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Rząd francuski zapowiada rychłą poprawę v/ałuty.
Poincare t\vierdzi, że w maju nastąpi stabilizacja i zatrzymany zostanie v/zrost drożyzny
PAT, - PARY1:, 18 stycznia, - Na Iciętymi militarystami, nii Większość in- bardziej kwitnąca. Rząd jednaki uważa święcenie bez wahania wszystkiego, co
pc:,siedz.euiu izby deputowanych po złoże I nych narooó'w, które nie zmniejszyły swo ląc, że n.nIeży Jlalychmlast zaradzić obee może być korzysłnem dla kraju bez 11nju proiekt6w ustaw przedwko speku!a- ich wydatków 'Wojskowych w tym samym Itl~mu sbnowi i'Zeczy, jem bezwzględnie c walania zwiększania podatk6w.
cji frank.iem, zabrał głos Poincare i 0_ stosu,nku,
zd"'Ą;yd wany przedsięwziąć
wszelkie
N<'ljpóiniej w m.n;u izba b~.rH~ mo~ła
świadczył, że rząd występując \OaJ~upełDoch.ody pOVi;;i011n~ d1;si~gają sumy środki, a przede",'§zystkiem znieść wszel sianąć przed krajem z ustabilizowaną waniej solidarnie, przywiązuje wielką wagę prawie 10 miliardów, 1iIlo?..emy ~atem po-lIcie now~ wydaUeJ, Jedynym sposobem lutą i x:łtrzymnn,~rn wzrostem drożyzny,
do szybkiego przyjęCia projektów w zała wiedzieć, że sytuasja Francji jest coraz zac:howtluia 1.8tdaDJa publicznego jest po- Rząd domag8. s:ę również zwięk:szenia ist
h\ienłu tej sprawy.
'~!!!.a. ' .
~n,....mi'mWDW n:(';ęcych o!,łat.
'POjnatTe zauwata dalej, że Iron han...
------.
Jeżeli izba przychyli się do ~~yczeń 1""L<!
ka już się podoosi, a w1ę<: zapowiedzbnc!
du,
to fmnk b~ie się ciągle podnosił,
eki karryP~atur St~nh;fewa
środki przełamię rozpoczęł4 prucjwkc
gdyż
wyrwie narzędzie propagandy z rąk
-::walucie francuskie' offt1zywę. Premje"
n"eprzyjaciół wewn,ątrz kraju i poza jego
.
' h: ',~ ł
wspomn1ał następnie o pOOwięcem2.c
~ramcami.
Jał{ to ,~ nas z ministrami
hvwa.
kle ponieść musiała Francja, aby pokry'
'"
Po pl7.emówiealu Poincare'go deputo ..
olbrzymie wydatki, aby zaś od owledz:. f, I
watry BoayssoD. interpelował w sprawie')
na oeuzerstwa, skiero'wane przeciwko na ł
wyoofania przez rząd w związku z nQwym
surna kredytowi, mus;my przedstawić
programem f!n.ansowym projekt1! i1stawy,
zrównmv:liony budżel W tym celu r..:lIe, dolycząugo rent.
1':'f osnbnil~om, ~knl1J·ącym. !'UchVK
Wobec sprzec.iwu Po)ncare~o, hba od
Kowt ooebrać śrotUl:i t..f sp kn1"cji.
k~adała do końca ~edzenia 394 głosam.ł
Nie' śn ło site nam ni~dy n.araŻ~ć :'msoprzeciw 180 ~ł. inte~łaeję depl.,towaneby Fran-;H na szwank w j!lk'chkolvtiek a~o &uyssona.
wantt'r.:io;h !JOlitycrnych łub ·.rojskowych,
W końcu posłedunia deputoW'8D.'1\
Syłuada Vo! ob.ecnpn okresie ,,. cy i lOaBouyssoo. domaga się przeprowadzenia;
stroju J:'f)~i:Ofo!)wego, moźe się jedyni~ podyskusji n~d interpelacją. Pomimo nad- i
prs'w')!.:.
Symptomów poleps7.et1.la jest
ska depntowan.e~ Botty!Sona nba Pl'Z'Y"""Ie 'f/"'<;tl'lrczy !m~~neć ni!. r.:as:r. h(bns
jęła 360 gt, przeciw 215 gł. WDJiosek o odh,~;cn~· ...;: Rząd oh do:!r'ś~i do jnflacp, a pOC2r.ąUU.I urzędowania:
roop~ie
interpelacji.
:prze~iw"i"!i z"rlniefszył o l 00 JJ\!ljo1"6w
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obie? bildów hankowych i 00 czasu ukou
e;.cn!a wo:ny :r.rnn.i.ejszył powarnic wydatki,
Kr~dy! n!!S?;, wynoszący 4260 mł!j1'
.('16 1" W roh'u 1926, wyU1)Si ohecnIe iy lm
342.; mmonól'I. Jesteśmy zatzm n'.J!lJej Ul
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goMw jest oozi.eUt po!{ja1rcia.

Podejrzane zbrojenia Lit\vy.
Armja litewska ma '\vyruszyć na. podbój Prus.

,~:r.rn

j.,

powIe-,

dzial, że wyszuka cztaw'ielka. który za.
111,iar tierr, wykona, poczem ~a vialClomiti
o wszystlkie:m komisarza rz-ądru Rzeszy'

oozpieczeństW13l.
TOrma1l'!1 mial lrgityJmację

dla SIFraw

BERLIN, 18 &tycwaa. _ Z?rus ,~scho j ?<iw-r6cić ~.'J~ę Ju~;wści od tego, ~ktu
jednej ~
RAD lItOOSTRÓ W,
dn.i~h r!)~.szcruma jest au;rmUią~~\'1a~o-ll bypnQtyztije luclnosc "CZY'!ID.ą akCją •
nacfQ'tlEllNstycznyeh organi7.C!c~i lxJo,jo.
, I moŚĆ - isk donosi "Voss.lschc Ze}tung - j
Zdan'em VO~~j~che Zeitun1!" - ~d wych.
PAT. -' VlARSZAV1A, 17 stycz1ua., O I>\r"",N>tnVfaniach wo:slwwych lltew-.,
•. '
"'1"'-1' ~-lW',---u
'. SI:10W
,-' na PO,,](~:.tZ~tlltl
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' . .
Ty l·zy l. fI te,.aKi
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pan
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l ' ... '[ch które maJ" Da celu zajęcie
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I wnz~ ąe go w o' er:nel c ~',rhl 2'~ ·tU~'(!OZ"!M
•
• '~I
' b
' ..
17 stycZ':!La
. f, po omOW1Cn!1J mn07.tL u. pl'7.·.!l~dłycb C7.ęSCl Prus ?/'SChC'l.'Jnlcn woC'!-,
. i.,·
ł
g
p
Straty niemiecłoeJ
I o
wO"
~i<lrC~fjn<?1!('l dl<l ob 1 ;c:cń ~ohorć"" ft:n.k.:1:u ';Ił't~z.~n,i,a ich do Lłtwy. ,
~e~!ąc ca ą uwaę
na
rusy
clonarn~zom państw. l ....,rc!Jsk. w dnIU
Ja'· dz;e!1iI!.i1t tbIci donoS! prw.'lgMlda, v.scno me,
iute~o l'1"1.('prowadzlh clyskush nad pro- nac~o~a!i.:tYC7.tta "h-ytworzył~ 00 Litwie:
W Pr.J.!." ch 'I':!!,.:bodni.cb, V'!ecHYl.f;! d<.l!,
j'Zl~!~m shtutu hanku eo,nisyjncg0, orilZ l taki w~i~,~icze 'nastroje, że jal(chącli: szych ~llfOr~lacji wSjJornrua%';ego d-zic,Ml~a
PAT. - BERLIN, 18 stycznia. j
nad pTciektem fozpc:-z2,dozcń p. pr~?:yd,,'l! .przedsięwzięcie wojsk~we" staro się dla' z.srzuC"ii n:ądowi berlh'is1ncmu, że nIc Wczorai ~e .,VOssiscfIe ZcituJl~C wvH
td Rzepl:f,oj w przedmiecie systemu ~1o-1 ~Z,,,,<i.'l kon.ieczn.oocią.
! prle~,d~b1~r'3e i::u!nVJ::u środI~6'V'T .05t'o~f?O ('za swalty lIi~'111ie('kii;lj .iloty \roicml:eJ.
n.et",rr.·'1.f' crr!z fnzoorządzr;:ń o o'<:·~slctW"z~nitl notę.łuin frnd:'ilośd &o-'1"..oQ,ar_ I śei. RGwr.ież zarZ!lc .. ją rządowi. herh~- 1)oni2Sicme w cz;a, ie w.orny, flota n'e. tl<O\'~J'?(I,
!
I c7.e, w• ia.~fch4'"
,.
,".
• ,- ~o m;a
• ł~ miejsce
.•
.a'.
k l'1CZy ta przed w,
ol'na. 7000
mu ":1~'~()SCl prze.d·
TnLO t'0'" mp.lą
ZI! lazJa Się
;tw<!.s!t, J;\Gyz
no- 1,_
~;..temu, ;a~
w cza~e
nuce.a
.s'lat
l
-Ii
Ci'Ta~ 7 ,(' '~i\!llU i dochohcP..IU zobowlą-; towany tem ies~ po raz ~·lerwszy S',!} dek! ta~u Ill!l Kł"'lped~, ;:;~ plany l"%ądu Iitew~ kó\\'. w cza~ie \1,"Ojny zatO'n~lo 50J O-j
zań w :dccte.
walu.ty litewskiej. R?,ąd !iławski pragn,le J skle~ są przez Berlm fawory;;owane.
kretów wo.ioeunych. w tern 192 ło(lzl pod
,
.__ "____
wodnyoh, 69 wie1l:ich i 37 matych tor..,
l«(\l'f 7~ENC.!A
'{) lIi\l1 <USTYCZ t i
\ tedowyclt. 30 m i ni erek, 18 krąiow.lli.O'
~..
kó\v, 13 kanonie.re-k t 6 krą7;o\\ flików
'l'V
O Q. ~emt'lłt'czym
'tiU
'"ii'"
"
• er~i!lI"~i3.
1 hojo\Vc. 1 o·
,~ KR~MLU
1.,
,
'~J
tla t
~I1:U
~dłln...
pancerTiych. '2 krąż;o',,'ni.\.i
PAT: -- MOSKWA. 17 ;1':.\Tznia, ~
11 e
p'~ d~· ~
kręt H1J,jowy, pozatem 20 mt,i::',;s,:ycll
Wczoraj o.t\varta zostah w Kremlu 1\'011
l..lał!!.
Stll\t1i6w i 172 o,lu~ty pomocr:czc. 7ale',:
f~r~rci:l h:(),J11Iunistycznej nart}! sa )/ec~
"l-.
"
"
' , , ' lnv,irowane na czas worny w 11';'rynarki 1.",1 ", zv u'lziaie ~!10 dCll{',~alJ,:H\·. t'-Tn. ~o
BERLIN. t8 styc;:,mlal. DopIero cym l 1\0. teJl~ . agl. Przed kJ,l'ku clm... ml ce hancHow,e;, Zwycięzc<Yln w~.dal'{l 394
rląd~;'l.tl OZiCI111ym są nllstop.Uj,KC SPia-. d2.isi3j rar:iO opubl~kowany rosta! pierw przybył on do ne(;';~la i: z;ogło,sj,j się dlO okręty woje'1ne, a m. 19 c1. d'ęl()\\ liniO-J'
"'.iy: i' ai!:liższe l.ada:;ia P'O"~~Y"'7nc fr?-. $"y komulł~k(j.t policyjny o planie zama biura fas.zystowd,;ej nielTll1ccko - Judo- '\iyd!~ fi pi1·.:~rr:ików bo}owyc'l. '2.1 ma
~pnd~::·~:z"',. O1~a'r.;za·::Ja ?art~!, ;~rcs~~:~! chu na generała von Seeckta.
w.e,i j)3.rt}i wo[nc-ści z zapyta.J1~em o łYC'l hążowuików, 96 \"Iidl~ic,h , (J:? ma,
Syi111.~!3
rmedzynarod'O\\a.
VV Sidad 'pl\,;
I d ' . . 1 , ' ".""'·1' tIOS'Cl' ,'"
'·a'tI~. . ••7<
..,ceJ· do f"ch Io-clz.i rorplCdow1nch. 18·, ! ~ 7ł rOD'd"'
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Z~' Ju111~ "C o,~:zą .. en.. n.
r?c, :1.,
11..0re.u OW0.If1Y Olldl.J!n .'V .l' .:.
I
...
T , 'l'"
.
"\; > ~n'l
wodnyteh. 6 m111';}:"7:vch
mi'l1.Ler~·{
~ ()It\r~
wie\1', Ij\1chann 1 11111.1·. Kanll~n'em \V~r! kiCIm ,,\Vi,kingsl:nmdu". Org-a':1Jza.e.!a
orgaIll'z.aC}f.. l\az WU'~lGJ.' ~J o . OłJ:stOL<:.Cl tów pOT\1ocn:~~zyoh. Z k.go An~lia otrzYj
~los·t :' r,.e:n(~\vi~nic ~\": ktdrcf!! zaz.?a-; jest je<l.hyn. z oddziaMw crgar:iz..aci1, ko:nunikat P~liCyjllY ,~,ie wymlema,
TIKI,la 268, fr,~ncja 51, Ja'Donja Hl, Vlto-,
c">'yt, ze p.HJa X'ID ~~,W:1emu ,Jest su~a I ConsuJi"', która organiz.owala z?.machy dając tyl1ko lit{!·rQ ,.D .
chV 15. Be!.gp Id,. Ameryka lI, Hra~j
Izwartn. Pozostame ona nJ-cz!ommc I "
,
•
'"
D" l' .,
. . • ł -. I zylia 7 t Polska 6 okrętów.
wiem], nakazowi Lenir~a i utrzY'l1TU:C Ina .Erzł>ergera l RathcTI21ua.
Pa,n...
Ol'1Jnan:n zvne;,ZYI, s ę ~e
=-_
jednc-ść pod każdym względem,
l Tonna.zm jest n.iemcem, pochodz.a· SWC.h"'O planu Zam3.clrt.l . ..D, uoo.l. ze
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niema być nieszczęśliwym? Lecz jest fe
jego wina.
"Stary człowiek" różni się znacznie od
iooych sztuk rosyjskich. Ma w sobie maz tego, co zwykło się nazywać "nowoprawideł był
w zacią- łoczesnym
duchem rosyjskim". Ukazuje mi~
dzy innemi olbrzymie możliwości woli
pożyczek państwowych
ludzkiej. Pragnie obalić destrukcyjną fila
•
Szkoda, te p. Kucharski, Jadąc zagranicę, zamiast sena- zofję kłamstw "Sanil1l6w", a objawić chce
tora Hammerlinga, nie zabrał ze sobą dzieła hr. Wittego. moc jednostki. Rosja nie jest pesymistycz
na, ani nadmiernie cyniczna.
Nikt nie zaprzeczy. że br. Witte bYlł pragnący uzyskać ~ pańs1iwo
Nowa literatura rosyjska zmienia sw6ł
mężem stamu d~ miary i olbrzymie- wą zagranicą, nIe drażnił wiie1lklich bam- horyzont Cierpienia, szał i śmierć nie sit
gO doświadłczem.a państwowego. Dlate- kierów żydlowskich międ'Z}"narodoW!ego więcej jedynym tematem, które omawia.,
go ~ jego paml~tnilkił są pnarwdz~wą świata BIJIa!ll'SOWego. Hr. WQ.t:!Je wisze, Yi my.
skarbnicą rozmaityCh spoo&trzeż.eń z pomimo, że b<ł!rdzo często
poiycz({ę
Gdy chory testem nienawidzę siebre.
dzled!złny SZ~ rządz.ema pa.ń s twem. państwową dają nie żydzi\, łocz chrze- Pfzypisuję winę dawniejszym mym cier..
KaMy, czy to mtnister, czy wysoki u- śC:itlanie, nie należy drażnIć żydows'ldej pleniom. Byłem w więzieniu, katowano
rzęd.ntin{ państwowy, czy poseł, czy Pll- finansjery mi~dzynarodowej, nawet i mnie bez litości, umierałem prawie z gtOoc
błDcysta polityczny htb finansowy, zmaj- \'\-iedy, kiedy nile ona dIarje pleIl'iądze, du - to wszystko moja wina i Powini'e cizie w tle1 książce wiele nau;k i wlliele ponieważ może ona - rozdratżniona ! nem był uniknąć tych cierpień. Teraz zro
~.~aag
.,_·l_~~e pl'z;yóad~ mu SIę w jegO zaczepiana - przeszkodzić dQjściu po- :mmiałem będzie czemu krytykowałem
\.IiU
a!Ul~
życzki do skutku.
Dostojewskiego i Tołstoja. Obaj są wielNas w 1Iej chd mtereS'ltją najbarUr. Wittle w swojej drlałaItnoścł n- kiemł tw6rcami, lecz wpływ ich był zły..
dzl!ej uwagJ1, jakle br. WiJt!te wypowda- rzędQwej zaciągnąl Wiiet1e iPIQIŻyczek pań Filozof ja rozpaezy, którą znajdujemy pra.
da 'n a temat sztwkf Zlaoląga:ni-a państwo- stwowY'Ch <Ma Rosji. Oa~e jego urzę ",ie we .wszystkich nowoczesnych utwO"!
W}'dl !rJOŻyczek zag;raty}ic~nyoh. A w.ięc dowanie opierało się wlaśclwJe na clą- raeh rosyjskich mate być im obu przyp~
mÓM on przed!ewszystll{Jem, że poży- głem poszuki,wallliu ~ na cią~em uzy- sana. Wymagali oni poddania s:ę wolt, ł
cz'Jd zagramf<""Znej taden nie może 1 nie sk.wan.ilU pożycze!k zagranlic.z.nyoh dl'a udało im się zniszczyć wolę i inicjatywę.
po.traf.t zacdąlrl1'\ć bez pośrednNca. Jest skar'bu rosyjskiego. Możl1a! go w.ięc 1[UlDlatego atakuję Tołstoja iDostoje....
J
to zwyaJalj utarty w śwledoe fina1nso- zwać specjat:istą w sz:tuce zaciągania skie~o, bo pretendują na wodzów.
W końcu swej rozmowy chwal'ł Gor~
wym m~~dzynarodowym. Zadne pań: pożyczek państwowych. OlOS1l i prustwo tez, które chc!lało ten zwycza] str6g takiego socjalisty nie wQlno sobie system wvchowani,a przez książkę. Rząd'
przełamać, nie wyszło na 1Iem dlobrze. lelkJcetważyć. Gdyby p. Władysław Ku- sowiecki postanowił wydać zbiór 4000'
Drugą ,regm2t Ob()wl~ąoCą przy za- eb;arrski :przeczytał był sobie ckz.ieło Wlt dzieł najwybitniejs.zych autor6w, kaMa
~gan!u !pożyczek państwoWJliCh, jest tego zanim udal się w swoją słynną dzteło po 100,000 egzemplarzy. Niestety.
msad,a, u pośrednik mus:f otrzymać pro podróż z.ag'ranicę, zabrawszy ze S1QIbą zatrzymano się przy setnym dziele z powfz.lę. Mirus.ter ~mrbu. który chCiałby .p. senatora Hammerlanga., L gtiyby za· wod!.1 braku kapitałów.
Największy wPływ wywarł na młod81
wztnłetć się ponad ten zwy~aj t złelkce- miast p. HammertitOga wziął ze sobą
watyl ~ sobie, J1MaU slOOIIe na śmie-- dzieło hr. Witteg><> io vnnle szedł dro- pokolenie w Rosji, Jack London. piewca
~Ć, a państwo na szkody. przyczem gami' porzez niego wy;tf-{trlIiętlerni, to wpra energji. Nowa ewangelja młodzieży rosyj<*tate się, te jest właściwie dyletan- wdzie może i nie dosilalby pożyczki pań skiej zamyka si~ w wi~szu młodego poetłem, który niema wyobratenta o ety- stwQwej, ale w każdym l'3.7Je lliJe na,.. ty rosyjskiego, Klodasewicza:
"tadnych laurów zwyclzcom.
klecle zwyczajowe!, obow1~Z'U.iącej przy razUby tmństwa 'Polskiego Z1a!gTaru~ na
Ni
współczucia pobitym".
Q
zaoł~gmJkt pa.ństwo~cll ~cz~k za- komrporQmitacię, jaka dopIero teraz w
gran:roZlflYC.h 'ułatwIaJąceJ iCh Zlactą- catej pełni wyc.hodzi na jaw.
gm.ęeile.
Obecnie 111'USl, upłynąć dnżo wody w
Tnec~ ~ łMórą (Jj. Witte go.. naszej WL~łe. zanIm który1kolw'iek z mirąco zaleca. w swoich paml~tnj.kach, nlstrów s1oa'l'bu pol-skiego będzie mógł
••
•
CJI
łesł pmestroga. arbeby m1ni&ter skla!fbu, ubiegać się o pożyczke zagraniczna,.

Na marginesie
Trzy regLBły, ob wiązujące przy
zjazdu belgradzkiego ~aciąganiu pożycze zag anicznych
Rezultaty narad t. zw. małej etltenty nie są jeszcze dokładnie znane, przypuścić nawet motna, że urzędownie nie
prędko podane do wiadomości publlczmi, - ale z ~władczeń niektórych uczcstuików I pewnych niedyskrecji prs·
sy jugosławlańs1deł mGłm sobie ulożyć przyblitony obraz belgrackkiego
-zjazdu
. .'
PIerwszy oficiałny komunikat złaz·
dn, wydany 11 bm. zapowiadał oroczy
ście. ŻO .. oonowle Pasłcz, NInclcz. Benesz i Duca stwierdzili całkowitą zgodność swoich poglądów ł te mała entent'" dązy' do utrzymanta traktatów l
'lA

konsolidacJI pokoJ.....
Gdyby taki Jedynie był cel spotkaDla kierowniczych połltyków małej en..
tenty naleialoby postawić pytanie czy
.
'
z~azd ten bYł wogóle potrzebDY? Ale
poza urzędową beztreśclwą formuł2l,
~arady belgradzkie miały daleko reat;'łeJsze i powatnle)sze zadanie. DuAą
ich i sprężyna był niezawodnte .,. Be.
Ilesz, mestrudzony komłwoJater czeskich aspiracji. który wyzyskuJąc ZI'Qcznie kłopotliwe l'Ołoteole PGN'lstw bałkańskich. ł beznadziejne zawlkłanła spo
wodowane przez traktaty parysJde w
• •
Europie srodkoweJ, - usDaJe zdobyć
dla Czech role ł stanowIsko rozjemcy
wśród spadkobIerców dawneJ AustrJ ł
ośrodka systemu .Uausów. Jd6ryby dyktował swoje praWo sąsiadom do nie.-.1--1...
t
10 D fe nał e6Cł"YID; • UUI.IVłN . .e o "
pierwszym rqdzłe do PoIsłd. tłól'1ł
f)el'SpektyW'l osamotnienła ma sktoDllłć
do wejścia" skład małej ententy.

4.....

to szerolde zaIIIY15ły I łIIIIhICn&
~
rPtany, kt6re mog, Dawet achodzić za
'fantastyczne - ale p. Benesz Jest polltykiem realnym, widzi I odmlerza ~.e1.
do którego zdąła l ole zapuszcza slo
w en iedzmę fantazji tam, Idzie tylko
aeczywistość decyduje. Fantazja mote
by~ nieki.;?-UJ' ornamentem !eao chlała
nia. ale słuty GIla tylko do tem lepszestO osłonięcia zamlerzed. które sobie
wytknął. DrogOWSkazem jego poUty1d
test wielkość l pomyślność Czech, , life
my będziemy z tego powoda podnosić
przeciwko niemu zarzuty I rekrymina~je. Sqdzimy tylko, te interesa. których
Jest szennłerzem. D1e zawsze są zgodne z naszend. a niekiedy nawet z niemi holiduJa; l te czeski mąt stanu mógł
,by także innemł drogamI. nie rahacz3ić1c o Polskę. spełnić po~ ślnle swoją
misję. ,leten zaś wspominamy o rem
przy sposobności omawianła zjazdu bel
gradzfdc~o, czynimy to dlatego, ponIeważ
w Belgradzie poruszono takte
kwestję stostmkn do PolskI, co ' wl'l'atnie lZznaczył p. Duca w rozlOOwle z
prze:J~td wiclelarnł prasy.
Główny temat narad był oczywł§cle
huty. \'Vięc ' najpierw omawłano niezawodnie zawsze dla uczestników zJazdu
l!1.ktualny temat asekuracJi wobec mGł·
Owych dążeń do odwetu ze strony We-gier i bardzo żYwotną sprawę stosunku do RosJi i wejścia z nią w Jak naj..
bliższe stosunki handlowe i poUtyczne,
DIa tej Idei radby pozyskać Jugosławję i Rumunję, ale ta ostatnIa zacbowywala sie dotychczas dość odporułe
wobec
apelów msofilSkich swego
sprzymierzeńca, gdy t Jej stosunek do
Rosji opiera się Da zupełnie innych pod..
stawach. i jest najdony dratUwemi, a
nierozwlązaneml problematamt Czy p.
Benesz przekonał p. Ducę o 1\On1eczł1o~cl nadania poJttyce rumuńSkiej wschodnie go kierunku - nie wJemy -- zda..
Je sic jednak, że wątpUwość i obawy

Autorem tych
ganiu

hr. Witte, mistrz

Na marginesie konferenprasowej.

Są

O sobie i o Rosji.
Swiat jest dobry
mówi wielki poeta tylko my jesteśmy źli.

Oorkij

żyje radość i energja!
~ryltanm Barreft R C1ark miał go moje sztuki są tak złe, lecz byłyby da-

Precz z pesymizmem! Niech
sposobność odwfedzić

w biurze prezydjalnym mlulstersłwa
skarbu pa!IIly słenotypJsdd, starają się WYJ
tworzyć atmosferę sielaald i bezt.roski. ,
Stenogram exp6Se p. premjera, mta!
być gotowy Da godzinę 6.tę, a więc płę6
godzin po wyłuszczeniu go. Tak zapewniał Da9 p. Romer, naczelnik biura polityczno-prasowego, przy prezydjum rady,
ministr6w. Pierwszy egumpJarz otrzy~
mać miał sprawozdawca "Republiki",
względu na wyjazd do ł.odzl, oraz korespon.dellCJ pbm zagf'Ml' cmych, kt6rzy
hcl li ł-łuni st
ł ~ .1__
•
c. e na •.7"
Ił. ~ a ~l""'''ze swotm
pL'łDlOm, o tej donIosłe,.mowIe. Tymcza.
geDl, gdy zjawił się sprawozdawca "Re. .
nubl'ki b w oznaczonym czasie oświad-

u:

Gorkija w sanato- leko gorsze gdybym studjował rzemiosło
rjum Saaro,,3. pod Ber!inem. Drukuje on teatralne. :lr6~em ~szelk!ei ~tu1d jest
w ,,Fortugbtly Review swe rozmowy z dusu.a przepełnIona nnpt"e$JaUl1 arlystycz
poet~
nemi. Forma w której sIę wypowiada. poGorkij me ma Jut tych długich na ra- siada drugorzędne znaczenie.
młODa opadających włosów, Jakie się
W "Starym cZłowieku" pragnąłem
dzj na dawniejszych tego fotografjach. Gę- przeprowadzić następująCłl Meę: Cierpiek ? strzyton~ c;Upryn~ jest ter~z nie nje ~je jesz.cz~ człowiekOWi pra~ <:zC'u.:, m~ ił ftA_ 5łeno'-istki zamiast'
sta,
zupełnie $IWa. GorkiJ me móW! po angtel do sądzenla o śW1eoe, Świat sam w soble
l r-;-J
.'ł'
sku, zaś gość jego niezn.a rosyjSikiego nIe jest zły, Jeżeli wydaje się nam złym rozpoczęć pnePlsywan.łe lł.8 maszyme o
wIęc rozmowa toczy się przy pomocy tłu sami temu jesteśmy winni. poni'ewat my 4.ej, stoaownle do otrzym.aft.ego polecenła
macza.
jesteśm~ tY:n' co jest ~łe, Śwmt, jest do- fn,zymły do btara dopiero przed 6-tę,
Poeta przyznał. te nie lubi swych dra- ~ry. śvn.at Jest szczęśhwy...r'1.y Jesteśmy Oczyw'iścle robota mogb być sl!:ończQna
mat6w, bo są złe. "Ostatnia moja sztuka" Jedynym! sprawcami tragedJl, kt6re się d '
p6'
•
powiedział, nazywa się "Stary człowiek" w życiu rozgrywają. Gdyby świat był oplero
znym WJ.eczorem.
i nle fest gorsza od innych. Plsałem ją złym, a człowiek - jego ofiarą musieliBez komentarzy!
parę lat temu. wystawłano ją w Rosji, byśmy się wszyscy powiesić. Lecz się nje
Mote Jednak p. dyr. depo :ry1.yd i alnoe..
lecz nie była drukowana. Są to dzieje czło wieszamy, prz e c iwn re , tyjemy, budujemy go _ Kanzlk zechce ukr6cić to b'7zhoło..!
wieka zesłanego na Sybir, kt6remu po ?omy, rob~y ,interesy.i - man;ty nadzie-;m które Jest w na;wyi!:z1"U sto;,niu1
ciętkich walkach udaje się otworzyć ma- Ję. Mamy CIągi.. - 'ldZH~lę, bo ŚWIat w swej
,
•
leńld sklepik. Ma jednak konkurenta, kt6 istocie jest dobry, a życie słodkie. Czło- ~o'T'nt'omftufęce.
) (
ry ma jego przeszłość i który p<>woli pod wiek skarżący si'ę z powodu swyeh cier- -'-;.kopuje jego :a trudem zclobytą ęgzysten- p~eń, pełen jest ślepego egoizmu. UskarTR.ZĘSIENI'E! ZIEMl.
eję. Nie pracowałem nigdy specjalnie nad żanie się to jedyne jego zajęcie, jedyzry cel
PAT. - PARYŻ,
17 stycznia ~I
techniką teatralnĄ, i bezprzecznie dlate- jego życia. Widzi tylko sw6j ból. Jakte
"Joumat.. donosi z Nowego JorkiU, Ż~
liC_!IIIl.lIit~NIi.I_ _ISIi_II!!IJElIrZłll~~~m_mir;m~mn~~~_I!!2R!D_
gwaN!oW1I1e wstrząśnienia
podzJil;mne
dzle·- przyuałmnleJ w dziedzinie pon- WIelkiej Brytanji. Oświadzcył zatem, ooouzwane byty rano, na pofiud.'nju Ko
'Eżuadoru.
tyLi praktycznej uawoł}'wa lia P. że traktat niema charakteru zaczepne- Jumbjł w pobliżu granicy
Wstrząśnienda te da'l y się sZoCz.eg61nj~
Benrsza nie były: wYsłuchan~.
go, te dąży J~dynłe do ntrzymarua o- odczuć w słedlmru miast.eczkach , w kt6
Skorzystał wreszcIe p. Benesz z '0.. becnych stosunków poUtycznych w Eu- Irych mieszfkańcy ucielkili w J)OI'tochu..
wego b0Jgradzkiego pobytu, aby przed- ropie, że nie zawiera ładnych specjał
PAT. - PARYŻ,
17 stycznia5ta,y:~lelom malej ententy wYtłuma- nych gwarancji dla Francji, - i te go- DziennIki podają Qtrzymail1ą dn.ia 16. 1.:
wiadomc~ć z:
czyĆ treść ł znaczenie traktatu czesko- tów j~st knżjej chwili takt sam układ z.e źr6dcl &ngiel'ski.ch
B
onroajtl,
że
o
godz.
2
w
nocy odczuto I
francuskiego. Zaprosił również na zawrzeć z AnglJą i Włochami. Czy te
tam na z!1a'CZnej wzest!rzenq' trzęs:i en.ieJ
konferencję
bawiących
w
BeI- zapewnienia przekonały angielskIch ziemi. Ofiar w ludzbatc.h nje było.
gnd%ie dziennikarzy amerykańskich i dziennUrarzy, o tern milczą urzędowe
PAT. - LONDYN, 17 stycz.nia angłelsklch. aby Ich USpOkoić co do ce- doniesienia, a{~ Już sam fa~:t. że ,P. Be- Reuteor donosJ. z TQkio: Wczoraj Q godz
łów I dąteń tegO traktatu. Powiedział nesz uczuł potrzebę wygłoszenIa ta- 4 rano w hrund!bwe.j
dzl,e'l nicy miasta
bn oczywiścIe to tylko co jak sądzH kich t1spakających deklaracji dowodzi, ooczuto ponownie bardzo gwa!towne
WilłYnąć może na opinJę ogólna w An- te traktat czesko-~rau.cusJ{1 wywołał w trzęs.ienle zi-emi. Dotychczas brak wla.
dQmC1ct o wyrządzonyC'h sz.kock:Jl. Nu
która ocenia przymIęrze francusko- Europie rozmaite komentarze.
we obrzęsienoo wywołało wśród lu<1n<>ś'
.BJ&wWJii We z9St~!y us~~ .w:__~, c,z;e8k~_aJd ~l..W)\~~ 'prz~iwką.
.---,,..-_. . . · ...la I>an~
- J
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Z teki karykatur Artura Szyka.
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Dziś!

Norma Talmadge

swej najnowszej kreacji,

wsp6łczesnYJl1 drAlłlącte

w 7 aktach

.,IUK na BRlWII[U"

Dziś!

-

_Str.~

Z

Mławy

Łodzi.

do
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Jak można za weksel wystawiony na mk.
otrzymać 2 320 000.
c: 1'11
oddziału inkasowego Banku

5.200.000
Tajemnice

Handlowego w Warszawje.

SylwetJll

OtrzymtUśmy

karnawałowe.

dokument

nastl3'1liący:
Wielmożny

Pan

Ił. Bydło.

ki
Łódź.

Zgrzyty.

Stosownie do nstu W. Pana zainkasowaliśmy \Npływ
weksla H! 18244 na
Mk. 5.200.000 i po potrąeetriu
Mk. 2.280.000 prowizji
·)orost. sumę Mk. 2.920.000 przesyłamy
V. Panu w załączonym przekazie J'E 4077 na nasz oddział
Lodzi
Z pOwataniem
Ba1)1I Raadlcnu .. Warszawie

Za Jednym uma'ch m.
Oh rrełtJłeJJ ser(e lubej -et.
Puka doó JW01na at do skutkJl,
Podatną tw,ertlz'l damska płet,
Ody Ją obsadzlu ~.olutka.
l4o"ęd~łelJ mnóstw" p~p:veb Ue,

w

~ .o d ba.,

Bo I wolnołcl tle dat e(uust
Za Jednym zamaebem..

kraj wolnościowy LettID ehcłął

'-.l'

Zamienić star" Rosj~ dziką.

Pod twistem bata, hukIem ctz! ł
Błyln~t radziecką repubUkllDzlA wstecznośt tam władc~n~ Jest,
Choć kątdy Marksa ma pod dachem,

Ję~lIiZ wytł'ftłJ..

tylko ~JI_
Je
ale.,
la Jednym zamadlelQ.

wrim''''

Oddział VI

MJ'3wro.

Bez komen1arzy! ..

~ąf p~

dJq
C~
P04atkf teł brął trzeba 1fełąż,
j.'ecle wszystkie wpływy: Jak je płatDteza dtwfga sUa,
W Pranclł all~etlJd pqparf pecJt,
Nie zal'tnłe kury mądry mĄt,
W .lBgtJ łrantuskle kl4ł porywy.
Ody chce, by Jaja ma znosiła.
Ił kaid, podeJru a go,
Tylke» ludno§d błogi los
JafąrJJąĆ

Bo

~

t.II\głJ. zdrady Ikaebe-,
wszystko łapać dIq

t

Dl czego

dla .karba pewnym lW1M:DeIM.
Pa'Ó$twa sl~ nie napełni trzos
Za Jednrm ząmadlem.

By

lk tym, co
la jedllJlll zamachem.

Hauc~ciełstwo szkół
muje nieregulamłe

rty logja

Za to reaków szczwana brat
SU1n)e Ił
olE- • Wdym wql
M6w1ae, gdy ma reformy dać:

"O

,.Kto
l n ł eJ Jedzłe, dalej
- Kocham,. rłę, lecz derpllw

urzędników

finan owych.

będzłe-.

W ostatnIch eusach, szczegól* na

bądt,

,owincfl. zdarzają się wypadki nie.reguChot um rodzonym Jesteś bracbem,
,mego wypla.cenia pensji unędnikom i
Lecz z ~ paAstwa lubi wzfłł.łł
laucz;ycle1om ludowym.
I
Nfewtaiemniezonym w arkana biuro.
2lIfIDacbem.
kratycZL -i buchaherjł nrzv gponądzaniu
listy płac wydaje się fakt powyższy ccma;
_."___.~___~Ą_ _,,~_ _ _ _ _ _ _ _~---------------------------------mniej n;ezr~łym.
Dla wyfdnienla PUYCZ)'UJ zwłoki w
wypłacaniu pensjl naucąclebkich warlo
przytoczyć następujące 1I7.czegÓły t mar~yrologji urzędników finansowych.
U.t.a płae n:auc:r,yeielekich sktada Słę
stracą
z .uaooe; iJo!Cf naj!'ozmattszycb ruKw... wałoryzacyJny HI.le wypł:Jwa ze stana radnmk6w bryk. z których podajemy na i 46wniejsze
- w pozycji ,.A" dodatki: wysłUfa lat
akarba pa~stwa.
zasadnicza, dothtek wizytatorski zasadni
Wa,rszaW'dri ~Dt I.Jhpressu"
Objaw Wa fest w macz;ała vłększym ery i za k~ciwo.
W ..nool'OT.YC'1i BIJ doda(k1~ clroty:mła
,otrzymał z mtln. sbr.bu następafąoe infor stopnju njiepomy§tn.y dla poddruKÓW. :at!
~y, 7'OdzllmY. oraz ..uwpełniająee'· za staJDaef~
dla skarbu pe:6sWa. SkMb ewofe rmleł dja yYłau, sa wysłUIfę lat. A. Jderownłc
Bada. . . . .
podI1fJij6.r cIo kas nokt ~ CIf p6tnref obetma, podat two ł WizvtatonkL
skubow,dl ,.,alavzufe na ktlka dtaratde- nłkom m W'str,;'f01~ tlę od placem.
Dla !l.atter;!'~lt wiefsłt1e1t p:rął)ywa
~yem'Y'Ch przeław6w, ktI6re AeługttJĄ trodatk6w nie pny,mes{e arltk111ecz pn;e.- jeucze rćwttOw.atn.il< ~tl f1'ł11Jt i apat
Il& om6włent. ~ pvnt.tu ~ Weraa· cfyr1łe, wywoła~ musi ~ fnmb do-

.. '''',m

Podatki trzeba zaraz pl cl'l

Skarb - wobec waloryzacji nic na tern nie straci;
tylko obywatele.

'wu

I

powszechnych otrzypensje?

w~ te ~

c~'ftItowo

oMtezone st\ "-"

t~go wneśnla 1922..go roku o
250 proceJ1t, a od t..go lIłfcmia 1923 1'.. o
tOO procen.1;. ~\ępllfe ·e~ pod~
De prooentowo M zasacłzłe ol'zeczed kG-'
młsJi słały'słym!lef.

od.

ZaZDA~ wypa~ itkatda taka poz.l
cia składa się coaaPnnłeJ ~ siedlniu Illbo
ośmiu ~rfr z dokłd~ do jedll'ej markU
Wyobraźmy więc sobie eo za szalona
praca mud ~ '" oddziale finansoWym i
karatorjum ftkolugo. gdzie w stosunko-'
wo krótkim omsk tt"2leba obli'czyć ~ie
wszystkich unędm1row i nauczycieli szkł)ł
pows:reclmyeh.
Mntef biurokratyzmu. mniej mamowa·
cmsu - a oSjlągrUętoby kolos.11ne korz~ci dla państwa, redttlrując l1jepotrz;eh
Dych unędnik6w i nie odwlekan ohy wypkt ..P~ dla t"Ze$Z urzędniczc .nan c7.y

ma

c1e1skJchł

-_........-

pOOatnrK6w.
Gdy

W

tego, ldOOl ulekM'z,stnte odbIJe eię Da ~
wpłaC41!lu p<>daf
zło~g<> ków w osłdeczn:ym. terminie.

n

~a

pret"Wnych d:niach waloryro- s%enhcb obywateli prr;y

.wania podatków

kurs

fnł!lllM

l\ uedł z dnjla na chie-.6 ." górę, poda.trrlcy tłu
Drobna nat-mnłast strata, faką nooatm"ie spi~i do kas skarbO'W'y:Ch, r:.b,. n;k ponosi. przy ewentualnej znitM JmMm
Jlczhyć l'Jię motftwie najprę&,ei zobo'-trh,.-

w d:rtu Mstępufą<rym p~ w;,łacie p o<httku. ,

fil.

tu·,my dZleCI
· · lód z 1·
{te •

AI1-.- h fi
' ód d • d '
13 1 t ' d·
1\0 O Izm wsr
:r.te. .. e nlft zlewczyna zaareszto\rvana na san sądowej za fałszywe zeznania.

l'Zań pooatkCYW'}"()b, Tak było przez ~nr. zwróci mt! się "'"!"" tl'tsz~aniu bądf. nafltęp
Z~.acaHśmy ~eraz uwa~ę n~ ~emo·l
~-zyt moie być eoś hardziej okropnel'alizaCJę małoletnIch w tod;Zl, dZlecl pro-j go I zanzem bol~go1.~
$Ze 10 dni h. m .• a te'IJ masowy napływ po nej rat)' pr.'d,<ttkowei. bądt inn.ego podatku letarjaiu 16d~o, wychowujące się na
• • •

l~dt1tków

-);"";:;

mje1'ze pnyczynił sl-ę kt6ry w miarę zwiększania si'ę wpływów uliCY i C'Zęs-to~oć ~:). u1jey, dają smutne
A teraz &rugi
wy!:htkÓ1r skarbu % skaroowych t:czony ~fe wedle ndższe- świadectwa nuastu. n.azwanego przez buf
kład.'
ZY
'W'f>łyvrami i pn,cz,J~ s.fę do pewnej
·..to kursu, kifłe -..nływaf~ ze słaml n-ą fantazję pOYieśdopisan;a "Ziemią obie '11"N
f'
w

Z!!/lezn.e;

Cło zr6wnowatenla

bflj7."lcii marłd.
Gdy na~ępn~ w ~ dn~u

st.-

li

cl.'n

•• J r

racttttnków skarbu

pań~a.

kt'.TS
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. .,

f,!I!!lka złotego 'Padł, pct4a.łDiCY 2!am.jm _ _ _---------_-~
ł~_' - ' t' ...:- -~ ~
R'korzyatat J t.i o_zti w".....,t.ymA ~ ~ VQ
Mł d
t
t

wt'ł!l\Y przypadających od nich

O

podatków

-w oczekiwaniu Mlue; zniżki.
Ten tak niepomyślny dla dalszego zró-I
'WnowaSenra wpływów i wydatk6V1' pa.ti~

ab)'aw d<>.. ł sl·e. zauwazy'Ć VI' ci"'·
.t u'ow"'ch
,....;
..,
•
i'(I. ~ tee
fU d'111· T!""S t ~pnych ,w któ re ttJawn
o<r?ekjt.,·:Jtlit na nowl\ z:niikę franka. wda
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y in e 1gen ny

w eelu matrymoJlialnym pragnie
1.spoznac. portą d
ną 'I ł II dną pllllt] ",
iJ;J. do 23 lat. z dobrego domll
pOc!lOdz. ł.3~1J:. powsin. chualt-

tent propozycje do.~epll';liki·sub

.Kawaler"
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_ _ _skierować.
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j 1~ wszystko,

r"' )ŚU1y pisali o def!ene~
ch dzieci, bIednie wobec f.aktQw,
kt&· y wyraz dał? rezoluc:ftt Rady szkot~
. ~. k'· d 15 b In
nel mlels le) z .
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wać smaclka Emmę Arno!dówne .. 1 ~ącą
zaledwite 13 lat, która składlilJ,a ·"'7"Jl.:llia
'~'ytamy w n.~1>7·
n!ezgodn~ z prawdą ...
Piiańs.two ogam:" już dziecj szkolne,
13.1etnie dziecko fałszywb :h,;,,-lr:zączego dowodem widzimy w przychodzeniu cel ....
dzieci do szkół w ~hme odurzenia, w are-j
Jest to wypadek, nawett rzadk() noto.
sztowaD~ach na ulicy dzieci nietrzdwych, wany W kromKach kryminalnych tych'
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, W ~yy~a d {ach zg~ow,
J ...
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Widmo likwidacji przedsiębiorstw handlowych.-Dlaczego nie zmniejszyła się ilość
wykupionych patentów?-Sklepy i lokale staniały.-Podobno ma stanieć i zboż~
- Karnawał czy kar nawał?
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Beztroskte dn! Łodzi, która umiała dzą kupcy, VI ~eta1icznej sprzeddy łch Rab,
_aeDaz:;_ _ _ _ _ _ _iI w intensywnym wysiłku zdobywać podatek wynOS! około 20 proc. war- w cenie.
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'WDeg
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~ielsk7~;~c!~tor~rrłr;de;kti. M.:rrya~ o-

głaszl\ w ksiątce p. t. "Zycie i listy kapł-

t:~a Marryata" następuj~ ~ hiało-

l ,ę·

jest sumą wprost
,
Sruba· podatkowa zaczyna pracować mocno, a pesymizm sfer przei kupieckich wzrasta z
dnia na dzień.
Obecnie mówi się, całkiem zresztą
słusznie o tem, te przemysł łódzki
w stosunku ~o stanu posiadłości zadeklarował znacznie wIęcej nit n~:
górnośląski, a w szczególnej opresji
znalazło się kupiectwo łódzkie.
Nalety równiei wziąść pod uwagę, te wobec katastrofalnego stanu
braku go~ówki, kwoty podatku śd~gane .w g~tówce wynOSZ2ł . znaczrue
więce).
To ~ coraz f}.'ośnleJ 11I6w1
się o likwidacji znacznej 110-

••

~pę~ii~~~~ ~zt;!,. =t~:eJ:ń~

I ~ąsiadami naszymi był 10l'd i lady Town.hend, którzy niedawno odziedzieąi, pi~k
ną posiadłość. Kazali cały dom odnOWl~
odm~lować t urząchi,ć i uproslli.wtelu
przYlaci?ł. Ale wkc6t~ rozeszła atę poj!łoska, ze dom był nawiedzany pr:raz duchy i niebawem goście pod ~ pom-

rami rozjechali się.

towaru,

co

horendalną.

mysłowych

•

. " :"
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~

tości

rozpamiętywanie

Przygody młodej amerykaAskfej cIzlewRzecz dzłej!Y:I~ ~':!:;ce, Pohee
I Anltrjł.
w rolach głównych ulubIeńcy l.odzł .

m'

pieniądze ł je p6tniej w odpowiedni
sposób ga~cłilmi rozrzucał-minęły
bezpowrotnie.
.Touie Lodz" - pogntłyła się w
minionych dni i
żyje przebłyskami dawnej świetności,
kiedy % warjackiemi dzyn - dtangami
j~bandu mieszał się donośny trzask
wymierzanych policzków, kiedy w
upojnej atmosferze .Malinowej- i
Teatralnej- dokonywano najbardziej
fantastycznych tranzakcji walutowych,
manufakturowych ł akcjowych.
Nad Łodzią. j;tk groźne fatum, zawisło widmo podatków. Podatki,
podatki i jeszcze raz podatki-dźwię~ we wszystkich rozmowach kawiarnianych, polityków i ~w,
na wszystkich herbatkach t Wleqorkach w kołach arocqch łodzianek i
odbija złowrogiem echem na konferencjach przemysłowców I kupców,
ł tłobł głębolde brózdy na twarzach
ojców rodzin.
Lódt ugina sfę poprostn pod brzek
Id
.
mieniem podat ów,
órt dtWlęCzą
przeratliwą symfonją W uszach płatnikóW" dochodowy, majątkowy, obroto~, świadectwa przemysłowe,
zali k' zeznania.
cz l,
W momencie obe~ jak twłer-

ści przedsiębiorstw ha~dlo-

wych I przemysłowych, \a jakkolwiek iloŚĆ wyk~piony~h świade~
przemysłowych me zmmeJszyła ~
to tylko przez to, te musiały byt
wykupione w grudniu. gdyt w prze_
ci
'.
1 nhrłwr
wało
~ym raZie u e5 'J UJ z:
ryzowamu.
Skutkiem tego motemy zaobserwowat pewne odpręi:enle w
drożyfnie lokali sklepołUUch
. ""tr.,..... --:" • '
kt6re · wskutek %W1~n13 SIę

spada~

Likwidacja Ich podągnie za SOb\
równiet powstanie całego szeregu
przedsiębiorstw i interesów • na
ku-, gdyt lwpc:y w ten sposób
chcieD
sobie straty
Równiet w ciągu tygodni ostatnictl
zaobserwował moina ZWiększenie .I~ Ilości mieszka"', gdyil
dotychczasowi łeb właściciele (adr
ta· waloryzacjal...) nie iti w staWI
opłacać czynszu, mając w prespekty-wie nłemiłą sprawę podatków.

dą

ki
Migaw

~cD. ch. Nietylko goście, ale _wet słutba
ehciała dłuiej zostawać w tym domu. I
B~ron bvł bardzo zmartwiony t swł.erzył
się mojemu ofca, któr, Sl\dził. te to
n ' :!

jest

d

Łódt ęłe wesoło zaczęła karnawał

i motnaby właściwie powiedziet, te
jest to raczej kar nawał.
Wp1'3wdzie tempo drożyzny ostatmo nieco osłabło I Da hlty sygnalf..
zują ZDaC%D4 znitkę cen %bota, !po.
wodowaną znowu-" konłecznoścbl
płacenia podatków przez rolników '
ale wszystko nie cieszy bynajmnł~
łodzian, którzy są bardzo zasmut':enL
Na tle hoi
odb" u...v.J
--, SZ3:Izyzny
IJa , ...",,na ~ótkł ~ment sprawa P, P. ~
ale J ona me potrafi zbyt długo
absorbować giętkich umysłów Lodzer
nschó
kM
j
.__1-1
me
"!,
rym ma aczą C1ągJQ
astronomOM cyfry podatków.

Sk tk
u l
e

owe.
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Odzie kucharek sze .... tam stra akó w ·
dwunastu.
ŚĆ

złośliwr tarł którefl~ • aąsialub też figiel złodziei, którzy w brab

dów,
stwie NorfoIk grasuk i pod muk~ duch6".
cheą w zamku ~dz~ szkody.
Mój ojciec zaproponował, te zamłeszka pł'z.ez jakiś czas w pokoju nawiechonym, aby wykryć przyczynę plotek. Wzi1łł
nabity- rewolww pod poduszkę j przez
dwi-e l1C C~ spał epokojn.ie w pokoju z, portretem "brązowej damy". Tnedego -wieczoru, wtaśnjle gdy :zaczął się rozbierać,
Idwóch młodych ku....-Aw barona zapuka"1""
h do drzwi. Prosili,
teby poszedł do ieb
pokcj.: na końcu korytarza obeJrzeć nową
~trze!b ~. przysłaną z Londynu. - Wyehodząc z pokoju, mój ojciec ~ nN"OIwer:
- N;.; wypadek spotkalibl z ~
dama! - rzekł hrŁem.
K Ol-yta rz był dłu~ i zupełnie ciemny.
Jednak zaledw~ doszli do połowy, zoba.czyli r uchomy cień lampy. Z pnerateniem V!~,w scy trzej poznali brązową damę, kb rp.j portret wisiał w pokoju. Mój
ojciec cdwi6dł rewolwer, a 'W' tern zjawa
7.atrzyrl"da się przed drzw1ami, podnjlosła
bmpę d·') twarzy i wycfe.ła zł~tiwy, demo
11bmy r;omruk w ruonę moje~o ojea.
Podl'aźniony, pociągnął za cyngiel ł wy-p alił w sa mą twarz postftC~ Zjawa zniłmę
h w tei chWili - zł·awa, kt6~ trzech łudzi
wid zi ało jak najdokładniej, a kula pr'Z-P,bfła
drzwi leżącego naprzeciw pokofu i ut~
ła w odrzwiach drzwi. w~wnętrmych.
.__ ._-- ....
CZŁOWIEK, KTóRY PRZEPOWIADA
TRZĘSffiNIE ZIEMI.
Dotychczas o trzęsieniaeh złem1 uprze
d.z a I Y' ludzi nadzwyczaj czułe przyrzl!\cły
po obsenvatorjach i sta-ejach meteorologicnych, t . .zw. sptsmografy.
Obecnie poJiął się tej
pewien net
biarz włoski, mieszkający w mieście FaC'nza, nazwiskiem Bendandi. Przepowiedz i ał o·n o sŁatni'e trzęsienie ziemi z takl!\
cl f'kh~ i·C·ś cią co do czasu i miejsca, te
wprClwił w podziw uczonych.
N l ';0 styczn:a przepow!ada on toekkte
Ir.~"'.-·"' · a w A~ryce. Wogóle pr:r.yt;!t)to
wuje dzi'eto o nowych metodach puepo! wiadania trzęsienia ziemi.

są

Mieszbły ". .redztwle ł tyły jak u
Pana Boga za piecem, w dobryoe1l. pnedwoJennyclt cm_ch.
Amte Fofkłerak:a ł Leosia Kunłlg.
Pierwsza słu.ąła u pd.stwa s pienrne
go piętra na pnwo, dru~a. - na lewo.
tyły bardzo lZCZę~wtarzami
k :..:- J.1. - n .....Lie czemu;' ..1- nie
spO OJ'lU"",.........
l'7U , do siebie..
r- ""'i(nie
dziwię,
bo pił&YwyKły
mołe!)
An.u~ _ bcbarka z piel wszego piętra na prawo _ wychodziła o godzPnie
8-ej raD'O!IA balkon.!tv.~ dywan,.! zwy
kI. o teł porze spotykała Leosię - k'..lchar
kę z pWr-wszego piętn na lewo - i korzy
staJąc z okazji obie misinynie sztuki kulł
namef ro~ły młędrzy sobą towarz?Sk~ pogawędkę na. temat spędzone; ttle
dzłeli i tej, kt-6nt dopiero spę~.
_ W~sz _ powiada ta z pierwszego
p-iętlra na pnlwo-StasiJek trrr razy cheł:ał
poeałowu., ałe się skuteoznfe obrom1am ł gęby mu nłedałnm.. .. Jakbv tak na
osobności_. M, te feszcze._ ale tak...

m.

przy wszysftó.ch._ Jakoś n~.~
_ Głupia fecteś, Jak baran... __ odo

Dowie.da ta. z płenrszego piętra na lewojak FeJiek przy mnie usiadł na kt.frze,

Ż

Ale peWnego razu posw:ano,t, tilit mtę
dzy sobą kucharki z piezwszego ~tra.
O co im poszło? _
Chyba. te o tę trosaozkę...
Anusia była zdania, te Stasiek akurat
dla niej pasuje na męt.a., Leosia zaś ttWatała wręcz pneci'9f'IJ.ie.
_ A kn.łn zaprosił do t:ai1ca. me
m-L...?_
~~~ytlSow~ała..Lo
_ -I--.-...pl·ę
~..
' " "ta
"i"
...._ _ - ....5"
tra na prawa.
- A kogo potem częstował temi... Jak
to się nazywa. .. tetni pomaratiozamj? Kogo. Jak nie mnie? ... - oponowała ta z
pferws%ego piętra na lewo.
- A jtdci...
- No zobaczymy!
- A co mi: zrobisz?
- Mordę cl Obifęł.N Widziettśtał._.
- Hol hot .. Zobaczymy!... Mym.sz,
te ~e wrem co, tam u swoich pa1'istW'a nabrol'l~1._ Myślisz, te o złotej paplenłmłcy
nie wiem1_
_ Od zlodziej1d będzi-esz mme W"f'EYwać?!...

5j'

powetować

Opowiadano o "brązowej da_", kł6wisiał 'W jednym z pokoi: była
to ~nl~a os~ba w ~~ suJmt atł~t!IC>o
we, z ZÓtteml ozdobarru t kre~ DA SZlI- Wszyscy twierdzt11 stanowczo, te widzieli
t ~ damę krątą~ po domu. to ". pned.
PllIIBmm_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
pokoju, to w sypiaktJ. lub w burych miej.. EWt.W !il
rej portret
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Z2 le1:o.ta Jaałna ~ w infleszb
, . swem przY' utk:y Nowaka. 17 ucJerz.Q
na IbSiala !lOtem. otrz.ymawszy ~
ktut~ W okolicy żeber.
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~ ł cdwidrtl ją dO
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przy

al

T~pem nlll'ZfłCłzlem.

20 !etnła stutąca Pap ~~ ~
gieh1ła11a 42, W podWÓrzu domu Nr. 54
przy tet!e ttDcy ZIOStala 00e1"ZO'l1a w ~

w~clc~~~: .=~ ~
mocy.

Przejechali»42 ~
Odyńca Nr.

tkacz

Brooflsła", Ot~

5, przetJec.bałITY zostlat prze:1J
! wzięły ' stę :r.a. wtosrr.
wóz
i
u1Ied
wstrz~eniu mózgu.
. Na knyki walc~cych nadbłeg1J lIlS!e
Zawezwany łekan pogotuwia po.~
.dz~ którzy oddzieRli kucharkę z pie;wne dztełeniu mu płe.rwszeJ 'J)OmOCY odwiózł
go piętra sra prawo od kucharki z p1erwgo do SZ1>'1t3lla Ill'ZY dcy Podleśnej.
szego piętn na lewo.

wJesz _ tam w kl!\eie przy "gramefcn.ie"
to mu sama ~bę nadstawIłam. a. on, mnfe
Anna Fotkłerska wnf.osła ~ cło rr.::::..r~r~r~r..::...r~r..:::.rr.::ł.
raz - cmok! drugl raz cmok! - i trzeci ~dtt (' oszczerstwo.
U~U~U\,d~l.~)"}''-IU~u~u""
raz - cmok! - no i co? ... Widzia.ł kto?~
Sąd. po wys.łucbanłtt 9wł.adk6w-toka- • I
!ł~-'
- Cwana z ciebie kobita, jak b.l\bdę torów skazał Leosię Kunig na pół mitj01la
kochamf_
kary i opłacenie kom.6w sądowych.
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8 łe1lni Szotem Na.Jman. ~sb 9S
W domu przy ulicy RzgoriieJ 90 ~
został uderzony retem. otrzymawszy
•
ranę prawego ota.
mtar~ nagłe Frydierydc Pirohof.
•
Lekatrz p~otoWia ~ mu (:bilO
Pr.z~ ~QDU n:lewy-Jaśnio.na.
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Łódź

t8 stycznia 1924

18 stycznia 1924

Warszawska

giełda

walutowa.

giełdowego

(Telefonem od sprawozd.

CIEl{).

Dziś

18 stycznia 1.900.000 mk.
Jutro 19 stycznia 1.900.000 mk.

WAR-

Dla wyro..b6w tytuniowych obowiązuje od 14
do 20 włącznie fr. waloryzacyjny • 1.910.000 mit
Dla opłat kolejowych - od 16 do 31 stycznia 1.900.000 mk,

SZAWSKA.
Holandia 3,650,000.
.
Londyn 41,750.000.
.
Nowy Jork 9,700.000-9,800.000.
Paryż 463.000.
Praga 281.000.
Szwajcar;a 1,700.000.
Wiedel'i 138.000.
Włochy 424.000.

Franki franc. 449,000-442,500.

•

Belg}8 413,ooo-404.000.
Holandja 3,673.000-3,600.000,
Londyn 41,850.000-41,750.000.
Nowy Jork 9,850.~.
Paryż 457.000-454.000.
Praga 286,500-282,700.

Giełdv
~"

GIEł.DA PARYSKA.
PARY l. 17 s~ma.

Amerył<1a

ałab&.

OIEŁDA NOWOJORSKA.
NOWY YORK, 17 &tyania,.
Londyn 4.24.62
Londyn 60 dm 421$
ParyŻ 4,63

!=!_!!!_~!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!... CZWARTE NOTO~A WARSZAW

Rynek dewizowy
w Łodzi.
Dzłsial Da

-=r..1r>"<'l:<:

'f: '.

Amsterdam 37,10
Kopenhaga 17,38
P,raga 2.91

PIERWSZA PRZEDOIELDA ODANSKA.

Berlin 23 i p6t - 24 ł Jedna C'Zw,arta
~; c.'
GIEŁDA LONDYN'SKA..

GDAASK, 18 stycznia. (Telefonem od
rynku dewlzowYDl w Lo- spra wozda wcy gi:eldowego ..Expressu"

dzi p'atlowała nadał tendencja słaba.
Za dolary J)łacooo 10,200.000 przy
łądaniu 10,300.000.

Warszawska

Marka polsn O,6L
W a.rsza wa 0.59.
Dolary 5,81.

giełda
OosławilCe

BaIlik Hamdlowy 147ro
~d& Kredytowy W. 32S)-33(X)
Bank Wi!.. Handl. Ptryw. 400
'Jan'1, Handlowy P. 9500
Bank Prz.em. Lwów 2800-26002750Zacllodn. 6500
Bank

\

Bank Zjem. Ziem P. 3-3300
Bank Dyskontowy 15-15750-t6500.
Bank dla H. i P. 3850--3750-4100.
Bank Prum. P. 3800-3500.
Bank Spółdzielczy 20000.
Bank Związku Sp6łek 24-22.
Cerata 625-700-650.
Grodzisk 44O<h4450.
Puls 1850-1700-1800.
Czersk 3150-3450-3300.
Culcier 16-18500-18.
.. Firlej 3300-2950-3100.
Drzewo 2700-2400-2500.
Węgiel 21250-25-24 (1, 2 i 3) 2625-26 (4).
Lilpop 3550--3200-3350.
Modrzej~w 33-40-38000 (t). 39-47
Ortwein 1500-1600.
. j
Pocisk 5300-5-5500.
Rudzki 6-7 (1) 6250--7500 (2) 7250
-S500 dr.
Fitzner 32-33.
Suchedniów 9000.
Unja 33.
ZjlelcniJewski 58.
Zyrardów 1100.
Belpol 220-230.
Polbal 325.
Ze~ruga 675-650-700 7 em. 700.
Zach. Tow. dla H. i P. 450-40')----JOD.
Herhata 475.
Elektryczność 6700-6500.

Nafta 2450-2500-2400.

~::\n~~~~o~~sOO.
~oDlop;'" 21~1\
'2050.

l

~

~anja lłelsingfon -

,1 ,,' "i
- · )~'.'~t'
cia ~'

.ta· . . . . .

NOWE BLANKIETY WEKSLOWE.
WarszaWŚ!i korespood. ..f.,xpressu"
telefomtje:
W związku z daJttcym słot zauwały~

-r-wlękne

od pewnego czasu brakiem w _e..t· ....
~1

blanldetów wekslowych Ba.
aumy, ze tr6dła miarodajnego dowładuJemy
się. fł brak ten jut .. dAlach aajb!ittzyeh
70sŁante usunięty.
"

M'tnisterstwo sk arhn
. wypns%cu .." ()-

': :.~:t~~~~c~aI:~::.t~~b!:~~et:~

miliona marek, 3 milfony marek, l5

ł

miljon6w 30 miljon6w mkp. dla sum
wekslowych 100 i 500 mUjonów orax l,
I. ~
...
J\r-~
MłynoŁw6rnla
6000.
5 i 10 m'il ja.rd 6w marek.
Norblin \5-5500-5300 (1) 7-i750 dr.
Btanikeły wekslowe pow-yti!n:ej ~rSole por.aosowe 32500-35-,,?J
t()~Cr ukatą się w sprzeda.t-y tut w cłniacls

150.45.

81.50.

:A3rtd.z.1erm1k Z1,S)
OTWARCIE
AW. -

GIEŁDY

\V KATOWL
CACa
KATOWICE, 17 stycznia \

Dnia 17 stycznia odbyło się w sali obrad l
województwa śląsk:ego posiedzenie kon

16.30.
0.95 za ~1łOft.

Pary:t - 18. t5.
Bruksela - 16.25.
Szwajeatia - 66,25.
AmM.er'dam - 143.25.
Kopenhaga - 66.70.

ChrystjanJa -

sfycz,n;

Sty<:reń 3~,84

styŁucyjne zebrał, giełdowych
bankć,v
Po przyjęiciu stntlltut, na..

dewizowych.

I

~.4.o.

Waszyngton: - 379.50.
Helsingfors - 957.
Praga - 11.20.

. ... GIEŁDA CHRYSTJA~SK A.
CHRYSTJAN.TA, l7 styczn: - ,
Londyn - 3O.OQ.
Puyt - 33.15.
Nowy Jork - 70!5.
Amsterdam - 263,50.
Zurych - 122,25.
Helsingfon - 17,55.

stąpiły wybory do komitetu ftiełdowego.
Prezesem komitetu zosŁał wybrany dr.
Czerniecki, dyrektor Banku Handhwego
w Warszawie, oddział w Katowicach,
pierwszvm zastępcą wybrany został dyrektor pol 'kie~o B:J.nku Krajowe;~o, Raj
ner, dru~im - dyrektor Darnsta" Jter Na
tionaIbank Krelschner. W najbliższych
dniach cibę&ie się zebranie kom itetu.
celem opracowania przepisów ~iełdo
wych, onz oznaczenia dnia otwarci l zebrań giełdowych, kt6re - jak się dowia
rozpoczną się w początkach
du.jemy :J rzyszłego miesiąca. Zebrania odbywać '
cię będą codzi.enie w wielkiej sali obrad
magistratu.

I

DR.
.--~' ._ _ ""
:==========::~-~::--~~~~~~~~~~~~

[

=

IM' I~ Mflfft t rnryhUnI,l,,·~n
===_

•

,

ame-kafislr.
Jllawiszo-.
'""
...
masZol"'na do .".owanl L

leczenie światłem
(lampa kwarcowa)
J promieniami

okazyjnIe .."

Rontgena.

Sp.

Leton,

rOn[lO[ yd~]nr~epOl"a~~JI
Ura nn

npr:'Jmun1e

wC;::~!~~:~~~~i~ suknie
trykrJlin:e ~ t.
moczopłciowe
Sierpnia 78. III

ne I

ponadto zuzl\dEiJo ministeBaRm. WD~ewGdlkl ł
Te~::d~r~ 2~3~.
rjum skarbu druk blankIetów weksloPra,JmaJe od ~-1
,Chooor6w 26500-29500-27750 .... wy wartości 60 miljon6w mkp. dla sum SienlUewlcza 35. Tel. 18-34. Dt. ".~ O~6;:'5. 202
';~stoc-ioe 14-125~.1~5Q ./ .... :.. _~ękslowych do 20, ~a~cl6..~~~ ,." ' ......___!I!!I!!II!!II!I!l_ _ _ _ _rc.:~!!!..EMIt~.:~ -

IW~~:S850-875-860

naJbliższych,

Berlin -

27,32

Marzec 32.99
Maj 32,75
Lipioc 32.95

GIEl.DA SZTOKHOLMSKA.
SZTOKHOLM, 11 styemla. ;

kraju 9,000

NEW ORLEAN, 11

14.35.
16.11.
25.35.

Loftdyn -

.;

Loco 33 ?,I:i

99.50•

Rzym -

J

GrudzJeń

Amsterdam - 214.90.
Sztokholm -

~~

28.67
Patdziernrk 27,90.95
Ust<)pad 27.70

Paryt - 27.25.
Antwerpia - 24.50•
Zurych -

l

Wrzesień

Londyn - 24.45.
Nowy Jork - 576.

Prag. -

~1&11mll1lB~t·'łEi.wl!eIll.!ł'1ml!l'.rłlGQ&_iU~B·!DiI_ _ _

?ół

304.500

om..DA kOPl!NHASKA.

Rrzemysł N. 44OO--4Soo---44
Ryl~y 450-5000
Siła i śwJta1fło 2800-267~~

Tendencja utrzymana,
rych akcfj zwyżkowa.

I_

bf~

KOPENHAGA.. t1 .tycznia. -

Kabel 4400--4300
Kluczew 4800-4400-4700
Ma.,ryIliLn 2500

Spirytus 12-12350 (3)

10.41 i ~m 6~:ilych
Nowy Yort 425.06

Niemcy 19

BAWEŁNY.

Wywóz do AngPJt 39000
Wywóz na klontynent 64.oo[
Loco 33.10
Styczeń 32.65
Marzec 32.89
Maj 33,08
L}pi.ec 32,02
S.erpień 29,70

Hlszpanp, 33,25

Haberousch 15800-1S5OO-15750

Tkanina 425

Wewnątrz

.

24,54

iWłochy 97,25

5800-5500--5700

Skóry 350
Syndykat 8750-8200-8500
Cmielów 7-7500
P.T.l!. 725-700-7Z5

",..,1\1\

JS,; .~wS'kJ~-17250

HoIandSa
,

Ursus 4450-37~ 1. 2 i 3 em
4000
. :/Iiio'.,
. .:{.\l~
Maszyny 1900 .
uwiercie 1150-n25
Borkowski 3400-3200
Jab~kowscy 675-650-150

,~

~~:~45?ŚOO-1475_1500.

akcjowa.

Sz~

MJclJraiów 7-6J.5O.-(i6W
Nieledew 18
- '.
Łazy 550-490-515
Ostrowa.ec 42-45-44500
Parowozy 2800-2550-2700
Rohn 1850 4 cm. 1600

. 43.
.ri;'-:Wt l '1;"

Dźwignia 800-900.
Brown-Bowery
5000.

PaI')"Ż

91.60
8e(gJa 101,6!

NOTOWANIA

NOWY YORK, 17 stycznia.

Dowóz do portów At1a.myku
30000

tONDYN. 17 stycz:ala.

Stara:chowk:e 15-17500

Bank Zw. Ziemlian 600

Berfbn 0,63 ł pół za bt!jon
Pary! 12,57 i pół
Szwa}caria; 46.62 t pól
Wiedeń 0.0038
Kopenha.ga 46,60
Sztokholm 70.15
Chrysłjan·ja 38.00
New York 268 t, ft;~t
Bruksela 11.32 ł p6ł
Madryt 34.37 i pól
WIochy 11,75
Praga 779-784
He'lsingfors 655-6~5

Brukareszt1 10,65

SKIE.

_

Loo<lyn 11.42 i pól

Wledeó. 29,&l

bez zmian.

bez zmlaa.

OIELDA AMSTERDAM3 K\.
AMSTERDAM, 17 stycz;nd.a.

Sztokholm 5S5
Praga 61,80

TRZECIE NOTOWANIA WARSZAW-

słabsza.

pól

m

tach).

1.500.000.

ł

21.42

Antwerpja - 30.25.
Sztokholm - 184,50.
Kopenhaga - 122.75.
Prag - 20.60.

Belgja 89.80
Anglja 90,57 , łJ6ł
Włochy 93.10
Szwa)aaJrja 368 ł """
Hiszpania
i pól

SKIE.
Dota'Ty 9,850.000 (w obrotach między
bankowych),
10,250.000 (w wolnych obro-

Tendenqa

e

lWi·

DRUGIE NOTOWANIA W ARSZ.Ą.W·

Szwajcarja 1,705.000-.1.704.000.
Wiedeń 138,60-138,50.
Włochy 433.000-430.000---.f31,500.
Złoty frank 1,891.000.
Miljonówka 400.~75.ooo420.000.
Bony złote 1,450.000--1,370.000.

złotego.

Kurs waloryzacyjny franka

"Expressu.")

PRZEDGIEŁDA

PIERWSZA

GOTóWKA.

Dolary 9,850,ooo-'-9,800,00C)

Tendencja

vmaURO-

Łódź

li

p.
pi"tro .

8-9 0

Tanio, bo w pr,watn. mleszK.
. ..

--"

. .. ~ - - -

t.!!!ie ~k! u~!ti~~:fć .lM!!'!
oraz poprawIa wszelkie brzydkl~
charaktery pisma w cią&u 15 lekcji.
Ko"stantynowska T

549J

.. EXPPESS wreCZORN [U

Skarb n

(j

~

~

.

II ko'\\~:6\"czas
i _!10wojorski~mllo,
,st\\ 'ocrdl~.no.

I

'r:mus~ona tnc~yć ,,~olln; z rZ~S7:30

.. fiG-

ze ,ą tn ltO~ ~zol\n~~()\\'atn-h , oktn'rzy oza"·7.'!ęCl''' \'-y-

J

o..,

-

0 _ _ __

r-ckto °(lwa \Vilh;J11JSo\\ i. hióry h!arv te' ivlłoda hi,szpal.~a r: aaru,iące.m oburze·
loddal dlo oC<Jny pewnemu vm:'7m~ty- niem g-romi ~\Ve(:!'o koC'hanelgo chir 011,:a.

II

SensacYJ-na JfZy;10d'! ar vstki fLmo ,ve'!.
..

_ _ _ _ ~_ _ _

Przed !h!ioLkoma dn~a~i zjawira się w mis- Tol:cy nąl:egata 'a to. 31;y poz\'.'o-' te t\a.l~nr. Ikiore' wkrobc~ I,.:~ ,c:~~,rvciu \0 tęPU]ą w :-.hr~me psotmkao " J o
,
bk a, lLl badu !m'n<J.dYJs.klego w Nowym 1()~{) ki be'- czy!cgc 1'oh',i'ck towarzy- A,mon 'ozos'ta~v pr,z;~ h,slpd,n:,ką ~.en.
Lec7. cm oIÓ() ma 7.nac7.Yc: Na <1("
Tr_T'~'U sta~J'sjka fil'l110\.\.13~ Jon~na. Tol~ ?~\"a " d?L'zYlil cią[u odgrn"uć roleo nllce o:v~~!~::. 0\\ arto~c ..,ich .cc~', IOr:1 J:s.t I (}\I!Sotd.! e\~TI€l1 anorm~Ii1" oucl~. r ',\'!c~' ! wi-c;czyla d,? IJr~ec.howama z~!;az- j' i.3 "ni'iia bynajl101~:ej żadncgo powodu ;~r P!L.~"'!lenl'll na o i,l;I:CO nmtnw ~07t r-j , P,I:,,) l eJ..l"a r l.t', 7,' /:111('<;;1 ,c
o. ri:tlą :-krl.yllr.~e, zaWIe>,la'Jącą SIJO sz:.uk zlo- ;il:l'!O ,oal: !egO akt'n S'A'-ej or'" agi, gdyż I !tt1g 0 \:. P~\\'na c:,.Q':c. tych m?li~t PI;; i ;, ('I.d~ZI czarliy\:11 J~al\?w ~~yn~u~.\ ': ~Oole
ty~h ta arow, pochodzących z clasów zak:dwie zapuściła się w Jdrrb morza cho,~~~: 'fa'kz l.X:J w·J.e'ku_ a WlększO'''c i ;";'''J :1<mł11 I1 '<: ()d 'al!, dc-.;c .1";:1102 ' oKO.'lmba. Skrz2,rnka ta ma być 'Irzcz na !;i"j'a<;c' m,:tró\\'. zaU\\'ażyta tam zanich byt~ \\yhlta w loku 1720, ale! 'rll';nl pani0\,OlC. .ka ""I z 11 'h llrk YYbank no\ o ic:A: i tak d!ugo przecl:cwy- Id.z-e\\''1tą Ż':'ll'zn:\ 'dOZ):-I'i:e, ~eżąC;{ po- s'J tam tnkzc 3u'entyczne talary z c;:a- .~ za kotn~.iz .ia-}~10\.. j03-~.so f rt{'~);:o'j
''''ana, dO';,.n ttyb'1.llill,r najwyższy w śroc'f u IT'·atej, pty mljącei ,~·ys.epki ko- SO\V Koll1mba.
stę podiCzas gdy inny. odznaczająn -,ię
l.ondYl,iie ni~ powoCŹmj,e decyzji, czy ro10wei.
,
Mj0i~~0 \' kir1rem miss 1 pJ1!ley ~krzytn- atl'etY'6n ą 1:Yudową, żwawo prZY '~i:nit
dote ta!ary, których \vartość ceniona
Ud:do ~:ę o_e i te; ~krlynl\ę vydosfac kę t'7 .~[ala7.Ll, znaiduje się w pohli7.U do panini Garret.. na iiej ra:!T'Ji'eniu ",,,jni'3r~ ,11a l!~iljony, s~a?o:vi prawną w,tas- na \,-len.:ch, a kh~dy ,ią OhH}rŻO:l-o - maki wYSCP1;'i Nassan, która od czasu Żyt swoia ciężoha reke i rn~ 1 tW2 ....·' 11'1
I'CSC ~karbu brytYJskJ.ego, czy t,,,,?: --,.. '·trzed oczvrra uradowanej s·tatysm"i u· o(1!krycia Ameryki. z!1ałd'O'\Ą.~aola się IlCI' lilhaln~':m g-to,,('m:
'zczęśhnj znaDa'zczYI1Ł.
.1m.'zary się talary. ~zczęś.J,iwa znalaz- przemian VO w brytyj51\1em, to znów w
- Meo he. ni,:; ud"n"aj "n'!': 1 '1" ,-'1ń,
nnalc!:1enie tego skarbu l11Oprwdz,ila C'zvni sa<1.zil.a początkowo że motJocrty hiszpańskiem l' oSlladaniu a obocTI'ie po- tllai1iY cj'ę nares/',c.i'C!
w jlloi tr?:Vli '; tli'! rę
~astęplllnca historia. Ernest Will1ia:ms~lI te,Oo htJfFh sia ośd l P()~!HlcLt<.!ni~l niot) dlega protektoratowi rzadu hrytv,iskier,!'1'7-'Ci l';c:'li;>in.i1
o~ed~n o ;~~, znanYCh, w ~m~rykalls1~lm miała oczy\\-::Ś..:!e żadnego pojęd.a, 'lTO- go. Otóż sędziowie londyń'>cy maj-ą roo- k~c.I c.i1do\\ol1~:gO ROQ:(uga l be7 ."1 '~l":.
<", lCCi3.11!Jnowym, flJ1anslstow, 7,Ja'lOlyl b!'onc hyly z b"011Z'U , a \\' o oafl~p~?ym Ił strżyg;iiąĆ. czy t-e talary
KOlumb. a są bch cerE':n:o-Il " Pl~d.n!.le nnl -po kil ~~("l'!'
przed IiI' ~dawnyrn .czasem to:varz~:st~o razie ze srebra.
wlasn{}ścńą szczęśliwej 'znalazczyni, czy kadt. z ktlórych w~b~wa d'wa hlvfilmowe, kV6re zarmowało S!l.ę zdJęclaChcąc się o i.ctt wartooci 'P'fZ-ekOnla'Ć, też mają st:m0w!ć \\'lasno~ć s'karbu sz:czące IPr,:cdmlot~T, 11')\\ ląC \vohec !elu
r,'1 H!:mmverrni 'Da dnJe morza. Jego fa- opowned7:i.ała o da :,;zym wypadku dy- bry.tyjskiego,
[mlr~nych św,:13dkó w:
h1'yika filmów, nosza,ca nlałZwę "S'Ublma.__._
- CUd00Wl1Y skrzY!1Ck .iest zaT1:>nm
rire r'lnt Corroratjojl" (towanystwo
CIH10\vllym zlod/iej.em.
r;:mów poclmor <:ich),
sporządziła już
Ścil!al11Y was od ki,l:ku tyg9d~1~ po
\' :c1c r 1'.'mors1(ieh zdj~ć z żyda nurrotrZY'!11a'1;~1 w;ado'tl"ości. z kilnnl mia.'-t o
:,6\':, z nOry l fauny dna morskiego,
;!
::clJ:awkach was.z~i s-pótki. \Vszvst~:e
~~.a;\,oięce.i tych zdijQĆ dokonano v:
•• Cudown r 5.TrzVne~{
('.
_
CUdO'N!P
T złoazie ~ 4'
\. :l-:Z:C konc?!ty km',":,'0 <,oc; r;:'bn·:\'. ;~m,
o
JiobllZU WYSI"Y Kuhy. P110j1'kt t.en 7.nsta~
o
J i
0-'
oJ.
I 'vVyLresowa1hsCl-e te~o malea \V ll\' och
dbtego \\'ybra~y, że J1ł.1, tym ooosza:~e I
Pompaty.czn,ie urzad7,Ona ba11a uderzają. o h).lan:1, Pano\\ i.e powstaią z ~ {',0111~~\C I,. !2C~ r1y, \,o'\o\O'.Ić1.WCY nra.l
Ct'.:::'a!~u, .woda .JoCsr nadzwyczaj cly~r:\.1 m:Uly""'-Z118 w "IOlii Or. ~1 1. P. ;,,;. mic.isc i kkl.'szczą aż do tlszkodze"iia \"8, l~()n:o(\\ra(l?::my
w .1("d'o~:rll: ":,1nra ;,;o ! ry~ta1i~zna, co U{atW112. dOKO-1 dl1t> 00 7e t;wieio l:r.e(j'''''~ lio li llm'r pi· -,\ytwornv.:.h biCltvch rekaw;c. T r;'dv \V 1.:0 1\'cnr-':u m:1110\\"::C:{, do Wiczlcll'a!
n. \,IJC,";': zdlęć fJ1'mowY'c.~,
i'jQ':-erć,\: amcry(caf-s1<icb, .. vice g (', t" I IrOlicu osi:a.tt1!I~ tlony skrz~yp.ioCC za!ll1Cl!i'lv
'Y;;1,6d o.g6'nstj kcnsteri'I~-;ji detE::, 'YI;, P,rzed kiU~'U ty?,odniam~ fałJl'~ka \~hl
[mon .~amocho?ow~h Nir. o'~\na;'lacc'~ I . , - przepa~hr.:onci 8!lTIosfer7?, to\v~rzy- wJ~:V'ra~ z "nj'ężni att11i zn:knęH ;o; a
:.;.,mson?, za~ęra Się wytworze':1.cm no- PO',"OH z:mdnl!a SIę
ohorem bo~areJ siwo nrZ0!ętfe entuzjazmem I P.OdZllVeIn cl 0,\"!ClI!T11.
\ °ego filllmu, na którY1tll stafiystlka Jo· bl.ł.rżn;p;-n nowoior~lrkj. Bla<;ki setek ro zrywa się z foteli i otacza estliade.
~Jlnct T1()l~ey mil1,ta odegrać role icdne- zd z lam'Pel-;: el,CIldry·b: nYCiI1 , przyćmie~ '.vszyscy
c11~a g:o mi.cć na kolanach,
~0 z mIrków, Pr:-.rez pewiert cza~ ilCZt~- wają brylanty gi1<i'ląCe t~zami w tt- wszyscy pragną uslyszoeć bodaiby dmPOkUJ'"
naMh:~tnikL
szczała ona d'O Jednego z dośwoad...:zo-\ szach 1)ań .j po-d 'Posta,oia,
sygndó\\'. bn-e zda';)oj'e z ust le-dwie od ziemi O'dnV,ch 'rjU1~6w ~a wykłaoy. i ć~i'~zeti~a, szpj,:'ek i spine(lc Ina pakach i gorsach rosk;?,'() bohatera. Rodlel~ilg>o j'est nie tvlŻe żyjemy w czasach pamiętnikó-v,
g0 l~?wocl~ •.1 ~_1?oJ{UP, ja~l!m, się cief.zą
(C, Cl~') • ode:Q;~a1Lla te? r6wm.e n!ebe;ć(-rre--' panó\\-. \Vresz-::ie uds7.'ono si~. . Lcfmi ko cudownem d·z:", ::~(i,=m Muzy: od ro1V1.1 re
1
czne.1 0:l1'k01 mt!ereS'UJa,oej ror.. P0',:Ząt'l~o~ Vl H[YlIOrGWaTl-Cl \'lNll0e oste"i'tlac:nn:e o- ctz.cslto rrz)"zwyczajoilY d'o t'L1tmfów ws~e ,<tego, oa "lU wspomn/r::ma
Wo d,'irc'ktOor 'W1iUiamson chcia:~ TlOWle- twor ,t bocz.r!c ·odrzwia. Dn, s, l zwLn- y,,;śr'\)c1 i~ltC'j"Szeg-o towI1'1"Zystwa. 2.c swo·
Nawet były n'lsiępca trenu serb;.lde~o
flVĆ te rolę jednej z gwiazd fiimo\'vydl" iwan (lz.;-ecI'ę-.:ym krOlkhm \'. bO:-:' u ';'ra- bodą i śmiarOŚc1ą dziclCka psn~t~goO
na!starsz'11', aw~.ntflrniczy syn króla Piotra
ale zad~n wybi~lY a~o~, a~ni żadna
keja 0Z':S' .jsze~o z"o'h-? la _"o~(LI' ,',"vni wod'z en i-em. rezolutnie o,cll~IO',vilad<:l na k~!ążę Jerzy, który w ~OńCH m\l~iCll u:-;ią
\y;,a a,·tystt1<tl< me chclent\ S!.!ę te;;!) ;t::łda- ;:~,dzi'viająl"v s1;rzyj1{.\
-01'" ',y C::i- 7.anrt~l',ia i nic Sl,'; tBc1Z.j \';!a<;nydl u-, mc prawa ci" hon'j nłod,:zenn~ swenlU
nia pr,dią~. \V6wczas z 1<OHaccznoś:i ':.'y rdta'. 1'$21'"'." 'f)ro.:wad7ony z't ąC.7.~.~ne \' a:.!'. Prze. -::hod:zi też z ralk na -ręce: [Jla:- bratu, ob:~r:.~ml1 krÓ'!2wi Jugoshwji, pibór dyref(tora padł na sm t1ystk';l, ktom prz'ez l':oę'm m!odą czarnow~()są kn- rl}\\,~c i p:mde Hterall1i~ waleza o. ink- sze obecnIe, pod wr,łY'~'em Ms-!.roju chwili
do~~'Chczas nie odgrywała jes.z~?e 1:1- b.ietr, -,1(1r8 iest je'T() matką. Za J1':mi rcs1.l}ąL::e~o 'lT'aka, Co chwfla bawi si~ swojr r>ar+~fni1d. A co je'>f jeszC7c Z11:1.dne,j \",:iększei ruti i która j.e-dln.a tyl-ko st"'pa wyso1(i blond"'I1, który je 't al~01t'l l'a i'lInych ko!amch i szczebiocą-c \ve~ mienni~jsze, to c~o~iczność, źc znalazł się
Z p;)śroo całe.go sztabu aMorów fabry- panjatoDl11 CU]OW'i go"" dzjeC'ka i ni~~je So.lo dotyka Tqczętami, 1trefiio'nych w::ze- ",,~!da\'rca, GCZ'y-"rtśc'c "n erykcli skl, kt6ry
k: fi;l1l1o.'vcj ośWliadiCZyta gorowość poo- male1'lKlie ~f\>rzy, ICc;;:!ki.
sań modnych 't."Cz,estniiczclk n.iezwy1dc- ofiarował księc;u za tę opracę po pół do.
c;\'(o:u S!ę tego Zla'dan.la,
Na z,aimprow.izo'Vlatll.cj esfmuz1,c bo-' lO' koncCtr,tu. ł'.atwa 0-0 \oV)1lbaczerl'ia h.ez la!D od wy~azu!
, ,
2-~o stycznia, mi:ss Tol1cy miara w bo 'IV srroju hidalga, o niersi·ach zasy- cerem()l'1!aJność artystylCzne~ pidddeł
HonorarJnm to pr<:-wd::rw'!e książęce,
Jirzebra!l!u nUT1ka I w towarzystwie do- panych k(}sztowm~mi o:',znC1kami. c;:a- k.a' pohucla g'OlŚ'''i co tern Wi~l{szej tl- 'wystarczy, ~ap.e:vne I1ledoszłemu n"mM~
świ:aJpfI,neg-o w tego rodzaryu wypra- r'U;',; slllchacz6w swoją ni~sp()Jitą mu- ciechy.
sze na na.Jpdn1eJsze potrzeby.
wach tI:1"howca zanuśdć sne w g'ęble zyl r ąo 'V przerwach zry,Vr3!ją się hmze
Rod.e. nie-ztJośny Rode. rądźż;:: - - - Oceaml. Pierwsza próba wyrpadt~ 0;'1'1": okolash'n,:;. ~~my 7·lo l lCmii ·t p:latynow~- !rr~eC'Znv - prze trz.el!;3- mMIk:1 - wi- i CZlltai~ie
Republikę!4(
dZO',d1ohrze, wobec czego na dorU%l d7,ICJ1 lillil rękOJeSCla1!Tll ~'ac1,larzy uy"skrdme dZl<'~, oto roztnep<,ł:es par..i. rlukieI!
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!'''rt1d była n?stęptttM, .
Panie Stubel!
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I
awanturniczo ... obyczajo,v~ I
z życia łÓdzłdego.
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wCJzneJ

'""\\S2(>
",
'" dz'l-

~oa:\'U'1e

'ia] )eszc?,e z pam~m pomó'w1ć
:;:;ecz nrec1erpiąca zwłt k:. We pn_:
ckjTZewaj pan o żaden s7,anbź, <lnt
(l z<lm.:lch
o CZ.e1{.(lID na p~na n ~0-

kę w sC;'anico sk,d wycją~nąt mały, eleNagle drgnął...
!5nncH brauni.n~ r.ajnowsz~j kon~t'l.lkcti,
Usłyszał nad sobą, "v'ypowiedz.iane nie
Wyhl >''lagazyn, synawdził naboJ'c i zasu· wicśc~,m 5ńłosem pytanie:
nr'w~,zy bezojeC7"lH-, włotył go do kie- Dobry wieczór, pan.ioe SHibe1.
'7Cnt
lf:"~,
Spojrzał...
- ~.1.")U !'ll~ v.~ J;<lżdym r~~l"? przydlcl~
StClła Fzed nim kobieta, ubrana od
],e,tmd do s·e~.~o
stóp do ,!!łowv W czarny strój, Twarz j~j
o

•

(l;:jn;e l1-cj u G')st(\rn~k'e6(', Pow: "~-,;C"~ł z fZ'J i'1du, zamknąwsry !:I'\. była przcSrłonięŁa czarną. gęstą woalką,
-';,<ć może mnie pan po ("7,;:\l'nym ;nbo. d~Z".'l na klucz.
l"k, że nie m0gł nawe+ dostrzec rei rysńw.
&b'\ju j gęstej woalce,
N'l dDl~ c~ek,'ł iU 7 nap ~em()chód, Sw
Na rę~;ach nosiła dłulł-l e , c!arne r vka•
I c
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Z po·w'l7.aniem
,:2;: "('i~- , t'r.l-'{'''le.:c~a~) l. oraz Ol\VOrzy\ ,,-iczki,
1
Czarna c. ",m.a.
dr;>;., ... ic7:ki. SHibel wsiadł i samot::hfld ru- Dobry wj!eezÓf - odpad nie.,.decy
I
• •
,rz'V~ Z ,1z:I'-'m L-"-l,~t""m ~ rr.icJ·sca
"';o,"anl'e.
CZARNA DAMA.
p, So 0...1 Goslmus t'.l?'go nlUS1- ' I I r. V:,l' ~'" G' /' .. k',
.
ił .... ."
, J .~,.
Stabel s±eclzii11 w ,(.abinecie : ~
rrl' rod ;.r>~ ~i... ",c!.,ć dla (1n"1ów'~nh 1
JP .... !Cffil;ł
'OS .. 0n15 olr>g,.., t"ZUM.
Podała mu r('k~ na nnwii.ank i ush.
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S~"1:; 1 d r '
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V sl .... liku.
1)";:e(1;:.-!~l oocztę wj'eczorną. Odst!w:'l1,'.1
'- "'S~ii, tycz;,~""ch an"o O { . mt'- .t: p.'" a ,ref, 1'~~e~()wl1' .. p. + k
L*'
elli? pr7
~:ebi~ obciGtnie rożne hiV, s:zukając i~d" I
roi "ię 'pan po;~;rać.
~ trzy ;o"'):f'.l "wn, t~Z {1 1 10.1' a'\'T~Klel
\Vych,..., -17im;.- j-u'!, prawd'ł, panie
11iC': 1: s h
Kranc 'nrU'iechał
l'lIŻ'
T "e'I' chc? "'~n 'mj'-:1~ . .,.,j"bez Loa orzyma'l Się,
SWbel?.
z An<łl-l1,
u
51"li
'.'
oJ.
"'1,
"",_
.•
St'"
&ł
l (! o
~1
P
k
°i~cz.:;ństvr, to przyoą 17. oan nape
L;';te :'~Sl~ , 2'1 ~am()c lO." . w;:ze.
17.yta T1l'lł 1łową ...
p"'zed u''')ma tygodniami, a Stiibel nic c~
trzym~ l cd ni-ego fesz.cze żadn.ej WradOlT:O i
wno ! punJdualnie.
.
do co<' ;-;".erm :~?s~om~ rl(,~O,
, ,
Zawołał kelnera, zapłacił rachunek
k:,
..... 5.
• M: (l :0' ~n'''''''''l p';rry ruC? byt dosc w~rszedł z ,czar~lą damą" z C11ki~1"'ni o
Cod?:I(,1) przegl, ą<iał gorąc, zkowo. ,cdą t
SHihC1. po PI'zccZ')"hni\u, tej' dziwnej' v::dh 7
leJe,n ~\ool!k i ~poJr~::.l.na
Cz·plr3l nl ni.~h !':><)m"cn6d Stilh.1".
1
k
lIci
'
R".r,cl- r:r::'i" .r3~ C'.o ~,c.a m.mTlt (10 l~d~na # ~rsi'edIi i ruszyli w st..rone F."hl"~do
po~ztę ~.(~ ?c~e rwane z ~le m mepo-I kartkio V T7.:·!lszył ram' 'l1am1.
...teJ. DZ'wny menokoJ poczat go O~ainl;'l,ćl
. . '
kOJem Wle~CI me przychodZiły.
_ Ghn' żart, r:zy rzeczyv":~ck coś Zamówl1 oół czarne' ; wzi'ął f.ię (lfi pr:TC~~la ---Stiibc1 podniósł si~ z fatel11 i począł l}Ow"żn-:Ó()?,..
dania iakicLś humo:y!>t-yc7.nych ty'.;odni-, ~ł~ch~ panią --:- rz~kł StilbeJ, ~dy
nerwow:J przed-'!d.zać się po gabi.necie,
' Za::,),,' ,Jil się na chwf1ę,
kry,,',
zn3h.'zh Slę w J21!O gab1nec;l~ hb:-ynnymo
Coś $lf? słałoo ... - mntcza.ł da s1e..
~~/ bżdym ra:z1e no<ijdę - postanowił
('n chwj3-a S~N'hd:tł ni~n\T(),\':"" na ze- Dziwi ~_':ma zaiJewnie -- pocz-ąła
bje - coś :nusiało się tam stać,..
l' .. ,~1, _~. •
•
l5ar'!k,
m6w;ć tajemnicza dam:! - s.pcs6\ w jaki
N:~A" 1"Zucił oki~m na biuTko. Zasta:.,:urr::!tł na ze~<,"C':- 1-;1~ i 'Ź r;n !:Zin.
I'ii?Ć min1 1t (O j("(l:: n s.tzj..
T':lnU naznaczyła,m randkę, oraz moje C:i):~
nowił:> ~0 jedna dziv:nego kształtu ko- -ND?; ·Jo l~~~nastel.
O,~ło~:ył pO~Ul.: .: poc;a.ł :zuk~ć '~'~ód z~.chf)w~.nrie slę~'po .terno co pilr;U. po\~i'ern,
['r!'te Z czarną obwódką",
t:.~dz:-;o~ t.
.
wchouzą(' -cl go~\ mr.cJ taJ2m.... l"7."1 d~· zroz~1.ml(>A p-an, tz me mogłam ':n a.'zel poh ?
d.ń ił . ""tu
Zpl'.llł Solę lokal,
my,
stąpIC, ~ teTaz, co do spraw;-, rdo"('J 111)11(':
lC ? '.. --:- z :\\'1 .SH~ ,:, 1_
_
Niech przv60h je tam (na >::!lni(' &'l~
.T"(~en:l:;t': .. o'
tlO pana sprowadziła ... Zaznaczam f'a'111
1
bel. ho r.raoc ow dZiwny !tst do rę ..i!,
mc-ct,:,d- r7.ucjł ktO ~l <i roz~-az,
N'l~ 'fI": • n:" bvtn wkhć...
ra? jeszcze, :>;e "?rawa jest r."d{'T PIj"'J 7 l"'l
O(hjl:::3~~ował.1wp~:~tę i znab.~ł w ~jej
J.~~mi wys~e(Ił."
~H;1-l~l .-.l-r~:';'v5ł ;ię n~esmacz;,ieo,
Drrs,:ę o w'Y~(lchanic ~nj\e do I,f'lf." o
,l;o-ntk"o ZilCllsaną lalcim.s s.ztuczme 'ln1e·
Stubel wyJął z klt!szem n~l, kluczy- I
- - ~Iakl~' glU,.,' k",v: l - mI'l1k._n ą1 do SŁubel przytaknął nukza,co ~łowa.
,l;.,z:.ak~nym drobnym pismem,
kóv" lecin rm ~ nich ntworzyl :0 lną ~IFyt- (s:ebi'! 7d~ci~r l\,"ony - n;c wi-ecej,
(Do c. n,)o
W Łodzi mk.203000000 l :;dtl~s-~:-d;d;~ 3(~0;:;;-;0--()- _'...
.• :-7\V"\·c:źA'J:;-:,,·~ -Jc';OO;:;-":;-;;':Lm'liI"etrowl' (~as!roni, 10 ,zol! )\I! TEKśrm ml<-:--~S;X;O-;~- 0i.:~~:'"1' jj,,,
l
niesięczuie. _ Zam'eiscowa mk. \,700 000 mic<i,czni",.
o J ",Zenta. trowy~::.~,r". :',SZ?"lt,y.lo :AD~o "ot.. ~E.: mko ollOU 7a wiersz milipletrowl: (" stro ~ szpalty).
:_;o:,OLOG
"8
~',.
mk"ł 50' -v 'I""" l' rS'1 m. łm.e .. ~owj' U·1 str. 8 szp:tly1.
ZI i,~czynowe 1 zj~lubml 'e po tek"'de t· ~r-. 1 00·-11), 7.8.
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Rerbltcja i Ad:ninisźr:tcju, Piotrkowska 49. Tel 'fe;1 :ł2-14, - - (jnd?l!'!y i'rzvi':ć reda!tcji &-7 po poludniu. Rękopisów niezamówionych nie zWr..ca siC;
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