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WIECZORNY ILUSTROWANY.
ŁÓDŹ, ŚRODA, 30 STYCZNIA t 924 r.

ROK II.
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NUMER POJEDVŃCZY MK. 250.000

Pr d ustal niem nowych cenników płac
Pi'!zemysłowcy zgadzają się

na przekroczenie normy przedwojennej.

P.r.~~ jl1trz~is~ą 1~onfere,ncją w W?lr .. l wych do opracowywan~a nowych cenni.
fta~'li'ie odhędą się w dni" qz:siejszym o- ków płac, a w tym c~lu zwołaną zostanie
blady ul.rządów zwląr.ków przemysło- konferęncja ze związkami zawooowemi,
wycb, oraz zebrania z,arządów trzech
Naogół w sferach przemysłowców pazWlązków za\ycdowych.
DUję ~apatrywanie, że zatarg obecny zo-

Na 2lębraniach Łyt:h usl.'iloM zostaną stanic zlikwidowany bez strejku.
O!ib.t.~,,"imie d"';o!; ydera1y obu stron.
~**,

Prz~dstawiciele związków zawodowych że nacisk ze strony rządu jest zbYł sła.b1-.
stoją nadal na swem. dotychczaoowem a ingerencja pl"owadzo.na była 4otych":
stanOWisku i nie l'.gadzają się na przystą- czas w sposób nied~.
.
pienie do pracy nąd ustalaniem celllllików
To też natychmiast po konfereacj.i ,.

przedtem, njm przemysłowcy nie zaak- War&lawy odbędzą się w piątek zabre."
c~p·tują podwyżki 88 proc.
., nla delegaflów iabryamych, Da któryc1)
Związki zawodowe wyraziły optnJę, powzięte zosUm.ą zasadnicze ~wall-.

M'

hk~~w~~~mypn~~~~. !~!!~~;~_~~E!.!_~.~ii~!A~~~!.!'~~~~!+!e!2~~!L!rn!cl~~~~'~~I!.~_~~~~
prz.emysłu gotowi są p6jść na pewn~ ąe~

małe zr.esztą ustępsiwa, tak aby płace
robołnh;;r;e ZQstały nieco poowy~szone po_
nad p(l~iom przedwojenny.
Nnhvyżka ta l),ie przekro<2Y lednak,

Z teki karykatur Stanisława Dobrzyńskiego.
-;;.- -'
,

Nedłl1g otrzyman'Y ch prz" nas informacji, 10 proc., gdyż zdan~em prze:mysłowC:ÓW

JI.awet takie drohn.e

ustępstwo

Pomewai adminidiracje fa6ryJr' ~Cła~
niom tym się przeciwsta:w·il8ły. ro6otoią
dopuszczalt się terrOł1L "'li1' -tY;11~1ii)t!t')'iR'
W wielu wypadakc1i
iDife11W&
njow8Ć policJa. "iWij~~Wi;'.i:~f:Hl~,r:,~11\('
•

mastIla

którym wskaża .n. na-ezbędność wkro~e
nia na powyższy sposób ustalania cel'.J!lipłac robołniki6w.

fJlJiJWti!i ~ U\iiIAiiii&

Działalnośt k~'edytowa

P. K. O.

Zły
Łodzi.
~'arszaw :; ki korespondent "Ex!Jressu"
telefonuje:
W związku z z<i.mteszczoną przkd kil~ "'łPal'!li W 0/4,iW*lJMi!'iłM#>!M. li EL!:? wam w
koma dniami nohtką w sprawie kredytów
'W p, K. 0, dowiadujemy się, że zagadnienie ogranicze d ~ kredytów gospodarczych
udzielanych przez tę instytucję, wyłoniło
ł"
się podczas prac przygotowawczych, toczących się w ministerjum skarbu nad
zwięks.zeniem pojel\1ń.ości rynku pienięż-.
Ołtaszewski
n.ego dla pożyczek państwowych, Pode~as narad tych zwrócono uwagę, że w
odróżnieniu od innych państw,
których
Wczoraj w sądzie pokoju 7 okręgu dopatrzył sie w notatkach: .,Pogłosdi
kasy oszczędności służą przedewszystodbyła się sprawa przeciwko redakto~ o zabiciu chłopca" (Nr. 87 "E~pressu")
kiem dla zaspokoien'a potrzeb kredytu pu rom "Republiki" i "Expressu" Marjano- i "Niepraw dziw e pogłoski" (Nr. 3lt
bIicznego, - P. K O, w państwie polwi Nusbaum _ Ołtaszewskiemu i Wła- "Repub1iłd").
skiem zaczęła odgryvvać rolę instytutu,
dysła~owi PolakOwi. cskarżonym
Redaktor Polak prosił sąd o odroczewydającego kredyty, Niespotykany zagra
przez komisadat rządu o podawani~ nie sprawy, celem wezwantia śWia~ów.
nicą stan taki był ze szkodą dla finans0w
raJszy wvch faldów do pubticznei wiaSąd do prośby red. Po~ Się nie
pal\stwa, gdyż sumy ~kładane w p, K. O., dQmości.
.
I.' :-zychylił i ' skazał redaktorów Ołtaszewzamiast zmniejszać inflację, ' wywołaną
Przestępstwa tego komisariat rządu rudego i Polaka Da 14 dni aresztu.
nadzwyczajnemj potrzebami państwa szły
częstokroć na potrzeby niezawsze uzasa.
dnione gospodarcze, Na przykład jecln3.
~
~'Z
rn I '
~ mstytu,cJI kredytowych uzyskała kredyt
I~j
V .
I
,
wLelomillardowy na kupno luksusowego
,
••
r
.
Zn~żkowa tendencja dolara utrzymuje 1 Wobec taki~l. tend~ncJl: zao .taro~:~~
gmachu.
Min;s Lerjum sk :1i'b~l dąży do zmiany l sią w dalszym ciągu, Foczyna oo.a przy- walni w Polskiej krajowej kaSIe pozy .
k'
b 'erać rozmiary które wywołują nastrój kowej1 jest ogromne, p, K. K. p, płaCI
·
- 1 ·"
t yc h nrenOlma
nycn s,ostm OW,
'
I
·'
.
.'
O
.
" ,
'<>lk' ,
'l .
Iłi łd.,'02 nieoiic)alnel. 8,800.00 •
,
,.
~
'eszTylko w okreSie przCJsclOwym - na Wl·_ H~J pan~J[} na 6 e L I ··
'V.'!l;os2 k pre zes a P, K: O. p, Lind ego i po ZaG-fbrowame walut ogrOirJ!'-~, ,
Ta na~ł~ zn:z~a ~olara za~s~rzy )
' l
l' <
• • t
1
b
W ohmfach prywatnych ządn1ą za do
bardZieJ pOlozen,e W Lodzl. ZI'.8wcy
'
l' "
,
. wy
s1a Zd z:e c 10 W 5 1UC ", 0 - n1lnJS er SKar lt
d'ł '
l t
.
P Klar 9 (100 000 w płaceniu jednak moina He za się z moż lWOSC~ą zaWIeszenia
Zo,go ZI .,Slę na con ynltOWaDl~ pr zez
: .
, : , , 8 7~O O<> Nabywc ' w nie ma płat' przez wiele funt handlowych.
. akCJI kr~clytowej w ogramczonych Jcd- C'Slągnąc
. ł ,o , :
~
nak rozmi2·rach,
prawie w zupe noscI.

duch

iłW

Sprawa prasowa "Republiki"
· Expressu"•

Redaktorzy

i Polak skazani
na 14 ' dni aresztu.

I

.

skład

osobowy kom.
org. Banku Polskiego jest
odpowiedni?
Czy

Już w di1ia';;~ Dajbl' ższ)'ch ~rzyst~pią
~r;~cdsfRwicie!e
Z"W1ł\zków
przem-y®lo-

.

._

m.a

zagra_

Za powaini~ zd,,1nooci konkurencyjnej
przemysłu ł6d7.kiego, Wobec takiego
stanowiska P 7.emysłowców, w najbUż..
szvm C%.asie 7.wrÓca się zv.-iązki pr7.emy\IIł~we t okóLnikiem' do swych członków,

'<ów

.'~

W oStaWch: dntacll sy(aacJa w prze;.
myśle wł6kienniczym. nie ulejła zua~
czej zmianie. '·'1, '·"'.-'1:('.;;".,,1 :>';·o't,W;: •..• , ..
W caJym szeregu mmejszycli ła6ry1i
wybuchły poważne zatargJ, ~ rc)bot~
!!dcy zwracali się do zarządów fabryJli z
tęda.niem o zwiększenie ilości
pracy
w tygodniu.
k,',. l~_ i : "q".

WarSfL, kor, "Expressu" telefonuje:·
W kołach parlamentarnych - S'Zczeg6t
nie lewicowych - panuje wielkie niezadowolenie ze składu osobowego lromitetu
orl!anizacyjne~ Banku Polskiego. W.
kołach tych zwracają uwagę, H: komitet
ten winien: obejmować wszystlcie sfery go
spodarcze, gdy tymczasem pneważająw
nim bankowcy.
. . ..
.' ~.
Fachowości tyCh ostaJł;nkli nikt wpraw
clzie nie kwestjonuje, ale ?k ważna insty.
tucja państwowa - zdanlem kół w~pom
nianych - nie moiJe m~eć składu Jedno"
stronnego.

Echa listopadowego strajkn
pocztowców.
W dniu 28 b, m, dele~aci związku pra.
cowników poczt i telegrafów, pr~y1ęci ?a:
posłuchaniu pr~ez p, mi~.i stra KlecttOnla,
złożyli memoraJł VI spraWie stosuku :vałd~
do pracowników poczt i telegrafow ną
tle Hkwidacji strejku listopadowego r. ub.
W memorja.1e tym zwr6cono uwagll
na fakt że wbrew zapowiedzi rządu , ii
nikt za ~dział w strejku nie będzie zredu1
kowany cały szereg pracowników zosL:1
zwolnio~y pod zarzutem udziału w strejkll

DO a r w L d · 8 700 000
ll;;ze

War~, kor. "Express.u" telefonuje:

-l

-----

UMOWA FORDA Z ,SOWI~TAMli
LOND~~, 29 st y c zD1a. - Cenera ~,
przedstawiCiel "Ford M otoren ompan'i
na Europę, Harrington, oraz przedstawi.
deI Forda w Danji, Harold Langker, pod
pisali w Pa,ryżu ;- przedstawicielami K~
muny moskIewskIej .um~wę" na podstaw . ,
której Ford zobOWIąZUJe SIę dostarcza!
. przez Kopenhańę 18000 "fOl
corocznIe ,
...5
' F
d
dów". SOWIety płacIc mają za to ~ r ow
60 miljonów duńskich kor0!l roc znie. \~
kołach handlowych sądzą, ze i ta umow,
1"
h kt'
. t
ehe!
jak wie e !Dnyc , ore SOWIe y w c propagandowych zawierają, nie będzi e Zfl
alizowana.

~~~l~,=~;~____________________~____________~_,~fXp~R~E~S~S

Wr~CZ9RNYw

__________

-------------------------, Trzęsienie ziemi w Japonji. Wynurzenia cesarza Wilhet.

Labour Party
i Liga Narodów~

: h~ . "-, k . t J · ·
ł .
.
ma II w. r. 1915.
,Jo k o ama
wla
aponJI zupe nie zniszczona. - Woda
Nowy gabine~ angieIs..ld, poparty przez sadzawki w Tokio pokryła się tłuszczem ludzkim. _ Co Plany, które Się nie spełniły.
socjalistów i liberałów, będzie skrępowa- ra~~wa,.,i, . , jap~ńczycy· podczas katastrofy? Energiczna
Dr. Juljusz Scheps opowiada na la,
ny silnie na polu polityki weWill~b:znej pra~ą d~!elnego narodu nad odbudową kraju. Japonja mach prasy wiedeńskiej o planach ce(gdyż tutaj programy obu partji się rozzmartwychwstaje.
'
sarz.a WilheLma II. w r. 1915, kiedy to
-T-

chodzą), ale będzie mhł bardziej zdecy_
d
ki
owany r'erunek w polityce zagranicznej
O uzgoomenlu dążeń Labollr Party i
[iberałów pod tym względem będzie bowiem dużo łatwiej, Obie partjie hędą
chętnie popierać szybkie i korz-trstne dla

Nię])ręglk:9 , pq'z:emq'ną echa epokowej
"W cZ~:Sli'e mej calo:1ocnej wędtrówk;
]{latJastDofy~, kropa d'oltlklJlęJa JapOO1ję. Za- z T'OIkilO do Jokohamy i w oiągu din i
g-ra'uuczlu e pi'Slna oghszają ciągl,e 8P'ra- przeżytych w obo'zowisku udelkilJldrerów
wlo..z(k~l71j,a i pamiętni-ki naocznych świad nie sZysza,l em an~ jedniCj skaJI'gi. Ludzne
I'~ów trzęslrelJ1~a zlilemi, którzy cudem ży- mi,eiLi tw WY'PaZ smutnej rezygna'cii, jaoi,~ oc~.;óH, ~Ną~~~'iy d!o , nich ZII1<l.l!1y ,t:'oeta ki mają d:zlileci ])!rzyzwoi;tej rodiz,imy, -fi<tttó1
Pawda' Claude!, ambasador fraJncuslki' rych rodlZlk e ntagj]If dlo'StaH obłędu i zaNiemiec załatwienie r~parocji, obie krzy- w TOlldo, ' Rt-Ólr'Y" opiSlatt wrażenia swoje częH wzb-ijać się w przyle'gtY111 poko1u.
wo patrzą na zajęcie z~głębia Ruhry, obie w stYczńlliowym numelTz.e "LectrUlres
Spokój, z jwkim się łud'ziie zraohoWychętnie będą widzieć dążeIjie do izolacji po.'u 'ł' t!~S" .," .
waH w cZ-asile ka1a,gtwfy jest W,J;lrQist
Francji, obie p6jdą razem pod hasłem
. 'Wyjądą,;,z . 'OPli ów al\11basad'Ora, d'ają niez.rozumiaty dUia nas europejczyków.
IlZInania rządu sowietów, obie wrem:cie mj:a:te'" ~u'~N)$2.enl~, jakie w JapolJlji uW tllumi'e udeK5niecr-ów, ikrtóiZY wdlra
~ielą ten sam p~ogram co ~o rozwin1ę' czymii'I1() ' trz:~s:i~'l1Je zliemL
pywa!,i się n3J wzgórze Nel1o, od czasu
Cla i wzmocnljenia Ligi narodów
'
,Najprzó~ .og'(%ny obr~z z:t'!j:s z,czel:'in:a do czasu za1'rzY'mywa~'a si'ę grupa osób
Jaki' t będ'
" .', h
dwocłI .r nr3~wlęIk5zyeh 05mdkow prze- by podzhvi· ać morze pł'om~e'ni g1oni.ące
z o
Zle program? NIe trzeba myslowyolf jalki-emi - są Tokio i J'Oko- ich i wyrażać z,a .cbwyf mad ptięlrn'Y111 wi
tap'om:n,ać, ż-a idea Ligi narodów uIIodziła -hama: , _ .
.,
..
dokiem.
uę-w Amglji, a kolebką jej była pl!.Ćy'iist+.:: -,i';~o6~·6ti'jeal!1~iQ : Q'omu. któr-y wz,no!.
KrzYlk oi,i m t1'zęsi'en5.a, z'iem~. ni,e byt
czna ideologja Labo'ur Pa.rt'y~ Nie vi Ain~ si ' §ie7tfl5Y ll'!ezg-J.ą.brPy blQ,k cBramiki w gwa'HowJlem wzywaniem POO'l1locy, alie
ryce, 'ch,ociaż ,Wi1oon u.chodzi za ducho:' ;-,: P:81l'Ż~"' ~,:W
, · '6t~~. ':,J;o1\:<;l'h,'CI'ma jest ~1Ó'S'Ź<:zę skromną prośbą: dloso,. oso cz.y~i ,,\:IPOweó'o OJca proJektu'
,
t,h~'C zlU,)p.owa!l;1ą,,. DZle~o cud'lozik:''l1lcOW szę pCLrdz'O"!
Labour Pa
ł', ',
; erUl~et.'\ll"~S,h i al11er~kańsklilch, .którzy
KomeiTJdamt fralltcusk1ieg'0 o~rętu Col.
rty g osda .stale, nawet p<;,d- ptf'L-OO BO 1atll.stworzyh Jok,orhalme 'I uczy- ma'u, dlow.i'edz,ilał się O lk!atalSvro.fire od
ttas wOJny, hasło pacyhzInP, a na sh:aży nilU-;z 'l1rej 'r.':':;'tjWjc*,SZy port jamoń ski , za- wl,adz POli Artur.a, które, tna p;rzyję.ciu
)ego pragnęła widz.ieć jak:ś organ mie- wl1bti'{o:f: ~ię -W. 'p1~z.e6ią,gu k'W lmiodlztim. wydamem m'zez francuzÓW opowjadCl'ły
lzynarodowy, wyposażony W erl"'ekut, ywę-" ,P.i.ietrw.'s_z.•e ·~.~,~.~,tJrząŚJn:ielnilC '> ohą.b, i'ło ca·fy o iłem z mi,tym uśmilechem,..
~
ifie b,M,i,Y~ kó
diJJ.
h
~patrywanie to głosił cały szereg po li- s~ g UJUJyn w. t1sa' rzciJnyc, ' \Vr,~
~**
."
l ków z Part 'l' Pra
k'
' ,11 i dWlom~ I;'oltel~'T?'I.. KOl1'sul'a.t fN~Ii1:CU:SlkI:
A b
d f
~IT I~:
Y '.
J
~y, s UPl~?y ": t" zw~ I)P' P.T,O'S~I" 'l'GZdrOIPI,t Slj~ grzebIąc konsUlla
' m asa' a r.ancU's~a w I(JIl\UO nie.Unłon oj Dem{)ratIc Cutrol , ·agItuJące;) Q~i'qłridJj.n:; !I~l
"
ra:z już odczuwa,l,a, "na wlws'l1ej skó,rze"
A
ńl"
d
'
.
,
skuf.ki
trzęsli'eni.a z'i'emi. W gnidiI1du 1921
'f'I
n~ 11 po czas WOjny -;:- przeciw woj- ' ;-'I6,dlziilznnel?'cDzli,e ,"Ij"trzą się w cuchną,~
~
~
" y
Wl\.U i 1l1.a wiosnę 1922 r. ws.kutelk Si'jl:e! Z sz~regów tego zw~zku wyszedł c.Y\t:'1f·f~i\li żW-ęgJtol ne IITllCLga'zy:ny niby n:~ejszego wstTZąSU. zaTysowaly' się mu~ły zas.tęp obeCltlych !cierowników-, WJi~. ~Deoo~',:pił~~I e'r'l1te' B,aaia. Z!2If)ad'ty się dw~:e ry starego bndynku. Dz,ięk,i stlamanilO'l1l
Iyki an,g ielskiej, ministrów i posłów, jak g:rob:l~ :' ~_C?'w~,~ ~~ mawet dno mO!r'S,kłe amba'sadorCL CI'a udel'a zbudrowwno nolip. sam Mac Donald, a obok niego Fil:p .j.ll~~f~; .'~V~~trząśpl€.:n!OIITI. .
.
wy gmach dla ka'l1'ce:larji, a stary buSnowd,en Jomsz' Wedgewood Art P,"
Na pirawo WZl!1oszą SIę wysok'I'c ko- d'y~llek wrzmocn,iOl:1o odipQrami, gdyby
r'
.,
ur on ,.J umny cza1r11ego dy. mu, nad Spi3J!lQlJlym nie t'O, cały personel zginą·t.by w """",~nby Karol Trevel an
'
:ł.
'
... < w
. ,
y ,
olOrf.em \VO]~iJlJytn, ·'Na lewo, góra rngly zach dDmu.
Zree.~tą wi~lu taKże po1iŁy~~w, l1b~ral błyskirją~er>Ćzetwónem św.iI;uHem u.TI>osi ' Dnia l-go wrześ,nta" p isze CLaudel,
!tych (jak właśnie Trevelyan; który" dQP~ ~$,i:ę ~~ljitJad ·mo.l~ąC'em ' TokilO:~
.,
,iz,i emi,a poruszyła s'i e pod na'Szemi 11110ro w oo,1ał.nich latach wystąpił z partii 11- '. ' W ,TCI'\I:'Q ,t rzeoia czę'ść ' ni,i:asta z,115- gąmi. Ni'e ba·wetm wstrząśnienilą nabr'a ly
beraln,~j) należało do tej unji.sicz:&tą.. ·~,499;900 d'gmów , spalooych, 70 . ~tń.-a;szliwej si~y. Wybil.~·glel!11 przez oPodczas ostami~j kampanji ,vyborczej tr,s: , ,fr~?O~~ 1.,. q;~o,~q~ bezdi()ln1l.1Y'c~. '" :~zklone dtr~W'l '~a d:v 6r .
,
d
+
';,
~o:CZąMi~ziY ,od ·w.yzy:TI K'4~lamu, l ,QY- ;' Wszysit <,o SIę ruszam, Tmdtno S'~~oc~ąceJ mę poz~:mle, po .has:e.~._ , i~e\ l4d,i~'&~X~d~!.fW1:'6.~ p~'aćir' C~~~~go: ' 'wi~lJTIi okr,eśJi;ć ;,,:klo:~( r~sz~j~cej si~ zie'Ierua.ceł,ale~l~t?c,emaJąceJ.Z!J.S'W.of~ ,aZ' :idloc. rI:1I()T,Zta, miJasto zm~:ęrtJtlto się w
w.kto~ą v:st~Plto Jak16s pO't.'\,>orrne,
podła ze FrzeC1wI'zns~wa w polItyce z~ .i))us.{'y"ńdę eklrwąwego po p;i,ołu. Sta,r a Ja- indYWidualne zycie.
~ran3cZil1~j między konserwatystami ',a PQlnja zn;:k1nęta, by us~ą.:- ~ć mrlejsca tlOStaJry gmach ambasady uwieziony
dwiema iWlemi pari;aml zachoc:hącs) '.--,.... ,,"jej. Na ul!i cach mqastG. z tJrJ8.lI11w:ajów wśród podpór, walczył z ~ywilołem talk
k'eroVt"n'lcy parłJ'i lib'2raln~j kruszy'li 'kówP1w-stały ~y~ir stosy ż-e1a'sDwa -~pl~-. olFęt um'Ocow,uny na kotW1CY. DCI'ch6w!
"
.
, .' {a,ne'f!'o" t dfutruitiJ. Upa,m y oddech' Og;Th!a, ,'k l' I kJalwaly tynku padały wokoł'O.
pJe za zrefor~o~arn:e~, Ugl n~rodo~ /~grzlCł't : wQ,cfry w sb:wach i sadtza,~Liczna stużba wYi:ełn:ita podwórze.
w duchu podn 1e$jenla Jej znaczeDla, Nie. ,!ctch. Dwa. tysIące kobIet ug{)lt<ow~f'o SIlę Ze wszystkich stlron ludzJe znoszą rzenlega też wątpJiW(),śd, że PartJa Pracy i· w sadzawce AsaJtrusa.
czy, koce i maty. Tworzą się obozy.
part.ia liheralna b~dą s:e. tera~ czuły z.ńbo .:f! Stlra:szn,e S'Cel1Y rozgrywa,t v s,ię \'v Co do mr:1ie z trudem ogarniam rozmi'a,r
wiąz.ane , aby jeden' z ~ajważniejszych tto'R'j'o w ' n':a jnędizniejszej dzieJ:nky, gdz1le nie~ezpi~cz~~i?twa, ,b?,wie:m rzą~zi mną
punktów wspóln~~o swego pmgramu urze -na v.;'O'lnY111 p:'!~t:::u :" dJa,\\~nym b??ynku h:'kt,{?mysl: ~ , osc wtascl'w~ cUdz,ozl emcom
•
"
'" •
,
,
w,oj~ł\IOIwyrtJ, 3 -tySIęCY nJeszczęshwych zaJTI'Jlesz'kuJącym Wschod ktorym wyC:ZYW~.tDlc i zgł~ ~~~{)rmę LIgj n,arod(?w s+,~.ka !o , s~Hr{J,n1el1ia. Ogień otoczył idl dajc się, że są nic~:1I!(o n ie-closięgH.
Jako Jeden z iIlaJP';, lnlE~Jszych postulatow z e ws~~i'S:r~th sfrt1an: Czarna woda sa-'
Wchv-cl>zę do w'l1ętrza domu, gdJzie
zagranicznej polityltj angielskiej, .,
d~aw-kj PDkry/a się Husz-czem lud'z.l dm. pal,uje wi'elki niełaJd, jedi1a:kże na myśl
Z komunikowanych cśw:~dcZeń Mac Nieco w y żej, w p!Q'Sterur,~:1U P'OI!,,:~j'l1ym mi ale p'I"zycho-clzi, ra10wać rękopiSÓW
bllG.IO'w ar,1'Y1111 z; cem0'ntu wlld'ac r tięc sku- l':)z.rzuconych na stole.
D onalda 1' l ord a G reya ('Jed nego z n '
l '
. , rozszerzające
-,
, ,
",
' , . :,Io!nYOtl
h:-upow; są to PlOI"llCjoaIJlCJ,. ., k+'
.Qrzy
Pl zez okna wldac
51~
bitmi::Jszych przywódcow~ !Jberalnyc?) \\"'o IE:i śmi.erć PO'D::I~ŚĆ niż opuścić sbal- P-OŻ!::lfY. Wznolszą sie słupy dymu. W
można nawet o-rltworzyc hi~otetyczn!~ ~:o.}y~sl~o."
b~j c11\yiH tajfull1 przechod'zi nad m;I:'lstem
kierunek, w jakim ta reio-rlna miałaby' " Ży~iąc Ciągle na \ 'ui!kanie, japończyk Dzi'~l'l1icG, którą zami1esz1kuję. oga,!'Inli'ją
pójść, Będą dążyć d{) osiąg,nięc:a trzech z,!,.a,laz l s-P,osób przyst'9'SlQ\val -~'a się d? plomie'ni-e. SzkQł~ dzie'Wc.ząt. wal! ~ię w
rr.eczy: 1) do r(loz~/l~rz~nsia Ligi narod6wTl:Hlmormałnvch w.arunlkow. Oto zrobIł gruzy. Kla:sz,ror sw. PawIa .. .1e'~t lUZ od'
N'
R'
d h lU tt się m,:l'1cńki. Jckk,i, d~-iobny iaJk mrówka. cięty od nas mOf'zem r.·rOiJTlIellil.
tak ze
na lemcy ,i fna
cSJę, o c w.
' 1.!'-h ~'j e",iO,
' '''
~'
k' ' k' pG/- oe·
. r o,wa.
A
J
. zm.ar t wyc11
•
'
d
'
, 2) d
..n'Ql1)e
lO S f'ZJlIn ta,
tymczasem
ap'o'
n]!:!, JUż
ZDłlnl-ll rządu SOWl~_OW. e Jure,
,o na- S~\:arby s we może ukryć w rc;k,awi-e_ ws~aje. VV dloli1ni'c p,ojYielfSlk ,porusz.a się
~a.nia L:dze narodow (1 trybunałQWl ha~ · Si,~,d.'.l,i na zi€mi. " U'oiy\v'[·a siG ryżem i tłum skrO'ln!WC11 pra.cowni~ów. Każd'Y
kiemu charakteru in.stancji sądowej, mo (~ O~ćą \\; (mą.
.
przybywa z lopa-t,ą, ikIO'szem;g,a.rstką TY
gącej sądzić ws.zelk;e sporyyornjędzy mo_
. W ",Q.!i6'rJe,j Jrrz~pr-o\\',3Jclizce, którą ob ż'u, kawal'~ie~ d-eski, ptót'l1a i bl;alchy.
urstwami, z wprowadzeniem przymusu ,scr}v'o\" .aJ ,~ra'uc\A, ludz ie r~t~wa'I,i prze- Na ,,:~zyst:kre . s.trony., za!czyn,~lą SIę
dl
, t
h . t ' 'uryz:dykad' p~d dewS'zystIHert1 ma'ty (t.a:Ui\·mr) l n·,amy pa- wz'n'O'SIC droobne schroniska, ddllka1me,
a mocars w, a y s!~ e, ~
' k ' " ,1
' pie>r.o~~c ·(s,Q:shi).' · '
talk Iko:l\!olll roQ:b~czka.
dó.ły, oraz z:-:,p1'oWnaz:nlem Ja :e.Js egz~, re ' Pl'zedmi'0ty 0'J"8Z k,j;ika shl··nców ' Po uJiicadl toczą si~ dtu,g'i'e szmuxy
kutywy dla J-a) orm~z.en; 3) d,o takiego r~z "ysla,rc zają by zbud'ow.ać gdzi,ebądź no wehikułów, ciężkie samochody wojs:k oszerzenia statutu Ligi narodow, ał?y mogł.. . WY cito'm::::~k i c,jes'zyć ię be-zp,:'eczn.em wie wiozą belki .potrzebne do budiOwania
być podsb:wą dla orz.ecznlctwa we w,szel~, ".S'Ghror- fe·n,i),em, jak ż.aba pod li'Ściem ne- służba r,a:(.own:i'yza . pracuje gQirączlklO\vo.
kicb s,p-or:ach pomiędzy itl,arod,ami,
nufatru ;.,
JapOO1ja zm~\iwychwstajle,.
J,

, , '

I

r ' ,' , '

. '

m'l.

a,n-

w
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Dążenie takie wydaje się być w tej
chWili fantastycmą utopją, ale nawet tak
r{.zwaŻDy i doświadczony po.l ityk jałt lord
Grey zapowiada Francji, ~e ulepszo,n y
statut Ligi D,a!"od/ćJ.w, to n.ajlepsza droga do
tego, aby Francja miała angielską gwarancję bezpreczeńclwa przeciw Niemcom:
"Jei.eli - mówi - w konflikcie m!ę d. ~y
Niemcami a Francją obie strooy JlIarus:ią
statut Ligi narodów, wówczas Analja Ul-__ o

h

-.

w_

chowa ś.cisłą neutraln.ość, Jeżeli natomiast
w konflikcie 'niemieeko-frai1lcusk;m tylko
jedna ze. siron naruszy statut Ligi naro_
ciów, to na taki wypadek Anglja oświadw
czy gotowość nfetylko poparcia państwa
zachowuiącego ' si~ poprawnie, ale ~kże
~musz.en:a ,br?nią państwa naruszającego
statut, Ligi do utrzymania ich",
Samo wytląięc~e tego programu hę·
_'

. ._

t

'.

I

~ hstopadZii-e zlożył Wizytę arustrjackIemu cesarzow.i Franciszkowi Józef'O~i _L w Wied-niu. Dr. Scheps był w
thsklch stos'~nkach z posłem ni i:!ml~<;
kim w Wied.niu Tschirschlky'm ktOre~o casarz Wilhelm d'a rzyl wielkim zauńa,niem.
Cesarz Niemiec nie wą~,pdl wówczas
yv zwycięstwo mocarstw cetn-tral.nych I
Interesowało gO jedynie pytanie: "Co
będzie po wojnie ?".
Był pełen najlepszych myśli, a wynurzenia jego chara'k:.teryz.ują doskooa~~r~~len Z!alTozum'i,alośCi optymizlI11 kaiMówi'!. że od chwili wybuchu woj·

~y rozpoczęło 5ię dla nIego nowe życie

I prze'kreślał joonym zamachem 'P1rzeszłoŚć. Zapoomn,iał i na zawsze już wy
kreś1il ze swej pamięCi, że jego matka
bYlIla, angielką, zapomniał ró\\~nlie:ż na
zawsze o dawnych stosunkaoh przy jaz
nych z Pe~ersburgiem, że cam na
swych kolanach ko'l ysaL Po wojnie nie
nawuąże się już stosunków z tymi, któ
rzy teraz jat{ł() n'ieprzyajciele przechv
niemu wystąpiti. Natomiast 'państwa,
kt6re wojna polączyła wspólnie prze\.aJną krwdą i nadal pozosroaną w ścisZ h'
h ' r ~~
yc .so]'Uszac. ~ lall\.U monarchja austro~węgiersoka ni-e powQnna wznow'ić
po sko,
wojnie przedWQjemlei
. ńczonei
l' y,j\,
swej p'<Htyn.i zagranicznej.
Wojna, zdaniem Wilhelma, w listopadzie 1915 r. już była rozstrzygnięta
na korzyść m'Oaarstw cen.tralnych. Ente.nta powinna na1tychmia,st prosi~ o p'JkÓJ i nie przelewać bezpo1rz.ebnde krwi.
P
oniewai tego nie czyni, odpow~t!dz,ialność za skutki na nią spadnie. Naj
bHższą alkcją armii s'pirzymierwnyJCh
jest wyprawa do Egiptu, wypap';'ie anglilków i fmncuz6w z GallipoJ.i. ata]( lIa

f,ancuską eksp,,(!ycję ~ ~aloli'ka(;h !
wyJl'ł'roie włochów z t\.!~·yr·orjum Au3tro-Węgier.

Zwtasz~za Wło.:hy mu·

~'Z~ pOJl'eść ka:ę.

Tai.Je ~~~t)bywcze pl;wv roJ \vn.
hełm II. u wstępu wojny. Najbliższe
już dni po tych wynurzenila.ch wykaza.
ZY. że obliczenia jego były chybion~.

Kim

są

nowi ministrowie
angielscy.

podają tycioryprzyszłych członków gabinetu.

Dzalen n.i.lci a1ngi-ellkie
sy

Ramsay Mac Donald liczy lat 57 i
jest z zawodu dzienmi1a:lIrzem, ekotnomi. .
stą i jedynym zdeklarowanym socjalistą w swoim przyszłym gabin0oi'e.
Ka'nclerz skarbu SnowdelTl był daw·
'niej urzędnH{jiem pa.ństwowy:m, a po
założ.eniu ni,ezawis?ej platrtj.i robot.nicz,e.i
zrzd:\ll s,ię swego urzędru. ażeby oddać
SIę zu ~dnie na Ust'lIgIi partj.i. Uchodzi on
za najl.epsze~o zlnrawcę finansów angieilskich i budżetu. Uczy l'rut 60, I(lj skut'kli,enl
choroby nogi chodz,i o kulach.
Webbs jest p.rot uruiwersytetu w LOil
dynie i z:nranym poI:itykiem sOiCjcil':1YI11.
Przedt.em d1uższy czas ptl.a.stowat '011
wys.o.ki urząd w min. kol'()inji.
Pułk We.dgowoot
rozpo'cząt
swą
karjNQ, ja,ko inżY'ni1eT mary,n arkJ. nastG
pni,e odbył k12ITllP<wię połudlnjowo-afry
kańs'ką, jar~lo
ofioer i oSltatni.o odznaczy.f się w wojnie świ'aiowej, W roku
1919 wzeszedł z partjli 1i.beraJ.nej do par
Hi roootni:ezej.
Przywódca ko,!'e jarzy Thomas byl
maszYluistą i wstlal prz,ez org13.lnizacjq
angielskich kdI'cjarzy wysrany do Amz
ryki w celach propagandy w ro'ku 1917
i 1919.
dzie już ogromne m ~aszachowaniem Fran
Jienders-0':J jest z zawodu gieserem.
c;i i, sprawi jej poważne trudnośd,
w gabinecie ' Asquitha był już czynlny
Równ:eż i Rosja nie będzie się w tych iako mi'l1iSltter wyz'!1ań, a \V pierwszYI1l
warunkach kwapić do przyjęcia dolychw gctbinede Lloyd George'a był milllist,:- e1l1
bez poorMelu. W roku 1915 został' wyczaoowych b83iiCUskich warunków uznastany do RosjJ dla sklon1,enia Ki ere-nnia rządu sowieckiego, Dla kierowników ski ego, ażeby nic zla'wieral odręhnego
polityki francuskiej na!1chodzą teraz cięż- pokojU z Ni'emcanni.
kie chwile.
,
'
Treveljan jest jednym z n.aibogat·
~ych właścicieli dóbr w Anglji.
_..
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Nauczycielki robót I{obiecycb pod
iunijj 1"in7r .... _. ..-~
~~gistrackiego.
id ·;;
'f~,~f

q ,

opłe~~ anioła

' ;ł:c~... ,~ ,

Zgrzyty.

Gruszki na wierzbie.
Choł

mamy w

żyela saro~ złm~

Wciąż ktoś społeczaą

wmawIa nam wlOS1l"
Dla w.lelklch czynów wpaja estymę,
Lub złote czasy wleścł radosne•
Lecz, drodzy stąpcie zwolna, zostroła,
By w śJJzgawJcę nie zwlchn~ RólkI,
Bo obiecankom wIerzyć nie można,
Są to. złudliwe na wierzbIe gruszkL

•

Ladzie, co lekko łeraJ4 ,..dy
I są naIwni Jak rodzaj babskI,'
Skaczą, że Witos opuścłł rządy
A jego miejsce zajmuje Orabskl.
Z tej czczej okazji wieszczą wiek złOty,
Wierzące w cuda społeczne wróżkI,
W nłepospolite stroją go cnoty,
Snląc, że zaszczepi na wIerzbIe graszkl.
Pan premJer w bardzo kwiecistej mowie
Waloryzacji wychwalał dzieje,
Rzek' że dbać będzie o skarb a zdrowie,
Ze w ryc' m czasIe wszystko stanIeje.
Ledz choc tygodni wiele mlndo,
Ciągle prastare gryzą nasze muszki,
Bokiem wyłaźl "sanacji" dzieło,
Bo trudno z wierzby wydosta gruszl1.
I innych zacnych mrzonkarzy zgi'aJe
Różowo światek malują boZy,
Jeden o raju ziemskim nam baje,
Ody ordynację "lepszą" ułoży.
Drugi nam Izbę cudowną wIeśel,
Co wyjdzie z nowej wyborczej puszki!
Lecz są to wszystko słowa bez treścI,
Poprostu puste na wierzbie gruSZki.
Zła rzeczywistość

ciemna ponura
Nie świt 'zwiastuje, lec l: mroki truny;
Nietylko stara nie znl1(3 chmura,
Lecz coraz nowe biją piorDuy.
Fantaści tylko na fakty Ślepi
Czcze mary snują z głębi swej duszki
I gdy jest gorzej, twierdzą, że lepiej,
Bezmyślnie rojąc na wierzbIe gruszkI.

•

I ja nIe w.ątpłc:, fe znikną elenie,
Ze świt rozumu kiedyś zaświeci.
Lecz robić z mroku światła złudzenIe,
To rzecz zagłupla nawet dla dzlecł.
I dzleckcł płacze, gdy zamiast "cycy"
Dostaje w buzię koniec poduszki,
Niech pomną o tem cni. romantycy,
Co or:awsze roją na wierzbie gruszki.

111'in,« '-
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W proteatowej powodzi.

•

Drobna cyfra 3 stwarza miljonowe "cierpienia'"
które

zwiększy

jeszcze

iżba

skarbowa.

Sal.
W dzisiejszej powodzi prote~ów, de roku _nie ,była dopisana 3, tak
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~.....-~;;,;.....-... która zalała Łódt, wytwa~j~ się ze w wekslu nie był faktyczni~ 0nader oryginalne casusy, które nie- znaczony rok płatnosei.
w~tp1iwie stańowit JJtU$zą pointę
Nie pomogły tłomaczenia adw~
rozwatań prawny~b. ,. .
k~ta, który podkreślał, "it z faktu
między dozorcami i lokatorami~ ,
,
Jeden z kupcó,,<lód,zkfc~ o~rzymał ~apro~estowania weksla wytńkło juz.
Anorma~~e st~sunki służbowe mię- wykonawczą, dopiero po aprobaCie .protest' na dość znac~itą· snm~ co o~eśle,nie ~cisłe da~y~ sąd • klauzuli " ,
d~y właścIcielami domów a dozorca- stowarzyszenia • Lókat-or c , reprezen- wytworzyło poważny usz<!z,e rbek w me dał, a Jedno~zesnte weksel odeml doprowadził do tego rodzaju a- tujące ogół lokaŁerów;
jego kom:bin'acjaeh: pokryciowych, słany zosłał do Izby skarbowej, gdyż
nomalji, jak żądanie dozorców, by
Obecnie jednak tądania dozoró.w tak że oddał on protest adWokatowi, jako uznany za weksel bezterminolokatorzy płacili im "drugą" pensję aprobaty tej nie uzyskały, a wskU- który zwróCił się' dę sądu o .klau· wy podlegał wyższemu opodatko·

.-

,.~

Nowa wojna domowa

I

oraz ~ypłacali. ~ynagro~zenie za
wszelkIe czynnoscl dozorcow, przyczem opłata za otwieranie bramy
doprowadzona została do uUra-zwalmywwm~ w~~ości OOOtys.a~
11 kor , 'V! złOCIe.
wszelkie
tego r..o_~.'UlJ Ql)j~y QS1~,1Jy _ mQ.c

Zasad.~lC~O, dotychcz~s

tek tego lokatorzy ieb nie stosują
narażając się na szykany dozorców,
którzy uważają to za naruszenie kh
praw.
~mwab~nna ~ b~w~~nie uregulowana przez· ~spóInę 1'0rozumienie
i stow.
.Lo.Eat.~..

związkF- dozo!.c~

zulę czyli natychmiastowy Wfr?k w a n i u . .
.
bez rozprawy.
.
W ten sposob drobne przeocze!lte
Sąd jednakie fądanie to uchylił, pociągnęło za sobą bardzo powazne
.gdyż w terminie płatńości przy da- straty i koszty.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~••~~l_~~
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Ostatnie konferencje przedstawicieli 1słępnic zW:.>.loryzowanie pła.c jest condii' ~wi·ązków zawodowych ujaw 1i'0 sine qua non.
niły
d}ametralne
różnice poglądów na'
W tych warunhch u progu nowegc.
Pr7ygody młodej amerykańskIej dzIewczyny w Polsce .
sprawę regulacji płac.
okresu, który ma zapoczątkować odroRzecz dzieje si,e: w Ameryce. Polsce
Na tern tle zarysowuje się wyrainie dzenie gospodarczo-ekonom!czne kraiu,
i Austrji,
W rolath głównych ulubi'::licy Łodzi
podłoże obcc~~go za~,,~gu, htóry zaczyna przemysł łódzki ma przed sobą widmo 7,astę przewlekać i przeciągać w nieskoń- tc.rgu, który, w razie wybuchu strejk l~,
~
1M!
czoność,
przybrać może rozmiary niepożądane.
Zatargi w przemyś1e łódzkim hkwidoW tych warunkach jedynie pewne po.
wały się bądźto przy pośrednictwie przed sunięcie taktyczne sfer rządowych, lttóre
stawicieli rządu, bądź też <;lrogą wzajem- winny za.jąć jasne i zdecydowane stanoD ....
nycll ustępstw podczas wspólnych kon- wisko - może uratować obe~ną sy"fcrencji, ale zatarg obecny ma, jak już tuację.
z[\znaczyl1śmy, przyczyny o wiele głębNiestety, nie widzimy dotąd żadnycn
m
sze, to też likwidacja jego będzie zn·acz- śc:slyc metod postępowania w poczynie trudniejszą.
naniach przedstawicieli rządu, któny
Różnice w poglądach na sprawę regu- dążyć winni do likwidacji zatargu Z:l
lacji pale są tak bardzo zasadnicze, że o wszelką cenę.
Początek o g. 3·ej po południu.
ustępstwach nie może być mowy: stwier-.
Zarówno minister Darowski., jak i' predziU to całkiem wYraźnie przemysłowcy rojer Grabski nie wykazali dostatecznej
"
zarówno podczas konferencji w Warsza- energji, co całkiem nieawuznacznie stwi~r
f'ELJETON SĄDOWY.
wie, jak różwnież na wczorajtzej konfe" dził przedstawi.cie przemysłu pQ<lczas
rencji prasowej w lokalu związku prze- wczorajszej konferencji praSO\vei,
mysłu.
Platonicznych zapewnień min. pruPodkreślili również z naciskiem robot mysłu i handlu, który stwierdzH, że w moNie wiem c~y wszyscy zdają sobie nicy na swych zebraniach i konferencjach mencie obecnym wszyscy muszą ponieść
dokładnie sprawę z różnicy, jaka zacho- te zastosowanie podwytki 88 proc., a na- d:ary - nie można również uważać za
dZi między dwoma pojęciami: kpa i kpi.a-

I

przemysłu

I

fually Pi[on i Jakub Kdl b

I CASII'łO I ~zlil:,

Ja~ włH~n~ m~Iłij

~ 4-ta seria :.Wle~~~~~~~yk~ 4-ta seria
"Hrabina

Paryża"

Kiep i kpiarz.

rza.

Kiep a kpiarz - io całkiem co innego
to zupełnie ' dwa przeciwległe bi'eguny, nie
mające z sobą nic wspólnego jak naprzykład - piernik i wiatrak, albo wysiłki
ministra GrD bsldego i sanacja.
Moina być kpem a nie być kpiarzem
i odwrotnie. Można być kpia:rzem a nic
być kpem i ró~nie' odwrotnie. Wreszcie
można być jednym idru~mr albo ani
tym, an; tamtym. \Vogóle różnie bywu
na świecie. Zresztą nie wa:~o się nad terr.
zastanawiać.

Grunt - żebyście zrozumieli różnicę,
jaka zachodzi między tetni fonetyCzriie
z:bliż'onemi wyra·zami.
.
Dla ścisł(\ści dod:1ć muszę, jż ist~ieje
;nny rodzaj ludzi: kiepskich kpiarzy i od
wrotnie _. kpiących kpów, ale to do -rze·
czy nie należy, a zresztą nie warto się nad
lem zastanawiać
Przechrdzę do meritum sprawy.
Kpiar.z - Zofja Świderska, kiep Jan Kukiel.
Zaczęło się od be?terminowej pożycz
ki, udzie onej przez Kpa - Jana Kukiela
kpiarzowI - Zofji Świderskiej.
Skończyło się na sprawie sądowej.
A między tem co ,się zaczęło" i tern
"co się skończyło" były następujące
fakty:
.
Kukiel i ŚwIderska żyli w wz~lędnej
przyjaźni od lat kilku. Przebyli całe piekło miłośCi od platonicznego traktowania
kwestji do najczulszych uścisków miłos
nych, aż zmęczeni i bezsilni opadli z katzenjamerem w głowie na ziemię niskich
instynktów i ... kropka.
Taaak ...
No, a dalej? ..
Nastąpiło ciche pożegnanie. Tak spokojnie, bez jęków i łez ...
- Odchodzisz?... Na zawsz~? ...
- Tak!
- A gdy odjeżdż.asz, bywaj zdrów .. ,
- Masz rację. Ale ... mamy między
sobą maleńki rachuneczek do uregulowania...
.
Sponsowała.

Zbladła.

Zliliowiała.

- My? ... Między sobą?
- Drobnostka... Dziesięć dolarów,
fdóre pożyczyłaś ode mnie przed dwoma
miesiącami ...
• - Ach, tak!... Widzisz.... Ale dziś
wszystko kosztuje...
Pomyśl s:!m.
- Więc tak?... Za pieniądze?! Ty..
dziewko! ...
I zamilkł, a właściwie uciekł.
Świderska dotknieta obraza Kokiela
. ','!niosła skargę do s,,;du o oszcierstwo,
Ponieważ oskarżony (kiep) sprawy
.lwrotu dziesięciu dolarów nie skierował
jednocześnie na drogę sądową, kwest ja
tn nie był.a przez sąd rozpatrywana, wzię
to jedynie pod uwagę słowa rwcon2
przez Kukiela na nie zasługującą na obnzę pannę Świderską· zac.o oskarżony zasŁał skazany na pół milłona marek
p'rzywrrv.

Jum,

•

Na ma t.wym pun.

Ost":'tnie

-

powaźne próby ziik\'-ridow·ania
zresztą

a

~słuchajcie się

nia autentyczna) pjSlZe jedna, a inna użala
się: "Jest ważna rzecz dla pani·, żebl by~
chleb codzień świeży, żeby trzeszczał l
piszczał, bo jak się przyniesie nie świeży
to jest gniew. Czy nie można p1"Zynieść
dwa bochenki razem?".
Pewna półfilozoficzna uwaga brzmi:
"Wtedy będzie dobrze jak p1'awa ludzkie
zaginą, a przY'kazania bosk:iJe wypełniać
będą dygni-t arze. Ona każe na siebje jaś
nie wołać a on powie ty",
Bardzo narzeka służba na złe, zimne
i w31gotne pomieszczenia, które wśród
większości z pomiędzy niej wywołują reumatyzm, artretyzm, lub choroby plucne.
Skargi padają również na bezwzględność
służbodawców,

~..ata!'gi.l,

objęciu urzędowania
Z3.

pan

stosoViIle zat){)zn~ć

się dokładniej z potrzebami prz~mysłu

łódz;( 1 ego

na miejscu.

RównIeż i spraVla "sukna angielskiego", która rządo\':i bynaj!Ilniej nie przysporzyła wawrzynów, a którą pan Kie.
drań obie~ał się zająć j ukarać Winl1yc1l
- utonęła w powodzi ministerjalnych akt
w szufladach ministerjalnych dygnitarzy.

Szybkicb i zdecydowanych postLl1ięć
rządu nie widzimy i dlatego spTawa likwidacji zatargu natrafia na znaczne trud·
i nie posunęła się ani na krok
naprzód.
ności

Z dotychczasowymi metodami likwi·
dowania zatargów należy zerwać, gdyż
przewley..anie sporów nie pomaga, ale raczej jątrzy obie shony. Pozostawienie
zaś likwidacji zatargu obecnego- dobrej
woli obu stron byłoby eksperymenŁerr.
n:ebezpiecznym, byłoby postawienierr
kropki nad "i" w dziedzinie polityki prze
mysłowej.
M. K.

Czy panowie dozorcy zu . .
pełnie nie mają sumienia,
ani piaiku?

w te proste, szczere słowa.

Krzyk rob'Otnika o zmianę warunków
pracy, który wkrótce po wybuchu wojny
wstrząsnął od posad ustrojem społecznym
świata całe~o, wyrwał się również i z łona służ,by domowej. Jeszcze zimą 1918
roku rozbrzmiewały głosy, żądające zasadniczej zmiany obowiązujących dtO'tychczas w b. Króles-twie Polskiem przepisów
o służbie dom. z 1861 r, Przemawiały słu
żące same, nagliły, stawiały sprawę na
ostrzu noża, zd.awało się, ż.e wypowiedzą
bezkompromi.sową walkę starym porząd
kom.
Nie do~zło do niej, ale żal i gorycz ł
akcent boj-owy znalazły ujśd.e w odpowiedzi.ach na wywiady, przepropwadzone
wkrótce potem wśród tysiąca z górą pracownic domowych, przeważnie warszawski ch.
"Do służby idzie sierota lub dziecko
biednych rodzLców, które ni,e umie czytać ani pisać i nie ma żadnego zawodu w
ręku" _ woła jedna z nich, chcąc zaznaczyć przez to. iż tylko niezbędna konjeczność przynaglić może dziewczynę do podjęcLa tej twa.rdej pracy. "Trudno pogodzić
się z losem służącej, a nie um;em pracować inaczej" - narzeka inna.

po

K] edroń ni~ uw<"ż:lł

[o ·mówia DBJle ·Ha~ie i Marynie o!Wy[~ paniB[~.

Gosposie

e.

60 1etmia żehnaczk.a, bezdomna. Ka.

roM}n,a, Cynlbi·ń~\Ia, na Ull\:;y Ewang.!le!-:,
'kiej OIk1ol!o Nr. 4 Sku1;kiem pośiizg:niocc ;' c
się U j)Jad,łla\ o-dtnióslszy polluczemie

w,ej

nog~.

pra.

Z:aWJe'z wany lle'kaJrz p ogJo,towra, 'PO .u.
dlz.'Deleb'iu lej poomoey. ocRw,V6z.1 ją de
zMorrmi w s~:amie Qls,l,abionym, skonsta.
,tiOwawSlzy u<szkoolZle1nie leJkkie.

-

roba/milka Iw 'I~

12 Ile1t'J1iila c6:1k-a

ZOlsilńslkla, Spaoei'owa 12, uczen'l1.irca ell(
dząc uLiteą Mi<C1dlewi·cza Nr. 7 pośli:zg l1 1

la się j. 'Upadlta, zlam3.'w zy lewą no~ę.
Opaltrttl"ku d:or.\lonlat 1dka,rz kasy ,~.l(
ryeh. zaś P{)gotowi1e {)ruwiczfo ja \\' st,
'li,e O'slah:onym do sz.pMaht Anny Marji.

Podczas wojny, że byłam za droga,
Z głodu.
wyrzucono mnie na bruk i pozosUl.łam bez
środków do życia" pisze jedna. Druga
Na ro,gl1 ul'ilc Pański~j i' fi S i.er··ll·),
ubolewa, że nie wolno upominać się ani o,:l1iei'lat z g/·odlu 50 lerni j1nwalida .Franc.
o wypłatę pensji, ani o podwyższenie jej, szeJk Majbe.pozosl~ladący b2Z zajęcil;).
bo zaraz pani krzyczy: "jak ci źle, to s.ię
Za"'ezwany !lek''lIfZ ad·wiózł J\lajb~e
wynoś", więc trzeba siedzieć, "gdyż z co ZhJJ!llTI i ml'e.i's-ki·ej.
k~ó~kie;?i świadectwami nie można dostać
l"! 1(;1SC:l. •

S'rodel

•
Dokuczliwe są wan1ll.k.i w razie zar
słabnięcia. Pewna korespondentka pisze,
~ prZeCI'N gonorroe,
że wtedy "musi najWięcej pracować". In- S
d k
' Co jest najprzykrzejsze w służbie?
na, że ,.grożą jej odprawieniem, gdy chora'
ro e ten wynala;z~' prof. WEe.
Jedna z korespondentek odpowiada Jeszcze inna, że "wytrącono jej z pensji ~howski. l.eczy on tę dężkc
krótko - węzłowato: "Pani".
.
za czas nawet dłuższy od choroby". chorobę w dą91U 12-tłJ! god2'!in
A potem idą skarrlj na "niezadowolone Czwarta żali się, że z jej pensji opłacono
•
f'
' g"d y musla
. ł a z apr zes tac' pr~<1.~ _ • Prmesor
dr • Wiecho
wsk]', !)reZCI
miny pańsŁwa", na zależność,
niedhanie O zast
ępczymę,
••
•
służącą, straszenie złemi świadectwami, ey z powodu chorohy. Piąta twierdzi, i~ r~rmoball~nCZllego ITIS!ytUt11 ni~m.iec
'wyzysk, wymaf!ania, popędzanie w robo- "wyrzucono ją z domu gdy zachorował~, ~iegO "v Pradze, \\ ·yn.~lazt \\·spol.lle;
cie, upodlenie i sponiewieranie przez na- aczkolwiek pan był doktorem".
.
Qecen'tem d~r'TIlatolog;J clr. Klarsncrc!l
dawanie obcych imion, zamiast własnych
Któraś pracownica domowa twierdzi: preparat, ktor~ oznacz a eJ:okowy i',rZ(
otrzymanych na chr7cie, n. p .• ,Kunegun- ,Gdz;e dobra pani, tam dobrze".
wrot \v I cczcI~!U i'zeczL1czkl.
lI.X gnil
'f'k"
l kSIl:(
'
I w tem streszcza się cała istota stoPrCpa1't3,t ten z\\,.ny re:u ;;Ollcm. je:;'
d a " , "l'la
a ' " FI ar k"
a , L1.10 ".a
pailstwu podoba" na tykanie przez gości sunku pań do sług.
proszki 11 o bru"atnej bar\\ k, rozp,l·
i dzieci, na ciągle odrywanie SłUŻąC2j
N?.IeŻ9.łoby dodać jeszcze: "dobra i ro szc~a s i ę \V d~str, o\"Cmc.i wodzie i d:~:
wówczas, ki-edy ktoś do niej samej przy- zumna pani" która wje cze:50 może ża.~ Je SIG wstrzykl,,,ac ,", J] orl112clny S'jJ,~(li
· szanują pracy S,!.1~.
1
d'
.'. pracownIcy,
."
'.
' (lO ce \,·I··1 1110 ZO \\'C'I t:>e {l......
'· rr('., ,.~
i", • • ~',
P
sze dł . "aństwo
nie
LIC Q d swoJeJ
stara
s' .
ę n!.~
• :,
qL. czcLwer
. s ł'
· 1f O życ. na sWle
." cre wyzy~ l"
.z.
.
l'·''''
"Z'I ,a"\'
b . c .")'~.
\. .
lll'''',ceJ· 'ClęZ
{[wac ..
jej, pas t GpUje
n :ą spn.\'ne."Ol'lt'l'"
i~
"Ul'.:'
.I..~ •
• • '~..:'
pod każdym wz!!lędem jest wyzy3kam.• Vl dliw:e, mądrze 'i rozważnie, trzymajqc s;ę Dz:c\l .. n·il: \\ ia:;iu:S~.\);]1 '];,;;;:.' (~' 1
{-ej chwili co piszę. omal w rozpacz n!c -zasady. że obOW iązuj e "ir:: szh.checŁwo , .:. :.-t1"/)". li\ :~:; i)-li) 1':"7)" d;~ ' .~;.1'.'. J:li.
"lPa?r: ę . ze z..~ry.zoty .. Bi~d~y .c~~JV/iek· rodu, lecz wyższość wny::,i:nn j l\l1llu'l· J~O t r~> JI u.,~z::-::~':;:.,:.:!'~!'/· ."<1.1\\' ~:.
lepIej :z;eby l1le lshua! na S'łneCle (pisOwralna.
LO.
Ze.
L.'.,. '.'d' :.~ I lu '\:\ 1).
\V .,'. :~ll
.r,~" '1" .1
"l
;,,"~.,II :'11 ,
\","
---x x 'J"'".
\\C4'~1.
.. ".1"
.:> 1,.
JU
U ' . , ".
l trzec h J . l::::~1 \\.\,'('c':\ ~ .~ •.. ,:._ :)1. ,.\'J
j~~iJYIl1 \\':;'indkll- ~:'1;' .Ir;-!)·' :: ::';0 r
12 godzin.:·r;I1. I t',:.>:,. :,:".';··~t !,i,':.i'.'. >!"~
k:f jeduak byi h 1·t, ~e rC:t~0iJ ~f:<:.11J .
VI
ur. etr:t:." l c':·:-:·; ':'. lI.!,::,' ... ~; :~;-: - ~
.
i ·"d...,nr'l·~Q·-·w'"
7" ",h- .yl . . i -· ...... ·,·,,' (JI".... l. ł
3 lćom:osarj'Jt p. p. za\','ezwal w.czoraj'
t ia :-:1 \.::j~ J)o~JtJ\\Cia nr?. \ lwta fai['·:~ %l~ac/'I:;' z':',:-l:~ i"· ,::..; ~i~;;': v / ;'. :';' .;
kkarza pogoilowia el\Q pr>ośtytut1ki 22 iet Wajd,:man. Pańg,:(a Nr. 1. la.t ',54, k(ó ..,a :'0ń11:lil;·:,..:ji /.r~,.;;i'. ~\:,; dl 'i,,;,.,\ "1
nh;j Ap:e·l i Kl1 ra nt bpzdomnei, kt·6r'<l. J.\' na Zielu ;ym Rynku ZQ:stala prz~z ja:l\:,k~ Czy ,C8f!C:l 11',1:: ~:'G l'~:;_ dl) "\\' .... :\(.. ó::)\'.
i'dkoalu komi.sar,r.l.'i'll dl()lS{a!a bólów pJ'lze.cl g~ O~obl1i(a pobib. otrzyma\yszy ohr2 rze:·zą '.:zJ'i 11 k(.h;·~l i lb bL:',':l',,' ok 1
pnmdo\,.:ych.
zeliia ciała; !ewcgo oka.
okaże bU:s'~c ~,:l'd lI·n.' ~-:"
..
Lekarz 'I.óg'orowia odwiózI poł'()tlli~
L !"l.TZ udzil:;W lej pomo'cy.
czerp'iemy z .J kmat )!O~iS':;''; ·V:J'
cc do Drzy1'\.l~kl1 orzv ul. nzieln('i.
.
chC!i<:;chrifr".
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30 stycznia 1924

giełda

walutowa.

(Telefonem od sprawozd. giełdowego "Expressu/')
Paryż

440000'
Praga 270001()
SllwajcUlrjla 1,640000
Sztd'dwlm 2,490000
Wiedeń 133000
Włochy 414000

GOTóWKA.
Dolary 9.250.000-9.550000-9,475000
CZEKI.
Belgja 384.500
Holandja 3.500090
Londyn 41.400000-41.900000 39.6000>00-40.250000
Nowy Jork 9.200000-9.50~000 ,
9.450000
425.000-431.000
Praga 277.750-262.000--268.200
Szwaicarja 1,620000 - 1,575000
1,625000
Wiedeńl3400 - 12900 - 132,30
Włochy 40800 - 405,500 408000
00
Złoty frank 1,842 0
Bony złote 1,400000 - 1,450000
Tendencta silnie zniżkowa

TRZECIE NOTOWANIA WARSZAWSKIE.
Dolary 9,350000 (w żądaniU)
Teude'ncia słlaba.

CZWARTE NOTOWANIA W ARSZA~
WSKlE.
h
•
.;{'z zmIan.
PIERWSZA PRZEDGIEŁDA GDArQ·
' SKA.
GDAŃSK, 30 s-ty,cz'l1·ila. - (Tel:ef. od
spra:woząa wcy 'giełdowego "Expressu).

PIERWSZA PRZEDGIELDA W ARSZAWSKA.
Belgja 400000 ,
OhrystjalJ1}a 1,282000
Hd1tllIlc!tta 3,540000
Koven:ha,g a 1,525000
Lvnd~ 40,550000
New YlQ!I'ik 9,5000'00 - 9,525000

Ma'l11m pol'Ska 0,64
Wa'rs2aJwa 0,60 , '
Doliary 5,91

..........................................r..BEtmł'.ram=.sse. . .

......

Kompetencje nadzwyczajnego komisarza
do spraw kredytu i

do.. I~~ją mn'ile, . ~ ra<llaJ.rnl'1ni'S1tr6w

=

pIOt~~a pl!'zy rruln. snm.~bu
nadz';F' k()!r11l~sCllrza dlo s.PT·~w k;redy~
tu pubilllc:zc.1egrO E ~'s.~Cz.ędlI1lO~ stxJ:łeczoel~~tJ roo:~Qę~l~ alkC]I poe;~~
. J~
ląg;męofuJ p11anK?'WIOScl
I )er.Jjn~ltOOciJ w. dZJlalamoś,OIJ panstwG'
~""'!CJl'~~_,~~Ps'ttw0hsUbsyQIJ1o',V"l.nych
"""'L,YUUl
~l't7U!.nIOWy'C', wreSWle I1Cl!ZbUJdJz.el1'i'a f organi.zac~ oszczędłnośai spo

:va.

łec.zn~7Y'h

~~

I

oszczędności.

Nadzwyc~ajnv k,).mis'alr,z

do. spraw
oszczędnosc i spo

'f~nstwo

,

walo'ryżacyjny franka złotego.
Dziś 30 stycznia 1.910.000 mk.
Jutro 3t stycznia 1.930.00ą mk.

Giełdv ,zagr'anic~ne~
GIEŁDA

NOWOJORSKA.
NOWY JORK, 29 stycznia
'
"
Kurs dzienny 4 i jedna czwarta proc.
Londyn 4.25.87
Londyn 60 dni 4.22.87
Paryż 4.58 ,
Amsterdam 37,22
Kopenhaga 16.24
Praga 2. 88
Berlin 23 i pół

LIVERPOOL, 29 s.tyczni,a '
Stycżeń 19,36
Marzec 19,44
Maj 19,36 '
Up.ilec 18,81
,
BI?EM!~, 29 styczn.il(ł.
Bawe!bnra amelr ykaMk:a 36,02 centt
ameryk. .
.
. . . . . . . .~~~A

I~wafY wełnlane 1
r

GIEŁDA LONDYNSKA.
LONDYN, 29 stycznia
Paryż 92.75
Belgja 104,00
Szwajcarja 24.64 i p6ł
Holandja 11.43 i pięć ós.my~h
Nowy Jork 426
Hiszpanja 33.42
' •. ;.Włochy 97.68
Niemcy 18 bilionów.
Wiedeń 302.500

NOTOWANIA BAWEŁNY.
NOWY YORK. 29 stycznJJa.
Dowóz do portów Atlanbyk'll i Golfu
31,000
"
Wew'nąl:ce kraju ll,<xx>
Wywóz dlo AngIJi 5,000
Na komtynCiiA 11,00'0'
Loco 33,65
Luty 33,00
Mar~ec 32,25
Maj 33,55
Lipiec 32,25
Sierpień 29,88
W rZ/CG i,e ń 28,88
Październilk 28,00
Lstó,pad 27,77
Grudzień 27,53

KKonNrMan·~eif 1

~6.g0 S.IER'PN!A 1 (Bft&edykta)

i

HURT.

DOfi9DHE WUUHIll.
542-1

DETAL. .

~J.tł~#~~~e''Ć .
••. A gdy 12 bije! ..•

__ Humor --

~mie[h --lab~wa
kredym P'!lbhcZIl1ego l
lecz'l1ych jest z urzędu przewo~:t;:';zą
Stasio B!'onecki
FrU:o i D~ngs
cym kcmilt'etów doradczych, które z Je
B!l'cwlker (murzyn)
go H.1'ocj'at'Y:-VY i w ,skladlz,j'e przezeń pr·(}
Kamiński
ponowCllllych powalane będą przez mit! ·
Broiiska
s.tra skatrbu do wspó!prracy w spl'lawach
LeG~ardl
wchod'Zący,ch' w zakres d!zialania tegozaprll!z~J~ P. T, Publiczność na wspó 1r
na<l'zw c ·
k'
z:1bawę do
Y' .zaJ~ego ·Olilllsal:1Za.
. Do wS'·.otpl"acy nllldz,wycza~lY ko- \
Kabaretu Arłystycz n,~f
musarz moze powo,f ywac czynniki obyw SOBOTĘ, d. 2 lutego b.r. o godz, 12 \\ '
wa·id'skie.
W Sali Fi'Bharmo~ji
.
Nadzwyczajny komi's arz do spraw
na rzecz
~
0.0WY
.
ORLEAN,
]f) s ty(.:z'l1ia.
kredytu publiczne,go i oszczędności spo
Loco ~f3:38
fHb~rm9ni(lnei I
lecznych. n:-a prawO' b~:ZP'()śmdmiego
M:3.l!'Z ec 33,25
zwra.cClll:ll~ SIę do ..wszystr.i:J1ch wta~. uPag'ys~i .Jaz:~ .. Band D~~m 'I': ',.. t I
1\1aj 32,98
(z udz. murzynn Bro\vnera)
,iUL/:l!.1 ! 1 ,I
rzędow J mstytucJ'J pal;sh,vowych j spoUpi~~c
3,],C6
!.ecznY'ch. oraz dro ols ob 'r rywatTIych D
Bilety
do
nabycia
w
kasach
Filharmor.Ji.:
'/./
Październ[!k 27,42
lInformaCJe . w spr~wac.h, wc~odzących
,~~~:V
Grudzireń 26,06
'!" z.a~nc s ]'ego d:zr~.!an:a. W mos,k i swe
j ?'Py1Je (a~t. 2 p. a l b), p~z:~!ktada bądź
mj'nulS tr'O'Wl skarbu bądz t~z I1:lI1ym dlO~y §lMliliiiiAU;;Wl!iPW"'ilJii!+f&!f!_~_DIIII~"_ _ _ _lDmDDmuE
czącym. w,b,d;zo~ naczelnym. --:- N~dzv.:y.c.za)·TIy k-o!~1lS.arz pocUega beiZp'olSr~
d.nil>O' mj:nt's'trowI Slkacrbu.

Z:alkJres dlzilattlałI1:ila ITIadzwyczajtnego k·o
dilia sJ?1l"aw kred>y1tu P'!lhl'icz.ne.go
ł oszczędmośc'L s'PO!leczmych obejmuje:
a,) oprruoO'warue wtJli'o'sk6w dlOtyczących wYPlU'5:Zczenrua. p,aństwowych pożY.azelk dlłu.go r ,k;r6tLnrermi lnowych, kom
W'er-sji ! lrorusoJlidiaCji WY', Illszc:zonych
już J>IO'ŻYlCz,elk i' zobowiązrau państwowyJCh, zas'a d i warulnków akcji kredyto
wej państwa il ill1SltytJu Cji kred'YttO\vych
pa;ńsvwo. wych i przez l państwo subsydIJowatlych, fJ€Kl1'ga'l1i'zacji względ>nrle
rnzjrOlJowania tych ill1s(ytucji oraz wresztdle itnll1ych wniosków dlOtyczący-ch za
dań wys.zczególnjIOll1Yc'h w rurt. 1;
~~l~~~~~~
. b) kiletro,walnie akcją, wzsprze.?ll~y e- ~ł.ł
W UlE~[lE(H
~~
uwllowanych przez
p'ozyczrek: I ..
~) wgląd be:zpośred'ni wzg!ędHe ~~
świetne karykatury
~ł':.
~re;.ez o~?b'y de.Pegowane w ,dzhaJa!ilOŚĆ ~~
ART~~A SZYitA
lf,*~
,1In1StyltUCrJ>1 I'Ire d'Y't'Dwyc h pans>t \\. o \vy:::h ~vf., z tekstem J~;5»ana Tuwima poleca !}łs,
I. przelz pańs>two subsyd'j.owa.nych:
!>.~;. Księ«arnia Alfreda Siraucha ~,!
f
"~
b
.., ....
. d h
, Sz,;!l'zeTI1le ue a o.s zcz ęunl)ś~i pl.e ~~!!
ul. Prez, Narutowicza (Dzielna) 4
:t"
d)
rięż/.iyc-h \V Spo,!cczcfis~'~;e ' I ro]JHo'O'- e;~~ Cena egzemplarza 850,000 marek.
~ł~
\"/amie lokaty państ ~\. o'\\'Yl.. h' par1e:r'Ó IV ~i!3
Ostatnie egz:emplar~e I
~~~
procenltlOwych.
~~11~~~~)~~~~~
miS3JIlZJa

Kurs

30 stycznia 192ł
11

I

Dla wyborów tytGniowyhdó ,d. 3 lutego 1,910~OOO mk~
Dla opłat kolejowych do d. 31 stycznia 1,900,000 mk.
et
tU
•

DRUGIE NOTOWANIA WARSZAW·
SKIE.
Doillarv 9,550000 (w żądla'l1li1u)
T~l1Idfelncja s'l'Elba.

Paryż

Łódź

~

um

Warszawska
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Leży pod mu "ami Władywostoku, w zatoce USSUr'i.l;5!d~.;

Prof. dr. Antoni Ferdynand-Ossendowski zamieszcza w swoim ostatniem dziele:
W ludzkiej i leśnej kniei, ciekawy , opis
"Wy~py zbrodni" . pod Wb1ywostokiem,
Z ktorego mały wyjątek podajemy:
.Prawie pod fortami WładY"'osŁoku,
w zatoce Ussuryjskiej wznosi się r.1ała
wyspa, z jednej skały złożona. ~Ja(ji ka'I rM~wm~~JUIiIiNiłW..~~""'~-.======== miełń lk' tylkO . wN.iego'd szczelinoc:1 ~osną
~.......,.~"...",_~
ma e rzacz kI.
le Wl ać tu ani do'11u
Najnowsze mouele:
europejskiego, ani żadnej fanzy chińskicJ
COI'i~iłllental. ~'ercedcs,
lub kor\'ańskiej, chociaż o jakie ClIva kl:oOrófeł, Ufi~erwood i in. L.lUSńlAHfIt Piotrlmw~lia
w,Pod metry. na brzegu półwyspu Mtłrawjew-A,
nowe I używa.ne.
'
~ l , ' :v orzu murslu Jc2y szaro-żółta ozielnica ' koreań,
.
.
lewa 2-ga ofICyna, 2-gte pIętro. ska. Czasami zatrzyma się przy tej skale
Taśmy przybory.
I gaL l wszelkIe
T ea.
ft
cn4
na•
do p Oł OWU os t ryg 1. "~ra b'0\1,1 JaKa
1
&.
.v
180.
uboga
?~onka. Tylko stada mcw gnieźdż'ł się 11a
DR.
.,~~ Jej szczycie.
Repf:racja maszyn.
Nauka pisania na maszynach
~ ~)1·' -,..~ ?<':~
.
Vv yspa . ta zJ\pełnie bezludna, nie poAOOL
Ił ~HI
Dr.
trzebna, a Jednak usłys?y O' niej każdy
F GOLDBERG, Andrzeja 1 l-sze piętro •
J! ~ea S Kantor podróżnik. zwiedzający \V};ldy'.vostok, (>0Choroby skórne,
. ,
n'eważ stały sią til nit~.jyś rzec,.y okropwlos6w wene~ycz- Specjalista chor6b, ne, a tak zwykłe w Rosji. 00 budowy
ne mOCZ O"lr'ł
lOWt' sk6rnych l wene- f t
k
'rycznych i włosów or ecy w Wł ad ywos t O,'l1
V7.ysb110 przeeczen
i e ,Ś wIat en! ,
,t
'
l'
"
I
I
L
(lampa kwarcowa, 'Gabinet Rontgena s ę~co~ \ry!111113 ny~ 1 Z S ~c h'
a.!!1U. PracoI promieniami
światło-lecznIczy ~ah ,0\11 przy kopamu ~'~łow 1, d,oh)w na
Choroby skórne,
..
XV
1':
wener~czne i mo· AlmzCn8,I choroby
bielizn~
I~ontgena,
plWl:lce cemetltow~. l~acz~l!1.k~em nad
:'lOplclOwe, leczekJu.ew.
' ~ Zawadzka
.N'2 l
'
l iW 1\ 114 tymI przymusowym! robotnlk:nJI był unie sztucznym ,.,_,.
•
wszelką slnral1l1le I
niedrogo
Piolrl'Ow - Telefon Nr. 25-38'lr6 ~wangielickiej rzęd1l1k ,~dministracji
wlęz:~!]n.:!j n~ejaki
,r"O'ncem gó rs I(i ni rlo,rl(Q)WS,Uil28
.,
-,"
R
DZIELNA No 9 przYJmllJ~ od 10-12 sk.a 2t>5 m, 42, I-sza Przylmule ud " _1 G06dZ;?YDPlrzYlęcla'59-;;2 Komorsklj, pochodzący z ar\.osto1ąqty:::zneJ·
00 5-8
-o
a pan
-n
d'
..... J
.
l od 4-0.
524 ofIcyna, II-e piętro
" .. _~ ro zmy .rosyjskleJ: ,Zyw1ł ~obO~pik?~ 'il:-.
Przyimuje odS-lO
__.............. '...,...~.~~ li. "n.n od 1_,<; 20': _
oddZIelna OJczekaInlai
obchoduł Sle Z I11ml okrutl11e. WlętmO·.,I.·!\!
I pól i od 4-8. ~3fdll

IW"y1'oby Futrzane

<s'

J -

..9

długo ~n~siJi cierp1i\l.'le to znęcanie się,
wreszcIe Jed211 z nich rzucił w Komorskiego kamieniem, poczem zaczqł. się bunt.
"Bunt" ten był buntem tylko w raportach

K.omorskiego i innyc l1 tlrzęo' 11)' lu)' '," "'l'ę. ~
zlcnnych, W rzeczyw istosl..i był to protest
przeCIwko nieprawnemu postępowaniu z
więźniami. Odmówili oni prac; do CZdSU
daż zostandzie usunięty KO:Jlursl;ij i wprowazony hę ie mOlliwy tryb życia i pracy.
przez prawo przewidziany. ,
Wyższe władze jedn Dk polecił: kmG
samemu Komorskiemu zajście Zllk\,; ,l·wać.
Komorski~ spełnił polecenie. Odesb! "b~m~owników" na samotną s~,:ałę i POZI stawl ł
. ' O koło av, 11,:til in1e:)t.. t am bez żyW!10SC1.,
Gzi zn:arło z głodu, reszta poddała Sli< 1(0'ł1C'fsktemu i dalej wiodła życIe n'ccz..:tiskie pod opieką sweĘo kata i d:ęczyclI:!:L
Samotna wyspa, me ma naz .vy, lecz
we ~ł~dywost?ku 1 w każdem v.! ."\ r lU
ro~YJsklem ~na~ą tę »wyspę Komo " 'OA,
ktorą przeklinają szeregI pO!{c!Cl1 • 1 "11nych .
. t lk'o smętm. .
. ,Al e nlc/
l111eszh!(
',<
;>:l~n ~osYJ~!\~ch. Id~rzy dobrZe ZI' tA l
~lętaH dzteJc ludZI, odswdujących '" i
l1Ia lub przechodzqcych przez !"
przeklinają n \'lySpę Komorskiego .
Losy wielu ludZI w ten l"")
~-t l 1..
C~jO'
sÓb. zawsze jedmk tragiczny, był ' , ;~ne 1. ta trac'iczna skała u,
• J
>V

I

d

t

,

,.exPm~ ~CZOR~
6

Straszliwe ·zboczenie seksualne.
Sen~acyjny

proces w Monachjum.

Przed sądem monachijskim odbyła się przebywał na cmentarzu, że miewał sny,

pned paru dniami rozprawa przeciw ślusat'zowi Rudolfowi' Martin.owi, za zbezcze
szczenie zwłok, którego stę przez dłużs-zy czas dopuszczał w trupiarni na cmen
tarzu w Hochmuthlng, m\ejs.cowo$ci, położonej niedaleko Monachjum,
Sprawa ta pned paru mi.esiącami wy
wołała wielkie wzburzenie wśród ludno'ści Monachjum i okolicy,
Zeznanie kobiety dozorują<:ej lrupiar-

w ktQ.rych stale powiarzał si~ ten sam
motyw, jakoby on Martin, przebywał
wśród pi~knie przystrojonych trupów.
Sny takie drażniły jelfo zmysły. Pchan-y
ciekawością zaczął odwiedzać trupiarnię
i tu, choć zdawał sobie sprawę z tego, że
popełnia ćzyn szkM'adny, nie mógł się jednak oprzeć silniejszej nad wszystko pokusi e.. Zwalczywszy raz skrupuły, potern już niejednokrotnie odwiedzał trupiar
nię było nas.tępują.ce:
nię W Hochmuthing.
Od dłuższego czasu spotrzegła dozot"Badania psychiatr6w przypisują zboczyni, że ułożone w trupiarni zwłoki ko« czenie seksualne MarHna temu, że dziad i
biet i dzieci dnia poprzedniego znajdowa- oiciec jego byli nałogowymi pijakami.
ty się rano w innej pozycji, suknie były Oskarżony jest pas.jonatem i w atakach
pomierzwione, kwiaty przy katafalach roz1truewu zdolny do czynów ~wałtownych.
rzucone i podeptane. Zawiadom~ła o tern Zonę swą traktował źle, bił ;ą p zanied~and~rme1'ję, która wysłała kilku Iudzł, bywał.
celem zbadania stanu rZleczy. W Istode
Jest to wedłu~ zdani,a lekarzy bardzo
pewnej nccy przybył na rowerze jakiś rz.adki rodzaj zboczenia, a brak woli u
mężczyzna, ale zaledwie wszedł do tru~ Martina wzmogły jeslzcze p.rzejścia na
P!a.nU, został spłoszony s-zmerem i wsiadł wojnie. Był on kilkakrotnie ciężko cho~zy na rower, pośpiesznie roątał w kie- ry, przebył cholerę i tyfus i dlatego tern
runku Monachium\ -andarmerja urzą- wyraźniej wystapdły cechy psychopatyiziłla pościg i, ~y schwytano uCieka,jącel!o czne tuż .w zarodku w nim. tkwiące.
'lka~ł<) się, że był nim Rudolf Martin,
Marti,n został skazany na rok i dą;ie\usarz: z zawodu.
sięć miesięcy więzi.enia. Jdnak z wyro" Schwytany przyznał się potem do ha_j k11 sądowe!1o opllllj,a publiczna Mon.achium
IHet;m.e~o pn:estępsŁwa. Opowiadał on, nie jest zadowolona, uważając go za zbyt
w Jut od wczesn,elto dzi·ecińslwa chętnie łagodny za przestępstwo tak bestialskie.

Męczełlnica
Marja Te'resa Ludwńr,\1a z książąt sabaur9!zJkalCh Casi,guloo z męża kJsięŻlna de
LambaHe, nał1eży dlo szeDgu nałhar
dziej wzruszających OTaz najokropnilejszych ofualT wi.eIlkilej re,yo}tucjj ftranlousk'ilej.
Jako Kdlowa w mfod'ym jcsz,c;ze wile
ku zOiSt.all a ochmi\Sh'zyn,jlą dtW()'lil krlÓl~o
wej MaJr~i A'l1~tanilny, ma,tŻlOn\kd. Lu.d1wir-

lk1a XVI.
Za dIOZiJ1:alnoe wtz'g'1ęd:y; oom.faciJla Si'ę
króIDwoed wrr,ermą przyjaź.nią i mi~ośc,i·ą,
iktóm przelt\f\va1ła aż dlo jej zgolJ1'l1. .
Po wY'bfuchu l1e'Wlo1Jucji~ ga'Y nLebez, pi!eczeństwlO życi'a oor3JZ moon:i;elj zagna
żałtO W'szys,tlkim arys't'olk,palf'O'Il1
fra'fllOuskim i sltwnmilkrom dworu, p'a'nli Lamba.Ite zQ10łaltlca opllście f.mnlcję, maljąc z:alTIIi:arr z!ąozem.ia. się z'e swoją piama'ą w Lon
dYIn,ile.

Dowila,dJujte Silę jtetdlnak D TIlileucllame.j uGileczlCe króbews'k·ilt\i pa'ry. Wak:zy z wdzilną. ktÓ'na st.alra się prze!Szil\lOdl'd!Ć joe.j
roz:;:131:::zU'w,e.j myśI'i i: w llUl(!ym r. 1792 po
wratca dlo Pary:ta.
W sile,rpn~1U oha.i;e kcr:ól,c'SIUWO wa·leiInI
sile w więzilemdn.l. W·!:cma P'11Zyjacióllka,
zamulast rat'owa'ć w'l:alSiTIlc żyl(:'il'~ . po ni,ema·tY'Ch tmdach i zahile·gCllCh O'UrzymlUfrC
moż'ność zrunile'Szrka'nia p:nzy swo-yetj piani w w:i'ęzi'en.iu Te'mp~e. To ZjV'!1a1ca uwa
gę "potwora re\\1Otltuc}if' PauquieT'a. Ikltó
ry rozdlz'i,e-Ia przyj.aoi:ótkn., r'OłZikra!zl\1jąc
1j.::lrze:nrrIeŚć księŻlflę clio \Vięz'itetllia La fOtTce.
Wkrótce potlellTI dlO itlego wi<.;z,ilzlnila.
wdlzule'na Slię zg>raj:a m()lrd,wców, klt6rzy
s.umowtią za,razem sąd dloraŹqlY. PDdąg
nięt.a do przesłucho:n.ia ma jI2'S.Z~ze szrunse ocale,nia się od nom glinl()rtyny.
- Przysję~,nirl pa.ni - o~\V,jta·dIGz.a sę
dL.i'a - ż.e koch'2lsZ wol,ność i rÓWlrilość,
pogardzasz królem, kJrMową i król~st
wem, a będiz.iesz natychmi'ast w'O'llI1ą.

_
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g-

c. ·.

.....

przyjazni.

szmkt, gl'owę zaś i serce z-a,'ty1kiat łJlla
pilklil,
Obnosi te sZICzą~1ki :t:1O miłeśo1le i t
wrzaskiem .n'ile'ludz'kim udaje się dlo ", ; ę
zi,enila. Temp.!le pod okma oel, w 'który~h
w1ięz·i!ono króle wSlką rodlz'iln ę.
Marja Antol!1i1na zdlern'erwowal11.a. '"
na-jwyższym svopq1ru pnzeczuwlCl! ooś ni'3
dlobrego. Insty,nlkooW1J1ie pragnie do~ać
się dlo olkln!a, Iocz w pach'OlIkach, J)'Tzez" a
cZtQ,nych przez gmimę do Tliffinowa'11i:l
więźniów w dizi'eń i w nJo.cY bud1zą się
uczucia Iudlzlkile. Wtłarernrn'iczennl w st:olStl'nikli, rule chcą d\Qłp'UŚCdiĆ k!r()ll()wej d.o
og;~ąd'ail1a strasz~J:i'wego obrn.zlU. Zagrodzi
li dlolStęp p!OIdlczlCllS g'dIy zgTa.ja z rzel1oo,ma
i twarzl<tIffiI krwią umammel!1li d'oma·~a
się wyj~;.c~a kr·ó!'owej.
Wtedy jedlnemu z gWardizJrs.t6w na!'tOd'Owych p.rzycho1zi do giowy Inńefor
runma myśl USP!()~('OI~IJ1~a jej rttemL s't'o'wy;
- Obywa~,el~: JmZIYSZllli' d~a p~()!ka·za'nrilC!
pal1fi R'łowy i wnętIrzlI10ści jej przyj:aciólk'i Lamba'l:lie. P 'rzykry to w,iiCllOk i do~
p.nawdy le'j)iied żebyś 'j:'l<wj, ·te·go ni:e ,vi·

{lzi.alla.
Na te

s~owa

1<'ró\lowa

z~m(rna,ra

i ru-

nella! na p:od\llog e.

-----

Na co
ryce

się przyda w Ametytuł arystokratyczny.

PeWLOO hrabj.a austrjacki, książe 1'0syjJs.kj i arystokrata pruski, pokrewniony
z domi!m Hohenzollernów, posłali ·swoj"
. Am.eryl{.a P6łnocn.a i~st klasycz.ną :d~. clocha.dziło przed KoSciołElm dO za~aroferty do wielkieg.o dancingu w New.
Itlią sekt religHnych. Według oficjalnej tych bijatyk między zwolennikami a prze
Jorku.
.
~latystyki z r. 1010 było w Stanach Zjedno ciwnikami dancingu.
Wł'aściciel zakładu oznajmił, że ci arv·
ezonych przeszło 90 wyznąń, z czej!o w sa
Władz,,~ pomysłowe~o pastora wystąstokraci Z~ starej Emo?y nie będą orofesorami tańca, ale że ich zadaniem będzie
JIlym Nowym Jorku pneszło 60 miało P11y os·tro przeciw tak futurystycznie ponadanie pewne~o poloru dancingowi i \1'wych wy'rtnawcfrw. Czasy wojenne sprzy jętemu rytuałowi, ale pastor przytoczył
trzyman~e w nim atmosfery wielkoświa
~ły, jak gd.zieindzilej, tak i w Stanach~. za wzór żydowskiego król·a, który także
towej.
p-owstawa.niu nowych sękt, a między r. pląsał przed a·rlcą przymierza, i oświad1014-1918 zanotowano tam 30 wyznań czył, że wszystkie środki, prowadzące do
Jeżeli ta pierwsza próba p<ldoba s:ę
reli~1,jnych.
.celu, a wiec w tym wypadku ściągające
- Na pi'erwszy wail'Lwelk zg'adztUm publi,czności, być może, że j. inn.e dancin
. Najhardziej "mo·d e-me" z niep . wszyst- wiernych do świątyni, są dobre.
się z ocho1tą - odpowiada podlSądin\l. - g: amerykańskie pójdą za tym przykła·
rtich jest .,sekta tańcująca". Donosiliśmy
Uparty pastor, sekun,dowany prze~ na dJ'iugi mi~,ość mi nie pozwala.
dem.
Już przed kilku m1~siącami o powstaniu roztańczone owieczki, postawił na swo- \V takim razie 'pllśdć pałlią wOIltej ultra nowoczesne;) sekty w jednym z jem, i obecnie jego sekta nietylko nie no - sędzia na to. Te słowa były umókościołów nowojorskich. .
czyni zg<>rsrenia,ale owsrz.em znajduje na- wi'olf1ym zmki:em jej zguby.. WYP'roW1a~
Już pierwsze nabożeństwa, których ślaćlowców.
d1za.m Z sal'i. J)fzez dwóch pachotIków,
~Mwną częścią składową było shi~my i
Droga do modernjzowania lituqW ies.t na p.rogu otrzyma.la sza,blą cięcie w gID
java, cieszyły si,ę wielkiem powodzeniem wir.,c w Ameryce . otwarta., i dziś trudno wę tak straszne. iż cały sL·raU'P Odrąbany
wśród wierny<:h. Coprawda nie brakło przewidzieć, jak szerokie kręgi może za- ł Zlnalaz? si'ę na poollodze.
wówc~s i przeciwnik6w iańcząeej Mur. toczyć ten modernizm w amerykańskim
Drugi cios siekierą gTuchocze jej
gj~ i po owych pląsających nabożeństwa.ch· kościele.
cza,sz.kę. Motłoch szawie jełj cilaJl'o na

Dancing w
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szę pana - objaśniał przycisronym gło- Czung-Hun... Dziedukowski zapukał trzy dziwnym odrętwieniu, przypominającym
sem Dziedukowski.
krotnie lekko w ścianę. Uchyliły się tta- sen letargiczny ...
Chińczyk zniknął za jakiemiś drzwia- tychmiast małe tajne drzwi, umies.z czone
Szklistemi., jakby obłąkanemi oczami
m'i. Kranc pozostał z Dziedukowskim.
w ścianie, przez które weszły do pocze- spoglądali wokół...
--x-_ Gdzie jest ten Cwng-Hun? - zapy- kalni drobnymi kroczkami dwie chinki,
- Okropne oczy... - wzdrygnął się
tal Kranew.
ubrane w powiewne kimona seledynowe- Kranc ...
Powieść
Qbe7rzał się, srukając Dziedul<ow'
_ Zaraz; przyjdzie... Przynies.ie nam !to koloru...
strofe ·i fajki z opium ... - odrz~k.ł...
Jedna wzięła pod rękę Dziedukow- skie~.
Jakoż po chwili zjawił się chińczyk, skiego, a druga Kranca... Kranc spoirzał
Zniknął gdzież ze swą towarzys~ką ...
życia łódzkiego."
niosąc pod ręką jakiś tobołek... P.ołoiył na swą egzotyczną towarz'yszkę... Była
- Knu.je coś - pomyślał Kranc-::go obok nich na. sofce i wyszedł...
dość ładna... Małe siwe, nieco skośne muszę się mieć na baczności...
Przymęca}ąc ciągle Lata·rltą, p rawa__ .Prtebi e!' aj Srię pan - zwrócił ~ę oc·zy Slpoglądały nań figlarnie .. ,
Zwrócił się do towarzyszącej mu chinki
&.ił ich Czung-Hun po kamiennych scho- D:dedukowski do Kranca, wskazując mu
_ Chodźmy _ rzek~a doń łaman~
- Pójdrziemy tam - rzekł do niej,
dach nad.6ł. Szli dłu!to w mil czemu, nie oczami na paczkę, którą przyni6sł Czung angielszczyzną i poprowadziła go do 0- wskazując oczami na separatki w głębi
odezwawszy się nawet jednem sł:owem.
Hun. - W palarni nie można się inaczej wych tajnych drzwi w śdanie... Nacis- sali.
Zatrzymal'i się pned jakąś ścianą... pokazać, jak w chińskim stroju... Naiwny nęł1a gl~zik... Drzwi uchyli,ly się zwolna...
Skinę~a potakująco głową ...
schody się skończyły... I Zacieka~o to zwyczaj, ale dość romant'}'lczny...
Znaleźli się w palami...
Gdy się znaleźli w zacisznym odosob·
Kranca., C~y już byli u celu? ~ął
Kranc zm,arsczczył brwi...
.
Wonny, błękitnawy dym unosił się w po nieni.u Kranc położył się wygodnie na fu.
~.okieć D z i e d u k o w s k i e g o . - Dobrze - rzek.ł wom, utkwiw- wietrzu... Była to długa obszerna sala... trze, a chinka uklęknęła obok niego.
_ Zmyliliśmy drogę? - zapytał.
szy "w trok w Dziedukowskim - włożę Ściany były ho~ato wyścieła.ne perskimi
Wyjęła mu lekko fajkę z ręki... Nasy.
_ Ą.tleż, ależ - usłyszał jego cl<:hy ten strój na ubran.le...
dywanami i makatami... Na. podłodze le- pała j.akie~' oś żółtawe~o, cienko pokrojo.
szept
.~ Ależ, ależ ._- ~przeczył ten żywo żały tręsto rozłożone futra niedźwiedzie... pala jakichś żółtawych c~enko pokrojoChiticzyk pochylił się nieco, odsunął z - nietadnie będzie wyglądać ... SlLtywny W gł~bi, sali widać byl10 coś w rodz.aju żyla mu cybuch do ust ...
dziwną flegmą jakąś wystającą z muru kołnierzyk i gors u c.hińczybl? ... Ha, ha, separatek, do których wejścia hyły zaKranc odsunął spokojnie fajkę ... Sp oj·
ce~ę i nacisnął widocznie w otworze ja- ba - zaśmiał się dziwnie złowtes-z,cro...
wieszone jedwabnemi kotarami...
rzał na nią zimnym, stanowczym wzr0kiś g-umk, gdyż po chwili dał się sł~zeć . - Trudno - odrz,ekł Kranc po chwili
Na futrach na podł.odz-e ldeli palacze kj.em i szepnął cicho dobitnie ...
jakiś dziwny syk i ściana poczęła się rot- zMŁMl.owienia. Marynark.ę, kołnierz i ka~ trzymając w usbw takie same fajeczki,
- Nii! będą palił ...
$Uwać.
pzelkę zdejtnę, a1~ W' spodniach mogę jakie otrzymał Kranc...
_ Musi ... musi- odparł,a cicho - ina.
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