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an ,. "tisko-angielskich
Demarche ambasadora francuskiego w Londynie Saint-Aulaire'a u
" ,-_.
angielskiego.
Paryż,

Paryż, 24 marca . .....
Agencja Havasa donosi: W związku
z projektowanemi bezpośrednjemi ' rokowaniami francusko-angielskiemi, ,Temps'
dowiaduje się że poincare nie wystosował do Sa:l!1t AuIaire'a(' żadnych nowych
specjalnych instrukcji.
Demarche u rządu angielskiego, majęce nastąpić w dniu dzisiejszym, nie jest

24 marca. -

Polska Agencja Telegraficzna.

"Pem Parisien" donosi, źe w dniu dzi
s:ejszym nastąpić ma demarche ambasa.
dora ir.a.ncusk,iego w Londynie, SaLnt Au[<lire'a;. a rządu angielskiego, przyczem
ttlc chodzi tu o nic Innego, jak o zbada,nie
IIp!nji rządu Mac Donalda w sprawie beJ
~bCZ;~llstwa Francji,
'

~ATOLICY

PRZECIW L.UDENDOR-

~

na jakiekolwiek JronłUetne
propozycje ze strony Anglji i jest rezulta
tem wyłącznie osobistej inicjatywy amba
sadora francuskiego.
Francja uważa, że jest sprawą bardzo
ważną i bardzo pilną przeprowadunie
rokowań z Anglią w sprawie bezpieczeń
siwa, podzdela;ąc opJnję, wyrażoną przez
Mac Donalda w drugim liście, ~a

Kampanja wyborcza w Niemczech.

f OWI.
\

Odpowiedzią

Jeden naród, jedno

. rulsh Agencja Telegraf!czna.

państwo,

Jeden cesarz.

rządu

.

nym do Po"JIlc&rego.
FraDcja w ~. sprawie . .

obStaJe •

bezwzględnym.

uporem przy jaJdejkoIwiek konkretuej fonnie ł gotowa jest w,
ducbu jaJmajbardziej pojednawczym wy..
słuchać ze strooy Anglji wszystkiego, co
tylko ta ostatnia ma Da teG temat do 1»'
wiedzenła.

PO WYBORACH NA RUSI xAL\1ł,
,'.
PACKlEJ.
Katowice, 24 marca.

"D~enm.ilt Cieszytńsllri" omawia~ GsŁatnie wybory na Rusi. pi~: 't
"Czeskie sbronnictwa ~e pewne

były zwycięstwa. ogr-omne nadzieje przy
wiązując do. 7lrę.cZDOŚciJ now~o guberna~
tora p. BeSlk~da. który roZJpoczął nowy
kurs rusofi,tski. Prasa opozY'CY'i'na widzt
powód klęski w r07Jpoliltykowaniu, annlfabeti6w ~ów, IdOrych jako robotników
drze.w.nych pomaWli011o abfi,tego chleba '2
c;r.aBÓW~adZi:arskicb.: -pt'7leZ usŁan,owi@1e

W'Y'Sokich ceł, naltożonych na ~z drze
wa ~agranicę. W o.bee obatw pOdJtn:ymania węgDerskich wpływów na robotników
sezonowych nie po..llwala rząd czeski rus
wyjaw ich na Węgry. Podcięcie zakła
dów przem)'lSlowych w Klf'ompach dokonało. :reszty WlŚrM ciemnych mas, wysuwa
nlie zaś na naczelne stanowiska czech6w,
ukramców i Wtych przyh~ ZIl"uiło
itelilftenc;ę i waif"stwy posiadające".
.
W końcu anŁykufu "Dztenmńlk Cieszyit
sld" zaznlilCza, że se1m przykarpacki mofe w teorii zadecydować o państwowej
przynależności Rusi, to też gube>1'll1ator ZAl
stClJł powołany do Pragi clla .złożenia sprra
wozdań o wybot'ach i nWewątpliwie ~si
znajdą pretekst, aby wybory UIlŚIewatnić,

Polska Agencja Telegraficzna.

Z teki karykatur Stanisława !!" • -.,,:~!, .

Lond17 n, 24 marca.
.,D aily MaiU" donosi z Teheranu, że

i - -"'.

woOec sli'luej oPozycj'" Z'alTIiechano myśl
pwklamowa nia r elIJIublilkL. PaJrdmmem't
perski powz i ął uchwalę o zdetro.nizowa
nlu dotychczasow·cgo szacha na rzecz je
~o SS' l~a. n.a~tc:ICY tronu.
.

PO SM!ERCI TUSSAR<\
I'abką

Agencja Telegraficzna.

CRACOWIA -

Praga, 24 marca.
flak Uiono1szą z BeT>1ilIl!a prasa tamtejsz.a W'Ylra ż:al się z wielIkiem uznaniem dla
działalności zmalr~ego tutaj nagle posła
1"ett:\ublm\W czeskoslo·waddej, Tus.sara, b.
prezY'de'Tltru mirnistr6w w CzechoslowacJI~ który dążył do usioJelnria ja'lmajIeps.zych stosunków między Rzeszą a Czet,hoslowa'cją.

Krak6w. 23 mat'C'a.
contra'
SehooonbeTg dał -wyniki 7:2 na korzyś'*

Meoz piłki n'ożoei OraCO'll'i4

Cncovir.
DEMENTI ,JUOOSJ...OWIAŃSl(IE
Pollłka

>

..Agencja AWaJ.Is· ,

BENESżOWI,

:'if, '''li'

Telegl'afłe~lla.

d'O ośw~dczenia. że wiadomość podana

~

BerUn. 23 1l184"e&.

Pub1i~ Be<J1lhard

~la

przeaz ntfelkt6re dzienrnik~· zagraniczne o
tern, jakoby rząd jugoslo.wja·ńs'k1i Ogto-·
s.t~ w "Beliool' T'lł'gebJ.att' ,rzekome do-

,
H

'W

tn'zed..

Jtawi_aj~ce tak cię~kle ~~ ~
Ligi. Narod.6w. .
"
~ '~

Mussolini

'JESZCZE CZAS.-

:v

O włoskiej

'polityce zagranicznej.

do Ligi narodów. '

•/

Pel.k. A,enCJIa 'l'.t~a. ~i

!Rzym. ~ martea. -. opl/tVral:y przyjęciU
',polska :A4encja Telegrafłezua, . I f_; ::I~ 1I"OMw.

Nremrec

(1'0

uigi m·

Ut1'zymaJt1lie wlOSlk~j armii', marynar
louniciwa na wySO'kiim POUQl11'i:e rofe!lmllti wl.osłkiei połiiJ7k~ zag.ratricz.nej, z.woju, jest zdaniem Mus soHill'i ego, n-i'e przypo.nmiał szczegóły dZiitala:llnośc1i rza,- zhędJnem dla pouryślnego prowadzenda
~'1l .faszystów, ws'k.iU't~łki k:~órei obecnre polityki, zagran:Dcznej. Dalej prem'jeJr wto
bronił zaSad obeonego sy~tlemu wy zaden!li~ .0 z,mc~nlU mlędzynla~o;do... ski
borczego
Włosz ech oraz ])rzedst1
al~'gde oLwdadcZ"Y'l, ie ml\.lsr stłtlm:~ sym- 'Wym 1I1re Jest mozliwym bez udzlału wiol z,"~sadywedoktryny
fas zyzmu,opi.e ra-

iWledeń. Z3 m8ł'ca
..Neue Preie Pn1esse" Qonos~ z Wa.shirngtoIlJU: W zwlia-zamt z uchwa:la, ,i zby
reprezen1antów upowai-niającą prezylenta do zwolanila. m1:ędzyn'a,rodowel kon
\ fereocJ. r{)~brojenionej p.rezyuent Coo-

\

odnoszące się

między Cze.chsłowacj.ą

PIJANI POWSTAŃCY.

Włochy nie będą opierały się przyjęciu Niemiec

~ERENCJl ROZBROJENIOWEJ
'"I

kladu,

Kuracja franka.

NA ZWOŁANIE MIĘDlYJIfA.ROD. I(ON

.,

do tajnego ~
a FranCją
t krolestwem S. li. S. iest pooz.bawiona
wszel!klej !)D-dst.awy i kst nieprawdą.

lcumenty,

..VossiJsche Zeittmg" dn.tqoczs.ee argumetlJt!y przeciw rukomemu układowil !ran
'eUsko-ezechoslowackiego
ogłOS1JO!leJllU
w "Berlinetr Tagebla.tt", zama:czaJfąc przy
~m, fe Benesz spotkdbT IPięz ogólln.em
.,oł.ępieniem, gdy podp_ł układ

Atencja TelegraficzM.
Białogroo. 23 marca
jest upoważni()ln~

."VOSISCHE ZElTUNG" PRZECIW
Polaka Agenc;a

SCHONENBERG 7:2-

Polska ,Agencja Telegraficzna.

M1lssolliln@, 'Plrzemaw!llając ostaltln!io na ki

j

zarqwlIlo Wlloch;
.
I;m jak i. departament stanu nie uważają Poniew·a,z pcliityka zaogu:TI'J'czna WtoC'h ją.cej si-ę nie
pattje dla tej mJsjijl, pooi'ewai

na walc c klas.

wsp.6łdzi,alaniu oraz;

ch~m obecnej za od'plQ, wied'nńA. do zwo- jest -połłtvką pokojową, m6~ił MussoHII11
. . ~ ~m~!eącji!. "
.w.t~ ~ WIochY. me be<h\ " Slę s,pecja:.\.tnl1e reJigji.

Londyn, 24 maren.
Z New Yorku donoszą: \Ved'le donie
sień z Honduras O'pt,a!l1·owaM powstańcy
1>0 c.iężildej ,valce stol'icę Hondurasn. Tc.g1lci:ga'l'pa. Wojs'k'a amerykańskie zost.1.
ty wysadzone na ląd dl!(l. ochrony żyda
i iJPiendla <Ybiwateli amelrykańslkich. PI,
irena, żolnimze d1o.p.uszc zaJ il się na ulICach
stol'icy ci-ężkich wykroczeń. Urzadzili
on~ mianowicie strzellarn·itnę dO' niewinnych przechodniów. który wi·elu zostaJr
zabtyd, i mnrnych.
NA CZAS NIEOKREŚLONY.

Wilno, 24 marca.
konferencj1a kole

Łote wsko-li'te wska

'aJ 'Ha ich
na ]}O·szalllow3'pi'U jawa która siG

stała

mi a ł a, o d b y ć W mCi,r Ctl

ooclroczona Dac z.as

nitelOlkreślony•

zo

~tr.

Z.
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Najwyższa

Mac Donald zrywa
z tradyają dotychczasowej polityki angielskiej.

radjostacia na

•

Papież przestanie się
.,
,

świecie.

. .

uwazac za Wlęznla
Watykanu.

Niezawisłość, Watykanu

ma
być zagwarantowana przez
Ligę Narodów.

należy rozumieć
decyzję w sprawie portu

Tak

w Singapoorze.

-o-

Sensacją i to jedną z największych,

z jaka mógł wystąpić rząd Panjł Pracy
w dziedzinie polityki zagranicznei, jest
oświadczenie Mac Donal'da, złożone w
izbie gmin, w sprawie ufortyfikowania
t'Ortu w Singapoore.
Wedł'e tego oświadczenia rząd obec
ny wbrew pianom dawniejszych gabInetów, wbrew kiłkakrotnym uchwałom
parlamentu z zeszłego roku wbrew
wreszcie życzeniom wypowiedzianym
przez dominia - odstąpił od myśli rozszerzenia i fortyfikowania tego portu.
W ten sposób chce rząd robotniczy oka
zać swoją dobrą wolę w dziedzinie rozbrojeń i zyskać podstawę moralną do
walki o wzmocnienie autorytetu Ligi
narodów. Z~IY,taimy, co to znaczy?
Singapoore leży Dla samym południo
wym cyplu Malakki w uajbl1źszym są
siedztwie dwu wysp! Sumatry i Borneo. Znaczenie jegO polega na tern, że
stanowi ono jedno z ogniw tych tak zwa
n:ych "glbrałtarów" angielskich (nazwa
"gibraltar" ma w tym związku znaczenie nie geograiicZllle, lecz gatunkowe),
broniących d,r ogi morskiej między Anglją a jei kolonjami i dominiami. Do takich "gibraltarów" Aiależy: Oibral'tar,
Malta. Cypr, Aden, CeyIon, Silugapoore
Hongkong, obok 'z nacznej liczby mniej
szych portów. wysp i stacii węglowych
rozsianych pO oceanach. Posuwając się
od jednego' z takich J)lmktów do drugie
go znajduje flota angielska węgiel, naftę
zapasy żywności, amuniCje - a w ten
sposób posiadłości angielskie są związa
ne ze sobą bezpiecm.ą komuni'kacją mor
ską. Inaczej w:iefkk) brytyjskie moeat'SNO ś~iatowe ~e tworzyłOby, zwartej
• jedoobtej całOści.
Oba poprzednie konsei'wa't ywne gabi
nety, a zwłaszcza ostatni. WylpraCOWClły program rozszerzenia pOrtu w Singa
poore na wielką S1kalę-program Z na'QJ.ry rzeczy bardzo frosztoWtlY. Oczywiście były zmuszone przedłożyć go
obu izbom palamentu.. 101kakrotuie toczyta się tam dyskusja nad tym progra
mem kończąca się zawsze rezolucJami po
• mi....
.jI..
T akie gmch walaJące
VlaD..V rząuu.
dniowY zjazd premierów reprezentujących dIotnłnJa ujmował się ta kwestią
ł rozwiązał ją w duchu żądań konserwa
. tywuego gablnetu. Ten to phw wstał o"becaie przez Mac Dooakia odrzUCOOY.
. Mac Donal'd uczynił to. choć przyl.lIiaJe, te znaczna część 4omi1Jjów ,przy
nagła" rząd do rozbudowY tego pnrtu.
a reszta nie wYPOwiedziała swego zda
uła _ z wyjątkiem Afryki południowej.
. Wywoła to oczYWiście 0KIr0DH1'Y
opór i w parlamencie i w całem społe..
czeóstwie angiels:kiem. Izba lordów już
wYI'87lła swoje ~ub?lewanie m~ tą ~eCyzłą; w izbi~ g.mot zaniechame mkleJ
uchwały przYJ<!Zle chyba tylko z naiwJększą tl'tldl!0scią: .Test to bowiem :zer
,,:anł~ z ~ajistotm~iszą. tradycją zagra

nro~nel polityki angIelskiej IPIJ'zez wszy
stkie gabinety bez względu na ich bar
we polityczną.. J~ bowiem wiadomo.
1-oglja ma SWÓJ ~~nstwowy pr()gI'am ~
htyki zagranicznej, do którego stosUJą
sie '!Onsekwclltnie w~zelkie rządy bez
rómicr. Do zasa~c.zych 'postulatów
tej panstwowej PlOliItykl. ualezy r~budo
wa dróg :morskich. wIążących łmper.mm ! j:edJną całość.
• •
.Je~h więc Mac Donald I>,OSwlęca. port
\V SmgapOOre, to ?drzuca Jeden z IstOtnych ~unktów. pan~twow:~o programu
~litykl za~amcz:tre]. MU~1 to by~ W ~
g!ii ~rozuml~n~ ~akoby Dledoceru~ł WI~J
kIch za~dmen nnperjarl izmu. antpelskite
~o i ~plerat proce~ r?ZlPi3.da~a SIę tego
ImperIum ~ koroo~e ,D d~minJą.
.
Z okaz)1 portu w Smgapoore sta~e
\\i ięc Anglja lI1ra ~oz.dr~żu między dotych
czasową tradYCJą polityczną i dawnym
ideałem imlPlerjalisłycznym - a między
ideałem nowym, ideałem polityki pacy
fistycznej . .Jest to konfłlkt dwóch poglą
dów na świat. Walka ich musi przybrać
charakter zasadniczy i ostry. MUSi się
"'-łać próba sił obu wielkich prądów pły
nących obok siebie
\V społeczeństwie
3tJgielskiem. I dlatego wal,k a ta ma
głębsze i szersze znaczenie, aniżeli na
pierwszy rzut oka mogłoby się wydaM

wać.

•

W Szwajcarji

.

, ,

ukończono

niedawno budowę
radjostacji na świecie.

najwyższej

R a dJO
· d emok
· ',
raCja

.

N
· · walki· o wol
' k
·
a marginesie
nosć orzystanla z postępów

techniki

"Rad4o<femokracja" - taki jest tytuł
Dr os 7X1Iry, który wyda! obecme HeHmUJth
w Wied!oW. AUJtm- prrliyln<>S1. fu p;r0j0kt,
jM( radWtefefonja winDa być zOIl'ga:nJizO'wa
na w Au'Silrjt
A~ me tO' jest cieltawe dla. naiS , da,.
tekO' wl,ękme znaczenie pn:ypada hroszu
me ze wz~l:ę.dJu na dlucha, ldóry opr.omie
rtj,a pubm5ik.aoję Hel1mwtha. PO'1ega zaś on
. • h'}'
na ~tt1, te awOlr w roZ!Sbrzy~aJąc.eu c Wf 1
%Wt'aca uwaJ!ę na:. wai·kę; Jaka Mę toczy
okOlO urellu10wama r~teleło~ ~z
państwo, waJtkę., w kItórej c~O'd"Z1 ~ Wlel!kość &ucha, waJlkę, w której chodJiil o ta-

~e samo PTa~~ demoJa:acf,t dO' ko~ta
bIa z ~brodzleJstw radiotelefonu,. jak z
woJoości ~, lub stowa1'"Lysz'8.1lUl lub
ZI!fOWmadzania ~',.,....J
.:t: ., h-~':'
•
rzecz~\,."ll" p.<>~~ę.p te~ "<lAl sb
Włl8! tu ~?kiraq~ n'O'we. 2!,~~adinJieme, któ
r~ otUiJ 1n~ II."OZWl,ązaĆ, JeślI me chce ZKO'
~~:sadnitCzegO' 'll'S'tępstwa Zl SW1O'i'ch
R~'di.o~ref~a 1iowiem w Dliewlie1u lata..ch przekształci tałe nasze iycie w takim stopniu przynajmmej, jak Się to stalo po wynalezien.iU telegrafu ay telefonu.
Oparaty odbiOlTc,ze mO'żn,a dOSlf:ać z,goła
medrO<go. Także kosztŁa UJrządzenia S'ta~
oj;, W'y'S'yłający.oh są stosunkoWlO ntilSkie. I
nie ulega żadnej wą,t'Dłiwościl, że radlidteI efblnja zn:a.fdzie ry'chł,o s>zeJrlOlkie zamO'SOwan.ie, w mi'aJI'ę r-oorastanj.a się s.łacji odMO'rczych, Vw«zenie Silacfi wysyłających
mme się potęŻDem narzęd-dem socjalnem i połjtycmem Q pierwszot"Zędnem
zna~zen.iu..

P~uS'i:m:y, iż' ptr.z:ywtÓdca skonnictwa posnada stację W)'ISYła,fącą, kiórej mo

wy przyjmuje tv&iące o,dJbiOlrców w mia&la'c h i WSlióllJCh. Wyglasza on mOlWy, które
.równoc,ześnie roz:chod'Z-ą się na wszystkie
strony. Przypuśćmy dalej, że nlk,t wilęc-ej
nie rozporządJza stat:ją ~adawczą, tylko
ten jeden przywódca, - a więc IlIikt nie
może tak rychł<o i tak sz,cze~óll:owo i tak
szeroko i,nd'ormCJlWać o'Pinj[, jak on - jakiż
to potężny środek władJzy w ręce - nic
mn'j,e,js.z,y wc a'l e , llJiż, gdyby w kraiu is,t niało ledno jedyn:e p1smo w ręku jednego
człowieka. Okazuje silę ...v:ięc j.rusnem, iż
monopoLirzowanie radJiotelefotllU n'ie da s,ię
równie pogodz.lć z pojęciamj' demokracji,
jak np. mOl!opohO'wan,ie prasy.
Rcdiotelefon może zna,l.eźć ieszcze inne zaSltosowanie. Jak już pisaN,śmy, ap arat odbj'o rczy można tak UlrZ ądzić , że słu
chać go mogą nietylko zgromCł!dzeni . . .;
wielkiej sali, ~Ie nawet i wi.elkb zgroma·
d~1lIie 1lOC1 WIOlnem niebem.

•

·

.
Gdyby więc pewne stronntotwo PO'sia
dało stację wysyłającą, to może onO' o tej
samej godIz.inie ZlWoI\:ać setr\q *-oma&eń
w rÓŻ'nI)"Ch miejscO'w.ościach. Ale takie
zmonopdl!Dzowamlie udi.otelefonji w ręku
jed!ooj parlji znowu nie da się pom)"Ś,Jeć
w dlemO'k~atycznem państwie, - boć równałoby się O-no zm-OltlJOpoJizowaniu zgro
ma.dz~ń przez. jedlno łylk,O' SlbronnicŁwo.
U nas w Po1sce Illie zachO'dzi' ta O'bawa, bO' u [lillS wo~óle nie wolno mjeć r8diotelefollu! Dlaczego
Trudno pueniknąć. W wy:ją:&owych
łyl,ko wypadkach, dla doświadcz.alnych,
naukowych ścrś1e celów, O'trzyma mO'że
jakiś msŁy,tUJt naukowy p,o zwolenie lIa
sprarwa.enje robie aparatu, ale ~, ten W
~O'zumien1u sfer kompełenltnych, ma czas
na postęp i wynalazki!
.
Tymczasem "wolność słO'wa" w radip
telerfonji winna w 3m1ę d:emok.racii ma'leźć jak naj-szersze zastosowa'nlie. Byłaby
ona ZlUrpeiłtnie zapewtnń<>na, gdyby kaiely
obywatel miał pl'awo zakładania sobie sta·
cj,i wysyłającej, pod<>hnie jak i każdy obywa,te~ ma pnl'WO wydawanła.t pi$!l1.8. Ij. ZWO'
ływania ~gromadzeń. Taka jednak ~upełna WO'lność ~ywania radioŁelefontU jeSlt te
chn5'ozm1Je niemo~li'wą. Nadana "depesza"
jednej SItacH nadaw. mo~e być t}"lkO' wtedy przyjęta, gdy odbiorca nastawi swój apararl: m ()IdpO'w:iOOlnlią długość fał. Liczba
zaś wżYWClJlnryclt rÓWl1iOczesnie łat je,SIt ogr,a'niozona, i'lO'ŚĆ wysyłających stacjil, któ
ł'e mO'gą niezaJ;erżnie o.d siebie wysytłać wia
domości bez wzajettllliego przes"llkacłzacta
SO'bw, nie może być wyższa od tlO'Śoi UlŻy
wallllych .równocześnie fał •
Nieu!l11kni one jest redy ogra.n~zen:ie
IlicZiby Slba'cH wysyłaąących. Zada.nie więc
demokrraJtycmeg<> ure~~owania ndio'OOle
fonj n pill1!ega na tern, by zap~ć równe
prawo W1SzyiSrtkim, któr.zy pragną korzyslać z uslłu.g r,adiO'Łelefon:u,
ograniczając
liczhę Łych, którzy chcą zakładać stacje
wysył, ające. Nie da się tu pomyśleć 2IIl10nopOl!:izl()wanie pr7)ez pewne gl'Ulpy C'Ly pa.r
.tie. Na pro:~,a'1IlJach demO'kracji' widniały
dotąd: wo:knJo:ść prasy, zrzeszeń i zgromadzeń, prze·kO'nań reU,gi,jny:ch.
.
Ale dotychczasowy rejeSlt'r z,asadniczych praw demokracii nie wysta.rcm. 0'becnie. Postęp techniki żąda ror&ett"1,.enia tegO' rej.estru. Do wykaz;u praw, obei
muiących zas.ady demokracji, wejść mmi
WO!i!1JOŚĆ radiotelefonicznego porozumiewania sie. swoboda korzystania z postępu techniki.
.

W je(linym z o,s~tnidil1ll1imrer·ów gaJ
zety "Daily E~press" znadduje sJę wi,a dom ość, wymagając:aJ oczywiście, ze
wZlg'lędtu na waŻlliOść spra:wy. oficjalnego potwłlemdzenia, że zataiI'g. istniejący
pomiędzy rządem włoskim a Watyka"
nem od wlru 1870:-zostanie wreszci'e zli
kwi!dowany i; ż~ w 1I1:aS'tęp5t\yie tego fa:k
tu papież prz.esmnie silę uważać za więź
nia Waty}{aII1JIl.
Na 1110Cy wzaJemnego urJdadu, rząd
wrosk] ma· zwórcić Watyka.nowi cale
wzgórZlel watY'ka.ńskte, na którem zbudrqje wlasnym kos~tem p.abc LUJb serję
domów. t:ń1Zeznacrony'Cłl dJl:a kolegjtum
kard'ynaI'skiego. NJeza wlsłość Watykanu ma być zagwarantowana przez Lige
narodów.
Państwem kOścielnem lub pa:pneskiell11
zwa'lo się do 20 w.rzcśndia 1870 r. jedyne
państwo duchQwme, położone w środlko
wych W(oszech 11 ' zostające pod władzią
p~Plilem. jako głowy kościoła katolickil€
go. Do r. 1860 liczyło ono na 753 mile
t~adlratowe powi:ęmzcl1n1i 'Ptrzesz:lo 3 mt
]jony mieszkańców i ro~d~relrollle bY'to
.tJIlll ?1 prowilJtcjr. p'o przY'tączenulll w ro1ru 1860 dQ królestwa wl'o skiego 15 pro
wiocjiJ - zmniejszyło SIę znacznie, a w
T. 1870, Wiktor l3m~nruel, uJ,egaj.ąc prą
dOWi nrarodqwemu\ z!l11JJerzającemu do
ca.rkowirtego zjednocz.enia ziem wIoskiah. wysłał do papj'eżaJ 8 września hr.
OIlza d'l San MaTmo z oz'l1ajm.iJeniem,
że w i'I]:feresłe bezpieczeństwa W 'f och j
Stolicy Apostolskiej widz,i się Zl!TIIllSZonym do zajęcia Rzymu. U-gO wrześni,a
wojS1ka wIoskileJ wklroczyly do palństwa
kościelnego, a 20 {egoż mlesiąca generat Cadorna. po 5- godIzJi!nll1ej kanonadz,i'e
wszedł do Rzymu •
Po powszechoom gtosowand'll 2 paź.
dzi'erniJlGł, dekJrotem z 7 p'a~d.ziernika
1870 r.~ wcLelilt Wiktor Emanuel do
Włoch państwo 'kościelne, które powsta
to z da'wwanyc,h VI 755 !l'1. przez Pepina.
Ma1ego, królia Frall1ków, papieżowi' Stefatnowt · II })Osilad~oścj., należących ni'e..
gdyś do f,gzaJ1'lCihatu, a z,d'o bytych na
Longoba'Tdac.h, przeciw których wezwal 0'0 Steran. U nr). 'PIOmoc. DMowiznę
b
tę potwierdzrilł w 774 ITI. Karol W" z'<lJ..co
otrzymał od papieta Leona III w r. '800
komn:ę cesarską.
J1.JJŻ od dJlużSzego czasu wia<lomo bylo: że papież óbecny Objawia wielką po
jedAJawczość w Stosunku do Kwirynału.
Mimo oficjahrego nazewnątrz rozdźwlię
ku, J)a'pUeż W czasie ostan:iej . choroby
kJrtóła wlookilego~ obiawi'al widkie milIl
teresowatnliJe się sńanJem jego zdmwraJ ł
nieOiffcjaJnde Z"alSięgał . O Il1dttn informacf;
król zaś wloskf, tą samą ni~oftcjalną dlro
g,ą. serdecznre mu za t~ troskItw{)lść po
~ięk()wat J,e iel! mtem id:zJie O nastrój
to. jes~ OD o~ClIlIle bardzo kOir'ZYistny dó
z,1'l!kw1doWOOl:a r~ .na zawsze zatargu
pOmiędZy rządem w~oSlkim a Watyika00I11. Temu. t~ ' p1I'zypd!sa'Ć należy, że
wszeMde po~OS!k1 na tema!t owej liikwil'acj'ij majdtlją wszędizie ~alttwą wilarę.
_:0:--

Biali, którzy -zmienili

,

się

w mu~zynÓw.

w ~ św1ecie lekarskilm. w,,!
wolal wrerkie 'zailntel"esowam,i e wypIadek, siwi.elrdzema · u dwóch ' mężczyzn
komple.t nej zmiany .. barwY skóry.
W ·pienvszYm ~ John Viget't
rooomilk
fabrYce 'wyrobów stalowych w Sheffield, któr.y ,przOO: 7 -m~u la
ty wytk~ywal jeszcze zupełni'e '1lormalne zabaJr'Wieni'e skóry, sta~ się obecnie
o.d głowy · aż do- stóp ja:khnś osobliwym
murzynem o błękmtno-cz'arn'ym kolorze.
Lekairtz.e nre znaJdują wyttumaczenia dla
tego ,n riezwyklego zjawisk<ł!.
O d"rugilm wy"pad'lru doooszą z Hull.
gdzie rów.n:ież skóra 'Pfewnego bia.lego
mężczyz!tlly z,ahatrwUa , srę na czarno.
Tym dTlugi'm ś\vteto upieczonym murzy
nem. , je5t. 6O-1etni' marynarz nazwiiS'kiem
Slt:id:tilto, który dawD~j był jasnym blon
dynem o bar&~ bial,ej skórze. Ob.eonie
twarz je,go~ szyja t r:ęce stały się kom·
pletnie ~e, podczas 191cl'y piersi' jI mmioM wy1ka'1lu,ia :tY'lik.o .,. zn.aczne przy...

w

cPemnienie.t·

l'~az
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Magistrat redukuje i tworzy nowe stanowiska
na które

zostaną powołani

zaufani lUdzie stronnictw
rządzących•.

Jak . się dowiadujemy magistrat
do sporządzenia list redukcyjnych.
Wymówienia nastąpią z dniem
1 kwietnia. i obejmą prawie

Kalinowskiego ma być mianowany
jeden z wyższych urzędników, urzę·
du mieszkaniowego, członek IW. Z. L
natomiast p. Kalinowski ma obją'
nowoutworzone stanowisko sekreta·
rza prezydjum magistratu, równocześ
nie utworzone ma być stanowisko
sekretarza prezydjum rady miejskiej,
które obejmie p. Dziamarski, b. dyM
rektor zarządu miejskiego, w wydziałach zaś budownictwa i prezydjal.
nym ma być przeprowadzone połą
czenie referatów.

przystąpił już

wszystkie
trackie.=

IMPERATRIX

wydziały

magis-

.

Redukcja ta wyniesie

OKoło

15

proc. personelu.
Jednocześnie mają nastąpić zmiacałym szeregu wyższych sta-

ny na

nowisk w magistracie: i tak na miej.sce wice-dyr. zarządu miejskiego p.

,
Złe\ się

olJwo[ie MUlna Konto - ra,i~y frywolne.

w ciągu ostatnich, dni stale, obserwo.wane ' jest spóź.niani,e się pociągów bez u·
zasadnionych przyczyn.
.,
Nawet pociągi t. zW. l,?kalne, które kursowały nader sprawnie,. obecnie przychodzą z doś'ć znaczne'm, ldlkudziesięciominu.
towem opóźnieniem.
Jednocześnie po ostatni~j zwyżce dało
się zauważyć ponowne, zmniejszenie się
ruchu .pasaterów, szczeg?lnie, V( 2-ej i l-ej

'Więlki łódzki film obyczajowo-kryminalno...manufaktui.

rowy ,w

..-ł~

.

aktac~'
.

,(Z 'teki karykatur

i

częś~iach. ,·

(Ciąg dalszy)
\

.

'.

~,

.

państwie

I{olejowym.

Pociągi się spÓźniają, liczba pasażerów zmniejsza się,
a złodzieje wciąż grasująo .

~----------------~'-~'--------------~--------------~

1::.

dzieje. w

-.

i

Stanisława I)obr~yńskiego;)

klasie, której przedziały, nawet IN pocią•
gach kurjerskich, są zupełnie próżne.
Niewątpliwie ten stan rzeczy wpłynie
na przyspieszenie przetworzenia z kolei
państwowych przedsiębiorstwa prywatnego
co jest już od dawna pIOjektowane.
Natomiast nie uległ zmianie stan , bez..
pieczeństwa na kolejach, który nadal jest
fatalny, a 'ilość kradzieży kolejowych dosięga fantastycznych liczb.

Przed wyborami do kasy Chorych.

I

Agitacja przedwyborcza wzma.$a się.

_ •.ł

Agitacja przedwyborcza do kasy dzą listy inteligencji pracującej.
Chorych wzmaga się, szczególnie Natomiast w kurji pracodawców
zażarta walka prowadzona jest po- sytuacja jest dotychczas niewyjaśnio
między listami klasowych ZWiąZkówl na, aczkolwiek faktem jest, że pozawodowych i związku "Praca".
szczególne związki pójdą do wybo··
Niemniej wytężoną akcję prowa- ró.w oddzielnie •

..... -..-. . .

A

"ł

VlL

tata w. łzach
do domu,
. .
Nad n<Jwym planem konto znów
JĄł myśleć po kryjomu-

Ody zonka 'potem Udała się

tcluwazył wagon ł
Pomyślał: "To paradne!

Gangrena zepsucia i depr~wacji wdziera
.
między dziatwę szkolną. ..'

vm~

'W'j"ęc do cukierni- wpdł co tchu,
Niby (a~pwy dragon
·1 już . kupcowi Drel< i S-ka

ZwyrOdnienie, !łcllóre w uo01e pl()Wo1~ de potiOję,~ótaJ

Sprzedaje cały wagon.

II

więc zaTaził dZliewczynkę.

chQryj

ZaDJi.ep.okQjcma. tern, zwróciła się <.10
PJrzle:s,tuchiiWany przez poHcję AdaŚ oAdaJsia z maciewyńJską prośbą, _aby . je,j Swilla:dicz-ył, że baa:d1zo wie'lu jego ko[eg6w
opowiedział o swoich dJoteglilWlOścila.'ch, siko1n;)'ICh utbrzymu.;e podobnE; stiosu;nJci. 2

,Zgrzyty.

I;'r'zY

herb~tce.

(Według

SiedząC przY

stole,

.Chł:opieo l'lJe łzami prZ'y'Xlliał się, że

-,

Heinego).

dmewc2l-yll!kami.
..
l
Spa:awawywołała nadJZwyczajne wrautrzymuje stos.unki z 13-1etnlą Anie Cią· ienie w/ S1fer-ach ll"od7.idiel'Sklch ~ pedago~a.t)m A~ z:aw1ad~ o ~ lak gi~7P;-yph Lw.o;wa.

.

,piją herbatkę,'

"

miłości gawędzą dużo: . '.
Panowie mają maniery gładkie" '
Panie przykładem czułości ·s.uią.

I o

>

lW'clfeIsOlt
, Przez

---,.

Ksl~zna wzdychaJąc, s~ep.Cl:e boleśnie,:
"Miłość jest wielkim ,Lgrotnym szal:-"!:'
. l roztargniona snać, jednQcześnle

l

•

"I -

,

•

Hamela (Łódź) -

Nilscwajg (PłoCk) .
Prz.ebieg zajmujący. Tempo ostre •
Na 'ki['ka mn)niUt prze'd przerwą ·lia..

meta lllrzerzudwszy pir'zeciwni·k:ru kiJkakrotnie przletz glowę, kładzie gO na fo-

drożyźni~,a. ~apłyvJa.

wmilbeniln :ii bit,

Zi

s0';Y'

. .

.
I

.

.,~

:ArMfelrJ 'Pt' BruszewS'kIi.

..'

B. Or-a(l1I.

t'elflsetta!.

. Wiatfua g6rna'.
;Wynik rettl1llS0WY,

.Sat.

oDa] pa11tU1" Jliid'

rowna.
_,o.
sta:łe silę.' frapującą. Kolos, staJ.e atakuje,
'N, 15 'll!' :po wz.alemnyd1'prohacli ~rł Z wJeJikim w'Y'SJi~ikrem udJaj.e SPe Śp1ewa··
l<,fad.z'1:~ Ml,ehelsol1 prr~z,ec:nw:llIfka ~l'a zle.... c ikJowt i\.ń1rzym~ć' \lo końca w:Jnnilk 1OOrI1ił.'

młlę, kdka "makall'ouow', :nagły ohwy't
"tour de tete" , PetJen.·sen jedlooJk 'p()r'ob~o. tern uildlka pewmrej p'ora1żklit. .
Po przerwie sza.}.a zwycięs~wa prze·
chyJ:a się systemarty-cwLe na stronę ~e

Przysuwa. radcy.' Ciasto ,z migdałem.
,. ·Ty jedna mUczysz, o m'ójaui~leł.· "
Sród tych czcigodnych ł U1ąl)lr~'ch g()SC!1
Ody sami będzłem, powiesz mi wiele
O swych uczuciach i swej .mHoścl.-

n:OtwaJ - Peterseu (Dania)' OOZ'Sl~Uf~Zlnlite, g(t'y"z
pWerW'Wę 1kiitka mil,lm ·wab 5{)~adfa'., tocz.ąaal się
I

podagrze, -:. ,

"Bo co zanadto - zawszt1nłezdr'owo",
Dziewczę - podlotek wtrąca: "A jakże!".

fala

_-

dzień.

XXXIV

Radczyni patrzy naó ironłczili~' ; .'
Lecz pe.wnym głosem ni.ó~j ."Z"alster'
. ~Mozna - żostroźna!" ~ riekł kSiądz surowo,
złorzecząc wńciekłel .

-. ...
,

Walki francuskie w cyrku :A. Ciniselli.

..,Kochac się. m~~na" lecz platoniCznie"
Rzekł radca - "serce być' musi czyste"

W duchu

prre5il'uchała -dziew~

nej ogamia coraz sz,eil"Sl'Le .kręgi SipołecZle:n czynkę,.
stwa, w s:mlon1"ID pędz~e zaczyna się
Opowi,adalfłile dziewczynkii to ;edJna..
wdzierać nlie tylko międ;21y m'łod~t lecz wiclka. karla z dz.iej6w medoli dziedń'
i dziatwę sz;k~ną.
,stw.a,.
Pewnego wleC2loru rodz1ce AujlC'lci
Zastraszaj~cy wwa:cłek' i.alde] ({lepra- kwaHoWJllie SipIl"Z0C'Za1i si-ę między sobą,
waoH n.otuje lwoWlSka.kronika policyjna .Wi)'lsttS.'SlZlooa dziewc.zynka uciekła z dorotl
:Matka S-letniego 'Adasi:a 'zauważyła
Na nooleg przyjął ją sątSiad, ślusarz ko
te sy:ruek ~ej ód pewnego cZ'asu zdlradrza lejowy, w nocry "tlkltwy opiekun" dopuobjawy choroby wenell"Ycz,nej.,
śdł się na 'oiej gwałtu, .a ponieważ był

Zadatek wziął i bardzo rad
Vś!miecha się wciąż mile
,
Potychcza~ wciąż wpadałem, acb,
t'zeklby'pewno mądrze tos, .
Lecz dziś na pomysł wpądnę".
.Gdybyni~... dalszy ciąg za chwilę·

Wtem

się
. ~.

pa:tkL

'

w

językach

polskim, fra.ncusklnl,
niemieckim i rosyjskim
poleca w wielkim wyborze

[1.ytnlnia
Ul. Pr.ez

HowOś[i

"

Alfreda Sfrautha

Narutowicza (Dzielna) 14,
.
Tel. 13-85.
AłwnamenŁ miesięczny 2.500.000 rok

..,...

~"I-. !II.'~!l1!. !ł.~J~~"U!M'~<.JlrfO_4l!I~ !\.,~~.:.~
"'GO er......... i'i "" er' ....

'i!i~.~,n~ l'4-a iI',~,

Grlkis (Łotwa) - 'Spiewac7.ek (Czecho "'ZYTAJCIĘ
Zbole zdrożało w ciągu : ostatnie'... : 3-ch dni'o 20 proc.·
słowacja);
~
.Ceny artykułów żywnościowych
Również giełda zbożowa wyka~uSpo-t;kani,e d~·ugi.e.

w dalszym

ciągu zdradzają

I

w hurcie je

z\vyżkę,

która w ·ciągu ostatnIch

Prz,~ e.g, zaJmuJący,"

e

"
'k
kt'or~ odb"tJa. 3, d~1. doSl~g
. ł ~ 20 proc..
Vi2l'hll gorna do pauzy.
.
.d
t en
enCJę zwyz ową,
Po przeirw'ie walka więcej j}artcrowa
się zwłaszcza, wobec zamierzanego
Nlewątpltwle, ~vob~c z~ego. sta.n~111:JrZj~cz'enn przewa'ga Griki'sa j~st ~vilocz
po. ~niesienia c~ł konsumcyjnych, na dróg zwyżka. rozc!ąg t11e Slę rowmez n~. Cl~~./~lamł. z0P~śni:CY st:lra~ą ~lG po-- ~m;~~~mI~~~~~~~~
~r~y~uJy. ~Qlo)ljallle._
na warzy\~,-a 1. nabIał.
Ci.1WYCIC wz.ztJemme za prz.... dnr 1)a.S, lecz W

.' :'H ,
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będziemy chodzić

bez butów?

' Buty "są u nas najdroższym artykułem codziennei potrzeby~

KLASYCZNA EPOKOWA
.............
P R E M JER A! • ::::::::::::::

Znaczenie butów jest niemal sym-\ mysłu wytwarzającego gotowe obuwie, ceł obuwie podrożeje u nas jeszcze
boliczne. Powiedzieć o kimś, że nie mamy rozwiniętego na wielką o 50 procent.
"chodz!, be~ ~ut,ÓW,"' jest to samo, \5~~lę - te ws~ystkie ,,,fabryki po Są to zupełnie niesłychane rzeczy.
co powl~d~lec, ,ze Jest ?~dzarz~m. , roznych Radomtac~, SIedlcach, par- Wysokie ceny obuwia u nas są niePoczątek o godz, 5-t!j po południu.
Tak SIę ]~~OS po wOJm~ złozyło. 1 tac~ą ?rdynarną ,1 ohydną t~ndetę. usprawiedliwione - wywołane .tylko
coraz bardZIe] w, tym ~Ierunku Sl.ę A l V:Iększe krajowe fabryk~," lep- lichwą szewską i fantastycznymi zy·
składa, że szerokI ogoł - byna] szego, nawet "luksusowego obu- skami fabrykantów obuwia
mniej nie symbolicznie, lecz faktycz· wia, nie mogą się równać ani jako.
.'.
Dziś ODEOn Dziś
nie i bez przenośni - niedługo ścią użytych materjałów, ani jakością , Są t~ ~o~lem zupe,łhle archalczn~
będzie chodzit bez butów. roboty i "czystością" wykończenia 1 "rosYJsk!e ~once~CJe - hodowac
Sprawia to niesłychana drożyzna z obuwiem czeskiem i wiedeńskiem sztuczme Ja~ąs gałą~ ~rzemysłu prze2
obuwia. ' Butg są u ,nas naj- naprzykład.
wprowadzam e dla me] protekcYjnych
droższym artykułem codzien- Tu dochodzimy do trzedej przy- ,,?c~ronnych" ceł. Metoda protek.
Wstrząsający dramat amerykańsld
nej potrzeby, dwa razy droższym, czyny, która stanowi jądro rzeczy, Cjomzmu celne~o była .dobra sto l~i
w 7 aktach. W roli głównej Ryszard
niż był przed wbjną. Biorąc cenę Nasi fabrykanci obuwia, kt6- t~n:u - ale n~e obecme, ~!zy teraz·
Barłhelmes znakomity partner Lilja.
ny Gcsh.-Początek przedstawień o g.
przeciętną, trzeba stwierdzić, te para rzy produkują drogo, ordy.. me]szrm ~ta!1Ie, p~odukCjI przemy·
5 p.p. w soboty, nieeziele i śwtęta o g.
butów takiej jakości, jaka przed narnie i ile, zapewnili sobie słoweJ n~ .swleq~ 1 przy obecnem
3 p. p.
wojną kosztowała 6 rubli pewnego rodzaju monopol połącze~1U. org~n.lzmu, gospodar~ze~o
czyli 3 dOląry - ~becnie ko- na· obdzieranie szerokiego całego SWlat~ sCl~łeml" węzłamI ,me
szłuje około 6 dolar6w.
og6łu konsument6w ze sk6- tylko komumkac,YJneml. Co bOWIem
Z oślej łąki.
Jakim sposobem tak się stało, jak ry za lichą skórę swoich bu- ozna~za,. co poc~ąga za sobą odgro.
do
teg<? doszłq? Po pierwsze, przez łów-przez wymuszenie wy- dze;ue SIę Polski od Euro~y murem
słanie się
zupełne wypuszczenie szewców i sokich ceł "ochc-onnych"' na ceł o c ~ r n n y ~ h, ktore . kon·
fiłosemickiem. fabrykantów z pod tępienia lichwy. obuwie sprowadzane z zagranicy. sekwentm.e zmuszają fa,brykantow d~
Dowcip odpowiedni dla uMomen- Skromna podwyżka ceny każdego W ten sposób uwolnili się od kon- coraz t~ mny~h gałęZI . przemysłuł
tu" na szpaltach łódzkiego organu artykułu była karana 11 kupca i pro- kurencji, któraby ich zmusiła do u. To, - ze ~asI fabrykan~l~ w danym
ósemki.
~ucenta -. tylko szewc, choćby po· lepszenia krajowej produkcji. Obec· razl,e obUWIa, ?ę?~ WCt'l:Z produko.
.
W'
, " hczył sobIe 100 proc. ponad cene nie znowu bierzemy' cyfry prze- wac coraz droze} 1 gorze), opuszczą
tlkazaf s~c~~~i~~~~as~~;:t:e()'~R~~;~~u w.łasną, przedstawiał "kalkulację" i ciętne - płaci się od przywożonej się zupe!ni~ - podcz~s, 'gdy ~a c~·
.Myśli Niepooległej": ~thodził ~ało .. Na lichwę robocł~ny pary obuwia zagranicznego 5 złotych łym SWl~Cl~ p~0~ukCJa będzl~ s~ę
I "kalkulaCJI" me było kary.
iranków cła, czyli prawie tyle, ile doskona~lć 1 tamec, u ~a~ będZIe SI~
LEKCJA GEOGRAFJI.
Druga przyczyna jest wspólna z kosztuje netto jeden cały but...
panoszyc ~artwe, pren;t]owane cłam1
~zecz dzieje S'fę w szkole męs- wielu .. inne mi gałęziami przemysłu _
Ale tego jeszcze naszym fabry- partactwo 1 bezkarna hchwa.
kiej
prowincjonalnego
· miasteczka.
.
iCle
' rte h a organtzacja
.
kan t om ob
' mal o. P rze d k ilk u
niedaleko
stolicy, podczas
odwie- j est t o mlanow
uW1a
Trzeba na rok otworzyć granic~
dzin szkoły przez wizytatora.
naszeg? przemysłu .skórniczego i ?nia~i - wy~tąpili o~i z ~uchwałem zmniej.szyć cło, wtedy robotnicy we"
Osoby: wizytator, ksiądz pre- sz;wsktego .• Wywozimy za gra: ządamem o podwyzsze~le dotych- zmą S1ę do szybszej i dokładniejszeJ
fekt, nauczycie!ka, uczniowie.
nicę swoJe ~k6ry surowe I czasowych ceł. Według tch projek- pracy, fabrykanci do lepszych po..
N~ stoIte stOt gl?b US.
,
J;;lm > p"',zeroblo~e sp,rowadza- tów, cło od pary zagranicznego o' my słów, do sprowadzenia lepszycl<
WlzytaPowiedP
or Cdomi,Je dchłopcze,
nego z uc~
my' za podw6·
' ma wynoslc
" t eraz przecIę
' tnt~
' ~a~zyn, garbarze do lepszych, solid-l~
niów):
dla.:
. '
Jne ~eny" z PO- bUWIa
czego ten globus ma tak pocbyło wrotem, Jako .. z~gr~ntczne . Prze- około 10 franków złotych - czyh me]szych metod wyptawiania skóry
osadto~~ oś?"
mys.ł nasz garbars~l ~est mało ro~- t~le, ile kosztuje netto cała para bu· - a iedn~ i drudzy zrezygnują prze·
, U~zen: P,ante. wl,z~tator~e, to Wtnlęty: a ten, ktory Jest, produkUje tow...
dewszystklem z nadmiernych zyskówt
nteW]~"'tJta me N01e Wl men...
Jakie po tem buŁy nie mają u w których ździeraniu teraz nikt "im nie
, tle: Wierzchy są licho wyprat o może ty mI wione
lzy a(wskazuj~
or:
o innegq
.? P r~e· przeszkadza.
powiesz
ucznia)?
, Skó
. ry pO d ~szwowe n.as byc' h orren dal'
me drogle:
2-gi uczeń: Panie wizytatorz~ rz,.dk:ie i . prz e l1:l,.kaJą ce • Prze· clei zaraz po wprowadzenIU takich
S~. M.
Ci

I

I

,Je~en Bfle[iw trIem'

"Rozwój"
pismem

°

b

I

naprawdę;

ja też nie, u nas w cza~
sie pauzy wcale nie było tego
globusu .. ..
Wizytator (do nauczycielki): Proszę pani, chłopcy nie wiedzą, może więc pani zechce objaśnić kwestję pochylenia osi?
Nauczydelka: Panie włzytatorze... chłopcy istotnie niewinni,
myśmy już taki kupili...
Ksiądz prefekt (do nauczycielki
tonem wyrzutu, widząc niezado~
wolenie na twarzy wizytatora): A
mówiłem, mówiłem 'tyle razy nte
kupować u żydów t
A. więc _Myśl Niepodleg~a" l' _Roz~ .. " "t"
dn'
k'
1
,Ol zmlen,l y z~s~ IC,ZO le~l.lflek" i stały
~lę
ptsmami wysmlewaJącym1 kier i wy.
tirwiwającymi zasadę "swój do swego.. .
~łodej parze szcześą Boże!
H

A T
•

'

ut.
\

Sprawa, która interesuje
młode mężatki.
Minjls'berj.um pracy [ opieki S'P'ołecmej
wa.
ttmkn kannfeni'a Il!l.emo.w!ąt pmez: Zla'W'OC:ł1o
wy.dał'O r'O'2'.lporz.ądze nie , normoj'Uące

we

ka1'mi:d,e:lkli.

:

ZasadniiCzą tetlidJenc,ją rozp,oTządzerua·

~ar~ienla . diZli:eci przez
"G:awodlowe kalI'ml1ctel'kl', aby nile .pO'z,bawać
Wlł:aIS1liych dmeoi kannleielek piersGJ matki
~ t~go. powodu maroka może przyjąć karnCle~ę .(~;n,~ę) do SIWego dJZliecka, je.ś11
NykaJz,e SIlę sWLadeclwem lek.wrskim że
iziecko jest zd~owe. Karmidelik a mś' mu
,i mieć ze2'lWolenie Wił,adizy, udiz:i elone pod
wanmlclem , że w,1asne jej d'Z~eC'k'O te'ż kall"
ln't'Onę będz.ie piersi-ą i że &ieako. t'o jest
rorOlWe" O le karD'll1ci1elka
Merze obce
h1ecko na karnt~enie do sie,b ie clio domu,
nusil wykazać. ze w.arunki jej miesZlkani:a
\ ogió!n e lżycC!we _,~j~I!~~a~Mllcję, że dJzłec
'c? ~e U egnle sz:tWUJdiwym wpływom. Kar
'!l1',Ci1e a może ~~yjąć :najwyżej
dtwoł~
Ilz;llec't do kannilen l'a. Praca
zarobkowa
ta~midelM 5e.Sil: W)'lkIucz,ona. W razie po

: fest og'l'ankz.enLE:

...
'

_0

$

p aIące

SI-

. Baidz~ n~e· lubię pisa·ć .o rzeczach nie
przytZWOi,tych, . a zWlła9Zlcu, co "dotyka...
wZ1g1ędem fugo co i owsz.em" - jak to
pOW'!Jediział II:jedłwuznacznie Boy.
. Nie dla tego trym uwalŻał "te rze<:xy",
które SI2lanujq,cy silę auił:oc w swe'j psyoho~iogiczner p'OWieś.ci uml0jętni.e odtwlar.za z
wyrazistą prawd'ą zapo.mo,cąkropek. Nie
d1a.tet'.o nawet, by patrzeć p~ez pals L_ ...L1_
1. b
ki 1
oe na lUlU!Zł1{;i:e S'la ,om ,a e popros'tu dla
tego, że i,em2lIl Oa1k każd'Y sza!l1\.tjący się
sprawozdawca sądowy) hardz.o dyskret·
11'Y, dJoOOze wyc.howanJY t O' rzeczach d:raż,}iwycb t!i:ie mający nawelt nlielonego" po" 4

jęcia.

I

Hofman, na ar6ice wio'dąceJ do wsi KMai
kowizny...
Sąd okręgowy pod przewodnictwem'
p
sędziego Kulikowskiego rozważał tę sprt
'"
wę przy drzwiach mmknię,tych.
.,
Po rozpabrzetW sp.rawe'k "namięftie1
prz'ybyci'e m.ł.Odej osóbki m1ało spol{o1n e - go" ~ranciszka, skazano-go na 6 miesięcj
mu domowi przynieoŚć.
więZIenia, z zaliczeniem 2-ch m:LeSlięą
Sympatyczna Stt.lhlokatodia p'ra<:O'W'aJa aresmu policyjnego. .
Wiracała dość wczdme, nie przyjmo,wała
A. R.
u si.ebie gości, me używała rurek do kar .!!!!!!!!..!!!!!!+!'~!!!W!!*!!W*~ł!-!!M!!WM~
bowania i wOog&le zachowywała Siię jak
._

Pary.

należy

Nagły zgon

Więc m.oiŻeby p~ycie fo nkum nre
,, '
..
zom ł Wł'
d b
W mleszkamu przy ul Wól
• k'
a ()
'i~cO'ne.. az'd!"". k~.J:
UtIlCa, g y y
:
czans l~
pewne,go duta (nie pam1ętam już dokła- nr. 65 zmarła nagle 44-letma Ryfka KG
d'l1li.e w jakLch się to stało okol~czno- żuch.

ściach) panna Fr~ndszka nie Sipostrze,gła
te paD Ry>sza!"d Je'S;f: mężczyz.ną... wcale,
wcaile - i. rozipoc,zęła nań swe ataki'.
Octtąd w SlpOkoj~m pożVdu naS!Łąpił
Z'Uipełn'Y pr'ZIewrót: Sip'o kój pIl"zes'\rulistnieć
a btie-dn,y pan RYlSz.ard nie m6g'ł się p.opro
.stiU opędzić.
Gdy wycli'oozi.ł z CIomu, 'i dy wracał
na schodach, w bumie, jedinem sJ;o,we~
wszędzie mu panna Franci'SlZika afekt go.

.
,
.. Aw dodla'łJlW :ftcLti ~ę sytuacja złożyła',
że muszę z o'howiąZJku d!zie,um'karskiego
pisać naraz o dwó'Ch 1tudiiach, którzy się
palm" nlu&zę więc pis. ać o n' am'i~ętnet pa.
l'ze.
, .
Copraw&. tiOOj czy P'1"Zw a·dek" iCh naz
wiska li osbhowości złączył ze sobą w s-po tlący wypO'wi!adała.
·
s'Ób dość dziwny - ·n'te 'chodzi o to 00Aż pewne/go. dnia,gd.'Y 'tona pana Ry,,?,i~, że pa:Fi,ll :się do Sliehie: ten fakt nie szanrda wysz.łn.a w t'OW.arzys,t wie do tea,t'ru,,'
nia~ Wcałe mietjisca,
~a.,na Frac1lszka kPosłanOWi!ta pnypu. f:J'ie, znali si~ nawet zupełne aż do 's pra SClC gen.e~a;ny a t a '.
,
.
wy l m1gdyhy tch pewno IO's -szyderca nie
Romeuhż-owała SIę
złączył z.e sobą w i,edną parę, gdyby n'ie szła be~ ten,a dy ' &o gabl~~t~~ec,o 1 we

,!:upa zabezpieczono na miejscu, at da
.zelscla władz sądowo-policyjnych.

Atak histeryczny.
26 letnia robotnica Elfryda Jeske m
ul. Gdańskiej około nr. 77 dostała \ nao-!e
ataku histerycznego.
b
Lek~,rz pogotowia udzielił jej pomoc)
na staC]l.

·
·
Imo -S ł'
onca, mimo wIosny.

M·

J.. .

Lekarz pogotowia udzielił jej pomocy.

Poród w bramie

Wdzięki jej nie podniec~y widocznie
pana Ryszarda, gdyz nastąplła tylko na
skutek tego "ataku" dość gł>ośna rozmo.
wa, a później - awantura.
Wobec tego pan Ryszard wniósł do
sądu skargę o ek~misję z zajmowanego
przez pannę Francls~kę pokOJU.
Sąd przychylił się do jego wywo(Mw;
biedna ofiara swych namliętnoś<:i została
bez pokoju, no, i bez.. .. pana Ryszarda.

•
W bramie domu Ng 42 przy ul. An.
drzeja, dostała bólów przedporodowych 22
letnia Anna Skórnik.
,Za:-v~zwany lekarz pogotowia, 'po udziel~n1U jej pomocy, odwiózł ją wraz z dzieck1em do przytułku przy ul. Dzielnej 60.

•
•
•
,
~!s~orJa a1'u~iego nooreru ·"namiętnej
,Kie?'y patlllla FrandszKa S. wprow.a~errzatnl2g,o. wy:padkt~ śmierci nileJtlloWllę. d~a Slę ~o suMokarorka d'O mi'e su:a- pary Jest znacznie prostszą i mniej cie,tła, karmj/clelika 'tIr.aet prawo
kannie;rWa Ma ~ań/stwa RyszardO'Sil:wta roi, .nlic me kawą.
d k3~~ł~tn~ Francisz~K Pet~rma:n usHował
~cY.rh . dz~d.
,
z00llllJoll.owało w-sttlzą.ś.nień i. burz, jakie
() o. ac pw~tll. .!la osobIe ,Whulyą!:awy

l,4-,tetniej córce ~Qbotnika Zofji Czetk~skleJ, oraz 14-Ietmej Marji Sobczaków.
me na ul. Kilińskiego _nr. 15 spadła cegła
z dachu
Obydwie ' otrzymały rany głowy. Le
karz OO2'-otowia udzielił im oomocy.

!k

ten dZ1W'ltl'V l'rzwadek, że' sprawy ],ch, róż
ne copra w da. w tlreśd, ale na WSIpólnem
podło.źu nanllętności wyrosłe - zn.alazły
się tego 's~mego dnia 00. wckandZJie sądu
jedna po .dJrugiej.
'
Nie los-szyderca, ale z.łosliwy i wszędobytski dz.iennikan po,d ;'edn1 ą mch podcią~ rubl1"~kę "Migawe:k sądowych" i

Na rogu Cegielnianej i Lipowe' 54-1et.
nia Ha Beatus poślizgnęta się i up!dła nn.
tłukłszy się dotkliwie,
.
' ł:"~

.~'~~/ednym złączył tYltułem
•.

'A

hyło to.

tali:

•

.•

-

namiętn,ej

C

egłą Z

dachu.

,~1)r

ow

lfll:nll'Hlil

Łódź.

24 marca 1924

Warszawska

giełda

walutowa.

(Telefonem od sprawozd. giełdowego "Expressu").
GOTóWKA.
Dolary 9.350.000-9.300,000.

Kopenhaga 1j425.000~
Londyn 39.450.000.
"
Nowy Jork 9,200.000-9,240.000.
Paryż 485.000.
Praga 260.000.
Szwajcarja 1,585.000.
Sztokholm 2,415,000
Wiedeń 129,000.
Włechy 394,000. '

Giełd"

GIEŁDA LONDYŃSKA'.

Nowy Jark 429,75
Fil'!ancja 81,25
Belgja 102,50
" ,
,Włochy 94,50
Szwajcarja 24,86
Hiszpamtfa 33,02 ~ pól
PO'rtIugalja 1,68
łio'laondja 11,6~ i trzy czwail'ta
~ .

"fIPRUS WlEtlOanY'
Łódź

24 marca 1924

zagraniczne.
Amsterdaanl40,25 ,
Kope~lłia-gru 59,10 J
::-..~ .Chrysijarnja 52,00 ~

--~

(-

GIEŁDA KOPENHASU. j .
CZEKI.
Belgja 410,000-405,000.
'\/ _ "
Kopeuhaga, 22 marca'.
, I:oooyrr 27,50
Holandja 3,433,500
, Nowy JOtrIk: 646,50
Londyn 40,150.oo~39:850,OOO.
Paryż 34,00
Nowy Jork 9,350.000-9.300,000,
An.rtwerpja 27,25
GIEŁDA AMSTERDAMSI(A~
Paryż 515,000-508,000.
Zurych 111,00
DRUGIE NOTOWANIA WARSZAWAmsterdam. 22 marca.
'Amsterdam 237 .
Praga 271.05p-264.000. 1 )
'<: SztdktoLrn 169,50
Lon-d yn 11,63 ~ sFedem ósmyoh
SKIE.
lbwajcarja 1,615.000-1.606,000.
ChTyS'tjan,ja 88,00
Berlin O, ~ trzy CZW<li!1te za biljon'
Wiedeń 132,10-131,00.
Dolary 9,350.000 (w obrotach międz)
Hełsittrg;fors 16,05
Paryż 14,30
ban:kowych),
Włochy 404,500-402,150.
P,r.aga 18,05
Szwajcarja' 46,75
9.425.000 (w obr,o tach pryZłoty frank 1,800.000.
Rzym
27,00 '~:.,
Wiedeń 0,0038
watnych).
Kopen1h aga 42,10 •
M.i1jonówka 1,OCO.ooo-900.ooo
Sztokholm 71,30
'1~N NOTOWANI~ BAWEŁNY. ~'_
950.000. TRZECIE NOTOWANIA WARSZAW.
Chrystj'alllja
37,15
Bony złole 1,350,000-1.400,000.
SI(IE'
,P?r:'l', , ,~ <, ' Nowy York. 22 mal1ta'.
No,wy JOl'lk 270,50
bez zmian.
Pożyczkad olarowa 5,635,000nowoz do Portów Atlantyku i Golf'!!
Br,uks'eaa 11,37 ~ pól
7,000
•
5.660.o00-5,MO,OOO,
Madryt 33,10
DowOz wewnątrz Ikra:ju ~,.ooo -',
Tendencja bez zm:any. Franki i liry PIERWSZA PRZEDGIEŁDA GDAN.
M'lochy 11,60 ' ,' ;
Loco 28,85
vłoskie zwyżkowały.
\
SKA.
Mail'uC 28,54-28,56
;-~~!ł: GIEŁDA NOWOJORSKA'~
GDA~SK, 24 marca. (Telefonem od
Maj 2,8 ,80-28,83
~:"-'i".'
Nowy Jork, 22 maroa.
PIERWSZA PRZEDGIEŁDA 'WARsprawozdawcy giełdowego "Expressu).
r
Lipiec 28,20-28,23
SZAWSKA.
Lonidy/I]
4,29,00
' ~;,_L,-:,~
Marka PQlLska 0,62.
Sieroiletń 27,00
Belgia 389.000.
Wa:-sza wa 0,63.
Londyn 60 dln~ 4,26,00
Wrzesn'leń 26,40 I
Holandja 2,390.000.
Dolary 5,81.
Paryż 5,30
P~dz.ilemilk 25,72
Amsterdam 36,85
Grudzień 25,33 '
Kopenhaga! 15,61.
" S.ty~eń 24,9S '"
Praga 2,90
10,
Nowy 'O rlean, 22 m~rca.
Berlin 22 t J)Ół ......, 22 il trzy czw,ar~ t . ',_
centów
za
biłjon.
I, BANKOWE.
Pirlej 3900-3850-4
Loco 29,13
Ła'
z
y
650-675-670
,.
:
;,
GIEŁDA
SZTOKHOLMSKA
'
"
'.
Brunk Dyskontowy 37-35.
.
,{,b
IMarzec
M aj 28,9229,17,
3an k Handlowy 34-35.500-34.500.
Li""''''''
"8,08
Sztokholm, 22 marca'.
.p ......... ~
9ank dla H. i Przem. 6.550-6.350. ' m, DRZEWNE.• NAFTOWE I META.
LURGICZNE.
Londyni 16,25
PaidJzu'Jel'1l1dk 25,14
Ban.!.<; Kredytowy 2,200-2.100-2,200
Berin 0,88 za hidiO'l1
(1r:UJdzień 24,8
Drzewny Przem. i Handel 1,750.
Bank Han. w Pozn. 9.500-10-9.600
War.
T.
Kop.
Węg.
28-27-27,250
(4)
PrurlYż
20,50
Brema, 22 marca.
Bank Przem. we Lwowie 2,l00-2.D50
Poili~ka Nafta 2,450-2.250-2.275.
B k eJ.a
13anik Zachodni 11-12--11 (6 em.)
P l P
N ft 4 100-4 025-4 100
rU! 's
16,50
. , CeD!a1 za: t 1dg. 31,30 centów amery·
10.500-10.400.
Bank Zjedn. Z. Pol. 5.500.
6,750, Mi
Bank Zw. Sp. zarob, 23.350-22.500Lenartowicz
700-725-720.
22.900.
Cegielski 2,675-2,550.
Bank Zw. Ziemian 750.
Fitzner 40--39.500-39.750 (4)'
Chciał widzieć
żony.
Lilpop
3,100-2,975-3.
n. 'CHEMICZNE ELEKTRYCZNE, CUSmierć
ręki
przeszkodziła
Modrzejów 60-56.500-57 .500 '(5~.
, KROWE. CEMENTOWE:
NorbHn 3,150-2.900.
W L ouisvil!I e , w stanie KenŁucky w dał się 00 domu, otworzywszy własn,ytl
O rth wein 1,875-2,225-2.125.
Ce'rata. 775-700-750
Ameryce, rozegrała się llIiedawno wsbrzą kluczem ni.es:postrzeżen:ie drzwi.
Ostrowieckie
47.750--46.500.
Grodzisk 3600-3650-3625
sająca tragedja, której ofia!l'ą padł zamo~
'\/( SWi~ni za&tał, jak było do przewl
Parowozy 1,900-1.800.
Kijewski 1800-1700
ny kU'Piec Ryszard Heaton.
dzen1a, obOje kochanków. Zagroziwszy
Pocisk
5,650-5.500.
Puls 1750-1700-1725
Heaton ożenił się przed kHku laty % im rewolwe'l"em, nakazał zupe'tną UJległość
Rohn 2,250.
Spiess 4500-4256
m'łodą
wdową z Nowego Jorku. W domu swoim rozikazom. Gaioes'owi spętał ręce,
Rudzki (5 em.) 7.750~7.800.
Sttem 70-67
bywał przyjacie'l Heatona, William Gates poczem Il'zuciws.zy na łóżko, przywiązał
Starachowice
16.500-16-16.100,
lWi'ldt 775-725-750
który wtktt-ótce zapałał mjł:ością do żony go tak,że się nie mógł rupełnie ruszyć.
Suchedniów 3-2,900.
Zgierz 17250-17500-17250
przyjaciela.
Na..stępme wyjął z torby nóż, jakiego chi.
Trzebinia
24,saQ
Elektr. Dąbrowa 4700-4750
Hea'too, zorjentowawszy się w sytua- rurdzy używają d:o operacji 1 z z:imnq
Ursus
5.
ELektryczność 8-7750-7800
cji, wymówił dom GaJtes' owi, aole natarczy krwią oświadczYl, że chce dowiedzieć si'l
Zj. Po. Fabr. M. 1,400.
Poł. Tow. E!I~ktr. ' 750-800-815
wy kochanek zawsze odwiedzał p. Hea- jak wygląda serce wiarołomnego pr.zyjaBrown Bowery 4400-4
cie1a.
IV. WŁóKIENNICZE, HANDLOWE ton w nieobecnOŚci jej męża.
.Klaibel 4500-4300-4350
Kupiec
wynajął detektywów, którzy
Żona, widząc, że mąż jeą rupelillie poI RÓŻNE.
Sila L ŚwiatłO' 2720-2650-2675
m1e1H śledzić kochanków, a gdy się w ten ważnie zabiera się do sekcj'onowania koKonopie
(5i
6
em.)
2700
Cze:rsk 2800-3300-3
sposób upewnił o zdradzie małżoniki, po chanka, podniosła krzyk, żeby w ten spo
Za wiercie 235-230
Częstodce 10500-11500-11
sób zaaIarmować sąsiadów i prze.szkodzić
stanowił zemścić się.
Żyrardów 1790-1805-1800
Goslawllce 5800-6100-6900
Oświadczył więc pewnego cLn.ia żonie, oikru~nej zemści,e. Wtedy Hearlon porzu.
Beh:101 390-475
Mi'chaf'ó w 3100-3450~33oo
ze wyjeżdza do San Franc~~o na par4 cił na chwiJę swoją ofiiarę i skierował re·
Bor'k'owski 6-6200-6
r
dind. Było to oczywiście nieprawdą, ale wolwer na żonę, grożąc, że jeżeli się nią
, , War. Tow. f. Cuk'TU 17750-tS400
Jablkowscy
875-950-900
/ ' -18
JlIieostrożna zona nie domyśliła się, że jest uspokoi, zastrzel'i ją.
Syndykat RO'ln. 12-13-12750
Gates, korzystając z tego inte.rmezza~
to zwyczajna zaJSadzJka, i przez wi~1u 0Herbat'aJ (5 em.) 400
wytężył
wszys~kie siły, które zdwojone
s2'JUkanych
mężów
wypróbowaJly
sposób
2014
Tkanim 350
schwytarua niewiernej na gorącym , u- wskutek 51trachu "oZIWoIity mu rozerwać
Łódź,
Zach. TO'w. 700
pęta. Błyskawlcwe szybko wytrWał reczynku.
•
450
Polbal
Łodzianie,
W istocie bowiem mąż nie udał się wolwer z ręki Heatonowi i strzelił do nie
Pol. LIoyd 550-6:50
wcale w podróż, lecz wynajął pokój w ho go dwa razy. Heaton padł nieżywy na
Traln,sp. v Żegl. 895-910
ŁodzianKi
telu, znajdującym się naprz.eciw swego zi,emię, a zabójca, nie zwracając zupełnie
Ćmilellów 3600-3475-3500
• •
mies,zkaru.a. Mógł stąd obserwować bra- u."agi na kochanikę, opuścił szybko mie·
Iia.<be:rbus'ch 28500-28-28250
1
mę domu i gdy wbaczył, że Ga.tes W1Szedł szkanie. ','
•
Dźwignia 825
m _L
poczekał jeszcze pół godziny, poczem uMirków 7750-8
Pustelnik 4900-5
Spirytus 9750 (3)
Więzienie,
Wacława , Olszewskiego
Wulkan 20500-20-20500
Tendencja słaba'.
wygłoszony zostanie w nadchodzący piątek
'Jak wiadomo, w Stanach Zje.dnocZoo- gów kryminalnych z t,ej wY1C1!tkowej dzie'
o godzinie 8,30 wiecz.
,
nych wszyscy mordercy są ka:rani śmier ~cy.
AKCJE FILMOWE,
Były w1(padki, że zbrodn i'3J!'ze przem~
cią, mianowiCie t.r<łlceniem na szubienicy,
W Sl~LI FILHARMONJI.
Mes>saliua - terudencja mocna.
cali s.ię na okręty oceanowe, kapitanowie
lub w ka:ześle elektrycznem.
Bilety w cenie od 2 do 6 miljonów do
Jedynym s,tanem wolnym od tego su- jednak oddawali ich niezwłocznie w ręc~
władz stanów sąsiednich. '
nabycia w kasie Filharmonii.
DZIAŁALNOSĆ KOMUNISTÓW ' rowego kodeksu jest Floryda .
Z te~o powodu rząd stanu Floryda
. . . .aE~ER~9Bmmnl~~
ESTOŃSKICH.
Przestępcy, którym dowiedziono zbro- nie traci pieniędzy na pilnowanie nawet
elmę zabójstwa, są umi,eszczani na doży- najgroźniejszy>ch zbrodniarzy. Uciekną
Wilno, 24 marca.
Z RewIa 'dolloszą, ż.e w ostatnich WOlcie w domu dla niebez.piecznych obłą natychmiast znajdą s,ię na szafocie.
dniach komunioś,ci estO'ńscy rozwhnęli ży kanych, istniejącym od wielu lat w mieREWOLU[JA V nItMtlE[H
wą działalność 'konspiracyiną, porzy- ście St. Petersburgl,l .
świetne karykatury
czcm szczególtną uwagę iwróciloi na 'woj
Oddz.iałów przeznaczonych dla zbroARTURA SZYKA
sko, rozpowszcchni'a,jąc odezwy, litera druiarzy nikt tam nie pilnuje z tej prostej
%tekstem Juljana Tuwima poleca
turę agitacyjną itd. Estoński mitJ1ister przyczyny, i.ż ktokolwiek zbiegłby stamspraw wcwnętroznych wydał rozporzą- tąd, będzie schwytany i na mocy kodeksu
Księgarnia Alfreda Straucha
dzenioe, zamykające ce-ntrafnlel biuro stracony w jednym ze stanów sąsiednich:
uL Prez. Narutowicza (Dzielna) 4
Cena egzemplarza 1.100,000 marek.
związiku zawodow,cgo. W ostatnich Ge01'gja, Alabama lub Luizjana.
Ostatnie egzemplarze I
dmi'ach przeprowadzon.o n,owe a1resztoPolicja tych s,tą.nów m1lJ1'em ooŁaczają
wania komunistów ł
,/,~
L !::ych fI.orydę ma wytężony wm-ok na zbie
\..1_ ~~~'~'~'~'~'u'~'~'u'.u~~'~'~
_ _ fj'j-"..Alł -,~ -,..~ -,.... -'1..'" -,.... ~'1i ~...... -,,ii ~,"'Jt,"''''
!.
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akcjowa.,
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serce kochanka swej
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tej wiwisekcji
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którego nikt nie pilnuje.
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Tam, gdzie k~ry p!eją, a koguty gd.aczą .•.

"

.. ~

Materjalne trudnOŚCI eksperymeutów, mających
na ·celu odmłodzenie i przemianę płci.

TOW. AKC.

J. J

Prace px.ofesora Steinacha i: <1'ziałal drugorzędne cechy płdowe ulegly jutż zu
pełnej p'rzemianJi,e . ,
• .
1931
Dalej, z-auwatył lekall"z włosln, ze w ,ar
~kznego pozyskały już sławę światową.
Łodzi
Cały sze:reg chi~Uil"g,ów zajm:uóe się doko- s,z:taty, w których t~ zadz'i-wi;ające ~o
w y r a b i a jak o s p e c j a I n ość:
nywaniem operacji Qodmładz,ają-cych, ko- świadczenia i prace Slę od:bywaJą, są merzystając z wyPJików badań Sieinacha i opaaone , mimo zimn,a. że służby, p~aco"
i części transmisyjne; KOtA zębate; NA~RĘiĄCZE pns~w. ! t. p.
otrzymują za to wysQokie honorarja. M,o- wiIliików pomocniczych i laboratorYJnych
Konstrukcja lekka i solidna; wykoname wzoro:,e: minimalne
żnaby sądzić, że tell uczony, który doko- wcale tam n,ie widać i tylko jedna służąca
zutycie siły i smarów. Dostawa normalnych CZęŚCI Z zapasu.
nał tak cudownych odkryć biologi,c:znych stara utTZymuje W instytucie porządek.
wszelkiego rodzaju dla przemyslu V1MI{iennicze~o. i papiernibędzie mógł kontynuować swoje do,świad Przyczyną tego jest brak pie;t+ędzy. W
czego, jak: rolkowe, frykcyjne, wodne, matowe, fJJ115Z0we, prasy
czecia wśród kOf'zysł.nych warunków ma- klatka,ch znajd.tuie się 1P1ed'wIe połowa
nieckowe (Muldenpressen). Wykonanie pierwszorzędne, w mczem
pmrrz,e bnych do dokonywania do~wiad
terja.Inych.
nie ustępujące najdrotszym zagranicznym kalandr~m. O~oło 2~0
kalandrów w ruchu. Reparacja walców: obtaczame, szlifowame
A jednak tak nj'e jest. Podc:za,s gdy c~ czeń zwieorząt. Til"zeba w braku pleni'ę
i obijanie bawełną, jutą lub papierem.
co korzystają z j,e go o.dk,ryć naukowych, dzy także pQod tym wzg:Iędem robić QoSlZ,
. '.
.
znajdują s,ię w świetnych warunkach ma- częoooścj,.
konstrukcji nowoczesnej, wykonane n a jdokładniej o wysokości
A zazn.a<:zyć należy, ż znajdują SIę
kłów 150., 230 i 300 mim i długości toku do 3 mtr.; ł~y rewolterjovlnych sam odkrywca, prof. Stel,n ach
szybkotnące werowe, lu~ety, uchwyty samocentrujące. lMADł:.A rownoległe
prowadzi' wraz ze swymi ną.jbl1ższymi tam tylko tamie zwierzęta ' ajowe: s:zc'z u
'o szerokOŚCI szczęk 100 mim.
-.'lspółpT,a'cownikamj zaciętą walkę o środ TY i królliki" Zagrallliczn,e zwierzęta doekonomiczne, podług własnego s~3temu; ODLEWY według nadeki materjalne, kt;óreby mu pozwala~y na świadcz:a1ne mo'żna bYlł?, tyLko w .Ogra;t1-,
słanych modeli i rysunków.
czon.ej
i:Io§ci
SJpil"OWadZ1C.
Akwa1"}wn
Jest
prowadze,nie dals:zych dośmadczeń naukowych.
. ruezabe7.!pieczon.e.' Szyby w niem powyPi!"zed kilkoma cLrnami przybył do WIe bijane, woda peitn.a s:damu, wszędzie w,iDr. med.
dn;,a młody lekarz włoski i zwiedził inst)' dać gru1b e wail"'SItwy kUTW. Naczyma ~~~"~~~~~'nP'\~""'M~'PIliP"\~p\,"(!IIIIiI\'nP"i!Jn~
Ili~l~lil,1::"..al«::4J~
tut St eina cha. O wizycie swej opo'wie- szklanne '!' laboratorjum .chemicznem s~ ~lisr:::"'Al~l~l«",-""'~J~J.
\~
i i'
43
dział on jednemu z dZlienn~kar.zy wiede,ń przeważme pusrf:e. Na kazdym kro,l m Wi• ,
.,
I"\ł Ceg e zual11:l1 ' ,
skich ciekawe s,zczegóły, W illlsty;ttlcle dać z jakjlemi tiTudnośdami materjaln,emi ~
cała Łódź wybiera się
~ JbOfoby . si 6m2:! lWU
nrzyjął go asystent prof. Stein,acha &. walczyć trzeba pr,zy dokonywaniu tych'g
doświadczeń
norytzOe.l moczIlU C.OWl
Weiss i oprowadzl'l go po całym zakła traD!<:JnolantacYJ'n'Ull'h
~l"'.
] ,;•
' . ci '.'
Leczenie sztuczne
y
A
J,
e
dn.ak
m1.?'l0
to,
1.TI'st
..tut
w;e.
enn
a
słońcem
wyżynodzie, demonslrując wohec niego. wszystskiposzczycić S1.ę mo,że zas!lanawJ,a 1ą ce - ~
~ wym. Przyjmuje
ko co było do zademonstiTowall1a.
, Już na podwórzu po:kazał mu asy#..ent
dr. \Y/ e;'SJs kiJka inte:resujących wynik6w
do·świ,adczeń bioJ.ogi<;zny~h. Po p.o~&Z?
bowiem chodzą koguty 1 kUIl"Y,· pieJąc. l
~ •
pdacząc jak w jaki~ w'i~jskiej za;grocłzle. powyra,shały trzy pary mllych kLesz;czow. ~
.t.r'
b-.r~ Choroby skórne.
To co się tam widzi i sły;SJzy, jeStt jutż cu.. Na SiPecjallną uwagę zasł'Uiguie udały eks
I OSDJ.uOW
UZy nI.
~ wł~sów, wenerycz.
de~ hiolog'icz;n'Y'ffi. Na większokjl Ill'ie'SlZ peryment dokOJ;lMl.Y IZ owadem, nos,zącym
ne I moczop~clowe
k::tńców tych kurników dokonano jurż: pro na2'Jwę "prot,e'UlSo angulll'us'" który w s,t anie ~
ccsu przemiany płci, przez transplantację natwrailitlym jest ślepy a dzięki metodzie ~
I- Gołd
~ \Leczeoie
śWiatłem
.
'd' I'
.
k'
(lampa kwarcowa)
cc1'Jcwi'ed,nich gruczołów. A wynljk tego St~lJll~cha -: W1:2l1. ntereSlJllące s" ta ze
i promieniami
PocząteK o godz. lO-ej wiecz.
Rontgena..
taki że kury pieją, a koguty gdaczą. Czy dośWiadcz,eJlla z saJl'amand:rą "atra , bar\
~
Zawadzka.N'2 t
'lr og~ty zaCZ '1 ą także ZThoslć. jaj~? Tak da wa ~zbj.e:tu której zmienia się według
kko j sz.cze ten proces me męgnął, ale woli S t e l l n a c h a . "
../.lU Telefon Nr. 25-38
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Alfred

Słraorb.

SALA FILHARMOrtJI -

JUTRO, d. 25 marca o godz. 4 ..eJ po

poł.

.

Jazzband Hagan

!~~~;~~~1~~~~~~~ ~a~ar~iny

\.... Tanio, bo w pr)'Watn. mieszKo
':.
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najmodniejsze desenie i tgatunki zagraniczne i kra- ...,
jowe na ubrania męs- et
kie i kostjumy dam- "
skie oraz wszelkie inne ~

. ' ", ,l

Wykonawczyni programu:
HALlHA

pierwszorzędne

wy ro b y
manufakturowe

HUlANICKA
Iofia Hulani[ka-Jaroszewi[lGWa

Przy fortep.:
Program: Czajkowski: Walc. Rachmanil}o~:
Polka. Areńsl,i: Barcarolla (fale). Łabunskt:
Mazurek. Schumann: Karnawał. IppolitowIwanow: Wschodni taniec. Rótycki: Polski
taniec. Loti: Egipski taniec. OMeg: Norweski taniec.
Bilety do nabycia w kasie FltbarmonJI.

lU

~~~~~~~~~~~~~~ pr"y~m:r5~~9-1

Przyjmuje do reperacji

-

!<Cflncert popołudniowy
łań :ów klasycznych

ai

do

We . wtorek O godz. 4-5 rano, przechodząc między uli·
cami Południowa 10- Piotr-

Milner i
Ten'enbaum!

kawska 45 zgubiłam
kołnierz futrzany'

Piotrkowska 38,

I

"n~'~::"R~~~~~
Choroby skórne,
weneryczne i mo,
czopłciowe, lecze·
nie sztucznym
słońcem górskim.

KREM DO ZĘBÓW
ANTYSEPTYCZNY KOSMETYCZNY

WSZEDZIE DO NABYCIA

OSKAR

KAHLERT-

Szlifiernia szkła i pOdlewnia
luster.
1.6d:i, ul.

W61czańska

DZIELNA Ng 9.
Przyjmuje od8-lC .
i pół. i od 4 - 8

Reperuję

bieliznę

lustra toal~t~we
od najmmejszych do najwlęk- wszelką s tara nnie \
, (sobolowy).
Warunki naJdOgOdnleJsze'l
.
szych rozmiarów.
niedrogo oraz szyH
CJdnieść za wysoką nagrodą.
Bogaty wybór. ~ Wykonanie solidne. Ceny przystępne nową: damską, mę;
ską l pościelową .....
Zielona 3 m. 4.
1928
PIotrkowska N2 251
m.42, I-sza oflcynL\
II-e pIętro o

tel. 19-95;

•

-

••

~W~GA: , Wyr~bj~~

N2 109.

i

l śClęnne

===

Czytajcie " Republikę".

\

Plecy Bigera pokryły Slj(( podlłu.żn.em/
pręgami. Przez niektóre poczę.ła wydlOsrf:;ą
wa'Ć się małemi, czerwonem~ krÓipe'lkam/
krew.
--xWreSZJCLe za,bIr,a:kfo KlalI"ze tchu. Przy.
padła <tOZJPalonemj wrurgami do ran i poczęła z ni'c h sączyć jasno-r(yj;ową krew. I
Powieść"
Jltka'ś błogość roilewała się po jej
wił. :mech chł-oPczyk coś pow,te. .. Proszę jąc baItsko do lliego.
-c7Jtonkach.
barr&o....
Bezwolnie usłuchał je; rozkaZIU.
Przed jej ocZ'aw ~awały "d!Z'iwn~
życia łódzkiego.
Zmysły WiZluęł'Y go rupeł. w swą wła . Wte-clty KLara obe.jrzała sirę szYbko w~ obrazy, pełne ja:ki'eg,oś nieSlamowitega
-:o:~
• dzę.
koło.
czaru.
I
Na ustach Bigera p 0 1 awlł się ' le'&wo
Jej oIdldedl go:rący, kMry czuł na twa
Pod!hiegła do Śdany i Z'dIjęta wjlSząCą
Bigerr re~ $lpoKojnie i łkał poclch'\t .
I'
Lo
•
h
rzy, rOZlpalał w nrim żądzę. Chciwym na J!wotdziu smycZ'.
Na białej jedwabnej bltWce K1.a:ry z.a..
.,
11
aostrzeg,a ny 1'l'on i cz:ny U~Ill1ec .
wZlrD'kiem pomrał n,agOść jej f'amj,c n , &zyi,
Owinęła część rzemicnia na dłoni l kwitły dWie cze1rwone krople krwi ••
- Rzeczywjśde? - zapytał ptrzecią- bajeczme łinje bioder. Krew udle:rzyła mu świlSi1lęła nim w powietrzu.
~lc, akce'D!1lując każdą sylabę.
do ~ł(}wy.
Niby dzika p ant en, s:l<Jradając się na
RYSZARD BELKIN.
Klara spojrzała. nań t'1'Zlptotowato.
0biął ją wp6ł i Chciał ją poca:łowat w palca'Ch. zMi.żyła. si,ę do leżą<:ego na oto- Ta:k jest, cz'łopczyku, rzeczywiście. rozchylone, czerwone usta.
manj,c Bigera.
Rysza'1'd BeLI{-in bYl bo wysoki, cllu<Iy
Zaśmiała s~ę perIjlstym chichotem, nie
Odepchnęła go z całej siły...
Zakręciła koiicem rzemien'ia w powle! męiczyzna, lat około trzy-dziestu. Brunet
maI vvyzywając'o.
.
~ Nie, mój p M11,e , tak to 'I1ie idzie... trru i spuściła z przedągl:ym świstem na o bladej, chorohfiiwej twarzy, z czołem
Bigera przebiegł dziwny dre'Slzcz.
Rozbierrai pan marynarkę...
C'bn:lżone plecy.
pooranym zmarszczkam.i i I~cznemi brózSpojil"zał na nią Z1dumi'ony.
Spojrzał na nną zdumiony, memal prze:
Syknął z balu.
darni stanowił wybit'ny typ zgan.grenowa
- ' Co ona zamieil"za właściwie uczy- ra~o11.y...
'.
.
- Na golem ciele pojawiła się długa, nego mi e,szcza l1Ji:na , kt.óry mlodo~ć SW<t
tlić teraz? - przebiegła mu myś1 przcz
Podeszła szybko do drZWi i prz.ekrę,ci CZeTWOl11ll pn~ga.
spędził w towarzySltwie kobi'€Jt z półŚWiat
móz~.
ła Mucz...
podnj0C'Ho to jeszC'zc b'ard:dej Klarę. ka, przy Hk~erze, wódce i k<lJrtach.
Zauważyła jego niezdi0cydowane spojStanę-ła przed nim z rozlskrzcn emi 0- Razy posypały się obfide. Blr,er s.kręca!
Stały bywalec kaw3..arni, resiauracji i
tZ;Ę;lThj c.
czarni i og.n.ilslemi wypiekami na twarzy. się, aż z bólu, zo.'C;lSkał bez.silnie pięści,n,O'cn)"ch lokali pędz:i.t życie bezcelowe.
- Siadaj tu, ohok mnńe, hliZ'imtko - Rozbieraj pan marynaTką...
ale z ust jego nlie wySJZ'2dł ani jeden głoś- jdowe, które nadtsza..:-pr;ęło mu zd.rowic i
szepnę a doń cicho.
Mó-w-:iąc to, poczęła sama zeń ściągać nieJszy jęk.
napełniło duszę miazm~tami zeps,n c:a ł
, ~zięła go za rękę i przyciągnęła ku maryna~ę, .ka~izelkę .... Czy~nfł ~o wszy . ~ ~(~ra ok~a&ała z j~kq~ okmtn=1, za- zgnilizny moralnej,
SO ,J le.
stko z Jakąs dZiwną za'cH~klosc l ą 1 ol(ru- clekrC's'Cw" wyraHnowame, bez.ustankn.
(D, c. n.).
W Łodzi mk. 3.300.000 i odnosz. do domu 250.000
ł
ZWYCZAJNE: mk. 50000 za ,,·lers7.mUimetrowy (t)fistronie 10 szpIt.\ W TEKŚCIE mk. 10o:JQn za wj~rs7. m;!j111
niesięczuie - Zamiejscowa mk 5.200.000 mtesięcznie.
o. tro\l'V IM str. 8 szpalt';), ;>;ADESf.A.NE, mk. 8.:>000 za w.ers:r. milimettowy (na str. M s"osltyl. NF.J(I\ÓLO'ł
mkl80000 Z8 wieTRZ mJlimetrowy na str. 8 szpaly). Z~ręczyno",e i zQśIl1bll1owe po leItścle mI;:. 400, o 000. la
Zagranica mk. 10.000.000 miesięcznie.
mJejscQwe o SO proc. drotej. Za::ran. o IIXJ proc.drotej. Z3 term{nwy dm!> ogłoszeń .dmini~rr, nie odl'0w"d,
:uIJreSS wimorny i Republika łącznie 8.300,000 Redakcja i Administracja, Piotrkowska 49. Telefon 22-14. Godziny p}zyJęć redakcji 6-7 po południu. Rękopisów niezamówfonych nie zwraca sie
Każda nowa podwyżka obowiązuje wszystkie już przyjęte Dgłoszenia do zmiany cen bez uprzedniego zawiadomienia.
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JULJAN STARSI{I.
I

Szatan

Łodzi.

awanturniczo .. obyczajowa
z

Usila<rł, ntie mogąc' wyjśĆ z poCrJZiwie- ł cie~Sl!Wiem. ' Wf'Osy wymknęły Slilę 2J pod
~a.
ohejmującej je opaski i r, oz'sypały się w
- Więc to jest ,t a KIMa: S1liibe!1 - niLeładz:ie.
'
_
mi§l:ał .sobie. - Owa piękna, niezdobyba,
JedlnJym rucnem zerwała na I111an k.onredostęp!Tha wprost KIrura Stubeł?
sZ'UJlę. Stanął przed nią z obna1żonemj, ple
Pochlebiło to trochę jego ambl«;lI..
camt i ramiQIl,ami. Patrzał na mą p'I"zel1"a- No il cóż? - zapy.Łała po chwHi Ż01l)"lll wZT()Ikiem...
.
Klaa-a.. - Czemu chłopcrzyk tak z.anj.em6·
- Połóż się I - zawoła'la, przystępu-

'l

P ren um erat a:

----------------------~--------------------

Z;.ł wydawnictwo .Republiu", Sp. z oar odp, W. Polak"

I

O g QSZenla
.

Cu:ionkaml .Repu.bliki~ Piot~kowslta 49 ~ Uocznia. Piotrkowska Iii.".,
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