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rycie laszywl6
łódzka wpadła

Policja

Aresztowano 10 osób,

•

na trop tajnej organizacji P. P. P.
oraz ZllalezioilO zapasy' broni palne~~

W oczekiwaniu dalszych 'sensacyjnych

szczegółów~

Odd.awoa już móv.iono sobie Da uch.o ne czynniki VI porozumieniu z centralą l dała się złapać M l~p haooł d~mag.olflcz.
D.opiero nocy ubi~głej spcc'<lhz orgao koDtSpira.cyjnych orgudza<:jech faszy- warszawską .organ~w3ły lokalne sŁowa-I nych.
na policji pomycznej z nadkomlserz~n
Um.i~ięfnfe u.'ryvrane nazwiska przy- -\~toliuszem Nie<b:iels,W.nt na ~le dokn
stowskich na terenie pań~t~ mający.ch rzyszenia faszystoW5kie.
wódców ruchu fas:v.yst.owshiego jak rów- nały szczegółowych Foszukiwań i rew!~jJ
Da celu .obalenie obecnego umrołu i wpro
Nie
było
żadnych
wątpliwości,
ii
nici adresy mies1-!-tań, w których odbywa ·'1 różnych częśdach miasta.
wadzenie zuad. m.onal'chistycmych a la
wuież ,., Łodzi istnieje ekspo;;;ymJ:'a "P. Iv się zebrania, nie pcz'w'oIiły władzom
Mu5.'OOUnj.
Rewizfe te uwie:icz.one ZGstuły nomy·n
Listy :t pogróżbmi, nac1.!ryłan~ do le- p. P ... , kt6ra rozwija szeroką działalność śledczym wpaść ł'I.a tr.oPY łódzkiej ekspo- nJm skutkiem. VI ręce p:>Hc5i wpi'd "1 bar
wicowych redakcji p'sm, pogłoski o przy sz~lnie 'W sferach m1~ieiy, która zytury HP. P. P.".
d'EO kompromitujące materiały, w!- :u:u-

l'Ó-,

I

8jęgac~, składanych,., różnych

czych

l~ka1ach

bl' C2'J'~ i

-

tajemn,
pu-

nie>pokoiły opinję

ZWTacały uwat!ę urzędu śłedcz,e·

go.
Do ostatnich dm jednak sprawa

~

o-

t.oC1..ona tajemuh:z.ośclę, wymykała się z
rąk Rprawjedl{wołCj i dopiero gdy ,..-pły
wy c:um~ej mMOllerji p1"Zedarły się dQ
!Zereg6w wojskowych .- wszczęto mer~icz.n-? dochodzenia w celu wy!n·ycla i ukar1.!l!iti ""rzyw6dców

O~~Z1lcji

fa.~y"

fto~kicb.

Ołiar~ Pierwszych krok6w n:rzęd,,\
śledcozego padła ' organizacja polityczn~

- "pogotowia polskich part;otlów" w Warszawie, gd.'!lk wykryto metyllro znaczne
Z2~ pn;y~otow~i bro.ru i amun!c;i, ale
gotowy plan zamachu stanu, przyczem w
sprawę t<1'. wmieszane są optfócz znanych
tul ~r.mcip, politycznym faszystów wybit.
ne nsob-; :::Wą sfer wym1ch.
,Tak da1.ece orgM!.izacja ta rozwjnęła
swą dz:ałalność, śwredczy fakt, że na ~6
wnieis:ze stMowfska patlst'l.ł/OVie były
desy~'IH)WJłn,(\ z łona e3',łonJr:ów .,P. P. P/'
!'.8.uf~n~ ()""obist~ścl, wśc6d kt6rycb maj.Jo,.7!l'li si:: także fach()-;.orey woiskowi.
Siln'" rozwinię'la si-ec propagandysty:ma. dodoeraie ~o· na!dnlszych Wtątb5w
t;)ro,,,'inc;1C"'+·:~; '"

1~rl~ ;)'\~eod?O,0ed::;d

jące niezbicie na to, że mamy do C?:};nic.
tlia u sUuie rozwiniątą akcją wywroto"ą
która miała na celu .oba!erue nstroju pa.ń
Z teki karykatur SĄ a nis!aw.i.! Dobr:;!yńs!c r .go.
~twl)wego i 1\'Prowadzenie mOn,13rf: 'j w
Pols<:e.
Areszt.owan.o to osób, hior~cych wy..
hitu:: tt~ł 'W tej antY!'~"s-mOw0j TO~~O
d~, o'-az znaleziono dwa karabiny i. dwa
re·wolwery.
~\
Wsk ~t!~~ t.o JY" to, Ż,>- ~&hka eJ.~spo7.,
tura p. p. P. hyJa równie slJn'e 7.organi.
z.owana i ttposażon.a we wszelkje warunki
tecbniczne, jnk i komitet centralny partji
~\
w Warszawie.
Nie ulega D1':ljmn,ejsz-ej V'/ą{uUwości, że
Uznają Rosję sowiecką
Lóf3i, iako drugie mjasfo w Polsce, posia.
dało dl~ rodzimych faszystów piel·w"7.~.
rzęcm2 :tD.Dcz-.mie tak!ycme i że cenłr-;ll'
-.
warszawska starała się o silnv i szybl
rouost swej ekspoz'5,t!.lry łódzkie;'
To też tembardzkj nakf.7 _ .t.U"I,,>gJl~
W ttiedrtelę ukazała się w ..Repu·
spa:łoneti Pl"Z"}n7.<,,-t'1·r.a i rozSZleTz.eme
• . k
....omo·~A
o p-e'f:r-t'u
..........
cTn"'!
. +<... ~ •• ~a;b
'I
dlug ł<n
zar;J.!!~1>~ !6d7.k~j poliCji, thB sy''! en,er·
błitee " wi,.
... '1.1
"'"
....
"""
.... "'"
Jrns.~<.tIi3.I:-lll .I . r}'ICZlneJ,. .;te·z
L"Cn
cześci akcji iedn~o :t n~wazr.Jej.
m~ zoSita:t z:a'C!J~mięty pod zasta!w gic:o;;ną akcją uchroniła mia!>fo od ni~za ..
szych koncernów pn:emysłowych w
wilększ.oścl aka:F, anIe Jla wpeliTlile i"J wrn;l.!'l)'cn w&lk bratobójczych..
ręce angielskie.
,"",'ICh i b.anIlzo Z1~wtą 't.!-ogoon"""h
Jak'
E
"d
l ' ~. f:.
0~'U;K
. l -....
,Isaę ,,_.xj)re5S
o"n'.."(_··
'\V ponied:daf(;.1{ po połlldn;n z merlo
watru-nft<:aoC'n.
~.
v
• .-1
_ .
iwo w tej 3prm'l~e ie'ń pr.ow< ,~~r
1l'ilrl~r
WierzająCYm _Gm~tarzem Wla\\omQŚĆ
DIttlIg "\Vl{f;7.evt:f,,lle] Manmifdctu- t.
_.t t.
.
,. w n~" ':;·~7· ch
te powtórzył ..1(u.fj~r 'i.v-tecz<mty", pny
ry'"' zacią~n1'ęty z'OSea:l z RrnI(\!Usz:u ~y~tlp\ua niC 1.1 ~a.ezy
. . . , , .' "y.
czym z; treści z;aprzoczema można się
TZtą.d!O'w1eW .a:nJg'llcts~\~lego, 'PrzlezlJ1a-1 dlllt:ch ocz.e,i1y;ac S2:czegotow l'arw,cl
było dom~-śłeć, że w tym z.aprzeczelliu
czor.t:lgo na fi,nansowa::1ie alrl'g;i>e-isl(,~ !lt:l sensacyjnych.
maczały r.:afce źródła błurokratyczno~
h dl
~.
80
przemysłowe, którym nie są na rękę
~ an ,u .za~a;tl!czlfi'CgQ.
. p~o,c;
PolicJa ~mObtl::-:T.<'·3 ~~ ~-:, <:. 'i "~,,r~t
ryzyk'.aJ W :flym wY!Da<i:1n.l I tl:l,QS, u <_-o , : ł ., ... ",.,-i~ _~/ ~.__ '>", ..• "~I
pewne znHanv po~Jadania w przemyśle
rząd a:ngioe !ski'. a 20 proc. bar:ikow.a ~;o. J ClZ.1hR "", lu'.' .... ~" 11...
Ooozwal się rówrneż !eden z k<mcer
ir.'St)'ltu--;jaJ amgl.ersl1~a, która W'spom nm.td-em p. naC'~~{"",. Ni~(b::chk~~~o.
n6w vrz"'mysłowyclI, a mianowicie
nI1,B...~r Ik'red~ot1 Nna,n~{)Iw.ata. - Rząd
Nie n~ż.emv n8tm7Je ,,~dać br-r'k:.a)
W1dzewska ManufaJ;:tura, której ł>r~zcJ:
i3.mg·!t2'{s1\J, _w .'tym ~y·p.a-drku tad:nych <=ZC%.e ń 6łowvcr. (~tU!11Ch 6cl'U:i; są onf.l z h.
odbył wC7nraj z przedstawicielem re·
glv,.-arnaOCH' P'pc oboclmowa:l
~
6
~., 1
•
dakcji nasze~ p, dr. Kirldcnem gooziruta
' N ' h'.. -:0 ' :
t'
d'1
iwo z.ro:tumia.".1ej przy~yny, trzymr w
"'c«fe.o"",,"flit> o"'azlt'<>c mu b·,ł""lSC Su.,,·
a za CZl' ~cz.en~c
e.g-o : UIBl ~.
.
... ·d
.....~.....
n",..
("~."
.. \V;\0z.,;wska Mal1ufaKtur.a" 7.l0Ży - .21temnrcy.
firmy, oraz akty. z któr.'1cn ma wyn~·
hać. iż "'idz.ewska ~\amlf3!dl:ra uię m~
la .ie·~lynj~ zapj,s h"Po.tJeczlT1Y kaucyj ~'<ł~.lil·ma~Ił:~~"..t';l~~=r~~~ ".,..",....,.,.".....
tadnych p~wooów do zmiamr w!aś~'.
ny. ol):r;\r!atią~y 1'·tl'czC\tthyv·/o na mar
ieł
.
k~ 'f.·ois1,j.:;), a r ~ 'a f,nio prze\\Oa'!11.1bowa
Z
.
~ t'
c a.
nv na zI(J.k p ,,]skie. Raty, aczkol.
O pOua
Ze swojej strony zazn3-:zamy. fż wiec
dom.ość o prz,~śdu akc.ti je:dnago z koo
wk\k '!lo 'tliek{Ó'rych wYl'adl,ach, z lobrotowym i majątkowym maga
lemów w1~~enniczych w ręce augU.
ttlilOOQSCJą pl8,cone,' co zrazuml.tt- '
b . składane
ków podawana jest PGwszechnie w
Tern Jest w obec.nych w2,n!·nk:lI;:rJ.
yc
1
mieście, a pozatym zamieściła ją pow jar{~'Ch z·n.a:i'dllje się IYrze111:<"~1 r)()1 l
t)1
C •
ważna prasa zagraniczna. m. in. angieJ
ski, są iedina'k 1:pkrywall~ .,
1
:l-!i
Znła.
sólb, z3(.hwaln~aj.ący :'
'
ska.
.
. l'
"'!:"",
•
Wrd:tewska Manufaktura (dlaczego
'wierzyC !'~' "
,~:?~ ' Sgę ,,~}~?ti'eS5
~oaN~a,"
alu.n-at Widzcwska ManufaLctura?) uje
•
dp;:i.e z~:En~m~~ o po!lo.r.-;;klll o"
n;oźe sie j~d!lał, usp<}koi~ i oto ~k~~uw I Nł~ l!rzesądzaj~c zgoI~ ~":,!"st,i' i H;0 b;«iłoYJym za ~1~C'~e pó~ro~ze
SIC w dziSIejszym "QłosIe Polslnm ar dY5!m tu3ąc nawet o lł3ZW le tln;:y, nvra ł
_
;:';j.
ty1ruł. brzmiący zgo~a "oficjalnie" i camy uwagę na to dZiwlD :'·",lizszcza ubiegłego fakt.!!, jak r6YJ~5ea
,,]>O ukazu":
nie, które wytworzyło się . różnych. :f:eł2nanfa O podat~u ·mająłko"Pr.zed&.ębTorstwo to Ir-iosiada stron po umieszczeniu n~sz::..l Wl3rlO-/
•
. "
wllrawdz.ie znacmi.ejszy dłu~ \\' I mości. N<idevnięto tu najwidoc; • ....0 w~m mogą być sk·"~~ane na-,
A41'gljl, Z3\:d.ągnięiiy na odbuclQWG !..1}UŚ mo,coo na Golące miejsce.
daD -- ai do dnia 3' &W~...a"

II'

~

de jure.

o

kapita.ł

angielski
j!,

W Łodzl

...,

I
I

Echa wyborów do rady
miejski.ej.
Sen~!:yjna spra.'lwa
nisŁYCZ11a.

komu-

Oo·.,r.:!2uujemy się, że w dniu 16.go siy
a:nia. b. r. odbędzie się w łódzkim sądzie
Gkrel!o~'""ID rozp:aW8 ~dowa pt'zcciwk.,
ka.ndyd"~om ero rady miejskiej m, Łodzi
~ rar.:i~ni~. ZWT-7,~:·1 --oletarjatu mtns1 i
.....,. f. ',.(.,
~
5) .,
4.
TT'~ł

~.!'

~

!'-;a ;''''.'lie oskarż&nych usiądzie 5 osób. ('.~~~"fny osksrion;y Franc~k Łę
czycki. tC-:<.;::lE. !nstruktor komltętu celltTZJ~·,z'to l,W. "'reL m. i w.
Nazwlscia daln:·'cn .oskarżonych: Ma.
rja E"gBr, naucr"1etka M06zek W.oli Cbo
'f.owsld !""c:!lalter, An{.on.i F1egel, ~wc i
J6zef ~ ;lo1~wsk: wł61rniarz.
Do :::i'ra","'Y p.owołant) szeJ"e~ świadków
ze sier ol"Zemysłowych, ~Iskich, rad.
nych D'1!e;skich, działaczy pslitycz:qch,
. OlU p_ ';i!'~.t4~taw;ciełi prasy.
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\Vobec rozpoczy" naJ~'ą)cego się bezrobocia.
o

.

Jeśli nie myJą omaJd - • alesłety,
!:daje się, te nie mylą. Polska wchodzi w

Dkres bezrobocia. daleko groźniejszego a.dźeU to, kt6reśmy przebyli w 1'. 1919.

Wó~cm~. byliśmy w epoce pędu do góry
Posuubhsmy dość macm bądź
b dź
ka ' :
. :'1
co Ił
plal społeczny, chodziło tylko o to, aby
wydobyć i inwestowa~ W' prumys1e,
·t6rego kODjunktury zapowiadały 8!ę
lwietnie.
Przemysł taki istotDłe powstał, a powstawszy zaczął się wprost w sposób o,anżeryjny rozrastać - głóWDle dzięki po
mocy kr~dytowef - stroay pe.6stwa.
Nf.edoświadczeD.ie gospocIarcze rodzIlo optymizm 'W możność uftmcIovnmia roz
woju gospodarstwa społ~ Da . .
lJacfl. Na kr6tq metę okazała się ta dro
ga istotnie dobrę, a nie było Jeszcze w6w
czas prawie BtkoDl1l w Polsce jasaem, ł.e
., ten sposób D1llłZCZymy kapitał społecze6
stwa i bc.duje~ przemysł Da Jodzie Ja.
lIleD1 stało się to cłopłero obecDIe; ~sJaf
me ulega wętpltwośd, że łDłIacJa ~emo
lI'nria oszczędność iadyw"1CłuaJq, zjada
wszelki majątek ruchomy c:zyui Uumrycz
.-ym każdy kapitał obro~, uboły kał
'dego z nas i społecze6stwo jako całość,
a wreszcie wywołu' potrzeb tak błylkawicmego jego w':ostu, li
przed
.tębforstwo nfe mołe Dl1l --'_"-~ ___•

r

t.!me

-"1

-1

....

wet gdy państwo bije . . ten cel coraz to
b
' •
k'
ho J st to

owe emls1~ maR pa~)Jerowyc .~_,
faza, w której zaafduJemy się '-:151&" •
kt6 • coraz -~-'-- kcmsuwe1l~
w!QOCZllleJSO&4.
tlę yest kO~ogran~ lub Daret upa~
częśCI opartych Da
Juedycle inflacyfoym ~ębbstw:.
Coraz to nowe przedsiębiorstwa od ma
Ie61dch do ufwłększych ZI!lIllSZlODe są relIumvllc penoaaL NaJprz6d nduJmfę ad
mtnistracyjny, potem i tecłmfC'Zll'J'. Gdy to

Ide wystar.czy, ZitCZ)'uaję pracio~ Ira p6ł
lmi6wki lub pl6łtygodme. Gdy l to nie poJnote, zaemlł się zamykać wog6le S braku obrotowej gotówki. Zanik konsumpcfł
występujęcy coraz silnief 'W' zubotałem

przes

łni1ację spo1ec:ze6stwłe

onz ud-

mieme podatkowe - nadmieme w stosan
ku do ub6słwa - oto dwie pnycąny
(lrzysI(esm!ąee ten proces.
Z całef Polski dochodą teł włełct o
tterząeem się barobociu, a !la~i z
D4ipowałnlłe~ c:eałailiii pnemysło

IeJ

wego Jakiem fest

Ł6df,

Nie potrzeba podkreśt~ wfe~~go
apołeczoe.f!,o ł politycznego .bezpfe~'
• twa, jakie Pf'ZY1lO9ł ze IObę powyisze zja
wlsko go..~. Nie potrzeba być Kas
sandrą, aby wołać, że ~jduje.my się u
progu najn~o moł.e okresu w De_
uem łycłu zbłorowem. Jem Diebu.pie-

ezeńsłwo

nie zostanie sr;ybko ł sprawnie
zażegnane, będzie z Polsq bardzo medo
brze,
*
.'
Ił·
_-' .&._L .~_:
P on:ewaz
ana Z1IJąC ~,o~~, Wlu=-

Nadzo'
r nad bankam·. w "1il[llstrJ·".
1'1
H
będzie zreformowany_
Instytucja

rządowych

komisarzy bankowych
zniesiona.

zosłanie

Ich funkcje obeJmie korporacja "Powiernik6w", stworzona
na wz6r angielski.
Rząd austriacki wśród reform finan- je się w zupełnYm porządku. Owi Chu-

sowych obecnie przeprowadzanych zwró Łered Accounta.nts badają równie! i przy
:::ił uwagę na istniejącą do tej pory w Au- gotowują bilanse podatkowe, które przez
strji kontrolę rządową, rozciągniętą nad Clngielskie władze podatkowe są uwatabllnk-ami.
ne :za dokumenty całkowicie zasługujące
W Austrii ta kontr(>!a składa się z na zaufanie.
komisany n.ądowych i z rządowej komiTa instytucja do tego stopnia weszła w
sji bankowej.
tycie w A.nglji:, te ani jedna spółka akZan.aczamy tutaJ pokrótce, te ani cytna i ani jeden bank, który dba o S'Worządowi komisane banków ani ustanowie ją reputację wśród publiezno~cl, n~ śmie
nie komisji ba.nko~j nie zapewniło pali- usunąć się z pod pnymusu podania swostwu ausłtjackiemu naletyfej kontroli iego dorocznego bilansu rewizji, dokonanad bankami. Komisarze rządowi, jako nef przez Chartered Aecountat.
urzędnicy, rzadko kiedy po$iadaIi istotną
Dlatego ~ 'W Angljj niema ładnych
mafomość sposobu, w jaki dany bank był szwindli ~ oszustw bankowych. W d~gu
prowadzony, BM'<bo często ZI1"esztą zda- Wielu a widu lat raz je<łen. tylko zdarzyrRło sfę, te t,akt tD'zędnik palisłwowy po lo się, fe złapano takilego Cbarlered Acpewnym czasle porrucał słutbę ~dową eountant rut współpracy p.rzy sporządza
ł zostawał albo ezt,onkiem rady za~dza niu fałszywego wykam podatkowego.
~eei albo ezłonIdem dyrekcji tego banku, Oczywiście skaailOO go nfetylko na utranad kt6rym przez kiJka lat sprawował tę urzędu, ale takż:e i na wj,eloletnie wię
kcnłrolę imieniem rządu. Taka %!Diana zienile, a proces wyt.oozony mu był z niesytuaefj b~a otwartem i ~icznem wy- słychan,ą sensacją w całej Anglji.
Mgrodzentem owe~o 11'!"'Zędruka. przez
Do korporaCji Charlered ACCOU11ny b.nk za t~, te n1'l~ hLat 00. sp1'awowane,
przez siebie k~troJj., zbyt na serio,
ta.nts są przyjmowani tylko wybitni i kup
• Tak 8amo t kormsfa bankowa, tw6r ey i wybiJ!ni prawnicy.
Zawód takiego
ńsf:wowy lat
'
h ' dora Cba.rtered Acoountant daje olbrzymie
Pst! ł d
t--~cl e~yc, dnIe O· de'chody, to tet wielu IndZE bardzo zdoIa a o 'W"1S0K:~ sWOJego za ania, kazała się ona poprostu nrez.dolna do ja_ nych i baA"dzo wykształconyeh ubiega się
t J !L_t••,., k
-...f
j
o motn~ć u:r:yskan.f·a przyjęda do karpoJOeyK~ ... !e
p!'tley p ..... ".ywne.
..
Dlatego tet rąd attstrfacki postano- raCJl Charle1"ed AccOI.Mtanb.
~ł zastosować w Austrfi taką samą kon
Zaprowadzen!e w Austt']i takiej liontroIę ba1!k~, Jaką t'lddaW'lla stosuje An- tron barnkowej zapomocą owych Charteglja. A młaftowfcłe tę kontro~ w Anglji t'ed AcconntanŁs powinno zach~cić takte
~pt'awuJe Iro.rporacja zwana "Charlered i W Polsce p. ministra skarbu do stwoneAecountans", Ta korporacfa odpl)wiada nła owej korporaeh Chartered Acotmtemu, ezem w Rzeszy niemieckiej są to- tants, czyn powierniltów, ł do powierzewam;ystwa t. zw, "Tretthand", czyli po !t.ia nadzoru nad bankami członków tej
polsktl "Powientik".
ko.-porracjL
Członek takfef kmporacft, czyłi poJeOC?:yw~cie tak', jak w Ang$, od dadyiiezy Charl~d Acooułant, rewiduje nego banku będzie ZRtefało, czy będzie
bnan.se bukowe i to ze skrupulatną i Się ehd.a.ł poddać nadzorowi takie; kordrobiazg~ dokładnością. Katdy z ta- poracjt powierniczei, albo tet czy będzie
kich Charlered Accontans ma częsło do tej kontroli unikat Opinja pubUczna
pięćd"Lięsięetu pomocników czyli .. Clark' przecid będzie ttmiala f'OZt'Mini!Ć pornię
ów". Oni to wykonywują wszystkie pn- dzy tymi bankami, które same dobrowoJee pnryg<>t09lawcze, n.a podstawie któ- nie nrddają ~ię łlcistej kontroli b:lan:sów,
t'yeh dopiero ~am szef osobiście przepro- a bl-jr"i bankami i spółkami akcyfnemł,
wadza genenlną re"">1zję bilansu. Jest kłór~ będą unikały owej kontroli. Pierwon !lłetytk() moralnie, ale takte i flnan. ~e będą się cieszyły powszechnem %aU~cwo odpmedzialny za ~6j p.odp1s, faniem, od d.rugich to zaufanie się od·
m~ kt6rego ręczy 00, że bilans daneg:l wróci, tak te wykluczą się one same %
banku c::zy danej sp61ki akcyjnej z!1ajdu- rynku handlowego,
. C·
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Przemysłowcy ameryl(ańscy

przeciw
ImIgracYJnym.

•••••

~granlczenlom

-

Corocznie więcej emigrantów opuszcza Amerykę, niż
do niej przybywa.

wloskich, a

li~'Z~0!-~k-6W--re-em-l-~~-,~f-6~

przewyższyła, liczbę polaków przybyłych
do

t&~~i,p~ ~6~~!gtona,

ograniezerua
raczej
do strony moralnej imigrantów, a nię do
ich Liczby,
em~aeyjne należałoby stosować

Skandal spirytusowy
w Pradze.
Osta.tnią sensacją polityC%ną w Czechach jest ustąpienie z godności prezydeu
ta senatu Praszeka, skomprom1t0wanego
w skandalu "spirytusowym".
Początki tego skandalu datują się jesz
cze z przed pół roku. Rząd czeski zawarł
wówczas ni~ pytając o to parlamentu, umowę z konsorcjum spirytusowem. Rezul
tat był ten, te spi.rytus poszedł niesłycha
nie w ~enie, skarb państwa strac'ł mnogie
miljony koron, a kieszenie zarządu konsor
cjum napchały się pienIędzmi kosztem
skarbu f konsumentów,
Na czele zarządu stał prezydent senatu, Praszek, były mini'ster dla Czech D'
czasów a.usłrjackich.
Do dyspozycji Praszeka oddało konsorcjum kilkadziesiąt miljon6w koron, na
łapówki dla przeciwników, zarówno osób
jak i stronnictw.
Przed kilku miesiącami ~orzelnik PretJ
wystąpił publicznie przeciw Praszekowi a
za:rzutem przekupienia partji socjalistycz
n.e.j. Niedługo ukazały się rewelacje o
przekupstwi~ t narodowych socjalistów,
Obydwa stronnictwa zażądały od Pni
S%eka rachunku z użycia funduszu ~kret
nego, celem wykazania własnej niewinności, ale Prnszek starannie unikał odpowiedzi.
Wtedy sprawę ujęli 'W swe ręce ko..,
muniścl, a ich organ. "Rude Pravo" wyst~
pił publicznie z oskarteniem Praszeka o
przekupstwo. W rezultacie ten złotył u..
n.ąd dyrektora konsorcjum spirytusowego.
Spr.a.wa jednak nie mogła być zatuszowaną. Prezydent Masaryk na przyjęciu
noworoeznem odmówi' przyjęcia Prasze-'
ka, mimo, te przez to nMatał 8Ob~ parlje
agraąuszy, do których n.alety Praszek.
Dopiero po tak publicznem ~Diętn()e
waniu Prnszek złotył przed kJku dn.iami godność prezydenta Senatu.

, Zamknięci
podziemiach fortu.

W

Nllezwy1da iI:lrz.y'&'rCda,

s~ skończyć hrgiczmfe.,

~t6ra mogła.

spot3mla trzech

h.'dzi~ którzy z wi!edz:atl&J fort tred lClty }ro.
lo Ea~thum w Alntgnj.
Ql()(Dząc pO ~()rCll'lc, Zl!mJfei'lil w jle'~

z salI

klucz z l1ap.iisem ,.pOdzilem.i;e '111'. l"~
ot!worzyli' 'Z pewnym ttItit.KLem d'rzM ~ weszlł.. Zal'led'w1Be
Zlrot11J!$ ki'llka. kroków w ciilemnolŚcJ~ ~
cH:ż.klie drzwi' o1lrócMl'y SIiIe U zgTzy1t'.:m
WyszUklałR, J)IOidZ.iemil~,

na. Z!a~clt i zamklnęty stę z lmJa>SICm.
RZUCIi!l! się, Wy je oMlworzyć, ale j.~Qlei
bylo ilch przemlŻemile. gdy P'r'Zl{;Ikooa:H
się, że ci!eżkile drzw1~

kilem aaromatycznym,

sa

Khtcz

został

na

~,:latrzOfI1e zam·
za.Łrzą8il1.ęly •

Zewtrlątrz,

ln tyiI11eT'

Cobb, kt6ry DYl międizy z·wd\eti'zatiącymi ..
pr6bowat wykręciJĆ zamek scyzorykj~m
Me wkr&tt:e zrozumi'eli., że daTeml!1e' te

t::~::~ w ck<zwitach wążkq, 7'€ru'ną kratę. Wtedy wszyscy trzej U\\';~
ulem usi~()waH wytl'amać klrratl'ę. a-Ie 1 to
P. Franklin Remin!!ton, pczedstlwiclel rjce. Twie;rdzeni.e swoj~ popiera następu i!m się nile uruaJto..
tI~
wi.etkit:'j nowoiorski~j"
firmy 1
b'..tdow,mej jClcemr f a1darni:
.
p.rzera0el1iie <JC)2lrU1ę lO tlrz,ecJ1 mvu·
my przyc~ynę złego w braku kapitału !pO Foundation Company, uzyskał oS(lbistą
Ani kon~res amerykański, ani tez dych ludz.i!. fOlrt byt OPUSZ'CZ()iflY i' porałecz:nelto (f.jedzone.go przez inflacfę), prze audi~ncję u prezydenta Stanów Zjwnoczo d~partament pracy ni-e pioTą pod. uwagę vl~e ~lilkt nie z9.g'lo.d\:tt dlo jeglO sal p,onulo uwaf,arny szybld dopływ kapitału do nych p. Coolidge'a, na której prmdstawił tego, te corocznie v: ie1ka liczba emif!ran ryc.h t wiU·g-omy·ch. Zalc:ęlv ~rZy1~ZIeĆ ~I
l'ols.1t za oojwain.iefsze IeJtantwo. Zja,wie uiemn(: sfJTony stosowania przez rząd Mra tów wraca z Ameryki do ojczystych kr:a- caYy{'h ~. Ich r.ozl)aiCzlwe w,c>!a(!'!~a glii
nicze'li w imigracf1 i doma~ał się '"lddziele j6w i te wskutek te~o liczba robotników 'r:~lv bez e<:ha W cza.mrem podz;,~miu.
pie się kapitała MwegG ~st rzecą możli ni.a t. Z'I<. kwe-stji, imiJ!racy!nej od pality- VI Stan~.('n Z1ednoczonych s.tale się zmni~j
Po Pi~I\\'1TIym cz/a1S ile , gdy ilc h oczy
Wą, po ~ki przez uruchomłeme pJeśn1e k. Spuvrą tą winna ZEt.jąć si~ specjaln,a ko sza. P. Rem:in~ton stwierdza to na pod- przyzwyczaHy silę dl.o c'ilem\n(}lŚoi~ zob.a.
Jących, że się tak wyrazimy, w prywat- misja, kt6ra wydawałaby' odpowiednie za stawie osobistych d0śvriaoc7)eń, gdyż: ftJr-czyi.r w .g 6mej części ffimu smugę bila.'
nych i w ba'Qkowych ręlr..ach obcych wa rządzenia tylko Da po<1,."tawie dokładnych ma j"! ~o normalnie zatru<tnia conajmniej dego śwff:aWia.
I t
•
d...J
k,a-'taJu
i w!lZP.ch~hoonvch studjów.
30 lV'~;ę~ robo!:nik6w,
\Vted'y jecnen z mlodz:neńców ws,: ~ąl,
U - po częscI przez op'YW
'tn
za
Z&ntcm p, Remingtona na (I~ranrcze\V !'oktt 1922 nu. liczba wloc11ów, kłó- s1E'< (na, p'l~cy swoIch row<lJrzys.z'Ów F db..
graołcznego (np. sprzeda:! majątku pa:ti- nia imigracji, stosowane w dotychczMo- rzy oGjech"l.H do E'lropy, był.a o 12,856 sta,t s'JIę do otWOlrU w~'l1ty1atora, który
stwowego lub pożyczka państwowa). Je- wyro stopnIu, przynoszą w{el·e s>zk6d Ame większa od liczby świdych emigrantów zdal\'v·a;t się wyooootdJć 1I1G1 IXJIWj:eiJrZe.'
tłnJ lekane ~j choroby walutowej kła
Ro>zpocząt na nowo WZyWać pomocy ~
>.1
2_'_
~. 1..._1
-'--d.lg!Qi!!jWQ SJblS!il.iUiI3lli!iMi'BtilinED".\lI&\l!;.g;XWiJ!i!j.ilf.\1it$4'1!4iM'$l1B!li."I5't1Ck<.JtI'&!WJ.tRłltłĘ'MW wrcsz.cioe usJys.zat z oddaUI gl'oo., fctlÓry,
fUą nac~ !lA t"L-& ....~, ~ Da UI"u..1.ł wG
od
. " I, t W .. 't
h~.A~ ·
. Ale w t--.!:d
.J_1n,oś· bI U!_
1_!
k6w spo.ecz.nego 1 ~b
'
•
Aft
d .'TiU
po wra.ua, .
y laEtru o co c _lJ"dll:l
(!ę.
1W&Ż ym razje zgo dni ą w tem tek n,ieu\W
Cl i
U!..ll~mu lIilerowni
e:zpleczenlem
li" prze l' t w kwa nd ra.ns póżni'ej 1lrz.ej m!'o,,"i lu.fN~, że czasu nie moa tak dalej tra naszego skarbu, ale że należy jak najszyb powtćrnem pozarciem przez 1?~~ę dru- d'Zlie z.n.aieŹ'll się znowu na. świetre dzren-.
L~jak ~ tracoBo w ubłqłym roku Wskll-"qę! ~cować ud pomnożeniem kaPitału karsq.
· ·
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Arcydzieło amerykańskiej
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Wsp~lały

Dziś!
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dramat podzwrotnikowy w '8 wielkich aktach.

W roll itó~nej ZnakGIlllta
amerykanska artystka

DziśI

ządki
.d
re
ódź·Fabr.
Karygodne macbinacj e tragarzy.

Aby ~ do Wusm:vr( kmjet'em

~ e·godz. 7 min. 20 wieez:o..
rem., przychodzi Się na dworzec o god2ilttę
cn!nle;. ufa~\\\ te prrynałmniej w tu
-spoeób otrzyma łl'ę- tXdefsee w klasie dru8
~eJ. Za~ taka strata czasu ;cm Ztl~
pełnłe ~łryt-ec:ma, bo na kaMy' bflet sprze
dany łstnJeJe miejsce,.

'Pan Grabslii idzie po rozum do

głoWY·

t

'kc

Me' z ~ miejsca trzeba się narazte
oc J!odrl~, bo znajdujem:y sl-ę j-esz~ eiąg1e w s:tadjtun odbudowy. Wolno ~ą.k·!ą
d~, aby ~ pasat-erowie traktowani
jednakowo ł D,'lOgii :nfmOw.ać młeJsce we&mg ko10jnoacl pnybyota.
CM Jednak sie d.defe?

.oatan

.
VI:mvscY staf'c\ W ogoo'f.a, aby Wyftt,
gdy drzwi. prowadzące na peron %oMajlt
otw1Irle Da 20 mmu! ·pned odejściem pociągu.

.'

Gdy jedn;ałc pasderowłe po długim wy
Cl:ekiwan:itt wychodn:, ok~ ~. te
tw' et:ę~~ mre;~ jest titt ~1.jęta pn:e:z .. _.
tragarzy, kt6rxy wych?d~ ~ palhmkamł
poza k()ll~ mńem 'tY"~, zafmu..

Ple

Ta

Pr.- S C ." II a D e u~ •...

lą.dz

to szmat

a~

miejsca. dla paMt.er6w, łd6rzy im •
Gp'laca.""
Czy c~ podobnego byłoby do pomyśle
ma ugrani~1 Tam tragane ttkładaią ba
gaże ręczne Ba jeden większy wózek, kt6
ry czeka. przed poctągiem za umyślnie u~
rządzonym kordonem, a gdy pasażerowie
ujmu.ją miejsca traprz podale katdemu
Jego ba.gat.
U nas za to, Ż'e ktoś wozi ze sobą bezpłatnie w w:agon1e - olbrzymie nieraz bagałe, obdarzony :r:ostaje przewilleiem,
Nadto pod pozorem rezerwowania mi>ejsc
dla właśclcfeti pakunków trn~ze mogą
łatwo '~wia~ handel miejscamI, wpl'Owadzaląc w ten $pOsób rodzaJ "llapówkowyeh plackart" , w ~kterl.e konkuren
cfi dla pbl.Cłtarl urzędowych, A gdy s.j ę
to kotn'.lru"kttje stuźMe konduktorskiej, ta
odpowiada, te to fej nIc nłe obchodzi.,
Zawiadowea !itaeji t6t'ff-Fabryczna wf
'1\le1'l nłePOl"%ądek ten t1.8tl11ął i kazać traga"om stać w tym samym ogonku eo i: pu
bRcmości, lub teł urządzić się, jak się
aktykufe ~

któ"-'J nikt

~e

Chłs,.

chce bnIf do ""Id..

ł si ophija .panow. rzeiników o marce

.po'lskieJ.
Rzeinłcy fó(hey, 1?tOr'ty ttajSttmien.nkf1
Najbllrdzfe; efiaral:bn,s:ffCZbi8 Jest te
. n.ajszybciJej zastosowan .'Waloryzację, ?e 'l'ze·trucy nazywa~ pi~d:z "sz:ma-tką,;:
::;t!ar' ą ~ię obecni-e na łamach swego
której nikt nie chce wrziąć do rękr.
czytnego organu "Gazety Rzc,źni'Clu.ej'" i
D j
ten
oe6b L-L-...,,- d---"'"
wyhvrają codzre11tUegorzlćte ~ :lak.
~ a ą .."
sp
~y uwoa
-: WeJoryzaeja' ~ow:em . ~u~· .ł..e~1 pc:tzan<rwanJa pal\stwa oru.wsi •.loJalnO
ompfetni.e, a wl~<;cl~ ~'O'.M zru;nOwaD.l .Śel , któft\ tak się anraze s:mzyeq;
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'Magistrat pr.zestrzega prawa o S-godzinnym
,dniu pracy.
.
'.

K wiat i

Z
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:a.

brul<u w.ien<omieiskiego.

Pet ,pana ~ygmtinta._~
.

na.

ŚmłeR między bufol'amL '
Wczoraj popołudnłu

. .

fta lłDji

'kolejowej

~. ~ się ~-,
'Nł.eścl~e ~ iownid- twterilzenie, JaZ k?m6r1rl n81eżą~e] .do Y.'gJClec~a A- Łódł-Kaliska został zgnieciony buforami
ub '" Nr. 2 ,.Expressu ~go" L t koby mocą okólnika zniesio1'!.e były wszel d~~cz'yKa, przy ul. I Maja • \! :-9, USIłował robotnik kolejowy, Zygmunt Kobasa, za"
&ła 3-go stycznia r. bo p.t. ,..lamach oJ- l kle godziny nadetatowe OTaS fllJcoby we- m-=Ja~l Zygm.unt Dą~n?WSSK1, doko,:,-ać mieszkały w Łodzi, przy aL Ciepłej NI! 3,

-
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LW~U

_

J:st

o:d kilku lat, choć dość dalii się we .
to zre_ą Jeden. z kwiatll6w
znaki łudnośc! Locb:l .
ł)agme beJ:czelnego ~

jut

r;

mk"l

,:ów miasta Da 8..godzh,my c:We4 pracy", dług brztriiema okólnika &łeA pracy miał. kradzle1y drobIU, wart?SCl 250.0~~;OOO
Z\vłoki :za-bezpieczono na miejscl1, 37oddział JXUO'WY me.gistratu iD.' Łodzi Jw być przedłtttony do 12-14 godzin. W ne lecz został podczas tej ,.operacJI ujęty. do zejścia włac1% ądowo-por:teyjnych.
~~.coaa~~
~~~ ma~t~ .~e na ~an~ ~~BmmE~~~9~mD~:Dma. .amD5mB~"DREmms"~DB"=-~g,
..olrolnildem z dnia t9 lft1Id'nła t9;z3 1'. wisku '~łefo przesłlr:zegania dotyehe-..
iakomunikoonna została wyodldałOfQ .. SO"łV'ego dnła pmey. zaleca aby zuadn.łezo
łanków.
dtwała magistra.ta ]l dnia .16.:«0 Hstopada ta1jkać zatrudniania pracowników w godzi
1923 1'. w spnW'1e .trudniania praeow;d- naeh nadetatowych. .Według wzmiankok6w w gOOztm.ach nad~taŁó~h. Wzmum ~l1.o okólnika. tylko w wyjątkowych.
kowana uchwała magi'Sł.ratn me wprowa~ wypaalrJa:ch prezydjum magistratu mote
dm i me przewiduje ładnych zmian co do zezwoR~ rra pracę W godzinach nadetatodłngości .dnia. pracy. Za-tem h'lieTd7.enje, wyeh z.'1 <;~ ~C:ć' bem wynagrodzeniem.
»-.1_
Jakoby magistrat popełnjł "zamach" n a 8~
~inny dzień pra·cy. - pozbawfone jeat l.
'" ''<>'''J'~'
podstaw faktyczny.
l.;:
M. CYNARSID..

No.vy typ

wojennych.

I

Ta

Z

głupła miłcśc:; ta słodka mi;fo~eJ_
- :: -

miłości sfa~§zowała

Z Pozn~nia dono~ n-am~.
L?okadl~ MadoWlczo~ ~ KalISza: wy

w 'set.

a C1tla $wtlla, de i dop6ki mogła, ai: fródh jej dochodów zu~dmc się wyczerpały.

znama m?J'Zes'zowe~o, ~ozw::dlta,. OSladt.::l
Gd
' . , ',<>1. ',,' 7.
l"
"
w POZ.n.aUlU . trndnlła ssę posredn.ictwem, , y~e:r ..yC]", e 1-1 _acz~_l Ją n" gIić o
'" zakupie i t~P'l'zedaży wę~la. .
zwr~t f;'oz.yc;zek, v!)c,rHa W,\. J""talną my€l
Pozńała,..jak,iegoś Bo:o-eckie~o, aktoca i odLOh1 ' '~ba ,,:ksla na T;:l7\V1Sko krewu<?
lo:; kochała się w nim na zabóf Z miłości g~ w ~al1-SZl1 1 uzyskała w ten sposób 8
płr.ciła za niego wszystkie długi, łożyła na 1....1·Jjon')w marek.
.
tego ut'l'zymanie i nawet sama się zapoiyOszustwo jednak wY':~ło się wk!-óŁ-ce
czała.
i !jiadowiczowa zrolazła się na ła '...,ie o~ie' z.astaDawbła się nad tam, czy Bo skaa-t.o.nych. W sądz.'e prz"znara się ze
necki jej czasem nie wyzyskuje i ciy na smchą do winy, to też sp,d, p'rzyznając jej
serjo obiecuje jej małżeństwo, gdyby prze wszelkie okolicZ!lośd łagodzące, skazali
szła na katolIcyzm, Kochanek wclą~ do-! jl'i na najnlższ" do ~uszcLa1ną za powy?sze l
~gał się n.owych wielkich sum pien' ędzy! Pl'~·tępsb.'o karę 7 dni wtęzierua.
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wykszŁałC11a społeczeństwo oraz

przy..\

tem, te lódt, która do tej pory dzie mogła był ueatizO\vaną, to te!
Pierwsze kroki w tej sprawie podzupełnie była ignorowaną przez mia- znacznym krokiem naprzód w tej jął jut znany ze swej działalności
rodajne czynniki, oraz sfery arty- dziedzinie byłoby utworzenie Vf na- w dziedzinie kulturalno-artystycznf'j
styczne - obecnie poważnie zaczy- szem mieście, na wzór Krakowa i prof. Raciborski, który zamierza
na być braną pod uwag-ę w dziedzi- Warszawy, towarzystwa przyjaciół utworzyt w Lodzi pierwszy dom

O

~

~

w

Zainteresowanie si~ zagadnieniami się o publiczności łódzkiej,

tytułem:

o g. 3-ej po

______ae________________

społecznemi i kulturalnernł wzrosło twierdzili, te takie miasto jak Łódź czyniłaby się do szybszego zreaHzQ.J
ostatnio Wśród społeczeństwa ł6dz- winno się zdobyć na dom sztuki, wania planów budowy gmachu tea.
kiego, o czem świadczy dobitnie który dzisiaj w Europie zachodniej tralnego.
wzrastaj~ ciągle frekwencja w tea- stał się zjawiskiem powszechnem,
Znaczniej łatwiejszą do zrealizotrze, na odczytach, ,a nadewszys'tko spotykanem, w katdem większem wania jest sprawa schroniska, stałe
na wystawacb sztu~j, które ostatnio mieście.
go lokalu dla wystaw, gdyż lokal
. dość często były w Łodzi urządzane.
Rozpoczęła akcja budowy gmachu taki moźnaby urządzić bądź to w
Oowodzt to nIetylko podniesienia teatralnego % powodu nłewłaściwego foyer jednego z kin łódzkich. lub
oziomu
+vcła umysłowego w na- postawienia tej sprawy
.
- w bar- w zaofiarowanej na ten cel przez
P
"J
d
szem mieśde, ale świadczy równiet dzo dalekiej przyszłości opiero bę- przemysłowców siedzibie.

"Tragedia miło![r - "Apasz"
Początek

~m

przybytek

Dziś

ela tych, którzy leszcze nie widzten l cna
\ych, t-tórzy chcą $obie pnypomnleć,
pierwsze dwie serje

, i,Hrabina

____________• __

Przygody młodej amerykańskiej dziewczyny w Polsce.
'
Rzecz dzieje się w Ameryce, Polsee
i Austrji.
W rolach głównych ulubi.! ł.,od7>1

nIe poczynań kulturalnych i wchodzi teatru.
W orbitę działania Prądów artystyaZłożone z krytyków i literatów,
~ Maiły
JakOb Halitb __ , nych.
aktorów i znawców teatru miałoby
~)~
Z tego więc względl1 poważnie ono za zadanie krzewienie kultu dla
~
nalety się zastanowić nad urządze- piękna scenicmego, a nadewszystko
. .
Czyi:a;,~&~! Czy'iaJciel CzytaJcie! niem stałego schroniska sztuki w umacniałoby wśród społeczeństwa
--o-l..odzł, co nie ' będzie połączone by- przekonanie o niezbędności istnienia
aksiemożnaodzwyczaic najmniej % tak wielkiernł budno~cia- teatru, jako wykładnika duchowych
mi, Jakby się to napozór wydawać sił społeczeństwa.
Je
mogło.
drugiej . strony artysta, czując
Korespondent paryski-ego "EDcełsł<>ra"
Urządzam dotąd wystawy nmsłały za sobą nie ową pustk~, ale ciepło
b?,wił T'~:!dawJlo w Chinach i ~ ~ Tybe się mieś<:!ć VI nieodpowiednich czę- ł ty~zliwe poparde o~z zai.nteresoCle, pG"YO trzył w pag~dach taJemnIcę bon stokroć aasnych lokalach. co' natu- wante mógłby rozwmąć Jntesyw~6w, t. J. kapłanó~, sl~dzących Dieruclto- t.alnłe ujemnie się odbijało na kh nieJ·szą pracę.
mo na tronach f me b~orących przez pół-,
t__
• •
b
lora, a nawet dwa lata absoluuu. tadne- cało~-.{.tałcte, a ich orgamzatorzy, o
Oziałaln~ towarzystwa było y
pożywienia.
ł1e naogól dofć pochlebnie , wyratali więc pracą przygotowawczą, któraby
Proceder, kt6l tm dochocbł l6t do tak
tokoncrr. i cznego tycia, nie fest byDajom,fef

sztuki,
Wystawy urządzane tam, zmienia·
tyby się co dziesięć dni, ' poczem
następowałaby licytacja, a charakter
tych wystaw byłby różnorodny, poczynając od sztuki stosowanej, batików kiUmów, wyrobów % koścI. ry
sunków, rzeźb i obrazów.
O ile gmach teatralny w Łodzi
stanąć mote dopiero za kilka .lat, o
tyle sprawa utworzenia domu sztuki
jest kwe~tją aktualną. . k!?ra , moie
być zrealizowaną w nalbli~ze) przyszłości,

pompUkowany.
Bierze stę 3 funty nasienła ~ r
a fun~y zielone.j fasoli. Te wuystko g0tuJe stę przez trzy dni na parze. ' ~owy
etygni ęciu otrzymuje się twa~' papkę,
Ittoo-ą w moździenach ubija się DA placek.
po kjllcn dnia~h pod wpływem ~~tna
roz1)ada się plaeek Da bnmatn!\ mt\kę-.
Tej mąld .da boaza tyle, ile lTlko
Iluaz zjeść mołe. P6łtóra ftm.ta wystitr~Z~ n!l 'trzymiesięczny p~odezas którego Jednak co ~
a me ' nCl.t)~
trochę wody.
.
.
Taką operaefę powtana się kilkaklrot
nie, jedząc za katdym razem coraz mnreJ.
Rezultat jest tald, te tołądek 1mrC1:f się
ł wysycha, zrazu pomału, potem bardzo
szybko, at zupełnie zeschnie ł .twardnie.
te, To samo dzieJe się z wnętrmoAdamf.
Pe>tneba jedzenia zupełnie odpada.
Wreszcie jedvnie serce i płuca wypeł
łÓają swe funkcJe, coprawda w budzo
,,"ojnem tempie.
C1ało wysycha llfe%e:ttl mumfa i jete-łi, w
bkrm sbnle bonza umrze, cl.lłc jego x ..
ehow u7e taki wygląd, jaki jtd miało za
1ycb.
Gd'j h,! nre to, te p1"zy ta.Jrlem "odt,r~
~lani'l r:,," tr:reba sieddeć
ieruchomo,
$!dyż o ,;,l:'''i kolwiek pracy mięśni nie mote bw': "Vo,'Y, środek chiński nadawal'lry
się j q l.,;o iedvny ratunek dla urzędnJk6w ł
W,,<f~,1~ ;.n fp.li1encłi W Polsce.
::'-~"\1:> funtami lntanych n,'is10n 1 fa~
. c1;
!,I,!fi~ent zapewru1by sobj-e do.

Kwiatkowski udał ~ wraz z Janem
Srymonem I Teofilem Krychem do mie~
okania tego ostatniego, pny ut. Bawełnła
tlej 3, gdźie w trójkę raczyli się wódeczką. Około godz. 4-ej udał się Kwiatkoo.,v.
ski do mieukanła swej teściowej, a na·
stępuie Jdecfy doszedł Krajewski na ulicy,
poczęli się kłóeić z powodu teściowe}.
przyczem Kwiatkowski wy~d)'wał na fotśeio~ Kr~tews~iego, FmncU~kę Bad~w
skł\, a !,raJ~wski mów Da tdCI0Wą KWIat
kowskiego, TeIdę Dolata.
,
Było to około godziny 5-ef po połudn.i.
Kłedy Ryszard IGajewski wpadł zdcner.
wowany do m~kanła Kazimiery Jawor
&kfef ł pytaJąc o męła te; , zabrał jej nóż
kuchemry.
Następnie około godz. 6 spot~an s.i~
Krajewski ł Kwiatkowski poIlowrue i po
kł6t.n! nucił się feden na drug.iegp, przy-czem Kwiatkowski tgnął Krajewskiego
netem w ptecy, łente aś ugodzt1 z tylu·
notem w szyfę, przebijając: arterfę. Kwlilt

Pitoo i
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:b"v:o[r·> Htrzymnn!'e.

Nowy

-przeciw

środek

rakowi.

. Migawki ·sądowe.
'

wodę

:Póty dzban

nosi-.póki dozorca nlee

zastrejkuje.
(Itii awadze pp.

właścicieli

;eao

Przed . ., ~
było dobre:
wody ttam n.ij!cl"nie brakowało. N"l'e bylo humoru, ale ~ 'płen~, n!e było
wal~,~ ani ~ieh .,fnmków" ·.....:.... aJ.
woda1_ Kto to me mfał peł'n.,. re2'Jerwoar
tego wyr6miajł\cego się pr'ZT 4 st~ach
CelsJnmt :n.aj.rIę~ gęetości~ pł,",u1...Kto sfę uskarlał . . bnk wody przed wał
ną? .. Kto~ ... No,
Nikt mi nie opoII:tął - mam WIęC ra..
eięt ."
l)zrI Jednał ~ łyda mrreaił,. ł1ę
nt<eeo,
•
~ •
d
PanoJne. 1!ak swa1lt w!dcletele o-

kto!_

.

b~:!~~J:=~~~!::p~jh
I'"

dom6w!).

p. Szefnfe1tl)

,...kutek mt'okh panufe._

crych w klatce schodowej i ś1izgawią t!lpadłem z całego płętft 11& d6ł ł trlko dzięki
wnxłzonej przyt0!Dn~d nn~u chwyct:
fem się w ~powtednief ehw!4i poręczy l
w ten IpOs& uru1rnĄłem niechybnej
śmłerei.

Gorzef ""o z panem L. P., lokatorem
rnnego domu, gdzJe dozorca w?g6!e uwa,:
żał, te "wolnoć Tomku w IPwOtm domku
l zastre;1rował na wł.a.mł\ rękę, tądając ty
godnroweł refUlacji płac:: od .••• lokatorów.
Zabrakło w całym domu wody t*Kłwórko ezyniło wrai!len;ie łmie~ scItodr b. yły 'nieołwiettane - słowem piekło
dantejskie.

..

=~Ct'
~J~CY do t.. 'ZW. błałef!My rndoMięd . p. L. P. a właJdełeł.em domu
.......
ł.
9ł"'-_~
'---'n~afdm
kosenł«anzem, dochodZ110 czędomy, ~-;---:
t--""ęuuywu
do
_.3
DU

_ ...

czasów ni4MlUl atU ŚlWfatła na schodacIL.
ani wody " mieszkania.ch. ~ wleCZOrem DA 8dtodach można ręce i nogi poła
mać, gdy! wskutek rozlewania wody po
schodach ł'W'orzy słę ślizgawica l tylko
P!zy pomocy vnndy lub łyt~.... mama się
dosta~ na pierwsze piętro.
Nie dalej, jak przedwczoraJ, w domu
przy ulicy Cegie1$nef Nr. &t (wła'clcłel

R()kicłMki~j .&. t02, J!dzi; niehl1
nmął
na !lfemIę. br~e krwią, a po
chwil! łyde zakodezyl

przy ut
went

sądową i biedny t)aft RO«et1kranz został
ska~any Da dwa f....~~ 1-'~~ "~y,,.,zgtędttego
aresztu.

J•

Smierłelna bójka

I

o łeściowę.

r'

&

-y-

I

• wł

ok.:t g~s.e;
d:n pr

~-yślt~a stę M meołwietlon~h schod,aclt i rlamtIła no,t..
Pan. L. P. skiuował sprawę na drogę .

v:

•

kO~~·
!'ld·ał f~_ty1'!?vtZ?mdności,
że wuteg> o mJesl!\.KaIIlla .M.Dtly tn erma1l'

sto
:z:~tMgów, at pewnego razu !oDa p.
P'1 w;acałł\e J?Ó'tnym "'e~rem do domu, b ł K"'1ledy

Jóref Kwtatk~ pozostawał w .łeh, mieszkafącyeh w tym lUIl'ym
.Jak z kół lekarskich don~ miał fa- złych stMunQch 2Je swą teśC1~ Tekl~ tant1, meporządek.
poń!>ki -rrofesor dr. MaŁuszita z To~io tt- Dolata, unnesllkat2t przy ul. Rokłeit\sldef
zyskać pozytyWne rezultaty nowym - Nr. 109, c'qsto ·w stanie pi}an.ym robił tam
Wówczu S~isł!lwa KmJewska ,;wy
przez s.jebie wynalezionym środkrem - awantury ł kopał (1.) jej drzwł a kiedy \ mył1ała go od śWId J, kazała mu załatw~
przeci-v rakowi Mimo ~r:t.e1kiego 9Cepty- .
i'e hcłał
'ś ·t et -swe potrzeby 11& podw6nu. Pordewat ł
cvzmu, z jakim przyjmuje się wszelkie r>:wuego.razu n . c.
a f? wpu Ci. o Ryszard Krajewski pótni-ej KwiatkoW'slde
"'i:tdomdci o ŚTodkach przeciwko rakoWi mleszkatlUl, uobił pod drzwiam" Kra,ew- gO%& łlo zwymyślał, poWstała między nimi
w:adomośd o nowym środku wywołały au at
*?l!;;&!h;;i41i!IiF.\iiiii'W~..DlII
MJ"ka, a w ko4cu. _o.gnfły się między Dimi
w szere~ach uczonych 2'Jl'OZt1młałe zainte
Podobno około 2000 lekarzy fapOÓ- stOSttn.k!.
słdch ~bowało
łe:ft 6rodek z -.rft4_
resowanie.
"'1'ł-'~V
•• J 24 sLetpnia 23 r. powródł J6JJef JCwłat
Carsynoli,sin (po polsku nłsIzezyeiel Mt- kiem stosunkowo dodatnim, poniewat w kowski o t2-ef po południu % fabryki, wło
ka) jel't spreparowany z pewnego rodzaju 64 'wypadkach na 160 okazał stę oarsyno- tył na siebIe depłll koszulę ! zabnwszy
,omy i mtieszany % oliwą. Ca.rsynołisin 1[sin skuteczny.
ze sobą dwa nakazy kante sęCłztego l'Oko
st dla ludzi i zwierząt n;ieszkO<f!.Wty.
PUy zastosowama 16 gr. earsynonsmu ju vn oh. Dl. Łodzi. 21- kt6rych ~dnym
, Jeże być wszczep~ony
~6Tę aJbo ~- nastą.niło polepszenie po 30 f1'. carsyno- skamny został Da tO dni aresztu. drugim
tvfy, U .szczurów l' krolIkow chorych na lisimI jest w większości wypadków zupel zd Da grzywnę 20000 mk. za przestęp.
raka zm?ę~cza wyrzut po dwukro~em j:t" ''';r:cdrowienie. M:mo skutecznego W"f stwo z.ad 262 i 284 k. k., oświadczył sweł
WSZCZep1'2n1U 0,1 do 0,3 gr. earsynollsInu. 1\: h, dotychczasowych dośWiadczeti polę- tonie, Sta!lisławre. że idzie do sądu, gdzie
U lud!z,j chorych na raka wyrzut pd l C9ją }:ipol1scy łekane przedewszystkiem b~dzie upe,vnie aresztowaI1.,. ł wziął od
wpływem carsino1isinu ZJ.11tl.ie.jsza się· a I operację raka, . a następnie zastosowanie nici 23,000 mk.. !la zapłacenie iedDci, II
~ol~ści ustaiZl.o
, Car$Y'llOIisinu..
kar.

r

Uiłi u&&&,IWiQSJS/liłiII

=~t~~

r
ra
~,
ty () zg~o..
.
.
SekcJa ~(.owo-I~a wy~auła ! te
smierć KWiatkowskIego ftast~P1ła w5ku~;
tek uszrkocmmłe. artet'J"I. co spowodowało
kl-wotok łm1ertemy.
Epilog -J'c:Ia łefO ..-errat się w &tł1t
wczorafszTm w ~dde okr. pod przewodnictwem sędzieg'o Zajkowskiego, wa&ye
stencji sędzt6w Sztalewa ł Klemana.
Osk'a rtotl1' 1Ia !łłld. pnymałe słę &».
wfny, zaprzeeza~c Jednakte faktu usiło
wania zab6jsłwa.
Przed sądem pnesuwa się cały ~
'wiadk6w, Diekt6n:~ dafll spnecme - mauia, stwierdzając ; ~dnakłe, ił niebOft
ezyk był ostreg'o temperamen.tu. zwo1en~.
nikiem Bachusa.
Pozostali hrładkowie 1Iic DaW8fO de
aprawy nie ~ potwie!'caając akt
oskartenia.
Przedstawicleł oskartema publicznegO
prokurator M,arkowski zamacza, i! oskar
tony dNłał z pr-emedytacił\. o koniecz,neJ
0

teł
WIlosł o

obronie, ani
mowy i

o afe!(oie

me mot. by

surowy wyrok.
Sąd po tluad.de o gcxblttie 6-eł wieczo
rem ~osi wyrok, 11& mocy któreg'o Ry-

szard Kraiewski &hauy
l1l

został

na

półta.

roku więZlienia & pozbawi~niem praw.
1_

I

..mim Irmmr

.aPml IlR18Qr ,

Łódi

Ł6d1

15 stycznia 1924

11 styczn\a 1924

W ~rszawsl<a

giełda

(Telefonem od spra\vozd.
GOTóWKA.
Dolary 9.900.~9.850.000.
Fanty angielskie 41,000.000.
CZEKI.
Belgja 400.000--395.000.
Holandja 3.651.000-3.632.000.
Londyn 41.950.C)()()()-41.600.000.
Nowy Jork 9.900.000-9.850.000.
Paryż 433.{)OO-428.000.
. ' .1') ,
Praga 285.000-283.750.
~~i ~i:J~!
Szwajcaria 1,710.000-1,700.000. I
Wiecie' 138.80-138.00.
Włochy .35.000-433.000.
Złoty frank 1,898.000.
Bony złote 1,600.000-1.425.0001,550.000.
'Miljon6wka 350.000-500.000450.000.

.' .

walutowa.

giełdowego

szAwsKA.

Belgja 398.000.
Holandja 3,635.000. .
Lon.dyn 41.580.000.
Nowy Jork 9,800.000.
Praga 284.000.
SzwajoaTja 1,699.000.
Wiedet1 136.000.
Włochy 430.000.
SKIE.
Dolary ' 10.050.000 (w

l

Tendencja słabsu.

obrocie

młędzy.

;

.

TRZECIE NOTOWANIA WARSZAW..
SKIE.

I

Dla wyrob6w tytuniowych obowiązuje od 14
do 20 włącznie fr. waloryzacyjny • 1.910.000 mk,
'Ola opłat kolejowych - do 1 stycznia • 1.220.000 mk.
""
"
od 18 do 31 stycznia 1.900.000 mk

w

Łodzi.

PIERWSZA PRZEDOIELOA' ODAA.
SKA.

kształtowały Się

giełdowego

LONDYN.

105.10

'&~ 24,48

Hd.anclJa 11,46 J

Wrzesfeń

akcjowa.

TJI6ł

StyczeJl 33.24
Mlanlec 33,49
MAli 33.20

~~r Z7,21

GtEl.DA PARYSKA,

LlveRPOL. 14 ~
Styczelt 19,2Z
./
Marzec 19,28 I i
Maj 19,25
..:
<! ~

Banlk HalndPowy 15150-16000
Bank Kredyfto.wy W. 2200-3000
, Ba'rik \'11. Ha1ft'd! Pryw. 425-400
Btat:lk Zadtodn:!. 6000
, Ba'i"~ Zjedn. Ziem P. 3250
Bank Zw. Ziemian 600-630

Włochy tOl~

Konopie 2800.
Tkanina 430-415---420.
Młynotwórnia 6--6500.
Sole pa~SIO'Wle 31-33
Kij.ews'kl 18250:-18500-'182011
. Puls 2050-1800-ZOOO
Stlrem 60-70

'1

Bank Dyskontowy 16500-16750.
Bilr.k dla Hi Pl z. 3700-3900.
Bank Przemysłowy P. 3500.
Ban1.: Przem. W . 2700-2900-2850.
Bax: ~ i owszęch. Kred. 500-550-525
Bank Sp6łdzielczy 15-11.
Bank Ziemski Kred.
Bank Zw. Spółek 25-24Cerata 860-840-875.
. Grodzisk 4700--4800-4600.

Ameryka 22,00
BelgIja 91,40
Angija 96.lt , t*'ił

H&nd;a 845

Szwajc_ 400

28.35

PatdzJernłt ?:T ,67-~.J.J
Listopad Z7.43
'J
Orudztelt Z7,20
NOWY ORLEAN, l~ ~czr '
Loco 33,50

"',. .

Nowy .Jlort 423,12
IDszpaOJa 33.15 ł p6t
Włochy 96,00
Nbncy 10 bD!1Jon(jw
~ :Jl2,500

",

33.53

Upiec 32.tj.15

':.~

PARYt. 14 styczoiL

Warszawska
':'"

Ma~

Mad 33.65

14 ~

Pam ~40

..~xp~"

MMka polska 0.55.
Warszawa 0,52Dolary 5.92.

mocoiej.
Dolarami obracano po kursie 10,900000 I
tnY braku got6w1d.
' ,
"" ': l

NOTOWANIA BAWELNY.
,
NOWY JORK, 14 s~
Dowóz do pot1Mw A~y{ku i OoDtt
31,000
Wew1lCł8rz kraJu 14,000
WY'W'Óz do AngI'jF 26.000
Na koołynerJt 14,000
Looo 34,05
~zeń 33.30

G1El.DA LONDYRSICA.

GDAJilSK, 15 stycrmta. {Telefonem od

" dniu dz:isł.eJszym. kursy walut w go spr:awo-zdawcy

tłzin.ach południowych

zagraniczne.

'm ELDA NOWOJORSf(A. ·~!~
NOWY JORK, 14 stycznia. - -'~:
Lo'odyut 4.22,75
. ;oT.;
l..oody:n 60 duł 4,t9,87
Paryż 4,29
Ams1Jerdrun 36.90
K()II)e1llhaga. 17,30
Praga 2,91
Berla ZZ centy at bHJcD

BdgJa

Rynek dewizowy

6

eh

Giełdv·

bankowym)
tO.600.000 (w obrocie prywataym).

,"

15 stycznia 1.890.000 mk.
Jutro 16 stycznia 1.900.000 mk.

j!!

DRUGIE NOTOWANIA WAR.SZAW-

złotego.

Dziś

"Expressu.")

PIERWSZA PRZEDGIEł..DA WAR-

4~:~~1::'

Kurs waloryzacyjny franka

l , ..

'.','

U-li-. 18,00

,t,'·,

,~

-,..... ' ,~

t

BREMA. 14 Sitytztla. Baw.elna _

"",i,

Hiszpanja 291 f łby 'CZ'nIiIo .1
'S7JtokhoJm 599,25 <~'-""""" .. "I.~
"BukareszłlO,95
: ,.
~
'\...

. ;
.~

... , .. ,....

rybńsk,a

~ ,~

36,44 centów za 1 kIg..
HAWE. 14 stycz_ Wełna. '
St.vczeń 916
~

=--

Luty ~17

~

,J

ol .... '"'I

J

GIEł..DA PRA~ , 1
'.
Marzec 917
... _,-'.
__
PRAOA., 14 stycznia. _ ;;. ... '.{" .. ~ , W,;
ikZ$4W
Amsterdam 13,02
~ ~ , -,
DZISIEJSZY KONCERT t . O. P.
Bertib 8,05 za b~OD ~.
,
Ohr}T1Stjan.ja 496
~"-!~ '
,
W chUu dzisiejszym odbędzie się k~
~Sopetnhlaga 604 J.,m
"'~ ~;< ...... ~ ~ L O, F. pod yrekcj" prof. BerdJa.·
.:'IZ'lbkhołm 911
'",,,
wa.
Zurych 603 j iedna: c:zwa.rla \, ....... 1
W prog~amie symfonja ID SkriabfDat
Lorrd}'!1 147 l ~-d'na czwarta ~1, "l~..,otętn: -:;jsze dzieło wielkiego kompoą
NOWy
Jork &4,75
_,~S ",~,
tora ros..ński,elfo
\~n deń 486
,., ,
11
6 •

Wtl<ilt 85{}-9500-900
Cz.ersk 3850-3375-3700
Cukier 19750-18000-19250 bez Jcu!p
Łazy 550-500-540
,~~~: ,~~.'~..-;.
Prrem. Leśny 500
'~·I,·f.,'~~:': ';0,';'
Cegielski 3200-3650
~,<"
Mod,rrej6w 31-30 (1) 41--3550037 ar.
Ortwcin 17OU-160J~1650
Par )'ł!,'01 y 3mC-.3f)()łJ-3Jo~ ::i;t
~1.~a 11IIem!"eoka. 800 %3. h!ąon
Solista -. znakomity skrzypek, odegra
Rolm 22o'O-21\})
Marka'
~
3,62
'I
DÓł
za
miQm
z
orkiestry koncen skrzypcowy
U~i'~US 5300-54IJu-SJSO 3 em. '4600
Bor'I..;owskI 36'):)-3300-3500
czwede .:ij:
JaMkf) wscy f>-łO-820-846
leg1uga 825 --75U-800 Jem , 800~~m4.'.'.EF""""""""""""""48"4a
*5Ba'I. . . . . .~r
725-·735
",,;..,""
Ćm~elów 75 ,,~-7100 {, "
P.T.E. 750-875-825 'f .',
~ov..r6df W Paryżu.
HalberbusCh 16750-17250-16250
,.,. "

f."

. . Spfess 5~lOO-5125.

,

( Chodor6w 31250-29000.
. Częstocioe 15-13-13250.
.' 'Gosławice 6750-6350.
M.ichałów 8750-7250-8000.
Firlej 2200.
Drze·wf.' 2750- 2400.
Węgie1 23 i pół (1) 2·~ ! p6t (l) 2S i p'6ł
-29-28 i pół dr.
Litpop 3850-3625- 3750.
Fitzner 30-35.
Klabel 4500
, ....; ;~'~-:.
Norbli:n 5200-5250 (1) 5400-5500 (2
V't.._
~
1:.'100-5200
o,r.;...~"~/'
f\.!U"-"Lew ~
.
:~b~~~':,
Ostrowiec 465000-4500O. ,"
Poci:-k 5300-5500.
,......'",. ~.
~
,
m. 44Q-N.
4600-4200
AAl\
~;:):~"~r,~,~
~y~~
"~ ..
450 ~
Rud?!d 7750-5 i nół (t) 1000-950:0
S1la i ś~iatlo 2400-28QO-Z11S "'"
drobne.
Lombard 600
'
Star achowłee t8500- 17500-1f1.2':;/).
Spirytus
13-133..1:j()
(3)
15-14750 d lf
Ziele niewski 65000.
:2:yrardów 1150-1250.
Ten.dencja $łab a.
( :Beboi 250.
P. Ce::ltrala Handt. 250.
S kf,ry 375-365.
Elektr. Okr. Zagł. D . 4500--48C 0 .
Syndyk at 8000-8500.
El.cktrvczno§ć 7750-7400-7600.
Brov,rn~Bowery 60-50- 5900-6000.
Dźwif1'nia 900-950.
pos\ada na składzie ~l i e ! !<i wybór kold er. jak równ!'!t
Korek 650-640- 660.
Granum 1750-1500.
przyjmuje o bsłaBun2d.
M Irk6w 9300-9250-9300.
Materi ały francuskie i \'.. ełnłaue na sklruzl e,
,

;h:-

=;~~~ttrzy

IBT __ ...

...,...;...

nIW'R UIAKUtnU

Watowych i Puchowych

'Nafta 2300-2400-2300.
Nobel 7100-7250-7200.
Pustelnik 5500-5000.

-

Z :u{ład

S • S I~ OC II~I D~ Piotrko\l'~",I{~~.1
(w podworzu)
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-

meblowo· tapicerski
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=;;;M1Wiiilli:;;;;;;;;~
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~~~iH!
.M. IM E.WlthudBiał7 iB
rJlantw ·;~C
polecr. -

łeb" '-...
..."...

I~
Ceny

::~~u w y b6r krzeseł, słoJ6w, kose~

I

::;:anek oraz garniturów ~t.~UbO WYCtill
PrzYJ' muJ'e wszelkie obstalunki.

pr~!fstępne.

r

Celllf przystqpne

•

~

atłU'e

ku pUJ ę l~;DcąC naJwytszc •
N. \Ai arszaws k ~

tl."O Wsita
9 (w
l . _

ni
ą~

podwórzu

lł!w4 of1~jl..

. . ,Itłto).

JJ:skułek Ii~z r;!;,"'>:h opadów atmosferycznych, znalazły się
. i : :.łej połoŻG~~_;~ dzie!~ ~ ,ce Paryża pod wodą. "1ies~iu1ńcy
_)<:;:11 dzieln~~ z mus:l:cni są do używania 16 ::1\.." w celach

,t) ;a1unikacyj'II.-:,da. ~'

Wszystkie suteryny i pi""llice został"

' ~e w~iera.ia.cłl wod&.

.

,ł. ~
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Rekord macierzyństwa... -mistrzostwo big~mjł

Z dramat6w miasta filmowego.
--o-

Gwiazda ekranu Mabel Normand, iej szofer
Kelly i miljarder Dines.
Historja

wstrząsająca,

lecz "nie

Odważny czło

ruiny i

lek --- miał 40 zon. - Doprowadził~ go do
trojaczki, dwa razy bUinięta

kryminału. -P~ąć ra~y

że te dwie
hi si'OrY'jk l dowód bib1tię. '" \rtó.r!ej 'M!cllttialy zarIksz kradu v,'szellkich t11O'i:Li:wo ki bl!11iEr.6ne t z ~i!ó~h wYll'J'i9tCa1to, że

Naturam-lie.

:'Tzychodzą

tej" z Amerytkl. Piif.m.a VOW()(JccsJ<.~

kręcona".

Słynna kolonia wytwórni fiłmowyc~ I wszys~ .uczestnicy byli już ~ob.rze. podpod Los Angel os , Hollywoo4, produkuJe clunjelenl.. Na to ws~ystko Z}aWla SIę szo
nietylko filmowe, ale i życiowe drl!'m.a- fer KeIly i wzywa swą panią, a~y bez.;;wło
ty, których bohaterami i boh:t~erkaml by.- cznjc wracała do domu, gdyż maczel po,\\,lają ?,wjazdy, oglądane p6true) przez oble rzuci ,>łużb~ .
.
półkule na ekranie.
Piękna M. .. be! daje posłuch we~wa~u
Tam przed kilku Laty w mileszkariu swego s:!:ofera, ble<nJe go pod rękę 1. obo je
Fatty'ego, znanego u nas pod nazwą Gro kierują się. k';1 dr:~wj'Om.
..
bas.ka, zmarła w tajemniczy sposób pewna'
(~kzy~ścLe n.le p?doba sIę to Oltl1arde
ntysika, tam nie tak dawno również w roWl p. Dmes, WIęC S1ęg:, ~ęk~, by porwać
tajemniczy sposób zginął od kuli rewo!.- butelk~ sza,moana i zdztehć nią w łeb szo
werowej retyse!' Taylor, który ostatme: fera. Ten Jedna.k chwy.t.:'- szybko. za rechwile spędził w towarzystwitl słynne; wolwer i pali ~ łeb mił]ud.ed'OWl.
,
gWi'l wy, pięknej Mabel Norman,d, stałe;
P.ann~ P U!rvl a?.ce , przy p.omo?, SWe1
~owarzyszki na ekranie Charlie Chaplina. koleza.nkt o!JairuJe rannego l zak.ma go,
.
.
aby nie umierał, gdyi ~o napł'awdę kocha.
Ta.m wre8ZC1Ie z poezątłuetn b. r. roze
Ostatni epi'Z'Od w komisariacie policji,
a rał .S!ę znów nowy dramat" V; którym wy gdzie KelIey z.d.aje raport z wypadków,
s~ąpil.I:. Mabel NO!1"D1and., JeJ koleta~a. przycum oświadcza, iż wezwał artystkę,
rown,ez sł~~a arlyslł;ka, panna rU1"V1an- aby wraca.la. ponieważ jest chorą na upa
ce, młody m!łJarder Dines wreszCie szofu lenie ślepe; kiszki i musi. na siebie uwaMabel Normand, Greer, ~any Kellym. źać strzelił 7,aŚ w miljardera dlatego, aby
Scenatius~ ułożył się sam w następują s~emu rue dostać w @owę butelką·
cy sposób:
Cały ten dramat trwał dosyć krótko i

w-

n releim i

pasażeTow1l-3

Ashbelł.

Archer.

da·l y \,,,'jmmość o ramiJ rr-mfk & ,otJt z AustJi,n cZitlero póUetm, Ar.t lrri MmM
Lap(Olr'tle w .'mmiIe Ind.tlam.1, 'ld0T'<l w 10 trzy pófil1el{!nil, All'e'l1. AllITllOn j l A'Jib.cm dWII
lat'<JlCll pożY'I.'j'a mal~eń,;'k,IIeg'o pięć razy i pMJfet'f1i. Alfred, Albert i A<i,()I1j p'Óltour()dz~l.a tlroI.i:l'CZ1\f.. a d\V~ ra:zy b[ńrtnięta ra.rnc'Zn~ to w~zyst!ko jej prai\\<·mvit.e
J:alka:ś
g~J/::a
stuszure
111i1'k, ż,e d)z~ fiest sz1CzęśM,wą ma~łką 19 DO~!l)mSewo.
dz.Ded.

I

st\I-i~r(Iiz,iJ1Ia.

ż.e ~

Scott

.tmJ!eźy M'ę

Gdv 'n iedawno wsiadla z mężem 00 "mi'st'rzost\\l"-' ŚW~ w maci:el"7vń·
t:ocilą~. $aldąc'eg'O na UI.,:Md, g,d!yż szu stwi~'·.
Rekord mgamJi '!1.atl.1om~a..st m:a;na~
"./aJją fclw2Jr'ku d:ostaŁecZo11e!ro na wyży
w]e'!lFe tak lljlcznl~n f<Y.l'zilny. 'k"OIFdlukim Mr. Wmi:am Jooes. murzYIik~ r,:~<;;'nr w
wrilctzac JedJen bmlet d!!a \Ą szysrkiclI dtie· Da vtr,~l ,y s1Jati!le Oh'30. lct6n.- r··;)~1"Jb :'7
a,ż 40 żon.
c~. ośwha(lczyt:
1
\Vykry~o si~ to ostatruito.,
gd\. nie
- NJe maJmy ·'P'o!le;oen 1ila. pt'zeWOlZ.it
-Di:OgąC pokryć kosztów ft:vk I'jlcz.nychgoochI1o~!k';.
- .Meż to WSzys,tdw mOl.ie <b.ilOCj!! - sP:oclarstw. sfa.!swwaf czeik na 200 doz:aprcfiesrowala Mrs Scott i wyjęhl na hl!ró \V i zo'Sltlat a'TłetS.Zto,,~ny.

Mi,l jard« Dines jadł kolację sam na nie był "kręcony".
sam z pa.tmą Purviante, swoją naneczoną
Fama publiezna głosi, te głównym 010Po pewnym czasie zjawiła się Mabel Noor tywem czynu s7.ofera była uzdrość o Mama:nd. Uczta przeciągała się wesoło, a bel Normand, w której był zakochany.
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PRZENOŚ)JE

SZ.A.MOTOWE
"

ZN liJC ,l~r::"

Wodna 12, tel. 5-22
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Ma,iimum ciep!:t
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minimum (i!Jału.
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Ha mI ei~(o

~nLbe.lki I
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Czytajcie "Republikę".
JULJAN STARSKL

·
S za t an r. od ZI.

58)1

--~-

Powieść

awanturniczo - obyczajowa
z życia łódzkiego.
Samochód wt'Zyn.ał się z nadzwyczajną
&zvbkością w nieprzejrzane ciemno~i.
Wiatr świszczał i w"Y'ł przeratUwie, targa
iąc tnlewiami pę<lzącej maszyny.
Było w tej piekielnej jetdzle coś dernonicznego, acz niepozbawi()D.ego pewne
go uroku i romaałyczności.
Na jednym siedzeniu siedziała Klara z
Kazimiet'Ze~ a naprzeciw - Palmanowl'Cz z jakąś tna!'!ką w czarnym dominie.
KlaTa połotyła głowę !la ramieniu Stin
ftenS()Il8.

srom.

Czuła w mózgu jakiś potw01'1lY
jakiś ciętar, który tłoczył ją ku ziemi.

Zamknęła oczy i starała się zebrać myśli
zdać sobj~ sprawę

z tego, co się dzieje Myśli rwały się w
strzępy, rozbryzgiwały się po czaszce,
piętrzyły i zapadały.
Ogniste węże oplotły ;ej głowę...
Wpiły się w mięklq mózg i chłeptały
eheiwie krew ...
Ogniste, okropne wę!e...
Ogarnął ni~ jakii Di~wypo-wiedz.iany
,s trach. jakiś potworny lęk.

ale bezskutecznie.

·
ren·
u
mera
a
t
•
P

Pnyttrliła się z całycb sił do &tinnen-

Mijali ~zybko ponure s{acyjki i przyBył 011 utrzymany w taktm samvm,
stanki.
nawpół o.ientaln}'ll1 tonie i lllCZl'>m się
obłęciach jego czuła się jakoś bezSamochód połykał cza..-ną przescrz;eń wie nie różnił od pierwsze~o.
piecz:niej, choć ból, jaki nurtował w gło- z nadzvrycz.ajną prędkośc}ą.
Palmano\\'!rz l!d~ł !'-ię ze ~wą towarzywie stawał się coraz bardZiej okropny...
Nagle sawoch6d zatrzymał 5ię gwaHo szką do drugiegC' pokoju . zostawtają-c Stin
TllIk o-kropny, :te graru'CMlC'Y niemal z ja- wonie.
nen~ona sam na sam z Klarą. Przedtem
kąś nadh..1tlzką rozkoszą...
Palmanowicz zak1ał c!-cho...
jeszcze rzekł do Kazim;erza.
Stinnensoo nie zastanawiał się wcale
_ Co tam znowu, ~ licha! - krzy 1 mął
nad temi dziwnemj zmianami, które mu- do f.zofet'a.
- Mot'?~ z się bl C'Z'lĆ, jak t! :o;ie·b ie ..,.,
siały zajść w psychice Klary... Nigdy nie
_ Jesteśmy na miejscu _ odpowie- d --: mu ...
'ał b dać
l
b ł
tk
Jeżeli będzie czegokohviek potrzebouml' . a.
P'f'ZYczyn , eez ra wszys o dz!ał SZOf;T.
.
wał to zadzwoń dwa raTV ... Porłw"..,. ,..; betak, Jak Jest...
Wyszh z samochodu.
~)
,~. ~1
Oplótł rękami jej kibić, wtulpł rozp.a- I
Stali prmd niskim budynkiem, okolo- dzip. wszysikiem służył...
!one wargi' w jej rozchylone usta i pił ny!"" wysokim p3'l"kanem.
Kazim:erz był, rak osz.ołomiony ...
z nich ;ej młodość, jej zmysły.
Palmanowicz zadzwonił tn:ykrotnie.
Wypadki tej nocy, następujące po soWszystko wO'wało mu przed oezaZaskrzypiał śni e~ pod jakiemiś ci~ż- bie z iście kosmjczną prędkością odtm"zyły
mt i począł ,zwolna tracić świadomość te- kiemi krokami i furtlro otworzyła się ci- go, jak haszysz ...
go: co czynt....
cha
Poza tern bliska obecność Klary i ieł
W)'Il"Wało go z tet!o &b:nu nn~łe zatrzy
We3zH na dziedziniec, a. potem po bezbro1"..Dość wobec niego wybijał myśl J
manie się automobilu i głos Palmanowi- skrzyp.:ących sch(X13ch udali się na pi~tro. norm3.Inego biegu ...
cza:
OtworZyła im drzwi jakaś Sltara koZiemia udekał.a mu z pod s6p.
- Stanęliśmy!....
biecina.
'
Ogień rozpalonej krwi uGen~'Ył mu do
Spojrzał nań nawp6ł obłąkanemi oeza
Wpuścił,a ich do wnętpa, a sama od- głowv...
l
mj':
.
da1 iła się szybko.
Chwycił Klarę w objęcia ...
- Co. Slę ~t.ał0?'"
, ...
Pokój, dO' kt6re~ weszli nie był zhy-ł
Jeknera cicho, bez<lźwięcznie ...
- W)echahsmy w zaspy snlezne 1 sa obszerny".
m?ch~d nie m'OŻe d.ale; ruSZyć .. , - odpo~tó~ł mieć długOŚCi cztery, a szeroko- Wledriał Pa!manowlcz. .
ści trzy metry,
Po ciemnej szosie, która prowadzi z
, -: At, ~sz~tko J;d!l0 - szepnął z
RóżO'we, dyskretne abażury oświetlały Rudy do Łodzi, mknął wkód cieniów no)f!kąs deternunacJą K~Zunlet·Z.
• łagod.nemil półdeniami intymne pomiesz- ey czarny automobil..
Palman?wtcz; wyszedł z samochodu 1 czenie. Podłoga była Usł<:.1C1 ,.....! ... ··-i'.i,
Klara łl<Jała bezustanku ...
wraz ~ SZ'OIerem ~ocz;ął pr.~~mvać nad wy puszysŁcmi dYWIanami. MaJleńki. c.kqgły
- Cóż jam nieszcz~sna t~czyniła, mó;
dobYC1·etn samochoou ze S'!l.jegu.
stół , dwa krzesełka, oraz pluszowa kozet B,;że, mój Boże ...
Jakoś po godzinnej pracy zatu'1'kotał ka - stanowiły umeblowanie pokoju...
A przeraźliwy wiatr jęczał i świszczał
moior, zadygotał automobil i - ruszyli
Drzwi do drugiego pokoju były uchy- przeraźliwie...
.
dalej.
lone...
_. _
(D. c. n.).

pTa

sona.
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W Łodzi mk. 2.800.000 i OdDOSl. do domu 300.000
niesięczuie. - Zamiejscowa mk, 4-.700 .000 mie~iecznie.

O Ci OSZenla·
.
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ZWVCZA".H': mit. 30,,00 za :wiersz(milimetrowy (l1ostron;. 10 noK) W TEl\ŚCJr: m•. 75000 ~8 "'j,'rs: ",Uim
tro.w~ (no m, 8 szp.lty). t':lIDESŁANE: mk. ooOOU Z3 wiersz mi1i~etr?wy (na st.r. b "'l'alty). NEKROLOG'

Z'
.
.
"
b
oJ
•
mk•. voooo za, wlc rsz :n1 ! lm~ ., O\l'Y n3 str. 8 szpa ly). br~czynowe 1 ?8blubln" ... e po tekgcie mIL IW 000. Za
*=========
agranka mk. 8.000.000 mleSlęczme,
mIejscowe o "0 proc. drozcj. Z'frao. o 100 proc. drożej, Z. te:,olnwy druk ogi~szca odmlnistr. nie odpowiada
bJrlSs 118mB! i hpabllk! l~tZli! s.no.ln Redakcja i Administracja, Piotrkowska 49. Telefon 22-14, - Godziny przyjęć redal(cji 6-7 po południu. Rękopisów nlezamówionytb nie zwraca sle
.
Kaida no.a podwyika obowill,ZUje wszystkie jut przyjęte ogłoszenia do zmiany cen bez uprzedniego zawiadomienia.
zi"-:vdaWJI"'ki'Wo .~epubHka·. Sp.

ZOili'.

odp. W. Polak.

Czcionkami .Republiki' Piotrkowska 49.

Tłoclnia, Piotrkowska 85.

~ę4akiQ; WWWsl&w RAlIIk..

