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Nowe rewelacje

rent1encyjne i

fałszywe

służba

telegraficzna

miał rzekomo podpisać ś.
tłar'ułowicz.

między

Polsk{l a
matą ententą. Układ ten miał być, według tego pisma, zawarty w dniu 31 sier
pnia 1922 roku w 1\iarienbadzie i zawie
ra następujące postanowienia'
Strony, zawierające ~en traktat oho
wlązuią się do utrzymat1la obecnego
I;tatus quo w Euro<pie środkowej.
Wystąpienie
przeciw jakiemukolwiek z mocarstw uważane będzie za
krok zaczepny, skie~wany przeciw
wszystkim państwom, które traktat ten

))raWO zai:lecydować czy, PoIska Przypodpisane
lOOCarsfwa
obowiązują
łącza się do spóJnej akcj1 zbroJnej czr
kowei.
Traktat ten waźny jest 11a przeciąg się wszelkimi r07JplOrządza:1nemi siłami tei zachowuje neutralność.
Wsz~kie pisma niemieckie' przedl'U
5 lat, a złożyli plOd nim podpisy: Be:n;esz n2ipad ten odeprzeć.
Na
wypadek,
zaś
zbrojnego
l'iapad/l
kowaly
skw3!Prliwie tekst tego "tajnegc
Nikolal1s, Pasicz, Duca i ś. p. prezydent
na jakiekolwiek z państw małej ententy traktatu", nawbizuJąc zarazem do 'rewe
Narutowicz.
o 'traktacie
Protokół dodatkowy stwierdza, że prezydent RzeczYIPlOspolitej polskie! ma bcj "BerIitrer Tageblattu
francusko - czeskim. Pisma te twierdzą
ze Francja Okazuje tendencje do zabez
pieczetllia się całym łańcuchem taJnych
Z teki karyk~tur Stanisł~wa Dobrzyfiskiego.
traktatów.
~:o:--Jak widać z powyższego jest to oszczercza kampania prowadzona przez
Cudzoziemcy \v Polsce.
prasę niemiecką, mającą ,na ceru wzburzenie ()!}Jiul zachodu przeciw Polsce.

na wypadek Zbrojnego J1aJjadu 11'a Pol-
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Na

Na wypadek wypowiedzenia
ładnemu chociażby

z

wOjny

zwrócić baclJt1Ją

u

me

państw,

•
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ma.
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Polska Agencja Telegraficzna.
Wiedeń

26 marca.
/ Wczoraj w gmoohiu sejmu dolno...
ltustrjtaClkkgo nastąpJto l-sz'e sp,otkani1e
p.rz1ewodlnilczącegio rumuński,ej dele-ga.-cji

" 'p!r'zewodlI1iiczącym delegacii, rosyjskned.
Mi!nllister RlalStano :t miniis ter Kr·estiln~kiJj wzrnawi.alł ze sobą 3 kW3JndrarrIse w
itondle przyj.aznylI11.. Rozpatrywa'l1'o SpD'Sposó'b prowadze.nllia ohrad l{,QJntf<m~ncj'i'.

':0 merytoryczlllyc:h sprawl:llch niJe debato
jW.ano. POZ,<ł!tem lIlast'ąJ;u'lo poro.zu'lTIienie
'iW SIjJ't'Cl'wie z!awnia wilzyrty przewod'l1Ji'-

'czących {)Ibu d1elegacjii: austrja,ekute'ITIu mil
z,a~g'l1atndlC'Znyc'h 1 up.ro1sze
objęcie przewod'nidwa na

spraw

KREDYTóW.

Dzi§.

Dawniej.

Echa pożyczki włoskiej dla Potski.

"Banca Commerciale"

na tej
interes.

I
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KONGRES KOMUNISTÓW'
.
W BERLINIE.

.

I
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Polska Agencja Telegraficzna.

Paryż, 26 marca.
Rząd przedstaWli't :iZlbie deputowanych
projekt klredyt6w prowizorycznych z ty'.
tuła budz.etu 'Wydatków, mających pokry
de W odszkodowaniach za miesiąc kWi e
cień, ma.i, czerwiec i lipiec, wynoszących
zrobił
pożyczce
3,923.914.228 franków. Jednocześne rząd
zażądał kredytów w sumie 275.156.492
franków na pokrycie kosztów utrzymania
wojsk okuipac"yjnych poza granicami pap..
Specjalna służba telegraficzna "Expressu".
siwa. Obliczenie powyższe uwz,ględ111a
Medjola.1:J, 26 marca.
Baf!ca ComIDerclale, nie mogąc nic redukcję czynnego stanu armji' okupacy.J
W tUtejszych kołach przemysłowych pocz.ąć z lokomotywami, część ic~ w~ nej, która wyraża się Zlffinii'ejszenńem kosz
krążą pogłoski, Ił pozyczka 100 mUjo- słał na kre~1:\rt do Warszawy, częs~ zas tów utltZ'ymania tej annji o 44 milj.ony fr
w okresie wspomnianych miesięcy.
MW złotych lirów, udzielona Polsce sprzeuał w Tdeście.

Vlrzez Banca Commerciale ni2 nosi tak
nJJa go (lo
korzystnego dla Po~ski charakteru, jaki
lt-s:zIern ·pos1ed:zemlilu 1rorufe.rencjil.
się ej przypisuje• .Mówią, że jest to na~
TDIUi\\F MAC DONALDA'.
tomia."-t bardzo dobry interes dł'a Banca
,. I . l l ' \ ! ; /
, Polska Agencja Telegraficzna.
Co,,"~~Cl'al
ku......
. . nrzed
kilku laty na
:.u-......~
•.,l.Y
ł'
londyn . 26 maJca.
był dla rząd~ P'Q s!dego tr·a nsport loko
. lzibaQTI1ihn odrzu:cil.a 287 gl{)s~mj: 1xze motyw i z powodu nagłego SJJIa3'ku mar
c~wlro
wmos.ek, P'Q1ępiający zlal11Jilecharm:e reał\ilz,aeib P'I"ojektu mzszerz.e'TJlla ki I trudnej sytuacji finansoweJ . rząd nie
'b
lA j
CO'nlgann.ore
"1M f ...."" leżności za"",łacić.
;a!ZY m{)It1s1l\1l'e w

!!OJi

RZĄD FRANCUSKI 'żĄDA ZNOWU

KONFERENCJA SOWIECKO .. RU·MU~SKA • .

I

winno

biuro prasowe ministerstwa spraw
zagra:nłczuych, które mimo że rewelacje.
te nkazaly się Już dwa dn1 temu,
w'
OOiV umy"u" ......" .~.-..
~
","'VI ~'-,,~

wszystkie
państwa Obowiązują się wystąpić svól
nie z talkimi środkami orężnemi ,któreby

ł

akcję tę

wagę

podpisały.

n~striO'W~

pa prezydent

skę,

.,Fl(p(€$s\:(·/

"Dresdetrer Anzeiger" ogłasza w jemi1ym z numerów teIn;t tainego układu
rze!wmo zawartego

1& 71 1

tajnym traktacie.

zapewniły bezpieczeiiśfwo Europie środ

geffin, 26 marca.
jaina

NUMER POJEDYŃCZY MK. 250.000

informacje prasy · niemieckiej o tajnym układzie miedzy
Polską a Małą ententą·

Traktat ze strony Polski
!'P(~(

ROWANY.

....

Ve

.......

1"

najlepszy

Obecna poźyczłm służyć ma podob

w <pierwszym rzędzie na zapłaced.e
starych należności pofsidch za lokomotywy, późn~ej zaś dopiero pójdzie na za
b
kup tytuniu we Wloszec .
•
Prawdziwość tej pogtoski nie da s.rę
s1!'!'awdzić na mi('jscll, gdyi: kierownict•
i
wo Banca z~chow~ic w teJ spraw e

IW

I

przykładne m.tlczęme.

• •
Konwen,c•
la emIgracYJna

po

WYBUCH W rODZI PODWODNEJ
Moskwa, 26 marca.
W 't!Qirc.i:e Odesł<liim z n~lew~ladlomych
prz't7lt'zYi'IIJi JJlalS'tąptt wYbuch w dzJla1{.e ma
szynJ""l1a todz:r poowodnej "Tq·'o.aki,, '. D z,ję
k~' zarządzenli'u rat\UTIrowem'll st.at.ek ,~i'e
Ą
zatonął, lecz ulegt Zluaczn}"'I11 usz!kodz -

nruom.
--:0:----O BUDOWĘ TUNELU POD KANA.

1sk 0-fran cuska•
t·

vV

wencJei

LEM LA MANCHE.

a;ngielsl\l~ej

rzb1e

~mlilll od:by~a się

.
Berlin. 26 marca.
'
•
k
t emi' dniami' konlferencjlaJ prz!etd!stawiJdel~
OiC..lbvl się tiu międzynarodowy konRokowania, tyczące zawarcIa ej on
różnych stromn!ilCtw, symp~tYZIUj~cych z
ttres J>01TIOCY -rd),Oopczej. Mial on charozpoczęły się już wczoraj.
myślq J}rzebilcrua tunelu pod kanałem La
(rlałktler komtn'styczooj mM1~lfestocjV. Spo
Marrrche.
Mewamio silę IJ11Zyjazdu Na:nsetOO, Iklt6rte
Polska Agencja Telegraficzna.
Si\!' WiIll.i-am B:uiliL, kltórl}'l przeWiOd\nIi
chcliaJllO pk)WiterzY'Ć przewodnictwo,
.
" kL
doSlt
c'Zył tej kan:ferelIlc;jljj wygłosU mowę, o
lecz wdtelkF pQodróż.n~k ;f]m we s!kil og'r(łiT1~
'
.
Paryż! 26 m!irca.
p~yjęty 1JgOOnle z P'l'~Je "lem, pr)? a: świ'ad'cz,ając. że ni'edawltJte wydlaJrz,:11Ilia
cz)l1ł s1ę do nadies,l'atn:i-a: telegraunu gr,a.tu
Rokowama, dotyczące zawarCIa k?n: Wlo~ym prze~ deJe!!ac~ l?ol~{ą'k
wywróci!ly z,updni1e zCł!sady strateglczłalCyjlnego.
wencji em.igracyj:nej kancusko..polskteJ, zycJe delegaql f~ancdu~~k' a.. y
e;Ten- ue m t}ct6ryClb oplilet,a się obrona lIl~ro;
l'OZ(poezęły sUlę wcroraj po poł. w gmachu cJa !1"Ozpoczęla Slę o u.y.". uSJt.c;Jó l11eJ , ~~ d1d wa
ROKOWANIA Z PRACOWNIKAMI
mini~eISltwa spraw zagranicznych.
sŁał na skułek :'wa~ delegaCJI polskIe,
\V" ,ełkw &1ytanja - nr6Wliit 00 - IJiO".
:IRAMWAJOWEMI ROZBITE.
Po otwarciu konferencji mzysią.piono wycofallY· Prole~t ukł~u, oPd:~ow:any tlrz.e~je dIa ' zaJbez-rCiecz'enlil3. Silelbie czeJ
Polska Agencja TelegraHczna,
do bad:arua regulaminu wewnętrznego, I przez rz~,d polsIu, wst prze . a~o~y goś w·.ęcei amrllżdli fl'Oty Tl\l'l1e'l, którY\'
Lo TU, 26 marca.
:przedstawionego~ przez delegacj~ polską, de'l~acji f~ancu,s~1ej, kt?ra zaz.t~ al 01Tll Slę
tw~rzy' MYCZlI1Y ~ pomięd!ZJ!\
ROKowania w 'spra:W1l.e ureltlliowania ldóry po d'Y3ku~, i został W całoścl przy. z nim w Clą~U .u~~ dl1'li1. k--.ł
"':,' kU. ~a Brytandą a. P1raoo:łą Wwi\11lien ~
,
'k . tr
.. Ł
Nastęl'ue pOSlieu'Zen e =eren\i) l , l . l U ' "
i1kliem b ~
::~gt1 aml~~~d~ęb~=mrn\O:::;'~l~ lę YŻ kalei prrewodniczący delega~ji pol re od?~zie się w ~z.warlek'~hał~tT~~_l ::-zędln'YTR cz-y1DlIli
o r
tramwajowych ro~biły Slię :z; tego powodu skiej przedstawił swe pełnomocnictwa , omaWl"...nl~m spraW"I . tYpaw:Y~ d' ~~óa~'
Na
kom~el'\e.uc::i~
postlattlOWiOOiO wysła6
!e 1"acoWl111cy od."'zuciJi propozycję przed ,zaś delegacia francuska, która pełn?fiOC- ~ów. P!erws~e zetkn! ę c ,: lM,~ z
J~ld'O pu1emjera del~!mcję oel.em pJrzedst:a~\
tłJ?CiJorców podwyższenia tygodniowych n~ctw takich ?;ie. p'oslia~ła~. ZObOwląz~ła !;'a~Cl1S!(~ ~YiO nachechd~ł:~~c::lfra~c~_ W'uerm'a [nu oonrlosloś'ci,' jaką mi;arloby zbn
płac o 5 szyl1n.gów, żądając podwyższe- S,H, ~rzedstawIc J::: na .n,qblw;zem posle- ?kc"n~słIą, prz~cze~ tw:iercl~~nia zuud dowamu'e tunelu i przynaglm'a go. aby
MI·la płac za okres tygodniowy o 8 szvBn dzel11u konfcrencJl.
-, ~ fila a Siposoonosc s l
.... , 1 k' '.
"~chc'lln,' "en TItl'Ol'e1k/t sann..,...~ooować.
Porządęk dZl; enny konfenmcii zosŁal nego pnygotowania de egaclu po s leJ.
....",
"11 łj
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Nauka ze sfałszowa
nych dokumentów. '
Po opublikowaniu przez "Berłim~r
Tageblatt" dokumentów, odnoszących
się do tajnych umów jakie rzekomo ruia
Iy być zawarte między Francja a Czechami zarówno ze strony francuskiej
jak czeskiej zaprzeczono najłmtegorycz
niei ich autentyczności.
Pan BeneSz napiętnował je jako fał
szerstwa i nazwał ,,!i!łuiJstwem·'. WsJ(a
zał przytem na szereg niedołcładności
w wyra~en!adl i tytul'aturach, których
w oHcialnych t?kstach nie mogłoby być
Są one zaś zbyt wielkie i zbyt liczne,
ah' można je przypisać błędom ttumaczenia.
Półoficjalny organ
czes!(i "Prager
Presse" wykazał zresztą, że jeden z
tych dokumentów, a mianowicie proto
kół konferencji belgradzkiej z dn. 10
stycznia 1924 r •. jest najdokładniejszem
llaśladowaniem prawie dosłownem
- proto'kółu kOliferencii Andrassyego z
Bismarckiem z dnia 24 września 1879
('Oku.
.
•
Zdaje się więc nie ulegać wątphwos
ci, że mamy do czynienia z tendoocyjnym fatszerstwem, dokollanem albo dla
zarobłm albo dl'a jakichś innych niejrur
nych jeSzcze pobude~. (Mówią o m~~e
wrze giełdowym, obbczonym na Z.lllzkę
frank~
do którego miały owe fałsze!'
Gtwa dopomóc.) Z chwilą stwierdzenia
nieautentyczności,
interes związanv z

leli

treścią gaśnie.
Jnteresująca jednak

nie przestała być
dyskusja pnliiyczna, jaka się na tle tego
fałszerstwa zawiązała, a która dotąd
trwa. Cala ta dyskusja obraca się b?w!r;;lTI do okola faktu, że Czechy me
pl'zyjęłybv przeważnej części tych zobowiązali, jakie sfałszowane dokumentv na nie naldadają. Dotyczy to 'Y
szCzegÓlIiOśCi ich stostU1!m do Polslo,
maj~ce~o wedle powyższych fałszerstw
polegać 11a tern. iż w razie wojny polsko-rosyjskiej Czechy i, Francja rezerwują sobie neutra.tność, a w razie wojny

\l9tsJhą;IYfilUi~=k!el ~~~e ,J~~~v" łNłif\,gtii
cy

po~ierały

Rosie podczas ewentualIlej wojny polsko-rosyjskiei, to wówczas i Francja i Czecłtv mają wypowie
dzieć woine Niemcom.
•
Otóż !politycy czescy. wYPOWIadatacy s wOje zdania z okazji sfałszowa
nych dokumentów, oraz dziemri'ki czeskie wskazują zgodnie na powyższe
punłdY jako na jeden z dowodów, iż fa!
szerstwo jest nietylko formaln'em. ale !
rnałer:ialnem. Poseł czesko-słowacki w
BerliJiie Tusar (nagle zmarły) wyraź
nIe oświadczył: "porski nie łączy. dotąd z Czechosłowacją Zaden układ. Jest
'to prostą niemożliwością, aby CzechosłowacJa zobowiązywała się dla pięk
nych oczu Polski do zawiłrłania się w
wojnę, a Polska nie była wzajemnlie wo
bec Czechosłowacji do niczego zobowią
'l:aną".

Uwaga ta odpowiada istotnie prawd()lffiumentów wychodził z
ismieje już jakiś układ !pol
sko-czeski o wzajemną obronę przeciw
Niemcom i takie- założenie stanowi prze
słanke jęgo fałszerstwa. Do zawarc!a
takiego układu dążY podobno FranCja
l używa tego iako argumentu. aby wywterać na nas tmcisk w SłJ'rawie zupeł
neJ' z naszej strony rezygnacji na rzecz
Czech co do Jaworzvny. co do Cieszy
na co do korytarza do Rosji. co do
Ul~lejszości polSkich w Czechach.
Przyjaciele czescy w Polsce - nleOczni \\1l1'3wdzie. ale mający wpływ na
ndnlsterstwo spraw zagranicznych (zwla
5zcza za czasów p. Seydy) - poddając
się naciskowi fral1cusJdemu, ten argum~trt wysuwaią rówlliet jako decydulący.
.
•
II.
A jednak ał'gume.nt to ruerea lly.
Czechosłowacia Skrzywdziwszy PGI
ske na tylI! punktach i marząc zawsz~ o
odżyciu silnej Rosji, łdóraby Polske 1110
!.tła wchłonąć, wie doskonale, że nla ży
czliwości polskiej nie może budować. to
też buduje swoją przyszłoś~ na naszem
zru:.:zczeniu. Tylko zu'szczenie Polski
Ilozwoli jej się oprze(: o Rosie. Przvm'e
rza obronne~o z nami nie zawrze nigdy
a gdvby nawet. pod przymllsep) Pl' nejj, je zawarła. to go aei w najdł'ob. ie.isze.i cu~stce nie my:i':1łaby dotrzvma:.
W razie woJny naszej z R(}c.;.l~. nic by~~
by 1I11!dy "neutl>atną" - .iat< to ~ llłszo~
wano dolmmcnta o~jccu.in - ~'e Si2ł1., 
laby ot warcie tat\ jai{ stanc> a w r. l ~ 19
po stronie hajdamal.:ów rusldch a w r.
tłzle. Autor
założenia, że

będziemy
przesyłać obrazy na
odległość?

ajwiększy okręt świata.

Po rewelacjach "Berliner
Tageblatłu" "

Kiedy

I

-0-

Prof. Korn o swoim wynalazku.-Przesyłanie obrazów na
,odległośt nie jest jeszcze
możliwe,
ale nie stanowi
nierozwiązalnego problemu.
Dorlli'eśłiśmy nGeda wno o w}"l1lallez<ie ..
ml\l przez profesora berlińskiegQ dr. Arrura Konna, apaJI'latu prZlenoszącegO na
odll'egtO'Ść obrazy. Obecnie profesor ten
wygt'osH w BerlllI11e odczyt, w lcl6rym
przedstawi't swoją 20-to Let'l1!i'ą Płacę,
__
r
ImJd 'l'1OrZwJązalnrem tego trudTIle'g o pro~
blemu .
.. -...
_. - - ' -;::"" - --= ...
.. - ---.:::~
. ~ProiielSQf Kom wY'Pfa<oowaJ w tym
-c:--;'-~-'
....
_
_
względzie dwie metody. Jedrn'a p.olega
~--~00. przeTIlieSlieniu fiotogra.fj'i na prrz,ejrzy"'="' - - - sty walec, z którego pinzy pomocy prą
du elektrycznego obraz z,os·tatle przeln,ir.
Niemc2ech zb~doVJano obec!!'lie okręt "Deutschland", sŁony w drodze veleibni'cznej na odlegpobił rekord co do pojemności. ~ibrzym ten ~o. łość. Rzecz oczywi5ua, że odbiQrca mu21,000 ton i może pomieścit w sobie 1500 pasaze- si być zaopatrzonv w analogiczny apa"
rat, w którym na walcu odbija się na
Dnia 1 kwietnia odbywa ten okręt podróż z Ham- wrctżLhvym na śwlialtl.o PlalIY.i!erze przesy
do new-Jorku.
łana fotograf ja, Iktórą wywołUje się na
stęprruie przy pomocy tych samych środ
ków, jakich do wywoływanil3J zwyJdych
fowrgraf,H używają fotog.rafowie.
_~_.

~

.

W
kt6ry
siada
rów.
burga

Rewolta "Swaraistów" w Indjach. prz~::ial:~~~iję~! :~~~mt";j~~
.
labour Party
grozI" h"tn dusom oporem.

aieTIJiami. na odległość setek kilometrów
ProfesO!l Korn z zami~owlalniem używa
W' I,ndjach od dawna dz:ieją się rze- mi z Akhalis, którzy w ten sposób chcieli W ~ wZlględzae polfączeń telef-oniczczy, których lekceważyć. nie. można. ~o za dem OllJst'l"o'Wać przeciwko usU!l1iięciu nycUdało mu się IPrzesyłać w ten spo.
bią one wrażenie zapO'WledZł rozpad~ę mahara:dIży z Nabha. Byli ranni i zabici, sób Obrazy z Berlina do Paryża, albo z
da się gmachu konstytucrlneg?,. WZ,n1 e.: Swa:raiści zażądali śledztwa. Mimo sprz.e Pa:ryŹ!a: d.o Lond'Y'n:u, a były ońe tak do-.
s;'one~o w 1919 r. w tej olbrzymiel ko~onJ1 dwu ze strony rządu inflyjskiego, z.gro- k!ładrne, że jego a<paIat spłatał z!'ośliweWiadomo, iż od pewnego czasu w:ęk madzenie w Delhi uchwaljło śledztwo.
go figla pewnej oszuS'tce.
szość czlonków zgromadzenia w DelhI do
A oto, jak rządy: indyjski i am,gieJski
Oszustka fial uciekła z Paryża do Lon
ma~a się nadania Indiom czegoś 'W roclza zareagOwały Jla sytuację i na te klęski dyruu, gdlZJe nie mitano je,j podobitZ'ny. 0ju Home-rule'u, czy1i po indusku "swa rai' znamienne.
tóż prO'fesOfI Korm. który właśnie w o..
Stąd nazwa "SwaraisMw", którą nadają
Pierwszy z nich próbował przeciwsta- wym cz.asie czynM swe doświadczenia,
zwolennikom zmiany systemu rządowego wić żywioł mahometański żywiołowi run przesłał na życzeTIJie p.olicji~ telegrafi.czw Indjach w drodze legalnej.
duskiemu, pnedstawiając mahometanom nie lJI(}d<obiz:nę owej oszustki. Dzięki te'Rząd w Delhi, wezwany przez blok nieb2zpieczeństwo, tkwiące w zwyclę.
stwie swaraistów, które pociągnie za so- ml\l, uda10 sq,ę bez wielkilch trudnośc~ aposłów swa:ra'ist.ów i niepo-dlległośĆ!o
bą hetfemonję hindusów ze szkodą dla resztowtac ją, zaraz po pT.zybydu do
wców do wypełnienia ~obowiązań, ~yczą
...
I
b
LondYI11'll.
\,.ty.,...1. . . -...rt." __ l _ _ ~
1... - ......a.·) "--i-'- ~-] . . m;l.hometan,
Przvnuszczlł wśród
nie pró
y te
O~ean1e proresoI'i"wi
K"'lr'TIo'WI' idzl'e O
miały
pewne
powodzenie
żywio'Vv
Z 1919 r" zapropQ'llował ankietę w sprawie dz1ałama tych ustaw. Wyniki tej an- łów mniej oświeconych, zdaje się je.dnak, to, aiJeby czas na nadawanie forograiji
kiety był17'by pr.zedstawione sekretarzowi iż nie doprowadziły do poważniejszych możliwie zredukować z 42 minut na 12
rezultatów.
minut.
sta,nu dla Indji w Londynie.
Rząd amnelskj decyduje się na użycie
Dlatego spróbował Oin bllkŻ!e ł'nnej diJ:o
Blok nie zj!odził się na taką procedurę środhów energicznych, tak Sję przy.naj- Ki, j:/rowadzą'cej do tego celu, lTlazywa- .
1 zażąda~ konferencji, złożonej z przedsta mniej '\rydaje z tego, co przeczytać moż- jąc ją metodą teIeaut,ograficz.ną. Skonwicieli wszystkich stronnictw indusk!ch, na między linjami mowy, wygłoswnej 26 struowlall więc coś w [lOOzaju maszyny
po której nastąpiłoby rozwiązanie Zgrolurte~o w izbie lordów 'Przez sekretarza do pisania, która drukuje nie litery, lecz
madzena ustawodawczego w Delhi i zastanu dla Indji, llo rda OIivera. Mówca punkta O różnych świetJnJTch odcic.
rządzenie nowych wyborów do Zgromastwlierdzit, iż sytuacj'a obecna wywołuje mach. Pu!nMa u~, przesyłane są jak zwy
dzenia z władzą u.stawodawczą.
wlellkie zaniepokojenie w rządzie. Rząd kły Itelregram, składają,cy się ze stów po
Dnia 13-go z. m, rząd inooski zapro- sprzeciwił się rewizji ustaw konstytucyj- dmoie Q'skwwo, a stacjlaJ odbior1cz,a dz~ę
ponował Zgromadzell!i'U w Delhi n.ast~ nych, gdyż: ,,anglicY mają lłrawo pozo_. kb takDeiże maszynie do pj's'aThia od twa.
ny kompromis: nie będzie rozw1ąza nia stać w ln.djach!"
_
rza te same punkta, które P/fZy zast,oso
Zgromadzenia i nie będzie nowych wy"Myśmy - woła mówca - st'Worzyti W1aJniu Ikl(mtl.ecznych środków chemiczborów, natomiast zanim rząd wyśle wy- Indje obecne, bez nas ruch nacjonalisty- nych, daią następnie wierną odbitkę ry.
niki aTI1deŁy do Londynu - projekt ;łnkie czny me byłby się nigdy poezął w tym sll1lku, fotografii lub podpisu.
ty pozostaje w mocy, NieZJWYkle gwałto kraju. Główym celem, _do 'k tórego dąży
P1f1Ofesor K'om powal wczasile ().ct
wne dyskusje rozw·inęły się na ten temat rząd angie.J>Skj' - zakończył swą mowę czy;ttu swegO' fo.t()lgrafje, które przesyłał
większość jednak okazała się n'i'eugiętą lord 01iver to wp'1'Owadzeme s)'s,temu Z Rzytmu, na okręt wojenny, znaJdujący
w swoich żądaniach i wniosek, domagają "domjnialnego", lecz środki, przez które się ma Pfellnlem morzu, skąd f'0togl13.lfje te
cy się home-rule'u został przyjęty,
dojdzie się do tej ewolucji, je,sz'cze nie są wys'l'aJlle zostały tą samą d'Wgą do NeaPostępy, jakie czyni "swaraj" Wśród określone'.'.
polu, a stamtąd wróciły do Rzymu. W
ludności hinduskiej, zwiększają się z każ
Zatem stanowisKo p1'Zeciwnik6w Je~t podobny spos6b można przesyłać także
dym dniem z nadzwyczajną szybkością. naj zupełniej jasne, Rząd La bour Party, odciski palców telegraiicznie, I'ub iskro
19-9o lutego sŁronn~dwo to ooniosio przez usta sekretarza stanu (lJla Indji, za- wo na odległOŚĆ tysiąca i więcej klIo.
bardzo znamienne zwycięstwo w Kalku- pawliada opór pnecjwko roszczeniom metrów.
cie,
większości swaraistowskiej z Delhi,
Przytoczone powyżej 'P!rzyktady I>t'
GUbernat'or Bellga~'!l, Loid Lytton, po
zwalają się z01'jentować. Jakie praktycz
wierzył stanowisko minisu-a be.n~alskieue zln'lłcz'emi'e miieć będzie ten wYn.alillgo p. Mullickowi, an.gHkowi, niedawno AGITACJA Z I(AZALNIC KOSCIEt- zek. Odda on wdlel'kli,e us!ugil pTZedewszy
wyhranemu na posła z Ka'lknty do ZgroNYCH.
stkLem poJ.i<cjL, która będzlle mogla rozmadzenia w Delhi. Współubiegający się
:Agencja Wschodnia.
telegraJowalĆ najcLoiklad·niejsz'e odciski
kandydat, swa r a·i st a, zaprotestował prze-I
Gdańsk, 2S ma1'ca:.
pak6w.
ciwko ważności te,(!o w)'lbortl il,sf:oŁnie,
W ni'cd'zj'elę IZ kazalnic ~mści'ołów eWynalla!Zek ten ()~ddlawar jUz w cz-a ..
po różnych pel'yp-etjach wybór p. Mulic- wallJt~eHc1dlch W OdI1IńS'kU odczytano I[,e sile. wojny Ni,emcom pewne usługi, w za
ka, zosŁał unieważniony. Na 19-90 lute- zolu'cję z protestem przeciwko orz.ecze- stosowan'iu do celów mHitaJrlnych. Przy
~o "'-yznaczono nowe wybory i an1ililr p. n111 Li~i narodów PTzyznających Polsce ~IOImOCY bowkm tego aparatu, w osta:..
MuIlick poniósł porażkę na całej linji.
westerplaltte m s'ldad amunq'ejj, Rez.olu nim roku wojny, przesyłano szki'ce, doNastępnie w Laito, w pro .,lncji in- cja wzywa wszYlsf.ki<ch ewangelików konane przez lotników. Wynilł!II3.lZek ten
duskiej Nabha, wydarzyła się bardzo po świlatlaJ do po~~a'rC'ia ew aTIigi elilk '6 w rgtdań będZlie mia't także duże ZlnacZlemile d!a
ważna t~tarczka między eskortą pewnt~go skidl w prot~ście ]J'J'izedw'K:O' mzeczen1il1 prasy, która wraz z w.iadomościam:,
administl'~tora angielskiego a fanatyka., Li~il narodów. l
przesł!:llnemi, dmgą is'kil"Ową lub telegraficzną, otrzymywać będz.i'e fotografje
wyd'a,rzeń, ja/k1ile rozegraly się \V najh'ar
dzilelj na wet oddalonych kmia-ch.
1920 PO stronie bo).::zewików. Wrazie splrowane głosy - z radościa notowaat2ku Niemiec 11:1 Pciskę nie ruszyłaby no przez prasc czeską - wedle któpalcami, choćby sto razy od}.1Qwiednio rych !Iajw2żniejszą korzyścią z przegra
zo owi8zallia If,tldpisała. To też na jej nc,i jest to, że teraz nadchodzi czas na
pomocy ·budo ~'2Ć Jakiekolwiek nasze;!la zawarcie alja!1su po]slw-czeskiego. Plan
dzieje, hyloby lekkomyśli!o,~cia wprost takiego aHansll jest iluzją, bo uaprawde
dziecinna.
nie chcą taJdego aliansu - i nie mogą
Sfałszowane doI'wnellta m'zypon - chcieć Czechy. Gdyby go zaś zaniały raz jeszcze tę nrawdc i to :;r;,st Haj w' rto. hvłaby to iluzja do ł(wadratu ważfjie~szą (lIa !las Jl21d(q, jak~ można' z szl.odliwa i zdradna jak każden fałsz w
nich Wyciąf~nąć. Po nrzegrancJ, jawo polityce,
!'zyńskiej odzywają sic wciąż u nas in-
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Str. 3

Czy głód mieszkaniowy
zostanie zażegnąny.

raJIO~J frywolne.

Wielki- łódzki film obyczajowo-kryminalno-manufąkłu.. .
rowy w aktach i częściach.
Tegoroczny sezon budowlany zapowiada
. """"
dalszy)

się pomyślnie
S.amorząd ł6dzki zaniechał inwestycji' lbudowlanych. e

(Ciąv.

(Z teki karykatur Sta isława Dobrzyńskiego.)

Nadchodzący sezon budowlany zapowiada niezwykłe ożywienie w ruchu budowlanym.
Wpływa na to cały szereg różnorod
nych przyczyn, z których głównemi są wyjęcie nDwozbudowanych domów z pod
ochrony lokatorów, oraz ogromne powięk
szenie się wolnych kapitałów dla których
niema obecnie - po śmierci weksla markowego - należycie procentującej lokaty
kapitałów.

•

IX.
Zadowolony Konto był
Szczęśliwy i radosny,
Codzień Piotrkowską dumnie
( mizdrzył się do wiosny...

szedł

Aż raz się z Kontem spotkał Drek
"Ja z tobą się. obliczę!"
Tak wrzasnął Drek i z?całych sił
Uderzył go w "oblicze". . .

J,ednocześnie na zwiększenie się ruchu
budowlanego wpłynie wysoki podatek od
placów niezabudowanych, który wejdzie w
zycie w najblizszej przysztości.
W związku z tem zauwazyć SIę daje
wzmotony popyt na place, których ceny
od kilku miesięcy wykazują tendencję

X.
Owiązał sobie Konto twarz
(Opuchła mu z kretesem)
I począł myśleć biedak już
Nad nowym interesem.

I

zwyźkową.

Jak dalece przedsiębiorcom budowlanym zależy na wykorzystat1iu obecnego
sezonu budowlanego, świadczy fakt, iż zaakceptowali oni w całej rozciągłości wysunięte prz@z robotników budowlanych żą
danie cennikowe, które były znacznie wyz~
sze od dotychczasowego poziomu płac tej
kategorji robotników.
.
Pożądanemby było, by akcję budowlaną, podjął również samorząd łódzki, który

"Jaki interes zrobić tu"?
Wciąż myślał Konto smutnie ..•
A może' kupić wagon ryb, '
Lub transport mydła w Kutnie?
(Da1szy ciąg za chwilę).

l

Stan.uruchomienia W

Zgrzyty.

Rosyjski głód do. polskiej drożyzny.
w słabszej lub silniejszej mierze,

Ja

do rosyjskiego

l

głodu.

MICHELSOHN (totwaJ (Łódź).

Lecz Ich niema.
i

Wypadek

odzinie PI>" S•.

~enio z Warszawy, brunetka

z Kaukazu i "alfons"
z Berlina.
,

, ~, .. '

~+~

~)L

:-

Warszawa; 25 ma~ca,

. . Sp:rs at>ÓJlenł'ów w,a,rs~awskiejsieci

te~

~

,

go narzeczonego Henif"yka. lZ'Mry zaręczył
się z nią w Berlinie J pr:Dywi'Ózł do Warszawy, mając szczery zamiar wykonania
słodkich planów w możliwie prz,yśpies-zo
nem tempie.
"Narzeczona" wywarła na rodzinie pp .
Segał dość przykre w.ra~~ie.
' .
Byf.a te 35-1etlllia gt'UZ11Tka, pr,zySltoJna
Me już z,n,iszczona, Władała biegle ję.zykiem n:iemieckim i fran-cuskim, po poJ:sku
nie umia~a aUli słowa, z l"osytskie't~ci znała
najpotrzebnejsze wyrazy, jak~ zakU'ska,
wocika, trojka, padaw;a,j szampang.kl()je, daj
padarok dusza h.1'beznyj i t, P "
,.
Ale koroną wszystkie·go było eclKrycle, jakie vrobił sta:rszy brat Henryka.
Jak się okazało cZ.a rnobrewa f.!rUZinka
miała "alfonsa", który przyjechał za nią
do Warszawy i zaczął odwiedzać w ho-

poprawia się.

czuwać od

kilku tygodni.
W prz.emyśle bav.:ełni~ym st~n
uruchomlema poprawla stę z dma
na dzień _ wedłUg prowizorycznych
obliczeń ilość robotniko-dni wzrosła
o 10 - 15 proc. stanu z połowy
marca.

XX

XXXVI

Choć pomogłyby półśrodki,

-

,

-. .~

Walki francuskie w cyrku A. Ciniselli.

choć

nielegatna córa,
Też nieprędko będę w grobie,
NJe chce nikt, bym dała nura,
Więc spokojnie hulam sobie.
WJodf: byt rozkoszny, słodki
Sprawców mych nie płoszy trema;

przemyśle

w dalszym ciągu ożywienie sezonu
przedświątecznego, który w tym ro
ku' t
. tk
dł 1 .
les W!J~ owo t gl..
Szczegolme wzmaga SIę popyt na
damskie sezonowe towary wełniane
oraz n~ wyższe ~atunki bawełniane,

Jam w Sowdepjl gościem corok,
Choć mnie wygnać pragną szczerze,
Zaden urzędowy prorok
Nie wyprze mnie z państwa granic,
Chyba runie sowiet krwawy;
PaJjatywy wszelkie na nic,
Bom syn prawy.

drożyzna

Lux.

.

Handel włókienniczy wciąż jest pod znakiem sezonu.
w handlu włókienniczym panuje których dotkliwy brak daje się juź od-

Dwa listy.

Polska

__

niewątpliwie otrzymałby na ten cel znacz.
niejsze kredyty.
Jednakże . samorzą.d ł6dzki zaniechał
całkowicie prac inweStycyjnych - Szczeg.ólni~ w .dziale budownictwa, co odbija
SIę uJemme na całokształcie prac poszczególn~ch działów gospodarki komunalnej.
Oczywista, iż ożywieaie się ruchu bu...
dowlanego, k.tóry będzie posiadał szybkie
te~po wpłyme na ~łagodzenie się głodu
mleszkamowego, me posiadającego i dziś
ostrych znamion w Łodzi.
•
Z jednej strony wóbec klęski bezrobo~
cia następuje wraz z rozpoczęciem się wio-,
senn~go sezonu, robót polnych emigracja
na WIeś, która według opinji sfer miarodajnych, przyjmie ogromne rozmiary oraz
w związku z stagnac.tą w handlu włÓkien
niczym zlikwidowano cały szereg przedsię
biorstw, posiadających siedzibę swą w lokalach mieszkalnych.
Jednocześnie wskutek wysokich stawek
komornego za mies~kania wielopokojow-e
przeprowadzany jest b. często podział ich
tak że głód miesl,kaniowy w Łodzi stać
si~ może w ciągu najbliższych lat jedynie
~~~m ws~omnieniem jednej z wielu, trageoJi powoJennych.

HAMELA

Do.Póty p, Zofja

'0 ile dyrełicJi cyr,Jiu itaJ~y naJ 6porlO

wem znaczeniu

Trzecie decydujące ~cń:Jianie.
,'\.,Przewaga Michelsohna. ~dacznWa sit
już w pierwszych mInutach. Nawskroś nie
sportowa pubJicznlość, przeczuwając niepowodzęnie swege ulubieńca, poczyna
wyć, gwi1zdać, uttJiemożHwfając da!lsze pro
wadzenie walki.
Zdenerwowanie doszlo do zenHu. Gdy
szala z.wyci~wa poczęta się przechylać
na stronę Michelsehna, jeden z sędziów
roenerwowany możHwo'ścią perażki HameN, podbiegł do Mi'chelsena li począł go
kopać ,t okładać pięściami. t!ll)
Mus~:my nap-iętnować ten nawskróśl ,.
bU2Je-rski czyn pana "sędziego", GdybV
nie i11l1:erewe ncja policji d p. Śpiewac z,ka ,
arena zamien~ltaby się w krwawe pobojowisko.

8,efOinicznej z roku 1923 wymientta aż SZIeana,ście razy na!wisko Segał, wobec
ezego n.ikt nas n;ie posądz1 o brak ~yskre
~i,ieteH nie podając adresu, OIplszemy
., b-onice wypadków pl"zygod,,! miłosną
~łOldzi,eńca noszącego tak pQip1.1!larn e Me
w,,1sko.
W rodz:in:i'e pt>. Segałów obchod;z!O'no
Ir>rzed kilku tygomlami a"adosną ,urocz;yeło'ŚĆ, Młodszy syn Hen:ryk ukonczył o,{enmaścię wiosen"i hrał się do inlteresów
\fa własną rękę. Fakt t'e n był żywo ko~
rtenJŁewany prrez l~cznie zgromadzon-y;ch
bw1ltiakÓ'W.
Pol r.ozejściu się gośd, p. Segał senior
"'ręczył S<yDow!,i 3001 d()l1a1I'ów i oświadlzyt:
- Rób, COl chcesz.
.
tdu.
!Młody Henio, po ldlt{:u(tn1owym nam)!
Tego }Ui było zawiele.~ Pp. Sega1ł zalte, postanowił Sfp~ób-ować $Zczę~ci.a na tlrozJH "synowej" policią, Col odniosło spo
obczyźnie i załatwiwszy formalnoscL pasz dziewany skutek, ~dyż , opuściła niezwło
~ortowe, wyje.chał do BerHna.
czn:ie Warszawę. Cóż, kiedy lekkomyśl~
Całe dzli'eslęć dnj pp, Segałowie napró ny Henio podążył za ukochaną.
be cz.ekaH na wiadomości, gdy oto naj~
W domu pp. Segał panuje konsternaniespodzianiej młodzieniec powrócil do cja; p o ciesz ają się jednak strapieni' rodziWars7:awy, padł ejcu do nóg i wyZ! ał ce, że młodzieniec r07.czaruje się wkrót'~ącym ze , wZ1'uszenia głosem, że z 0- ce i skruszonry powróci do domowych
wych 3000 dol'a rów wstały tylko centy, pieleszy.
'
ate zato,..
_ _~_ _~~a_Ilil!_i8
Tu pan SeRałsŁarszy ze!fwał się z kaTRUP NOWORODKA,
'8apy i zawolał:
Grobowy
cmentarza katolickiego na Dołach
- Gdzie ona jest?
Okazałe się, ze "ona" jest w hotelu znalazł na cmcntarzti trupa noworodka, ktÓl'Y
l~zeskim" p.r.z.y. ulicy Marszaikowskiej przesłano do prosektorjum miejskiego.
W yrodną matkę ~oszukuje policia,
.'
rul lQl i ,cz,e~ z bijącem sercem na swe

dzień.

wodę

~e;u,

wi:n!na: ma na-

tycbmi.a st zaprow:a~ ~ia~ :w1 gronie'

sęc1mw.

:

!

,

.

WILD1'tiAN '(W.$:y) , ...

l' ~~!.,: .:~

"

SURAKHI '(lał

ponja)', ,';::,:~t. : }! ~,~ ' $~. ' . .

'Wildman lf.ezperZlą(b! nJiezlł.ą fEercliniK~,
Wprowadza on &01 wa11ci mellwykte szyb ..
kie. tempo. Już w 8-iu mJil1lutach kładziv
przeciwmk'a na ohie łopatki,
śpmWACZEK (Czecliy) ~ CZARNA
I
I I I'
MASKA~
i'!4'V
'~
śpreWaCZelK WCl'Lczy zamiast 'OrłOlwa',
Przewaga zmienna:. WynIlJk remisIowy.
, Arbiter, p, Bru szewski, jak zwykle,
ttJie orien:tuje się .w sytu.:acji.

Zamachy samo

•

~cze.

nosiła.

30 let~1JIia rob'otn,ilctal Matrjrunina K{)lwal'-,
ska
w Cle/lu samobójozym użyta; 10 piasty'
, 13 letnia cór:!ca robo-tlliilka Zofja Gór~
lek
suhliimatJu.
ska PDdczas nabi'enall1ła wody ze stUldni,
'Zaiwez'Waily leKarz p;org()lf!ow~~ pc'
uderz>O'l1ą zOlsfala kolbą,
{)Iilr1zyma wszy
pfrlZep~luJlr.ani'U żoląd'kiaJ o~diwióvt despera1l.
z'tamalrr.ile ręh ~ rany growy.
kę w S'tlalUi'e osłabionym do szpital1
a POl.:
Le'karz p{)lgotowi'a udzilellit jej. J;bm·Q·· Z'11.ańsiJ<i'cl1.
cy, odwilózlszy, ją w silmnie osłabionym
do szpittala AnlJ1Y Matji.
.
ŻOlna p:raJCo1wlnika hilttrloWego R IW.
Inla uHcy Pi,otrlwlwskilej dlwto Nr. 66 o'truta się klalflbolem .
święta.
Lekarz pogotowi'a po udtzie,lel1Jilu P'O""
:Julj'llSzmvj· KIUb-i1czkowit, r,zeźl1'~k{)wll mo;cy odwiózł ją do slzp~tala PQ,znań
skJmdzionO' ze 'klepu przy uJ.icy Nawwt skiich • .
30 lle:tnila żOrl1a :roboitnilka Rozal'ja! !O...,
Ni1. 38 - 7 szyn~k, 30 klg-. sJonillTYu 20
kJg-. wyrobów maSarskich. Ogółem na ·kOll~sko w miesz-klall1i'lt przy; uli'cy WielDzbowcj 8 przez nieostro1żność napiła się
sumę 372 milljol!1v mk.

..Zapasy na

Jodylnw.

Wypadek przy pracy.
50n letnil robo ttl iCI31 Olg'a Ryk, Gór-na 8 (Kozi1(y) w fct0ryce Bialera, pflZy
ulky KHińskieg-o 102 {)trzymata rauę le~
wci reki'.
Lekarz pogotowia uc~zi-eHr jej pon~o..:v.

Le'karz
mocy.

pOg'o!f,owilaJ -udz·j1eHł

lej p:o··

Macocha i pasierb.'
Stanisław

Szczepaniak, pokłóciwszy się 7:
Józefą Szczepaniak, Sosnowa 1,
pobił ją dotkliwie, uderzając 2 razy w twarz i
oko, o czem sl'isaoo ~rotokół~.
macochą

swą

A

,
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KLASY CZNY EPOKOWY
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6~OOO
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M(~~AllnA

Początek

__ __

ODEOn

Dziś

~-Dziś

.Je~eD JU2[iw lnem'
Wstrząsaj ący

dramat

w 7 aktach. W roli

amerykański

głównej

Ryszard

Barłhelmes znakomity partner Liljany Cl c sh.-Początek przedstawień o g.
5 p.p. w soboty, nieezlele i śwtęta o g.

3 p. p.

FELJETON.

Pierwsza wizyta.
_..

'~-.

_ _

.'

.

, , Obok br~my wchodowe, wldniała ~Z
e1
olilca h naPklSel. ~k: ~'h Emaoo3-S ,~aJąe
Od
wsze c :nau e al'SKIC •
.
Był to młody, ba.rmo sympatyczny,
ftiezwykle zdolny lekarz, .Me o tem wszy
stkiem mało kto wiedmat, UHcą tą niie
przechodzIił ,na'Wle~ jak .!o ,mówią, p,ies ~u
laW}" w gą-sledztMe zas metylko nlikt me
chor~ mIilm<> odkrytego kanału i. wy_
zi-ew;ów 7) ~abryki, ale co gor~a było_ 1ftęcru aekarzy, z tych dwóch. m1ebkałą
."V'tym samym 'domu, 00 dr. Zając, dw~ch
st~~ s1JCZWall)'Gh łek.arą o wyroblo-

nejkJl5.i~5:.

'dząe w

To tet !tasz &kJtore~ sie-

swd]m

pokoJu. słysmł dOskonale

kroki łnd7Ji, !fdąeych P'OW'OJi po SlChodach.
Lu.d~e ci, podpi~ się łta-skami, po..

tykający ~ c~ ch'Wi1ła, to • b~ , chorzy.

!,~~0D!Ii: : :' d.rm~ C3Jr. Za;;.
yą
~.l!.L- 1....'1.:-10 SIę.
'.
który yite. doznał
~awUUVWf
lUWUjl

__ A nut...
I; pałlrZ!ał , z; biją~m ~ m. młote-

eze~ d2.~ eIektirycznego... ~ nIj~.

takli.ego me stało... ntte ~ Sl~ •• p~
ci SZ'li. daJe; lIl8. dJrugi,e li mecłe pIętro...
NruturaffiWe, tam ci s:ta!'ąIł ~
SOk:torzy1 zbtter~r gotówkę. a m!łody, STUl

A zatem przecież mur chińskil
Gdy po pierwszem ogłoszeniu
wiadomości o podwyższeniu opłaty
paszportowej do kwoty 500 złp. z
wszystkich stron i z wszystkich sfer
społecznych posypały się protesty,
pospieszył rząd w specjalnym półurzędowym komunikacie uspokoić 0pinję publiczną wiadomością, że ta
wysoka opłata pobieraną będzie tylko przy wyjazdach dla rozrywki,
natomiast dla wyjazdów w sprawach
handlowych przemysłowych i celach
kuracyjnych wydawane będą pasz~
porty ulgowe, znacznie tańsze, po
25 względnie 100 złotych p.
Ogłoszona jednak ostateczna decyzja w tej sprawie okazuje, że radość zwolenników swobody ruchów
~yła ~rzedwczesna. i, że rząd
Istotnie ma zamiar z opłat
paszportowych uczynić ha· · ·k
II!U I e~. b ezpo śr-: dnieJ
, om unlkacJI Z zagranicą.
Ulgowe paszporty wydawane bowiem być mają tylko w bardzo 0'
i
.
gran
czone). .mlerze,
gdyż sk ontyngentowano tch całoro~zną ilość na
całą Polskę .6000. Z tej cyfry 3000
ulgowych paszportów, wydanych ma
b ć dl
j dó
cia h
k
y
a wy az !' w c. c nau owycb i kuraCYJnych mezamo~nym
osobom, zaś 3000 dla wyjazdow w
celach handlowych i przemysłowych.
Sześ~ tysięcy ulgowych
paszport6w rocznie dla pa"'stwa, liczącego blisko 30 miljon6w mieszkafi~6w, to cyfra
W .stosunku do Istotnej potrzeb~ bezpośredniego ko-

cre1t

młote-

~ p()roszył. Nie~ało, ~

OSitlrożni'e....

aedwo IryłO·,ałyc~ł jak' daty
ka bębenk'a d7JW.O'!lka. .. l do ]ahiueW. we.·

MIgawki

(kły p;ociią'.g iI1USZ;ytł

kafa:skie
A. R. stęgarął

Z QW()It'Ca

pan

dość . otyła. ze śhłiami p~~, którą PlI'awą rę.ką do ~we1 kie~niJ w kaitn$trzeba był-o racze;f Wj"Cmlć, ubrana hM- wIce chcąc sj,ę prz~kona!Ć O pUDiktuali.

'1bo sła.ranllJie, nawet cl~.

oości! naszych pociąrg1Ów.

--' PaD dolcll6r mnie me 2'Jt]taj? MieszZega:rkla! jednak w kdteszonlCe me zna
&m vis a ńs. Na Pierwszetm pliętirze, taK, ład. za to z.nalazł silę w przylkrej syttt~ w:idzę pana doktora, a jakżet od CłCjj ('zt.owileika.. 'kltórego okradtil.
chwtu, gdy się p~ doktOr fu wprowadził,
Pa'n A. R. schwyoił w alizikę , wysk~
Illii!esljąc temu ~ję pana doktora... ~ z. wa,gorru ii ooal się do p o,Hc}anta.
- Dob1'Ze. Co pani: brakuie? ..~
- Palnlile, mnie ()Ikrad!lii'!
- Co me brnkuJe1 Niech plVn CłOK- Kredy?
~ sam ,2Jbada...
_ P1'ZIeIdI cnMt.a.
- Dobrze, .cll pani ~e,"mr.e M'ttzk'ę.
- Gdzie patn byt?
- TyTko bEuxkę1 Przedeż t-o za" ma.
- Przy /kIalSi>e.
tO'?,
_
_ Kto przy p!aU11tt staJł?
Da!~Zt~;fi~ ~OIS,ru~", Fa'1Ja moc- Jakiś elIto,!> z. lroszykDem w trę'ku.
nych pe
zalata doktora, ZaJąca, A co
- Jak wygląd~ł?
7.a koronki, sł'aweczkiil, v.rs:tążeczki..,
b roś nłęty, w czapICe, z IaSlK.ą w

rnunikowania się z zagranicą
tak znikoma, że prawdiiwej
sytuacji zupełnego niemal
odgrodz~nia Polski od zagranicy w niczem nie zmienia.
Wedle statystyki rządu, wydano
w roku ubiegłym w Polsce (około
200 tysięcy pas~portów. Z ilości tej
drobna .tylko bardzo część wypadła
na podróże dla rozrywki, bo stosunki walutowe i gospodarcze polskie
są tego rodzaju, że tylko ludzie bardzo bogaci pozwolić sobie mogą na
tego rodzaju wyjazdy zagranicę.
Przeważna część podróżujących udawała się zagranicę dla celów handlowych, mniejsza zzś iloŚĆ dla poratowania zdrowia. .
. Obecnie, ma być tylko sześciu tyslącom osob udzlelone w tym roku
pozwolenie .wyjazdu zagranicę. Gdy
k ontyn. gent zo~tante,
· wyczerpany. zam:kną Się rogatkI panstwa. Pomewaz
zaś kontyngent ten nie pokryje
nawet. pięciu procent zapot
b
•
t
AS
rze owanla, prze o w "
p~oc. wypadkach będ~ muSiały konieczne podr6ae zagranicę zosta~ skreślone. Po...
_,J;
zyt
k ł'
ść·
nu]amy L4~ pr e!D o o łczno ! ze
o tę o~anJcz~mą I~OŚĆ poz~olen toczyć SIę będZIe mezawodme walka
między petentami, walka, która
z pewnością nie przyczyni
się do podniesienia niczyjej

pomysły.

Zadne państwo cywilizo.
wane w świecie nie chwyciło się
dotychczas tego środka. W czasie,
który dla przyszłego rozwoju jest
prawdopodobnie decydujący, w któ~
rym po zmianach w konfiguracji Emopy poczęły się dopiero
krystalizować stosunki nowego międzynarodowego handlu, w kt6rym . nowe życie
gospodarcze zaledwie roz.
wijać

się

poczyna, kll"ęp'uj e
my sobie ręce, izolujemy się
sztucznie od świata, pozbawiamy się świadomie zdoiności konkurencyjnej.
Izolując

siebie od zagranicy, izo.
lujemy naturalnie równocześnie także zagranicę od nas
i sami przyczyniamy się z całych sil
do tego, że w sprawach gospodarczych zagranica istnienie Polski wo'
.
go'le .Ignorować
pocznte.
Jak możliwem będzie np. rozwinięcie ruchu
tral1zytowego przez Polskę jeśli polski hand
nie będzie po'siadał zu..
łn'
pe ej swobody ruchów?1 '
.'
Tę drobną korzyść, jaką się rze.
komo uzyska przez zmniejszenie wy.'
wozu walut opłacić będziemy muJ
,
sieli stratami gospodarczemi, któret
możliwie wogóle nigdy powetowaĆ
się już nie dadzą
.
'.
.
A przytem. wszystklem będzl~m1
w o~ach, śWl~ta.ledynem w ~woJe!ll
moralności. Sama zaś proc~dura , rodzajU wIdowIsklem.
Ta
k d t
l okol1cznosćI
warunkująca wydanie paszportu, hę- naszego re y?-. mo:-a nego .na. zewdzie unikatem w swoim rodzaju.
nątrn z pewnosclą me podmesIe.
Silimy się istotnie na oryginalne
c.
.

sądowe.

Pokłuty nożem.

Robotnik 24~letni Franciszek Paduch
w stanie nietrzeźmym wdał się w
ruszał? sprzeczkę
z jakimiś osobnikami, w trakcie
ktorej pokłóty został nożem, otrzymawszy
RozPoczęty sUę poszUiki:wta'lnlia:.
. rany klatki piersiowej.
Poicjant z parem A. R. aooszlil cały
Lekarz pogotowia opatrzył rannęgo ~
dlwmzec.
karetce,
następnie odwiózł go do szpiN1g<Lzt:e mre wal'eźlJi chłopa. ohr.oŚIlIię tala przya ul.
Drewnowskiej.
w czapce' z kiljem :iI koszY'k.Dean w
ręku:.
Dh cl'eKa'Wosor je(fuja,k' zajrzanlO W p!e
wuego lIOc.um, dio którego Iklrol nawet
"na J)/ie'Clhtę chodlz.i'·.
.
I cóż snę oikaza'ł-o?
S'Wt SiO'bile btrurczystiel chropi~o. Koszyk h kiij leży lIla. zrerm', a,~hłaPł re;gnlluje

I

będąc

re:go.

Rewelacje o Łodzi
i łodziankach.

zegaJreik.

Wystąpi z niemi pOjutrze w piątek
ZIDdZ.rel rrucit suę Cbo ucDoczlkti, le.c z
został schwytany t sp:r:owadz;ono go dlo w sali FlJharmonjl
k()mi'Sa'li~l.'tu.
red. WACŁAW OLSZEWSKI,

sąd!~

się

Na
OSiKa1'Zmw 00 wmy
me
PTz'Y1Z1I1lalf, tłumacząc się, ·j·Ż zeg.rurte'k z.na
la'Z:t n:a pod1towel w pocz.ekal!!1~t.
ręku ,j! z Koszykiem,
Sędzia pokOju sk~ł W1ln\Centego
W
ięc
co pani W'taślciwie brakujePatnl poOhilCyan't zamY'Śli1t s1ę g7ęhoko'. LewaJh1a st.attemo m~leszllmńdaJ WSI' Radlu~'Pytał doktór sucho."
an A. R. zaduma·t się jeszcze glę- szyce na d!wa6 . :tyg~ie aT!eszt~i.-t
_ Ach, pani'e doktoorze, boli mn1e tu ..
Doktór p!rzyłożył uc:ho. Il ecz po chwilii
• T _ ' I , ,\
dWIS.
~e odjął,
- ą
- TaK krótKO?, ..
- Moja; pani! Pani nic nie brakUJe.
Serce pantt wali zdrowo, jak młot w hucie, płuca pracują jak miechyorganów,.,
męzulek.
Tak, n/jtc n ani
brakuje,,,
Władysława WolsKa, larŁ 25,
(io
- Ach, pani'e d!oktoTze, zaręczam pa.,
n.u, że mnie boli seTce, oktropn,ie mnie zorcy zam, przy ul. Lipowej 60 została po
bO'li,
bita i. pokopana przez kochającego ją mę
.. - Z czego?
żu'1ka, będącego wówczas w stanie pija- Z mi!ości p,anie doktorze, z me- nym,
śz-częśHwej mitłości.
Zawezwane pogo,lOW'l~ 'po udziei.!n!u
- Wi ęc Dani z tern do mnie przyjej pomocy pozostawił ją na miejscu, p,
chodzi?
.
g
- A do Kogo mam tnz;yjść, cLo kogo?
Och, p anie doktorze ... Ja pana ...
-- M oja pani , niech pani wyjclz1ie, , A doktór Zając zaaferowany siedział
28-1etni Bolesław WojciechOWSKi, ronjech. pani n atychmia st wyjdzie!.:. Niech
dlugo w fotetlu milczący, zdz.lwiony botnitk fabryki EJ'zerla, Z'a Jn, przy ul'l'cy
si ę paT!f tak powoI'i nie ubiera." To obu- wściekły.
'
Potem mruknął:
Kątnej nr. 6 będąc
w
słanie pijanym
r zające;" JU!Ż, już, pani m('1Ila! ... Hm ... to
wstrętne L.
- Naturalnie,,, Nawe<Ł. honorarjum W1Stzc~ł kłótni:ę, a naSitępnie bójkę Z ruez
Dama zniknę ta za dzrwiami Slkonfun. nie wstawiła...
naj'Omym sobie męż.czyzną, w rez,ulrtacie
·!o-,;a~12., zaskoczona, przerażona". '
Tom,my. • czego został oohi.ty, tępym !!arzędziem •.

o

N-ef

. Kwiatki z bruku wielkomiejskiego.

me

30 mil·

procent zapotrzebowania.

C
. .
O S'lę stał , gdy pOCiąg
km

$m-a dama. W~ na ~Siiątkę go ·w stronę PabjmE.c

.

pięciu

liczącego

we

ar. 'Zafąe., .
pewn* '

~t~" . ~ zdo~
~ ~ 1dt~. 0tI6!
~ e. było ~ 1~ ma.'1'eaJ, h

ińslf'

ur c

ulgowych paszportów dla państwa
/
jonów mieszkańców.

Kontyngent ten nie pokryje nawet

o godz. 3-ej po po łudniu.

~_mlrf.!-_-

przecież

Zatem

•

--------- ._.- -

Kochany

Harakiri.

wygłaszając odczyt satyryczno - ~100.
rystyczny, w którym jak słyszeliśmy,
otrzymają porządne cięgi wszyscy ło.
dzianie I łodzianki, którzy z punktu
widzenia feljetonlsty zasłużyli na ·nłe.
Odczyt wywołał zrozumiałe z-.ałnte.
relowanłe.

Pozostałe

2060

bilety w kasie Fllharmonjl.

XXX••••••X.X. .X

zona

Skutki bójki.

(StutzfIuegef)

205~

na sprzedaż. Cegielniana 81 Step ha·
nus od 2-4 i od 8-10 wie cz.

Czytajcie "Republikę".

,ttP;lt:S WIULRIT'

tJUPRfSS W[EtZftRUf'

Łódź

Łódi

marca 1924

26

26

Warszawska

giełda

walutowa.

(Telefo.Jem od spravłozd. giełdowego "Expressu").
GOTóWKA.
Kopenhaga 1,425.000.
Londyn 39.450.000.
Dolary 9.350.000.-9,300.000.
r Nowy Jork 9,200.000--9.240000.
CZEKI.
Paryż 508,000.
Deigfa 402.300-399.200.
Praga 260.000.
Holandja 3,466.000-3.435.000.
Szwajcarja 1.525.000.
Sztokholm 2.415.000.
Lo~dyn 40,175.000-39,950.000.
\Y/iedeń 129.00.
rowy JOlk 9,350.000-9,300.090.
Włcchy 395.000.
Paryż 5G5.GOtl-502.ooo.
Praga 271,600-26-1:,000.
DRUGIE NOTOWANIA WARSZAWSKIE.
Szwajcarja 1,615,000-1,604.000.
Dolary 9.350.000.
Wiedeń 132910-1.30,75.
Dolary 9,425.0')().
Włochy 403,750-399,200.
Tendencja utrzymana.
Złoty frank 1,800.000
Miljonówka 1,000,000-900.000TRZECIE NOTOWANIA WARSZAW•
1,100.000.
SKIE.
bez zmian.
Bony z10te 1,350.ooo-1,4CO.
Pożyczka dolarowa 5,050.000.
PIERWSZA PRlEDGlElDA GDA~.
SKA.
PIERWSZA PRZEDGIEŁDA VC' AR.
GDAr'J"SK, 26 marca. (Telefonem od
SZAWSKA.
sprawozdawcv ~icłdowego "Expressu}.
Belgia 393.000.
Marka polska 0,63.
Chrys1janja 1,255.000.
Warszawa 0,62,
Holandja 3,390.000.
Dolary 5,82.

I

Warszawsl<:

gie. da akcjowae

I. BANKOWE.

LilipOp 3,100--2,950.
Modtzejów 56--55-56,500 (5).
Norblin 3.050-2,900.
Orthwein 2,225--~,275.
Ostrowieckie 51--46,500-48,500.
Pa'l"Owozy 1,850--1,750.
Pocisk 5,400.
P'u~.zki .8,250-;8-:- (5 em.) 7.500. "
St".racho\Vl;ce 15,250-15,800-16.
Unja 26--27.
Ursus 4.900.
Zj. Po. Fabr. M. 1,400.

BaJnk Dyskontowy 32-31
Bank' Handiowv 33500-32-32500
Bank dla Ii. i P. 6200-6-6100
iJ3łamk Kredytowy 2-2100
Bank Przem, Po.Jsldch 500-550
iBam'k HandI. w PoZ'n. 9500-;:-10-9500
Bank Przem. we Lwow.ile 2-1950--:--2
Brunk Tow. Spóldz. 21-22
Ba'Ilk \-Vil. Pr. Iiandl. 375
':Bank Zacno-d!ni 10750-10500 (6 em.
10-9500
Bank Z. KI. we Lwowie 800
Bank Zj.edn. Ziem Po!. 5500
B:amJ!\ Zw. Sp. ZaL 22250-21250-

tV.

I RÓŻNE.

21750
Bank Zw. Zie!l1llirun 750

n.

WŁóKIENNICZE, HANDLOWE

Zawiercie 235-225.
Zyrardów 1,790-1,800--1,802.
Borkowski 6.050---5.900--6.
Jabłkowscy 875-925--900.
Sżóry i Garbniki 335-360.
Syndykat Rolniczy 12,600-12.
T ~an:na 350.
Transp, i Że[L 875
Cmi'elów 36U{)-3450-3500
">
Haberbusch 2750Q-27250-:?7500
Klu'cze bez rr,'aw
Mirków 7750-8250
Polus 1050
Pustelnik 4900
SpliIrYtus 10-9350- (<1 i 5)
Lombard 2100-2
Ostrowice 7--7500
Tendencja słaba.

CHEMICZI\'E ELEKTRYCZNE, CUKROWE, CEMENTOWE;
~erata 750--700--725
Kijowski 1675-164Q
Puls 1700
Spi'ess 4.250-4100
Strem 67
'!Wjlldt 700-725
Zgierz 17500-17
E1ektr. Dąbrowa 4750--4700
Elektryczność 7800-7550-7750
Pol. Tow. Elehr. 775-770
Sila i Światło. 2650-2575-2600
ChodorlÓw 22-21500
~zersk 3050--2925--3
Częstocke 10-11-10500

•

Gie d" zagraniczne.
GIEŁDA LONDYŃSKA.

LGndyn, 25 marca.
Nowy Jork 429.50.
Francja 79.825.
Belgja 100,75.
Włochy 99.75.
Szwajcarja 24.90.
Hiszpanja 33,095.
Portugalja 1,68.
Holandja 11,61 i jedna-czwarta.
Danja 27,155.
Norwegja 31,505.
Szwecja 16,205.
Helsingfors 172.
Niemcy 19 biljonów.
Austrja 305,000.
Praga 148.
Przewaga Miche1sohna uwidacznia się
GIEŁDA

PARYSKA.
Paryż, 25 marca.

Londyn 79,70.
Nowy Jork 18,50
Belgja 79,50.
Hiszpanja 241.
Włochy 80,10.
Szw·ajcarja 321,25:
Danja 293.
Holandia 687.
Norwegja 253,50.
Szwecja 492./
Praga 54.
Rumunja 9,75.
Wiedeń 26,50.
GIEŁDA AMSTERDAMSKA.•

, Amsterdam, 25 marca.
Londyn 11,62 i

pół.

pochodzących z
przed 6000 lat. Zbiór ten liczy przesztlo
LURGICZNE.
3000 pTzedmiotów. Większość ich znaWar. T. Kop. Węgla 27,250-26,500 lazł profesor Morriss w piecz.arach skal\
-2ó,750 (4). nych w Arizonie i Nowym Meksyku.
Polska Nafta 2,250.
Prócz zabytków przemys~u domowePol. Prz. Naftowy 3,800.
go, broni, ozdób i narzędz~ profesor MocNobel (6 em.) 7000--6,900.
riss cfiarował muzeum nowojorskiemu
Lenartowicz 710-700.
także zbiÓlr szkieleŁóv.r, p!.aSltycznie wyka
Cegielski 2,600--2,450-2,500.
zujący rozwój fizyczny człówieka w prze
'Fitz.ner 38--36-36,500 (4)
da~u lat 6000.

DRZEWNE, NAFTOWE I META. (indjan zachodnich)

I

•

•

De ItII.e
.
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ano aw~ tur nli..os lych 20-ietniej dzievlczyny.

Największą obecnie se",sacją w M.ekLuz Gonzalcz udała się ze swoją 0~yku, kt6ra poruszyła opinję całego k 'a- fia:-ą lla przejażd±kę wyn:łljęŁą dorożką
ju, był proces, zatkol1czony skaZEl~iem. 20- nutomi}' ilową. Gdy automobil wjechał w
letnie; dz,icwczyny na 12 lat clężkJl.::go las, wy::l wczy ł nańle z gęstwiny jakiś zawi~z;ooia.
ma<:kow::l!I1Y rr.ę~czyzna, który zastrzelił
Luz GO'1jZalez ~. ynę'la z niczwy lej u- towM'zy~JZa piękn~j Luz, poczem uciekL
rody, pomimo swego mł..,de~o wieku po- Ten morde,rca !Iie b-yl nik:m jnnym ,jak
"iadała już h-zyslu kochanIc ',\\r, Z których ~yllro Szcz\iś 1 iwym l'D.stępcą zamordowaWLększa c 7 dć z pdecenia tego niewie- nego.
ściego Sinobrod{!go zosŁa.la gwałtownie
Policja meksykn~slLl pr.owadzi .dal 'ze
usu:nlęta z tego ś 7i~ta..
~ledzbyo c~~e1l1. ~twH:'l'dzel1la losu Innych
Kara wypa.Jla je~YTIle dlatego tak.. slo I ofi.ar ~l"Hoc!nCZ~J kobIety, przyczem :r;osłu
sun,lwwo lekko, pOnieważ pToku:ratorjl
gUJe Się al1abeLycznym llldek.s,em, ktorym
druło się udv'.\Tcdnić tylko W jednym wy· kochanka rejestrowała SWOIch kocha n •
.G.adku za iordowall~e kochank~
ków.
",

U-l

GIEŁDA NOWOJORSKA:.
I

Nowy Jork, 25 marca.
Kurs dzienny 3 i pół procent.
Londyn 4,29.37.
Londyn 60 dn:i 4.26.37.
Paryż 5,37.
Amsterdam 36.92.
Kopenhaga 15,81.
Praga 2,91.
Berlin 22 5 / S-22B/ł ,
Kopenhaga, 25 marca
Londyn 27,15.
Nowy Jork 633 i pół..
Pa'I:yŻ 34.30.
Antwet1pja 27,25.
Zurych 109,30.
Amsterdam 233.65.
SztokhO'h 167 i p,6r.
Chrystjanja 86,20.
Helsingfors 15,80•.
Praga 18,28.
Rzym 27.50.

•

E

·OSTATNIE TELECiRAMY.
I

WIELKI PROCES W I(IJOWIE.
Moskwa, 26 marca.
Z Ki'}owlaJ komumilkują, że dn. 20 maTca wj0cz0!1cm w mwe'iscowym sądzie gu
bcrnjalnym rozpocząl się oddlawna przy
;roto.wywany przez rząd sowu'ecki pro~
ces profesorów ~ dz,i'allat:::zy smleczlnych
iJajbardziej populalftn.ych w Kijowie .•
Poskdzenia sądu odby,vają się w tak
z\\'. "proletarskim domu sztuki". Sala: 1>0
si·edzNl prz'e]:łeł:ruiona pubHczn.ością.
Na! la wie oskarżonych zasiada 18 0sób, z profesorem Wasulenko ma czele.
Przewodni,czy rOZ);Y,IIGI!WOm prezes sądu
gubernj.alnego MazUT. Oskaorżają: pro.'kJurator guhernj.alny Mi'ChaHk, i jego pomocntik Ach!mlafów.
Sąd POSitlI!10'Wri~ uwięzi'ć część oskaJr
żo\;rych. odp.oW:,lod.GI!jących z womości, a
ta!kż.e dopu:śdć wystąpienie po strome o
skarżenia dwóch przedstawicieLi zwJąz
ków zawodowych: Skarlbka ± Lewillka~

3250--3150 '
Berlin, 26 mlalrca.
WYKOPALISKA INDYJSKIE Z PRZED
[\\Tar. Tow. f. Cukru 18250-174006000 LAT.
Z
som
Q.oooszą:
między
rządem BU'ł
17500
Profes,or :Momss oHarował muzeum gars'kim, a międzysoduszlniczą komisją
Pirlej 3850-4
przyrodnicz~mu w Nowym Jorku wspania dłaBulgarji nastąpiło co do odszkoooŁazy 670--650-660
łv zbi6r zabytków cywilizacji irudyjski ej

m.

Bett'lin 0,61.
14.55.
SzwajcaTja 46,75.
Wi'Cdeń 0.0038 1 jedna-.ósma.
Kopenhaga 42,85.
Sztokholm 71,65.
. Chrystjanja 37.00.
Nowy Jork 271.i jedna.'6sma,
Bruksela 11,50.
Madryt 35.00.
Włochy 11.72 i j~'dna.Osma<
Praga 784-789.
HeIsingfors 670-680.'
Paryż

GIEŁDA KOPENHASKA.

ODSZI ODOW ANIA BUŁGARSKIE.

Gosl,a wJc,e 6400-5950
'Michałów

marca 1924

które Ina,ktada na
spbaiC'enda 25 mi,[j.onów f.raiJ1lk:6w w ztO'ciLe obciąż'onych ,"'
proc. IW ratach fQczln'Y'Ch wz!ożiOnyc'
na lat 10.

w.ań 'ponowmienre.
BUlłga'1'ję 'Obow1ązle1k

KRASIN O MONOPOLU HANDLU
ZAGRANICZNEGO.
Moskwa, 26 marca,
Przemawiając w Charkowie na zgromadzeniu komunisiycznem Krasin oświat
czyI, że mQDopol handlu zagran;icznego
zostanie bl!z~ędnie uh·zymany nadal,
gdy:ź w zupełności spełn~ on swoje zadanie Ij głównie jeg.o chia.tal n ości należy przy
pi'sać to, iż państwa kapitalistyczne skłon
ne są obecnie uznać rząd sowiecki de ju.
r~. Zgromadzenie przyjęło uchwałę, aprc
bującą działalność Krasina, lecz domaga.
jącą się jednocześnie spotęgowania kon.
twLi parlji komun1s1ycz.nej nad działalno.
ścią przedstawicieLstw zagranicznych sc
wietów.
.
ŚMIERC GENERAŁA KUSMANKA.

.Wiedeń. 26 marca.
Zmad tu feldma'1'szlal?'ek - porucznik
KUSłm\alnek, dowódca za'logL fortecy Prze
myśla podcz,as wi,elik,iej wojny.

----Angielscy członkowie partji robotniczej
w roli dworskich dostojników.

.

Nowy rząd angielski w historycznych strojach na przyjęci~
u króla.
Dzi~mliiki IO'lldY(lski1e 1j;lrzyno'Szą szcze
góly UTOCZ src:go, p-oranłneg:o przyjęcia
t, zw, .. lenrs" u króla Je1rze,go, Na tern
. pr.zyjr;ciu IrlOra.Z pj'erwszy ez,lonikowie
r'ohotui'czego gabinetu z'jawiH się nie we
fw'lwch, ale w prvepi'So'wych hi!Slrorycznych s:ltO'jccch,
Pr;:-mjer R:II111say Macdonald w ciem
no-b?f;kbtnym, złotcm obszywa'nym (]lwurożmynn "piero,gu" i ze szpadą, wyróźniat sic wśród oTslza,Lll d'wo,rs1kkgo. 0czywi:cie \V czasie jazdy do pajacu królC'~'~.ki'eg-o 't'cmicr '11 a.rzItcit na swój
f;widny strój, skromny pl'aszcz impregnowany, aby ni'e zwracać na si!cbic u\Vil.gi. K<1';lderz wioelkiej -pi,eczęci' ulkazał
się równic w kolorowym fmku, od,p'Owiednim /kapeluszu j ze szpntdą. Inni
czlo.JlIkowie gabi'nctu by1li w zWy1klych
~I~aikadl, ale. \~. ikn)!I~i'C~ do, k?,J.::t1f! SI)Od"macll, c~al1nY'i..h ~)onczovhach l \V pa'l1tofla,c:l Z ~~~~mram~. ,"
"~O'. ~.' ' ..
.l(a'nd~vIZ dWOlll ~r~! ... w:Js:k~1~:"o G.. lllffItl~
oraz glo:"ny rachml crz F al['i\.I'i1so~. obaj
Cz.!o.I]kOW1!e Lahour paMy. poraz .plerw.~
"A.

"

szy -pe~nHr w d'W'oriS'kim s1tlmju, 'Ze szpa
dą swoją o.fiic'jalną s1uŻlbę 'UICll dwO'rze.

4

Dzie'nlll'iOd tr-trzypomina.jąc, że 'GrifiH11
we wczesmel.i młodości byl pomocniczym
robOitn'ilki'em cynlkowni, zarabiającyun 4
peTI'sy na dzień, a Partkins'Ou zWyUdym
gÓlm~lkiem. S'twjerdlzają, że w czasie kró·
Lewslki:ego "levres" za.choWlalH się ja:k naj
doświadczeńsi dwoJf's'cy do.st:oj'ni'cy.

.,

Tajemniczy zgon.
Zamieszkały przy ulicy Głównej 43, Alfo~
RataI zameldował policji. iż Franciszek Kudliwski, zam. przy ul. Sienkiewicza nr. 64, gdy wychodził z mieskania Almy Ardt, zam. w tymże
domu spadł ze schodów II piętra na 1 kalecząc
sl'hie głowę i nos,
Lekarz pogotowia nic udzielił mu żadnej p~.
mocl i odjechał. O g. 12 Kud1iński zmurł wI
mieszkaniu Ratala.
Przy: tcuJ.:ie wystawiono I!,0sterunck •

_""---_ _ _ _ _ _ _-=--. _ _ _ _~__.,1!XPR~SS . \WIeCZORm','ł-'--. _

kilkudziesięciu małek

Syn

L

mąż kilkudziesięciu żon.

i
stracił pamięć.

sZłplta1la.

Nie wie 011, jak się nazywa, do jakiej
gminy należy, a ponieważ akta dotyczące
jego osoby również niewie'le m6wią, więc
Rzym nie wie, co z tym głuch()<lliemym
począć.
Podano jego podlobiZJtl'ę w.ę wszystkich
C1zielli1l~kach, a fottwtrafię
je~o
przesłano
~&
Ó

rzymskiego
,
. Według poprzednich dochodzeń. czło
wiek ten miał być ożen:ony z Emilindą
Stampone, ale w chwili, gdy miano go
obdarzyć tern nazwiskiem, wyłoniła się
nowa wersja, tw:ierdząca, że był 0'11 mężem niej::tkie; Marii Romain. Jeżel<i ta da
ma n;e wzięta go w swoje
objęcia, to tyl
d

ły slę kłoopoty władz: opiekujących się 0wyro żołnierzem.
ZgłOSiły się kobiety
ze wszystkich krajów, że żołnierz ten je-;t
ich synem. Każda z tych matek dopatruje
się w nim za.gindone-go syna i kaMa chce
!!o do siebie zabTać, a1e za każdym razem
wraca on, po pewnym upływie czasu do
RZj-mu, gdyż ka'Żda matka t kolei przymaje w'!'es7..c'ie, iż się pomyldła.
Pr:mod kilkCl'ma dniami zdawało się,
iż zdołano nareszcie stw.ierozi~ jego iden tycZi1llO'Ść. Uznano go zaJ członka ro",
dzt;:oy F arraro ,i oddano go krewnym.
Wkrótce joonak oka:r-ało się, że tywi 011

to ostatecZ1D.ie, czy

wsz~&imkmjow~~la&~wM~ei,
ko &at~~
że twiM~ła,
~ zm~em
że
uda s.ię odnaleźć je~o matkę lub ż,onę. sw~
się rozwiodła.
Nte chciała
ona go
Przez t.e zabiiegi jednak dopiero S'plębrry- nawet widzieć i dlate~o me rozstnygn,ię

Próba
Interesujący

•
["

I

el ,. tI k
~ '{I~ I In rnnu~ ~

'l

~J!

-

li UJ '1 ~
I.

piętro

Paryskie dzie,nn.iki luooą co jakiś czas
ankiety, odnosząoe się pner6ż
nych ('scbli'Wych spraw, alibo też "puszczają si«( na prżeprowadz:1n1e
jeSlZ'Cze
I)soMiwszych eksperyment.ów.
Na oryginalny pomysł wpadł dZlj'eOOlik
"Paris Soir", chcąc się puekonać, jak wy
glc,da uczciwość paryskiego społeczeń
stwa.
I oto "Paris-Sodr" postał stu osobom
z najroz:rnaitszych sfet" t~anys~ich i za
wodów liścik nas1ępujące; treści:
"W odpow1edzi na cenne pańskie pł0010 załączam 5 fra,n ków!
które jest'e m

~

z wielkdch fabryk w
Glad!bach - Miinch~n w Prusach, wtnymującej cały sztab agentów do rO'~rze
daży towarów na prowincji i zagranicą,
wydał dla nich przepńlSy następujące:
1) CzłO'W.iek z.gryźJiwe~ i smutnelto
usposO'bienia zamiast zachęcać do lropna,
odstrasza kliientel,ę.
2) Agent dowdpny i zabawiający kM~e.nta we'Sołemi anegdotami najchętniei
będzie przez mego widziany.
3) Jeże,hl chcesz sobie ZioboW1iązat
nabywcę towarów, kt'ó re reprezentujesz,
~om::.i słabe strony jego cha1'akteru: cho

światłem

~K

front.

Pr"y{!~~~~ 9-1

Dłn
Pftń odpoczekalnia
4-5. 202
oddzieloa

II

11~~~~~~~~~~~;-;-;;;;~~~~~A~K~u~~~t;n;a~O;b~~~U~g~a~l~~~~~~~~
Dogodlle wartUlliil

był on jej m-ę1:em czy

nje.

"

UJ

U dyrektora szpi,t ala w Rz~je znaj- Z
duje się jeszcze 20 liostów różnych kobiet, ~
lcl6re tw ieordzą , że ten głuchonietIlly żoł- &IJ'
nierz jest ich mężem. Listy te pochodzą Iz WIoch. Czech, Słowacji. Grecji, Anglii,
Stanów Zjednoczonych 1 Brazylj:i. Dzięki
tym listom, ten bezimienny wojownik mo
że obecnie odbyć podróż naokoło świata,
na razie je,dn.ak zarekwirowały go sobie
autorytety medyczne w Rzym,ile, które
twierdzą, że żołnierz ten jest nienvykłym
symulantem,

.

Ul

>-

N

CC
D.

z:

UJ

poleca

-

w najwykwinbilieiszem wykonaniu

Józef Zych

iński

K~EM

prawa oficyna, 2-gie

Ceny

Warunki doyotlne!

PIOTRKOWSKA 100
Ai~C;lELSKIE
MA lERJAŁY
nADESZŁY.
Na składzie wielki wybór materjałów
m~skich i damskich pierwszorzędnych firm

na kI~~Jt wnntkim

madepolamy, kreasy, towary. bieliźnia
ne, zefiry na koszule, p ościelowe, prześcieradła, obrusy, ręc zniki , szewioty,
bostony, gabardlny, ubraniowe, kostjumowe, trote, satyny, podszcwki, chustki

ie~wabne

koronkowe

nitlne

sl~le

DOfltlo[by

IBgra-

oraz
sprzedaje po cenach bardzo nisl.ich
i na dogodnych warunkach

dla ubrań
krajowych.

.

•

zper

Łódź, Piotrkowslł8 Hg 39,
Telefon 21-24.

oficyna, lewe

OYr2k[ja koncertów: Alfred Urau[b.
-

ni.

SALA FILHARMON.U -

DZiŚ

o godz.

8.30 wlecz.

Enoch Arden
Poemat Alfreda Tennysona

w

się 'W fą!o dzie-

ciach, udawaj mlrO'Śn~ka sportu, którym
on się zajmuje, bądź przyjaciei1em jego
prz:yja ciół.
4) Czyta.; kilka dz.ienlllilków i wybk:raj
z nich same pomyślne i przyjemne wiado
mości. Mów k~j.enrowi D świetnych Widokach Uil"O'dzaió'w, O doskonałych perspektywach handlu, O' pewności pokoju,
chwal rząd swego kraju' i wogóle bądź

2031

Kazimiera
Janina

lIIasiewicz-nelałowska.

Bilety do nabycia w kasie Filharmonji
od godz. 10 do l i. od 3 do 7 wiecz.

IQijent da się zasn..tgestiować twojemi
ró1:cywemi poglądami na p'rzy3zoło~ć i chęt
niej porO'bi u ciebie obstll!llu'IllkJi.

I

Rńianei\

piętro.

Dr.

1 Rak~w~ki

Choroby s)(6rne,
weneryczne i mo- •
czoplc/owe, lecze- Specjalista chorób
nie sztucznym uszu, .nosa, gardła
płuc,

słońcem górskim. p
omorska (S' re d')
ma 10
DZIELNA .N'2 9. Przyjm. od g. 12-2
Przyjmuje od8-10
i 5-7.
i pół. i od 4 -

Rychterówna.
Przy fortep.:

wejście

l

przekładzie Sto Koźmiana z ilustracją
myzyczną Ryszarda Straussa
Wygłosi:

opłymwtą.

J.

8

DL". med.

I~~e~!n~!

Dr

M. HALTHfCHT Jhoroby slórne, we

n~ry[ZRe i ItbCZ~~łci!lWB
Lec.zenle sz.tuczne
Piotrkowska 26 słoncem wyzyn?wym. PrzYJmuJe
przyjmuje od 10-12
01 od 5-8

Akuszeria i choroby
kobiece.

i od 4-6.
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Beakin, zosłał zwolniony z braku dowodów ...
Nie porzucił jednakże dO'larowej nńW1
Był tylko ostrożniejszy w swych tTanzak--xcjach i um~ar dowieść swego a1:ibi ...
W mt~ędzyczasie przyjechała do Łodzi
siostra Belk:n.a, żO'na bogatego k11ipca ru..
Powieść
muńskiego ...
Belkin otocz:ył siostrę pieczołowitą
opieką:
asySJtował jej p!l"zy zakupach, kużycia łódzkiego.
pował jej prezenty, oprowadzał ją po cu-:0:_
kierniach i reSJtaUTac,jach, lecz w przedPo r07Jbro;eniu niemców BeFkin tl;3.w'ją wa n e)1o występku.
dzień wyjaz.d'U skradł jej dwie książeczki
zał korutakt z przebywającemi w Łodzi ().,
B01kin był j~dnoc:t'Cśltlie wi,e.lkim hurczekowe na 18 mi.ljoOOw lei i uciekł do
ficeram! francuskiemi i podszywając si~ tow1ikiem opi.'\1ll1 i marliny, których tranos
Warszawy ...
pod ukradziODJe j~Jemu z w~h dokumen porty otn mrywał, nadużywaj-Cl. c ~we sto
I tu wkrótce dobrał sobie godną kom
ty, popetnił cały szereg nadużyć Da s,zko- sunld z oHcerami koa!hcyjnemi.
panję, przerzucając się z niwy walutowej
clę kilku znanych prz,emysłowoow łódzGdy sz:umnie nazwana Mon1e Cerlem
do harudnl1.1 papierami dywidendowemj
kich.
półnO'cy sm1ernia w Zoppotach C'tworzyrównież sworskiego wyrobu ...
Tu jednak noga mu się podwinęła ....
Nag1e zmkł z hory:zxmtu łódzk-iego, ta ~ve podwoje, Bclkil11 wraz z częśc ią
by po utpływie pół roku powrócilĆ jako swej świty zjechał do Zoppot i rozpr.czął l;:om~ktnym nędzarzem...
Aresztowany pTZypadkowo wraz z 6roma
cztowi-ek sz.aletnie bogaty i pocZlął bywać grę oltbr.zymiemi sławkami.
Prz,cz k:ll1ca miesięcy utrzymY'wtJa ~o dą czarnogiełdzi'arzy, prz-ed cukier;ią Se
w n,afe1egantŁSlZych towarzystwach.
Szczęście sprzyjało mu ... To też nad.. kochnka, id.6rą w okresie świe{rności madenjel!O, starał się zruszczyć posiadane
Naogót Belkll1l był nader lubiany: we-, morS'ka "riHa, którą wynaiął całkowicie, swej hoin'e abd:::.rz;ał i która miała dla nie przy sobie fałszywe akcje cukrowe i to
soły, n~oeZl"ównan'Y causeur, impertynent, była wiod<OWJlią cO'dziennych or~ji, po<:hta ~o wi~H:i sel;.tym~:lt...
go z'J.uhito ...
Ale Belk''!! nie dl:l1~o pozostał pod
Zosiał skazany na sześć m:lCsLęcy wię
a nawet brutaJ} w stosu1l!ku do kO'biet, po ndających tak bajońskie sumy, że nd-ezmier
trafił jednak prZy<bierać pozy zttud1lione~o nie czuJ~ na "arystokraty7JIIl" pieniężny wozem ... RozpO'czął on uprawiać handel zienia,:.u
i przesycone,g o don Juana, co zapewniało niemcy pocz.ę1i tytułować Belkina: der waLutą, która j-ednakże okazała stię Ifdo~
Po odbyciu kary powr6cił do Łodzi
mu 'Powodzetl!i'e.
graf von BeJ.kin.....
mowego" wyrobu...
opowiadając, i1: cały czas był zagranicą.'
_}ajemnica jego nagłego wZ!bogacerua
Szcz.ęście sprzyjało mu przez długi sze
Aresztcwany i postawiony przed sąd
(D. c. n.).
~~~~~~--t~-.~W~ŁO-d-z-i-m-k-.-3-~-0-0-.0-0-0~I-o-dn-0-5-Z.~d-o-d-o-m-u-2-5-0-~-00~-O~~-~~~~~·~-.~ZWYCZAJ~F:m~~nOOn~iPnzml lim e~o~~'S~onie!OUplt IW TEKścrn m~ lo~~1 u w~n.,~~
niesięczuie - ZamieJ'scowa mk 5.200,000 mlcsięcznie.
trowy
Ina str, ~ s.pnl!.'·,\. NAOESI.ANEl: mk, 8,000'3 wier~z milimet,owy (na str. ~ s>oollv). NE"IW'-"Q
.
..
.
..".
mk,.80000 Z3_ Włer~z młllm.etrowv na str. 8 szp3Iy). Z::r~czynowe i zaślubIOOWe po t·~l\~~('I~ '-,1:(, ·~oo 001"1(1. Z3
=
Zagramca mk. 10.000.000 n1teslęC7.me.
..
=
m e)sco\\',· o iJJ proc. droźe). Za,:r.n. ° 100 proc.droleJ. Za termlnwy druk o::'os~e'l admin;<tr, ,Ii" (dDO.\i~d8
Lxpress wieczorny i Republika łącznie 8.300.000 Redakcja I Administracja, Piotrkowska 49. Telefon 22-14. - Godziny przyl~ć redalccji 6--7 po południu. Rc;kopisów niezamówiónych nie Zwraca sic
Każda nowa podwyżka obowiązuje wszystkie już przyjE( e ogłoszenia do zmiany cen bez uprzedniego zawiadomienia.

JULJAN STARSKI.
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ŁoG:!zi.

a'wanfumiczo - obyczajowa
z

się przestała być wkrótce zagadką - dzli
wmym 7Jbiegiem o:ko,!5:czności dO'wiedziano
się, i'Ż Be.J)kin jest UJrZędowym reprezenłamem m~ędzynarodowego towarzystwa
handll'U żywym towarem-poc7Jęto się też
zwO'lna odsuwać od,trie~o. aczkolwiek po
została jeszcze ~zy nim plejada tombakow-ej młodzieży, Mórej Belkin był a'nUibryonem i wodzem.
ByM to przeważU1~e ~lud!1Jie wyko1eje ni,
:których nienawiść do pracy i chęć użycia
pchnęła na bruc1ne i g:::ząskle t'OI'y masko-

ZĘBÓW

WSZEDZ!E DO NABYCIA,

wl;jście-parter.

przysłepne 1

DO

ANTYSEPTYCZNY KOSMETYCZNY

a wslneMlnoś[ł P. T. Urzedaikom
wszelkie towary ID annfaktnrowe:

doń 5 franków, musieli oczywiście zor:jen
tować Slię odrazu, że zachod.zi tu pO'mył
kał że pieniądze nie należą Się im, wobec
czegO' powinrno się je odesłać. JednakoWO'Ż z pośród stu adresatów - tY'lko trzy
dziestu.ooesłało pienIądz:e.
.
Interesutącą rzeczą jest stwlerdz:en:;e

ruj razem z mm, kochaJ

. Z

Zawadzka 9

>U

,..

-

być agent, odwiedzający
klijenłów?

jednej

'ue j moczopłciowe
Leczenie
(lamp'a kwarcowa}
i promieniami
Rontgena.
Zawadzka .Ni! l.
Telefon Nr. 25-33

posiada wielki wyb6r różnych

fa-ktu, z jakich kół rekrutują się: mniejszość uC2X:iwych i włilększ.oŚć nieuczciwych. Uczciwymi Tludtmi byli posłowie
do pa~lamentu , literaci (jeden tylko jedy
ny literat zatrzymał pieniądze). Dobrze
reprez-enŁowani w grupie uczciwych byli
rÓ'W1nlież łekarze oraz s?uŻiba d'Olllowa.
Gorz:ej poszło z dyploma'tatl1!i, profedłużny".
Lisrf; poopilSany był przez peWOĄ, Wc11\ sorMllii i ul"7lędnika:nń, a najn i.eUC2'Jc1wszy~nięt8. do spisku, prywatną osO'bistość, mi okazali się kupcy, rzewicy, fryzi-eorzy,
której adres był podany, przyczem O' ,Pa- winiarze, z nich bO'wiem żaden nie odesłał
ris-Soir" nie było naj1lŻejS7Je1 w7JIIlla,n,ki.
pjemlięd:zy.
Ci, którzy otrzymll1łi ila-st i załącwne

Jakinl powinien

w~~~~~~:~~~~~.

~

t' !It
h ..
.. I"
......&
S O'aOWyC BsypIa n oraz gatIJIsneLOwu*"h;
kuchennuch
ur.z~d:zeń.
.J/
011
"'"!

UCZCIWOSel.
eksperyment paryskiego dziennika.

tlrządzać

Zarząd
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I

W Rzymi<e zainteresowaniie ogólne wy do swych rzekomych krew:nych talią ańty
~vołuje głuchoniemy żołnierz, który zttpef patj'ę, fż musiano go z:o.ów odesłać do
oie

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ---"'-_ ~ ___ ..--::.

reg

tygO'&.i._

Pewnej nocy BeNdn i jego towarzysze
wygrali przy stole baccaratow)'I!l 10 t ys!ięcy dolarów...
Na tle podozi,ału tej sumy wyrJkła mię
dzy kompanj,ą tą ostra sprzeczka ... Naza
ju:trz opuścili Qui Zoppoty, a w trzy tygodnie pO'tem pies porcyjny wygr/:cbal w
lasku nfeopodal wilJ1i zajmowanej przez
Be-llkj,na rozkładające się zwłoki...
Na trop sprawców z-brodI1Ji nie natlra
fionO'...
AJle Belldna opa'1ował demon gry...
Noce całe spędzał w prywa1nych szuJ ernj Ci. ch , lecz kurta n~~ 5'przyjała mu... \VI
prz:ec;ą~u miesiąca prze'grat cały swój.
cbl:czony na dzies,iątki tysięcy dolarów,
majątek, a gdy pewnej n'ocy prz'ZprEłł uzyskaroe ze srprzedaży ogromnego tnmsnortu kokainy pieniądze, s'tał się znów

I

,P renumera a.
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. Za wydawnidwo:,,.l{epl&blika·. Sp..&- Oil'l.odp. W.. Polak.

g10szenla

Czcionkami .Republiki· Piotrkowska 49

'Tłocznia, Piotrkowska 15.

. ~edalttor Władysław~

