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przedmieścia Warszawy pod wodą. ~ Możliwość wylewu rzeki Narwi.
Częściowe przerwanie komunikacji kolejowej. - Olbrzymie zniszczenie.

Okolice i

Groźniej pnedstawia się sytuaA:ja pod lepiej fakt, ze rozhukane fale mosły słupy .mja1neJ zwierząt Cłomowycłi t · lrtdła. '~c,
Mo.dlineDlt g&:ie poziom Wisły jest wyż telegraficzne, szczątki domostw, parkany
Oto na drodze aa Brudoo oddzła~
-'
ru- szy od poziomu Narwi Stan ten spowo- deski i sprzęty domowe.
", k'
ratownicze spotyKały stada· lioDi, kri6w;
'zyły lody pod Warszawą, Wie&ie zło· d-ował zat!'zym~..!llie ledu przy ujściu Nar
D
k o l ' · ..II_!._,.'..ł.........: ł:-l..ł J śwhi pędzących przed słebie. Zalany
worzec
eJOW'f UU~"""J - li!U ~J
_1_
y,_ _ ........ _I.....U - _ - 1 _
my utworzyły olbrzymi zator w pobliżu wi, co spowodować może lada chwJll wy k'
_I"':'
"" ...~.-u., do po,......... w ........ równ.mt cały •• _~.UA.VDl"'. i ~
..
l1li\:
,
1 wawelb'IUe'j pVlO<V"'......,_
JiUW ~
.... ""
_~
,...'
I
Jabłonny pod Raisz.ewem ,oraz clru@ł Zt\n te'fl Nal"l.,l,,.
d:de. Ludność Peloowizn'y ogaruęła pa- S.-v ••"-",»,,,.
' " , ,~,
.~,
,
for ~ Jabłonną,
CZŁOWIEK, .PORWANY PRZEZ K~: noika. Mieszkańcy uoosil:i o ile się to dało
W okOBcy - Tarclio~ ł Heilrył[owa..
W.oda zalała całą połać kraju,
Wars~awski kOlt"espondent "Expressu . wszelki dobytek żywy i martwy.
potworzyły się bandy rahusf6w,86re 06)
Pod WGd~ tnalazł się rÓ'wnież history tE;lefvl<luJe:
•
.
jeżdżaJą łodziami ~ ~e1
Przerażs·jący był widok: udecńi grę- i wykradają Z domostw lucłzkł dobyte~?
ex.ny pałac Pa-toddch w JabJo~1nie, część . O rozmiarach katastrofy dowodzi naj
rniastec~ka Jabłonna oraz okoliczne łąki ~!W~~~ !Ił'iltUamllll!i6~'~ ·Ostatni filar mostu lioleJowego od stron~
• --.-,
.
Ą
i pOla, Wody d()srę~ły szosy Warszawa'Pragi fesf zagrożon,. podmyQfeDL UtwcJj
Mod!&n, przeI'Y'vając w paru mi'2jscach i
Z teku karykatur Stanisława Dobrzyńskgep'~..
rzył się tam. łaJ[
wir, ~ płyuąat firęj
odciX'a~ąc dojazd do Jabłollny.
zawraca woda i uderza ,lodem- raz .po- rui
W W~rs·za'?ł-ie zalany został tor liole
w podstawy ruanL
' I, ,I 'j :. li;'1 I .) i
łowy Jabłonm!.-Wawer, towarowa i oso
. Władze Iro1eJowe ~ aliefę ni
Oowa staqu Mos~y,
towni~ polegafąq !Da rzucaniu

Warszawa, 28 marca.

Polska Agencja Telegraficzna.
W c.:wraj O godz. H-ej wj~czorem
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worow

Rozszerzyła się łacha wiślana t u~ko
(t.z:ła wał Miedzesz)'ńsH w pobHżu budu.

z Piaskiem; ażeby zapob'~ ~l:ciu
filara.
~'I
:.
~! J. k~·.~~'
I

j

jąccgo się

mostu ~Nęzła kolejowego, zagra
iając nizinie mieazeszyńsldej,
Pon~eżej momu Kierbedzia zosiały cz~
ś~iowo z<llatt.e ulice I>owiś~"" jednak sytuacja nie je!>! zbyt g!'CŹna. Wcd.\ docho
dzi do kOS1.ar"położony~h poni:b; Zamku
króleTA'Sldego,
Na skutek zal.orów pod Rai:zewem,
dolina młoc'ńslta stau'1ła pod wodą. Ki!.
ka WSi jest zalanvch, Sybncja w obe-:nej
chw~li prz.cdsU1wia się nas,tęp1!!ącn: V/ody, których sbn pr-zcdwc'l:oraJ wynosił
l mtr, 50 ctm, osiągnęły ubiegłej nocy 5
mtr. 58 dm" czyli ....rzrosły e 2 prz~szłe
metr?, wCLoraj wieczorem opadły do 5
mtr, 50 stm, wskutek skierowania 'OOwem
korytem zalały wielkie obszary,

I

po(j Jabklnną · nłworzit

ir/O~.~

•

tor lodowy, Na m1ef~ to I1PJeclla!a 8f.{
tyle$.

, . j l · ']..

Z daleka słychaĆ tiuli wyśfrzaf6w ~
mamłcb. WaJdujący się pod Warszawą)
forf, tak zw. SIiwłckf, zalany Jest zupeł\
nie wodą i główna tylko część foI:tm
sterczy z nad wody, jak WYSPa.
Dziś w nocy rozegrała się Da wzbu.
rzonych falacb wiślanych wstrząsająca'
5Ceua. Oto na Jednym z wlększycb kawałów kry płynął Cflłowiek, .ktWv. bła~

galnyin

głOsem wołał

mtunku.

Nłeszczęśfiwemn rzucono z mostu

ogień

Poincare gasi

n

nę, niestety, jednak nie ndało mu się Jei,
chwycić. Porwany prądem wody; POPIY.,

opozycji$

nął

dalej.

I
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Ustalenie

NOWY GABINET PASICIA.
28 ma,rca.
Wczoraj o g·o·dz .. 19 wj,e,ez., Pasi,cz
przedstawił królowi' lisię 'llO\V'cgo gabi11'e
tu. Po,dstawą, na jakie i opierać się bedzieill'owy gabi/nd, będz'i,e ieooość nań 
stmał ~ 'Ultrzym .. n'ia konisltytueji' z 29-g:·o
cze,T'WlCa. W s~da:d gabinetu ,v,chodzi 13
radyka!ów 1 4 d~mo'klratów. Prezy.d:eIl'tern gabinetu jest Pasi-cz., sp-rawy zagra
nLcz'l1'e NiecziJc. Ńowi ministrowie zlożyl'i
przysięgę o godz. 20. Rząd będzie o·plieral się ma dot'y;ć1hczas·owy-ch stronmidwaoh wlększoś·ei, wzmocniuny 15 gto~
sami demO'krat6w - clyssyaen1:ów.

JURENlEWA.

Polska Agencja Telegraficzna.

f.hwm, 28 ma,:,'Ca.
A..mbasador sowiecki Jurenk;w wr((ezył królowi, listy u'Wi!~rzytelniA.iąoe.

POLITYCZNY CHARAKTER ROKO-

W AŃ ANGIELSKO . - SOWIECKICH,
LondynI 27 marca.
. KomUnikat Reutera :nVTaca \.lwa~ę, iż
W skład delegacji rosyjskiej dla rokow2Jl
anóielsko - sawicckich 'Wchodzi korni.
'" I d
dl T k t
R t ~ ~

ja~i-
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~wy.

~". R:~~~;:~na::bie;~ cl~~~

e~ l s·ę L.wazy~ .......
.1.' ~
h ",'
I.• sl'rawacJ • 'Vc...~
dUlacy
. '"ółos
h ",pC
. ' dws;o:ys,.",lC
" ","
- ~ . :.
. ~:.
II10SZRCYC _ S!P.
o J{..L,11, GdL ... € W St:r~wach tych. inlorm'!.lj?- i insoiwie kOltf~flfza
dta spraw za6ranicznv~h' Cziczerina, wi~
..11_.<: l'';' rokn.'~-;"n'" "n;';' ....1"'1,0
lt<i1.',
'"
........ Ci.".. ;..... "...
- sov'·ier"·~f'
,~dotyczyć bęaa nietylko rmmw h;m~:;)wych lecz obejmą cały kompleks zaga~
daień' politycznych rosyjsko _ ani!telskich
• sprawie stosunków Azii.
'<L,

.

rzeczoznawco\v.,

Białogród.

LISTY UWJE"RZVTELNIAJACE

nieluiecldego przez komitet
F

Polska Agencja Telegraficzna.

W przededniu

ECHA DEMARCHE POSł..A FRANCUSKIEGO W LONDYNIE.
Spct.)alna słutba tele~raficma .,E-qlTes$u",

założenia

banku eUlisyjnego
w Niemczech.

Paryz, 27 marca. '
Sprawa demarche posła fracuskie~o
u Mac Donalda i:ywo zajmu;e je$Zcze tu
Spcci~lna służba telegraficzna "Expr'!:ssu",
tejsze kota polityczne.
_
W CZOra1 rouszb się znlów ~ostat ·
Prezydent banKU ~twa dr, Scłlackt że poseł francuski starc.d się nakło~ć.{
Paryż, ;p maren.
Z dobrze poi.niormowanego źr6dła do powrócił wczorai z IAndynu do Paryż~ Mac Donalda do wydtmia oświad~nia .
wiaduiję się, że międ~y francuskimi, an- gdzie odbył konferencję z członkami ko. jeS%CZe przed nowymi wyborami w Nletn
gie!skim~ włosldmi i belgijskimi rzeczo- mitetu walutowego.
czech, Co do paktu parancyjnego.
\V ten sposób ' ZałoŻeniu banX!1 emisyj
znawcami doszło do zupełne~o porozumenda w sprawie sum, Jakie Niemcy mają nego w Niemczech już n!c nte słoi na prze
RATY SPŁAT NIEMIECKICH, .
zapłacić po ukoń.czeniu moratorium ty- szkodzie,
Berli'111 26 lOOJrca.
tułem odszkodowań,
"V
ooGkche
Zet:hmg"
donosi z Paryża;
25 MILJONÓW DOLARÓW.
An~ieiscy rzccw~nawcy po powrocie
Według
informacji,
~ętych
W
Polska
Agencja
Telegraficzna.
z Londynu z.aakceptowali całkow.i.de \:7
miarod8ijnych źródłach politycznych, ko.
sta!onv plan przez komitet rzeczozna.wmitet rze~wców francuskich, włOS- I
ców !)łR~tI.()ŚCi dla Nlemiec,
New Y ork~ 28 marca.
nćHnilywne oZ:i1""czenie dkpu nt'..Unitcd Press" donosi, że b. austra kich, 8i1lgj,elskich i belgijskich d05ZCdł
mi~cki~go stnnowi o~romny kroI" naprzód hrlfiki premier, tIughes. kU,ry przybył clo c.ał1towitege pOł'oztunienia w sprawie
w rozw1~z.wju ogólnC~~{l> p::'vblemu r,n,a dl[) Amaryld w ceiu wY1o!łoszenia odczy wysokości rat, jakie Niemcy wione ~
racyinęp'o ; pI7.ycyni się pra:wc.!.n;::cdo- tów_ w wywiadzle z dz1enl1likarzami 0- dą płaCiĆ w C28.Sie moratorjum,
f.l~.1e również (lo ll!'c~ulowania dhl~Ó"N świadczył. że Nł~mcy moga tytułem od
międ7.YEoju~!Łn:czych.
szkouowaI1 zapłacić 25 milionów dola- GROźBA NOWEGO "PUCZU" W BA.. ,
Komitet walutowy wybrt\DY z lona rów. Taką, zdan'em dziennika będzie
WARJI•
rzeczo1.u.nwców rozpoczął dz,iś swą dz~a t0Ż smna, ol(reślona przez komitet DaSpe<'lalnn służba telegraficzna "ElCpre!,u".
!a1n-oŚć.
vesa.
Bertin, 27 mMea.
.
W lt
M _J., ó" do o"'~ z Mon"~
f
1 •
Ił e , am
ou~a6
'n .,...
q
!rantCus~{u;go .
chjum, iż ewe.ntualnl~ skazanńe Lud.a~' I
d,orHa mOZ3 wywołac nowe rozruchy w
- Spcc)nJna
., sł'
f'
E
..
B aVlarJl.
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l t l
Ul.DU c c~rL\ lczna " xprt>SSll •
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P
.
l' t
Drowadz' ;u!
faryż. 27 ma.rca.
'IIi1ł:ra~;~enHt" wsb~zuJe, 1Ż n:te na.e.z.y
~ ras~ ua r_l"n!tl1S y~zn.a.
..!. ,
Kurs funta anRiels~~:iego oraz dolara s":,,lmc l'rJr.vc.zyn tcj z'ł·.'y~ki w akr.ii n!e~ kampa n Ję. ,W ~y ..~ duchu 11dowodno lZ :~t~:
",-y~p,m~ ~l,,;<ó~.."'leTI1'lc"'D~' ....iV;.\.'-C
,-~r ~~c~"';. NI ""C-:'!;,~ lu ta z''Wvżk:\ spowu- do
lpomysu~ma
' T -' 'Jest,
" ił by aopw:zczono o
Fism~ r.o;aj n~ ~V'łiSA~llr 'l z .z::+)r:'~'U (kl.1fi!a~') <.OS"~"1łl1 p'~?7. si"di1:,I~ntow ~ar!s s <:;:t Zan.la i-;~l_'~!lj.(lr i'~'
.
interwencji n..'l g~eM:cie, wsimzufąc pr~y-l kii;h, którzy cbcą odbić swe strały, Jakle
wląi u nac onB:: 11 d dczyn;\ gO~~ct"'l
tem, iż wy?ląda to na wznowienie ofenzy ponieśli plOZy nagłej hausSie franka.
ko~e _~~!~~-bOW~ oka e~ons~CJii. _,::
wy na iranko
. •
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Str. 2.

:fi
materjałów włóknistych

Niniejszym donosimy uprzejmie o przeniesieniu naszej huriowni

. do

nowocześnie urządzonych

D!P5jr.;;E:t,,3ti!E5iE5W

otwiermlly

iMM* WA*

W

d

.

lokali przy
ri'!WI*

Me

tamże specjalny oddział
pierwszorzędnych fabryk krajowych i

frontowych ubikacjach

Pozatem nadmieniamy,

że przejęliśmy wyłączną sprzedaż

pmIRK~W~Klfj

wykwintnej

nr. 111.

materjałów

odzieży męskiej

i dla

i podszewek

chłopców

-ka W Poznaniu '

Odzieź nasza uznana w' całej Polsce jako pierw~zorzędna tak pod wzgh;dem jakości jak i solidnego
a01ma oraz dobrym i modnym !uojem, zastępuje w zupełności odzież miarową.
inteligent pr.acujący czy też robotnik lub rzemieślnik może się u nas elegancko i modnie ubrał.
Każdy. czy

•

Otwarcie

sprzedały

Ceny bardzo niskie - bez konkurencjL
nastąpi w sobotę, 29 marca r. b. o godz. 5·30 po

ownia
Vł'kien cza

"

Uf

Pożyczka włoska

Polsk,i

ul.

detalicznej sprzedaży
zagranicznych.

•

y
w~!ko

_

z ul. Piotrkowskiej N2 150•

W

dla

Sp.
Akc.

południu.

Łódź,

Walka wyborcza w stylu sportowym.

Piotrkowska 111.
Kongres kobiet
w Waszyngtonie

Churchill cOlltra Nicholson. ·

świetle ry-

2081

waliza~ji między. Tragiczne dzieje klęski wytrawnego polityka. na rzecz pokoju i wolności
Wloc am. a FranCJą- Cal'y Looo'y'll
"M:iędzynamdowa Uglat kobiet dla
z ,000dzwyczaj- cilele d{onserwatywnY1Ch
i 'klOPQlkojIU iJ
w tym wku wyzna-

Nz łamaołt ,.Neue Freie Presse" seaator wioski Cirmeni omówił niedawno
udzielenie Polsce pożyczki przez W1ochy - z międzynarodowo - politycznego punlctu wIdzenia.
Zdaniem Cirmeniego, lawirowanie
francuskiej po tyki pomiędzy Polską a
Czechosiowacją zakooczyło się w znacznei mierze fiaskiem. Bezpośrednim
skutkiem tego faktu ma być zbliżenie
Polski do Włoch i Rumunji, oraz osłablenie, prawie rozbicie małej ententy,
a tem samem odosobnienie polityczne
Czechosłowacji.
Według Cirmcuiego. właśnie na
tej nowej politycznej sytuacłi dojrzał

tJe
od:..
dawna poruszany lJII'oblem podparcia fimmsow~o Jolsld przez Włochy, 2dyt
jakoby właśnie pewne oziębienie stostroków między Polska. a Francją. s1>O,wodowane· zbytniem forytowaniem Cze~
chosłowacJi przez Francję, wzbudził()
we Włoszech większe zaufanie do Pol.

skil

Artykuł p. Cynnemego jest Jednem
z mniej zręcznych pociągnięć w zakresie stałej rywalizacji dwu "sióstr łaciński ch". Teren tej pokojowej walki o "penetration paciiique" zmieniał się kiI'kakrotnie w ciągu ostatnich lat kilkudzie1S1ęciu. Z zachodniego basenu śródziemuo-mol'sldego Włochy musiały cofnąć
się przed Francją, poczem uzyskały pe1W11C pozycJe we wschodniej części mona Śródziemnęgo (Tripofis, DodekaooSOS, punkty na dalmatl'riskiem wYbrze~ Adriatyku. Istr)ę, wreszcie Fiume).
Natomiast w podziale częściowego spad
~'1tl 11'0 TurcR (w Syrii) nie udało się wiochom osiągl1ąć poważniejszych korzywl.
Obecnie korzystając z zaPł'Zątnięcia
fral'łcB stosUJJikiem do Niemiec. repa!l'aelami I własnemi finansami, prowadzą
Włorlly zręczną skuteczną Wlitykę ekspanz.ii gospodarczej w połudtńowowscOOdtrieJ EuroPie umacmając niemal
codzieri swofo wpływY w tych regionach.
Nader szczęśnwem pociągnięciem by~
fo z [ch sb'ony załatwienie sporóvl z
Jtl~osławją i zawarcie bardzo korzystL
h an dl"'JW cg o z R.nc·'l
... A~p.
m.'go trakt alU
,V.,!~,. !,,",U"Ll~
polityka włoska biegnie raczei rÓWllQł~łe z p<>1iłyka angielską, a w zakrcs!e
.,wal~i o płynny og\eń" łącznie z ta 0statnia raczej przeciwstawia się intel'e5{ m rancuskim,
Njl3 ulega też wątpliwości, że w 0statllich czasach wpływy włQskie ogrol!mie sie wzmogły nietylko w ,Iugosla,,,).1, lecz także w RumunJi i że pośrednim skuthiem tego jest zhledni~cic migotliwej gwiazdy czcchGsłowacldei. (Co
prawda - raczej możnabv mó'" ić o

2:wics:w Iym ogoni~ czcchosłowacl i~go

I :van. Stano v'sko rz~dtt włOSkiego w
~~rawic pożyczki dla Polski opi';}ra sic
po części 'lliew~{pHw;e o te lOWa lin.ię
IXii1tYCZll~ "VInci'. Id6ra łączy sic z Wy~,ys! ali'cm t 'Hdnnśf'j, w hldch zl'alal.ła
Ełe oOIJcnie Franda. na 5woia korzyść.

śledtz>it

!I1em zailn'teTesowa'll!ilem rezultat' wałki
wyborczej w Oiktręgu Westmiłnsters'ki'm.
Powodem tego nrap:ięc.ia uWiag;i publi.cznej byl/a kamdydat1lra Wi.nst()lna ChurclIiJla. Chodziło o mandat poselski po
z,malflym n1'edaWlllio czlD11'l.1ru konserwatywncj parrltji parlamentarnej, generaile
Nicholsol1ue. Konser'WIwtyśd wY'staw;j,l'r
kandydaturę synowca zmarlego gcnerala NicholsQllla a nie wyrzekli się tej kan
dydawrv naw~et wó \y-czas , gdy o ten
manda,t zaczął się ubiJegać Willlsfułn
Oh:ulfchill.
Choc:iai CIhW'chHl tnależy r6wlTI'id do
stro'IlTlJlctwa kOllserwatY'WTIiegD, lecz
tym razem kamdY1dowaJ: ja'kb n-iezaleŻin'Y Ifpd hasłem: "wall.ka przeCiwko
socjalizmo"r:i, Vlatllralnie wedtug progrla\!YJU kooserwatywtIl!~go. G.horci'aż pTZy
jadele i zwolennicy Oll11rchiłla prowadrzili dla TJlieg,o olbrzymj·ą agiitację, zoS'tat
iedook zwyciężOlny pI/Zez N:i,cholsana,
co prawd!al tytklo wJększ'o'ści.!ą 43 g;łosów
Polj'tyczme z:na-cz.eThie por,a2iki Clm:rcłB1la u::\01eg-a na tem, żle pl'an jego utworzenia D.QW'ej frakcji pa:r1amennalr:nej pod de
wti,zą "walki, z s ocja!1lzllllJeIm" fmk-cji zło
żoooj z :nlieza:dowolooy.ch cztOIJ!k:ów
s"tlron'!1lictwa lJ.b:eraJtnlego i czlood{ów demQlkmatycznego skrzydtlat partii konSlerwa1'ywmej, ule&"ł rm.bic.iU.
Nadzwyczaj gwaltowma wałka. wyborcz-a, prow.adZ'OID.a w We s tmlin.strz.e,
Z1alkO'ńczyła silę w sposób pTawje drama
tyczny. Od&"od0ilTl'Y 10 do 1-ej w 'PIO·!uootie oblrlcZO'Ilo 25 tysię-cy grosów, Qld1cLa
nyx:;h w głównym l,otkalu wy.bOlfczym w
o'beCl:1ośd kandyd'atów li <im ajentów.
Wielu przybyto z O'dxlalooych przedmi,elŚĆ, by usłYszeć orezu):radle wybo1!16w. zwolelJ1łnlicy ChurchiU'a, prmdJsta..wi
"

ligowe"
II
kosztuJ·~ O
"'t

orgarulZtałCj;i'
!I11ullńlści~ maszerujący ZJe swem:i, sz/t'a n<flarami: zwjązik:o,wem~ - wszys-cy byli

wolności"

czyt'a jako m41;;jsce zjazdu Waszyngton.
,R ozpisano kon'klUlrlS na pLakat, który m31
być mzestalny po calej kulli ziemskiej, a
propagandowa jego. treść W'J;llynąć na
lfZe-cz pokoju i woUnośc.i tych 'l1Ialiwiększych dotąd nieosiągniętych ideal6w.
Na koogresie będzi'c omawiana mię ..
·dzy ilnnemli, 'k'v.1;;stja, którą sformulowano w t'en sposób:
. "Co uważa się w dobie obecnej za
.złe t o ile ObWll:1/ia si·ę o to zło t nc:lkt at y
,Pokojowe, zawarte po wDjnJe światowej?"
Za;PlYtan'i,e t,o z.{)sta~o rozeslane w fOlt
miJ~ a'nlkiety do wszelki/ch kóJ pracują
cych umys'towo czy fizycznie.
WY'niki wOlny Gottlrnęly bowiem nie
,tylko zwyc.i.ężo.1Ych. ale i zwycięzcó\v.
Bezrobocie przcdsp,u\y.ia się katastrofal
nie także w Angljj i francji. a ogólny
stan ekonomiczny jest l1i1em:n:icj smuJqy.
Niej'edokrotnie ni'e można wcale podać
przy,c zyny tych zja\yisk, tak bowiem są
sklOmplikowal:1'e albo ukryte. Terslz wj~c
.nd,eCill s~ę wypowie·dzą wszyscy, a w
ij::/rIzybliżel1li u przynajmniej wejdz1'C się
na trop z.l.a. Na czek tej międzynaro90
wlej akcjj, ankietowej stEl'i profesor Orthele't a "U&"31" go p.opiera z wiel'ką cner

dl:Jeanil/ prz.y obliczam1u gl·osów.
Pomimo sprzecz!I1ych w1ladolmośd, 0.glasz'anych o wymikach, tłum z/ar.:howy
wal się wzorowo.. Okoto godziny trzy
kwadranSie na p1erwszą zwydęstwo
ChuiI'lChiHa wydawalo sJę I{;Iewne. Czton
kowie prezydjum wyborczego skladJalli
IlIlU już życzemua, na ulicach POZlclJawano
już lr1ad:zwycz~jne dodatki "Daily cvenilIJlg News" i "Star" z wJlal~oIJ11O'Śdą, że
Chlt.1Jl">C!hiltI z,osta/t wybra,ny.
W kffllka minut późnliej przewodnkzą
cy bilUra wYborczego Z\vr6cH uwagę
ChiwriChiIla, że kO!I1S1erwa.tywm[Y kontrka>n,dydat zO'stat wybrt3.InY 33 glosami.
wlększ.Q,ści. Ostatnlie ob1kzenie po usLm:ięciu omyte'kI w sumowanJu daty bo
wjem następujące wynd:ki. N:khDlsOl}
(komserwatysta) 8186, Chlurchill 8153,
BrlOckway (parti31 :i:rracy) 6155, libera,!
DuckeTS 2090 glasów.
Gdy Ohurdli[l usłyszaŁ o tem rezul,tacLe wybOlr:ów, stra-ci! pr,awJe przyt,orm
rość. ŻOInra j!e.g,o za'Częl'a plakać. Mal11a:·
ger wyborczy zaządat wtedy ponowIlle
gJO przel:ioCZenia wszystkkh głosów.
Ob1iczeln~e t,o dało n.astęplUjące rezul
taty: NicholsO'11 8187, Churchill 8144, gją.
Bro'kW121y 6156, DUlkexs 2091 głosów.
W sprawde pokoju kongres ·prL..ygotn
Po wyborach Chmdridl wyglosil do wuje ina wielką skalę propagalniClę w Sta
swych zwolenników mowę, w której ln ach Zjed1nocwnych Ameryki Północnej
wyjaŚinulL że d!afteg,o wsi'a! zwy'cieżony \Vszystkie przyby~~ z caleg.o ś',Ą'i'ata uponlLeważ pomięd:zy IOOzpisanlilcm wybo czestniczl\:i kO'llgTesU są uproszone o \\ y
rów i usta'I'J{)wj.o:ną drla \rilkh datą ter,mi'n glOSZ'eillli'e szeregu 'prz,emówi,eI1 11:!31 rzecl,
bYł ustawOl\Vo dopusz,czalnie 11IJljikrót- !)okoju w wszystkkh Ifl1\iasta'ch Stanów
,szym, tak, że ni,e rozP'Orządzat dos,t;a- Zj.cd'noczo!1ych. Będz:ie to rozglośna
t'eczlnrrie wyszkolonym atparatem wyb.or- kryty'k~ panują-cycl! dzi·ś w całym świc
czym.
(cile s(oSounQ(ó\v, które są jedyn.ic wynjkioe.m stlrasz!1'W:ej wojny. Pod hasłem:
"Precz z woną l"~ d ,,\Volność dla wszyst
pasznorł"
kk:h"! roz\Vin~ zwlaszcz!a, amerykanki
II'
~::I
c-rJlerg'iocz!I1a działalność.

zanraniczne

W Polsce
50 proc. więcej· od drogich paszportów
przedwojennych.

Z ulgowych paszPOIftów zag'fan:i'czJlych _ po 100 zlp. - korzystać moga
kU':lcy i przcmysfowcy, udaJ'ą-cy s:ę za.gramd'cę w celach gospo.ctlJ,rczycb. Ilość
tych paszp.or1ów ol&1!ankzon'o do_ 3-c:h
tysięcy rocznrie, co sfery illltereso wan e
uważają za ilość n1,ewysta.r.czającą wo-

I

-:0:-

SOWIETY NIE ZRZEKNĄ SIĘ BESA..
RABJI.
A)!en:j:t. Wschodnia.

Moskwa, 27 marca.
HEkono.nic'Zeskaja Zyzń" zamieszcu
artykuł o rokowan'lach z RumunJ'ą, którv
.,
jest chruakterystyczną przygrywll:ą do
sowiecko~rumuńskich narad we Wiedniu
Dziennik podkreśla, że rokowan3a te są
beznadziejne ponieważ Sowiety nie zrzek
ną się Besarabji i Rumunja też n:e Z~OdZl
się na ustępstwa. Rumunja podług dzie l
bte~ rozwi,jających się stosunków z zla... tysięcy ogranicza s\\,,«bodę obrotów ban nika działa pod nacisk;em Francji, ldórej
gran-i,cą.
dlowy.Ch i źle s~ęodbija na naszym bi- zależy na tym, aby ujście Dunaju znajdoPrzed wojną w b. KO\i1 ig resówce I?,asz lansi'c handlowym bez 'klorzyścUi dl:a wało się w rękach Rumunii, przyjaciółki
port zag<ralnl~czny 1wsztowal 25 [!Ub Mi u- skarb1i.
Francji.

l,"

ł

waialny byt za bardz'O drogi; obecny
pasz:rort ulgowy klQsz,tluj~ ]00 złp., co.
równJ3., sIę 37 ~. pól rublom złotym, J'est
więc o p.olo.wę dr,oższv nąż prz,edJwo,ien..
ny rosyjski.
W tym stamie nz,eczy og-raJl,icz.en,;e
tych ulgowych 11aszporlów tylko do 3

•

Z

odczyt satyr l[Zny re~. tv. OUHWSKIE60, wygłoszony zostanie dziś o godzinie 8.30

• •
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Wielki łódzki film o~yczajowo-kryminalno-manufakturowy w aktach i częściach.
(Da1szy dąg)

(Z teki karykatur Stanisława Dobrzyńskiego.)
S
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xm.
Posadę dostał Konto nasz,
Bo szczęsde miał tiielada.

I w· pode

1'Y

I

C1:oła, pracą rąk

Zdobywał

chleb codzienny
(Ot: raz na wozie, raz pod wóz
ł szak życia los jest zmienny)

Froterem został - chociaż tó
Nie bardzo dziś wypada.

I',

Wyborcy

Zgrzyty. ,ij.}

Raz, dwa, trzy.

.p.. Czedówa

'

przeszła

(Kobieta piękna, niby sen
Choć w wieku już podeszła).
•
(dalszy cią za cliwilę)..

katą

sobie

płaciĆ.

mści się

.

przy pomocy sodowej

wody.

W~ ~ traay,

*J-

.m.ie

się ~

dPOz'Y'C'h

~ mfr~

SJkrej bylo posrWLeni~ ikuiI!lIs...
_
waększOOci ••.
Na trybmlliie PTzernawWamo ~ 'gaJl"idtoN1le zapomnren-ro <O m:im ~ wCZ'QJI1a,j.....
wa.no, ot, wOO1ug lJ)trZyję't'ylc11 ~~t TwJ.erozooo, ff.ż "EX'press" instruował ()-.
Ł obyczaJ, sloWoem d'la! pnyzwd1tośd. a; 'PIOZYCję., że natchnął dJUchettn zemsty ko

w knajpie wódek moc,
w noc;

gdzieś w z<l!kall'nar:kach '-Ik~rz:a, kattJlcelarj:i" sdhodów. lmf,etu prowadzono
kc:nsz,achb.l, szachClt"kt il ta1"gi. karptowia,no lleaderów j, (pIjQID;k;r, <Jb'iocywaoo. k.
sz,ono, walbi'Olilo...
KclisJ!1, lWatvOWa!ły.- :Wyrebłrywaly
.nok, mty, bliwgaty o jeOOnl ;glos, wycioągały z saM oOpIQlzycjolnli'Stów. Jiic:zyry ,~ze-

Mężulek wraca do dom
Bojąc się żonki, pełnej

cnót,
Zdejmuje w przedpokoju but.
Lecz żonka ma snać lekki sen,
Bo na ulicy słychać hen
Hałasy przez zamknięte drzwi:
Raz, dwa, trzy.
Dawniej. gdy kwitł wierności duch,
Slub łączył tylko ludzi dwóch.
Dziś całkiem Inny mamy stan:
Ledwie się złączy pani, pan,
Pożycie sprzykrzy się tym dwom,
I gdy przyjaciel wkracza w dom,
Symbolem jest małżeńSkiej gry;
Raz, dwa, trzy.

s'ta,wJ1ały

IQ narodowe - srowlem jest dym dludh:em wjęll\1sz<JŚ'oD kJomun'cl,I'nej, której
wS1JlÓfżylc!le po aferze z mi1esz.karncrem p.
Cy\l1'aTs'klioe~ m'zoypOlmhra stan sl(;'Pta.racjt
oz xachomam:em' lJ'OZ!(Yrów tOO:Zewmą*iłr.z .••
:-"'~

:A.tlnosfe:rn lJ1artyjtlltli w radzie mier
sk,iej Ikonoentiruje si'ę jetdy,ntle na pi,erw-

glosy_.

Bo 'oto ll1a IhiaTc1e byl 100 fr.<tkcj~ ~ S:Z~V1~~~~~-; ją :natomia t całkowicie
oeeru... Nre z v;yżyrrl, af.e ,i nie z nizi:n
b....: ł..
•
,
t
g tlilerflli patrz-eJ.R 1l1f<łl robotę ~ wyborcy- 'Z l.ne~U, mIeszczącego Slę liNIi p.arerze,
~~
w IPlt'zeJpII.ękrrytm :trzypo'klojowym apartap.rizled:s,ta.w.i1ddc zwiq:zllru "P,raca'. lt\.t6- mendle, 1łd6ry potIl'Qć już m:iejednemu
rzy z'a głosy swe rZlUliIDCI dJO' fUmy \vy'-,..tIt'
borczej, żą,d'al~ realnej za'pltatty....
,;Wfpal.fl.' w <J!lro..•
Tu nie mogły zasrlO;}(oj'c icffl frazesy..' Cóż z tego. .. Lokal bufetowy jest me
Tu trzeba byto tad'llie \'V}11c!tusfć z gardła z®obyty, g-dryż je t 0111 lPiOd protektorrl<Lh J
tern !pal1rn Or:edlOw.ej...
.
I

Raz sztukmistrz mówi: - Prosz~ was,
Kto ma teściową z sobą wraz,
Gdy zrobię ręką pewien gest,
Wnet pani ta za oknem jest.
Calutka sahi przyszła don:
- Niech moją
a wyleje dłoń ...
- Nie, po kolei, - krzyczy zły,
Raz, dwa, trzy.

•

Sat.

Walki francuskie w cyrku A. Cinisel i.

l

XXXVIII dzień.' /

.~ eZwwrifQlKOWY wiecz'or mi,a! plrzebileg
tmrzl1lwy. Wa:llka; diwóch zaciętych ry-wadiów: Śpiewaczlka il Miocblehohna zakończyła się wyni'k:iem remiSCl'Wym"

lTO
zona szefa cud~w ~d
Przez pokój cicho
....

"Express Wieczomy"-oficjaIpym organem samorządu

Pan radca ma najgłupszą z min:
- Czy córka będzie, czy też syn?
,Wtem akuszer"a zjawia się:
.
- Czy cbłopak? Baba na to: ,,~ie!1iI
- Więc córka? Baba mówi "tak".
Ale palcami robi znak.
Pan radca blednie, płacze, drży:
Raz, dwa, trzy.
Golnąwszy

.;

'XV.
Ai: taż pewnego ranka, gdy
Poświęcał się "froterce"
Pan Konto poczuł, że mu drży,
Szlachetne jego serce.

·XIV.

przez ~towę, lecz ?li~ ~I1 OKazał ~ię
sa.rmob~Jcz.~m, gd.yz Gri}lli15 ~bTa'Cat SIę,
przy,gUJ'iJ:t~Jąc nads'P'Odzlcwa1nfue O:r;l,owa
na lo:pa,tkI.

ue W1a ę •• ·

Nileste1ty !km. wiellkjiemu utYSlki'wa'I1~u
Za wszeHcą celnę·,· Za elenę Jdamstwa ra'dnych buret jest stlrilet amerYlka'ńsk,] t.
i UJpio1(o()fZleń. ustępstw j, -porużeni'<l!...
zn. bezal'k:oiholowy, o He m!ie brać pod!
Z fCliW galer/H spo'g,lądtali wy'bor,cy... uwagę p1wa. które się ci.eszy poQlpułamooś
Sl1.lchaH szul111:nych frazesów. patrzelL mla
agli.faJcję, na szaoeherkl~ ~ mCłtactwa... Cz.e dą za.równo w'Śród więkSzoś'eil ~ak ~ pikall TIła; ifeznLtai'.
wtn-ej mn;~ejszooc:i ...
A gdy og!,o,sz'ont()i wY'!11k glos oW i1TI·1a,
Chamakteryst)!lczJ1rEm1 jest, że w bu..
gdy <Jtrzymali swą zapta-t'ę - W'Y'sZlł~ tłu fede :nUlema Wlady wdowei...
mnlie, Sj:łQ\KJojl1ie...
Jes~ !to jeszcze jeodlen dQwódJ wJ-ę,eej,
Arystakr'acja partyjna oaebclbmęla..... te IPlan'n Cr,edowa Illii.e'nawi1dlzi Ii GroszSita,wki narazile były ,"y ~'Ch :[ęlm.
kowskli'eglo, który lun:iemożti.wit J1ej wy~
~;~
wryzszeilore się rra magistrackiiC podiuJJ:l1.
,.ExPfl'l0&S Wilec-z'or:ny" jeSt oocjaJ'llym
P. Crodowa WtC1j:ąź je'szcze mścił silę •••
oTga'llem ra<f!y m1,ejslkioeJ, lIlIa! tklt601 pIowo
Wac. Poło

Niemiłe ;,Prima Aprilis" p. Cynarskiego.
Po dziewięciomiesięcznym urlopie nastąpiło

P11ZY akiOll11lPlarnamende wrzasków] wy. . '.
".
- '(
cła puhliilc~!OŚci
1\licheIsohn (Łdtw.a)-S~tewaczek CZIe
rozwiązanie.
Czama Ma.ska lIlatport1mlw w Włłdnna
chos'lo,wa.cJa).
.
.
Wobec tego p. Cynarski z dniem l-go
tle gO'd.lne'go soNi(} plrz0ciW'll~ka.
Re'\'vanżna żądan:i1e ŚPłiewac.zk W
W tych dntach sąd apelaCyjny w War- kwietnia zostanie całkowicIe wykreślony
,
. '
pierwszej ,jlundzie MiohelsOohn w ddcłn- szawie zwrócił się, do ł?dz~jego" sądu 0- z listy sędziów łódzkiego sądu okręgowe
: ~zama Maska - Wlldman (Węgry).
zywie. V.; 5 m. ldaodzile M,iC'h!el.Sio1~Th l)j"z,e kręgowego z zawladam1anlem, 1Z urlop p. go. co uniemożliwi mu powrót do sądow, Wza}emine QSł,a'bi-eni:e mus!mlów. Prze ocwni'1<J3i lU.a obi{) lopat!lct" lecz stOjący 0.- Cynarskiego nie Inoze być przedłużony. ni~twa.
bQlk arbi,ter 111e uważa za stosowne od:w!~ zmieIl'na. W~dman okazuje m~

orjen,tacje w sytuacjach g-ro,z- ~wj/'dać z\vyc;ęstwo. Odt~d walka ner
kilka gmźnych sv,tnacll
lOych. Czarin:at Ma:ska wal,czy s!abiej niż -\,,'owa. Jeszcze
dla
Śpiiewl3,ez lka, kilka rOZJ1nów aTbi:tra z
~wykle. W drugiej TU!nd:zite walka p!aJ7'te.rawa. Przewaga zmi:ema. Wyru.\( bez jJlubltczmością (!1.) 1; watka pows;f;aje bez
zwyklą

(jrikhis (Łotwa) -

Orłow (Rosja).

Ortklhis walczy o wtie1e slabi~j,
PeterSle'IJiem.
'
Orlow, (któriY palllz.Dw.al ;p/rze-z

'dnf" walczy znacztt1~e le'P1et In'i,ż

Illi'ż

owe poucza" swych li ijen ów

t

i

się należy zachowywać.
**~
W biurze adresowym miasta ~oUprasza się zachowywać
P.S. A:r:el ,.E,"p;res a", 'domagający dzi zlpjduje się na ścianie obok por- spokój i cWszę i być grzecz ..
si u'S'l{nj'ęcia sę,dziego, który pObił 1 po- tretów z rosyjskiemi nagłówkami,
nym i uprzejmym.
z k,~pat z,apaśn:i1\1a, lVUchelsohna oclbiósł s,ku następujący umoralniający napis:
Bez. komentarzy I
re zt1:Dt-a-tu.

~wntatotl.

iu

tek. Od diloia v;',czorajsz.ego bowj'em "sędotych- dzia" ten ustąpił miejsca bard7..J,ei powo
k~mm

czas.

(jak

..

•

•

'.

,

I

tan~~ następlC:. Nal~ż? je'5~le ty~f.~o Areszt9 Vante komunłstoW. ~

•

PIjany ,~ob.,

r'

,

Wałka g6rn~. Maro ci€lka:wych m<J'" Z1TI1,emc d-otY'ch'l:ZiasO'ł e",'o arbłtra, ktoOnc,:daj \' ob~ębie 11 kornisarjntu znah:zlono
Paweł Job, w restauraCji orzy ulicy u'ó"rna
ment6w partewwych. W p,icn,vszvch ry \\-.rykazuic 'j<moraciG, "lid~ltl,tUtrahl{lŚ(; 19 odcz; "Zw. mlodciciy komunl6lyczIlcj w Pol lorskicj 28 j!dzie zi\l11ieszknje W57. ,L. t 11) pii:,ncNnd:acb prze \\'aga r.m'i'Clllina, \7V 3 j; 4 run i QJ:ezarac1ność. a walki stracą nicco ~]!:L sce". kt-Jrc były nalcp'ione.na parkanach i słuaVl~turę ze s;'ą ma.lhn. z,a!.ło\.3:<;C :; 010) pUJ
'4za.e lIliez,uaczna :r-tr'zewaga Orlowa;.
śmi~~Zlnośct i braku powagi.
Widz. pach telefonlczn}'.ch.,
blic~Y.,l ;wzwołuJ'\c zblcgowIS~Q.

tn:\

Vi ~~. prrerz,uOOl Orlow Gri!klhisa

·..EXPRESS WIECZORNY"

t.4.

•

Dziś

Iłesołości

!

LClw;ny

odnie.sienie techniki i lepsza organizacja metod
pracy może zapobiec wśtrząśnieniom w przemyśle ..

śmiechu!

l-

Twardy rytm pracy codziennej- ły przez zatarg w fabryce Tow. Akc. żenia dnia roboczego, a potanienia
nie~.?tającego ani na ' chwilę wysiłku "Widzewskiej Manufaktury", który robocizny nie. należy pojmować, ja·
mięśni i mózgów ludzkich, łoskot ujawnił ukrywane dotad przezornie ko systematyczne 'obrywanie płac.
machin
wrzawa zagłusza często plany idące po linji obrywania płac Niezdolność konkurencyjna prze~
refleksje, które nasuwają się objek- robotniczych i przedłużania dnia mysłu jest wywołaną w znacznej

WY
aj weselsza ltomedja w 6 aktach.

g;E~3:i1E:~~::TI~~iE!X~~Iiłil~. tywnemu obserwatorowi polityki prze pracy~

mierze wadliwą organizacją pracy
mysłowej .
Planom tym przeciwstawili się 0- i przestarzałą już techniką. ~ep.
Polityka ta od dłuższego już cza- stro i bezwzględnie nietylko kierow- szenie metod pracy i wkroczeme na
su kroczy szlakiem wytkniętym przez nicy związków zawodowych, wspie- drogę radykalnych zmian w dziedziludzi, którzy spraw dotyczących prze- rani przez .pracowników biurowych, nie techniki - oto zasadnicze hasła,
mysłu nie potrafią potraktować wale 'również przedstawiciele rządu, jakie winny być wysunięte i stopsposób zasadniczy.
władz centralnych i inspektor pracy niowo realizowane przez przemymysłowców.
Od dłuższego już czasu związki Wojtkiewicz.
przemysłowe w całym szeregu spraw
Na skutek energiczt1€j interwencji
Dotychczasowe metody, które jąpierwszorzędnej wagi lilIe idą po oraz zdecydowanego stanowiska ro- trzą i wprowadzają ferment wśród
Początek o godz. 3-ej po południu.
wspólnej linji, a fabryki pozostające botników ten projekt "wzmożenia robotników muszą być zaniechane
poza związkami prowadzą politykę zdolności konkurencyjnej" przemysłu, raz na zawsze.
MOJE MINIATURY.
"woln.ej ręki.".,
.
o co I?odobno. głównie administracji
Sprawę tę 'omawia obszernie n~
Ł
Pohtyka ta, ktorą w pIerwszym fabrykI chodzIło - został utrącony łamach Czasu" inżynier AleksandeI
ZI. rzędzie chara~teryzuje zup.~łny br~k i żarnach na prawa ro~otnicze .zawa- Ringma;, który prowadził w Łod~
Wkrótce nakładem pewnej spółki wy- wytycznych 1 konsekwenCjI w dZla- rowane ustawą o 8-10 godzmnym pertraktacje podczas pamiętnego strej .
•
dawniczej w Warszawie ma się' ukazać łaniu szkodzi bezwzględnie interesom dniu pracy odparty.
ku listopadowego
'zblOrowe dzieło mniej lub więc~ znanych przemysłowo-robotniczej Łodzi, poFakt ten jednak i koncepcje idące
.
:
ooetów łódzkich p. t. "Łódź w poezji".
nieważ w całym szeregu spraw wsku- w kierunku przedłużania q1jja roboSt~le.rdza. ?~, z e . .
.
Uważa'n, że zanim przystępuje się do tek tej chwiejnej polityki rząd zigno- czego zapuściły mocno klr-~enie na
sWlatle]Sl 1 UCZC.IWSl nast. prz~
lO7.wiązal1ia powyższego problemu, należa- rował potrzeby przemysłu.
gruncie łódzkim.
m~słowcy samI prz~zn.aJ.ą, z(
ło')y wprzódy coś-nie-coś ~iedzieć i poTen stan rzeczy występował bar- Drugim tego rodzaJ'u f2ktem, któgło.wnym. powodem mskleJ. wy.
'Iedzieć o poezjj wogóle, a o poezji w
d
Ś
b t k
ł.odzl \V szczególności.
•
dzo -wyraźnie podczas całego szere· ry stwierdza niezbicie krótkowzrocz.
aJ~o Ct nasze.g? ro o n.t. ~
Gdy mam pisać o poezji przypomina gu kOJrlerencji z przedstawicielami ność przemysłowców był zatarg w
drozyzny pols~leJ pro.duk.c]1 Je~
n i się :liczn:l. bajeczka Andersena "Stu- rządu, kiedy to przemysłowcy nie fabryce Kindlera, który jedynie dzięrt:zedewszystklel!1 niski. ~o'
nt i Krasnoludek", gdzie w pewne m potrafili wysunąć żadnych konkret- ki właściwej postawie posłów robotzlom. naszej . tec~n!kl I
::~j~~l~ ~1~~:~~:' ~!~c::;:tr;~:~r.i ~~ze!:: nych wniosków 'dotyczących kwestji niczych nie miał poważniejszych nawadliwa organszacJa prze
mat poezji:
bezrobocia, a zwłaszcza w sprawie stępstw i groźnych skutków.
mysłu..
- Poezja jest to to, co się drukuje kryzysu, zadawalniając się przedstaFakta te świadcią o istnieniu staI w. głęboktem naszem prze
nierowno n' końcu gazety l co się poiem wieniem wykazów i dat statystycz- rych metod działania, które muszą
k~namu ~y:lk~ na pol~ ul~pszet
r
• y .i~: ;~J~~~~a~~~~ł swą bajeczkę przed llych, co oczywista
nie mogło się bezwzględnie ulec radykalnie zmianie
!eJ techmkl t orgam~aC].l prz)
tokiem 1924-ym, kiedy jeszcze poezje przyczynić do pomyślnego rozwiąza- i muszą być przystosowane do tak
}edn?czesnet? zrozumtemu ro
drukowano (chociaż nawet nierówno.l) na nia całego szeregu problemów.
bardzo zmienionych obecnych wabotmków,. ze praca akordow!
loońcll gazety, dziś jednak i tam jej
Ta niezdecydowana polityka prze- runk6w produkcji: kotJtynuowanie
lub pren:1 o '\.lla, lecz. d.obrze .0
'1ICI11".
. , .
mysłowców w okresie poczynań. sa- bowiem tych metod może doprowa _
płacana lest korzystme~szą me
\Tyrugowano poezję z pIsm codz~en- nacyjnych jest bezwzględnie niepo. dzić do konfliktów i wstrząsów
tylko dla przemysłowcow2 leCi
nych, \yyrzucono Ją na bruk, wyeksmltod
"
.
.
..
i dla kraJ'u
dl' h
wano jak rucp:3cąceO'o lokatora _ ska- tą aną, a podkreśltć należy Je] szkoJako zasadmczy argument, mający
,oraz
a me sa;
~ano 'na banicję. - ~
dliwość w nawiązaniu do pewnych usprawiedliwić te metody działania
mych, tylko, te rzeczy mOg{
A ,w. Łodzi?
.
. ..
faktów, kfóre ostatnio miały miejsce. wysuwają przemysłowcy fakt istniespowodowac tr,;>,ałą poprawę ~
OSlmelam. SIę twrerd?t 1 Jestem o ~em
Fakta te nie świadczą bynajmniej nia obecnie groźnego kryzysu oraz'
naszem przernysie.
,przekonany, ze Łódź mImo wszystko Jest d d t .
d h
t·
h ś'd k
'
,. d
d'
d .
Sprawa ta mOle'
. by.c. rozwiązam
miastem poetycznem j~ltkołwiek poezji O a mo o prą ac nor uJącyc w ro
omecznosclą oprowa zema wy aj·
nie l u b i , '
wybitnych przedstawiclełi przemysłu ności do maksimum celem umoili- przy współdziałaniu robotników, te
Jeżeli ktoś nie kocha, nie znaczy. to i dowodzą nie74bicie, że kierownicy wienia przemysłowi polskiemu kon- też polityka przemysłowców i akcj~
p~szcze, ~ ma serce z gła~ i nigdY.Jut polityki przemysłowej nie potrafili karencji z zagranicą.
związków zawodowych musi byt
:~~~~e mógł zapłonąć śWiętym ogntem s!anąć w tym ?~cydują~ym. momen~ależy więc. b:zwzględnie stWIe!- s~oordynowanym zbiorowym wysil,
Proszę wyjść rano na ulicę o wscho- Cle mt wYSOkOSCl zadama.
dZl~, ż~ wzmozem,e tempa pracy me kle": na~ utn~ateniem potęgi eko·
dzie słońca, <J'dy syreny fabryk, jak pierw
Metody te zapoczątkowane zosta- moze SIę odbywa c kosztem przedłu- nomlCZnej ŁodzI.
K.

______..1 Dziś!
...

ez·a w od ·

sze

jaskółki, zwiastują dzień idący, proszę ~!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!~!!!!

;przyjrzeć się twardym mięśniom robotni-1.6w. dźwigających na przygarbionych barlmch tłumok codziennych trosk, proszę się
wsłucbać ' rytm budzącego się ze snu
miasta, w echo dalekiego gwizdu odjeż
dżającego pociągu O tern się nie mówi. Ale t o }est.

Lego codzień zrana odczuć niepodobna,
nIe przychodzi taki dzień, gdy w brudnych
kałużach łódzkiego błota przebłyskują błęd

ne oglllki cżegoś niepowszedniego, czegoś
co jest inne i tylko właśnie łódzkie.
Brak poezji w Łodzi.
Nieprawda!
Ona jest, ale ukryta w cieniu niebotycznych l~ominów, w promieniach ,różo·
wego świtu, w zapachach bzu za płotami,
\v cichych pod wórkach na krańcu miasta,
\V migotIiwem blasku elektrycznych SłOI'IC
nawet w zwarjowanym Jazz-bandzie ...

Migawki

Sprawa

--==========
po r

b

zaraz.

"

noS'oi'ą, mies~aJąc zawz.:ięciJe ł'}"Żeczką !lm
balbę (z ebtowym cuikrem).

Do urzęcłu ska-rbowego :różnli prz.ycli.
dzą ·ludzd.e: jed:n:f chcą płaJcić podatki, •

skarbowa~

Tytuł ~lce .iint-ereSlUjącyj t.yLe teraz sl{:arbowe, które dzieją się na w~elk~m
~ spraw skarbo- ŚWIecie w 2lgiełlru :i wrzawa-e, przewroty

mamy rÓŹIIlIych ".aler"

wych na

porządJku d1Z1ielliIlym, że
sprumięta'Ć, CodJZIi;entn~e

popro-

dziejowe .li hura,ganry

poI~ltycz,ne są

mI naj

d'OW'ila.- zupeł1nliej obojęp, pr~ewa.ź~e za,ś zupeł
dujemy się to Q Ż)I11"aJ1'1dowile, tlo o pań· nre ni'eZllan-e i takile dalekk, jak marzestwO'Wych za.kła:cl8JCh grruficZlIllYch, a.Jbo nń/a o". tytuJ'e naczelnego rooaktoTa.
Z!lIO'WU o jakiejś "SkaJrb-of.ermi:e" (najod..
Cóż mnme bowliem może obchodZ'i'ć
powieOOi-ejsza, mojem zu.aalii-em, na'zwa dla fa:kt, że Mac Dooo,M napisał Poincaremu
wszystlcich r,zrądowych afer), aż trtulno ki,Tka komploeme,nltów, że kalif boł'eje na.d
te wszystkie bacia!luki spamięfa'Ć.
utratą wła>d.zy i swego lwremu, cóż mni:e

stu trud!no

Bo musimy przecie'ż prócz t.ego pa~
jaki był ostatm wskaźnik droży
Solski.
kurs do1:ara:j mtlJSIimy pamiętać o
tern, że oEtafulia premjera była św~etną,
że JatIlJIlli,ngs jest dobrym aktorem nruwet
w sytuacjach d'1'amattyc~nych, że pan X.
dał pan.u Z. w py .. , to jest. właściWie w
2125 twarz z powodu małego tricku podczas
(chrześcijanin)
z-lenny zdolny do poprawek konfekcji chemin-d'e-ferka - il t d" li t. d.: po~ost'l1
przerażająca ilość spraw, o których "coś
męskiej
n~ecog" wj'edzieć trzeba.
~
~ teraz w dodatku jes.zcze polityKa~
no
te~o to już doprawdy, jack na umysł
tgłaszać się ao Ziempolu, Piotrlwwska 111
przeciętnego śm~ertel\niikał trochę zaduio.
Ależ uspokójde sńę, moi dmdJzy czyteI1lą, sprawy o której mowa, n'je trzeba
sobi.e wcale wbijać w głowę.
Cóż bowiem może mieć wspólnego z
"wyższą polityką". skromny s-prawozdaw
ca sąqowy i autor banńek mydla:nych, to
jest, przepraszam, chcilałcm pOW:j'edz!ilCć:
nulnr "mi~awek sądowych",
Wi,alkb te sorawy, skarbowe i nie-

c:

sądowe.

mięt8iĆ,
źniany i

• . . , no O tych lep~ej nlie mówić.
Poprost.u zdarzyło się taJk, że Wale1tty Kościała, korzyS/t1a.qąc z tłoku, sięgnął
do k1ieszerui jakiego~ pana i zabrał jeM
portfel do swego mEeS'z:kan~a,
Niktby się zres7Jtą Q tem nie dowie ..
dZlila-ł, gdyby n~e "cherchez la femme",
"przyjacioółka" Walentego Kośdały zaż~
dała kupna now-ei swmil, a gdy ten odmÓo
w~r - z.Wenun~jow.ała go.
Na sądzie pechowy kochanek wyrzucał swej Dulcynej llJiewd:z;jęcmość.
- Dra jednej Ilichej kiiecki mię zdra.

nawf'Ł more O'bchOOz.i~ dymisja gaJbinetu dziłaś? ...
franctt'ski~, albo projekt refO'rmy roI..
Odpowiedź jej na ten

zarzut była bat

dzo jędrna i krótka:
'
StoKrot wain;iJersz-y'm 'd la mnie jest wy
- Pocałuj mnńe ... jeszcze raz.
rok sędziego pokoju N, takiego a takiego . EpHog ."SIJ;'t'a:wy skaTbowej" rewiru, Sk3lZ1Uiący ApoLinarego Domacał m1eSjące WlęZ1!~mta.
na 7 dni a'1"esrlu lJaJ ~kłócell'je spokoju
pub Hcznego .

nej1

DI<atego też

me

n1aJl'ęży'

si,ę

Zlb'ytnio

pnejmować pO'Wa'Żnym i wielce obiecują
cym tytułem - ho nigdy zresztą n ie na-

leży pOi tY'tule migawek sądzJć o 'k:h tre-

'

ści.

tytuł ten luiny ma trIk'o Z\Viązek
z jakąś "prawdzJiwą" sprawą skairbO'wą,
bo chodzi: <Łył'ko o t.o, że cał'a. r~cz ma sję
(moi;nru te 4 ostatnie wyrazy czytać rówllJież li w innym porządku) dZliać w "ogon-

A

ku" w u'1'z,ędzi.e skarbowym,
*:ł:

Płacenie p')d:a{ku·.~ 'ŚoIsk', że aż przy.

I~UBI~nl

trl~

'R.

WnnI

6 weksli blanko podpisane i blanko tyrowanl'
przez finnę Sz. Kujawski w Łodzi. Podrzeczna ::
razem na sumę Zł. 2.080- i Mkp.432,250,000 oral
5 weksli blanko podpisane i blanko żyrowiln!'
przez firmę WeinŁraub i Kujawski w Łodzi Nowo.
miejska 20, razem na sumę zł. 2.028.Weksle powyts7.e prawnie uniewatniamy l ().
stn~egamy przed nabyciem.

6rnsbard, Malin i Luksenberg.
jcmni'e spojrzeć: to też urzęclnicy S-PO'glą- 2124
dają w falujący tłum 1: fjllO'zoficzóOa. obojęt • • •- -• • • •&E2lImBEAaIlil
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Łódź

28 marca 1924

==

n

5i

Warszawska

giełda

(Telefonem od sprawozd.

walutowa.

giełdowego

Dolary 9,350000 - 9,300000 '
Dolary kanad, 9,000000
Frank franc ski 505000

Belgja 391000
Chrystjania 1,2500100
Kopenhag'a, 1,445000
LOtndyn 39,450000
New Ym'k 9,200000 - 9,240000
Paryz 498000
.
Praga 26000.0.
Szwajcaria 1,5850100
Sztokholm 2,42500.0
WIedeń 129,00
Wtochy 39100'0

__

~~R4i.VĄ\\Wt

5

WSKIE#

;

Rynek. dewizowy
w Łodzi.

,.

PIERWSZA PRZEDGIELDA' GDA~·
SKA.

GDAŃSK, ?8 marca. (Telef. od
sprawozda wcy giełdowego "Expressu}.
Marka polska 0,63
W dniu dzisi"j5zym kurs prywatny
\Varslawa 0,62
dolara w pałceniu wynosił 9.3{)O.OOO, w
Dolary 5,81
żądaniu 9,325.000

giełda

l.

BANKOWE.
Ba/:k Dyskonto\\'j' 29-29750-28000
BaiLk Handlmvy 29-27500-27750
(5 em.) 2500Ó
.
Ban'k, d·la li. j, P. 5900 5800
"I
Ban\: Kred:do\vy 2 - 2 1 0 0 '
Bank Przem. Po:skich 525
Bank Hand:l.
POZ'lI. 950-10000
B3nk Pl-zem. we Lwowie 1850-1925
B2J::k To\\'. Spóld'z. 20000
Bank WH. Pr. Iiamc1l. 350
Bank Zadlcdni .1OCl,)O (6) 8:500-900
Bank Zj'.ci'n. Z'cll1 Pol. 5600-5750
Bar]!)" Z\\". Sp. Zar. 195-18,5-19750
Bank Zw. Ziemian 750
CHEMICZNE ELEKTRVCZNE, CU·
I<ROWf. CEh'iENTOWE:
Centa 650-600-625.
Sole Potasowe 22-20,000.
Grodzisk 2800.
Kiiewski 1500-1300-1350.
Puls 1600.
Spiess 3900.
Strem 65-64000.
WiMt 710-675.
Zgierz 15 i pół.
Eleldr. D ąbrowa 4300-4400.
Elektryczność 6So-0-65DO-6650.
Pol. Tow. Elektr. 725-750--700.
Brown Boweri 3200-3250.
SHa i Światło 2525-250Q.
Chodorów 19500-21-20.000.
Czersk 3050-2800.
Częs,tooi'ce 10-105DOO--l0.ooo.
Goslł.awuce 5300-5450-5750.
1'v1i' chałów' 29'00-2400--2500.
\~7ar. Tow. F. Cukru 165OO-15-1600D
17.irley 3650-340'0-3500,
Łazy 650-665-625.

\v

n.

nI. DRZEWNE, NAFTOWE I METALURGICZNE.
IP'rwm. Le~uly 450
~Narl. T. Kop. Węgb 24 dr.
~?olska Nafta 1800-1900 (bez kup.)

·

ak clowa6

Pol. Prz. Naft. 3500~3550

t\r,ob~l 7-7100-7050 (6 em.) 6750

Lenartowicz 680-675
Cegielski 2300-2350
Piltm.er. 36 (5)
Lilpop 2700-2650 -2825
Modrzejów 50 dr.
Norblin 2850-2750
Ortwein 2050-2
Ostrowkc'ktie 43500-41
Parowozy 1800-1700-1750
Pocisk 5400
I?1.luZKi 7100-6500-6800 dr.
,'talrachQl\Vi.0~ 152D0-14600
Trzeb'in ia 2900-2850
Ursus 4500
Zj. Po. flabr. 1375-1325

Dla opłat .ke,Jejowych i telegraficznych: 1,800,000 mk.
DBa wyrQbów tytunBowyc:h: 1,800,000 mk.

WLóKIENNICZE, HANDLOWE
I RÓŻNE.
Konopie 2.500.
Zawiercie 225.
Żyrardów 1,760-1,725.
Be1pol 325-350.
Borkowski 5,775-5,375-5.350.
Jahłkowscy 850-775-800.
''.'
""
Syndyka:t Roln. 10.500-9.750.
Herbat.a (5 em,) 425--450.
TkwnUn.a 350.
Zach. Tow. 725.
Pol. Lloyd 525-500--525.
ćmi.elów 3,300.
Haherbusch 25.500-24.
Dźwignia 800.
Korek 375.
Polus 975.
Spi'I'ytus . 8,300-8,350 (4 i 5).
Lombard 2.050-2.
Tnede.ncja bardzo słaba.

nr

'\.

CZYTAJCIE

epublike"

,

Giełdy

zagraniczne.

tycznem Kasy Chorych do stńwienia się do pracy, co każdy z nich winien
uCJ:ynić najpóźniej do dnia 29 b. m. do godz. 3 pop.

'
W stosu!lku do pracowników, którzy nie zastosują si~ do niniejszego
wezwania, Kasa Chorych uWDżać będzie UIllOWę o pracy za zerwaną z \viny

niesiawiającego się.

Wez\'.;ania indywidualne rozsyłane Ilie będą.

tias~

Chorych m.

• (--) h~~. ~_ Szus~er
p. o. Dyrektor.

Łodzi

(-) Dr. ~d. G!ebarłowski
Komisarz.

lIlBIlllrJ,~:'1iI!l.m....II1IIIi~!ii'2!\1m.'l~_lnlM~"'!iOilI,.,~'it!a1$~·!1BitlliJ_iiIllIililSllliEII--------.1

Wlo,chy 79,70
Szwajca,r ja 31,825
DaTI'~a; 288,50
Holan.dja 679
Norwegja 251,50
Szwecja 488
P'D:1Ilandia 46
Pra,ga 53,25
Rumunja 9,60
Wied:eń 26,25

Londyn. 27 marca.
Nowy Jol'lk 429,43
PranlCj-a 78,65
Belgja 99,87
Włochy 99,00
Szwaj1ca.rja 24,82 ~ !p6l
fi'i,sz.panja 32,72 i pól
P<ortugalh,1,75
Holandja 11,63 i Iedm>a czwa,f;ta
Dania 27,20 i pól
Norwegja 31,52 i pól
Szwecja 16,26
Hersilng1iolrs 172,25
Ni'emcy 19 hiljolJl.ów
'Austrja 305,500
Pl13lga 147,62
GIEŁDA

GIEŁDA

Paryż,

27 marca.

Lomyn 79,00
Nowy JOTk 18,38
BeLgja 79,35
łi:isziPI,mja 23,950

.==-

H

Nasi
I

ZURYSKA.
Zurych, 27 marca.

Ho-I.aII1JdjiR 214
Nowy J orrlk 578,75
Land'Y'n 24,86
Paryż 31,40
Me,djolan 25,00
Pra,g a 16,82 i, pól
Budapeszt 0,0085
BeFgrad 7,10
Sofja 4,15
Bukar,e szlt 3,05
Wiedeń 0,0081 j pól

PARYSKA.

•

domorośli chemicy dobrze się sprawiają
i zamiast mleka pijemy wodę.

,Pa,ńsfwIOWY urząd do zbaJd:alnli-a żyw-\ nile n:adlalW~to' si'ę do użytku, Jest ,0lniO tyl~
nosci nrz·ePT'owad'z<l:l w ty,ch dll11i'aJch mtat-ko j],admi'emDe .wz.de ńcZ'One wodą lub od
sową ko!ntrolę pOlsladruczy t smzed\a.w- tlus,zczone.
ców mie,ka.
Mle1m to skonfi'skowantO 1 oddano ot>
An1aliz.a wy'kalz~la, że ntal 1000 Htrów dyspozYlcji wydz.ialu opieki 'spo~'eq/l1ej,
mleka ośmset ki~k'aiCl'Zi:esi\ąt było sfat~ który rozdz.ileli' je między Tlrzytuł1\i dcs~ow:a1lJe'. Nie z;naczy to, alby mIek,o to my dla starców.
b

szajki

uznawała

włamywaczy

stagnacji w manufakturze.

I

Od cZaJsu dłuższego w fa,brykach łódz
Okazało się, iż kilku złodziei zapomo.
kich dokonyw,runo różnych kradziezy to- cą wyłamania muru, dostało się do wnę
warów ma!nufaktur,a wych z~omocą wła Łr~a i rozpoczęli gospodall"kę ..
mania, jednakże .pomimo energiJcznych
Ujęto całą szajkę, a mianowicie: Wa
poszukiwań policji, rrre udało się rrah"af.ić lerjana Kacperskiego, Ludwika Jackow.
na Mad prz,es'tępców. sld~óc 'j-<-~f" Nowaka, Władysława WilDopi'ero onegdaj patrol poliJCyjn.a,r. ~ra i ~:: ;.. L _ '-_
prz,echodząca ulicą BIz,ezmską
ok,oło
Zacną piątkę skulo w : .... l~ny, zabra
nr. 50 uslysza,ła jakiś podejrzany szmer no narzędzia zło,dziejskie.
pochodzący z falbryk,i Sa:IOllllona Cytryna.
Jak się okazało Wilner od roku 191-Zawezwano pomocy 3 komisarjatu i ko- posZlUk1.wany jest przez S. O. za napad
mi,sarz tegoż wraz z 6 policjantami oto- ba;ndvcki.

--0--

czy.ł całą pos~sję.

Kwiatki z bruku \vielkomiejskiego.·
Przy pracy.
w fabryce

Ze schodów.

Zalewskiego, przy ul. Se45-letn~a szwaczka Felicja
Romano\~
N2 6, robotnik 31-letni Marjan spadła u s:hodów domu N2 4 przy ul.
Karpil1ski otrzymał 2 darte rany prawego Moniuszki, uległszy złamaniu prawego 0śródręcza, oraz palce prawej ręki.
bojczyka.
.
Lekarz pogot~ia udzielił jej pomocy
Lekarz pogotowia udzie:ił mu pomocy
w fabryce, pozostawiwszy go na miejscu. odwiózłszy ją do 'domu.
naŁorskiej

Przejechana przez wóz.

I

Tępeln narzędzieUl.

28-Ietni 'stolarz Ludwik Magnuszcwskl
Żona dorożkarza 34-leŁnia Marjanna
Piotrowska na ul. Zgierskiej około nr. 96 w mieszkaniu własnem przy ul. Dobrej
została przejechana przez wóz, odniósłszy N2 '7 otrzymał tępem narzędziem ranę cię ..
tą w okolicy potylicowej górnej
części i
obraźenie całego ciała.
Lekarz pogotowia udzielił jej na stacji potłuczenie przedramiel1ia.
Lekarz pogotowia udzielił mu pomocy.
pomocy. ,

Zamach samobójczy
21-Ietniego młodzieńca.
Zarząd Kasy Chorych m. Lodzi wzywa niniejszem Panów Farmaceutów,
zatrudnionych w Aptekach, Wydziale Aptecznym oraz Laboratorjum Farmaceu-

·1:

GIEŁDA LONDYŃSKA.

która nie

tV.

złotego.

28 marca 1.800.000 mk.
Sobota 29 marca 1.800.000 mk.

Ujęcie
1472,1

.

Piątek

,

bez zmian.

DOLARv 9,325.000

Warszawska

28 marca 1924

_Iti

CZEKI.
Belgia 405,500 -402,750
Holandja 3,460000 - 3,438000
Londyn 40,306000 - 39.990000
New York 9,350000 - 9,300000
Paryż 515,150 512,350
Praga 273.200 - 265,500
Szwajcarja 1,620.000-1.610.000.
DRUGIE NOTOWANIA WARSZAWSzto!ł:holm 2,465,000.
SKIE.
Wiedeń 132.10-130,68.
Dolary 9,35000.0 (w 'obr. mi'ędzyb.)
Włochy 407,000-404.000.
Dolary 9,350000 (w obr. P'l"Y'W. wżąd.
Złcty,frank t,800.000.
.
TendcTIcja słaba.
Mi1jor\)wka 1, 1(}O.o~o-1.05e.ooo1,100.000. TRZECIE NOTOWANIA WARSZAWSKIE.
Bony złote 1,350.000-1,400.000.
bez
zmia/n.
Tendencja dla franka franc. zwjżkowa
CZW ARTE NOTOWANIA WARSZA·
dla innych bez zmiany.
NI iWA

Łódź

I(urs waloryzacyjny franka

"Expressu").

. \ PIERWSZA PRZEDGIElDA W ARSZAWSKA.

GOTóWKA.

"flPRm WIHWJ:iY,

Strzał

na ulicy.

Zamie szkały na ulicy Przędzalni ane j 26, H'O:TI
ryk Frymarldewicz, stojąc na balkonie II piętra
został postrzelony z floweru przez Edwarda Grc
cZyl1skiego, zamieszkałego w tymże domu, w lewą rękę, otrzymawszy ranę. O powyższym spisano protokół,

Wczoraj o godz. lO-ej wieczorem w
mieszl<aniu własnem przy ul. Gubernatorskiej nr. 40, praktykant biurowy 21-letlli
Bolesław Słobadzki, korzystając z nieobecności matki, targnął na swe życie, wieszając się na ręczniku, który umocował do
ramy okiennej .
MaŁka, po przybyciu do domu, widząc
.co się dzieje, wszczęła alarm, na który
przybiegli sąsiedzi, przecięła ręcznik na
którym wisiał deI at.
Zawezwany lekarz udzielił niedoszłemu posiada na składzie WIelki wybór kołder, jak równid
przyjmuje obstalunki.
samobójcy pomocy, pozostawiając go na
Materjały francuskie i wełniane na składzie.
miejscu.
Piotrko~sl(a (j
Przyczyna rozpaczliwego kroku -silne
•
.
(w podworzu)
zdenerwowanie.

wnWóRnl1
KlłDU
Watowych i Puchowych ·
S BLOCH

Str.

(j
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Rasputin - a jego

.

WIECZOl{NY,'

u kobiet.

SZczęscle

Wspomnienia b. ministra rosyjskiego.. - Rasputin w klasztorze. - "Nabożeństwa" z nagiemi kobietami w kąpleli.-Biczownlcy. - Erotyzm Rasputina.-Lekcje u hypnotyzera.W pałacu wielkiego ksi~da.-U cara i carycy.-Arbiter elegancji.

gdyż dz;iękl tetnu udalo mu sfę

w·tm·

gnąć na dwór ceslall"ski j, uzyskaĆ OOstęp

do PQkoj'ów car,a ~ carycy.
Od tej ch wioli karjera Rasputina roz ..
wlja'!a się szybkO' i Śwlettrlife.
Był to w6wczas człowaek 4O-letJnt
Ż;a!d:n,egQ dnia nie zI'le'zygnował OIn z ulubionych swo,ich przyjemności, z pośr(>d
kt,órych wszystkile należały clio dzli:edziny rozpusty, a je·dl!wk miJmto to umiał
sob!-e Inaclać pozór świątobMwośc1 męża,
W 'klO,lach dworskich . me nazywa\Jo go
i'rualcz.ej, jak, "s t.<lJr je'c " , CQ po rosyjsku oznacz.a zarówno sta,rzec, rak i mnach.

Mgfa legend utworzyła się doktOła kei,alf/ze bitewwali się. tańczy1U w oOd- fizYlczne właściwości RasptUti'na wywietaj'emniJCzej o~thilstotści Ras]J'Utima, tego skdkCliCh, dlolkO'la jaJki'ejś beczkii lub balji, raly SljtJne wnalże' i'e, Pomagał on też sopraJWie zupelnegQ chłopskiegO' atna,l~atbe- lalź wneszcie pO'pad'aH ze zrrnęczenua w b1e sw~mi zdolnóś~iami hYPlnotycznemi,
ty, M 6remu w krótkim oktI"esile czasu u- Qmdqeni-e i z<lJczy,n1ali bredz,ić, co przez które. jak pilsze Bielecki, uzupelnH i rozdal,Q się odgrywać n:a dworze carskim se'kci'arzy był,Q uważan,e niltl za bredze- wimąt, pobierając lekcje u pewnego hypotężną rolę
i zdlobyć decydUjący nie, lecz za prQlfokowanll'e pod wpływem pnotyzera, Uczba jego zwolle'n:nticzek row p ływ na mia:l1owaJnU'a i, usuwa:Il1ia gu_ sH wyższych.
st.a z roku na ratk, a z tego osoblitwego
Rasputriln. który tJe'orety,cz.nie należat zawQdu swegO' ciąl;nąl Rasput'.ft!l !talk wilel
bernat.or6w. mimi'srrów. Qr3JZ dowódców
Otóż ów "s t ClifZ e'c"
zlllla,jdlQtwał si~
wOjs.kowych,
·
dlQ tej sekty wyzys'l{!all .w właściiwy sa- ki,e kQrzyści, że był w stanie wszystwówcz.as
w
r{)lzkw~laile
swych
męskich
A jed!ua'k Ra'SPlUti!Il Il1iltl jest wcale mi- bite SPłQsób jej nalUkę d1a swych pralk - 'Mm swoim zmysłowym PQiąd>a:niom dać
tern, lecz hilstorytCZlI1ą rz'etCZywd'stośdą. tyczlntylCh korzyści.
j,aknajszer'szy upust.
i sit Wprawd'Zje nosi,ł on chłopską "ruŚmlatcltczą o tem wydlanlel ll1u'edaw:no wspo
Ni/e przY'ktada'ł Qn żadnej warr-tości
T<lJk upływało życile Rasputilna dO' r. ba'chę", wIe ubi'etl".d się, ja,k m~OOy bamn'iem,ila> n.i,ejakitego Ś. p. Bieleckie'gQ, któ GO uczynków pobożnych, a natQmiast 1904. Brak szczegół. z tego okres<u jego widamek, elegancko i lwkieteryjnue. Jery w latach 1915 ~ 1916 bY'l rosyjskim dążył j.edynie do zadQwolenia wlanych życia, }ed:nak w roku 1904 Rasputi'n po- go rubacha była zawsze jedwabna, a
I?!licemilI1Jilstrem spraw wewnęfTza1ych, a popędów zmys!o'w ych. DlaJtego też pod jawH się w Petersburgu. Kolo jego Wta- pozatem nosii! kr6tkile spodnie i buty z
tetm samem glo,wą poli1cji) rosyjSkiej.
jego wpływem naboŹleństwa sekciarzy jQlI11ych :i pl"'ZYiad6t wzsz:erza,ło się balr - choleWIatmi, CliLe z najle'Pszej skóry. W
Książka j ego, obfiruj.e w bardzQ, ilTI,t e- odbyw'a'ły g!j'ę w zalkładach kąrtileJ.owyoh d!z.o szybkO' i w lcr6tkim czasl'e Rasputiltl pasie był przewiązany zwyczajerm chłop
lesujące szczegóły i opow1ladla1llli1a z 0'- gcIJz,ite Ra'swt:im wraz z.e swo,ją gmiln~ cm! się w pa,bacu wjelbego ksIęcia Mi- s'knm swurem, ale z ~rubegQ jedwabiu.
kresu m'nallaJll ności Ras,puiima, który [Ja- wyznl~lll,iIOWą, składającą snę wyłącznie kołaj~ ~v1i'kQtajcwi,7za, P?~~i~js,zego ~e~ W tak:lem ubran.iu. ze SWO}ą postawą, fichodzil z prds1:ej wlaścDańskiej, syoorlJ"j- z kOlbitet, kąpal się, tańczył, wprowad>z<1l l1'erallSSl'll1USa armJ'l rOOYJskjel. Jak u S1te- gurą, wilelkiemi prze n,i,kli wemi, oczyma.
skiej rodZtl.lJ1Y. Cz1Qw~ek tein me ZiI1a!jdo- swe towa'l"zyszkil przemówiet!J1i'amf II pro- bie w Gomu. Później wi,elki książę sp'O- i swoją długą, dohr'z,e pielęgnowa'llą brował przyjemności! w 'l.l.IregWoW'an:erm. pro I'Ioctwami, w rehi,gi~'lą elkstazę,
strzegł si'ę, iż Rasputin jest zuchwalym, dą stanowil on p'OsbalĆ itmpQlI1!Ującą. I w
snem, spdkbjll1e1Jl1 w:iejSikiIOO1 ŹYC'iIU. JIUŻ
Poufa,łlOść pomiędzy 'klatr ~anem lal człon występnym, alwCliutu'l"ni'b em i bardzo 0- tym Qkresi'e czasu kolO' jego W1i:elbdciew Ialtach mlo<liz;iieńcz.ych poocz·ą-l obja- kunUama ~mimy mae mdl<lJła żad'nydl glra- strQ gio zwa.Jczył przy 'klałŻ-clej spo's ob- lek skl.atCl'ałtO się z samych rmd'sty.cz.'I1Je
nastrQj{mych i hi,sterycznych kobiet, ale
w:ila.ć s:IclOOll1ośaii do aJWlatnltn.vr:n:iCzeglO ży- nlilC. Pll"'z1eoiwnle. RasP'Utill1 podm'i/ós! in- noś-ci.
TIatleżaty
one już teraz dO I najwyższVlCh
ci a. Już, jako cłrtopileC pod p:aTCilem ;a... tymnOlŚć stosunków pomięd!zy sobą a
J edlJ1iak zna}omość z wielkirm ksi-ęcitClm
lkiejtś :tlIioo~li()łIlej siły wstąpN do kl~ swemi "wiennemif' t,owarzyszklall11i do byJa dla Ra,sputilna wielkiem szczęściem sfer rosyjskiego tO'WlarZystwa.
sztoru, are żył tammle jatk m'11lich, lecz wysokości koniecznei części, skladQwej - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - l
t'Y' 'T
jatko
ot przyjalCdilet
kultu r elU'giljne go. Dla tego kultu rozpu1
tOwaJflzyszy dm cz;ęstJo w I '\.l'gi'Wl wę- sty wytnlallaJZł 00 nawet s,pecja'l'ną teo'rję, (\j
~
dtrówll:ro.ch. 00 Il1lich muczył snę czytać i !która w lprawd'zq'!e nilezbyt byla 1Qgilczna,
~
pi~ć, aile tak ll1'i1edostatecxnde, że mil or- laue wildoczmne trafi,ta dla przekonaluia je- ~
tOlgTafilczmie n1C nie nalpi'Sa~, ani też pra- go wspólwywawczyń .. Pouczał on miia- (\j
•
•
w ildlowo wyrazdć silę IlIie umi,ał.
nQwi1oie, że czlowilek z całym wysilk!ilem ~
~
najmodniejsze desenie ł
Teml!.l st<osuln'kQWi z nmichamr Ztawdz:ię dążyć powill1iem dO' popetnliarnia g;foochów ~
~
gatunki zagraniczne i kraczaił on ; ""! wme z'3Jz'lla,jomre'nae Slfę ze źr6- n~ej.<Mco dO' wcilelanoa ilch w Siieb
bo ~
~
jowe na ubrania męsdtlOw-emil diz1ieram~ tel()llbgjF ortod'.oksyj- tylkO' fuJkW cztowi'ek może je ,następnie'
kie i kostjumy damntęj, z bihlją, z 'Pi'smami świąrobliwych srutleczrue zWladczać. Autor cytowall1ej ~ SPOŁKA
~
skie oraz wszelkie inne
ojców 'F t. p. 'W ptYlwowi nmdclJ.6w. Zlał- książocZ'kii r;tilSze, że sam bra~ udz.ia~ w
pierwszorzędne w y r o b y
wdiz:ięczCliI ()In także ten mist~yzm, kt6- jed'llem "śnnla<!ł(llnitu", w cz.a'sie kttóreg-<o
ODDZIAŁ
ŁODZI
manufakturowe
Tym
t alki
M1tStycyzm RasputliTl
i pra!ktycz:nie wyW.
l
ren mle był jed'rlaik sprawą jego uczuć, 'k!t'adrut wpótw~1Wcz'YIl1'ilom swoją nlaf- ~ Kantor PrzeJ·azd .N'2 2, tel. 31-26. ~
.
me byl pot'rziebą jegO se.~a,
tylko ukę.
~
który milal w przebl"teg'Jy spo. ErotycZiJlylJIl sklotl1f1<oooiom RasJYUtiTla
Przt:dzalniana l.
sób zb1:ilżać gO dio osiągall'ia różnych ce- zdawało sioę sprzyjać dz.iiedz11Cz.ne obc.ią- (l4
lów. J.egO gł6wną OOC'hą był zd'l'OW'Y. żenie. Już samo naoz.w.is'ko Ra'sputin, ma ~
Poleca następujące towary:
~1
Piotrkowska 38.
'P1r.aJktyv;;:Zrł11Y. ro.zmn clIlopskli, mta!&wyczaj ten sann źródrosłÓ'W. co wyra~ "rasl'tU- ~
~
tel. 19-95.
00 ~ dlo dóbr materiaJhlych, stwo" czyl~ Irozpusta. To też RasputilIl ~
Hurt.
Detal. ~ Warunki najdogodniejszti.
mm
. i~ńoo .~.agrru1enie uż:y-cm., SZCZe~61ntiJejl doszedłszv. dO' szczytu swoi~h wp'ływ6w l'1
Bogaty wybór. ~
w dZ.1ed!zjlnne seksualnej lrytperlrofJ!'.
W'Y'staJral Slę Q zmilanę ntalZWliSka ma "No- LI
,.
,
Jego anormalne
wyr', 00
1?Il1iej
2
łW wpływały decyooJąoo IJal re'l!itg'il}llą "rowy czl-ow'lek '. Og6Lnre JoolI1iaJk to .no ~
II"
•
=:..t
stronę ŻJYIC!Ia.. Jego pogl'ądy r~,jne po.- we 'Ilazwdsko i11~ prz.yjęło ~1ę io nazyWa- ~
stoł
~1
K,rtyw.a!lty SIIlę calikOWlilcfle z 'j:(}g'ląd!amit Ul- no go po OOw.nłemu R!alSpu,tionem.
l~"
~

I

łlko,

Sllużący

~~~chów

~~~~~~:~~~~ ft.1 ~a~ar~l·ny

TOW AnR
r
MIAST POLSKI

re ,

AK CYJNA

s:i~

chętrnie obci'ążył.

~elQtretycznlile

~

recz

śrocNtiool,

~1

~

Składy,

HI-Iner I=§§§
= Tenenbaum

1g30 000 1.950.000 ===
~łotmości ero~~z.~
ila~ło .ozn;a,cza~
więcej ~ Sól nudet Wat10u~t~ 4S0 ono S09.808 ~
SZafa .
300000 350 000 .
.
o
~~~~hlg~~~&~Y~ skre~ab;::t~~ gil~!~k=~~jn~Yob~:= ~ Kasza ietlmienna 550.000 600.000 ~l ~ "
siruiJa. w Ini'ewYkszilall'oon~ sferaICh TO- rwn~ sllll:ną budl<?wą cit~a: Miał om dia~ ł\.~ Groch Wiktor)'a"
850000 950 000 ~ ~
~h lkzavycll zwolennńlk6w. aLe by- osoblIWe], aJe 'I1tilewątphwue Sllrutecz;neJ ~
"
••
~
ta 'Ilsta;w!Qiwo zaik:a:zam. ~ pr~z cerkiew wymowy r zdol:ność ck> uiyWatrti:a mir l~ Węgiel grubY" kostka za korze[ 8000 000 ~ ~
pwwo~r~WIl1Ią ŚC1'1gtama. JlelSt to se!kta hi- stycznego patosu. W rmoWlalCh swych ko ~
.
'
•
~ Q
DoZf;BÓW
crowmli!kÓ'W. Na ~w.na.Vr:z członkowlte rzysmł z ł~tw~oią z cytat z Pilsma ŚW1!lę (1J Herbata opakowana i luzem
er KREM
ANTYSEPTYCZNY KOSMETYCZNY
tej sekty obserWUJą mImie ryiJu.aJły ko- tego. ZdO!mOŚCI wrod'zone oczyt1li'ty z me
'- oN
Cukier

śoiiOla tglrIOOkrego, ale na swytCh tlajn:ych gO poc.ileszycida dusz II kaznodz.ieie.
zg:r~iaJch <X'lTzucatją kościÓIł,

Ik )rnmemta IV dlOCoow.i'eńS'tlM> ii poueu:ią,

że karMy 'plr:lJerZ c:z.yny podobające się
Bogu ,sam staJć ~ m~ Chrystusen;t.
Te taJ:jrue pnatktylk~ sekauurzy przYlJ)Om~'"
!Il'ally baJrdzo sły:nme "czarne msze". Se11~)

.JtJLJAN STARSKI.

Szatan

- Da'tbyś spokój
stwatdh.

Łodzi.

się ci'ągle ~

daWlCZJO.
W CUlkiletmtb, mimo wcre'SIlej :]Jory by
lo dużo gości. .prz.ycltodzm z ulky '11pojen.t Wiiosernnym SpaoerOOl w bl'3!S'lmch

awanturniczo - obyczajowa
z życia łódzkiego.

budrząoeJgo

sW

słońca.

Na wszystMioh twtClil"Zach ma}Qwalo
silę jakreś nadlosoo podTlreoenie. które bu
d~ się u luclrz4 w tym czasie, kiied'y d~l\lgobrwał'lt mroma zilma ustępuje, a 11100'"
dJJOdlzii W\l"osm w całynn przepycbn swej
kTasy.
WŚrÓd. tychrtaKilo.saTylch uśmilecbndętych twarzy, dwie twarze wyr6tnialy
się j.alkiimś oomi'e mym wyrazem.
Byla to z:amyśloo<l,
'jJIOChmurna
twarz Stilnloot1lSooa, m której lll.altowała
się ja,kaś ()Iooję1m.a apatja E bezmyślna,
tępa tWiaJTz. Bei1ikiiIllal.
Jak wildzę - za<:ząl Be1kITl po
chwiJ~ oLszy wbile trilebardzo ~że

Be1'kilni wchłamd'al cPa'Stb. z mebywa~
tym ta.pełtyttlem. M:laskal ~ytle.m <>brzydrHWiie języ.kliem, oblftz.ując palce ~ wargii,
- Dł~ego mile jesx?--z:a;pytaJl Stm
tlle11'OOOO..

- Jaditem przed 'twOlm Pl"'Lyjści1em.
Bel!kion 'PII'tzyglądal się uwaJŻ:nile S1WnOOllISonowt
- Mla!rme ~dasz - II1'I'D'lmt'ąt,
wpydhając w usta ci:as1!lro z 'kremem.
_ Ua1e ci si'ę...
_ Nie, rrrecz.yWlilścle. A more sJte ko
cl:rasz w kiimś bezna~, bo _........L.._
w,n;rq

mile.

S't*nneoon ~ się nilecf,eI~pUW!ile.
- Pod psenn ... P{)kl6c~tem się z olz.dtetnle.rwowa-ł go beznrytś)ny Ś1t1ietC'h cem, a to mnile den ell'wuj,e, gdyż oo-paBe:::
·_tlmm_·
_'_._ _ _ _ _~~~~--:--.:..d:I.;,;.':..:.a~rm.:.:.i-p:::...:.ewna część modoh iJni'eresów,
Łodzi

mk.

i odnosz. do domu 250.00
Zamiejscowa mk 5.200 .000 miesięcznie.
Zagranica mk 10000000 miesiecznie

niesięczuie -

• • •

Express 'JneCIOTD, I Repubnka łączDle 8.300.000

WSIEDZIE DO NABYCIA'

~

..

[zyta\t1e
"

r nie

oStftrmeIl'son myśJa.l.
BemGtn J)'rZy?glta,daJł mu

Powieść

Pren um erat a.. W

po ceni.e niżej rynKowych ~1

elJU ~I_~"
I~

-

gad~ o gllUlP-! a IPlOZlaróem wiesz: stag!f1a<:ja... Karna wał cie Dep~ej Łódź oaermllli:e, wUę-c mQŻess
ren moc mnie kosztował...
mi powiedz.ieć z kim a właściwie na kim
- Masz rację: wolałbym także pocmó
- N~e rób sobie z tegO wyrzutów, można zrQhić iiIIteres.
wić o jaJldmś reaIm.ejszym ilnteresie.
mIooy jesteś i masz swoje prawa do ży
Sritn!ne&D,,111 zamyśLi~ się glębaki(). 5211

- - X - - ,'

~asz mi' m ,t:aIki\etgo.

~

Ja'k już za.zmaczy!iśmy jeogo gmirna wy ~
~
z.IJJam.lftowa sklada:ła Siię pra'Wie wyłączI1li'e ~
••
~
z kooi'et. Początkowo grom'lltd'Z'i~ły się do ~
Odstawa własnymi końmi. ~
koła nilego kobtiet~ skł'otntne d~ mrstycy.- ~
...
~
z.mu, a często t:a1cz.e typowe hrstJetfycz'ki-, n1 .
m które TlIie tyllko dłuchowe, aJle talku ~,~~~~~~~~~~

sal-

3.300.000
•

".

• '.

•

cia.

St,11unwsQiI1 Zlitewm.ąt prz,eciągle.
- Nudzą mniie niiewymoWil1:ie takie
pr:reraź!:iwie mądJre ma'k tsymy wyced:z<i,l ~wol!na.
- No. to moiJemy pornówu'ć o jałGImś irrIJteresie.
- To, roarje się, ąędzile d1a II1las obu.
na cZ.aJsiltl.
Sti'l1t!1te'nson uśmd:echnąJ! się sta'bo.
- Zdaje si-ę, że zbyteczne mówić o
Uem w okmesie tak 'I1Iiesprzyjającym w i~
kim nnteIiewm.
.
Belkbn z.mbill zagadkową milllę i
rze'k l taj,emn:iczQ:
- My będzilemy wJ'aś:nde mówić Q
tych irnteresach, które nie są jeszcze do
tyohCZlalS objęte za'l"azą stagnacji..
Stil1ll1e'llson połar;lał si~ w lot. O tak1tch ilnlteresa-ch prz,ebąki'Wal mu już Beł
k1i1t'J, g.dy byH wówczas r~zem w SapotatCh.
- Dobrze - z'god:z.i,l si,ę bez lI1amy~
slu.
Belki,n zapali'! noweg,Q palpiemsa.
- Słuchaj-TIto, Kazilu, ty znasz 'Pirze-

Og OSZenla:
.
ł

kał W myśhaclJ.
Na~eszcj,e zawołał:

-

Bureka!...
To dobrze - uśmiechnął się Be>
killl - a kogożeś znalazł?
- BeWiny ilIlteers ...
- Jeszcze lepiej.
Ale poWlied;z-Ż4I
tl1areszc1le, Q co chodlz4,?
Kaz:iTnJerz uśmilechnął sę taj.emni-czo'
- Czy zmCł!SZ Stiibha/?
- Oho. jeszcze jak ...
-:- A Klarę Stuael?
- Na t1.li;JaJnie !
-,,- Tu jest wid'zisz interes ... Ale nim
przystąpimy do sedll1a SI~U"awy, muszę
cię poinfo;nmować Q tym, co mnie lączj
łQ z 'tą lI1ader sympatyczną osóbką.
I począł oIJOwiooalĆ o swej znaj.omo
ścL z Klarą od samego jej początku. Sf-a
ral się, iIlaturaln1e. przedstawić tO' w
śwlie,tlte, któ1'1eby dodawało mlU uroku
z.d'Obywcy serc ni'ewieśdch.
Belki'n s~'ucha,ł z U Wialgą, notując naj·
drobniejSZY na wet szcze'gół w myśli.
(D. c. n.).

ZWYCZAJNE: mk. 50000 za wierszmilImetrowy (n.stronieIO szplt.l W TEKŚCIE mk. 100000 za wiersz mili"
trowy In. str, 8 szpalty), NADESLANE: mk. 1;.>000 Z3 wiersz milimehowy (na str. II szpalty) , NEKROLOC
mk .. 80000 Z8_ wiersz mlll,m.etrowy n3 str. 8 szpaly), ZHęczynowe i zaślubInowe po tekŚ Cie mk. 400W.ooo. Z,
mieJscowe o DO proc, drozel. Za:rran, o 100 proc, drożeJ , Za termfnwy druk ogloszen Ildm infstr, nie odpowlsd.

Redakcja i Admmistracja, PIotrkowska 49. Telefon 22-14. Godziny przyjęć redakcji 6-7 po południu. Rtikopisów niezamówionych nie twraca si.
Każda nowa podwyżka obowiązuje wszystkie już prtyjęte ogłoszenia do zmiany cen bez uprzedgiego zawiadomienia.
-.

~--~----~--~--~------~--~~~
Za wydaWnictwo ~epab1łIta·, Sp. I Oil' odp. W. PoJ.Ie.

CzcionlulIlli .~.publl1ti· Plotrkow.ka 49

Tlocz,"" PiotrkOWI•• 1~

Redaktor Włady.ław Polak

