monetach bronzowy ch.
uruchomienia. Na razie wybijać bę- zapytanie.
1Ó' " dolarów.
.
Rysunki monet srebrnych' wyo- dziemy tylko monety bronzowe.
- Czasowo, do chwili wyczerpa .
~a naj~ trzech jego ~ btażają pr~ldękającego dbtgowłose- Monety niklowe wykona i dostarczy ula tego zapasu, bite będą z "yellow.
(\':' ~ony b~Zle klub dla lokatorów, o-- go rycerza-władykę z zamierzchłych nam mennica państwowa austrjacka monety zdawkowe: 1 ') S i 10 groszy

n6wt en

h,:l'I !lJ ący

d.o

~ 1ę t,imnastyc zną, pięt

R,sunkl monet.

Uruchomienie mennicy

•
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PrzedwybO~cze-cierpienia I Olga Capowna
kandydata.
~
i

ładnie śpiew

35-letn1a Franciszka KaczDlU'e-k. ZaqtQ
Nr. 47, powracała z mężem. szewcem •
zawodu. do domu.
.
.
Na rogu •
6.go SIerpnia l Ma~
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Tak, ale...
No nic. Zo&ezymy, co dalej ~chłe .
Pani RozaHna L. żooa Jednego z UC% - I
cfwych paskarzy tódzJk\!Ch była właśnie

I

=~ taką Olgą Capown.ą.

r:.; i
~

1'~' ....'i '"
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Mała, krępa,

' ~. Da -

E

'

t...,..-'
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'_

brzydka, mało łntełigent
wszędzie

wszędzie się wtrącała,

nib-yło pomagała, "ofiarowała- 8W'e usłu
gt - nazywała siebr.e "filantropką".

N azywaliby ją może i inni tak samo,
,,~...
~~ k~~~l~
c6!t z te~~~YtPani
~
,- 1
t~~ . '~""6.
~ Ilagle odWlVH.ą s ronę
a ." .•.
•
l
30 proc. łaniej
7lI1. wpakowabl się·
:
't
nit 1l sprzedawoo.
,
Jakieś towarzystwo OCiemniałych DO-l!
:;~}"1 ._';I..-lj~" ~n,....n~n,....n~'t. worodków tK'Ząd7.ało bal dla za~lema
r.-- ~ N ",,-~l ~)C::~Uc..DJ~~~ swych b..,tndttsz6:w.
'.

L.

Przejechana przez sankL

~ynną.

we w1orek, 15-go b. m., o godz. na różnych Istn-iei;~C":"Ch ~ 1ńelstnłejącyeh
fi ni"_ 'J T'rieczorem prem jera bajecmi _ instrumenh_ch, U!n1e a,. 'i "' '>;owa~ kółka Ma
" 'C "",I
kcmD.d;i grote""kowej Eys·l era natycz:ne i stowaTzyszenia oświatowo-kal
• •~ 11"<_" ot Kd~2ra " . reźyl'''r awanej pr7ez l tura:l'11e co nie pTZes.~kadJza w zupełno
p Lwl' k- S lefańskiego.
ści temu, by
Olga nigdy śpiewu anł
ch ~ ównych wystąpią pp. m'l!Z'yki się nile uczyła, była nłezgrabna.,
ff'i)rclt '''-'. Kulakowska, GalIcka, Sta- miała chrypke o eenzusie naukowym W'Oniew ,. iJębi cz, Pilarśki , P u chalskll, G6- J~ {Y1'Zemn~~. .
1'cdd '1 Iceki Mi1czewsrki. W t"Ott stare
Bo ostatec:mńe czego motna wymaga~
co ł'. i5 '-a P .' Stef.mski.
cd bkiej Olgi Capownej prócz dobrego,
- .. pl;,wa Kai's era" graną będzie to- szcr"1'('go ~dtt9Zka i pd'ne4 of1antO'Śef
dzienniC' v.ż do rued.z.ielL
prac )'.
~.~,.,~,/<:,;.:~.:,.;:.~~~I'~.:..~_;.,'~~'l!>_~,~~~~~__...~
J" k na ~fHJe czasy, -rdzę. te -

brnh p omiędzy małionkami wynikł spór, P~

cza kt6rego zdenerwowany mężulek u
W srywtko !do, jak po maśle, pani, Ro- dził ~~k silnie w gt'owę SIr.\ połowicę l
ską, lZ zmuszaną b)'ła. u~ tę po pot" ,· .
nIła śpiewała, grata, d-ekJamowała , debju
n e, .-ta cię pogotowta,.
towała, spazmowała i Bóg wie do czego
hy doszło, gdyby na wniosek publi czności
Przej echanie.
nie spuszczono kurtyny i - część artysty
czno-literaeka .ostała zak<lńczona .
2O-10tni Stefan Kaceniaw. tragarz., ~
W6wozas ptmł Rozalja oli'arowała .w.
ulicy
DZJjelnej nr. 28 prze~hl'!ny został
usłu,(l P!'ZT garoerobie. ·
przez wóz, O'trzymawuJ ranę pn.wel
Wydawała palia gośetom
GCzywino~ powyżej kolana.
ście bezinteresownie.
Lekarz pogotowia po udzieleniu K:..
Odwrotna. strona medalu wykazała fe
,mak, że w dwóch paltach brakowało kU P(' Oloey, odwiózł to do zbiorni miejsk.iełJ
kil miljonów maftk, z Jednego palta zdję
Ły bjł k~er'& skunksowy p kt1ka drobiaz
gów.
ł.6~ka Ołga Ca!,DWna stanęła hezłn~
52-1etnia Eslera KOIlIIIk. ZachOrCfnilll
resownie pned kratkami sądowemi.
nr. 32 na ulicy Ceg:elni:ane j nr. 12 przeJ
Oskarżona o rue surmenne spełnłanłe jechana została p rzez s8.nk:i, o: '< yma.1f\I
'.Szy obrażeni a ciała..
obowiązku pilnowan ia cudzego mieniazcmała słtazaDa na dwa ty[!'odnic więzie
Lekarz pogotowia po ud,,' '~nlU Jeł
nia.
p or'!oey w a~ R07lenbluma , nzostaWiJ
Jarl ..
ją na miejseu 'W stanie zadaw ') II 'H jącym;

v:

:-'.TR POPll'LARNY.

WczoraJ. o goddnie U.eł wi~m.

wł~ uMał

rówruet p. Roa:t;a
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Spraczmar
ó K
k a.

Są Owe.

, ale ma
brzydkie przYzwyczajenia.
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d

na stonowisko szeryffa w !
6lan'e N~traska,. dpob it Yd P<T're;; 1)"'V'a,1:!
Istnieje w rosyjski.e1 JilerałcBr..e humo.sw,P ~O. l~ ~OWl.a. a t ~J :y swe, n l€-uda -· ry:.: ty('7;n o.i h"P filarrtropb, biorącej bezinl"
'nCl l~ ni'. 'o ną ~bo-r;~eJ'
. I tet"e ~r,.wr
. ie udział w !Ótnyeb zaba"'acb
, ~;: ~;;Ł'r: . ~. Kl!orLletr6w samoc?-o- na cele dobroczynne.
.dem 1 9..;(} )":m. pl'eSZ'O, ro~łem 9 )ar-I
Olga Capowna _ 'hi-etłaDa postać
~w f!ane~ 1 5 par poń~zoch Je?-wabnych, drobnomie~Mtwa ~ego, mane'Wyda łen , ; pół dolarow gotowką , dwa kin lirmOW'J' .. CzechoW, ..,Awerczenko
Ta~y byieI. nc~ąS8_~Y orzez psy, WYl~ owie lltb "Tem", zasługuje ze waechmiu na
dZiałem 10 tyG!ęc y kłamstw, byłem. wY- wyróinieni\e ze wz!rlędu :na swe waf'y i za
r zucany za drzWi
~6ch folwarkach, lety.
..
po c ało':iałem 62 d ZlCCl 1 ~ stare pa~y, a
Olga CapoWDa niekonieemte mu-si. być
pt'z:vłączvłe,m Się do ~ości~a z ttłlltentowana. a nawet bez ułcmności fip r'o- l
,~ltyc7n"(,'1_, WVpoW'1ed~lałem zycznych, jakkolwiek w odpowiednie;
mowę
'; le cu, a gd Y0YJ!l.wypowi.edIział chW'~1i moh tlChodzić _
kOllkursow~
fl w1c
(l, ::z ~ałbym <1 1.l.l jednego głosu.
piękność, jefelj tego wymaga dobro to-Vi S:ir. - <, m1~~~~ 4 l!łos6w .
warzystwa, ttnądzającego zabawę dobro-

.T "

~

.

salę zaś rozrywek
sypia Dl. iNSI)a vych,
parte:r7JS
lllllafdowati się f ____
będzie sala na 850 osób, przez:naC2lOD.a dla
kon fcrencji handlowych i pnemysłowych.l
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Arcydzieło ~meryh~ńskiej
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nnn WUJIIfą~ R f.1 nr. AIII"

(młuU
~?rbl~ Uy~dramat
,~J'Hi
~ ',JłUlłłił8 dZlkiegn
mm)
podzwrotnIkowy
ahtaeh.
W roli głÓwnej znakomita n ·
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b toyeb. - "Nietakt" komisarza Bajdy.

Zgrzy •

:t1ltcj.ę obecną ł~ naf1~; cha.; clą n!U1ń~łi wskutek konkurencji z proJ::'!!kt~ w każdej dziedzłnie !'łowo: w;ncj'i, gdzie pła.ce są o wiele nj,ższe, ob.
kryzys.
,
niżyt r-arobki o 50 procent, wobec czego
Kry'.':)"S - sta1l; pn:ej~ciowy - sta~a-, dzienny zarobek me.talowca wyno~:;r;y

Precz
kocbam ~ ]JU~tlko droga

B.

k ryzysu.
~·O
~ -CłO procentowa
Zfi!ir.!Ul płac _.
jt!uczycll w przemysIe mefalowynm. Ostra op,ozycja. -..... Wyli:rętna polityka względem bez-

Droiyzn·a ~ oze

,~dynte serc g3n\CYCh ZWłnnoit

I
I

• twój okropny ttUję ból,
Leei choć cię nędza trapi sroga,

tr~lj

I re
~ .. \yczn
~

•

,o,

U nas ubog! wspIenI stat!,

A czy trwać ID '~e "O,}l'OC ynnośc,
Ody jei nie trzy iml śpi e ! ł lab?

"111 - określeli''l -te staly się nieodłqt::zllll,
cech", k<'lżde::;o. pr~awu społecznego, go
łłt~1 Póki się wstl1lr~!a l(ształt uł~. zmIeni,
spoaarezego i kltltttraJnego naszego miaN!~ można tl:ec golcowi: post}
!:>ta,
Więc, bracia, tańczmy rozb3wienł,
Przeż'yvrnmy dri'vroą j9kąś epokę, w
Złym lO!Jom bodajby fia zio1:tI
lttórej wszystko się tworzy, a nic nie ma
PłaU - rab społe~b nit! wylffzy, Wiem, tirula, te % as nUd nie moie
Le~z odpbrnoACf buny moc,
l swym smt tklem schować pod klosz, ~!f)łovego; budt'jemy jutro, które samo wy
myk~. ,,>i,~ 'tl'łID Z ![.'.:; ~.'!ytN(,l"zyliśmy sytuHumor podnosi hart człowieczy,
Wiem, że puściws~y damy hoże,
Noc uciech koi smutku noc,
Hurysom swój ciśniecie gr03.l.
aCJe - której l!ł,S ..'!TI1~ <;v\1'1~Aom'V S'treszPa;1Stw(J pdd deszczetn łez rtle rośnIe, Zamiast ma nierząd, przYJaełeAe,
cznja się w n<tstr:pu~, .-::ych ~'e"Wllikach:
W pogodzie śmiechu mofe wzrość,
Wyniszczać dało wam ł łwść,
1) Pn:e":l!lJ"n!e W Drremrśle.
Więc tańczmy, bawmy 'slę rado8nłe,
Na tiŻyteczn~ tańczcie cele; "

OtrzYj łzy, proszę, smutek stul.
\Iv odśwłętttyeb pięknYCh strojów
.Niech cle; karnawał wita go-ść,
Ilodaey, bawmy się weseli,
ttym losom bodajby na zło~ćl

Złym

losom bodajby na l'łośćl

Złym

Lecz nim bóJ zleczym w pracy

,

,

,

b

K~

Sał..

i

. iesumiennoś«~ czy

!el{~:Onl.lślność?
Po1ecamy ń~ladze łderownU.. ó'w Kasy cnor:'cb.

W' przemyśle

,1fł6kienn1c~

'lA: "'-w

lo;> ";ę

n;;! l<::l.rb złydl .. CZILWW' po

v··'iPl1!1~,,..h".

F ... 1·'7~"!! n~,~~"ma ~~w~ ttn'1J. wc
W 9Obotę, dnia 12 b. rn. chory &pÓł. l je.st tylko do 8 i pół ieczorem.
• T ~~ ! '" t~·yc~ ,:iz~l~ _~m dllVrn'~:C7ych
łJf<lcow:nik "RepubUki" posłał chłopca doi
W~kuLk tega pT;ez. lel~kJ:-r1Jf,\!eg() Jm .:I ,,'':-~''''''ch ~' :'11" 5,,' łń~;l'He) p:roteki Kasy Cho.rych, IJ'.t'ZY ut Pioi~~ow- c~y tęż nieS~1 ie. go ffnnacc~tę chox;y . , , , .
- .

i

~

a

'bt się chroniczną chorohą, która. po
:'v6cn, trzech Wjizyt.a-ch l,eh.n-v wat"S'T-tlw
ldeh mija bez stadu, ale~nl~ na długo.
Po dw6ah tygod!lla~h choro}:la wraca
w tej mej formie t k(\'ń~ silę tak samo.
Wym"ka !: ~, te prZI8my~t nie m~e
:ryt-:qmat ~ podwyte\' wska,;a·
,""ch ~ komisi~ statystyctną.

męsłdej

Utopmy go w pubarach wln,
Hart ducha na ~wota scenIe
CenniejsI)' nad bogati:wa włóść,
Więc, bracła, bawmy śł~ szalenIe,
BodąJby 1050m zbrm na złośł!

W toku dyskusjf "JrHy 7.e ster,,,. 1'OD'1t
l1i~:;,Vi {al-de słowa, i'>lt:
"VlalczyHśnly ze O~c~1'zn~ i was:.>.:e
ka~ita~"'i' - nie ?'.&wl:lbam:' 2l~ rów ';"ż wp}·
czy; na ł r~:m(;acJl ł f>(:d () 5\"~ JX:;h'~
lałyl" albo: , RZ~lCOn(ł, rękawicę po·de.j!!"!jemy,
o zWycięstwi-e. rozstrzygnie uH.
cal", ..
FaHy ?owY:lsze n'e zmieniah posł..,cl
rzeczy, Red\'kc1a dni roboczych pOS"l'wa
się naptzód, a od dzisi'l.j ma się prz.edsŁawiać w lesZ'Cze cshzejne; formie.
Rząd tY"l-czasem c sygnuje milj'1~{)'W'~
sumy dla beZTobotnych, a lrUPl1;ąC <;"lmo
dla tołnieny w AngIji, odbiera robotn' koin. po!~kim pracę i '!arabek.
&!śle więc z kryzysem Pl·z.emys!owym
-:.v Łodzi łączy się fa1.-t be7JroboC"h,
Niezbyt odiębn:~ w o.161nej sytu;,,'-t':
f::l1:lŻ"1' }by fu!ldcwać zag~dn_:~d" I.
n,! vnmtŻQhcj Vi ostat.nkh tygoanh ~n dr
hnL1.stycznych rozmiarów.
I w tym wy;_ '1 d!~I' '(Ivtnież c łą '1,r'n~
::wal2. się na 1,-,-':, wr.bryza:cji i ;jr~::s,l;;
CJ.tmcsferycznych.
•
B
1 l'
b d
'k '
ezwzg.ęonie (lo. y wa te czyn. 1 ' nt
pczo::;tają bel!: wpływu. na f'JW'Ycięski po..
chód cen arlyktthJw pie!"wszeJ potjzcb1~
co jednak należy myśleć o tero, Ż'e Głó
willy t'.rząd przywozu i wywoou za zgodą,

2) Wzrost OO::rorn"c=a.
3\ Za~adnienie drai.yzny.

losom bOdaill'y na vo[.t!

czyn,

.

3,600000 mkp" ńl~ Wlicz'ljac Wzro~t" rira
ży!::ny, tlsta1 ońego przez lr nmisjq et<> ty·
Rtyc:z:ną.
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Kraj zdrowy drwi % skarbowej klęsk!
N.łe płacz pocle!łza gO,ii
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ej Nr. 1#; Chłopcu kaz.9..tto Vrz'yJSĆ po I rue o1r:nrma:ł
obot~ e crurstw l W stame
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et o re·Z!1 It 'l t'O~A'
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w apt~e. była ona zamknięta, getyt, jak. swe oboVr'"iązki aptekarza oddajemy pod
N O"+"tTl1m zebr;JrI"l d'llc~9.t6w fabry
filię Ókuało, apteka ta w SQbotę otwa~a ptęgierz opinji
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włńkni<:tvch była omawlIln!\ tprawa pn:)'-
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RZląd Chjeno-Pilasta pozo!:ltawiit po 50-1
.bie w spadku rozporządzenie pod każdym ~.kim opłaba pÓ1raczna wynosi 11 fr. zł.,
/wt,g1ędem niesłychane. Oto z.a jego śpra. co dzisiaj ró....rna silę 32 m1,tjcmom 150 ty.
iWą. kwesłtl:1"1 'Wy!s;zyclt ttC%elnj pooskich sięcy marelr_
w dalszym oiągu pobierają t. m"ł. ezes~.
Pytamy: z cmgo ~{t1d"nt te 1l1iJjony za
ł!zylt opłatę :ro naukę mimo, że "Komty. 'pł,ad'? C7:y T- t-v.;h ocl'łapów, ktAre mu
Itttcja uroozyŚIC1e f'W'aTanluje betpłatność rzucono w cz:asie "Tyg dnia Abde.
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To chyba brzmi humoryS1tycroie: k'On·
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p .czk~ ()O~QHe, IIp''a
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v,y r1!{' 1 ",,.+ r'\csle,~csb.n[c i 14-ddo-ury cliJr~c3znitl mu Z3\o\oLdorcienja o ni'2dorę~
dJ ~"cz-k ,. 1"r:'r"..,;
;"" ckn;gu
cZlho:ci paczki, z.~łcsić w urzędzie pccz;
~'<:;czcli cd d:oh. i -,S1~!"";;:::,,o:.o po Ma"j- ,to'w"ym na piśmi~, jak naleoy postąpić Z;
Ś<::;'!1 :'ł ~71 ; ~l() ,J'rz:"d'1.
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ŁÓdź

Łód1

14 stycznia 1924

'" stycznia 19-24

Warszawska

giełda

(Telefonem od sprawozd.
DolIty

GOTóWKA..
9.950.000-9.900.000.

FranIą

448.000.

giełdowego

"Expressu.")

Praga 287,000.
Szwajcarja 1,725.000.
Sztokholm 2.610.000.
WiedeA 136.000.
Włochy 436.000.'

Korony 416.000-414.000.
Loadyn 42,500.000---42.000.000.

DRUGIE NOTOWANIA WARSZAW-

DEwIZY.

Ku uwadze

walutowa.

płatnikom

podatku obrotowego.

upływa termin składania
zeznań o 'pod~tku ob~otowym
za II-gie półrocze 1923 roku.

utro

m

SKIE.

Dolary 9,950.000-~900.ooo.
Dolary 10,150.000 (w obrotach mię
dzybankowych).
462.000 456.000.
10,900 (w obrotach prywatnych).
Praga 289.000-288.000.
Tendeneja mocna.
WARSZAWA, 14 stycznia. (pat). Kurs franka waloryza, Szwajcarja 1,725,000-1 1716.000.
cy;nego na dzieli 14-go u15-go b. m. ustalony na 1.890.000.
'WIochy 438.000-436.000. ; &>-0,::
TRZECIE NO~rkANIA WARSZAW- .i-iiiiiwi=iiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii___iiiiiiiii__iiiii
Złoty hauk 1,902.000.
'~tiłF
Boay złote 1,600,000-1,550.000. '- .
Dolary 10,150.000 (w obrotach międzybankowych).
MirJODówkl 300.000-350.000.
Dolary 10.800.000 (w obrotach prywat
8 proc. potyczka 14,250.-13.000.
nych).
f.,:j, . .
Tendencja zwyżkowa.
Tendencfa ~ ,' E~~ '~";

Kurs franka waloryzacyjnego.

Paryż

•

9F

4. .

Rynek dewizowy

w

Łodzi.

VI &lu dz}sJejszym Da łódzkim ~
.ewizowym panowala nadal teadencja
ila walut - mocDa.
Dolarami obracaao po kursie 11,500.000
M

e

A

pl

PIERWSZA PRZEDGIEtDA WAR..
SZAWSKA.

PIERWSZA PRZl:DOreLDA ODAIQ"SKA.
GDANSK. 14 stycznqa. (Telefonem od
sprawozdawcy giełdowego .. Expressu"
Marka polska 0.60.
Warszawa 0.56.
Dolary 5;90.

Belgja 421.000.
Holandja 3,730.000.
iKopenhaga 1,730.000.
Lond'yn 42.000.000.
Nowy Jork 9,800.000.
Paryż 470.000.

Warszawska

•
giełda

Balilik Przemysrowy W. 2100

Balf1.k Powsz. Kred·y!. 550
Battllk Zw. Spól:ek 24000-26000

Ce<ra4a 825
'
Grod'zilSk 4800-4600-5000
5!>hess 49Q0-5350-5Zoo
Chotj1orów 30-32500-30500
CzęSłJocilCe 15750-13-14Z00
Gosl:aW'1ce 7-6750
Mdcharów 9-8-8500
Fiirlej 2-195Q-.-2000
Drzewo 1900-3700
.WęgIel27500-29OOO

LilllJ'OlP 3900-3600
NOIfhtim 4600-4950 (1) 5200-540'()(~) 7500 ck.
.
OS J . OW1:OC 46500-46500-47
P.ocitsk 5600-5500-5700
Rudzki 8400-8750
5tarrachow.ilae 19-17750-18OC')
Soche-cilJ1liów lO25O
Unja 33
Zd'e:"vlllhew~ki 65-67500

Mpol25O

Puls 1700-2000-1900.
Strem 57500-6500.

00. zagl. Dąbr. 4500
Herbaltia 500-525
Ekh.~z'OOŚć 7850--.8000
Brown-Bowery 6-6200-6
Dźwlilgm~a 900-750
Kmek 700-600-675

.(, ~~

Wildt 840-1000-925.
Czersk 3700...-.3200--3soo.

...; '-..

;'1

;1' 4
Cukier 18-20-19250.
'- ..
tary .600--625-600 bez pn,...
pl7Jelll. !..dny 450-400-425.
Cegi elsk( 3500-3-3600.
)10drzej6w 30-27750-29 (1) 3~
-36 drobne.
Ortwdn 18OO-1650-t700.
Pa:rowozy 3400--3850-35007
Robn - 2500-2300-2350 4 em. 2200.
Trzebinia 3300.
Ursus 5400-5350-53'75 m cm. 4800.
Maszyny 2500-2400-2500.
Borkowskt 3500-3250--3300.
Jabłkows,cy

800-850-825.

U oy-d 750.
2e-gluga 850-800 7 em.
ćmioelów 7500-7750.

: ",~t;t'"

DR..

LO"1)YNSKA.

.

~ .I.)lZ~d ... E:; ~ -

.

SZltokhol'In 551

1-ro
.r

~eń

trzy C1JwalrrJo:

30.00

l'lOTOWANIA BA WEŁNY.
NOWY JORK, 12 stycznia. Dowóz do portów Atlantyku i Golfu

V'/ ewnątn: kraju -

21,000. .

10.000.

Loco - 34,31.
Styczefl - 32,55Ma1"z.ec - 33,85.
Maj - 33,96.
Lipiec - 32,95.
Si,erpiefl - 30.95-30,95.
Wrzesień - 28,85-28,85.
Patdzternik - 27,98-27,98.
Listopad - 27,75-27,75.
Grudzie1i - 27,55-27.55.

Lecznica . chorób

Dr.

c':robY skórne,
weneryczne I mocl.o~łcłowe. lecze-

moczopłciowe Spec'a1łsta eborób
nie M:tucznym
Leczenie światłem Itómyc:h ł wenc- słońcem górskim.
(lampa kwarcowa) rycznych i włosów Ol1ELNA 'NR 9i promieniami
Gabinet Rónt5ena"
. , d8-10
rrzYlmu~eo
Ront~ena.
i światło-Ieczft ery I l'ól I od 4-3
lawad<:ka 1-ł t
b
Telefon Nr. 25-38.
•
_ ....'w._.
_
P-rzYlmsj~ od U- l rÓl: Ewanglehcklt'J .
I oa i-8
Ood:.lny I'UY)łcil. 1>-2 pUiUino pł~l,"e znaw
Ola ~o od 4--5. ~2
6-8 Dl" aft 5-6
q Iipriedam. Of.

l poo"

1"

1Ił1IDWI~D ęq.

Plołrkowska

145 I
zębów.

Plombowanie wprawianie
Oprata

'~~~~ Dr ~lai"
S Kantor

zębów

Lekarza-dentysty H. PSOSS
: 145

I

oo(błelaa p"cuklrlwi.

jI

Pra.ga 62,00
Bukareszt 10,30

st~

Choroby sl,órne,
przybywa niewielu. włosów. wenerycz-·
Re

794
93,20

Szwaijcarja 368 i tt.rzy czwan·t:.;
HiSz pamja 271 r pół

SZKŁA::
S PODLEWnlA LUSTER

ra"~o~~:U:;i~~zaC:lk.a:~~:bi:kz L PrybB]~kl

Z mnei manuf.Ąkt
"Sybiru" i flaneli.

łlolamdlia

Włochy

~. Łódź, ul. W61czańska Nr. 109.

v."Y i i..n.ych miast
Jedynie paltotowe "doublc' miało pewien
.... Pł
t
ł 3
'l'
Granum 1600-1700
pop,...
acon'O za ~e r przen o mI Jony,
bardzo
ruską ceną
porownaMłrków 9300
. co Jest b
' ł.<.J_L·
•
Dw
ż wf
.
ruu Z wyro an11 OULKXem1.
o o y enla
Nafta 2600-2500-2800
N.OOe-I 7550-7400--'-7450 6 ell1. 7GO(; w fabrykach przyczyni.aj~ się zamówienia
wojskowe. Starają S1~ o r' :, . ~ ld:e pomniej
-6300
si fabrykanci
P~:f',J!n'ik 5250-5000

lt.-· "lla 450
$.:\s. t Wasowe 29-30000.

CIELDA PARYSKA.

:: SZLIFIERNIA

!łYNKU mAr.~~OCKIM.

zn

PARYŻ. 12 stycz'tlila.
Amet"Ylka 21,19 ,l pól
BeIlgja 89,90
AIf1'g lja 90,16

Os ar·

Łodzi kupcy me przybywaJą. Z Warsn-

•

';<ti:'

GIEŁDA KOPENHASKA.
KOpeNHAGA. 12 sbyomjla.
Londyn 24;45
New Jork 574 1 p6lł
BaJry~ 27,40
Anlf1\\re'ltlil 24,25
Zur~h 99,60
Arnsterdtam 215,65
S~rok.bohn 151,00

775. ;'-U.~. ,.

""-J4MIl&\fHlIiW MPMMili&\li

::~:l

PaJry1ż 90,75
~ ""'~
,Be·f.gja 100.85
'1
ś'
Sz waJJc,afl"ja 24 59 'r'i
:ffIoJaooaa 11.38' w &zy 'etwlałl1L' ':
Nowy Jork 426,81
ftBslz~ 33,35
W'lloohy 96,97
Nbncy 19 bI1!UoIoów
WkdP.it 307,500

,tt

tf>(Z)

NA

GIEŁDA

LONDYN, 12

,;r~
}1f!.
i'·
·'

P. T. E. 700-835-775.Haberbus-ch 17200-16250-t7.
Kabel 4500.
Kluczew 5200-5050-5100.
Marynin 1800.
Przemysł Naftowy 5300-5-5200.
Rylscy 400--4200.
Słła i Światło 2650-2400-2450.
~~d
13500-14250-14000
p
Ul
drobne

Skóry 3~-365--370
Błelktr.

NOWY JORK. 12 SłtyIczJruHa'.
I..ood,ym 4,26,50
Looo'Y\ll 60 <lm 4,23,50
Pa!ryż 4,67
Amsterdam 31,40
Kk:t:ten:balgta 27,42
PraJglaJ 2.91

akcjowa.

Kljewski 18250-17750-17900.

"

.

NOWOJORSI(A.

OIELDA

Bank Handlowy 16-15750-16500.
Bank Kredytowy W. 3000• .
.'BM1k Wit Hand1. Pryw, 450.
Bank Handlowy P. 9500.
Bank Przem. Lwow. 2750-2800.
Bank Zachodni 8500.
'Bank Zjedn. Ziem. P. 3000.
Bank Zw. Ziemian 5S~.
&'nk DyskOIJtowy 17000
Bamlk dJ!aI li • P. 3600-3700
Ba.nĄ( Przem. Pd'Slkli. 4500

Ży'nalrd!ów 1150

e

•

(l.

.

f)odług

tzh:z!,_

Pr:yJm.qe do reperacji

-

POń[lO[~Y ie~~:~ne
suknie trykotinowe I t, p.
8&:zc Sierpnia 76, Hl piętro.
Taulo, bo w pll'1watn. mieszB.

Wyro bY F.
Ull.f1.ane

llUmllufK
iłi1Um,

PI'otr"ow~ba
rl Ili\

19,

lewa 2-ga oficyna 2·,.,-ie
T I 24' 66'"'
.Zoawca*. 286e.·.

w pod

wóuu

piętro.

l'

•
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artystl{j: Rejane i Duse.,

,,~~pomn:enia h~~endersk&eJ

"hrabiny Aurelji".
Wśród wielkiej lic-z.by jasnOWidzących czeństwie, w~'Z.ie' lit'e-w i płomienie.
j wróżbitów, którzy od czasu do czasu uHisz~anja. Dla Hiswanji będzie ten
chylają zasłonę przyszłości zwykłym rek szczęśliwy i spełni jej nadzieje.
śmiertelnikom,
znajdnie się również
Niemcy. Niemcy znajdą się w okresie
włoszka
ukryta
pod pseudonimem cierpień i zamieszek i odzyskają siłę tyl"hrabiny AureljI", która mies.zka w ko dzięki mą d'!' ości i milczeniu.
Rzymie i której specjalnością fest polityka
Jugosławia. Jugosławja będzie zmu·
zagraniczna. Hrab;na Aurelja zbie!'ała szona stawić czoło poważnym niebezpiejuż laury na tern polu. l-go stycznia 1923 czeństwom zewnętrznym i wewnętrznym.
oTzepowledziała: uspokojenie
zupełne
Ros!O,. Rosja odrodzi się wielka ł po\X"łoch; wypadki w Korfll i ich zakQńcze tężna, ale musi najpier.v uwolnić się od
nie; okupację Ruhry; śmierć Sary Bern- krwawe~o potwora.

harcl i M. Barresa; zaburzenia antybolsze
'wicki·e w Rosji; trzęsienie ziemi w fJaponji, oraz kilka jeszcze faktów,
Na rok 1924 hrabina Aureija przepowiada między innemi:
Francja. FranCJa mttsi jeszcze walczyć. Nowe siły powstają przeciw niej.
Ale Francja wytrzyma próbę. Siły czerpać będzie sama z siebie. Praca da jej
·szczęście i pokój. Kardynał Richelieu
czuwa nad Francją i Król Słońca modli

słynne

Dwie

rze owiednue na rok 1924

GreciL \lI Grecii hrabina A urelja
widzi tylko krew, ogień i rois7Jczenie.
Turcja. Turcja powiększy swoje terytorjum i zobaczy wody Bosforu opromie
nione :zJłotem.
Holandja. Spokój, szczęście.
Szwajcaria. Jej los jest spokofn,y, jak
"oda jej jez!lor.
Stany Zjednoozone. Stany Zjednoczo
ne p-owiedzą światu słowo, na które on 0czekuje od ich wspaniałomyślności, to ma

'Się za jej pomyślność.
czy wyr.2:ekną sj.ę S'VImch długów 11 sprzy
Włechy. Co do Włoch, hrabina Aurelja mówi, że dążą do celu świetnego, k-oo mierzonych i dolar stanie się mon.etą p1'ZY
TY cały świat będzie podZiwiał. Wymal!D. stęPnĄ.
Chiny. Chiny będą spoko;ne i wejdą
to pewnych ofiar i kiIIta kropel krwi, ale
w erę pomyślności.
rez~'tat będzie wspaniały,

Japonja. Japonia ulegnie jeszcze klęs
Angl:a. Anglja będzie miała rok nie
spokojny. Jeden z wielkich mężów bę kom, ale zwycięty wszystko dzięki wydzie usiłował pchnąć ją do nowych zdoby trwałości swojego ludu.
Zobaczymy!
czy, ale wtedy wybuchną zaburmnia w
IndjGl'Ch, w Egipcie i Irland]i.; bałwany
Ale "lrr~bina Auretja" zdaje się rupeł
morskie powstaną groźnie przecFvI G1.bral nie nie widzi'eć, że na karci-e g.eOi!raficznej
tarowi. Kł"aj ojeqsty będzie w niebezpie :r:najdu;e sIj.ę takte ... Polska!

arlystkl ..

Holenderska frl:ystka Karolina van była świetnie unądzona, ale Dusc była
Lancker-Dommelen ogłasza garśt wsp<>- widocznie w złem usposobieniu, grala ma.
ożywiła się.
mnień o Duse i, Rejane. Pisze między towo, dopiero przy końcu
Prezes stowarzyszenia studentów ofiaro~
in-nemi:
Nazywano ją w PaJryżu "La Rejane", wał jej kwiaty, które przyjęła ~ łaska
Często widywałam w lasku Bulońskim wym uśmiechem. Ukryła w nich twarZt
znany ekwipaż zaprzężony w muły. Ulu- a następnie zwróciła się do publi.cz;noścL
biona arstystka siedziała w coupe z Gdy tylko weszła za kulisy z wi:;zanką.,
swoim synkiem. Wreszcie zostatam jej którą przed chwilą czule do serca przyciskała, zniknął miły uśmiech, a głos ar..
przedsta wlona.
Pe'wnego wieczoru arlystka wystę tystki' równi.eż ule~ nagłej metamofozle.
rtniewnym ~łosem z;awołałaJ
powała w SlZtuce "Czerwona suknia". Ostrym,
Grała świetnie. W czasie antraktu zna- "Juljo".
Potem nastąpił grad szybKich słów,
lazłam się w jej garderobie,
Silna woń przenikała pokój, zawie- zapewne na1!any dla biednej Julii, która
szony wkoło olbrzymi.emi lustrami. Reja- swotci pani płaszc~ futrzany podawała.
ne miała zwyczaj zawsze trzymać chus~e Artystka upuściła kwiaty na los szczęś
czkę w ręku, Przyczyną tego bylo, że cia, nie troszcząc sbę więcej o nie. Inne
cierpiała na chroniczne zwężenie nosa, artys(ki rozdzielHy je między siebie.
które jej sprawiało silne bóle. Chustecz- J::!dna z nic!l podała gałązkę storczyków
ka, na pojona siJną wonią, przynosiła jej zapłakanej Julji. Twa,rz jej rozjaśni~a się
ulf-ę. To cierpienie powodowało często i uważała za stosowne usprawiedliwić
bóle głowy, ale nigdy nie okazywała z swoja, kapryśną panią.
"Pani ma dzisiaj migrenę. Moja oani
tego po'\V'Odu z~e~o humoru. Tego, wieczoru mbła również silny ból głoWY, ale nie lubi kwiatów. Tyle ich zawsze' donikŁby tego po jej grze nie poznał. "Jeżeli staje''',
MimoVloli przypomniała mi [', Rejan~
artystka ni'e może zapanować nad sobą
- rzekł Rejane - lepiej żeby ''I''ca;le nie
występowała. Publiczność nie powinna
~,1:~~4
odnosić wrażenia. że dla niej czynimy
V~~·,
ofiarę. Już wyszło z mody pozowane'e. POW I E Ś C I, rt O W E L E
na męczennicę".
i ROMANSE
j
Tymczasem garderobiana zapinała jej
w językach polskim, francuskim,
.
buctki, a potem, włożyła jej płaszcz.
niemieckim I rosYJskJm
.
Przed wyjściem rzuciła jeszcze: "Bonce
poleca w wielkim wyborze

I'

~~:I~'::c;,~:~~~~ ma;~ kwiaty i wyPrzy

pożegnaniu z nią,

[~el~~ tOa~!!~~~fit!J!!~nf!a ~;

zauważyłam

Tet. 13-85.

na twany artystki. PóźAbonament miesięczny 1.200,000 mk.
ni~j dowiedziałam s:ę, jaka była przyczy ~
, "~~~~
.na tego smutku. Był to okres wielkich
~~;
trosk i przeciwności w jej życtu. A je- ~~~~~~t!~~
Możliwość zastOlS()wanla radiotelefonu tundu, słyszelt wyraźnie koncert radlote- chrak mimo trosk i smutku, pamiętała o .tI#.
Il:!!
przy akcji ratowniczej podczas. katastrofy lefonicz:ny, dawany w odległym o 450 mil swoich kwiatach.
~l~
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..New T{ ork Herald" _ w tych m:j'ach w mosfery warstwa wody. błota, konkretu niej mów]O'no, ż-e była to kobieta tlICZu. ~~
świetne karykatury
?1ł
Nowym Jorku.
i płyt stalowych.
ciowa. Tak, była przeczulona, ale tylko ~!ł
ARTURA szy
'iii
PrzYl~omocy od!>feracza radtotdefoni
Wobec
jamem jes.t. te za p
cia siebie. ~apryśna, pny~ i uciążli- ~'i' ztekstem Juljana T Im. poleea ,~'~
ez:nefo, ~,6ry usłaWlono w szybie bu~~ radiotelefonu rozmawiać będzie moma
"fa, dla kolegow, podda~ła , Się ~enyom
Ksi~gamia Alfreda Straucha
nego po i rze~ą Hud~on, na głębokosCl 6~ górni'kami:, zamknt.ętym.\ w ~8Jlej, na.. l nIe panowała na~ SW?~ą dr~żhwoscią. ~~~
ul. Prez. Narutowicza rozlelna) 4
;,:
stóp 1'od pOWlerzchnią wody, tunelu ko!el przykład kopalni.
. Była to osoba, ktora me umIała ukryć :1:
Cena egzempial'n 450,000 arek.
podziemnej, robotniCY4 pracujący w r y m '
tadnej niedyspozycji, ale da-wała ją od- ~1'
Ostatnio egzemplarze 1
esut całemtt otoczeniu.
Gdy Duse występowała w Holandn1
widziałam ją w Utrechcie. Cały perso.
neI teatru był poruszony, gdyZ wiedziano. _
fi'!!
Wedłu~ zestawienia ,,saturday Eve- 500,000 dolarow roemte, a profesor um- 2e nie łatwo zadowolić wielką artystkę. .
ttmg Post", W' Stanach Zjednoezonychf wersyteiu zale<łwęle do 3,000 dolarów 1'0- Dawało się to widzieć nawet po jej pan-!
mistrz sztuM pięściarsk'ilej może zarobić czulel
nie służącej, która trzymała szal dla
do 750.000 dolarów rocznie, dziecIak, 11Bodaj to być bokserem lub "gwiazdą" ·swoj-ej pani. Biedaczka miała zaczermany za ,.gwiazdę" kinema.togcafu, do 1dn~tograful
wienione oczy, widoanie płakała. Scena
;a
snmtny

uśmiech

Radiotelefon w kopalniach.
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Kto najlepieJ zarabia w Ameryce.
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Był z nią cały czas razem.
- Kazik, moje usmnowaniel
Edlward opuścił' łeh 4) ~e pi.e.rw~
Stanął przed nhn Pahrusnowicz, ubra,.
iI
bawienia s$ę.
.
s~ej, gdyż cruł się nie dobrze. Wzięli nr w elegancki !rak t w mocl!nyeh lakierByła. to ra~ zrezygnowana apatja. scbie stolrk w , ~y i ~1i. czas bardzo k a c h . .
•
_. ,
Nie ch:la~a !akże dać rm:nać bratu, t.e mile.
.Miody Stinnenson SP07f'Zał tw1. Jak
Powieść
tłoczy Ją J,a}m;ś zmarlwic:ru e .,
Kazimierz rzucał pieniędzmi wprnWG przez mftłę.
Um6w~1 Slę na godzInę jed~stą w i w lewo. Czuł jakąś dzi:wną ra&06ć w ser
- A, Pa,!ełf..: J~k. s~ę masz? ....
pałacu Stub16w.
lcu, która chciał c}.ociaż w ten ~osób u- l ~al:nanoW1CZ, zdZIWIony zacho,;,ani em
Kazimi~rz był nad wyraz uszczęśliwia, zewnęh~nić
Kaztnl1erza, sporrzał nań przenikliwie:
Z życia łódzkiego.
ny i phy poż~gnaniu pocałował CT.Ulej,
p"
Kła
. b
'1"
Wstawionyś'? •.
'.
f 1
L
KI
Gcl:y Jeuna
._..11_ k' ona. d - . a.nno
mac paru. p' Je ... za
..." si
'\VI
ł .
ś1
• od Ed
n1Z Z\'T)'Lce ręKę· ary.
L--b' rfro, Ed.J- Troch ę·.. At e t o glUp
wO."
VI yr.\'a
J!\ % zamy eu1a !').os
war- spojr~ała nań chłod'no i Obo1ętnie e'iemi z rowie ILV"; aneóo . watua... .
_ Długo tu wstajesz? - zapytał Pa~
t1a~ ,
pięknemi oczami, wtedy stracH znowu
,~yła. mocno .p~druecona, ~d~ wypiła ma.nowicz.
- Kbro! Jakże się zapatrujeS/L na. nadz'ieję, czy uda mu sF.ę kiedykolwiek- <!o'śc .d,?zo. KammJ.en namawIał Ją ctągle
- Nie wi>em ...
projekt pana Kazimierza 1...
zdobyć jej względy.
do plela.
PaImanowicz połoiył mu rękę na ra.
Zm:~!:~da się lekka.
Głowa poczęła iej co-raz barcb:iej cią- mieniu:
- Nie sły~załam nawet wa.sz~j rozżyć. Oparła ją o kant stołu. Nagłe po- Sh.tcł>~"l.;-no, Kazik... Na dole std
mo:ry t.ak, że nic nie wiem o żadnym
czuła ~a ~zyi jakiś piekący tar,
mój sąmoch6d... Czy chc:ałbyś si~ przeprOJeA{C1e ... k ' "
~~r;= ,~~anp~iłil.!gęaio t.a!ica.
Nie miała sił, żeby CJirząsnąć sj,ę, ze- jechać troch~ do Rudy? ... Pogoda baje- W ta lm ra.z1e musz..ę Jeszcze r a z ' · t "
h,r ltwoJdć Hę od te fłA ciężaru.
Cl,na ...
powtórzyć - odrzekł, śmiejąc się EdNie odmówiła.
J
o~
sr'nnenson oo1.. nął'S1ę z zac!umy.
\rard. _ Otóż pan Kazimjerz proponuJe
Kiedy VI zmysiov,rytn wirze l<l.nEX:znym
OtwQrz:yia jeno lekko oczy t t*~a.ła
abyśmy si~ wybrali jutro na maskaradę ohejmował zlekka jej kibić, kiedy czuł jej Poc~Y!01,1ego nad so~ą. Kazimferza, który
D.o Rudy? --: ~zepn~ł jakby do sie
do "Fi1he rmonji". Czy Zlgadzasz się na ~crący oddech na swoje; twarZ"j', poczy- v.:piJa.ł S!ę ustami, w J~l SZYJę.
bte, spoJr:Dawszy mImowoli na K!c.rę ...
to?..
nał tracić panowanie nad sobą. Krew szyb
- Panie Kazimierzu ~ wyszeptała I k- tTa~'kdo ~~dY';~f_~a ma.m towarzy_ Zgadzam się _ ()d.rz~k1a po chwili dej krążYła mu VI żyłaeh, tętnice waliły elcho - co pan. rołri? Prz~stań pan.
sz :ę, y! ja" W1~ę, utKZe, W'1ęc możemy
w
s'kroniach,
jak
młd'ty.
A
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POr~c11ac
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namy:; łu.
Jego UU10S y JUZ zmy~y t CZUl 'V o - T{ ' .
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k
1
_ Wiec doskonale! _ zawołał weKlara z,3.chowywała się dziwnie.
jak CO'Ś mu oplqtaro mózg i p1je, chłepcze czoł~aZ1mlerz po ar 50 te ręą rozpa one
soło Edward...
Dała się ponieść bezirosk1ej weroło- krew.
. J d~'
1 ,.
h T
A VI oczach młodego Stinnensona bły ści, kf6ra panowała wszędy i odzyskała
Nares2}CiE' opamJ~tał się. Usiadł cjęte <-jemy _. rzeK. po c WI1.
snął także promfeń nadziei i dziwnej ra- SWÓJ dawny humor. O Krancu przestała ko na krześle. Objął dłońmi rozpaione
Qości.
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- Pierwsze lody przełamane - po-- DC'Ść ł.adny chłopczyk _.. - myślała, wzrok iem.
do Rudy, mkn.ął "'Śoroo cieniów n.acy c~,.
'lllYślał z dt1>cbą - nie odmawia mi swego patrząc na Kazimierza. - Dziwne, że teNalał kieliszek Hk~eru i \vypił go hau- ny automobiL ..
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