I

lO

ł

y ILUSTROWANY.

R~O~K~Ii~'LI_______Ł_Ó_D_Ź~,_C_Z_W_'A_R_T_EK~,__
17_S_T_Y_C_Z._N_IA__19_2_4_r_.______!~~_ _ _ _ _ _ _N_U_M_E_R POJEDVŃCZY MK-.1-5-0.-00-O------~L-~1~

ló

Związki-

che~

d

.11

Z

klasowe zdecydowane
Pozostałe związki

ZastraszaJący
W dniu wez.orajszym natychmiast po

88,34 procent.

są - poprzeć

zawodowe

zajęły

swe

stanowisko

żądania

strejkiem.

wyczekujące.

wzrost redukcji robotniko-dni w ostatnim tygodn.iu.
Ustaleme łennmu strejku pozostawio-

z załoie1lia, 18 fabryk po 3 dn!, 4 fabryki po 2 d'1;, ,
że nie są ooowią.umi d~ ~t{)sowania wskaź jedna fabryka była niec?ynna.
Natychmiast po odbytych zebraniach nika, ~dyt ustawa, ~'d(kolwi* ma Obowl~
W przenlyśle wełnianym 4 fabryki pn
zwróciłiśmy si~ do przedstaWic!ieli prze- 7:ywac od 15 stY~!a , to jednak dopiero cowały po 5 dni, 9 fabryk po 4 d,\~i , 14 ia
mysłu., :r.wiązków zawodowych łV-'U f"y. z chwilą faktycznego wejścia tej ustawy bryk PQ 3 dn.i i jedna fabryka 1 dzieu,
1jI~'~J ~~ z prośbą o sprecyzowanie w życie może być mowa o jej stosowanitt.
Stanowisko przemysłu uzaleinione ~
swego stanowiska wobeoc DoIljakt1l8]ni~j
W chwtli obecne; jedną z najakinal- due od całego szeregu czynników, kMr.
szych zagadnie6 w prumyśle.
niejszych spraw jm redttkcja pracy, któ- nie S4 dotąd do&łateczme skrys1alizo_
ra zatacza coraz szersze kr~gi, tak, iż w wane.
przemysłowców. okresie od dnia 14 do t"-go b. m. redukZwiązki klasowe
Przedstawiciel przemysłu ołwiadczył, cja robofniko-dnr1 wyniosła 'W prumyśle
że ustalenie stanowiska przemysłowców bawełnianym 32,7 proc.., a w pnemys1e
(p. Muszyński).
w chWili obecnej w sprawie zastosowania ..,:~rl11!!nym - 39 pr()c.
- W dniu dzisiejs:tynt :r.wróclljśmy się
wr.kaźnika jHt niemożliwe, ponieważ kon
W tym okresie czasu pracownIo 7 fado zvńązków pnemysłowych w sprav/a
ierenqe w tej sprawie odbędę SIlę dopiero hryło: pt'Zlemysłu bawełn!anego po 6 dni,
za"tosowanla wskaiIlika 88 proc, a wyni.
2 fabryki - po 5 dni, 6 fabryk po 4 do;,
w dniu ju.trz~szym.
J..ów : e) ..xcji OTU inłerwencjj u czynlUi~!!~~~!!!!!!!:!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!~!!!!!!!!~.!!!!!!!=!!!~!!I!~. ków rządowych nie moina przesądzać
Stwierdzić jedn.~ należy z nac!3![;e!~, że
wi~1{szość delegatów fabrycm.ych wypoZ tekf !ła~ykatur Si nisław a Dobr:zy~skiego.
Przemysłowcy wychodzę

'zakollcz::'1 i u posiedzenia komisji statysty no z~do",i.

cznej odbyły się zebr.mia delegatów fabrycznyr,:h, które miały na celu omówienie
sytuacji w związku z ustaleniem wSKaźni
ka drożyźnianego.
Na zebraniu związku ,~Praca" omawia
no sprawę zastosowania wskaźnika za
pierwszą połowę stycznia w wysfrkości
88.34 proc,
Referenci wskazywali na konieczność
zastosow~d."l tego w51-m,inma, mimo, że
natrafi to jak zwykle na opór przemydowc6w.
Po dłu:1:'.l'l'!""! d,kusji uchwalono obszer
,!tą rez{l<lucję, w które.i domagano się cał
koW1tego za..<rt()S()Wan1a ws' ~ic.ika droi~yźniai1lego - nie powzięto jednak w tej
lIprł'.w;e ostate~ei decyzii, gdyż stanowi
sko pł7.etnyr.lowców ustalone zosUm.;e do
piero w dniu jutrzejszym.
Na zehraniu tem omawiano rlóWłli p "
kwe8t~ę !)trc;ku metalowców. W d-ys;t.. ·, '
porUS7...ano s,~rawę odbytej w niedz.lelę k':"ferencji związków zawodowych oraz ."
chwalono n~ pierwsze wrłzww:e me{l'
lowców poprzeć ich st~ejkięm protesta
cyjnym, t..-tóry u.zaleŻR10ny będ-De f)' I
wspólM:J,o JY.lroz~ma zW'1ą'Eków ze.w ~ :
dowych.

Opinja

- --

wiedziała ~ę za slrejkiem.

1)--

I

Irrzybierze

on iormę hardzo os(rą, p,dyż
Il>~dzje to walka me tylko o wskaźnik, at~
l - o ustawę wskain.ikową, o zabe7,pj4'!cze'"le n.a wypadek bezrobocia, jako też o Uf
. ',py, kasę chorych i t. d.

:

.JełeIi pnemy~łowcy nie pójd~ całk.,..
'"!cie po Ii!lji naszych żądań, to strejk bu
: .~rzględD!e będrle proklamo wany.

I

Zebra'1 1e zwtJJ.zku klasowego pow,;."~ "
szereg :o-asadiU,iczych uchwał w sp:raw:~ ,-

I

tuacH ol:.ecnej, tlchwalaiąc zasadnie.,.- i
streik I'I9 wypadek ni~zastosowal!ia wr.'-~
mika.
:
U4\ł.,:W'r. ': • _,
..,
_
, _ ".z' ,

Stan finansów Państwa

lepsza

WaT!'7._'lW">k;

się.

t~i

strejk ten w pewnej tylko mie.
ue uuleżnimy od słił.Dowiska pozostatych zwięzków, a w każdym bądź razie
To

t
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Związek

uPraca".

- Stojąc na shnowjsku stosowania
wsk&imika, doJr..ag~ć !:ię b,<dzicrr.y ..alko..
witego z,astosowania go, a '.v ra7,ie nie-

front i I<ulisy.
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deifi'iemy
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Cz\varte

Z :!:estawień kasowych P. K. K. P. "''Y.
nika, że w pi~rwsz~i dehadzie s1.yczn:,,,
zadk:i.--enif.! skarbu p:a~15hva w P. K. K. P.
po rn:r, !?;?rwszy od pół roku sIę zmTJej-

\vyjaśnienie ustawy
majątkowym.
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o podatku

krok~

w~kaźnika,

:Na razie ale podejm\1jemy żadnęj akcjt
ale Jl.nlrchmiast po ll!':t~!~m;H s-t~J1owlska
W"ars'?::rw!3ki korespondent IIExpr~ss.u· dnia 1923 r" drugie (ogłoszone w Nr. 123
przemysłowców -- poweir:';"n~;' r,,~ ... dn>
wP. K. K. P. wy telefonuje:
D2:i.en. Usfaw),
ustalenia warto ':1.C uchwały.
M"ił:
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Terror, jako

środek

polityczny, Niemczech
StraszliWY lIlord dokonąny w Splrze
przywódcach nadreńsklego separatyz
mu przez zamaskowanych 'aacjonaUsłl6w
bawarskir.:h, rzuca ponure łwiatło Da Dattr6j nkmieckiego społeczeństwa.
Spiskowcy zamordowali p!ęciu najwy
bttmejszych separatyst6w Palatynatu,
którzy słanowBl rząd proklamowaneJ
przez nich mepodległej repubh1d. Rozpałrufęc przebieg tego krwawego ep:zodu
musi się dojść do przekonania, że rząd ba
warEki pozostafęcy całkowicie pod wpły
wem McjonaIist6w. nie jest zupełme obcy
apfrskej weodede.
Właśnie przed kilku c:b,.łami prokuntor t. zw. .,Iudowego" trybunału (VoIksgedcht) w Wfirzburgu. wydał PrzecIWko
przywoocom separatystów Palatyn.atu list
g06czy za "zdrad~ stanu", w kt6rym wr:y
'lła

"Pour la defense du franc".

Na wyspach Kanaryj ..

--o-

Ja~

frao[ja wałUJ le ~~a~~iern

Czy istnieje

związek między zniżką

frao~8.

franka i odszkodowaniami niemieckiemi.

Nowy rok przyniósł francuzom przykrą nrespodziankę pod postacią zniżki

skich
,.La

zamiast
.
,
mowIe.

gwiżdżą
,

Presse MedHtCaW" podaje ittteR. Vemeon'a o mowie

l'!esują.cy al1"tykut

oez słów. Nie chodzd tu zaś o wYJI1alezioną przez ks. rEJ)'e'e mowę gluoooodnir.s!aby sk'Jtku, gch-by w kraju prze- n'iem)llah, mowę ~s'tów, lecz o inne
ciws!awi! się lej front jednolity, Minister ~.- Iosoby porozumiewanja się. Pewne
skubll ~twlerdził, ŻP, kon iel"znem stało SZtCz'e1Py Afry>ki lub południowej AmerY1kW porozmulewają się za pomocą bę",
się zaosfrzeriem przepisów przeciwko
bnVeI!1ia. Mandziowie afrykańscy i mie~
',d: ~. '.; 1'11 , l;:tóre -. r>dkopuj ,,; •'redyt _ ań
sz:kańcy wysp I(runlarryjskich
gwiźdżą.
3: WOwy,
Okaz<' się dalej : _ na gi'eł
Mowa bębn-iąca polega na P'Od.awa~
·~zie uwijają sf~ be,:' 'lmie obc:! osobt- mu pewnych sygnał'6w bębnem, co z:reL~.:::i, l~tór.::: rozoo:e",ają hł,,-~rwe po~: c ski sz~ jest nI"zyjęte też ntP. w a:nnji~ Mo.
, notowad- giełdo",e, polegające n:t prze wa gWi'źdrżąca jest od niej bOgla!ł.sza w
'i~t ~ . J.- "- ~:"' , nie s~ wc"!e rlokła1ne, pojęcia. Pierwszy raz spotka'ł si'ę z 'l1ią
Fralllouz Maiire u szcze'pu MaJDdz.io. Nie
Wreszcie eksprlerzy francuscy lokują chci·ano go przyjąć, a jego ttumacz zro1- -'!izy za gran: ~ 'c dla uzyskania tam ~cre zumiał z ich gwizdów, że ruie chcą mu
+~,tu hankowe~o. Rząd francuski opra- dostla'fczyć śroór<lÓw żywnooci, ani prze
c ował tak szczegółowy plan obrony fran- wodników. Najbankiej rozwinięta ~
"<1, że zarząd7] nav-t ścisłą kontrolę roz mowa gwirMżąca na Gomorze.)OOnej
z wYSiP Kanaryjskich.
mów t'elegraflJCznych z zagranicą 'W' poNa ttcti to wyspqe mieszkańcy mogą
'ze g:zHc'rej, - Omawi.3;
· ę akcję
pt'lZy ,pomocy gwilzd'Ów rozma w,iac z s0~bronn-, t'Ządu, WZ"fW'l. "Eclai'I''' Poinca- bą mai wszelkie możlilwe tematy. Sztu·
n go, ażeby nie ( hł się D:l...·et przed u- ka ta jest bardzo 9tara; wspomina o
niej od'krY'Wca wysp Kanaryjs'kich Jean
',,,('i~m "środków rewolue'rlnych",
de
Be·t1hencourt i phsze, że ci m.ieszkań~
Ale na wet dmsŁyczne środki rewolucy talk umti~ą m6wdć bez słów, jalk gdy
-:: /;n ~ nie mogą wY'lt~.rczyć w gospod.a.'ce by uie miteli' języka. K3Jro1 fritsc.h opofI a.nso -ej, kt6n m l1 si pohg!!ć na ntet: bła 'Wiada. że w roku 1867 księżaw Gomo·
~ . nym l'adzi~, ~o te~ prze 's.tawiciele rze zwykli w Imściele w Sebastian ko.
3' i h fi:r - 1'j so'w"::gc, -: kt6rytni mk.:.:ter lendy gw.ilzdać, zamiast je śPli/fIWac.
G'M!zdla,"a mowa jest ta:k doktadlnlf11
<; 1 ~ r:J.l C"~~)Y"la konfereT''.''j~ . podnoszą
systemem,
że można w niej podawAć
z odnh, te mu-} 11 - ',pić Z'VTot w poHnawet obce wyrazy. Aieby wydobyć
b C'e fin:\nsowe; rzt',d,t .. kierur.k u skre- różne dźwięk! w.ktadają do ust pake
"~:::: ., / mn;~!
: ~ trzebnych -V)'datków. ręki a ![JI"Zez roznnaHte podnies-:enie tych
Walka z inflacją i drożyzną musi - zda- paków w us.talch powstają odrębne taniem tych kół - być prowadzona przez ny, Ws-pomnlia'ny uczony Vernea.u poodaje kj.Jlka przykładów. ,ia'k ściJŚle mde·
rząd w porozumieniu z Bankilem Francji,
s:&kańcy cI wyrażają silę gwjrzdMliem.
htdzież irut.emi wlelkiemi instytucjami Gdy prz·ochodz.il z przewodnikiem przez
łna.nsowemf·, z "ńtelkim przemysłem j. han- wsie
wyr4 -<y
Gomory,
pnewOOndk
dlem. Obok akcji. oszczędn.ośdowej po- Wbrew z:a«awwi powaadomiłl gwi'Zda·
trzebne jest wprowadzenie n.owych podat niem miesz1mńc6w, że gość z Paryża
jest sła wnym lekarzem. Wiiadomość ta
k6w i pcdwytszen;e już istniejących. Ale tak szY'lJiko się rozsze'r zyb, że jut w
tu zarówno rząd jak izba deputowanych n.aI!b1-iisz.ej ws.i Verneau znaDalZt chorych
q!lądają się w skrytości na wyborców, którzy prosMi go. D poradę, hmy przy\\:- szak w kwiletniu odbędą się wybory, kład. Vierneau przeslał loolZi, po o:koIi'CZ1J1ych grotach d1a posz'\.tlklirwanJa czawięc s.ięgani~ do kieszeni ludności w poszek NIru nast'ęIJT1Y dzl!eń usłyszał Ver-,
"ze przedwyborczej sprowadziłobykaŁa rreGIJu gwiuIa.nila. Pochodzi1y one od wy-,
.,trolalne skutki zar6wno dla gabinetu, stanych łUd,zi, 'lcilÓrzy do'kładnie z 00-:
~ ' 1()w:i'eldlziJel~
wynłk'
jak dla deputowanych, Herve - głowa żej ooległości
swych
pos.n.1klit\vań.
Ody
ci
po
póttorei
zresztą rozwichrzona - przemawia z pew
gDdzi,nile nadeszli okazało się P'J'1ZY btiż'
nc śdą w głębi serca w9ZYstk:ch opodat- szem ooz:pytywa<t1·iJu się~ że wszystl'abe
kowanych, jeżeli w piśmie swojem "Vic- PCJlPrzedndiO ]XY.łane SZICz.e,góly byty ści-'
tdre" podnos~ związek pomiędzy zniżką słe, NatU'nałm!le na1eiy If-lI'zyjąć, że prócz
fr::nka a niemieckilemr odszkodowaniaml, rr.ową gw«l;7,d.a:ną lI11aescl'<ańcy ]}OIroZ'IlHerve powiada, że Francja powinna się z miewają się i' nonna1nie.
N-ite udało się dotycoczaos ująć w ztna
Niemcamt porozumieć w cztery oczy,
ki ootowe tę gwizdaną mowę, pocn1'e"\żebv wreszcie otrzymać odszkodowania, waż poza muzykalnymi ronłami tlkwi w
choćby za cenę pewnego opustu. A może ni;ej jeszcze coś niteoznanego, CD się wy·
. Ere Nouvelle", zalecając rząodowi w~6- myka z pod' Mlal,i.zy.
le zmi,anę polityki zagraniczne;, miała
r6wnież na myśli ugodę z Niemcami?

kursu franka francuskiego, Dla wtajemD!czonych to obniżenie się waluty franc1!~kiej nie było widocznie niespodzFanką
gdyt "Temp s", pbząc o tero, rozpoczął
sw6j arlykuł uwagą, pełną spokoju i rezygnacj1, że nowy rok nie był na targu
pieniężnym lepszy ni~ koniec roku starego. M:mo to ogół francuski, składający
się z drobnych kapitaliSJt6w, zareagował
silnIe na hiobową wj,adomość z giełdy zuryskiej, a prasa paryska rozpoczęła kampon;ę, zupełnie podobną do bezładnej tyr:"fjerkj
odcłziału wojskowego, zaskoczowa WSl!:ystkie władze i wszystkich obywa
tell. aby Heinza., Sanda. 'WeigYa ł Fiisse. nt'go niespodziewanym a~akiiem wroga.
1era używajęc wszelkich środk6w oddalf Rozległo stę hasło: "Pottr la defese du
fraDe" - i za.czębo r:td1Ać nad obroną
w r~~ "prawoWitej wła~.
Iranka.
Wezwame to więc: spełnili lIlIl sw6J
sposiób członkowie tajnych nacjoaa~yc:z
I clo nad Sekwaną ro1egaj~ się głośne
Dych organizacJi, od kt6rych l"Oi się obec pobudki trąbek bojowych, tak dobrze zna
1lie zwJaszcza w połu~towych Niem- ne Dad Wisłl\, My, osvrojeni już całkiem
czech, a kt6re są biernie tol~ pnez z potworną sarabandą walutową i droży
ałemiec1\ie władze, choclat ich włałd- rol\. 8p{>glądamy na chwianie silę franka
wym celem jest obalen.ie republika6sktej fl'ancusldęgQ, a zwłaszcza na wszystkie
farmy I""..ądu I pl%JWr6ceDlle wypędzonych środki zaradcze, okiem jefeli nie znawcy,
to 'W' katdym razie człowieka, mającego
4ynast!L
Te tajne zwfęzki. kt6re zrentę przy_ na tern polu bardzo wiłelkte doświadcze
pomjmają analogiczne frZlllC11sk.łe spiski z me. Czytając d·zienn.ikj paryskie i setki
okresu teroru wlelkłeJ rewoluclł, _ skla- telegram6w z rozmaitych trćdeł, · powiadaję Się przewabIJe z byłych oficer6w da d~my sobie: "Tout comme che z nons".
'W1łej n;emieckłef armJl i wciągnęły także Tylko, te Francja gospodarczo, fiitlansodo swoi~i CZ'J'DDeJ propagudy częfć mło- wo i politycznie jest stokroć od nas sildzieży UJtiwersytec1def.
nje;sza.
Wog6le "hiaty teror" zdobył sobłe w
Więe t'edy na pterwu2\ wna.domÓś~ o
Niemczech szern1de prawo obywatelstwa zachwta,ruu się franka dopatrzono się w
fest jawnfe nel'ZOllT przez nacJoaalistycz- tem ręki n1~miectd.ej, Zaczęto p1sać o
Ilę prasę, a lego przywódcy opromienieni ,,~ie~iecIde; ofenz~i.e", a "P:tit Pań
sę aureolą narodowych bohatert6w. VI s;.en ogłosił se~sacYJn~ r~wel~C"e z zq~o
pa6stwie "bojaŹDł bożeJ ł dobrych obycza madzenla bank:~r,~", nlem1",,;,:k 'ch w ell,m
j6W' szerzy się wskutek tego skrytobi6j- 6 nstopada ub r.egte1!o roku we F:anksłwo, a podstępne zamoMoW8ll,ie przeciw furcle nad Menem, Na zgromadzemu 0Dib politycmego poczytywane Jest za Ile wem wypracowano plan. ?fenzywy przeturalny odruch
frankoWj francusklemu zapomoca
o _ _L_ __!_" cłwko
"UIUVU we!§" UD1In:eD.IIł
'ełd
A
rd"
Tak padli En:berger, Ratheaau _ I długi gl Y w msłe amle z przy poparch'
szere~ nadre6skłch sepa"a\ysł6w kt6rzy rewnych grup frnansowych z i;nnych kraDa tajny,-h posiedzealacb spisko' ch _ j6w, Wiadomość tę potwierdza w całej
d6w rrzypomi.naięcych barba:- 6~?e l'cl'n.i franeuski m;nister skarbu de Lac:zu~ Vehmy. albo praktyki wł~ski~h ~teyrie, który dodał leszcze, te S'kr:nfj,s~{o
"bravo'" trucłZ1lę i sztyletem sprząta;ę- ,,'ano w ~ar~tu odezw~ naw~łuJ~ce do
eycb jecJnostk! nłedogodne rozmaitym 10- p.)z~yw",nl!l SIę franeus~łch pap lJero,:, war
"~lnym despotom.
tośr.1()wyc~, a nabywan:a dolar6w 1 fttnSkazani zosłaB DA karę śmłercf. Wyko- tó~. Mmlst~r Laste:ne 7.auważ,ył p-rz~
DAwc6w tych W"yn)k6w znalef6 nt.01;o3 teJ spOl>rbnosci, te NLemcy są ml'strzam'
było bez tr~6w mroo boj6wek zaprawio w te~o r~zaju ,robobch podkonowych
Dych do tet;!o rockafu "bohaterstwa" _ 'IN
NIe na. ~ł,y Jednakte zamykać ocza
zastąpi
czas'e plebis-łl"(w. Dla charaktef"lrl:tki na takt, shv:erdzony przez "Journal Indul
"'1
J ~
..i ' ł....
l'
d' . fr k
tych bohater6w dodać trzeba, że mordab .:5~TłC• . z.·,z ecenla na ,!oprze az ,an a 00ZJED CZ
1"t
t
k
h k
h N
MROZY W STAi\fĄ.('H
NO 0"Star" donosi, że angielskie min'ster5Wo!e ofiary zdradJtwłe i podstępll!e_
laWHl y Solę ta te 'IN lnny~
raJac ., ~NYeH.
j~m wojny przyst~puje do zamiany karabi
Nie!t'cy znajduJę się mezawodnie w sła tery.d!" n.ch fak~,e reTJu·b hka czeska, kto,' Donoszą z Chicago do "J ourn alu" , fe nów maszynowych systemu Lewis'a ulep~J1łe patologicznym WHjs~e skrafGe o. u nwdawno otrzymała kredyt francuskl, nadzwyczajne zimna stały się przyczyną szonymi karabinami Browninga, Zm:an,'1.
,
l · ·
("'7v t~ z'r-""'nL .... w .... ·~ązku z knowa śrnl'zrci 12 osńh, Punktem cenŁt'a.lnym ta J'est rozłożona na pa. rę lat, w ceb unik~iateC7~'!,./)śei spohokaJ'. się na tym grunde
,. , ... .I.~.... ]ci
JJa,......
• .... "
.,
't
d
mrozów jest V/h'ginia w stanie Mimeeso-. nięcia fednorazowych większych wydatpodminowanym prz~ wojnę: wielkł potl· mamt memlec em!, ,n!.e,W1a omo,
. ta, gdz'e panuią mrozy, jakich noie noto-\ ków, Karabiny maszynowe Brownin~3. są
tyczny pruwr6t i ekonom!CZIlie dotkliwe ,,~~c deuywa. ~l eLnll'cka: n.l wet na!" wano od r, 1905. Termometr wskazuje 30 łatwiejs.ze do obsługI l o wiele bardziej
komplikacje. Po stronie lewej komunizm Sl,nlp.~!:Z!\ i najlepleJ ~~rganlzcwaIla , nIe st Fahrenheita poniżej zera,
precyzyjne,
'staj~ się prawdziwIł potęgą, wobec kt6ref 5 iJGłSWU·*CMijif~\M'.i4e1iI\W;·
MHI·Wt'MnSis.@'łt~
socjaliści schodą na drugi plan i z trudem tak samo otoczona ta;emn~cę - przywoo ()st.atoi, sympatyczniejszy i zrozumialszy stłumić ruch separatystyczny przy pornobronią swych oslatD1ch pozycJi l resztek cy ukryci, zamiary nlejame, propag~mda dla ogółu, występuje zaclcpnie i atakuje I ey teroru.
swoich wpływów 118 masy robotnicze,
brutaJ.n.a i nieprzebiera;ąca w środkach.
odważnie,
Nie wiemy Jaki będzie wynik tej praw
Komuubm Dlemlecki ~e jest tak b~rWreszcie oba detl".3.gogiczne radylmSeparatyzm nadre6skł, może sztucznie dZi~j 'wojDY domowej, - ale wypadki
barzyńsko - prymitywny Jak bolszewizm Ibmy spotykaj~ się na gruncie praktyk pootrzymywnny, ele posiadający nieza- niemieck:e zawie rają ogólnę naukę i po.
losyjski, an; tak frazeolOgiczno _ para~()- terorystycznyeh i pod tym względem pa- wo4nie dość silne podstawy wśr5d lud- tę~ne os{rużenie dla wszystkich Ittafcdów
ksalny jałt fł'ancuski, ale me ustępuJe im DUje pomiędzy nimi prawdz.iwe wsp6łza~ ności zac:!toooich Niemiec zrażonej do me Wy!ta.ZUją one DJi.ezbicie. M jakie helldroża
'W wojowniczości, a ciężkie ekouomicme wodnictwo. Zdrowa cz~ć niemiecki~o tod pruskich i niechętnie spogl~cla!ącycb sprowadzają nawet wysokie ideały - de.
położenie robotnik6w przysparza mu co- !połeczeństwa wtłoczona pomiędzy te na berHaski centralizm, -- s1anął obecnie rnagogja i tępy szow:nizm - i jakie nieTaz I~cznieiszych adherent6w. Jesł przy- skrajno _ rewolucyjne kierunki,-jest
na drodze woluiąc2~o nacjo.ll.albmu. Sep a b~z.rieczeństwa kryje w sobie za~amię
lem pneważnie zakonspirowany, a jego moral:zowan,a t zdu..orjeJ).towr"n,a i pra- t':"t':1.!"l s·:... af)wl dla nic gr, podwójne n·e., łalcść, bra..".t poczucia odpowkdzialności
plany ł metody działanła mane SIł tylko wie do głosu nie przychodzi. Walka rO:l:- bezpiltczeńsłwo, - umnieisza teran J~go i 1D1epos28llowan.ia etyki o~óJncj, +- oslowybranym. Zupełnie analogicznie p<iBtę- grywa się zatem na razie pomiędzy ltOmu-\ dr.i<\łania, i os.łabia ~e~o ;cleolog~Q, - i óla nięte choćby najszlac.hełn,iejsumi hasfa..
»uję skrafiDi Da~na1iści. Ich akcja Jest nizmem i Ilacionalizmem, - przyczem ten te,o przywódcy nacjonalizmu postanOWili I mi.
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~ -eorgan~~ cję związku miast.
Dlaczego magistrat łódzki milczy'?

dla tych, klórzy jeszcze nie widzieli i dla
tych, którzy chcą sobie przypomniee,
. pierwsze dwie serje

Supre111'acja wsi nad miastem jest
z zasadniczych cech stosu ntytułem:
ków gospodarczych w Polsce.
·Ta właśnie olmlicZTlość spowodowała zupełny upadek miast, wydaPoczątek o g. 3-ej po południu.
nych na łaskę i niełaskę producenta
ro[negb, to też z tem większym naleiy podkreślić .naciskiem i uwydalC~;:it~łel ODEOn lo:'':le nić te usiłowania, które mają na celu przeciw~tawienie się istniejącemu
stanowi rzeczy.
Jednym z takich · właśnie faktów,
które, w obecnym momencie, kiedy
Przygody młodej amerykdłkieJ Ulew.
zamierzenia sanacyjne w dziedzinie
.
czyny w Polsce. ..
.
stosunków
ekonomicznych zaczynają
Rzecz dzieje się. w Ameryce, Polsce
I Austrjl.
przybierać kształty r.ealne należy
W rolach głównych ulubieńcy ł.odzI
omówić, jest dział3'ność związku
._
IIIF Mally Piton i Jakób Kalitb ....
miast polskich. '.:. ..
l"lA
Związek ten podczas kilku swych
zjazdów
powziął szereg zasadniczych
FELJETON.
uchwał, z których pewna ich część
Kącik dla brzydkich pań. została zrealizowaną i pod względem
aprowizacji· miast, a szczególnie w
Uwatam, że redakcja nasza nietakto. dziedzinie szkolnictwa, opieki spowl'i~ postępuje, umiesz.Czająe la demi-ere
erie mody pod nagł6wkiem "Kącik dla łecl.nej związek uczynił bardzo wiele.
pv~l,:f'vch pań".
..
. .
•
•
•
i: :~l,:ne panie i tak są piękne. be~ moNa jednem z ostatnich swych pody . ("·epe-de-chinBwych sukienek z pra- siedzel'l rozpatrywał magistrat łódzki
cn,. "i Poiret'a lub Hersego, ale natety
pr:-· '-ć z pomocą tym, którzy, nrestety, memorjał m~gistrahl m. Kalisza w
bl.:"'\'e:n fanta?:yjnej mody chcą zasłonić sprawie przekształcenia dotychczasomnh hninzyjną brzydotę swego ciała. wej scentralizow:anej formy organizaczyli i" kby się wyraził Iodzennenscih - cyjnej związku .miast .polskich.
chc, "OflrosŁ u zwaloryzow~ podupadłą
Poniewat memorjał ten uzupełnia

"Hrabina Paryża"
pod
.. Tragedia miłośtr - jpasz-

jedną .

Iwjakpewnej

mierze nasze wywody, miast danego województwa, wybraustala linję wytyczn~ nych przez ·rady miejskie z pośród
rozwoju i . rozbudowy związku - fachowców samorządowych.
przeto należy przytoczyć najważniejKwartalne zjazdy miast. miałyby
sze ustępy,
na celu utrzymanie niezbędnego kan·
Memor1ał ten stwierdza, że różno- taktu oraz omówienie aktualnych
rodność typów samorządów miejskich, spraw, a sprawozdania z takich z'jazuwamnkowana wielkością miast dów mogłyby stanowić cenny ma..
(miasta wielkie, t. zw. wojewódzkie terjał dla poszc~ególnych . związków
miasta średnio· wydzielone, oraz wojewódzkich oraz władz nadzorznaczna ilość miast niewydzielonych czych związku.
z powiatu), oraz ustawodawstW'em
Wprowadzenie organizacji wojedzielnicowem, stopniem kultury i t. d. wódzkich wymagałaby pewnych zmian
- powoduje powstanie luk organi- w zarząd.lie związku.
zacyjnych związku.
Zrealizowanie postulatów zawar·
Ta rozbieżność form prawnych jak tych w memorjale przyczynić siE:
równiei warunków rozwoju uniemo· musi do wzmocni.enia działalności
żliwia skromnemu
biuru związku związku, który stanie się instytucją
objęcie ·c·ałokształtu interesów wszy- iywotną, a żadne miasto nie będzie
stkich miast, bądź poszczególnych mogło jej ignorować. To td nie
grup samorządów.
można bynajmniej uznać za wła§ci
Nie dają również pozytywnych we stanowiska magistratu łódzkiego.
wyników doroczne zjazdy aczkolwiek który "nie uznał za możliwe' udzieposiadają duże znaczenie moralne.
!ić odpowiedzi na postawione w
Stąd rodzi się potrzeba pewnej memorjale pytania.
Sprawa rozwoju miast jest jC'0ną
decentralizacji związku. polegającej
na zorganizowaniu podrzędnych wo- z najważniejszych spraw \\' całokszt:,łw
jewódzkich związków miejskich, któ- cie polityki samorządowej i dla tego
reby mogły się przyczynić do pogłę- nie należy jej !Jomijać dyplomatyczbienia działalności zwią~ku. Reprezen- nem milczeniem, lub zbywa<.~ .nic l1;e
tacje wojewódzkie, których kadencja znaczącemi ogólnikami.
.
odpowiadałaby kadencji zarządu związ
M. K.
ku miast składałyby się z delegatów
również ·

..Wu~Ui l8[~Óf·

na złoty frank według Młatniego
kursu.
Ol'iŁCl!o moim celem", ehwiti obecnej
(śr()~~ 16 stycznia., .11.45 w nocy, stolik
w .a-irn·-j!'.tracji przy okienku) ;est pnyjśc.1e l: pomocą upC?Śledzonym przez nature
i nie~zczęśłiwe wypadki 0tł0b0m. płCi teń:
skiej, które cierpią z powodu tego, że w
k~"na1.'ł~le nie mogą chodziĆ ani na fajfy,
<In; n3 ",,>skarady, ant.i na wieczOTki z tań
cami . k121'sko słodzoną herbatką (kilo
mąe!~,; tyle i tyle) i wo~6le wstydzą się
ukauć przy śwretle dziennem Da pryncyp,dnvch ul:cach todzi.
A wlec: - _
_ _
_
Zez ow~tei do tego stopuia. pannie JJo~,..i, Ż'; f:!c1v płaoze, to łzy jej spadaj~ ar. na
r kcy. ,.~ .J z ~ obcować ~ koJ-e~ą. moim Józefem Prawdą (ulka Kapucyńska 15 front
n p.). Jeż-e1i· panna Lodzia ma. pr'8.WJ' cha
rakter, będzi~ musiała spojrzeć Prawd,zie
prosto w oczy i pozbędzie się 'W ten spo.sób przykrej zezowatośd. Można pnytem
1to.. ić króciutk~ sukienkę, zpnodu z falbankllni i trzeba mieć i{oniecin.łe pny1.o
lowaną \\' szafce butdeczkę h1deru dla
przy;<,;~h. gościa, C<fł zresztą z mod~ samą
mab :na wspólnego.
. Ha 1'11-b mam iedyny niez.awodny ·śro
dek: - jeżeli [:!arb jest na plecach, poło
tyć ['ią n!ecaml do g6ry i kazać sobie mo
cno n::.c' ~ra,ć wzrniosłe miejsoe francuską
terp-:-n' ,.,p. albo jeszcze lepie' - francuf'Lim f-: 'lldem, kt6ry ostatnl'O zdradza ten
' ·:-·1·Z
· k owe i me
. b acząc na prze -:.ro
1
( 1' '''!'''=jC
c~· n!:,'~' z niemi Slpada na dół.
Gdy:-" się jednak okazało, te garb
!l'lale jl1c :;.). r1ec~ch wskutek nacisku, uwv
p tJY -l ·:c, 3€ strc.'Ey c-:wrot1tt'!; (trzeba by~
przc~J ·· ::'.n!) w bldm mzie najlepiej po.
wt6rzjcć 'I, iżej podaną operację z obu
stron ~er'n:)cześnle. wtedy bowi'Z111 garb,
n'e :>:n'i. i ' :'.Ijąc ujścia. rozoływa się po całym ciele, rrzyCl:em osoba "oddająca się
łej oneracji nabi,e ra tuszy eo oczY"rMde
tnij'1'! t-oszt~m wyłazi iaj na. korzyść. MeŻt!9. Drzvtem nos.ić ~ukienke do kosiek z
,,;i.l": '·~m·, a bluzkę koniecznie z !Zerokim
dekoltem i trzeba mieć zna.jomości na

I

n1<l" ~.C-:

eZ<1n"e i mełdzie.

V· ,l". -V!\ ':lo.na Fifi moż~ śmiało t.1ka';; •.;~ t11. ulicy bez zwrócenia na sie.
bi,z 1'''l)·'· odyż w·sk,!tek wyboistych bruki'w l' :. ":ch i połoledzi wszys'c y chodza
pod:::h "l;('lonym kroki<:)m. Na b_~lu uś naj
lep·,!i h{..cZVĆ W takich wypadka.ch naJ~odnie·~!:(> tańce, wtedv bowien, ltiewiaclO:1~O J.-ł_" jest właścicielem tej albo innej
1'!O!!l. ł\ otna przvtem nosić s11kjenkę at
C,l c,.~·bka pantofli (dla jnwalid6w, ktÓrzy
'chodzą na szczudłach ta sama mod1 .
t~·- ,-,

&~:Jh L

Migawki

sądowe.

--::-

Za
Przysłowia

..

'VfEC'~Z.q~NY_..

paczkę

'I

nych, zaczęła przebąkiwać o jego tran za '
Cjach i pewnego dnia w pięknie urządz
'~ m mieszkanju zjawili się dwaj panowie.
Kr6tka rozmowa i Kazimierz S. zna..
bzł się ... 'W więzieniu.

•

•

•

Wcale sympatyczny, choć nreco na-I
Oskarżony o defraudację, która po.
rodu orzekł jut do6ć dawno jakiś mędrzec iwn'Y pan Paweł R-ski wraz ze swym I zbawiła dziesiątki ludzi ich majątków, zd
ale ,;, doniosłołć tej maksymy rzadko kto przyjacielem Diegtermem wys<zli na s.pa-j bytych ciężką p:acą lub "z~~()bi02lych"
w za wrotny;n tanc'.! spekulaCJI.
•
k
. . . I cer.
wleny - chy ba.. te S1ę prze ona o reJ 1_ Chciałbym coś zapalić _ p~_
Sąd pc. naradzie skazał go Tla 6 In! - .:i
stc·tnośoi na ... własnej sk6n:e.
dział jeden z nich, ale ... mortus...
(;y więzienia.
Przy ro'Z'miętym dzisłaJ w naszem
- Ja bym tet coś zapalił, ale co do
Hl;eście har"cHu, gdzie spółki takie i inne fc.rsy -;- to.nre!....
•
•
.
SpOjrzelI na Slebie - t zroronueli się
. ..
!unozą Silę ~ grz!'>y ~o deszczu: z ~ra~ bez dyskusji.
czoną QCipowied!zialnos~ ·i bez, akCYjne I
Fierwszy sklep wyrobów tabacznych,
nicllkeyfne - szczególnef wagi nabiera j~lki sl'otkal: na drodze - własność wdo75.000 razy zagrała trąbka,
jedno skrOftl1le IlApoz6r nic nie znaczące wy Morawskiej.
•
__ i..__
_ . ...!........t_
i
d •
Weszli.
75.000 nlesz-częśliwych oł9"zy
1 mote nA4wne puwreuLenr. praw n(' t
.?
•
.,
....J
b' dzi
- ··0 o za papIerosy ....
wych przYJacIol pozaJe sę W le e.
_ \\'''~6TOwane ceny paskarstwo fi.- m~ło rychłą skuteczną pomoc
Naiwne.. b~ kt6ż dz]sia!, w ez~saSh nie chwa, ·;z.vsk!
'
,
Pogotowie mtunlkowe w ł'..,oozt , -ITz.6
wych p;Z.YJaCl~.poz?-~l~ Slę w bledn:. "..
_ Co pani sobi-e myśli?
żywalo w dniu wczorajszym WZ1liost~
szyb~oscrą; kw~ dZ:1S1al czeka na b1ed ~ .
Biedni", kobiecina struchlała, a dwaJ ·ohw:·!Ie.
D~kuJe manat~i ], ucteka od swego wsp61- ,.:.genc; urzędu śhdcz:e!!o" zabral; papieJak wymrk:a z 'k:si~g; wypa:dł':{'Ów 'tra
n~ka, przypmcmy, do Gdańska.
rosy wzięli' za fatYl!ę teź coś nie coś ł ret1k2.' p.o~otowa'la wyjechała wczoraj n
.Ale SI\ i łf!.C"Y ~Wl1i, .kt6ny ,eze~aią wys;U.
. . ."
mi:-s'ło poraz 75-cio tysiączny.
a~ l~h wsp61mk zdys.k~tu!e. co~ eco , na
Dopiero po "lronfiskac:re Morawska
\V roku bieżącym pog()towi.e łódz
SWOje k~l'Dto, a~o ~oprek~:Je Sfę Jego to- zrozumiała, że 'nr..b . ofiarą pomysłowych
kie obchodz.i dwudz·lestopięcIc·!ecie
ną, ca.łl<tl;m bezl"?-tere90~wnT:, albo ~e~z- wt'pólników, jako że "potrzeba jest mat- WOCll,Cj ·swej p(acy na polu ni~siJ:lia pc>
ci-e równle.f;. ~mnt~l'eSoOw:me ulatnIa SIę ką wynalazk6w".
mc:y niocsziCzęśJi\qrm ofiarom w~~.:tad
z tow~rem Jak kam{O'fa.
.
Po pewnvm czasie spotkała prrypadko kó\\ .
Wowczas ~orz?~oIllY s~motnlk, ktm:e - wo na ulicy Rewski.e!!o - i wp a d.ł.
!!:styh1,dja ta piOwstala dZ'j ę'ki incja
mu tona r.owledzlata: Ad·n, albo wspolS 'I 'k'
t t 'ł . d
•
tdk r,.;ekł dohitniej: _ Pisz na Berdy.
po nr J~~o ~ o 1l'1 sn-ę awno, "r.~c ro ·ty\' ile wielce zJltShtżonego i cz:ci.godn~
cz6w! _ prz.e'k onywa się o n~e7.:fs:ccz;al- zesłano za nun ItsŁy ~ończe a Rl'!wskl sta n·o dr. WładYSława Pin'k!usa.
nośct ~ch złUdzeń· o konkretnej war- nął b~z towarzystwa ""zed.sądem. .
"~
. ł'
I
NIe pomogły tło'\m!\czen' a. Rewski ska
t.G-SCj
przys OW1a.
~".."
..
zany zosta ł na (17
1~ ~-ęc nl'e": v,.. .. '.".T!"~1"głodu.
v_~.
nla.
*
50 ]e,ttnt Rublln Petłennan zanrl.eszkaty r\rzy ulky Spacerowej 4, Batuty, byNieb~eski
ły cZ'e'ladn.I1k piJekarSki, będąc w piekar·
ni p,rz v ul GdańS'k:-ej 85 omdlat z ~t()
M!'ody i przystojny Kazimierz S., a dzięki tej protekcji dostał się do inten- du.
wchłonąws<zy w siebte "całego Szerlocka dentury.
Z!ałwezwany l-cl<:arz piOg'O' k}wia nd.
Holmes'a" począł wnet "przeżywać" przy
żołn.jerze z takrego obrotu n;-eczy nie " ió~ r gO' dO' zbiom'i mi'Qjskicj.
byli bynajmniej zadowoleni, gdyż ze skłagody bohaterów "eoan-doylowskic!l".
Miał lat dwadzieścia, ~dy na Polskę d~w VI dzh':ny sposó~ "ulat11;i ały " się prr
PomIoęd y
Z
I.
run.ęła. na.wała bolszewicka poszedł, "Tlanty, CZęSCl umur.aurownn~a.
jak itUi.1. nie tyle z poczucia obowiązku,
Z trudem !ylk?.. ;utiknął konsekwen.cit
5pi·nacz ko.1tejowy 29 let1l}~ Ohmi~ l
ile raczei z ciekawości, "jak to wojna wy swych "komblnaCJl , ale było to dla me-, Gatkówe!k na tO':·ze kolejowym przy ul.
~~~d~". \XI "-..,czas to zaczął w wojsku N- g~ dob-:ą oouc.zką i na przyszłość postano \Vęglowej dostla:ł się między bufory. u.
bc ln{C"esa.
wiJ: byc ostroznym.
I le~rszy zlCl1l1laniu obydwóch nóg pom
Sm ukły, w starym. świetnie uszytym
Interesa na wielk q skalę rozpoczął w żej kolana.
mundurze robił wraż?T'ie dystyngowa'!ego ł.odzi, ?o opuszcz~niu s,z eregów .. Mies~LeIDa'l"Z POg'OtO"wLa oo'wiózł ofiarę t,O
oficera i wielkiego pana.
kał w plerwszorzęanym hotelu, ubierał Slę \,odu w stamie nieprzytO'mnvrm do sz.pl
ta1a Poznańskich.
•
Wpadł tet łatwo w oc~y niezbyt mło lak Io: d i jeździł tylko sle-aping3.mi.
def i mocu.o przekwitłej pani katpitanowei
Ale opinia, zaz' ,'"la o szezeście in81\

podloł.mo mądrością

papierosów.

I

•

na-

JabHeusz pogGtowia
ratunkowego.

n:

J

ł

Z

•

ptak

buforam.

I
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~tr. 3-4

Z teW karykatur Stanisława Dobrzyftskiego.

Arcydzieło

---0--

amerykatic;l,iej wytwórni

" ~~ DWIIM flA~JMI" dljkle;~Gi~lB)

I
;'I"'\Z;Ś
'I ' ; .

!

-

,
Zł ' •

D·ś

WSf!aniały dramat podzwrotnikowy '!II I:l w:ell<ich al,:zlciJ.
W roli głównej znakomita
• r.l I
ameryl\3ń~l\a artystl'a
g S C III III

r

a

-" ,~JJ.m~~m;;~Fj~~m!DE!GZii~~~~~;~

Quo usque tandem f••
---0--

•

Pod obłudną maską "dobroczynn ś~i~1. •

Baldwłn f

Od SIZ~regu miesięcy wskazywaliśmy I t!lgic~ny wyraz d,1ła jej dyshsja w tej
~Cl.mac.b "Expressu" na martyrologję sprawie na ostatnim posied7elliu rad v,
:?nsjonarjuuy t. zw, zakładów dobroczyn
Na wy d11'al e ople
' 1r.i $pOł eeznej i czyn.
h
, nyc , ....8 __'- J dzi
b
h
uJkach rządowYch Iety bezwzględny obo
T
..J_ ragk""'Ja 'Y""'h u t pogtze an'Y~ łza wiązek WKr"czf."!,.ia w mury tvcb 7.:lkhty~ S azanyc na ortury śmierCl g 0- d'
b
.
'
,
,
OW, y raz wreszCle zerwana 7.csŁała
dowych, naratonyc.h na nteskończone pa- obł dn
k d b
' ..,
.•- .~~ tn...Lto t el>
u a mas a Ił o roczynno"sCl .
smo uykan Je- '.,..,0 :e ~asZDĄ,

Ramsay Maedonald.

,I,

Zgrzyty.
zap~t . ~tne.
Na balu.

Drobiazgi

Echa relegacji radnych Lichtensfeina
i Milmana.

Karnawał.

Bal Jest nlebyJejakl,
W salonie młodzi tłoczą się roje;
Wytworni ChłOpcy, odziani w frakI,
W balowycb suknlacb pl~kne dziewoJe.

Jali się "Express" dowiaduje, wniosek
Jak już don<Jsi}iśmy, nau bjegh'm :JOw sprawie reasumpcN uchwały; relegują sIedzeniu wnioskowi temu bralc,~ra. je-

cej radnych Lichtensztajna i Milmana z den podpis, wskutek nieobecpości jC0'l~,
grona rady, uzys,kał 25 pod?isów, i będzie go z radnych z. frakcji P. P, S,

złożony

Tańcz,

lecz 1f kącte gdzIeś obok pIeca
Dwóch pan6w nudzi sIt:, kręcąc wąsy:
- Nudna jest cała ta głupia beca,
Chłopcy I baby, śmiech y I pląsy.
,Kogót to bawi ta nędzna sztuka?
.Mnle jut od tego wprost głowa boli,
Nłecb Idzie cały bal do kaduka.
.
tNic nie mam odeń, prócz melanchol)t

na

następnem

posiedzeniu' ra.dy.

I pan ma humor mocno ntezłoty...
--XX-- O, tak I ja się tu Qudzę wścIekle,
NIt śród tej pustej byt tu hołoty,
Dalibóg wolę być w samem piekle.
wiałki
bruł<u
-Wiem pan, więc dajmy. stąd razem nogę
rołąodlka del:la.tce, 'POZosta,wił fa.. na mi.e>
Do knajpy wstąpmy gdzIeś pokryJomu ...
Sot1,
- O, tego, panIe, czynić nie mogę,
11 ~tni ucz~ń szkoty ludQ weti MoNiestety, jestem tu ."panem domu.
szek Zymger w mieszU(anju rodziców'
ślizgawicy.
przy ul.icy Zgiterskiej 21 a~iarzyl Slitę g'O
Rada.
43 1etlnkl. bez zajęcia Szajndla KlaJn,
rą.c~ Z'upą.
na u1lJiicy Konstant yLekarz
pogo1Iowia
"
udłzieii,t cJhłopcu Piralmo:wkzia, 14,
lOdy znajdziesz dztewczę pIęknych Ile, Ody znąjdziesz dzlewcz~ pięknych ócz,
poTT'ocy.
nowskiej
obok
Nr,
41 poślizgnęła si~ i
Co przytem ma mamonę,
Co dba o domu dsz~,
upadła tak nileSzlCzęśl1wie. i'Ż uleda zła
'O praw równości nie śni nic
.To, druhu, ani chwili zwłócz
maniu tnOogiB.
Zamachy
I wlersą tri ale pisze.
I pojmIJ ją za tonę.

K

z

\lJielkomie;skiego.

(' parzenie.

Skutki

samobójcze.

Pan

.

poseł

ani z dziennikarstwem, ani z
Uwaia chyba,
Pan

poseł

że cegły

i manufaktura

01110

aczego.

lna zwi"7.ek literatów

literaturą!

to lepszy interes.

stał się sławą odmawiając

Hetman

odzi od czasu skandalicznej afery
ceglanej i nie mniej skandalicznego
ogłoszenia, podąnego do jednej z
gazet warszawskich, reklamując się
-ako poseł, poszukujący wspólnika
o manufakhtrowego interesu, przyczem zaznaczył, iż z racji swego
,tanowisk.a moie sk orzystać % szeokich wpływów w najwytszych 00wet sf.2 f 8ch.
Po zdemaskowan;u nietaktu, ubH/żająrego honorowi posła na Sejm,
H l '
t 't
pan e man rozgoryczony 1 przy)1 y
'na c1u('hu wrócił do rodzinnych pi eleszy i wziął się do roboty we własnym gniazdku przy ulicy Cegielnianej 2/3.
N'
d
dl
. ł'
tewia

,

Helman nie chce r11!ec
nic wspólnęgo

UWZlą Się

dziennikarzy
'żydO\v~,kich, chcąc go wyrugować z
lokalu, i'iieszczącego się w jeg<> kfłj

mienie '-,
SZVk~lllował przvtem członków
,J"
ZWlązl,nl, Jak z. resztą .~szystklch 10. I ,

kiłtorow, w na]Okropnle]Szy sposób,

Lekarz JpOtgotbwia po oozf'eleui'll n,ie
19 ktnda sl'u'Żąca Elza Keni~ w mie- szczęś1JweIi pierwszej POOlOCy, oowi6z.
szkal1iu przy 'l1lircy Gube1'lnatorskiei Z3 Ją w strunie osłabi{)nym do szpilba~a przy
upTZ"~f('T'zywszy robie życie, napHa si-ę ul~ Drewnowskiej.

kwasu kartbolow~
t
L~kiaJrz 1!JlOgotowia ud'Ljeflł }ej pomo-

POd k Oł aml· pOCIągU.
·

ey. pozostawiając ją na mi'eljsctl.
44 lleflnli rdJotnaft<: Antom Zarełn
19 letn.ia robotni-ca Emil'ja Kubiak wpadł pod poc.ią,g ma lfnif Zgierz-Ku""
we wlasuem rn.lesZlkanfrtt 1"!Tzy uT.:cy Ro uno, uległszy zlall11artiu lf.a'aweJ rękL
'kidńs'ldej 69 w cetu samobójczym naPo dOlkonanli1U opabrunlkm. przez te...

{)'!ta się eserJcl" octowej.
I<latfza pogotow~a, odwkzlon{) go d()
LellOOrrz p(l'g'Ootowla po p't"Ze'J)lukaniu szpi tala JJł'zy ulky Drewnowski-cj, '

im najelementarniejszych
potrzeb, jak np. światła na schodach,
Kącik dla pięknych pań.
wody i t d.
A gdy ł to nie pomogło i zwią
zek ani myślał wyprowadzać się z
kamienicy pana Helmana, fniezrażony
NalfI~ą rnfyal\v'kę nICI! Św~cj.e gilCl;sJ.:ile~o: galerja ta ląCtly s.ile z musie
kamienicznik i poseł wniósł do sądu płOISJfuKb 'kró)hJfWa <OOłgaelska Marry. Za,- haIl'etn, w l«órej stloii ronepjtan, dU'4i m

Do

prośbę o eksmisję.

IX

. ł"
Wczora] wasnte w

okręgu odbyła się

Pan Hetman,

d

A

są Złe

.t.

l

poA'O U

sprawa.

który

rzeczywł~cie

bawikla tn, jest dIz!i!ełem zmnkooriltycłt:atch'iltekt6w ~ ma!atrzy angfile:llsknbh, i zOlSff'a
la od!iatrlOw.runa ~ króIbwej w ~.
Je;f il!rmleIflRn,
Dom d.1la h!lek w:Jalśc1'ł.ie me ct{)lffi
a,le p(!r~, będlący wtilell'tJla, lIropj3, praJw.e&lO ~\lrzy.ctllch HalmlJ)lbn C()rJrt Pal'iatee (b-u
dowal ro sbmty K. W'1~~), Pa~c królowej M, ry wz-nos!~" na J'-l'dsofJawlie
v.-i'etlktOiŚc! .,·''lr),łltl bfJ!a:.roowe"4'o; bj,~lie mu-

posiada niezgłębioną skarbnicę pomysłów, tłumaczył swą prosb~ o
kij
lit tó
. d'
Ok
e sm s ę
era w 1
ztenm arzy
tern, że związek nie jest zalegaliwwany.
ry t<mą w
Przedw wywodom pana Helmana 1 rklrz'ffiV'Ów,
oponował

obrońca pokrzywdzonych
d l t V.! .
. k t
a wo w. aJcman l se re arz ZWląZku . p. W;ener.
Sąd, uznając motywy pana Helmam z;>, niewystarczające, eksmisji
nie zatwierdził, skazując w dodatku
niefortunneoo kamienicznika - posła
F'
na opłacente kosztów sądowyc~.

Jur...

la lalek.

7 caJ.i:; z Il1'U'S\1c haC~'u prrechod 'my óo
bllbl@otleki - lOOlWe dlziIwa; os.zl;:' ~.1c 5l::!
f y pe~noe są mirl'ja,furow-y1C'h wy: 11 kJ::tsYków atnglells'kOOh! Niemnffiej~ , ," po,
ciz:ii\v bud!złi. trow!nJileż ,.sadła my::;." .\'ska'·,
kL6rocj ścil3!TIY zaW1~iSzone są ba1o'n;~ tor

baTIlli i tf10lfealJtllii myślIDws'k1iłmliJ.
Do Otlbrzymiej Sladii. jatdlar.lneó m-zytyka

'!)elen slkrzyń z srebrem .::tQ!Os?:.af z 'k.rysz.ta~amlil, \71/ knż;J)' ;n jY}
"SZCZlf ' Rr!'()f\vatych d'rvew
:Fest kQlI11iłflle'k z ma.nl1urowym
. ,)owe schody PTovra g'zymsem u cyze:!mva'l1ą l\,pal,ją, Pa,la,,:,
dz.ą do ob",
. :)I!ill], któreiJro SUf11t1 i je~ t oś\\n!IeHf1j\1Y ellekt1ryczml{)lści'ą; na ka
ścJ,a4I1Y <;ą ~
",\., jr~skt przez ooj I t~l~;11J , "ętrze je,,! D:1'e1'011, w 'k,a:ic.!.~-i11 po
Ztn.alk{)J1lj~~],'.
" , ':-''''', lych malarny I J\,()1~U dzw{)!!i~k, wIl1ndty
fu,nkqOl:1UJ<\ doz n.3P'!~1 J,:;::Z't ' ,,'/"
r
:hl)(:za srę do ~;';:()i!lJllle, wodocilągtu 'I1hle zawoolz" niG1y,
wspaltl'j:jJ:t}"Ch, krJ1l""ot {": '~I:.IOK:h wyhi'Cudowna t!a z,abawfka będ-z:'C pr::ityd~ jed'Wa'b~~!I~ kb WY}?ZOl'ych. oua- wdop\()dIoibnie jedlną z gtówllry~:h atr;lk;J
z'er:J~;, POSalClz.lm J.)Okr~:;~ają ocygtlr.al:n~ ej; przyszleti wysfoj\vy '1l.(J:;-O~;:)\\'(:: W
pe~sLe dy,\ a'ny lub k, ~rlly. JOOJnem z U1!F:!V:n'l!e. K1ró!bwa .MiMY ,LSltl z r.:,~.i K~':
dz'EWÓ\V
t~go Z3iC2UI 0\\ aUL:gJO' pnlmcu .
.
jeSłt gcrIerja ob:'azów. m ''e szcząca mm1a mlmn-a., ilż pos.t:amlOwiia rokaza.ć ;.ą cait::turowe kx):1Pe aJl'Cyctz:IA !11JaJlar&tWlal am- mu śWi,atu!

kn::/dlerus.

Vicm i
) Ioju

I

t~f.:SQ~lrd~~~~u~~~~~~.ll~~~:~~~~:J~~~~ ;1~~~u~~~~U~

~
r;;
Cv
t"j
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Zawiadomieniel!

'

~

Niniejszym mamy zasz~zył zakomunikować naszym SZ!:anownym byw~łcom, ii udało sIę nam ztikontraktowa~ najnow!:.,zy film z premJowaną pięł;nością
NORMĄ TALMADCiE
p. t. "Znak na drzwiach". I"torma Tałmadge wywarła swą krel.'cją w f Umie "Wie::z:1y p1"omsefl" (Eterna I flame) tak n~eaatarte
wratenie, że bezwątpienia i powyiszy film z tą wielką artystką znajd~ie na;etyłe uznanje u Sza"ownej pub!ic;zności.

Dyr<ak~.~a

Kino-teatru HL U I'f AU. .:.d
~;i.~) ;~~l~~~~~~l1t~~~~~~~~~~~"~~~~~~~~'~~~~~~~~~U~!
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.fIPIISS \mUnIllfr
Łódź

11 stycznia 1924

•

Warszawska

giełda wąlutowa.
giełdowego

(Telefonem od sprawozd.
GOTóWKA.

PIERWSZA

WAR.

I)la wyrob6w tyłuniowych obowiłzuJe od 14
do 20 włącznie fr. waloa-yzac;yjny • 1.910.000 mk.
Dla opłat kolejowych - bd 18 do 31 stycznia 1.900.000 mk.

•

GIEŁDA

watlllych).

Rynek dewizowy
. w Łodzi.
I CZWARTE NOTOWANIA WARSZAW
dzyb3!i1Ik{)w~h)

Przy słabszeJ tendencji obracano do
larami po kursie 10,300.000.

Ba~k

akcjowa.

Cerata 750-700
GrodzJs.k 44QO-46()()--.4400
Spiless51Oo-5150
Chodorów 28500 - 2600-2700
Częstocice 14500-12750-13500
Gosl13.'wice 6000-5700-5800
Michałów

7200-6400-6700
firlej 2700-3650-3600
Drzewo 2100-2600-2700
Węgiel 20 l, trzy czwarte - 20 (1)
21-20 t trzy czwarte' (~) ZS-Z4
,j pół

LI·,'lonro.p
k'V

3750-~_~Anft
v~vv
\J'SVV

GIEŁDA

l ... '

t ::.~'((,,1,:V:
.:·"·f:·'A'

pół (1)

I
i

~

jedna czwa·rta -

Mbmotw6mia 6000
T endencja słaba.

Wewnątrz kraju 9,000
Wyw6z Ilai 'kontyaeDt 7,00 '
Loco 33.80
Styczeń 33,25
Marzec 33,53-33,60
Maj 33.73-33,80
Lipiec 32,60-32.70
Sierpień 30,50
W tz'e6ień 28,97
PaMz·i!ernik 28,10-28,1 (j
Ustopad 27,90
Orud.Uda 27,63 ' .. <'

NOWY ORLEAN, 16 st,:,

Londyn - 24,45.
Nowy Jork- 576.
Paryż - 21,25
Antwerpja - 24,45.
Zurych - 99.50.
Amsterdana - 214.80.
Sztokholm - 150.30.
Cbrystj<lnja - 81.75.
Helsingfcrs - 14.38.'
Praga - 16,70.

Ma-rzee 33,50

Maj 33.23
LipJec 33,40

,

Paź.<h:liernik
Styczeń

•
13la1\velna MJ1erY'kańsłt!a za l kl2:n
·~ 6,81 centów ameryk.
LIVRe. 16 st~z,n,fa. -- \V ; .. ' .
Styczeń

1440
Luty 1442
Marzec 1420
K wlecieft 1380

żębów
Lekana-dentysty B. PROSS

"Lecznica chorób

• 146 Piotrkowska 146 I
Plombowanie. wprawianie zębów.
Opłata podiug taksy.

BrylantJ

Maj

i ROMAnSE

w

złoto, Sł'ebro,
zegarki, per.kl.
dywany, futra,

Cz~rezwyczajka zdobywała

wl

I

I

FALSZYWE BANKNOTY PÓLMILJONOWE.

PAT. -

WARSZAWA, 17 stycznia. w obiein1 banknoty falszywe po 509,000
że pojawiły się marek z datą aO-go sienmta 1923 te

MauyuY
nO pi!ania
AEi. [OMMERtlAl i BEIOllf
oraz woJ loki i taimy
poleca ze składu

Agen[ja
ul.

Sprze~aiy

...

38 m. 3.
pisania na maszynie.

Gł6wna

Ud7.ielasTęiekC)i
-..

Maszyn BinroWJt'

-

",€'S'\':

'

.

. "

}ęzyka:h

polskim, francuskim,
niemieckim I ro_yJsklm
J)Oleca w wielkim wyborze

[ufelnia
nowota Alfreda Słrau[ba
Ul.· Prez Narutowicza (D&lelna) 14.
Abon.ment

olkyu

pIętro).

Trockiego szturmem.

PAT. - BERLIN, 17 stycznJa. z centralnym komitetem partfi komunJsprawie aresztowania Trockiego, o stycznej. na zarządzenie swych przeczem dotychczas urzędowe wiadom oś . ciwnikÓw. miał być przez czerezwyci nie nadeszły "Lokal Anzeiger" do-I czajkę aresztowany. Trocki przed arenosi. że według obiegających pogłosek sztowa;1iem mial się obwarować w wa
TrocM, który znajduje się w konflikcie gOnie opancerzonym.

! P.K.K.P. zawiadamia.

rt. Warszawski
~ t·bowska g (w pocIwÓC... leW3
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POWIEŚCI, nOWELE

lltare ząb»
kupuj .. płacąc najwytsze ceny.

Po aresztowaniu dyktatora Rosji.

Si'~·

19,61
Marzec 19,65
Maj 19,63
Livi~ 19,17
BREMA. 16 stycznia.

U4A4W4~~

r

27,68

LIveRPOOL. M

Rzym -25.35.

I

CHRYSTJAASKA ,

Looo 33.88
Styczeń 33,25

KOPENHASKA.
KOPENHAGA, 16 styc:uia. -

I~

...

21,000

PRASKA.

GIEŁDA

6 i,

7-6 f. pór - 6700 (2)
Suchedniów 10500
Unja 35
Z!eleniewSiki 62-58
Żyrardów 950-1000
Belpol 225-200
Palbal 400-390
Skóry 350-360
Elektr. Ob. D. Za~t 4800~4500
SY'n(]yb.~ 8000--8500-8300
El'ektryczność 7250-6000
B~'own-Bowery ·5500-5200
Dźwignia 750-800
Korek 500-425-500
Granum 1500 ·
Mirtów 9100
Nafta 2200-2500-2425
Nobel 70-75-6800-690)
PustelnI; 5100
KQJlo;Jie 2700-2400
Tkanina 400-375

"

NOTOWANIA BAWELNY.
NOWY YORK, 16 stycznla.
Dowóz cloportów AtiaDtlylru i Godftt

Amsterdam 12.98
BerHn 815
Chryst;anja 492 f p6t
Kopenhaga 602 1 pól
Sztokholtm 909
Zurych 602
Lo.rrdY1ll 147 n .b 'zy aUJr k
NowY YoI1k: 34,85

fit-z.ner 34250-32500
Norbti-n 5075-5300-5200 (1) 5@-.
5600
Ostrowiec 44-42500~
Poci-sk 5-5600-5350
StarachoWlice 16750-15250-16000

Rudzki' 7-6

GffiŁDA

PRAGA. 16 stycznia.

' ,

"~

•

CHRYSTJANJA. 1.6 Itycznia
LO!ld-ya. - 30.00.
Paryt - 32.75.
Nwy Jork - 706.
Amsterdam - 202.50.
Zurych - t22.25.
Helsingfon - 17.65.
Antwerpja - 30.50.
Sztokholm - 184.50.
Kopenhaga - 122,15.
Praga _ 20.60.

PARYSKA.

16 stycZ'ń.
Amery«a 21,34
Bel'gja 89.70
Anglja 90,90
Holandia 790 t trzy czwarte
Wiochy 92,20
Szwajcarja 388 • pół
HiszlPanja 287 i jedna CzWl3'l"ta.
Sztokho:m 560
Prag-a 62,50
Bukareszt 10,65

PARYl.

<r"

Londyn - 16.30.
Berlin - 0.95 za biljOD.
Paryt - 17.65.
Bruksela - 16.10.
Szwajcaria - 66.25.
Amsterdam - 142.50.
Kopenhaga - ·60.70.
ChrystjaDja - 54.50.
Waszyngtoa - 379 i pół.
Helsingfon - 9.51.
Praga - tt,20.

4,65

GIEŁDA

giełda

Dyskontowy 16500-1550016500
Bank dla H. ł P. 3750-4100
Bad:< Przemysłowy P. 3600 -3900
Bank Powsz. L. 550-480-500
Bank Zw. SI~ółek 25000
Ban.k Handlowy 15500-15000.
Bank Kredyt. W. 3250-2500-3300.
Bank Wit. H. Pryw. 425.
Bank Handlowy P. 9750.
Bank Przem. Lwow. 2350--...3150-3100
Bank Zachodni 6750-7000-6200.
,Bank Zjedn. Zi'em P. 3250.
Bank Związku Ziemian 610-650Sole Potasowe 33500-37000.
Kijewski 17000.
Puls 1800-1840-1825.
WiIdt 850-790--800.
Czersk 3600-3200-3400.
Cukiet' 18000-17000--16250.
Lazy 500-550-500.
Przemysł L. 525-600.
Cegielski 3550-3700.
Modrzej6w 41000-33000-37000.
Ortwein 1600-1500.
Parowozy 3300-2900-2950.
Rohn 2050-1900.
Trzebinia 3450-3400.
Ursus 5-460.
Maszyny 21900.
Jabłkowscy 775-650-700.
Borkowski 3600-3400-3600.
Lloyd 625.
Zeglllga 700-750-700.
Zach. Tow. dla H. i P.
Ćmielów 6800-6950.
P. T. E. 775-700-740.
Haberbusch 16250-16809
Kaool 4250-4450.
Ktuczew 5200-5000.
Przemysł Naftowy 4400.
Rylscy 400-450-425.
Siła i Światło 2950-2625-2750.
, Spirytus 13 (2) 14-14250-14650 (dr.)

,

10,250000 (w wolnych obrotacl1)

• •

GlElDA SZTOKHOLMSKA.
SZTOKHOLM. 16 stycznia. -

nONDYN'SKA..

Amsterdam 37,28
Kopeltlhaga 17.41
Pragtal 2,91
BerliJn 23 i 'lny ezw3.!"~

SKIE.
Dolary 9,850000 (w <lbrotadl młę-

się zniżkowo..

Warszawska

Paryż

••

z,agraniczne.

OIELDA NOWOJORSKA.
NOWY YORK, 16 styezn:ia.
Lond}'ln 4,25,75
Londyn 60 dni 4,22,75

TRZECIE NOTOWANIA \VARSZAWSKIE.
'bez zml.an.

:.r'

'.

Wiedoo 305.000

Tendencja słaba.

W dnlu dzisiejszym kurs dolara na
rynku dewizowym kształtował

'

LONDYN, - 16 styCU1da.
Paryż 91.05
Belgja 101,00
Szwajcarja 24,61
Holandja 11,.ro; i ~t
Nowy York 426,12
Hf.szpanja 33,19
Wlochv 97,50
Niemcy 19 biI!'jonów

Dolary 9,850.000 (w obrotach między
bankowych),
10.200.000 (w obrotaeh pry-

16dzkłm

. I

Giełd,,,

DRUGIE NOTOWANIA WARSZAWSKIE.

.

złotego.

17 .stycznią 1.900.000 mk.
Jutro 18 stycznia t .ęOO.OOO rok.

Belgia 406.000.
Holandja 3,665.000.
Kopenhaga 1,710000.
Londyn 41.85,0.000.
Nowy Jork 9.700.000-9,800.000.
Paryż 452.000.
Praga 281.000.
SzwajcaT'ja 1.695.000.
Sztokholm 2.565.000.
Wiedeń 138.00.
Włochy 430.000.

Londyn 42,050,000--41,950.000.
Nowy Jork 9,850.000.
Paryż 470.000
461.000.
Prat!a 286.500 -282.700.
. • 17ft .. 500 l O
S zwalC8l'Ja
,\P"S. -.7 O.oe,t.
W'eded 138.60.
Włochy 432.500.
Złoty fnmk 1,897.000.
1\mjon6wka 600.ooo-425.~.
Booy złote 1,480.000-1,400.0001,500.000.
Tendencja utrzymana.

11 stycznia 192.

Dziś

"Expressu.")

PRZEDGIEł..PA

Łódź

Kurs waloryzacyjny franka

SZAWSKA..

Dolary 9..850.000.
ClEK}.
Belgia 422.000.
Holandia 3,681.000.

"mIm 'I[CZOIIT-

Tel. 13-85.

miesięczny

1.200.000 mit.

~~~~~~~~

'~

DOW[JI I IUE.CUm
świetne

karykatury

ARTURA SZVKA

ł

*'i..

Z tekstem

JulJana Tuwima poleca

11i

'

•

i

Księgarnia Alfreda Straucha ;
ul. Prez. Narutowicza (Dzielna) 4
Cena egzempl:!ru 450.000 marek.
Oatatnio eSzemplarze I

~,J;1~~~~~~~i

"Król oszustów" w Chicago.
Adwoh~t !Leon F.~ere~<Jl:ą z; r.JaU«:ji rodem. n~,t-łowe w Pan~mie nad i'zeką Bayano. U~ieCd1:~1a

oszusta.

Czego

Zmyślone

pole
Fikcyjne akcje. .

Chi,cago .:lrzeżywa 'Tliełlada sensację. drodze laski za cenę honoru swej żoUc !,ecz.ilr.z' <ldwcLata Leona Koretza, .,mh ny. Koret'z niech~tn.L'e' sprz.')dawal wię1.i(}i:~)ra" styek111ntnta. który naciąg cej, jak jedną lub dwie i to tyiliko za
,na,! l\1.~j;.;n;tków na 1.c; m;'L}onów dolarów l1JamOWą i })r<Jśbą kohiet, a zwtaszcza
i nag:'0 wyJtechal lo Europy... PolJicja, mtodycih i pięknych.
.
.
_~.
prokuratorja, taj!1e bitUra w ruchu! Tym'
K11!P'1It so<bltc diwa ~spa!1I1 ale samochoel.a ..cm o,sz'ustl bll~3' sobi woll'w na sz:e- dy 7,'budcw?t1 wspama'ly patac w Evafr':,::111 :~ "\ i,e...::ie.
ston, wyna.tme.waf taipantam-e.nty .w
Ów Leon Koretz p'zybyl z Ga'ticji
Drake, mlal .na !;.lOhdnlO,weJ strodo Chicago przed 20 laty jako ubogi n'ile a'Partamen~. w lkitórym gośdt kOOie-1
żvd()ws~\,i .. adwOlka t" . .Tako -początkują ty, '" New Yo.r'lru sttale mdl(i, ł apar.tJ3men. . P'-lY. słowem, 7.ytcle
cy br~d każdą sprawę : Zła' każdą cenę. t y w hQ te I11 -Regls,
jat:-:a mu V.T adta w ręce. Prwd' 15-t'll nęto mu gładko t różowo .
laty.Kopeiz zo.stat za sporzad.ze'l1i~ teNare szc1Je zalCzęto sillę pytać, gdzie
l-t'amen t'U. sfta,rej panny zamianowany 0- są te "z'lO'rodajne pola naftowe"? Kop! ekUr'2m jej majątku, z którego ki'lka- retz \"'padł sl2m. Mianowicie zaofiarona ści,c tysię.cy dola'róv.' miała zap.isać wat on po.sadlę zastępcy SWQiclt illter:a ub~:!"rnanie jedyneg-o swegO'... pjes- resów sęcLziemu Pi'Szerowi w Chicago.
ka. Zd.3'l"zylo s!ę że pieseJk zdechl nie- Ten zacząt badać t bada.ć stan rzeczy
bawem, a pieniądz~ zostały w spad!ku w Panamie, zanim objął ir~sadei, przel"o"ei:owi.
kon.ał się, że ma do czynIenia z oszuMaiąc już ładna, sumkę do!aró.w . roz- stemna wielką Slkwl'ę. Nac:iągnąl on k1ił~locz.ąi spe'lmlację ak-cjamt., Przed 'k@ku jen!f1ów ama'r yk,m6w, żydów, pOIlaków
laty o~ rosił Da'r dzo poufnie swym przy- na 15 mi'i jon6w dolF.a-r6w i mDkt do Bujaclolom, których już Hczyl na setr('i" że ropy ... A wz,iął wtedy. kie'dy go PIscher
w P2J'J.mie nad rzeką Bayano zakup.i·1 zdemaskował.
wicliJ.-r-e obszary zi'emi, na ktlórych zna~ledztwo wladz jesf! utrudtńQne, gdyŻ '
Iez.!o'1o talk olbrzymie pokłady nafty, kohi·e;ty z wyb.i·tnych sfer. wmieszane
~że śmialo przy wzwLn'ięciu swego. przed w aferę Koretza, nie chcą mówić całej
~ębiorstwa będzie m6gl kon:kurować z prawdy z o.baw skamd.alu.
-RockefeHera Standard OH Co... ~1r go
W sprarw,ie Koretza wycltodzą na
.ren nj'E\ WY'lrupj" płacąc mu oczywjście jaw coraz nowe szczegó?y. OP'f6cz 0hajOllskie za te sumy. Kort: orację Bay- szustwa na kolosalne $U!1Tly w Chicago
lano Trus,t Co. zorg'.arni,zował początko
i Nowym. Jorlru. ma też on swe ofiary
wo na marą skalę, a gdy zaczęła świiet- j, w Denver, Cało, oraz w Colorado
1Jl.j,e P;O~'1) crować i p'łacić dywj'diendy Springs, CoI.o... r w innych mi,asiach
oc zywiś cie z pWni-ę.dzy danych p.rzez
zl,aJChod'l1ich staitJów.
samych alktcjoIJlarrjuszy. p()s,fłanow~ono. ją
Zdaje się, że Koret'z z.najdu.1e się tuż
zreorgani'7o.WaĆ ;. postawić ;eS'ZCLe na
na
okręcie, płynącym do Europy.
wydatuiejszej stot:de.

ho-I

re'm

Skap!taU,zowano. przeto "Bay-Ba}iatIO Tmsi Co" na 5 mioljonów dolarów,
'wyd ając ;;,000 akcji: 'PO 1,000 dorar6w
]ka żda

i tu dopiero Zl3.cząt się szw'iIi1Id:e.I
'!Ja olbrzymie rozmiary. Koretz ,nde
iSZc z ę(!\z.H uukogo, na wet swoiCh n.a.fbl1,ż
~lvch, ale nabiierat talk sp.ry11nle. ze ci
l.naj!ctJsi ]'rzy.jacielie, wierząc w jego org,a!JTiz-acyjne i bYZlnesO'we zOO1ności, sam Z!~os:ji mu p~TIi'ądze.. Ip!rosząc go .j
łJla-gaj.ą:c, by ich do t.egO' I>rz.eds~bror

Zatrzymanie samochodów
i awjatorów na odległość.

Kronika
Je.dnym

~udzie szul<ają
tO~Jarzysh:a \V

z na jwybi.Ll1ieiszy".h

w dziennikach.

amei'yka11skich pismach.

dZia-/

Pewien przybyŁy do Stanów Zjedno

I~W al11'eryt}ffi,ńsJl:Le.i prasy je'st tzw. "so- ClC:lych hrabia francuski, o-rrzymat od
cle!.y page" - kroll i'1\a towarzys·ka.
pi·sm z kor,cernu Hearsta - ładną sum-

Cod0ie:;!11c rano i \vkczorem moż- kę, ath~r wzamian zecocial opowicdz~ć
na wyczytać, że pal'lshYo tacy a tacy czytelnA<OI11, w ;aiki sposób u zy~.I':at rę
urządzi31ją n.a cześć i.mieni':J swe.rei c6r- kę am-Jryk arlskiej "księżniCzki dolarów"
ki na wyda.niu wielki obiad lub zahaJakaś a'rŁysL'ka z Vat;.et.e dzieli _si"
t
d
d
'"
wę an~r::zną. ptzyczem p.o aną. .teS~ o- z -ogćlem
cZy1teln.~ków i czyte.ln.ic7.~k
ktadnJ. lti'sta wybra.:;ych d.o U'c.zC":"l1CZ€- s'I...-emi w·rażeniamli, i doświilłd~zeli1i€m
l1i'3. \'1o' tej uroczystości.
iyciDwcm. co oczywiście ni<e i.est 1[10Imi!31 z lP.ań .. hiigh-l1;fe'u" a:merY'kań- 7hnWio:le P.ifklalflterj1.
.
~"\Ć"·~o zamierza zabrać swych prz"ia·A
'
·t· c:h l....t.. •
~ i6r z ChilCago. d~' opery }e's'T cze 'f~TI a . meryKa u~u}eW dlwy~. zYC1,e .na
powrócNa ~ dwudniowej' wycirecZ!ki do g?r~c:T- uczynI" '. ' l . wa 1...:~,pofislmI.er
'
.. :
, . c.!J Ua'\.1mg-a u ,aza Silę w l\..1JI1'le Im z
\VasZyn.,.tollu I prZYJl111" ~C Jak dawI1 ]{-'] '
'
t
d ta
we' ciw~rtki we s~oich< ' aparbamcl1'ta;h o'!Cerp zmarłego l)rezy en . . .
przy "Park Avenlle". Ga~oeik przed domem. Zjarw1!eme gfę
Dz,i<?ki W i'e tki'e j i\o~ai córeik na wy_ , .~oya 7, telClgramem. Stary p~n Har- .
dani-u. NzyjęĆ przy Pa,.k-AveT.'Ue i tym dj.n ~ r?Zrywa. d:epeszę. Twa~. Jego .kur
~lOidobnych \vydal'Zeń _ mnlsi każdy cz~ ~lę boles'nle, z pod PQ\'tlek SI'. ły
d2i,ennikarz poświęcać przynajmn,j,e;j ied wa 1q, tzy.
ną -kar1!ke tlemu wtaś'nie dz.jla'!O\\-j histofnscen,izacja? Być możte. AilJbo ktJo
rii świa'ta, a w nbed:z,ielę wkazujq się wie? - Wwawny kinooperla~or cz.ekat
nawet osobne dodavki jlhlstrowar.,e.
przE"d domem. aby pochwycić obraz
Rubryka "Rozwody" fest równiie'ż ból\! oic o w,sll<i:e go ? I to mo~w,ile w ojbogabo reprezentO'waną jak rubryka czytuie "bIUffu" ! fdisona.
"Sluby" . Sfotografowane Jistljr. różne
,.Ni-c co hldz:klego - obcem m.i me
d olmmeł:1 ty, fotograf je o.sób ilnte resowa j'e'SIt" powiada Amerykatbiit, a prasa stanych, wszystko tO' znajd/uje chCiwy sem. ra się dialĆ mu obr3lZ małostek i drob sacj.j czyteFmilk amery,kański. na SZ'PCł'1- noS't-e1<, które skfadają się na cal'ość
tiath drz;jeooIi1karS'!cilch.
zwaną żY1Ciem.
o

leczenie

siła•

woli.

czarny kolor, a, wsz~rsffko to sia:ło się
d;>,ie'kt tej samej metod71e.
Miss Iial'lan, k.t óra ma l~cznyc.h a·
depfów w Ameryce i Kanad:zre, OOecnre
znajduje kh takU w A'lJgljf, g<!,zie zaIożono klub, celem SJtJosowla'11,ia wym:ienionych metod. Twk'J'<izi ona, 7;e gdy-,
wzrus.zema i głębokie troski, wSJkufe-k by czlowi'e k znal u;K>t..ęgę swego włas
czego S>traJC.i!J'1<ł! wzrok, a W~oSY jej P{l- nego mózg<U, to by.l'by})'arJle!m swego
si wiaty. Wi<el-e też crer.p.i..ala ,Y~.'k'nte'k 'Z'd1'o'\vi.a.
choroby s-zp.Hm paci-erzowego.
W Londynie ba wj obecnie wraz z
dwoma 5ekretar·k am i miss Maud tlallan
cel:em wZf.}'Owszechnan1iaJ swych teorii
o }oczen.iu sita wall i dokonywania 00powie{}:n ith dOświadczeń.
'
Miss łiallan jest ameryu<8nką. W
młodości swej przeżyta
bard'l 'o silne

Skarb na dnie morskiem. ·

Pewnego ra-zu, gdy z.awa·eziOll.o ją
diO kościota, ustys.z:ala kazanie; o nr.eIrlandczyk John Hamt1 zapropono-wał ogrjatn;.czonej })otęd,le. ""nlL Katanie {IQ
PCW11a młoda artystka kinematograrządo-Wj, angielskiemu kupno wynalazku wywarto na niej g!ęb~je wTalŻeni-e. ficzna amerykańska, zanurzyw'SiZy się ~
pozwalającego zatrzymywać na znaczną Wroow szy do domu usiatd~a j)rzed lu- morzu przy zdjęCiU filmowem w porcie
odległość motory samolot6w i samocho- sfre.m, co nastĘ171!ti-e czyniła codziennte. )lassau na wyspach Behama, z.n.a.lazła

dów.

Wynalazca twierdzi, Ż'e Niemcy umieją
Istwa zechci'3.1 dop.uśdć.
Akcłe Bayano przez spoTytne gtpclru- jut to robIć, ale na niewielką odległość.
t':lcje K'O;o,:-tza, wzrast ały w wartości' ~ Ponieważ rząd angielski nje zgo-dził M'ę na
. nicba,vem p~arono już 1>0 dwa tysią.ce warunki żądane przez wynalazcę, przeto
za Jedną. Jed'en z jegO na.iblirżS'Zych ten pojechał do Ameryk1, aby swój wynatlr,lyjaci'ót mt.ll ukupić ich 15 t to w la:zek sprzedać Stanom Zjednoczonym.

zaw'Sze "Y111awiając W siehie, ile znajdńe wreszcie d'zie(1 w kt6rym przejrzy
'na. oczy. I istot1nite st(1)naowo zJalCzyn<tła
coraz aie'f1lej wi'd:zieś. Dzięki tej metodzie odzyskała wzr0k zupeł-n,ie, po niejakim czasie. Wyzd.rowl,ala na szp1k paC~If!T~owy,

w~{)som jej Wti6c!lt

skrzynkę żelazną, zawierającą dublony
złote hiszpańskie z r, 1790, na sumę około

miljona franków.

Skrzynkę zdeponowano w Banku kana
dyjskim, do czasu uregulowania kwestj i
podziału skarbu pomiędz:y rząd angielski
da wrry a szczęśliwą pl ywaczkę.
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Um,JAN STARSKI.

Szatan

la_ _ _ _~4

::lI'_ _ _ _ _ _ _. _
.
_
.....
_ _ _. . . . . .

Łodzi!!

Zerwała

si" z kr.resł'a, jak ranlort'a ty-' wie mu wszystko, wszystko, .. O swej tajo
- Jakto? - szepnęła osłabionym głG
nej długo miłości i o swej ostatniej hań.- sem. - Miał prreoie jechać dopiero u
Pan si;ę jeSiuee pytal pame Stinnen bie... On j.ed,en ją zrozumie, on jeden jej t'Ydzi~ń ...

,g!'ysica...

-

s(:n? Pan ma jeszcze czelność pytać się? -w-ybaczy i weŹfllJe ją pod swą <>piekę....
- Nie wiem o rem, proszę pani. ..
--x-Czy uważa pan może swój wczo-raj'Szy Męską dłonią wyprowadzi ją z tej matni
Szybkfun, nerwowym kroki.em pobie'Jczynek za coś więcej,
ostatnią po- żyCia:i poprowadzi ją ku lepszej i jaśniej- gła do kantoru.
Powieść
d.łość?u Tak postępować może tylko 0- sz.ej PfZyszłości~.
statni łajdak pod $łońcem, a takim ;.esteś
A zmysł os-iroŻ'ności mówił jej:
Zapytała jakiegoś buchaltera.
pan...
- A jeśli nie przebaczy?.. Jeśli o- Czy nie v.rie pan, pan1lC Dagler.
St;nn.en!on podniósł się raptowme z depchnie brutalnie ... Wtedy - myś!a.la gdzie jest pan Kranc? ...
życia łódzkiego;
miejsca .
sobie Klara - wtedy pozostaje tru tylko
- Wyjechał do Angfjj ...
Stirulenson zmieszał się bardzo.
- Tak, tak, mój panie .. , Podstępem sub1.imaL.
Klara wstrzymywała si~ wszelkiemi \
Oblał się purpurą, zagryzł wargi i,
mnie p.an zwabilłeś w swoje sidła, pod'l$tęWyszła na ulicę .. ·
silami, by nre wybuchnąć głośnym . łkanic nie odpowiedział.
.
, pem dokonałeś pan ohydnego czynu, a te·Mroźny wiatr wionął jej w twarz..... n;em.
Klara spojrzała nań z jakimś jadowl- raz." Teraz przychodzi pan najbe.zczel. Drobr.y śnie~ siekł, j".k osiremi sz.p;lkamL
Dlacze~ - pyt"ła z drżeni~m ..".
'tym wzrokiem, od którego cq;uł, że mu niej z kwiatami ... Za moje spodI~nie. za I W3iadla w dOTożk~ , ..
f!loSlie - przyśpiesz.ył nagl-e swój wyjazd l '
s.kóra cierpnie na całym ciele,
ha.ńbę, za wyrzucenie mnie poza na'wias
Drżąc na całym ciele weszła do fa_ Interesy _ odparł lakorticzn:<! h.t- Poco pan właściwie lu przyszedł, żyda - ofiaruje mi. pan kwiaty, ujmu~y bryki. orca, ki'el."Ując swe kroki ku gabine c'l~Her z głupim uśmieszkie:rrL .
'Panie Stinl1enson? - ponowiła pytanre. u&mieszek na twarzy i grzeczny ukłon Owi, Kranca ... Przed drzwiami zatrzymaa S'ię ... Serce tłukło i·ej się w "iersi, jak
- Kiedy wraca 7...
A widząc, że nic nie odpowiada, mi e- z:gangrenowancgo filistra...
sza jąc się coraz bardziej, rzekła doń z ja.
Próbował oponować...
strwożony gołąb ... Oddycbah s::;'b:,,", , nie
- Za trzy, cztery miesi.ąc~ ...
kimś złowieszczym sykiem w głos.ie:
_ Precz! - .kr7,yknęła zapalczywie, regularnie...
Uczuła jakiś okropny, nadbd<:ki sz.um
Wny :ci2 zaplrkała..
i v.;r głowie ... Wszystko poczęło S'ię jej krę·,
- Ciekawa rzecz ... mhm, .. pan na- ws.kazttjąc ręką na drzwi. - Precz! "
'Wet sam nie wj.e .. , A mo-że przyszedł mi .
ObrÓCił się na pięcie .i - wys,z.edł.
C-isza...
c:ć ~"!'zed oozami... Po~zęła szyhko łapać
się pan oświadczyć?,..
Wtedy Klara od nadmiaru przci;ywaZapukała mocniej.
l1:.;hmi powi~trze".
Zaś:niał<'l ;-lę clemo,?-icz.nie, ok:o~n.i.e... nych wraż,eń wybuchła dH:'llgo wstrzYl?Y~
N;kŁ. nie odpowi.waL
Osunęła si~ ciężko na podlog,<,,:
'. Su~hy śmIech ,r0zbł st'ę bezdzw lęCZ- wan.ym, ~~azmatyc~nym płaczem: Lzy
Nar.ls~ęla klamkę.o:
Buchalter Dodbi~gl szybko ł t)()dhr,vtue o sc]any pokOJU.
•
zalewały Jej g.ardło.l dusiły ~krl!!n!c .. ,
DrzWl byl-· z:mkruęŁe..
mał mdle'aca Khr .. :
..
,., - A ~oze ch~e mnie pan ~rzepro-Leżała tak, łk~Jąc pr~ez }aklS czas.
Zah-.:;-oma~_.. przec!lOdz:~c~go wo.zn~~o·1 _ W'
k:
ł'; bod.") _-'
steL. I wldzę kWiaty pan tak ze nrzyWreszcie pod1l1osła SJJę n!eco uspoko- AntOni, czy me 'W1CCje , ~dzH~ lest I l . o y. t 1zYC;za ~ nlepo~"_:SYk
ni6sł? ..
.
jona....
pan dyrektO'I'?
wa erpny, m~ę V, asp!:ryny....
am'zn a
Otarła oczy, przypudrowała h .... art l
- Wyfechał, proszę pal1.t. ..
zemdlała:,'"
.
,
Siinnens-on odzyskał równowagę.
_ Panno Klaro - rzekł cicho, aJe sb włożyła palto...
- Dokąd? - zapytała n;espck ojnie
gr;;yblegii. ~.stra5"'....ela ro~otn:cy, k:l1'
~owczo -- nie widzę zupełnie przyczyny,
W duszy jej powstało silne, nieugięte I Klara.
cdl!SC'l l rzuCih Slę do ct.tcema omdJat~J ...
.aby mnie pani tak traktowała.
j: oslanowienie ... Pój-dz.ie do Kranca, po- Do Anglii....
(D. c. n.).
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