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Poińcare podjął obronę spadającego

Okrói
Rząd

budżet
swą

francuski zmieni

•

ł

będzie ściągał

po itykę w stosunku do

oświadczył, że chodZi tu o próbę międzynarooowego okrążenia Francji) prze
ciwko ktQrei skierować musi wszelIde
wysH!{l i udzielił całkowitego poparcia
rz~dowi w jego akcji obronne~.
,.Echo de Paris" stwierdza. że PoiB
care pootanowit podjąć obronę franka
przez SZC1'eg zarządzeń, opierających i
się mię'(!zv innymi w praktyce na n~. l
!itet"u;ących wytycznych. Nie m&,Ia
być C7.ynlOl1C żadne wydafki, których
pcl<rycic nie byłoby zapewnione dócbo I
damL nudźet musi być okrojony. ~ O!
He to sic okaże kQniecznem, będzie pro,
Wi-:;c1Tcznie częś~ budżetu wydatków,:
ma'ącl'ch być pokry!emi z odszkodo. ~
W~. r. wdągn{ęta do budżetu zwyczaj-Ił
nego. Jnffac.ia mc może być pod żad~
,nym pretekstem stoscwana.
lTsłalenie wysokich dodatIrowych o
pta~ 'lD pewnych kategorii llodatków', a I
zw'afz'~za podatków niezapłaconych, \
bedzi nieJitościwie ściągane.
!

uchylających się

od

spłaty odszl{odowań Niemi~c.

•

Stanisława Dobrzyńskiego.

oczywiście na całokształcie

J

l konstelacja
I

I
l

Rynek dewizowy!
Łodzi.

w

dz.isiejszym obracano na lódz~

~: t~~~~(}:~~wym
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Rząd :-owiecki Uclli2 1il swaj1ego agre, ~
.(OmUnlS
'rl1<ent .' rZ~Tsztemu pasJowi RzpCHe-i Pol~ł'\'i'e.i \\' 1r)skwli~. p, mFnis,trowi Daro\';
W dniu dzisiejszym w łódzkim sądzie i cz('!cego główne; komisjj wyborczeJ do ra- j
~kien1u, kt6ry w na.j,bliższ:'i1ch dniach okręl.!o~ym rozpoczęła się sprawa prze- : dy miejskiej, oraz p. Lewand~~g?,
ztoży t'-.:'!\E( pracy ,j opjddI sipokcznoej i ciwko. pięciu i(o.munisto~ b. kaiUdydałom! referenta prasowego. przy k~m.sarjaCle
uda s:t; do Moskwy, jako mpni:sh~ir pel- do rady miejskiej z ramienia listy Nr. 5.
rządu, Gbrona pncdstawiła w1tll~k odro.
liomc ':'1'" ; poset nadzwyczajny Rzp!,i..
Obrady rozpoczęły się o godzinie t"t-pół: cz-enia rozpraw sądowych.
'
';ej p(llC;~';~i.
do dwuna$łej przy sali '\VJ'pełnionej SZczęl!
JedlWCZęśnie adwokat Śmiaro.wskj pro.
nie publicmością. ,
sił w imienin osk~f7.onej Ei~erówny o po..
TRZf~TENlE ZiEr:u W JAPON.H.
Obro.nę reprezentowali adwokaci:, wołanie na Świad..lia sf:IIV.!.to.ra Kopdńsltie
PAT, - TOKIO. 16 stycznh. '-- Śm,arowski, Duracz, Breiter i Moszko.w-I go.
()stat:i1ic trzęsire1ni,e ziemi w JC\JJ)on,ii ski,
Sąd po ltrótk;ej naradzie przychylił się
t;'wala 12 minut', było jednak co do swej
Z powodu niestav.riE\nla się dwóch świad do prośby wniesionej prnez obronę i spra
!'iiy siabsze o potowę niż trzęsien' ę zle ków, a mianowicie P. Kabla, przewodni- wę odrot2ył.
.ni z wrześni:3',
REWIZJE NA GIEŁDZIE ZAGRZEB-
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OdroczenIe spravvy

·
yczne).

I
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SKlEJ.

BIAŁOGRóD,

rev.rizji

dokonan~j

Dy~kuSJa
· na d

16 stycznia,na

gieł~je

w

ZagrzeblU, stWIerdzono, ze CudZOZIemcy
dokonywali na tej ~iełdzie operacii niedo
zwdonych, mających na celu spro.wadzenie zniżki kursu franka. \VI zWIązku Z
lem rząd jugosłowiański wydał rozkaz alcs7towania i wydalenia Z kraju wszystkich cudzoziemców, przyła:.;anyc~ na &0rąC"\ m uczynku dokonywama takIch spekuLicji

jest

następstwem

chaw

Francji. Francja wyzysliała trald::łt wer
salskł w tym kierunku. aby kosztem l3
~warantowania
J)l'aw Niemiec stworr.yć sobie rekompensatę za niedojście
skutku amerykańsko • angietskieg4J
traktatu gwarancyjnego.
Ta polityka, która dała onwodv do
zabezpieczenia zbrojeń musi być ~r7.e·
zwYciężona przez
P'Ontykę pf'!rQ~ową
Li~i narodów, przeJlrowaozcrn ~:om;.~k
wentnie. Wszvstkię oaństwa ['/ropy
f>owinny się zmusić do przyj(:cl::t bez
z,astrzeżeń statutu Ligi narod6w, ~'<1~1a
próba przekr~z~nia tych ~ctli0w ~o
wiao" być wszetkiemi środk3'Hj sHtItuiona przez wszystkich innych C1.tm1-

JMW

I

PAT. -

sytuacj'

do

Ten, który ma największe powodzenie w dzisiejszym
karnawale.

dolarami po kur.

jej

ekonom,icznej.
Wobec tego rząd uważaj te .:nak?:'V
zen~'ar, z podobnymi metodam! _ 0< Ją"'o""a'
n;a. Nie przestając w dalszym c1a ń \\ cJą~
tyć do tego., by Niemcy pokrywały )-(\s;:·
ta odbudowy znmczonych okrerńw, 'l'7.ąd
francuskj ch~e niezwłoczni", od rO.{'l t Q'H
począ'W'!5ZY, polnywać (}dl>Owi~d!llroi .:10"
chodami wszystkie wyda!k.i, uwidor:.~nio
.ne r.arówn.o .,.,. budżecie zwycz:"\jl:ym, jak
i w bndżecle wyde.tków, mających być po.
krytymi przez Niemcy.

ł

-

pokoju do budżetu zwykłego d~łqcuno
zawsze budżet na odb«d':lwę okr<:6ów zni.
szczonych, który pokrywać jest obowią2
kiem Niemiec,
Rzekoma n,jewypłacaJ,ność rZł'!du 1.h:e
szy zmuszała do.tychczas n:ąd francuski
do uciekania się do pożyczek w celu pnkryCia tych wydatków. R~zl1!tatem te~o
stanu rzeczy był wzrost dłngów Franqi
D 100 miljardów franków, It:tóry zad ,żył

-::-

l

i j.

energiczllie podatki.

..

Z teki karykatur

13

franka.

PAT, - PARYż, 16 stycznia. - Za- środków polityki finanso.wej ma doprowa
PAT. - PARYŻ. 16 stycznia...De Journal" pooa!e wywiad w spra- sadniczy charakter przewidzianych na dzić do LIIJto.tnej równowagi budżetu wy~ie zniżki kursu franka francuslriogo z wczorajszem posiedzeniu rady ministrów datków publicznych. Od chWili zawarcia
b. ministrem finansów. Kłotzem, który _ _'ł.!&2M i&ii.'iii.... 4.Wi$Itił!lfu!ł'~,.;~""\l!a'łiEE'iłJ1iitd
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I Ramsay Macdonald

I

mową

wyraża

t rono\vą k rOlaQ
'U

votum

••

nieufności

obecne-

Li~;j.

Lord Curzon przemawiający z holei,
oświadcnł podniesionym głosp.l7i, ~~ pod
t'i'zyrnuje 'bezwarunkowo z.asady, ~j~ó:\<: 1.1""
DlOiliwi.ają utrzymanie ententy i t'i)tOZl!mierne się Fral!1.c},i. Wszystkie a.::'·'lmelltv
jakie w o.statnich czasach zcsta.ły wlsł3M
przez angielskie min.ist~rntwo spra'w mrranicznych s~ dowooem, że fozwoiowi za
~adnicnła pokojowego poświęco.no bardzo
wiele uwagi.
W dalszym ciągu d)'skusii Ramsa)
Maoo.onald ~.a!Jowk:dzl~ł yotum n;c'lfn'l>ści pnedwko gabinet.owi przyc"'e'Tl oŚWiadczył, że part ja jego. nle moie przyczynić się do tego, aby obecny rząd został
dłuie; u steru władzy, albowiem m~wa
tr(.\1l0wa ,nie odpowiadała na ,Pytanie,

c~rhPćartk I=odrw~ywna rmlerza
n_~~

za·

p .nu c oc ro.nnyc •
mu JlablnetO\Vł.
Stronnictwa Ramsay Macdonalda ,.de.'~
•
..
.
<rydOW2~~ jes! zgłQsić.w czw~rtek. votum
PAT. - LONDYN, 16 stycznia.
sInego. WIdok. dla Europy me przed· I mellmQsci, ldore będzie brznnalo, lak MW dyskusji w izbie gmin nad odpowie~ stawiają się róic,,,·o. Niemc~; pogrążo-I stępuje:
" , ,
dzi~ na moWc tronowa, zabrał głos lord ne są w lIQadlm.
"Jest naszym o.bowiązk!em zwro.Cie z
Grey, zaz!1"czaią~, że kwestia odszkodc
Rosja jest JHr:a~~m międ7:Y naroda cał~ ~o?n(lfścią !!wa~ę Je~ Kr~!e~T.~41
wan da Sle roz\vu~:wć tylko na podsta- mi. Mała Ententa Jest zbro.<nym blo.! MQSel, z., obecnl do.adcy Wasze, Kr6,·e;w1
wie I.>Ofozumienia iranCJtsko - :tn,giel- kiem w środkowej Eurollie. Ta nowa l ~kiej mości nie pOSJadaią zauf.aa2a 1:f,by.

-I
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AEXPRESS

Chaos podatkowy
ogarnął całe

nasze

życie.

Spnwa podatków a jeszcze wIęcej
ścisłość w termJnowej łcb wpłacie stanowi punkt clętkoścl naszej finansowej
gospodarki I naszego budżetu l Jest kwe
st!ą. będącą na porządku dziennym. Pań
stwo z tytułu swej suwerermoścl I kosztów połączonych z administracja ma
prawo nakładać opłaty skarbowe ł podatki, a każdy obywatel ma obowiązek
uiszczania ich w przepisanym terminie
wzamlan za usługi świadczone przez
państwo. Stanowi to wprost nIetylkO
prawny. ale i moralny obowiązek. Odczucie tego obowiązku ~ stwierdzić
to potrzeba - ujawniło się wcale silnie
po wsI{rzeszenlu naszej ojczyzny. jeżeli
jednak pan młnłster skarbu stwierdza
wyniki ujemne I chce wystąpl~ z catym arsenałem kar t waloryzowaniami
co do podatników, nie spełniających
swoich obowiązków, to trzeba się ..ozpatrzyć. czy nie zachodzą momenta J
ezynniki. powodujące ten wynik utemny.
Jak zaznaczono, podatntk musi mleć
etykę podatkową I czuć moralny ohowiązek; musi (MI być do tep wciąmięty, wprost wychowany. a w Pierw
szym rzędzie tą etyką podatkową musi tchnąć całe prawodawstwo podatkowe, bo skoro obywatel przychodzi do
przeświadczenia o Dłeetycznoścł władzy skarboweJ. Jak ma w alm utrzymać się ta etyka?
W tej mJerze przedew5ZYSMem wstem podatkowy powłnłen obcląłać ró,.
wnomłernłe ,wszystkie sfery, katdy o.
byWatel, cieszący sle pełDla praw, po.
winien odczuwać pełnię obowIązków
podatkowych I dlatego zwalnianie np.
małorolnych od podatków nie Jest włałclwe, a to tem bardzłef, te w obecnych
stosunkach, choćby jedeD mórg roD,
przedstawia większą wartość. anlżeU
niejeden warsztat rękodzielnłczY_
Następnłe postępowanłe władz wy_

mIarowych mUSI być motOwle bez za.
rzutu i obrona podaWka w Jego prawach jak naJobszemleJsza. Dlatego td
nlewłaściwem Jest. te rekursa. choćby
uzasadnione l słuszne. podlegaja opłacle stemplowej. Jetell bowiem ktoś zo·
stał p-okrzywdzony wymiarem, czy to
przez Ilomyłkę, czy też przez uledokładności władz wYmiarowych, musi nietylko lJIonieść koszta rekursu, ale nadto
uiszczać opłatę. Sprawia to w dalszym
ciągu ten efekt, te pokrzywdzony wymarem o kilkadziesiąt tysięcy mkp.,
musi zaniechać wszelkich środków 0brony, jako więce! kosztujących. Czy
to jednak działa na podatnika etycznie?
Wszelkie karne rygory. Jak: pozbawfenie prawa rekursu. w razie nie prze
dłożeni.l fasjl. wysokie odsetki zwłoki,
należytości ekzekucyjne, waloryzacja
podatku etc. byłyby wtedy na miejscu,
gdyby były następstwem doręczonego
wezwania.. względnie urgensu o przedrożenie fasił, tudzle! polegały na do"
reczonym strome nakazie płatniczym,
kłóryby był zarazem prowizorycznym
wymiarem i Da rok następny do czasu
korektury tegot w:,rmiaru. Za podstawę
zatem należy przyjąć - po za ogólnie
wytoczonem wezwaniem do przedtożenla łasił nie w Monitor~e. ale na rogach ulic - nadto OSObisty urgens Jednorazowy, choćby z drobną grzywną
wobec nłep.rzedłotonej łasił. poczem dopiero ry'g ory nale!ałoby zastosować.
Nadto co do płatności podatku. o De
oń nie opiera się na prowizorycznym
wymiarze zeszłego roku i terminach
,przepisanych. wszelkie rygory byłyby

giełdowy

Krach

vnECZOR~

przed 200

mi.

Aż

nagle w pa:tdzierniku

wybuchł

pa

płoch, niedający się niczem po~strzyma~.

Dzisiaj, gdy szał grania na giełdzi~ ().. njęto i presję rządową i rekiamę, celem Rząd sam zarządził redukcję wartości ak..
garnął niemal wszystkich w Polsc~, z dzie podbicia ich w cenie. Rezultat przeszedł ci: aż do 20 funtów. Mnóstwo graczy gieł
jów przeszłości warto przypomnieć naj- wSlłelkie oczekiwanja: ludzi opanował dowych było bez ratunku zrujnowanych.
starszy prawdopodobnie, a w każdym ra- wprost szał nabywania tych akcji (jedna Zn częły się zaburzenia, przybierające
zie najgłośniejszy krach giełdowy. Nie z współczesnych gazet podaje nawet ni.e- charakter wprost rewolucyjny. Jeden z
ku przestrodze, bo łudziłby się iskompro prawodpodobnie brzmiącą wiadomo.ść, ~e współczesnych (nie ... dzisiejszych) dzienmitowałby się swą naiwnością, ktoby do Paryża zjechało się pół miljona (?I) cu ników, pisze, że "mnóstwo ludzi, którzy
przypuszczał, ż'e jakiekolwiek ostrzeżenia dzozicmców wyłącznie dla nabycia indyj dJa spek1Jlacji akcjami porzucili swój da.
T-dołają zniechęci'Ć współczemych gra- skich akcji). Rozpoczęła SLę szalona zwyi wniejszy zawód, jest teraz bez chlebar
czów giJe łd owych. Moralizowanie i peda ka, czasem tylko przerywana krótkotrwa Giełda paryska była terenem zaciętych
walk, w Amsterdamie tłum wtargnął do
gofla to rzeczy dzisiaj ni~ modne, raczej łą "baissą" . W ówczesnych dziennikach
bWiarni, będącej główną siedzibą "ma,mocna" jest dzisiaj złośliwość. Więc nie czyta się relacje jakby z roku 1924: np. cherów" gtełdowych, porozbijał szyby,
ku prze stroclm , ale złośliwemu popsuciu 20 listopada 1719 przedpołudniem notowa zdemolował całe urządzeni'e, pozrywał
krwI dzisiejszym graczom giełdowym ma nc akcje 1700, w południe 1750, drugi'ego ~iełdziarzom... peruki (bo to było w r.
ksymą, te "historja się powtarza", opo- dnia rano 1840, w południe 1800; albo in- 1720, kiedy łysiny przykrywano peruką .. ),
w:em tu pokrótce dzieje owego sławnego na data: 4 grudnia rano 2050, popołudniU ich samych obrzucił kamieniami, aż pokrachu giełdlowego z przed dwustu laty. 2005, na drugi dzień rano 1990, wieczorem Hcji ledwo udało się przywrócić jaki taki
Z przed dwustu laty z małym okta- 1820, potem znów 1760 i t. d., aż do 200 ład ...
dem. Bo rzecz działa się roku Pańskiego tysięcy. Obok zasadniczych akcji "maTak' się sKOÓczyła nieszczę'śliwie sł~
1720. John Law, szkot z pochodzenia, z tek", wydawano ich posiadaczom "córki"
akcji brał wna spekulacja giełdowa z przed dwustu
zamiłowania do matematyki przeszedł do i "wnuczki", kto zaś miał 1
laty. Jej sprawca, John Law udekł z
na.uk f skarbowośd, a raczej do marzeó o udział w zebraniach Towarzystwa. i jego
Francji
i zmarł wkrótce w nędzy, ścigany
wytyczeni.u· jej nowych dróg. Zajął go zyskach.
ludzkiemi
przekleństwami. Ale podobno
Szał trwał cały roK. Niedowierzani'e,
szczególnie problem wypuszczania papie
do
kołtca
życia
utrzymywał, że tylko jego
rowego pien,lądza, zagad'Oieni'e wówczas które już tu i owdme się objawiało, rząd
pomysł
może
światu
przynieś~ szczęście",
Jeszcze mi' zrealizowane, kcz będące tłumił drakońsklemi środkami poHcyjn.ełiAWE4~~ WW2iiii!Wi4łf'A'iHM!
Ag A44A .,za
przedmiotem rozważaó wielu ówczesnych znakomitych Judzi, i to nietylko e- ~~~~~~~~
konomi'Stów, ale i poetów (np. "Faust" ~~
REWOLU[JA WBUM[lE[H
mieszkał biur.
~t'i
&iiiLlIIiflO1iliiiifi1ait©!lm $l «lit'''' ~
:
Goethego w n czę§cI). Law doszedł do ~ł
świetne karykatury
~~
przekonani'a, te moneta kru.szcowa jest i ""~
PIECYKI
ARTURA SZYKA
,,~~
"Ii.'&
niewygodna i te nie wystarcza dlo pokTy- "i.~
"'.ol! Z tekstem ' Juliana Tuwima poteca :-~e.
PRZENOŚNE
<ł'lł
ci.a wszystkich potrzeb obiegu pieniężne '.~
:'Ya Ksi~garnia Alfreda Straucha ~~~
SZAMOTOWE
go, przewytszającego zapas szlachetnego :ł!
ul. Prez. Namtowicza (Dzietna) 4
~~
Cena egzemplarza 450,000 marek.
t
metalu wdanem państWJ."e - te więc na- ~ł~
~.
Ostatnie egzemplarze!
",~
tety stworzy~ nowy pien.i'ądz, papierowy.
~~t1)~~
Wodna 12, tel. 5-22
Ani w swej ojczyinie, ani we Włoszech
nie znalad jednak uznania, zato otwarle- \9~&~~~
Maximum ciepła
mi ramionami pnyjął go w Wersalu ks~'ą
POWIEŚCI, NOWELE
przy
i ROMANSE
tę Orleańskł, Jako regent rządzący Fran- \ .
minimum opału.
w Językach polskim, francuskim,
cJą za małoletności Ludwika XV. Dla za "..
niemlackim i rosy!sJdm
silenia wiecznie pustego &karbu państwo poleca w wielkim wyborze
wego, ściślej m6wfąc królewskiego, podUowo&ti
iął łmiałą myśl Lawa i odrazu zradykatiUl. Prez Narutowicza (Dzielna) 14.
Tel. 13-85,
'
zował ją niejako. Prentądz papierowy miał
'<
Abonament
miesię~zny
1.200,000
m~.
'~~
"Republikę".
być nie uzupełnieni'e1ll, ale nie ogranicz 0~
7.
l}~
~.J
"
'.:. ~~c
nem ustąpieniem ograniczonego zapasu
piimłądza kruszcowego. Wydano nakaz
składania wszelkich monet, a nawet złota
nALTRI[UT
i klejnotów do skarbca p ałtstwowe go, a
•
J
Choroby
skórne.
Akuszeria
I cbaroby
I
posługiwanra się wyłącznie nowemt papie Choroby skórne,·
weneryczne i mokobiece.
wszelką sta.rannle l
włosów , wenerycz- Specjallsta chorób czopłciowe, lecze- p- trk
k 28 niedrogo. PIOŁrkow
rowemi asygnatami.
ne i moczopłciowe skórnych ł wene- nie sztucznym
10.
ows a
ska 2S5 m. 42, .I-sza
Po pi'erwszytn zrobi'01lo wKrótce drugi Leczenie światlem rycznych f włosów słońcem górskim. przyjmuje od 10-12 oficyna. lI·e pIetro.
lirok, jeszcze n1esumienniejszy. Pod pro- (lampa kwarcowa) Gabinet R~ntgena DZIELNA Nt 9. i od 4-6.
524
I światło-leczniczy PrzyJmuje od8-tO
Przyjmuje do reperacji
i promieniami
tektoratem regenta, a kierownictwem LaI pól i od 4-8.
wa młotono Towarzystwo akcyjne dla ko za!:~~~:ana.M t nł.Piotrkowska
Telefon
Nr.
25-38.
róg
Ewanglellckiej
udzieloni'Zowania obszar6w nad Miss.isippi, kM
Przyjmuje od 9-1
Godziny przyięela, 9-2 II la lekcji.
Kurs
II ~U uH li
re nłiebawem przeobrażono w potężną po
J 00 S-8
6-8 Dla paD ó-6 szkoły średnIej. Asuknie
trykQtinowe
l t. p.
Dła ooń od 4-5. 20~
"""".==
- leja l Maja 35, m.
zomie "Compagnie des Indes" . Akcje no oddzielna
8-go Sierpnia 78, m piętro.
p\.czek.ln!a
36.
118
mmalnej wartości 500 funtów rzucono w
Tanio, bo w pl'Jwatno mieszlL
niekonŁrolowanej ilOŚCi na giełdę i rozwi- 1m\'D~im~imliil~~iS!~m~• •lImll!_

•
t--------_
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"ZNICZ"

Czytelnia

Ba mIejscu ko[benki '

Alfreda Straucba ;.-

Czytajcie

.

'J' ".\'.•

l PJvbUl~Ki S. Kantor
Dr. ..;.. Dr.
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uzasadnione po doręczeniu wymiaru po chodu wym1ar podartlm dochodowego
datkowego.
na_ 75,000,000 mkp., słownie siedemCo do waforyzacJi podatku. to obok dziesiąt pięć m1łjonów. Wymierzono mu
nieśwł.adomości płatn.ika, Ue i kiedy ma podatelc 10 miljonów mkp. tylko na podzapłacić z powodu braku nalia!Zu za- stawie rozporządzt'lnia min!sterjalnego
płaty. podnieść Ifależy ł ten moment, że zastosowano wylrhrlnH{ '7 i doliczono
dewaluacje wywołuje rząd przez złą należytość kamą 5 milionów. Cóż do~
gospodarkę, a waloryzację ma płaci~ I1iero sprowadzi ustawa o waloryzacji?
obywatel pruistwa. To znaczy, że ch~ą~
Albo inny ~l['Zykład. Zawarto konsię zabezpieczyć ł idąc po linii wyty- trakt kupna~sprzedaży 28 października,
czone), obywatel państwa nie powinien przyczem cbowi:.1ztJi~ termin zg~oszenia
nigdy trzymać gotówki bez obrotów do wymiaru do dni ośmiu. Kontrakt
spelm!acyjnych i gi",łdowych, bo ina- xgłoszono natychmiast nawet, ate wyczet po utrzymaniu wymiaru. nie WyH miar nastąpuje najwcześniej w listo pastarczy mu na zapłatę podatku. Niech dzie _ już z 5-1{foiilą podwyżłcą. gdyż
posłuży przykład ~·a~;:tyczny. Pan X., I wymiar nastąpił w następnYm miesiącu
artysta. oddający si~ pracy artystycZ-1 gdylly ten wymiar przeleżał się dłużej
nej a me studiujący przepisów podat~ w urzędzie wYmiarowym. to przyszła~
kowych i dla braku czasu, znalazł się by jeszcze nowa podwyib! Czy to
w położeniu następującem:
wszyst!<o może wywo!ać poź.:}dany naPrzyjęto mu dochód w r. 1922 na strój co do obowi~zków płatniczycłt
kwotę 60 mHlon6w mkp., Ule WChOdzi-II woboc sknrbu paii.:;;;wa?
my w to, czy słusznie czy też nie. 0Chaos panujący we wszySIłkich dzle
becnie dostaie pa podstawie tego do- dzillach niemnieiszy jest na polu skarbo-

l

I

QlA

1biW;i;

woścl. Przepisy podatkowe i należyto-

ści chaotyczne. skomplikowane. nie pu·
blilmwane, co chwilę zmieniane. nieraz
z działaniem wstecz, stanowią w uję..

ciu ogrom tnldnośct dla zawodowE.'go
urzędnika, a tem mniel domagać się
można ich dokładnej znajomości u po-

szczególnego obywatela paristwa.
Dzisiejszy system skarbowy wymaga od każdego obywatela" aby pl'zepi.
sy skarbowe znał - umiał je zastoso·
wać, t J. sam sobie zestawił podstawy
wymiaru (wedle ustawy bardzo skom
pUkowanej nieraz) obUczył podatek.
wpłacił w terminie zwykle mu niewia··
y

domy~. prowadził

osobną buchalterię

dla podatków wogóle, aby życie jego
wypełniały podatki, a następstwem te.
go jest. że ma!o kto co wie, a wobec
tego l wpłaty są nleodpowiednie.
Uprościć system, uchylić kom plikacJę. powiedzieć każdemu. ,ile I kieiJy ma
z~płacłć, a wtedy i wyniki dla skarbu
b~dą lepsze i rygory bęl!ą uzasadnio~

~.~_.

________________________________

Ostatn;e
dni!!!

______________________________________
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U progu nowego okresu.

ODEON

"Y/u~U i la[~ó~"

Wypadki ostatnich dni, a zwłaszcza cech posiada jednak, w zwrązku z
przebieg konferencji w ministerstwie ogólną sytuacją kraju, pewne cechy
pracy przedstawicieli przemysłu łódz- odrębne, które zanalizowane dokład·
Przygody młodej amerykatisklej dziewczyny w Polsce.
kiego i r lądu oraz przebieg narad mej, nasunąć muszą cały szereg nieRze.:z dzieje się w Ameryce. Po1sce
związków robotniczych wykazał wesołych refleksji.
i Austrji.
W rolach głównych ulJJbieflcy Łodzi
Jedną z takich zasadniczych przyjasno i niezbicie, te Łódź stoi u
progu
nowego
okresu.
czyn.
która sytuacja obecną pogar3IIV MallY Pitou i JakOh KaUch ...
Okres ten znaczyć będzie swój sza, jest fakt, który dotąd w pewnej
bieg całym szeregiem groźnych za- tylko mierze się ujawniał, a który
burzeń i wstrząsów we wf>zystkłch podczas ostatnich konferencji w WarDziś (AS.
DzH
gałęziach przemysłu łódzkiego, czego szawie wystąpił na jaw całkiem wyzapowiedzią jest w pewnej mierze raźnie: to świadomość tego, że w
dla ivch, którzy jeszcze nie widzieli ( dta
zaostrzający się zatarg w przemyśle momencie obecnym, zarówno jak
tych: którzy chee sohle pnypomnieć,
plenvsu dwie ser}e
metalowym.
podczas poprzednich kryzysów, czynWywołać to musi z łatwo zrozu- niki rządowe nie uczynią nic albo
Paryża"
miałych ," względów rozgoryczenie i prawie nic, aby sytuacji tej zapopoci tytułem:
podniecenie mas robotniczych i pra- biec.
~ującej
inteligencji, wyczerpanej uSwiadomość tego faktu uf3wniła
miłotti"
ciątliwą
walką
o
·
byt,
.
zawrotnym
się
w łonie przemysłowców, którzy
PfI(ząlek G g. 3--ej po połl1clału.
tańcem cen i zmniejszających się z z całą stanowczością stwierdzil4 że
dnia na dzień . zarobków.
Jpan Kiedroń pomimo swych dobrych
fELJETON SĄDOWY.
Robotnicy bowiem na wspomnia- chęci nie wiele uczyni, gdy~ stosunnej konferencji wypowiedzieli się ków panujących w przemyśle łódz. przeciwko waloryzacji., wychodząc k:m nie zna, a poznać się z niemi
ze słusznego zało~~nia, te szalejąca nie będzie mógł, gdy!... nie zechce.
5p<?kulant. Spr!ledawał mtęso po ee.. drożyzna
uniemożliwia
kalkulację
Ten brak zrozumienia potrzeb prze~e wyżs7;ej D-i'Ż jaką u~tanowił Ul"Zą~ wal płac robotniczych nawet po oparciu mysłu łódzkiego, największego śro~ez kb~~~' sz.a Słę bezprełensiOftal- lch na wal~cie .~olaT?~ei, z drugi~j dowiska wytwórczości w Polsce-jest
Ma dwie sprawy. Jedn.,.za to, te w stron:( ~twle:dzil1 om, ~e.: st.osowame rysem chara~terys~ycz~ym €ałej do:
l~T.asic nicdawnych mrozów, gdy dowóz wskazmka me ureguluje te] sprawy. tychczasowe} polttykt przemysłowej
t",-*"llOś~i był utrudniony i ~brakło mięsa
Faktów tych nie można pominąć rządu i o tern zapominać nie nale-ly.
W .{.O~l ukkrył .upasy.ctelę~Yłw :p:rywat- milczeniem przy omawianiu syhtacji,
Zdawać by się więc mogło, że w
ll)~ rol:S~..1 anad,u,k' a ~ęJ&~e tylko owo- jaka się w ciągu ostatnich dni utwo- momencie
obecnym, rząd uczyni
łowmę
t oup
l 1D1 sn~.
ł
d"
.. .
tk
b ęd Złe
. w mocy, aby
Z!5łaszają~ch się po cielęcinę odpra- rzya, g yf.. mogą one przyczymc S1ę wszys o co
wial ·'z kwitkiem, dobrym zaś majomym do zaostrzenia atmosfery kryzysu.
sytuację choć w pewnym stopniu
dawał adres.. swe~o mieS%kania, ~e sa
Kryzys ten prócz zwykłych swych załagodzić, udzielając z jednej strony

no I

I

"Hrabina

"Tragedia

- "IPISI"

~fypy łódzkie .

mozna było ftab~ macme
zapasy wyborowego mięsa.
Zawiadomiony
powytazem odao6Dy
komisarjat Wy'sW swego wywiadOW'~
który, po przeprowadzeniU rewizji w lilie!'z1iamu Szpunka, ustalił, ił wytej wytnłe
11ion.y w celach ape~cyjtrycli uJa-ył pne
sz-ło 40 kilogramów mięaa i tłt'A cm,
Po zHkw1dowaniu działań wot...nn--h ne obciążenie podatkami pańsłwowemi i
Druga S<pra.wa dotyczyła nad~
'--Jpobi.-.!ran.ych cen.
skutki ..,bryków babci Europy dały się komunalnelD,f staje na przeszkodzie rozDz;e ,~.i ~ć miljon.ów kary, konfiskata we maki przedewu.ystkiem osadom miej wijaniu się osad miejskich wynikiem
mięsa i tydzie1i are:~
.skim, które stały
prz.edmiotem wyry- czego jest opłakarvy stan instytucji samo- d_o
t*'
___
.L. ·A _~ s1m z fednei strO!l'1 sfer ~dowycb, a z nądowych a ws1ad zatem różnych toG ~an t.Jan ezys eJ W V U ) " r - W ~vJl.
• •
Janing5ćl. Złodzi.ej,.szubrawiec, z włóczko dru(!eJ strouy tych wszystkich, ktony.." warzystw filantropijnych i organizacji spo
wym szalikiem na sZYj zam~st kolnierzy- na.jkrytycmiejszym momencie nie tra~ łecmych.
ka, z lokami kruczych. wł0s6w. spacłaM- głowy i wied~, co czynić nałny, by z
Drugą bolączką obok fatalnej aprowleychoa czo!o, ~doH Bi~
dwojga ~lego: wyzyskiwaczy i wyzyskfL. zacji miast jest ignorowanie interes6w
Prz'{ZftaJe Się do w m : y . .
_ "To c(), te nie byłem &ajerem i wanyeh ~ rac:"Z~ to pierwsze stano- mieszczaństwa na polu mieszkatliowem.
Iconys.-tając z okazJi, gdy ,.stara" wyszła wrsko.
W wystmlętym prolekcie ustawy o
zra~a p·o za~,.. spland~ował~ tmesz,.
Ludnol~ mkfsh, spychana ~kte do ochronie lokatorów, przyjętym przez kokanl~'ł Zł?~!eJ td ~ tyt...
nWn, cierpiała podw6łn1e, wskutek nieu- misję sejmową w drugiem czytaniu, wyI Z_OdZl~ jest czło..m:kłem...
d m-'- k
t6w. -'ców- 1\ twa ł
.
,.....-"-- l k- t_
pod .J..!-łal
Mi-es,ią<: wię7.:~ia.
o .}"'U e spe1
I1UJ
pa s
1lCZ8. Się nie~ o au; z
Q1';1Ia*.*
!ak równilet "łatusi6w' miasta, gdy! oby nośoi ustawy przez dopuszczenie dobroMała Mary!ka S, szła sobie zrasta d<l d1rie jn.sł.aneje opiekl.ńicu, opierając się wolnych umów między IokatoTami i wła
~~k:oły. Maryłci& lubi ksiątki. Tyle w na wrogiej polityce względem miast, ftie ścicielamt rueruchomości.
1Uch obraz.ków r ~k ła~ie "li'saue.
z:a~ lta.jały łnteres6w rrriesuzaósłwa.
W chwili ..c.ł ludność miejska _łaMarylcIa muS! sta.nąc prze katdą wy
•
.
•
,~y
,
stawą księgami Choć t.1mno. choć końce
W pii'2rwsrfl'1 rzędzie dopatrywano daJąca SIę przeważ,nDe ze sfer robotni.
ea!ców man.:ną po dłu2im staniu na je- się i nawet bbeesde jeszcze dopatruje się crych i pracuj~cej im.tetigencjl, pneiywa
dnem miejscu - ale Marylcta 118 to nie źródeł paskarstwa i Hcbwy wyłącznle na epokowy wstrząs ł z dniem katdym stauwah,.. '
. kL- •
1._
•
b .I..!' . --'- n dz . u.
t
R bl
K
.. -' grunc.fle mi eJs
1"', zapomma,ąc o ~z:przy ('za !tlę coraz aru;c.leJ na unO ę y l
St Ol 1 pa rzy. 1f o .nzOll1. ,ruzoe ..•. ,
ha ł
kuł'
dk
f
h
d
h'"
.,Chata Wuja Toma. .... "Wspomnienia nie kładnej ba na ji een arty ów wie,- pa tJ, w s erac rzą owyc moWl SIlę obieskiel!o mtmdurka._" ..Henryś_." "Jur" stdeh i zi~płod6w.
twarde o wprowadz.eniu opłat za komor-tyle, tvt~ ładn.~h ksią,t~ na ~~!
Wywozi się zagranieę mąkę t cuktet', ne podług miernika złotego!
.
Marylcl13. ehaałaby sobie kttprć Jedną
l .
t.n:n
k ~b"""
Parjasi budza się jednak ~ uśpienia!
taką ksiai-eezkę, ale e6t z łe~Oł je~t ;eu-: U.i%CZUP arąc W'ewnę
T ry1le
Y'~
: . , •
e!:e bardzo, bardz~ mała i
W'Ołrw feJ wskutek czego stwarza się cłysproporefę
Oto Lwów pIerwSZy zaml'C)()wał pt'~
robić w$~ystkiego. C2lefO chce,
m;ędz-r podatą i popytem - w końcu do- fekt stworzenia koalicji po9ł6Y miast dla.
Ma ~a~vet pny sobie pien~~ (tatuś prowadza się do 1mtku artykułów pierw- cchrony n'łjż, wotnicjszych. inłeres6w lud
rh! -n~ .':""'$ ~o ~koły) ale to są pren.1~dze szef potrzeby, ceny wobec tego horenda! l10ści rn-iejskiej.
łdus:'3 ... WYJmuye 1 patny ... Mogłahy 90• •
•
d'
kr k'
d t
_A. __
bIe kt~pić: ..
nte Idą W' g6rę - a elerpt z tego powo u
PIerwszym o lem o ego UWaL4UO
Ha _ trudno!...
drobny skleptkarz. kt6remu nakłada si"!. by utworzenie państwowej rady spotywPoszła .dal~j. A za ~ ja~ pm.
kary adminisłraeyfne, a nawet ~dowe.
! ,:ów, która byłaby wyrazicielką pracująL • MarylC1a ~I~aluudwa~yła. Nagle otoHy
Jeet rzeczą dowie dzion" U: .." obecnej cych sfer spotywezych.
d )8. ... y"
li Ja ~WS%~Q
ue.
•
. •
Potem ludzie się rozesztł.
pn;ełomowej ehwIli Wieś stanęła na wyłZorgan1zowanie taki~J mstyt'.1cfł w
W tl:'j chwili l'!auwatyła brak pienię-- srym poziomile materjalnym. niż miasta. państwie wypadłoby bezwzględnie na ko
ch...-.
.•
. . ••
Jedy.ia pt>tęga miast potskich- przemysł nyść mhst, które przy pomocy koalicji
..1Własrue
..za1f~~tt 'k~Tkegoi.• pa1W!.il, _ ehont;e 'M 3tremj~, a w każdym razie nosłów młast mogłyb,. uregalować stostm
to'lno,;znceso z CnOunfKn. ; MlaSC1e m _
. .
.
•..•
;r?lÓW,
.
nie mor!e decydować o zamOŻ1lo.~C1 oby- ki arpoWlzaCYrM 1 w;eS'?:kamowe.
PTzy{rzyma:ttO go.
wateti.
Łódź w tym wypadku powinna byłaby
Posa,dzC\n,. o kradz~·.~~ ~~al'!d ~<l sąWahftnia kryzysowe Młabiaia energję :oaiąc, j P śl' nle miejsce nac~elne, to w kat
dem.
.
.. .' d In'
'dł
f nk d
.
d .
. k .h-.
Wobęc jednak braku konkretnych tło- t ZmDle1SZ2I·Ją t o OŚC praW'.! owego u
ym razIe pno UJące, Ja o 'H'OWY pr~y~4 ~1niOD.O_j[O.._
J • r l ~ eJ01lOWii!.a.ia .iP.8ratu mieislttefo! _dmier- kład powojennych anomalj~
E~

zamówień ~dowych, z drugiej zał.
zapewnIaląc Łodzi specjalne przydziały artykułów spożywczych i wę
gla w znaczniejszych ilościach dla
naj uboższej ludności. Zamiast tego
na zapytanie, czemu rząd zakupił VI
tej groźnej chwili 620.000 metrów
starego sukna w Anglji - usłyszeli

w odpowiedzi z ust p. Kiedronia, te
w sprawie tej nie posiada dostatect·
nych informacji.
O kryzysie bowiem mówi się
pisze bardzo duto i zarówno praca
stołeczna jak i prowincjonalna podaje codzień obszerne informacje o
zwiększającej się z dnia na dzień
liczbie bezrobotnych, od brukowego
świstka
d o
p o waż n e g o
" Czasu • gazety przepełnione
są wielce znamiennemi artykułami:
przedziwny paradoks - o kryzysie
w przemyśle nie wie ... minister przemysłu i handlu.
Paradoks ten jednak w odpowiedniem oświetleniu traci pierwiastek
humoru, a pozostaje jedynie świadomość tego, te u progu nowego
kre~u; który będzie okresem zabu~en l wszrząsów - Ló~ . znajduje
S1ę w zupełne m odosobOlemu, zdana
tylko na własne swe siły, swój kupiecki spryt i prężność do pracy,
która umożliwi jej przetrzymanie ob ecnego okresu.
M.K.

"grubą forsę

°

stają nad przepaścią I
Orotba likwidacji prawodawstwa mieszkaniowego.

Miasta

*
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"Zwaloryzowane"
kradzie!e.
Ze sklepu tytaniowego Bolesława Clekalskiego. przy ul. Ogrodowej skradli nieznani sprawcy rótne papierosy ; tyłu".
wartości

150.000.000 mki
- Nocy ubiegłej ze sldadll tytuniowe·
go Hennana Pileckiego, przy ul. Konstantynowskiej Nt 80, nieznani sprawcy skradli papierosy, tytuń
t miliarda mk.

i

zapałki,

wartośd

Z głodu.

50 1 ' - l A t . J ki '
- e~UJ
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~~g~.mny idąc ulią Zgierską omdlał

Lekarz pogotowia odwiózł go do zbiorni miejskiej.

przez

nleostro!noł~

22-1etoi biuralista. Maurycy Pszenica,
Nt 203). w urzędzie pocztowym przy ul. Piotrkowskiej M 17, spad
te schodów, otrzymawszy ranę tłuczon
(Ki1ińsltiego

prawej nogi.
Pszenica adał się Da stację pogotowia,
idzie udzielono mu pomocy.

Poród na schodach.
Z6 łe1inia sfutąea JUłja Wazek. nil
sclIodach domu Nr. 8 JlIrZY Ul'i'cy Sz~OIł
ooj ipOwiła dzfedko.
Lekarz pogotJOwta odwJózł lJ'Oło!!llł
cę wraz z &łeck~ do lPt"Zytul'ku prz
ulicy D7.iełnej.

Zaczadzenie.
29 letnia !odat urzędt1lb Zoł6a Pryn
Dzidna 4. oraz jej słutąea Józefa T
pd1ska uległy otruciu czadem, który ~tl,
®bywaJ SIlę z zepsutego Qjl·ec~.
Lekarz ~tJOwia udz,id;iJ ilm ~
mocy.

Smłerć

przy

porodzie~

al letnia Katarzyna Szymań'ska , Za
robotnica zmarła z po, ;o·dl
prze~kłeg'~ I!»fodu.
kątna 12,

~ .pogot!O~ia

skonstal1<~~~a

zgon. ZwłokI zabezpleczono 'nn. m,'e,lSCl
aż do zejścia wladlz sa..<1oWlO ' . . poUc
~ .
.
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Z teki karył!ałur Stanisława Dobrzyiis~degc.
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Wspaniały dramat podzwrotnikowy w 8 wic-Eiich aktach.
W roli głównej znakomita
S "'"
&!II 3
~
ame kańslca art stka
r
•
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obieła, która zabiła.
Sensacyjna sprawa o zabójstwo męża pod wpływem
zazdrości.
'
W nocy z 29 na. 30 kwietnia 1922 r. w go, zdaje się być pewną. Dla tego samego)
powodu kobiety wabią tylko takiego męt
szkttfąca wraz z mężem 'W' tym domu J6- czyznę (takl'etnu tylko w małżeństwie do:
zefem, Francj:szka Jlu--onowska, za~ała ćhowują wilerności) który u innych koU~t:
mężowj swemu podczas snu, w zamiarze ma powodzenie", Wśród skłębionęj róż
morderczym, lriłka ran siekierą w głowę. ności gościńców, po których kroczy współ
Małżonkowie JarOOlowscy od dłutsze- czesna myśl ludzka i rozwiewność spogo czasu tyli młęd%Y sobą w niezgodzie, strzeżeń doby, a sprzeczności dążeń, szal'
a do tet:!o przyłączyło $~ę jeszcze to, że Ja p;,ących:n,a.s w różnych Iderunkach zagadronows:lci utrzymywał stoouruą mi~sne 2'; m~ma. charak'"łeru i płlCi, niemal naczelną
zamieszkałą w tymte domu Stefanją ł..a. zarmUlą placówkę. Jakkolwiek nj'e mo.7pa'
SttWską, owocem czego było nawet dziee Pl zyjąć bez zastrzeżeń zapatrywani<1 leko. tona JarODowskiego robiła mu z te- dn.ego z najżarliwsZ"ych wrog6v.r knbictv,
go powodu wymówki i zażądała zerwania
Weiningera, to jednak zapatry.vanie
stostmków miłosnych, lecz Jaronowski Jego ma Wiele słuszności, zwb.szcza w
odgratał stę żotti'e, że ją zamorduje, tych sferach, z której pochodzi oskarżona.
'Wszczynał aW&l·!tury w domu i
dawał Wiar?łom~~ ~?a porządku dzi,e~;ym,
I"·
••
na tttrzymanie,
a. ilosć dzre,cl meslubnych jest nieut'opC'!"
Tej krytyczne:! nocy J .a ronowska, kle- CJonalnre WIelka. N~ m6(ł zateni d',) feno
dy mąż jej usnął, schwyciła siekierę i ude- stopnia rozdraŻ't'lJć podsadnej stosvnek
rzyła nią lo1kakrotnie w głowę męża, ki'e- Za z Ł~szczewską, by doprowadzi\: ją
dy zaś mąt stracił przytomność, Jaronow wydama na swego mę~a, którem.u na ślub
ska poleciła S"I'I'ej córce ~meldować po- nym kobieren mił~ i "Wierność przys1eIicfi.
gała, at wyroku śm!lercl.
.
Dnia 3 maJa lekarz dr. Margoński EdPrZlewód sądowy potwierdził wszystko
mnnd dok01Ulł u poszkodowane~ Jaro- 00 figurowało w akcie oskarżenia.
nowskte~o hpanacii czaszki, celem usunlęeł!\ odłamków kośd., wUoczonych y
,Poddawszy następne dalsze okolacz(Bajka).
korę mózgo~
~cf zbrodnł. osobistoH podsądnej i znaNa €1e&rlwł.e Jaronowska p1'%)?Z1lllła JIl1eRlM zachowanie się fei :PO dokonaniu,
.",.,- dIIOpI prxyszll do 'eftal za,
...L.1
•
tego cryn:n potw~o
atla1irie unńątko-'
~ 4;1.0 W11't-y.
d b
., n
Jak to się zdarza,
Spi-awę ~s:zą fO.'J!pałrywał woo- 1?o mocnej t o ~tnej, zbijał P1"okurałor l
By na dloroby staD Dtesłocł1d
rai 8-ąd ok1"ęgÓWy pod przewodnictwem Wilecki obronę os,kartonei, iż dz!ałała :
Otrzymać §r~dkl.
sediieJto IDinłcza, w as-ystenq sędziów: ODa pod. ~m boi~_tni, by mąt ni'e
l\icskwy j' J<!.8trzębski>ego.
zarżnął J01 brzytwą.. W danym wypadku
Cóż wam dolega, brada
o pewnym czasłe ci pacJenci
Osk~_T.źona na sprawIe rowniocż przy- uważa oskarżvciel zabójstwo .., afekcie
ł ttemtt wasza twarz ponura?
SClskają znów lekarza nogi:
znała si~ do winy, zamaczając, iż działa- wręcz za. wykluczone, dowodząc. że za[CZYŚde za duto może pili?
_ Cóż się u kmo.frów znowu świ~el? la w obroo,ie korueczooj, ponieważ mąt chod'zi tu planowe, z ~óry obmvśbne za-i
0, niel Nas swędzI tylko skóra;
chciał lą te~o dnia zarżnąć i VI tym celu bójstwo, o czem śv.r1adczą choćby jej sło~
lutką dobę: w nocy, we dnIe,
- Jakeś nam kazał, panłe drogi,
nrzyó.;atował
brzytwę, kładąc ją pod po- wa, pO"lr\rt6rzQ1l.e przez jednego ze świild~
tM~ki nas trapią niepowszednie,
Koszuleśmy wnet pozmieniali,
duszkę.
ków: "Ja go nte będę miała, ale ta Łasz",
Pakgdyby zwierząt sfora cała
Lecz Jak nas gryzło, gryzie dalej.
Przed
!rądem. prrestmęło się ~ fwi'ad.. czoe,'V'~ka tet go mieć
będzi~l"
.
!Zębem i żądłem nas kąsała.
_ Więc kaMy ma koszuł4: BOWą,
kÓ'V,r,
którzy
~ewllt.nie
zeznawali.
na
koPo
PY'Zedls·
t
a"riOOii/tt
w
Jaskr
aw)7I:1ij
- A,ch,. ;'C!l<! Mam dla was świetne lel,f, A jednak wszy was nfeopokoją?
rzyść 00 dsą dnej , stwierdzając, iż pożycie baorw:~h tych . momemrt'ów P1·zewodu..
oc lU: z aptek~
p.y rydtlo was mJmń bóle,
- 0, niet Jam tylko wdział Bartkową, małte1"l.skte daW'rlliej zgodne, zmi-eniło się k1l6Tte na.f.bardlzi'ej obciąża.i'ą Jaronowskąl
szczególnIe od czasu nawiązania gtOSUl1lłm r rozhien,jąc obS%1emiie zezmInia po_i
:ZmIeńcie k o s z t d - e - A Bartek wdział .koszule moją.
miłosnel!o ze Stefanją Ła.srezewską. Jaro szczeRÓln-ydJ świadków-,zat,naczv! prci
nowski przestał dbać o utrzymanie s.wej iktrrator, re zada'l1d·ernf sądu jc~t pooTym, co 118. rządy lecą nowe
żooy iI dwoj~ prawowttvch małoletnich ti,i'c.lI§ć cenę tycia ftudtz!łde~o, z\vłasz:cza
Tę prawdę trza pakował w gł~,
dZł-ecl, natomiast cały ntemal nrobek od- jeś'1i zab~ ~ offla11at, wed!le stów'
Ze nie ten reform wznieca. skierkę,
((to aułeoł. k1jek Da
rkę.
da'Wl\ł """ ~ocbance,
wle"lIctego prawOOa wcy ,. wymu'eni!.i d1u.'
WIJ~r~14cem do głębi b,to ze2:.tlanłe s:zę", z !{!ego IPOwOOrtt domagal się dla
SaL
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I todzoi, przy ul. Rozwadowskiej 27, zamie-
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ił-letnieJ córeaId zmarłego, Ettgenjłt. kt6
ze łzamt 'W' oezach pnedstawiła okrtttne obchod-.venJe się ofca s ma~ W
k~znym ~ przyłrył ofclec pI1any
do mieszkania i gr0Zl1, te zarl:nie matkę,
aby. raz % nrą kon~e zrobić.
maj1I tenPnedstawiere-t ~Rartenia. pcb!łcmefo

~dnIe!J

~
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nakazy C
W dnin dzłsłejszy;n odbędtie się
lokalu inspektoratu pracy posiedzenie komisji statystycznej, która
llstali wzrost drożyzny za pierwszą
połowę stycznia.
Sąd;~<!c z próbnych wyficzell wzrost
Ildrożyzny wyniepie około 100 proc.,
hvzględnie przekroczy tę cyfrę, gdyz
pozycje odzieżowe, które wyliczane
~ą według kursu dolara wzrosły
i>rzeszło o 50 proc.
, Zrozumiałe jest, że wywołać to
:łIlllSi' cały szereg zatargów w przeimyśle, gdyż w obecnym momencie
\każda podwyżka stanowi krok ku
.zupełnemu unieruchomieniu przemysłu. Z drugiej strony ustalenie nowej podwyżki wpłynie niewątpliwie
,na szalony wzrost drożyzny, która
w ciągu ostatnich dnj zatrzymała się
·nieco w swym pochodzie.
Drożyzna ta, która całym swym
Iciężarem spadnie na .barki szerokich
rzesz robotników i pracującej inteligencji - wtrąci rzesze te w skrajną
nędz~,
'.
_ Ceny a~t~Jmłow spozyv;czyc~. przetkrocZY"ły lUZ dawno wysokosc cen

,:.vi

przedwojennych

i

nadal

pv

S'tM"owe1 re.!

Obrodea. p., L~ Almml'siki zbl1Jal
wywody oolml1"Zema, prosząc s~d 0. U-I
~ tx>dSą<flnej wtmtą je~'YJllle CltęŻ~

oRurator M, Wileckr, .." mocnem ł fędrpr
• ''U odtwnrrvł
kolein'
''' ~a
~. - J
. , '" tn
Wobec tego groźnego zjawiska- nem pT7.!etll 6Wlen]
tej potwornej zbrodni, uwyp1.1kb1 poje
tamę .szalejącej orgji drożyźnianej
dY6.cze momenty współżyda małżon,k6w,
zbudować może jedynie zbiorowy Przytacza na wstępl!? zdanie d-ra Ottona
wysiłek całego społeczeństwa łódz WeTnin~era, wyrażone w ksi,,-żce p, t.
kiego, gdyż zrozumiałą jest rzeczą, "Pł{'ś : charakter" iż kobiety nie mają iw
że w tym wypadku akcja referatu deału mężczyzny o typi~ Madonny, nic
C'1lotliwe,!!o, moralnego męzc~·1
walki i lichwą nie doprowadzi do czystego,
rnę potąda kobieta, lecz innego. . Dlateszo
niczego,
.
kobjeb 0flt'wraca sjp 00 męż:czyzny, które

dencję zwyżkową.

~

kiiego us7kod'2:leni~ ciała JJI?d wływem,
sntn.e.go . W'Z1ł'ltI:SZ'€tm~ 'p5ych~zi!1e~;o, wywolanleg{>
~nre'z
Cle.. zką
zmeWav,e,
wyd
.
tv.~
.
'
rzą ZOl!tą przez zmarlq,:;O męza.
Sąd P6 g'oodnnej Irn.'rad.zieogk)'si1
w-:rrrJr:J, mi mocy ,k1I6regO Frandsz'ka Ja
rorllnWSlK.a sl!<tatzaną zootata na 2 lata w:Ię

Iz·ienn'a
(dom poprawy) z
p.oraw z zafilCzelY1iem 4

pozh::'JwileT'i'C~Tł l

rniesdęcy

a:r,es.zmt,

'pre werrt'C-yinego. Pro1mratlotr pros.rt są'ti'
{) ()(b~ wyrdlru W ootatocz;nej ~cyrm!,.e.
(':e:I~m podanrn (l'li)'etrac.rt.
As.

Zasadniczym nakazem chwt1i staje
'_--Xx--w momencie obecnym ograniczenie konsumpcji.
Drugim nakazem chwili obecnej
staje się kooperacja, która niewąŁpli
wie jest bardzo ważnym czynnikiem!
w walce z drożyzną·
~ ~~YS{!~3:a~y ZłO\VfOgO hAfy rewoh.ver6w9 zwr6cone w 5itr~\i1ę
Na rozwćj kooperatyw zwraca się l
jedenastu kupców.
u nas zbyt mało uwagi, a niedawno l
odbyty w W8rsza ;vle kongres koo-I
Nocy ubileg!ej rra dro<l'ze pro\,,~adzą-I berga, SZJlame WT'ootewS''kIirelg'·o, 5U'r~
peratystó\'v, przemknąl bez wr<l?~nia·l C0;J wstronę \Vadkwa pomiyd:zy wsdą Ti1ę j. Abra,m a La.tJdna ll11iICS;d~al1có W'\
NależY więc uświs.domić sob:e, źe O:rtdtUny d, Ra!:y dwóch zaanaskowan)llCh. BeJ.cnato'ł\~.
\V pierwszym rzędzie
te dwa czyn- ba:xlytów, uzbrojooych w rew-o\lwerry
B,mdyci zrabowal'i ogółem 2 m~j·HaJr~
nikt winny stać się dominującemi w! dok'Ona~o I!'lapadu J1l1t1 jadących do. Łodzi l cly 656mt1jonlÓw mk.
'.
nasze m ~ydu z~iOr?W~l;t, . aby n1.óc Ij'uP'C'ów Benjamina Be'rkowj~za, Ruchlt;
p~ do~onaJI1~iI.l ~ao:mku ~.abral.j sanlk~
sk~teCZ?le. ~,r7.eCJw'StaWIC SIę szaleJą-I Rozel1, Davlk1a Nowaka, UitlJę Nowak i 7~ ktO·:ln.Ji } u~.ah SH~ G!O \~~l K<1'~ik,. &m:,\
ce) drozyz11le.
I Da~v.iKk., l"~o_~kowicza, Rm:hllę Jerozo-! Ko-źn\'ln. ~&Ie poz.tJ~tawiil.~ k9111C, S!a~
A.. R.. tUmską, DwoJrę CY'Ja,k, Abrama OilntC~ zaś .zbleghl.
.
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16 stycznia 1924

t6 stycznia 1924

giełda

Warszawska

wa utowa.

Kurs waloryzacyjny franka
Dziś

16 stycznia i
Jutro 17 stycznia 1.900~OOO mk.

(Telefonem od sprawozd. giełdo\vego "Expressu.")

II

GOTóWKA.
Dolary 9.850.000.
DEWIZY.

I

Bclg'ya 408.00.0.
Holandja 3,66S.000.

Sztokholm 2,580.000.
Wiedeń 138.000.
Włochy 430.000.

D:a wyrobów łytuniowych obowiClzuje od 14
do 20 włączn ,ie fr. waloryzacyjny • 1.910.000' mkt
Dla
opłat kolejowych - od 16 do 31 stycznia 1.900.000 mk
DRUGIE NOTOWANIA WARSZAW-

-

SKIE.
Dolary 9.900.000 (w obrotach między
bankowych).
tO,250.000 (w wolnych obro/
tach).

w -d

yn 42,OOO.ooo-41,900. o::;~.
Nowy Jork 9,850~OOO. .

LVD

Paryż

453.000 444.500.
Praga 286.900-282,700.
Szwajcarja f,703.5CC -l,695.000.
Wiede6 138,60 138.50.
Włochy 434.000-433~~.
Złoty frank 1,904.0ąO. .
Bony złote l,4ÓO.OÓO-l,SOO.OOO.
" . Tendencja ni~co mocmiejSUl.
.

GIEŁDA LONDYNSKA.

NOTOWANIA BA WELNY.
New YORK, 15 stycznia.
Dowóz do portów Atlan{ylrn i Golf

Marzec 34,21-25

Maj 34,41-45

LOND YN. 15 stycznia.
Paryż 95.00
Be1:gja 104.35
Szwajcarja 24,56
HIODalndja 11,42 i Jeoo.a CZ\\'8 j:tą
New York 424.2&.
Hi8zpaiija 33,20 .
Włochy 96,62
Niemcy 19 bimJon'6w
WiIedell 300,500

SKA.

GDA1'łSK , 16 stycznia. (Telefonem od

spra wOlda wcy gieldoweg() ,.Expressu"
Marka polska 0,52.
.. Warszawa 0,50.

Nowy Jork 9,100,ooo-9,8501) :}0,
. P~ryż .4,30.QPO.
.. Praga 283,000.
- Szwajcarja 1,100.000.

,

.

NeW YORK, 15 st}'ICZDia,.
Londyn 4,26,00
Londyn 60 dni 4,23,00
I
P'IaIryż 4,47
1390'00
Amst-eroam 37,15
'
WewnĄtrz klf'atu 10,000
.........il.
Wywóz do An-g-Ij 2,000
KO~J!uaga 17$1
WYWYL na kontynent ltf .'·Praga 2.91
Loco 34.60
.
Ber·lin 22 i p6t-23 cenl Za bI!}on' .
Sty1czri 33.85

PIERWSZA PRZEDGIEŁDA ODAN-

Kopenhaga 1,705.000.
LOJldyn 41,600.000.

v zagra·c

OIEŁDA NOWOJORSKA.

TRZECIE NOTOWANIA WARSZAW·SKIE.
bez zmian..
CZWARTE NOTOWANIA WARSZAW
SKIE.
Dolary 9,900.000 (w obrotach międzybankowych),
10,350.000 ( wwolnych obrotach).
Tendencja shba.

Holandja 3,650.000.

S

ie

Tendencja słaba.

.. ~lERWSZA PRZEDGIELDA WAR.
SZAWSKA.
Belgia 395.000.

złotego.

. Dolary 5,88.

.Przed strejkiem dozorców,

Upilec 33,35-38
Sierpień 31,25
\Vrz'eosieti 29,47
Patdzierni:k 28,60-78
Listopad 28,45
Q_. ..ł_s.....r. 28 30
ruu:L1'C1I

,

NOWY ORLeAN. 15 styczni[:,
Loco 34.25
Sty-czeń 34,00
Marzec 34,20
Mad 33,98
Lipiec 33,59
Patdziemik 28,22

GIEŁDA

PARYSKA.
15 stycznia.
.. Miastu nasz--emu, mrwied.zonemu o-Z inicjatywy zwJązlku Iokatorow zwo
Amerytka 22,34 1 pół
~: tatł1i o prz'e~ cały szereg plag J zatar- laJl1ą zostala na godz. 4 konfuTerncja w
BełgUa 90,60
LIveRPOOL, 15 sf!yczl1 ia.
gÓW grozi strejk <!oomoow domo· loka'hl inS1]Xf\'toratu pnalCy.
AngI~ja, 94,81 i pół
Sstycze6 19,38
wY1Ch, który fatalnie odbić się może na
Gdyby jednakże konferencja ta n1e.
Holandja 824
Manec 19,45
stanDle sanitarnym Łodz1.
dourowadrLila do pożą,dan.egO rezu!ła'tlu
Włochy 97,00
Maj 19,44
Nie m<>Żlla bynajmniej pocbwaTać ilnicjatywę w kJilerulllku z.ł~wJdowanNl
Szwa..brja 386 i jedna czwarta
Lil'ec 19,01
S&!nowisika kamieniczników, którzy sta strejllru poWJ'I1R1Y podjąć związki ZJalWO'
HiSu~a 287 i jednaczwart.-a,
BReMA. 15 styoz.nia.
ile uohy1.ają srę od konferencji" co nLe dowe. gdyż w momencie obecnym bezSztokholm 585
Ba wclna amer}(r.ańska .16,10 oentó~
może natunalln.ie przyspies:zy-ć zl5!kwdo robocie dozorców jest prawdziwą kalta
Praga 65,90
za 1 kg.
wania grożącego strejku. .
strofą illa ŁodzI!.
A~ IL
Bukarrs'l't 10,90
----~~~----------------------~--~~~~----------~--~------------------~--------

który

zagraża ~tano\vi
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"Przedstawicie) w Łodzi Stanisław Kubia!, Aleje HościuszJ1i Nr. 41, tel. 19-93",
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WSZELKIEGO RODZAJU ZLECENIA
DO WYKONANIA
: NA GIEŁDZIE :
ODAŃSKIEJ, ORAZ
:: WYKONUJEMY ::
WSZELKIE TRANZAKCJE BANKOWE

,

ii l

Dr.

'

l. Rakow!kl.

Specjalista chorób
uszu, nosa, gardła

rl;;i'i')

na poS?czególne grupy ludzi, środowiska i In~tytucje w czasach obecnych I Vi epokach hislorycznycJ;!, drukuje utwory z literaturypięknej, podaje mnóstwo wiad0mości p01ytecznyeh i ci~kaw ych,rozszerza st.ale zakres swego p(ogtamu oświatowego i informacyjnego.
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MILO:.CI. ~ P'."~
ID
Wychodzi l-go i 15 każdego miesiąca.
p przyjmioL~. 12-2
W katdym numerze omawia sprav..y po lif~
lityczne i społeczne kraju i zagranicy;
r
. :;
Dr.
zamieszcza artykuły popularno-n<Jukowl',
,1 W D tkf •

~

~

.

ogłaszarze.czy, rzucające światło

l/.J

MAKLERZY

.
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Choroby skórne
I weneryczne.
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2.40 . puukty.
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Przyjmaje ud 4 - 7 y,
i śwtęta9-l)

, w n,edziele

~ Leka-;:-Oe9łJsta

ii1lewita .

r;q nale~y pomnoź~~ pr~ez ~aż~~razo~y.m~o~nik kslęg~
fu~~
[ij
. Adres RedakCjI I AdmmistraCjI :
rĄ .
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.. ~ I przYJmuJe od godz.
~ 10 - l i od 3-7
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, OficJaln.a Ceduła Giełdy Warszawskiej
akcjowej i dewizowej jest do nabyCia

W

Polskiej ,Agencji Telegraficznej
Zawadzl(a 11 I

Telefony 111 i 1524. -

płt:tro (Wojewódzłwo)4

-

Codziennie od 1-3 po

W, godzinach rannych wszystkie notowania
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giełd światowych
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giełd
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" Iszystko już staniało .
Zastój w ~nte~e!;h i I
~,,!,,~ó
przem. e.
pogarsza sroga zima i brak

-----

------'-'--------------

·

T"I.~!': ~,,~e -;eez

Zjazd

ś

'."*,-,-,

opał u. -

.... i a" "a"t".",ików do
J dobrane t?~JiI!r2y~,twO. -. Sir~~~r:a pr7.ygoda
szambelana

Sytuację

Nędza i

Trembet:k* 9.°· ""7" Pe.ns, ~

choroby wśród dziatwy.

of csahstów

szen~ d:tHeC!z~~zl4;ł. ---

rwa

Fa-B'szer-ze

powracają do k"e ..

wygrywa: c.

Berli~ 10 stycznia.
propa$!anda lub inne przyczyny wywo
Z końcem 1805 r. pani Zofia, wdowa! na przez rząd moskiewski dawna emeryZ niejaka chelpllwością mówi się, ja-I bły szereg demonstracji. Tak np. dn. 2 i po S.zczę~n~m Potockim, ?ow.~6cib z włó tura. N'eszcz~ś1iwy swoje wmieszanie się
koby w Berlinie "tuż wszystko staniało". b. m., ogrolnl!a .stosunk.o,,:o part ja meta- :;ęg l ~o SW1eCle do rezyden~Jl w T_;~CZY-I dc szajki ciężko przypłacił.
t
W rzec:tyw~tości rzecz się tak przedsta- lowcow od- "vnh r:rzYJ~clJ. płac z kas fa_lllle. Plękna greczynka, ongi wyKUPiona
Pe',"'nego razu targowiczanin Wigur.
w i'l.. Jeszcze przed kiJku tygodniami, gdy bryczr...-~h. dO;~.J.g3,~ąC &!ę .1)od:-nrżek. W l z har~mu p~wn.e~o tu,~a ~ Shmbule, r~z i skj wctągnął (1.0 podczas puli w karczemną
l'bty5tyka wykazywała np, 20 procent sfrawę ·ę :\"&.10 SIę .mlnlsterJtt~ pracy, poczę_a. tu z;,:cle w naJwyzs~y:n $tQpn~u' a;v~.nturę. W kłótni wymierzył mu polipo~r~,żenia, wszel kim pracownikom wy- starym 5WOun z~c~aJ.em zapewma)ąc ni~ skand~hczne,1 gorszące., ~a Jej wezwame c~ek, a wyzwany na pojedynek z'idenunrJs.C0110 8 procent dodatku drożyźmatw- zadowolonvch, ,~ ,, "1- v.:kt-6tce stoslmkl z całej I?raw,e Europy sctą~n9ła do TlII- c!ował poetę do policji. Trembecki zgryp.o, \YI cz~ie obecnego "spadku dro:iyz- ulegną P?bpsz~~u . OblC~ankami ob da. czyna w:clka ~ll!sZ -'l. M·"h,,?: 'c :~l1ych a- ZlOny podobną podtością, wpadł 'I obłęd
nyo 20 procent, urzędy, fabryki i zakłady ~~ono mlano TICie robot~lk6w z fabryk wantu~ntków 1 facho'wych sZ1..1I~ro~.
. tlmysłowy i już do śmierci pizytomnośc i'
prz~my lowe n,atychmbst zmniejszyły pła '-'lemnes _. Ka.Uze;l1, ~c : ga',~chertsk~p
Gł ownym hersz~e.:n .ohydne) zbleranl- Il;e .uzyskał. Pomimo to,. nadobna li!ospo,
c~ iracown;kom o 25-30 procent. Wy- pa, K;;o.r.-Bremse a t WO~OlC p~awle ny .by~ słyn~;y. ka:-Cla.z l f~łszerz w kart)', dynI Ule przestawała Wlgursk;e~'1 UW1\TliJ< '.'l1cźna sobie łatwo wyobrazić. Lud. wszY:;,XI C~ członków V; B. M. L (z'.. zku 1l1e)~~1 ~adzk lewlcz, po n,Jm sze dł osławI o zac za s.wego miłego towarzys?,D. .
ność znalazła się w większej nę<łzy, niż met?-lowcow). Na~tęDme d. 4-~0 ,m. za ny kSlązę,. A?am Pomńskl,.generał ~a ,Rz~
l?~, lIczby stałych graczów w "moje
poprzednio, w przemyśle zabrakło goto- streJkow~ł,<? ~koło 140.00D robotrukow 0- ~zypospohteJ, poseł na sejm gr~d'Zlenskl ~w~Je; s.zto.sa, bakarata i t. d. stale nalewizny, handel ustał i nawet ludzie wzgl~d raz. urzęCintkow ,It;tbryc ..ilvch. .Wszyst1~o 1 s~edawczyk, zmarły następnJe. w ry?- z~hgosctnnle przez ex hurysę podejmowa
n ic zamoi.:ni, znaleźli się w kłopotach pie to Jeszcz~ b~ rdzleJ -y;plywa na Ujemoznosć szt~~u na ~odwa.1ll, w WarszawIe. NIe m. dZierżawcy, komisarze, podstareścio
r.k':'nvrh. Przytem robotnicy fabryczni wykonant~ zamóWleń przez wielkie fa- mU1e)S~Y rej wodzlł w tern dobranem towa 'Me, nawet loka.je ku ' :larze i furm;:mi z
pr ;2c;::~.:!ni pracą, n;e mogą się uporać ~ hyki tutejsze.
rzystwle franc:uz C?nto~, ,.,we wszy'stld~~ j ~j d?br - co daj~ tem dosadniej::ze "\'vy_
];a"'pG:':':~T';cm ll1łjpilnicjszych potrzeb ży
Wpływ clrożv:ny i braku za opa trz ni'a sztukach ~arC!anych fosw.tadczon y . ~!e! ; hr.uenie o towarzystwie tulczyńskiem.
ciQ\~'vc;J, 'ro ze swojej strony wywołuje na zdro '.\"i~ dzia~iłl ' b2rlit,lrr,) i~st n'logół sd prz~ zle hnym stn e zaJmow.ał równlcz
Pad Zofja podczas wizytowan ia obowrz~"h, kErych uspokoj~niu ni~ sprzyja onłakany. ';!edług urzęt!o'Nych (~nych, o. wn~ C ru~a~ zewnętr~nle ~alo?-o- Z?W mos~iewskich nauczyła ~ię nikogo
nie~,łyÓan;'Z lTlfOin:} z;ma przy słrnsznej ~ebranych prz:::- u1'z~:! shtvstyczny przy :W lec ' a
l, o
i'b1
M1ą( czr.łskle~o nl~ krępUjących zwyczajów towarzys;dch.
k
drc'Ży;' f';C 0,\1111,
min. oświecenia publi,:zne/.!'O tJ,łód i c1ł6d ! ~y11l, a lM"OWS {lcg:>, ory. we _.11~. pa- Chcąc dostać się do jej sa!onów, nie trzeB ..... !tfl~kic kółko komttnis.t6w, nieu- pomiędzy dzlatw~ szkoh:'- czyni spusto- rnl~tn~<arzA tCllr~1tS"zcz)e wskwgo l hlStO- ba, było P?siadać innych kWCllifikacji , 0stanr::c z,ó'.patrzone w Moskwę wszelkiemi s.zenia. - 3tv.rie:·dzono, iż znaczny pro- rv:
-r<ł;.
k: ;;;'~Ol bhył synem czło- pracz pug1laresu, napcłnione!~o $!otówką
~iłal11: sb ra się o podtrzymanie wśród ro cent dzi'atwy zupełnie nie nosi kc::;-:ul a red a. .ru.e~e no lO le c wytanego na oraz gotowością grania całymi dniami ty
ezac
bot;;j:.:·ZY ruchu opozycyjnego. Pani Róża wi<>ksza ~ęść młodzieży ch szkó} n.i~ ~ra
"
t
. t
-.
. k' . godz;~a~li.i m[esiącami, aż do Ztlpełn~óo
\Y!aistein pp Pieck Katz Scholem Hersz przynosi śn:adań, tn'zvn'ierając głodem Ol r erprOWlan :taJs er afmJl rosY1s lej opr"Zn1ema kleszeri.
""
feld i in.,' z3.r·eiestro~ani ~rzez władze tu- Wśród dziatwv brak t111szczóW c,'az drG~
Jano~,. rezy e~t t p · Potocld~j, z ~aPonieważ losami rządziła tu wyłacznie
tek:r.e, swoi", działalnością apo&Łoh.ką pra ~vzna mydła r07"ows.zc:hniły choroby ~a cZYWls~ą J;rzec ę n.zgo moskrew~kle- sztuka używania fałs,zywych kart, prze"
gna sowietom prz"óotować triumfy. Nie- lak szkorbut, grypa (;;.::::.tkowo p~rsOnurzę
łl~ten entub'.y, Pi:szCza.ł t,u H!5r~ne orzechodziły w ręce kilku mistrzów
po~ ;~oli ta mnogość ~artii robotniczych, 0- liche Gri"'1z ~"', rachitjs, chorobę ~/a!do- c mary.ni l a ":0 zaro :onyc..
? naJ- adziki;w1cz wygrał tu sumę 2 miljony
raz viynikająca stąd niemożnQŚć parozu- wa i r.o.dto, ",:szelkie muzIiwe choroby s~ut't;leJ~z: do ~pI~ywan61~rad wmresŚal zł!,,:, kS1ażę. Ponińs.ki miljon, Canten pół
mieni . . . się w duchu jednolitym, tem bar- skórne ze sW1erzbą, -: ~;;emą i in.
sl.~rm.vnAz po~ a
ł e anT WObt! I ~a mJ.I]O~a, Wlgl1rski 700 tys., pani Potocka
D1s
dziei razs'ewają zamęt i chaos.
To są kwest;e, głównie zajmu;ące 0_ :ł:.:i:k z~~s i~C7 u: . aw . ~eb .1C {I .• tez nI~ mało. Spelunka szulerska przeNie jestem w możności ustalić, czy o- pinję berlińJ<ą w b; ~':acym karnawali!!.
Naiwny w r ' : b":,' rachaJusz l s,a ej woh trwała. do 180? r.: t. j. do czasu zgonu Je.
,
ę" ... z lrow
zar.d,u prze~ry- rzego 1 zamkOlęC1a SIę Potockie' w klasz,
wał wszystko, co mu przynosIła przyzna- torze.
1
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Czu zapalenie ślepej kiszki jest dziedzfczne? Mlf~'lKA
,W!C'l'l lekarzy

'\'A'nr:! u.,d kwestją,

zastanawiało się od da-

udało się zebrać I

czy zapalenie ślepej
ki slk i fest dziedziczne? Pewien lekarz
-we -':luj swoich obserwacji twierdzi, te na
30(1 fil,cjentów znalazł 40 procent dziedzi·
czn -::-~) usposobienia, polegająl'Vch na wła
-1
ści wr> . c luch budowy i położenia organu.
ó b·L
t · -ATnm. zn.w
aoacze zwa CUlą ~wnow·

C7.0

tę teorJę.

§załan

59)

Łodz·.

t1>:*,

Iweszła
Drzwi lekko uchyliły się i do pokoju
cicho pokojówka, nawpół ubrana

awanturniczo - obyczajowa
. ł ' d k·
Z życIa o z lego.
f
.

Blady świt zajrzał poprzez różowe firanki do pokoju Klary. Na nieposłanym
łóżku leżała. skulona jakaś postać...
Byh to Klara...
Wtuliła głowę w poduszkj i łkała bez
ushnnie.
Ok'ropne przej'ś'
CIa u b'lećIłł'
ej n ocy docho
'
t'e ra"." do ..
, . domos'ci ....
d z;''j.y d
opIero
leJ SWla
.
Miażdżyły potwornością zmęczonv uT
rnysł Klary... Chciała wmówić w siebie,
że to wszystko, co przeżyła było czarnym
kcszmunym snem...
Nie mogła sobie wierzyć, że to nie
była zjawa, .. Naga rzeczyvn.stość stanęła
przed nią i mrQIziła krew w żyłach...
- Boże - szeptała do siebi'e, ja.k w
gorączce - cóżem ja uczyniła, cużem ja,

jona.
Cisza,..

Z3;wołał:"1 raz jeszcze,..
Milczenae ... k
Położyła lek o rękę na rami<zniu Kla-

ry.

-

Panno Klaro, panno Klaro, co się

stało?...

Klara zerwała się szybko... WielkI
przestrach bił z jej załzawionych oczu....
. N~ twa~y po~oj~wki malowało się
wlelk~e za~le.pokoJen1e...

- łCo SIę stało
... - t pytała
C pani?..
h
? drźą
cym g N"
osem...
zy pant Jes
c era, '.' . l
ł KI
le, me - szepnę a
ara z WIe k'1m roz; targntemem.
.l··
- B ~,proszę panI. - tł'omaczył'
a stę
l'okoj6wka - Antom, sprzątając na kury
t.."trzu słyszał jęki pani i przyszedł mi powiedzieć ... Przybiegłam natychmiast... My
ślałam, źe pani zasłabła nagle...
_ Ależ skądżeby... Belą mnie tylko
zęby okropnie ... Nic więcej...
- Moze rumianku zaparzyć?...
n;eszczęsD,a uczyniła?....
- Dobrze...
Wybuchła długo wstrzymywanym, 0Pokoj'ó wka wyszh ~.,.·\ko z pokoju.
kropnVlll płaczem ... Ciałem jej potrzą~o
Klara spojrzała " . l :,(1' 0 i omal nie
łkanie , ..
krzyknęła z przeraż enia ,..

· W Lodzi - Zamiejscowa odnosz.
mk.
Pren 11 nl era ta.
Zagramca mk.
mk,2.800.000

Zi wyda'\>

Obiad jadła z apetytem .. , Po obiedzie
Czuła wjelki

jakimś n iezdrowym, fosforycznym świa- bezwład.

Podeszła cit:ho do Klarv...
tł em... W y gl ą dł'
Nag le otł'
a a, ja k mara...
worzy y Się dr zWi 1. d o pok'
OJU
- Pr,oszę pani - szepnęła ~;:\niepoko
- Boi:e, Boże - jęknęła boleśnie..... wszedł sztywnym krokiem lokaj.

Powieść

Express Wi8ttorny i Republika łącznia 5.800,DOn
,_ o
.

Twarz jej była trupio blada ... Podk11\-

Repu bl-k " .

żone sine mi podkowami oczy błyszczały położyła się na koze~f{ę,..

jeszcze...

--x--

t ;

I

CzytaJ·C·le

•

niesięczuie

J

l

Wyroby Futrzane i
19

W ostatnich czasach duński lekarz dr.
Vezning obserwował 1393 wypadk6w w
~zp'tah w Kopenhadze;, ~ 292 wypad~
kach można było ustahc, z.e choroba wy
t'tępowi'ła u innych członków rodziny, ale
JULJAN STARSKI.

/

Najnowsze modele:
co do 611 pacjent6w nie
Contlnental, Mercede~
danych.,
l
Orzeł, Underwood i {n.
Ni'e.jalci-e znaczenie ma również fakt,
nowe i l1tywane.
te choroba ta występuje częściej w pew- 3 p~~oje z kuchnią z w~zelkiemi wygo.
nych porach roka Sądzono dawniej, że darnI przy ulicy Piotrkowskiej front
Taśmy I gat. i wszelltte
wj'OSllla i. jeSień usposabiają do niej wsku- I-sze pi~tro, stosowne r6wn!et na lokal
przybory.
k..d.. h
.
R
handlowy, zamienię na 4 - 3 pokol na
te na~. yC zmian powletrza.
ówni€ż bocznej ulicy.
270-1
Rep~racja maszyn.
katar kiszek ma usposabiać do tej choOferty do adm. "Repnblfki" dla
Nauka płsanla na maszynacłt
roby.
.Zamiana mieszkania" .
Jednak dr, V Emling twierdzi, że nie
-i
udało mu się ustaHć zwlqzku pomiędzy jej
ADOLF GOLOBERG, Andrzeja 1 I-m piętro
występowanien:t a określoną pO:ą roku.
lIU~:'JF.łł!:K P·ł"trhowsba
w pod (
Da~sze o.śwl~dc:e!'ia. pr~yruosą. z pe- • ~ljjMI~L I . i! !'.. 1l . ,~6rZIlI
wnośClą wyJaśnteJlle tej clekaweJ kwe_llewa 2-ga oftcyna, 2-gie piętro ,
stjL
Tel. 24-66.
18
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i

do domu j'~-;;;;;;;

4.700 .000 mie si«;cznie.
.
.
8 .000.000 mieSIęCZnie.

Drzwi od pokoju uchyliły się bezszePodał Klarze na tacy wizytówkę ...
Iestnie ... Weszła pokojówka ze szklanką
Wzięła ją w rękę ...
c.dwaru rumiankowego...
t'
- Kazimierz Stinnenson - przeczy'
- P~s~aw na nocnym SłO"ku - rze- {nla, czując, że krew uderza jej do ~łowy.
kła do mej Klara...
WIł k 'tk
b
Postawiła posfu!"znie szklankę .
a czy. a TQ o ze so ą .. ·
_ Czy pośc·e!i.ć pD.ni łóżko? .... _ !
\Vreszcre rzekła:
wielką llsłuznością zapytała pokojówka.
- Poprosić ...
_ Nie, !lie trzeba ... Prześpię si~ już
Do pokoju wszedł po chwili Stlnnen.
tak ... A która teraz .f.!odzina?..
san z bukietem alpejskich fijołków w rę- Ósma, proszę oani...
ce. Ufryzowana starannie głowa lśniła
- Dziękuję ci ... d.oiesz już wyjść.
aż w Św i etle lampy od znacznej ilości po
Gd,.' w"szh.
Kla ra l'zl!cih s: ę na łótko mady...
J
- Zasnąć i spać, spać - szeptał a
Podszedł do nl'eJ' elasb!cznym
!<_""'vkl'em
J
zbieIakmi wargam i - przespać ten dzień i z gracją podał jej kwiaty.
,
ł
. .
~ ~zesp ac ca e zycle...
Uśmiechnęła
się blado, ale nie """.
J a lras. d zlwna
'
"]
apa t'Jd. pOCZC: ł'
a Ją ogar- ciągn.ęła po nIe ręki...
niać.
S
Starała się nie myśleć o ' ·~zem:..
pojrzał na nią zdumiony ...
Po chwili zmorzył ją dęi; "en".
- Pan się dziwi, panie Stinnens,:,n'?·Gdy się obudziła , zmrok J ' zapad'l.L zapytała z cierpką ironją Klara.
Poprzez okno wpadało światło gazoMilczał, zupełnie zbity z tropu.
",ei latarni.
Klara spojrzała nań z jakąś wyniosła
Klara ubrała si ę ::zvhkl1 ~ uczesała .... dumą.
Zadzwpn;h, .. ZjaWiła się pokojówka.
Wreszcie rz~kła spokojnie:
- Czy juź po obiedzie, M.arysiu?
- Po co pan tu przyszedł, p::;l1ic StinTak, proszę nani, już dawn o...
nenson?
- Daj mi coś ch zjcd::cn.ia...
(D. c. n.).
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ma ~t~. "s,~at[)·'. "ADESŁA~;E: mk. ,,0000 Z3 WldSZ milimetrowy (na str. sZ.1'3i1l'J' XEKROLOO
mk., l.io()('lO 2~~ \l.'l?rE'l mlli.rn:~t:owy na str. S szpaly). Zl:ręczynowe i zaślubino'9,te po te ~'st ie mk. 110.000. Za
llIieJscowe o oJ proc. drozeJ. Zagra1. o 100 proc. droteJ. Za lerm[nwy druk ogłoszeil adm[nlstr. ni.o dpo\\-i arla
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Redakcja i Administracja, Piotrkowska 49. Telefon 22 l4. Godziny przyj~ć redakcji 6-7 po południu. Rękopisów niezamówionych nie :twraca się
Każda nowa podwyżka obowiązuje wszystkie jd przyjęte ogłoszenia do zmiany cen bez uprzedniego
zawiadomienia.
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