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Qstateczna. lisia zrekoifstruowanego gabinetu Poincarego.
Ęxpose rządowe zostanie wygłoszone w poniedziałek.
:.-Paryż, 29 marca.
Polska Agencja Telegraficzna.
N
b' t
tal tal
a
~wy gasklnłe.l_~ US ony W na·
'j,ępUJąCynl ~
8u.:c.le:
Pre~s rady ministrów i min. spraw

.

rów, z których 3, a m.: Po:incare, de Selves, Francois Marchal należą do grupy
związku "Republicau" , a jeden de Juvend do lewicy demokratyczno adykaInej

~~'
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Z t e k-I k ary k aur
t
S&".anIS
- ława D o b rZylls
~ k-lego.

zagranicznych -

Pom.care,
",-icc.prezes oraz minister sprtWiedli.
wości ~ Lef-oevre du PraU,

minister sprs'V wewnętrznych Selves,

finanse -

oraz 9.iu deputowanych, z których Lefe- blikańskO.-społeczuej, jeden Letrocquer i
vre du Prail i Marin należą do "Ententy' do repubłiika.ńskiej lewicy, dwóch: Magio{
republikańsko-de~ł'atycznej, 3: - Bo not i Loucheur należą do lewicy republikanowskl, Fabry i Capus do akcji repu- kańsko-demokratycznej, wreszcie Danie~

'~

de

,.

kolonij - . Fabry,
minister handlu - Loucheur,
oświata publiczna - Henń de Juvenel
okolice oswobodzone - LudWik Ma-

.,(fJ

rolnictwo - Capuc,
pracy i hygieny - Daniel Vincent.
W skład gabi~tu wchodzi 4 senato-

w
OSTA TNIE

Doroczna
SŁOWO

Monachium, 28 maroa.
W czoraisze prz.emówienie 'l1a r0zp<ra

sądowej zakończy! HI.ttl~r :na'Stę·
pującym zwrotem: A/keja 8 listopa·cta nie
doznalla ni,epoOwocl'z,en ia, cz.ego . ;~Ri·!e p
szym dowodem jest fa:k~t, że I!1ar6d n:emiecki dźwiga się coraz męimi.ei ~'a ])0~obleństwo la winy.
Nasza armja rOŚltlle z gc1z:ny na goazinę, Mam n3.dzi.eję. że nadejdz;e chwi

w;,e

la. kiedy zostanie wydany wyrok::> ll'::l~zym czynie. Możecie mas uznać vv inny
m;' sąd hoży umioestwi: wni-ose'k: prokura
~ora -i 'u niewinni nas.
Wyrok. ogloszolny będzie 1 k w:et·

hpa.

PROCES HITTLERA I LUDE'NDORF A
Polska Agencja Telegraficzna.

,

Monachium. 27 marca.
W l1rocesie
Hłttlera i towarzyszy

dziś

W

iPołudnlłe zakońcwne zostałY roz

prawy główne, Prokurator
zrzekł się
replikł na wywody
obrońców. DzJś
DrZętnawiało kilku oskarżonych między
innymi Hittler i Luoondorlf. Przewodniczący zakomunHrował łłl3
wstępie, że
wyrok zostame ogłoszony w dniu l-go
\wietnła O godzinie 10 rano.
r

AGITACYJNE .MOWY ~ SĄDZIE.
l~:.

U- •..

-~.

.

AgenCja Wsch~dUla.
BerIłn,
~

27

maJroa.
os'klRrWn!il W
f'I"ooesi'e H'Pt!tlle1"a lI1lle zabi'or'Ą jtń ~
głosu wszyscy om wwWsm w czwe:r~ WJLełki.e mowy a:gi)tacyjne.
PosdllI1lCJl' były lP'Cez;ydemJt połi1cjD 100
1ta'Chi'jski!ej nazwał ,rewolucję 1918 r9!k11

>- Pom1mo- zapow;t~lZj

łajdaokim

os:zY'Stwem.

O'bleony

l!'IZąd

sktt'Rd1a sPe ZJe Z'werców chcyclt rasowo
"
którzy r~d2ą Nilemcami;taJk jak w.tadiCY
egzotycznL:

_:0':_
SKAZANIE KOMUNISTóW W NIEMCZECIL
Polska 'Agencja Telegraficzna.
Hamburg, 28 mM"ca
Wcz.oraJ zakończył się tu proces prze
cfwko 85 komulllJi's tom, os,karźonym o wy
woła'Ilile r<m"Uch6w w październiku r. ub.
Dziesięciu głównych prowooiyr6w skaz.a·
JIO, karę :w\Lę:meclla. od 1 l;p'ół do 3 ,la.t.

'

W --~.. ~ nnunv--,
_I~_-Jł". kt.JI.a ~~.
Uh.. łA'P.&""""'""IJI

zlikwidowaJllie kryzysu mioisterjałnego .'
nastąpiło zupełne porozUlDJenie między:

wyprzedaż pokarnawałowa.

Krak6w zagroiony powodzią.

HITTLEf(A.

Polska Agencja Telegraficzna.

radykalnych-socjali-

dowego.
I '
Dzis1aj rano odbyło się posied.zen~
rady gabinetowej, poczem PoilłC8re przedj
stawj prezydentoWi Millerandowi 'tV ps., .
łacu Elizejskim swoich IIOWy<:b wsp6łpnr
cownik6w.
;..: . -.
Expose nowego rządu, którego tekst bęi
<łzie omawiany i ustalony w sobotę i nie.:
dzielę, mstaDie
lIf w bbie W po_I,
~ałek przez Poincarego, w senacie
przez Lefevre du Prail'a.
'

"

~,

do grupy

Poincare, a nowymi jego współpracownL
kamt w sprawie rozdziału portfeli 01:821
w kwestji zasadniaej I:inji tm>pmu rzą-\

~.

Francois Marchal,

JJlIiiWster wojny i emerytur - Maginot,
mi:!~ster marynarki - BokaMwski,
robót publi-cznych - Letrocqu'u.

Vincent

stów.

Z Kira.kowa donoszą nam:
Sytuacila na W!j)ś1e pod Krakowem,'
staje sie z godziny lIla gOOlztinę groźniej.
szą. Pod trreoim mosfem woda zaJaJa
cały pi:erwszy buJ:war u majdujący się
Przez chiński mur ograniczeń paszportowych przedrze Ina n'im tor kolejOWY.
się w ciągu rol{u z całego wojevvództwa łódzkiego
Imponujący wiKiO'k1, are zarazem j, gr~1
źny, prz.edstaw1a ,Wista ,pod! Wawele~
tylko t 50 wybrańców
- gdzie na dużym zak'ręcw płynie od
. NaTeSz,cj'e w dniu wczorajszym wyda-I poda.tek diochodowy w ~a:r,ze niż-sz.ym mostu dębmJckiego szewkiem korytem,
110 rOZiP· orządze.nite mdn. spraw wewnętrz JJJ:ż 2 proc., o [Ile zaś em1!granci ci są na podmywając fundamenty willi, .sterczą
iIlych, w Slpr.awie "uDg" pas~,orlowych.
utrzymaniu rod.mc6w, :z.a.świadczMi,em cej jakoby na w~spie. WzdtuŹDrZle'g6w
WeOa:ug t1ego It"ozporządlzenia, którego władz skarhowY'Ch, że rodZliJce ich opłaca gromadzą się -tł'wrn;y.
treść podJawaJilŚmy w sw,odm czasie, pasz- ją podaJtek dochoctowy w wymiarze nlid;.
Na: brudln.lej falt CO chw~lę ukaZlui'ą 5ię
porty ulgowe na wyjazd za grankę i ze· 9zym nu1ż 4 pIt"OC.
resztki. ialk1chś wJąz,ań mostowych, beZWlolen,j,a u~gowe n.a potOOWiny wyj w, wy
PasZlp'O'1"Ły. U'll!owe ora,z; z;e~oIe~a _
lek, domy, sJ)rzętu iJtp.
noszą 25 franków ZJłotych dila osób nlieza.. ponoW1I1Y W)'iJazd dla kupców ~ pnICmyO godz. 5 rano, stan wody wyka'Zymotnych, wyj.eżda;aiących za gra't1~cę: a) s!łowców, wyII1IOS~ y~. fr.runk6w złoty~h'l wai 4 metry 40 cm. ponad normabny po
na studia n.aUlkQwe, b) d!1a ceMw kUT.acyj- at.e tyIlko cMa ''fYJeżdżaJący~h ~ g',ralIlJlcfl ziorn. Od rana Wfsla nie pr'zY:biena.
nych, c) w wypad!k.ruch, gd'y lmnieczność w ce,l ach handlowych. Ogolna mosć ta.
wyjazdu uz.asadlniona. jest k'orzyścią dla kich pas.zporiów na cały Tok wynosi. d1a
O gooz. 1 w po'łudinJe. zwołano koPańMwa li s.P.~oe·cz.eństw8.
województwa ł(>dzlOOg,o 300 (tmystal).
mitet wojew6dzki powodzi.owy. celem
O~ltn;a l'l:osć tych pas9~,t~ u1Jg~
W raz.iJe bC'ZIWzględ!nie konlL'oCcmei po- Z'orje'IIi~.()wania się W sytuacji.
W)"Ch W)'lOO'5Il dl1a całego WOJewództwa tr7J~bYI prze.t,nysłowcom .j kt~poom wyje~O godz. 12 \V poludlni·e stan WOOy na
ł?dzkie.go na. cały t'QIk 150 (S'bo plięćc1lZti' e- dż~ląCyun w 1Jn!t,eres3;ch handlowych, mo~ą WiiŚle pod Krakowem, wynos.il 4 metry
soąt!)
"
.
hyc wydawanę pa,sz.p<;!I'ty tl'~e na "':le 33 cm. ponad soom norma.lny.
PMZ!porly Ulł~owet zez:w~lent!a. UIlg.owe Id.krotne prrek'flocze'lJ!l1e graiIllcy woble
~ ~OW1I1y wyJaoo dla emJ;grmt'ów, wy- Sltrony za opłatą 500 franków zł-otych.
Prezydj:um miliasta zarząd:ziJo wcwra]
JeZdtCll)'ą<ry'Ch za ocean, wy:n.os:zą 25 fral11PaSitairnOlW1ienlia te nie odlnOS:l:ą silę do stały dyż,ur powodziowy.
ków ztotych, ettllłigra.nci aro1i muszą wyka w,j;z udz.i.e,llattlych cudJzomemcom na wyWszysbki'e zarządzenia na wypade'~
zat S1i:ę: a) zaśWiia&czeniem Ul'IZędtt em1- jazd i :po:wrót do Polski. RobO'łmIj.}{.om wy wylewu W1lSty, zostały już poczYt1iQlne.
graeyjm,eg-o o braku prze'Zlk:ódl do wydJaui·a jeźdża4ącym za grankę z,a pośrednictwem
ta,kie~ pa.sZiporiu, b) ~świadczeniem od urz.ędu pOŚl'edn1l clwa pracy i oplieM nad
nośnego U!l'xędu skMhoiwego, wz:g!ędni~ wychodźcamr, będą nadal wy.dJa.wane pa:sz KRóL WLOSKI CUDEM UNIKNĄŁ
Inspekt>oraJtu SkM'bO'We.go, że opłaca.ją 00Ji porty bez:płałne.

lamkn~łi

nam okna na nuoki iwiat1
losu.

N.·szczyc-Ielska- nocho' d rozszalałego
•
ł
zywlo
U.
Ił'

Dalsze groźne wiadomości z ""arszawy.

Warszawski 'kor. "Exp.ressu,1 tclef.:
Wcroraj po południu mJad'esz'l y nuepo
kojące wiadomośc'i., a, mj~n.owjcie z wielu punkt6w sy!wnalizowano nowy przybór wód.
W Zawj:choście \voda r>o-clniosfa się O
30 cm .. zaś w Pula wach o 24 cm. O go~
clzinie 2 pO' pot. st~n wody nl~ Wiśle pod
Warsza.wą wyno 't 5 m. 39 cm.
~,rawdopodobni~1 dziś w nocy pozdom

śMIERCI.

'Polska Agencja Telegraficzna.
Rzym, 28 marca. '

.

Na hnji liołejowej Neapol
Rzym li
powodu ulewy runęła laWIną 1[an1ieni na
tor kolejowy na parę minut przed prze.
judem pociągu, w którym król jechał na
miejsce katastrofy w Amalff. PomimoI

o,siąg/:1ąl 6 metrów.
OTOZti to zalani'em cale go szeregu dal ciemności, maszynista spostrzegł zawale!
szych mi'ejSlcowoścj,.
me toru i zahamował pociąg. Lokomo-I
Również niepomyś1n'a w.iadomość na tywa wykoleiła się. Wypadku w ludziach'
deszkl. z Jabłonny, iż zator lodowy do- nie było, a dzięki przytomności maszy.
tychczas nic zostal uSlr>:ii ęty ! wskutek niaty uniknięto nieszczęścia, Król od.
tego wczbral~:; wody pędza w kkrunku był tę część podr1óży autome, a na Dafb1i~
prO'stym ,nla wi.eś ChotomlÓw, która Jest sui stacji przygotowano IlOWT POCu.~
odległa o kiłka kiJ,ometrów od brU'iU kr61ewsld. Komunikacia Da lei linii od-l
Wisly.
bywa ~
z ~
~
\

.. EXPRESS WIECZbRNY"

5tl.2,_ _ __

Soaczenie
idei samo ...
..

Ot~arcie pierwszego pąrla.m.eJ.ltu egipskiego.

rządu.

tła

Będzie Je moina dopiero
wyśwletlat za 5,000 lat.

marginesie no ej ustawy
o gminie miejskiej.

Pewien am~Kanin, ktl6ry za;mu1e si~
fHmów, polecił sporządzić sze
reg p;rz.emysłowych fUmów, mających u·
kazać się na ekran:ie dopjero za 5.000 lat.
Filmy te, prze<:howywane w Masz:anych
pud!rach, mają przez cały ren dłu~i okrel
czasu pozostawać w ZItlI3.nym "Smnhso.
man-Institut",
Amerykaninowi OWettnt
chodzi Q ,t o, aby późn.iejslze pO'kO'lenia, 'W
najłatwiejszv, bo poglądowy SlpO'SÓb, mo·
~ły sobie wyrO'bić wyobrażenie Q metodach pracy w naszej epoce. SpecjaJnie
przemysł meta,lowy jest we wszclkicł.
swoich gałęzliachj działach uwz.ględniony.
Pian ten jakkol'Wliek bardzo humanita.rnie pomyślany, jednakowoż je-sot mało
praktyczny ze wz:g1ędu na to, że nie mamy żadnej pewności, że małerjaf, z które
go ff.lmy są sporządzane, prze<:howa się
prZ'ez ~ dłu.g)i czas.
produkcją

-:0:--...
samon:ą·do\ve, jest
polityczną Polski
Uchwaletlijem bowiem tych ustaw położy
c-ię faktycznie podwaliny pod ustrój Rze-

Walka o ustawy

walką o fizj-o~nomję

czypospolitej, określany .w konstytucji
tr.arcowei, jako party o szeroki samorząd
terytorjalny, narodowościowy, wyznanu,.
wy i ~sJ;lOdarczy. Przedłożone przeto nie
l~awYlO Sejmowi projekty ustaw samorzą
dowych oceniać należy nie tylko jako czę
śóowe załatwienie problemu samorządu
tervtotisłnego ale :również pod kątem
widzen;a przesądzenia charakteru i za.
hl'esu kompetencji innych samorządów
f;warantowanych przez Konstytucję.
Poniżej ograniczę się do przedstawienia rządowego projektu ustawy o gminie
miejskiej, jako bezpośrednio interesujące;
ludnosć miejską nie tylko pod względem
z..~sadniczei konstr.mcli ale tei: w konkret
nych postanowieniach.
Projekt rządowy rozpada Ślę na 11
{ytułów ze 122-oma artykułami, z których
pierwszych 10 tvtułów reguluje paszcze~~ólne materje, jak członkowstwo, zad~nia
i or~any ~miny, w szczególnoścj skład ł
zakres drlałania Rady miejskiej, magistratu, funkcjon&iuszy miejskich oraz
sprawę nadzoru państwowego, zaś tytuł
11 zawiera postanowienia przejŚciowe j
końcowe.

Projekt wprowadza

skomplikowany

podział gmin miejskich na następujące ka

teftorje: miasta Difewydzielone z powiatu,
z których jedne znowu podlegać będą jako Władzy nadzorczej wydziałowi pawia
towemu, ~·u~ie zaś (Większe miejscowości, uzdrowiska) wydziałowi wojewódzkie
mu, miasta wydzielono z powiatu, stano_
Wiące samol;smą jednostkę administracyj
ną o charakterze t. zw. starostwa s!rodzkiego, miasto stołeczne We.n; wa, tiakto
'Wane wyjątkowo jak~ stolica państwa,
o charakterze samodzielnego okrę~u wo
iewódzkie~, z J)rawem do uzyskania wla
sn* statutu. Pod tym ostatuim wzs!lę
dero ZJ'ó~'I1ane SIJ z W rs:tawą wielkie
miasta: Lwów, Kraków, Wilno, Lódź i
Poznań.

Zadane ~ny ufmufe proJekt ~e'Ilerat
nie bez wvszaególnienia atrybucji w for
mle wyh ~(' uia wyczerpującego · czy przy
kład01'V - : - . cb:icli je na samorządowe i
zlecon~. . l":2rwsze są to samodzielnie i
we własne m 'i mieniu przez gminę spełnia
ne zadan~a albo dobrowolnie przez nią
przejęte, dru(te są zadaniami państwowe
mi, które gm:'1l3 spełnia jako ol"gan wy-

konawm:y

państwa.

Projekt wprowadza r6wniri 4uałizm
Władz gminnych. Or~anaM:i gminy (z wy
jątkiem Warszawy, dla której ustr6j ; za
kres działania określi osobna ustawa) są!
rada miejska, jako. organ stanowiący i kOD
trołujący i magistrat, jako or~an zarządza
jący ~ wykoDa"\\rczy, który st1lnOwi miej.
scową koRe1t<.alną władzę administraćvj
tlą

dla

spełnienia zadań samorządowych

i

t)ańsłwowych.

Dość radnych określa projekt na 12:1 00 weż:ntie od ności miesZkańców. Jedy
nie dla Lwowa i Krakowa ustalona jest

Hczba bez:wz~,2<łnie na 75, dla ł..odzi nlt
89 radnych. Wymogiem wybieralności
cle rady: 2S Jat życia ; władwe językiem
(>Olskim w słowie i piśmie. Aktywne pra
we wyborcze przyznaje' każdemu człon_
kowi gminy po ukończeniu 21 lat życia.
Ordynacja wyborcza oparła na płuralno
6ci do 4 głos6~, przyznaje władającym
l,ęzyktem polskim głos dodatkowy.

Magistmt składa się z przełożonego,
(~o lub kilku zastępców , odpowiednie; !rości ławników (n.ajwyżej 10 proc.
ilości radnych). Czł.o-nkowie magistratu
dzjelą się na Z-!!wooowych i niez.awodowych. Pierwsi urzędują stale~ w charakterze zatWOdn głównego za wynagroozealem i pł"awem do emerytury, drudzy ho
nGrowo iako ,,~nawcyu spra.w 1!min
Dych.

Ta konstrukcja magistratu daje

oczy'\',!stą p.rzewagę zawodowym ła'W!1iM
kom ,stanowiącym e!m:nęnŁ brllrokratycz
ny w zarządzie gminy.
Wszystkich członków magistratu wybt$ra rada ~jska. Ale zawodowych na
!at 8 (t. i.na ołu'es dwóch katknąi rady
miejskiej i nieusu·«ainych także w razie
rozvdązMia :rady pn:.OO. czss-em, przez co
małą przewagę nad :radą od któr~j są pra
~ nreuleini), niczawodowych na czas
kadencji rady.
Zawo-d~n',ych ławujk6w
~-ybj.era r.a da miejska większością głosów
a ~c z po-minięciem :zastępstwa mniej
S7..ości, niezawodo"l"lj'ch !nwników wybie
ra Słę na Z8liadach proporcjonalnych.

przyszłych
pokoleń.

Filmy dla

leży

Odzie
Kr6i f3Jad

ud~je się

fiMf.

H*łi'M

M

rm
4

uroczystość

,.

otwarcia parlamentu.

UJ

IWJ[i~Uwo relu~Ii~1 W~n[ii.
Dwulicowa rola Venizelosa.
Zawzięty

wróg dynastji broni monarchji w swej
. ,.
ojCzyznle.

w'aJka o fOTmę r,z~ów w Grecji jest do kraju i zaczął odgrywać n~ez.wykłą clla
w rz..eczywisk~ści tylko pozorem, pod kM- sieMe rolę obrońcy d-y.n.asW, z kiJ:órą tak
rym ukrywa się walka o utrzymanie wla zawzięcie wa~cz)"ł w czals :e w oj:n y.
Ozy pr:ooz żywńlGły Wlojsko"N'e, któa:e od
Głównym powodem, k,tóry skł,onił Veczasu rewol'UC'j:f jesilenl1ą l'oku 1922 władzę nUzelosa ,do bron\ioo1a monarchkmej fortę d.!zi.erżą faktyczi!Ue w swem ręku.
my rządów, pómirrno, że sam jest zwolen
We,dJług oDO'W'iązującej w Grecji kon- nik.iem ustroju republi.lmńskiego, to była
stytucii; prawa mO!lla~chy są taJ{ b.ard:z~ obawa mi.ędz;marod!owych zawikłań na
ogranń1czOttlie, że w rzeozywi,soośc,j król był wypadek ob.a:le:nJj,a. przemocą d)'1O!3SJlji.
tylko nfile zmie:n~ającym się i dziedzicz~
Ven~zdol s wie'dziaJ, że AngLja pragnie
I T)'IIIl p;r'e,zyd'e!nllem.
D)11IliaJSija Szlezw;ig- UJtrzymać
Grecję
jako pr.z.eclilW'Waglf
Ho1s:zrte~illI-Somd'ell'buTg-Gcnucksbt1Tska pa. Włoch na mOiTZU Śrooziemtllem, przeciwnowała w Grecj'j: od roku 1863 po ną j,eSlt wszeJli1cim weW!Illętr:cnJYll1 rozruwygatanilu p'ierwszej dry;oo.stji Wi<tteJ.sba. ch-om w Grecji w razie pr,z emocy nad rochów. Była ona Zla'\o,"sz.e uważarn.a Zla obcą jal'ilslami. T e.mi. wzglięmmi powoeLował
i n~e Zlżyłą s1lę z krajem. Już przed woj- s.ię mpeW!IlJe Ve,n~zelbs, kiedy wbrew na
ną wład!m ~ej bardzo ograill;i'coZlOrna, ~ taTczywym naleganiom, by ttliowowybTany
dZli1elne:j p'oliitY'ki niJe mogła pTOIWaaZlić, a w ~rudln~iU roku trb1Je,głeJ;!o poM'hunen.t nautrzoymywała si,ę t"}'11ko dz'j,ęki pop.ardu Itychm~,ast ogłosi'l republikę,
up'iJe.rał się
ffiiOlCaJrStw, :z: któremi, łączyły ją związki przy 7Jd:a.nruu, że rozrw,jązaaJie tej kwestj,j
.poik'l"ew1eń' sbwa.
Po woj:nrile, gdy up:a.dlły wjltlJTho nastąpi,Ć pTze,z specja1m.'Y płebiJscyt.
tbr.0!1'Y R 1Sj.~ i NiJem!i1ec, d'ynaSltja mu~ała
Vemze.JiOIS musiał jednak ZlloŻ)"Ć wła
lZaJSltosow.a.Ć SIWą poili/tykę do prąeLów, nur dzę, k>tr6rą pwejął jegO' tmva,T,zYEz ideowy
tu,jących SlpIołe l czteńS1Uwo grecki'e.
KaJan.d:ariiS.
Nie mo.żna prz,y.p~sać królowi Konstan
POWlodem była rzekoma choro-ba "wlel
temu ~y za pOl'lażkę ponłile'silorną przez k.i,ego kreteńczyka", który 2'mU'9:wny był
Grecję w A2'j1 Mnruejs.zej. K1'1ól Konstanty wyjechać ,na odpoczynek.
który z poosw,od'u tej kataslt!rofy :wSitał po
W~aoc1omo było odram, że Uos!LąpilCnie
!raz dntgl wygnany z kraju ~ umarł na wy Vern!iiZellosa pogorszy sy1ru,ac,ję dlymasiljL I
gnruniu, pl1OW1adzlił t~o w Azj,il Mnioerszej chociaż. zgromadzen.ie nM"odowe W cLntilach
p.oi~i!bykę swego na9:z:aWozi:ę~,g.ze~o WlI"oga 26 i 2~ lutego znaCZlne. w;jięk~ością g,ło
Ven!Vz.elosa.
sów odrzuciło 'WttlIiIoslci O naJtychmlla!Sto~Od! tego czasu st:ał<> siłę Tuż d'I:a wszy&t wem UlSuru'ęciu doy;nast.ii, jednakże i gab.ikich wido0Z'112m, że wion.a :rJiiepowod!zen,m :net Kaf.anod;arilSa m1l'S'jtał podlać silę do dyarmii w Az.ji Mn!i!ejsZ!ej spada poo części mńsji wkrótce potem, gdy do regenta adiIl'a An!giję, która chdaJa pt·zy p-oIllrOCy ~Te milrała Kundio:riatisa., przyszła delegacja
ków tl:'I"Ze-czYWIistnić n-aMat SeTvski i dla now,o-uwornonego Mląz:ku oncerskiego
tego obarczyła: Grecję zadJani:em nad siły. z ~daJnliiem natychmi.astIOlW-e~o ogł<>,sze,n'ia
Bo Grecja walczyła n'j;e tylko z Turcją,repuhl1id. Pomim·o ogromnej w;ilękSiz:ośd
ale i z Fran!Cją, faMycz!!ie TUT'cję pCiplera w poarlamende Kaland:alis uSlf:;ąpił, a na
jącą. Dla pańsi\:!wa grecki.ego wyprawa do czeJ,e grech.-;iego rządu stanął PoparrastaAzji Mn1i1ejszej miała n.amraw<t-ę skutki fa- sju, prZY"w\i'ódca strOitlrnliJCtwa liberalnego,
tall1 e, ale była to '!1Ii,ety'11w polftityka króla który objął władlzę, cb.ooi·a ,i; TOZlpOTZącb:a.ł
KOiIllsbantego. Była to raczej próba urz~ tylko 167 gl,osami na 589. Rz;ecz nrOSlta,
czvw~stn!e.nia ,,'\riełki,ej ):łreckiei ądei", któ ~e głównem ;;ego opa,rciem jest nie frakcja
rej prredstaw" ci!::lem był sam Veniz.elos. republikańska w parlamencie, l,e-cz orga
Nasltępca Kcn·stan'te1,!iO, kr6l Jerzy II, llIi'z,ac}a wojskowa. Po.wtórzył się tu jeden
'ni·e tylko nie okaz..'łł żad!lych wybi1!lych z epwodió'W następujących po oobi,e perroo~ośd pańSItwowych, ale p;rzeciwmie, ł jod~rcm' e od r. 1909, ki.edy w Grecji u'two
dowiódł zu"pc1ne~o braku odwagi, kiedy rzyła się Inga oficerska z pu!k,O'wnikiem
w k'Ońcn llhie~łego roku pododał się naci- Zoda,cem na czele. I.;j,ga ta pochwyciła
skowi rządJu, by ,.:bymczaso,w o" wyjechać władzę w swe ręce. Kioedy Vellixelos wró
z kraju, dopóki nie rozstrzygnie się kwe cił ostat.nim razem <10 Grecji za jeden z
s.tja przyszłej formy rząd6w. Krok taki warunków pos,t.awH ,r'ozw4ązarue tej u,gi.
zawsze jest lliebezp!i'eczny nawet ula dy- I chociaż warunek zos1ał wtedy spełnio
nastji, posj1adającej większe w kraju sym nv. H~a p.olw s,tata :l)110WU 11 nie uleg.a wąt
pattje, nllż je mi,ała dynastia Szlez'Wi,Q-Hol pliwości, że to dzi.ęki jej wpływom l'Osy
sziyńs.ka. Nie mógł jej p.omóc tutaj i Ve- dYl1astji z,ostały teraz osfatecz:nie przeńJizelos. który po. "\vyjeździe króla wrócił sądzone.

Ta konstrukcja

organów

miejskich 1nym ciosem ,rymierzonym idei umorzą

El Dorado?

"El Dorado" od dawna Sltało się sy.
not1!imem jakie~ś bajeczrue zamożnegO'
i szczęŚll.iwego kraju. Gdzie jednak leżał,
czy leży ten kraj? Skąd pochodzi naz:wa
"Dorado"?
Otóż jeden z uczO'nych lingwistów
(niemieckd'Ch) doszed!ł do przekonania, że
<pierwotnie wyraz Dorado ył przydO'm~
kiem pewnej oso'by. W do,bie odkryć śre
dn1,owje~znych, w dO'bie odkrywania szeregu "złotonośnych" amerykańskich kra~
jów, rozeszła się wiad~mość, że hisz.panIe
czy porlugal!Czycy wykryli tn/ilastO' El Doradem przez nich nazwane, pódobnie o.
chrzcili llJOWemi nazwami miasta Buenos
Aires, Santąa~O', Los Angelos, ił. d. Fak.
tycznie jednak niema dowodu na tl'>, czy
się kiedyś tak jakie miastO' nazywało. Na
tomiasł dawniej pO'wszechn!ioe sądzono, że
złotonoŚ!lV kraj pomiędzy rzeką Orinoco
a rze~~ Amaz'onką, jest tą ba.jecznie bogatą kraina. co się faktycz:nie okazało far
szywem i dlategO' ten kraj nazwano ą'l"on.l
cznie El Dondem, krainą fikcyjnegO' złota.
i fikcyjnego bogactwa.
KOLEJĄ PRZEZ KANAł..

LA MAN.

CHE.
Londyn, 28 marc:!.,
W wońcu kWGletnla bęclz::iię otwarta komunikacja z.apomocą prO'mu kolej,o'W-eg()
na MwzePółl1lOOne m'irędzy Ha,r wich i
Zeebrilgge. W ten sposób pasażerowie
będ'ą ffi,O'~bj, odbywać podróż z komyneniu
do An,g111 be'Z wysiadand1a z wa.g()Thów,
które będą wtaczane na przom.
DROżYZNĄ W BELGJl
Specjalna służba telegraficzna ' ..Expressu....

WALKA Z
.

Z Brukseli

Paryż,
dOit1Joszą, iż

27 marca.

gaJbiltllet na
wczorajszet;n posJledzenU.u omawiał sprawę -waJkil %: drożY2lną. Rada rninilsŁrów pn
stallJOWliJ'a W!IlJiIe·ść do P a!rlam e nitu projekt
ustawy o cenach ·wytycznych. Kary za li..
chwę wynoszą dO' 100.000 fra:nków.
PROCES PRZECIWKO ORGANIZACJł

NACJONALISTYCZNEJ.
Polska Agoncia Telegraficzna.

Berlin, 28 marca. "
Prasa donosi, ,ji w przys-złym mies.iąett
rozpoc:ztni.e się w BerHnie proces przeciwkO' OTl!an,j,z,a1cji "Co31rul". Liczba osk,a:rżo~ch dlOSli1ęga 4Q osób. Między o.
slkart.,onymi d'V,r.!·e .osoby są znan.e z i'rO'cesu Q zabójst,W\o Rathenau'a: Techow i
kpt. TiHesen.
LOKA TORZY BERLINA ZASTREJ.
KUJĄ.

A.gencja Wschodnia.

Berlin, 27 mar-ca.

Związek
!Oka,t,orÓW m. Berljn.a powział uchwałę, iż na wypadek podniesieni.a czyns~u mieszkaniowego l CLpowiedzioanego od 1 kwj,e~lJ1.ia r. b. loka,t orzy
wszystkich dzid!1,ic odmówią za,płaty.

150 OFIAR OBERWANIA

SIĘ

CHMURY.

~gencia Wschodnia.

Rzym, 27 marca.
Potwierdza się wiadomość, że podczas oberwania si.ę chmury w A:lmafji Z,gL
nęło przeszło 150 osób. Papież polecił
arcybiskupowi Palermo pośpieszyć z pomocą ludności, która uderpiał.a wsku,t ek
wylewu. Droga. z Pa,lermu dO' Al~nałji
jest zaoIan.a, a w całym mias,t eczku szereg domów zburz011ycb. Wysł.an.O' pułk
piechoty i piOinierów celem ochrony

stać się musi źródłem zaniku poczucia od du rnie!skiego, co staje się najzupełnieJ
powiedziaIności za sprawy gminne u o~ !asnyro. przy bliższem pozoauJu stosun}tu
~ółu obY'v<"teli gminy i u !ej reprezentacji Cibu organów mi jskich do siebie i do
pozbawionej wszelkiej prawie samooziel nadzorczei Władzy państwa.
~~~d
uości, ona okazać się musi niebe2:pi..ecz-..-o."""....

'

str. :3

nIJWo[ie MUfJlD Ko o-.rDJSD~Y ~ywoloo.

~lęUd łódzki

Zamach na szkolnictwo
łódzkie. '
Nieprawdopodobne pogłoski o redukcji
nauczyc-ieli szkół powszechnych.

fUm obyczajowo-kryminalno-manufaktu- ::.
rowy w aktach i częściach.
(Ciąg

dalszy)

(Z teki ka~ykatur Słanislaw,a Dobrzyńskiego.)
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,
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,Ach, cóź za twarz, acl1,-cóż za nos A potem, gdy się pewniej czuł
'Postawa, ach, królewsk,a
W=kieszeni i na duszy
pan Konto tak rozrzewnił się '. Wciąż marzył biedak całe dnie
te w oku błysła łezka.
O swej szefowej tl!szy.
q

Ą

~

. cl10ć już . poszła jednak. on

obity przez jej krasę
miatał tak zawzięcie,

Aź

raz

skorzystał z chwili tej
\V swoim sklepie
się zwierza ' swej
łapaŁkacb klepie.

Ody szef był
Z miłości jej

że

~ż wymiótł całą kasę. _

I po...

'4Mb

6*&"

..

<

·Zgr~yty.

Ego

Kobieta--;-akto~ka .
. Do gry scenicznej kobiety
Mają zdolności naj rzadsze,
NIe dziw, że całe Ich życie
Przechodzi, jakby w teatrze.
Ledwie jest młodym podlotkiem,
o roli lubej, .'
.
Do szkoły dramatu życia '.
.Uczęszcza więc wdąż na próby.
Już myśli

Gdy szkołę kończąe, potrafi
Udawać miłość,
Pcha się do ról
r~y pierwszym

uczucie,
narzeczone)
zaraz deblucłe.
"(idy dobrze graJąe tę rotę,
' Zysk~je uznanie, chwałę,
Od męża w roił małżonki
Dostaje engagement stąle.

Lecz

rychło

najlepsze role

męża wciąż grają Inne,
Więc żona z domu ucieka

U

świat

W

na ...występy

goścInne.

Sat. .

,\!!!!!!!!!!!::!!!!~!!&!!!!!;;!!-!.!;!!~!!!,!!.!!!!!RF!=:--!!!!!!!'~!~'!!!!!!!!!!

Walki francuskie w cyrku ~ CinlseDi.
"l~.."

1Iamefa: '~tł'

dzień.

XXXIX

-

f'

Petersen (Dall11ja)'.
. Pi:erw~a~ęsc \D!ds] clla:ta~fel' g~
ZwieJkim tlap-i.ęciem oczekiwano spoi
Pr:z.ebileg Je.dlniolity..
.
hIlliJa 'PO"WYżs7:ych zapaśnhków.
Szanse rów:ne. Jedyny mome:nJf w 29
Przebieg b. ZJa'jllliu1~Y, Przewaga Pe mm. rnÓ1gl zadlelCy;dQwać o ZwylC'ięstw'ie

~ena. w pierwszyCh mjoo~. II1JaOg61 Cz.a,ma, Ma-ska jedlna!k silim czas.zika lrokJ
waJ1ka jedlnol~ta.
'sa >r.altuj'e go 0IdJ !klęski,.
W 6 m. d'Ulticzyk nirebez.pioczil1Ym
Wałka ll1iil-.,"<iiokończ.ona Zi jJIowoQlu praz
:dtwytem przygnia,ta przeciwuiJlra ' 11Ia ooj p:ouy.
Obsell."wator.
2iemi:ę, Hameda jedmak w ostatniej se-

fRVny"

= e cz. ,ry~łoow:ny a $lrutecwy . - - - - - .

W':imK remooWJf. ,'. ~

\Vildman (Węgryy. -

.' - ~

Ujbo (Piinffia.ńdja).

REIUOUCJA ,,~K U

.----'

Dziś

Prz,edwl!J!iicy wy'kazał'i Ś1.iicZillą t!ecIh-

·Wtinatt1 pocz~~W'O

Five

Jakby Ie1kcepoznawszs jego opornoSć, r,q.zp'oczYil1,a pO kU!ku m1lJ1tułiadI energkzurą walike.
~rzebieg do przerwy jednołlty.
Po: J)a!u.z~ wa,Ika gÓnna. Widiman sy.~yczme prz.ech)'lla SZla~ę z:wydęstiWaźyf przleci'wnilm. locz

IW

o g.

5

ma swoją stronę.

::f~~, kfadzie \Wldman 'pl z'eciwnika ~1·1~·
1łrikhłs (Łotwa) -

Decydujące

Czarna MasIra.

spotka.u'je.

,

;<.

i jutro

O' clocki

OL1MPlAD~.

t·

t b'

STYCZENGRA W

d t

Wejście bezpłatne. -

_

,~WIśLE"

:ALFUS GRA W ,~.ruTRZENCE"'.

AłfulS były pł'aIW,oskrz:y.dł~
"Cfaco-.
u

vji"

wstąptł dQ "Jutr;reukli

..

HAKOAH (Wiedeń) W POLSCE. '

Ogólne Ranne Zebranie [z!uukGw w.~it:to!:~Wj!~~ł<>!",t!: p~oK;~
. ~t
. U
grOCZla Ha'Slmooel~ IlW:owSllcliej.
~
~ UWaUYSZ2ma Handlow[óW
POLSKICH. PiotrkDw~ia 1U8.

Paryż,

26

maTM.

ADMIRA (Wieden) W KRAKOWIE.

łf'J1)'u~1

_~*'!" ~"~'1u.'«e..~'~9L"Uk"""'~-"~

"'iiAnt.n,'Y ~'tni.n."" ~#rii~·.
i' ~łfn67J.~ >I~

POW 1 E Ś C I, "O W E L E
i R O M A" S E

'fi

językach polskim, łrancuskl~
niemieckim i rosyjskim
poleca w wielkim wyborze

[v~el~! ~O.!~~~,,~I'!l!!~Bf~
Tel. 13-85.

Abonament

miesięczny

2.500.000 mk

łK~:~:'":łł:n~~'fC+~:ł

Gt.ilkhi's, atleta cięż.k&ej \vlagD je- Na porz ą,dlw dzienn ym sprawy b. ważne. Ob&.Admka wiedeńska gOŚoi na Zielone
i!ylnife siłą dorównywal przeciwni,ko w i, ność wszystkich członków lwnieczna. PQ\;zątek Świ~ta "w. KTakow;ie". J{{.~"e. g=a~ będz.ł,e z,
~.:.~ VIi' ~c:h$.e:
'Ustt;PQw.a:ł~
Q godz. a·ej Wlecz..
21ó7!. ...~A ; " ..Makka:..b.1 ..J'
Kt.", ~.. ~'- J.J ~

=

"

Offi'c'ieY' d!onos;i;, że fra~
Stycz;eft pr~ POItnOCnilk. "Cracov~i" skie 2l11acmi pocztowe, które wyda:n.e bą
'Wstąpił już dei1iłn'!tyw.nlile do fł Wli!sły". J elSt clą z okazJi: Ohlmpjacly bę~ w obilegu od,
'
.
to() d1a klubu tego z4lae2me wzmoo.nioote. 1.go kwietnila, do l1 i~ipOa.

Pl" 110we ance u u lonego ue u

DO l .O R E S

_

W 14 m. chwytem ,. 'przed.ni Plas" z

RE8TAURAtJA

~Z~±~~~~ .L -_______•

J

CZ,rfa}·cieRepublikę~
_ "
.

_.EXPRES5

.!Str. 4.

~D~IEŚ!-lCmAm'§=I"aO~.JaDZ!~Ś!~.~ W krainie

Początek

o godz, 3-ej po poh!dni,..

.

l ODEOrt I Dziś
-

Kasłu:ds;

weGOrotcu

śmiechu J

Lawiny

I
-.

KROl
FTOWY
Najweselsza komedja w 6 aktach.

FEUETON.

Na ł.ódzkim odCzYcie.
Powiedziano mi w reda!{cji:
- Masz pan tutaj dwa blldy w szóstym rZi}dzie, numer 10 i Ił, me siadaj
pan bliżej, bo pana stamtąd wyleją, nie
'Wchodź pan z powrotem do Gostomskiego. tylko wracaj pan wprost do redakcji,
tu pan ma pióro i papier, usiądziesz pan
i napiszesz pan recenzję .. · Moje uszanowanie!..
- Tak ... Więc zt"raz._ więc jak?
Dowlclzenitl~.. Szósty rząd, numer
dziesiąty i jedenasty... Dowidzenial
- Do'mdzenia ... d owi.. , do...
Zamyśliłem sIę·

-

Trudno!

Raz kozie śmierć!

Poszed:~m,
proszę pallstwa, na odczyt!
Usiadłem na moich dwóch krzesłach

w -szóstym rzędziE'~ nU\11t.:r <teiesią~y i je1enasty 1 śmieję SIę.
Podchodzi do mnie znajomy i pyta:
- Dobry wieczór... Wesoło.ci ... Czego ~i:~~.~~~i~~~~·.
'"kto z czego ?... Przys>tedłem na
odczYL więc f'ię śmiej\,,!
- Ale przeciei odczyt się jeS01;cze nie
l'tizpoczął?...
-

A

skąd ja wiem, ~e bę.dę sT~ mógł

śmiać na odczycie.?. Przecież u nas wszyst
:'ie p0Wa7Tle od-czyty sq hum<lFystyczne, a

wszystkie

hu morysiyczne

lUO vę pogrzebową ...
Uśmiechnął się zdawkow{)

właązach

miejskich i o gospodarce komunalnej w

Ł~dzi.

w

iJ.1. : ~'~~~=~~==~~ii~'~'=~=;
!/',
',;,; , _.
Dziś

nieuctwa, niedołęstwa i partyjnictwa.

Rzecz o naszych

KLASYCZN;'( EPOKOWY
.~~;~'f:;;:~§:;~f~;
F·I L M! ~~:?:7:'::::·='.::~?:~::::::~:·:

WJ~(;lUl{NY"

dniu 27 marca na swem czwar- \na posądzać, witeprezesi, którzy nie z niekłamaną radością dowiedzieliś~
tkowem posiedzeniu rada miejska znają reg~lami~u obrad. i "pomagaj~" .my. się, ~e ~a miesiąc kwiecień j
wkroczyła w nowy okres "szczytnej" przy. obltcz.an1U głosow, wreSZC1e maj ,~~raza Się 0110 skron:n, sumką
i "doniosłej ..... działalności, okres za- radm,. re~g~jąty. na ar~u~en!y swyc~ 2 bdJonów 950 miljardów
znaczony piętnem niezatartego skan- przeclwmkow CiosamI pięŚCI -są az marek •
.dału. '
nadto wymownym dowodem brutalLety przed nami właśnie Jeden t
ROZD,moszona ianorancja. która ności i niskiego poziomu naszych numerów;, Gazety Zgierskiej", zaod dłuższego już °czasu dzierży w miejskich suwerenów.
wierający budżet na rok 1924, który
swych, pazurach ster przemysłowo- . Ta ~tęchła atmQSfera~jaka na po- d~ś~ dawn? został )uż przez rad~
r~botniczej Łodzi dał~ , raz )eszcz~ sledzemach rady ~ dłuzszego czasu mlelsk~ ~g!e~za przYJę.ty.
mezłornny dowód swej ·~zafiekłości panowała -. spra~lała. bardzo przyZnajdUje SIę ~. w n!m cały szer~g
partyjnej i upust swym demagogicz- kre wraieme; apatJa 1 nuda, towa- n?w~ch pozycjl, ktore P?prZedn.lO
uym namiętnościom, stwierdzając nie- rzysząca jałowym obradom nad sze- me flgur~wały: budowa. . ktllm .~h~
zbicie swą zupełną aberrację, grani- regiem mało ważnych spraw (spra- utrzymame zakładu połozntczego t t. ~
niczącą z bezmyślną prowokacją kul- wy pierwszorzędnej wagi cho\\ra się
Cały szereg pozycji został pod.
turalnej cz~ścf społeczeństwa łódz- w magistrackich szufladach), przer- wyższony, a mianowicie: kasa eme·
kiego.
waną została w sposób gwałtowny rytalna d 1a urzędników, budow2
Krótkowzroczność perfidna prze- i grożący nieomal rozbiciem więk- szkoły .oraz opieka nad umysłowo
biegłość chłopska, która zdąta do szości.
choremi.
. .
•
celu jak wójt z Wierzchosławic: beż
Sprawa placu przy Wodnym RynPozatem w zakreSIe tnwestycyjnym
względu na drogi - sprzęgły srę we ku nabiera cech iście groteskowyc~: przewiduj~ się ;.vykończenie szkoły,
wspólnym wysiłku, wymownie świad- "historja wielce wesoła, a ogromme buqowę ktlku nhc.
czącym O tendencjach i 'aspiracjach. przez' to smutna u , smutna dla tych.
Tyle mały Zgierz ...
a zwłaszcza o kulturze frakcfi rzą- którzy pod właściwym kątem potraA drugie' po stolicy miasto, śro.
dzących' większości rady miejskiej.
fią spojrze~ na za~adnienia polityki dowi~ko pr~c~ i wyt:vó~czości ~je
Całkiem nied\lluznacznie należy komunalne], aby dostrzec tam zwy- z dma na dŻlen prowlz0rJllm budze.
.
t
stv..ierdzić, że nasza polityka komu- cięstwo rozpanoszonej ignoranCji i owem.
.
nalna jest obecnie jednem wielldem ordynarnej demagogji.
VI zakresie inwestycji rzeczy ba~
bagnem, którego wyziewy zatruwają
Narazie sprawa ta, dzięki łataninie dzo doniosłe: zmniejsza się Hość łó<,
popr.ostn swemi miazmatami naokół i wyżebranym kilku głosom, zakoń- ' żek w szpitalu wenerycznie chorych
atmosferę.
czyła się zwycięstwem stronnictw prostytutek te 120 na 80; zarzuca'
Nie chodzi tu bowiem o te lub większości, ale będzie to chyba Pyrr- srę' w kąt plany skanalizowania tego
inne posunięcia rady miejskiej w tej husowe zwycięstwo, a przebieg spra- przesiąkniętego bakcylami gruźlicy,
czy w inne.j dziedzinie, nie chodzi wy oraz tło na jakiem powstała wielkiego miasta, zapomina się o
nawet o to, że w pewnych bardzo stwierdza niezbicie, że rada miejska budowie gmachu teatralnego, no
ważnych momentach rada nie potra- w przeważnej' sweJ' większości obcą zresztą dba się też bardzo o urzęd
fila stanąć na właściwem stanowisku, jest kulturalnemu traktowaniu spraw ników komunalnych, gwałcąc zasadą
wykazując w tych razach bez płcio- zasadniczych.
8-io godzinnego dnia pracy ("obecny
wą bierność.
Brak orjentacji i ignorancja uwy- na posiedzeniu komisji pracy p. dyr.
Trzeba tylko, pomijając wskazane datnia się przedewszystkiem w sto- Zalewski przyznał, że okólnik magio
momenty~ naświet . ć odpowiednio sunku rady miejskiej do sprawy bud- stratu koliduje z obowiązującą usta.
pewne fakty, a w ten sposób uwypukli żetu. Od dłuższego już bowiem.wą" - jak stwierdził na - plenum
się metody, lakierni rządząca większość czasu mamy tylko prowizorjum bud- radny Kałużyński).
z ulicy Pomorskiej się posługuje.
żetowe, które uchwala się bez dysKrótki a przecież tak wym6wny
Przewodniczący rady, (t. zw. pier- kusji, bez przygotowania na- index poczynań świadczących o nie~
wszy obywatel miasta), którego o wet; tylko dzięki łaskawie zgłoszo- dołęstwie partyjnictwie i nieuctwie
t
ł
d
zbytąią bezstronność chyba nie moż- nemu wnioskowi nagłemu ma'g istra u naszych ... ma o-rzą ców
mk.
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odszedł.

] miałem rację.
sądowe.
Gdy tyłlw Sz. P. prelegent wszedł na
kazalnicę i wypił dwie szklanki wody, poczem najpierw chusteczką od nosa, potem
batystbwą chusteczką z lewej kieszonki
marynarki, otarł filozoficzme czoło - tru-·
Marzenia &zi:ecldSlflwa., kłore 'W prze_ ła'dm~ uhrane panie i ~aczy,nał z roellllt
pi strach ogarnął mnie i mGje dwa krzesła sz!ość już uikciały, plączą się ~ op.Jaltają 0- ra1JInowę.
__
które wraz ze mną poczęły trząśt się, jak koł, o w.spomn.ień aruleki:ch i mg:ld:stych,
prunie brały mał~go Janka !la Kolana,
podczas 'yfllSOWych dreszczów.
jaldchś dziw,nych, nrespodzliewarlych po- karmiły go łakociami i czas mIijał ,in'! szyb
Pierwsze chwile nieokreślonego przera- dr6!a:ch, da~elkich roz,ja.zdach gdrid w ko a przyjemnie.
_~
1ema minęły jednak bez śladów; poczem be~esy, na obce se.moif':ne · ~dy.
Tatuś wyjmowal z papier-osmcy papie
zamieniłem się w slup telegraficzny z soli
Na.jcudlOlW:nWe)sze Robin:Zlon.ady iJ wy_ l'osa, ~r.ze'cmie pytał, czy może ~apa.Jlit,
i nastawitem swój bęhenkowy aparat od- pr'aIwy wym.a.r.zon.e. Każdy wyjazd do Gał a po 1ciJl:ku pocią~ęciach piękne panie
biorczy w celu skonsumowania tego, co ków!ka CtI:y' Ci-ech{)cbnka zdał się być naj- w przedzi'a.Je zasypiały.
wymykało się z ust Sz. P. p.relegenta, a coo!nliiejszą podróżą, wyprawą zdobywczą
WówciJas ta{uś plO koleli przełi1'zą~ał
co potem okazało się' s!)Ieśnt.tłym olejem VaJS!Co de Gamy, AIllbo wędrówką Arg.o. ,tch wa,lizlcii i ,t orebki" zahi'er-ał małego ,Tan
rycynowym, ze względu 00 swój smak i na'UJtów p-o zf.ote runo.
'ka, które~o n;-ewinlI1e ocz:y taJk mał,o m()skutki.
DzilS1a czasy te minęły ju~ 1JeZjpowroot gły wz:buc1lzić poodejr:zei1 i na pierws:z.ej sta
Sz, P. prelegentz niesłychanym wprost l1~e: rZ1e'C!Zy"'istość .SZ<aora t banalna zacią- . cr wysi.ada~ z angirelskim spokoj.em. '
stoicyzmem! z całą swą zimną krwią i żyta nawet nad namą' podróżą, od kt6rej
.
*",1<.
krwiożerczością WSllcżał we mnie przez J;rkt nj'cZ'eJ,!o 8itę nie- S'pQc!tiewa. i nq'czego
M,ilnęły ra,ta, a z małego Ja.nika Sltał
półtorej godziny łyżka po ·łyżce. slowo po nie pl'a.gn1e - człov.1i1e·k klln,j.e szybkość się duZy, przyst.ojny Jan,
'
słowie - ów boski, oleisty napój, za co v,:l.o1<ącego się ja,k żółw 'podą-gu, wymyśla
Przestro~ i lI1auk'il-oj-ca VI lias nice poośmielam się wnieść skargę do Związ- 11a niewygod'Y i marne jed-zeIllre w wa~o. szły, a,le pr·oceder swój Jan uprawiał w
ku zawodowego lekarzy m: Łodzi, któ- nach restaura-cyjnych, i na tem koniec.
sposób bardzIej subte-lny i wyt'W'orn,rej urzy hezwątpienia potępią publicznie
Nawet ' zawll€ rani ~ajomo~ci nie daje pajał .i czarował swą ofiarę flirtem, do~l(andałiczne metody leczenia zdrowe- nam ludz';om w,gprucze'Srrym żadnego za- wC'i'P'nemi hon-mob, i cię1emi uwagami. a
go humoru publiczności, za pomocą' dowohnllia., pOiIlliewai: fina~em pI.aŁonilCzn:e p6źni-ei wypróbowanym spos,o bem swego
tak sJlne.j dawki ole.tu rycynowego.
~ fHrbu w przedziale jest dość często do ojca mpala:l wonne cygar,o i ulia'tniał się
Na domiar złego Sz. P. prelegent nie tld,i~ matel;all'na sdraia w pomad wa.)jzki jak dymek z papierO"Sa.
zdając sobie dokładn'ie sprawy z tego, co Hóra się w międzycza,slj'e "ul'ołnfła".
A1e podwin~ła mu się p~wnego dnia
robi, robił właśnie to, z czego sobie wca.
":~* .
noga': jedna z obrabowanych ofhr ooznate nie zdawał sprawy, z całym wyrafinoPodróże były d1a , małego Janka roz- la go podczas plOwf{i:'!'ei ,.operacji".
waaiem, graniczącym wprost z sadyzmem koszą bo,SJką, którejby za nilc w świecie
Razpr<rwa są'dowa była krót.ka, bo
uśmiechał się obleśni-e do publiczności, nie oddał. .. Janek był bowiem dz:i'eckiem oskarżony przyznał srę dl() w.i l1 Y, tłóm<'\.
która wiła się \V strasznych bólach, sapa- nlj;ezwyk1e jn~e·li,!!en1'nyin i w czasi·e drogi cząc się \varu.nkami życiowemi w jakie
fa, wierzgała nogami, zerkała w strone za- czynił różne deka-\'1e obserwacje i spo- został wtrą-ccmy.
pasowego wyjścia i tylko przez pobłilili- shzeżepia, kot6re p;l'l1~e S'obie w myśli no·
Sąd, p'O rozpat:-zeniu motywów przewość wykrzywiała niemiłosiernie usta.
tową:ł.
.
stęps<twa., skaz.al,(to a rok wi·ęZii.ell·a,
. Nie wiem jak i kiedy znalazłem się
C~S't,o. Z1danak~ się, ż.e także ~h0~:Z;i·ł
R.
l>rzy szatni.
do przediz1.alu, gd~e znajdowały S'1ę mlłe,
Odetchnąłem szeroko, potężnie, dzięk-' ~MJIl~~~~~'0'łl\W#t.ęfjii&"
czynnie, jak Farys. .
.
Powlokłem się do redakcJi.
Dlaczego odbierają 'mi chęć do źvcia j'l
-- Wolnoć Tomkn na swoim krześle,
Wziąłen: .do ręki zostawione mi prz~~ resztę humoru! ?.
Czem ja ta!( "zawi- za swoje kilka ruiljonów, ale na litość bosredaktora płOW, l~moelyłertt w atramencIe nitem ?!?'"
jk ą , proszę państwa, trzeba mieć dla swej
! ... ~~płak(lłem SIę:
_
_ ' __
_
_ osohy cho': troszl\ę tak~u i nie należy buW końcu krótka uwag&, skłerowana do cizie siebie zbyŁ glośnym chrapaniem!..
- . Boże! .. Boże! .. Dlaczego tak ź le jest
na ŚWIecie!? Dlaczego ludzie są tacy źlil? publicznośCi łódzkiej:
Solski.

Migawki

W wagonie.
°

Skutki jazdy kawalerskiej.
6 łeML syn hadl'owca Roman.L-Tade.
ZileHńskt llia; uL PLo.trkowstk iej · 87
przejechany wstał przez diOroiJkI:.

US~

Z furgonu.
30 lei'mi: kowal Ant0111 Dęoowsk,} ora.~
Dąhrowski jadąc furgornlem na: uJicy 1 Maja 60, spada i ~ zie·
mię odniósłszy ooraie!1lia C!.a~.a.
27 letnli Stefan

Otrucie gazami. '
W mydJarnd Wygodzkiego przy u1d".::~
Spacerowej 20, ropohri'k 38 letni Antoni
GaJ.a.ncik ułegt otmcj.u ~zami.
Le:ka:rz pJogotowia oowiózl go· dó
szp:itaTa J)rZY u.IJcy Dr.ewnowskiej.

I

e

---x:- .

Złamanie

nogi
,

•

60' letni ha,ndlarz łiersz Pacanmv"skL

idąc ulką ';Vschod'nia oko-lo Nr. 13 pot.
k'nąJ sJG i up.adf. złamawszy rirawą nógę
Lekarz' O'ogotowia pO udzieleniu mll
pomocy ac],wi'ózr go dlo diomn w stall1'it:

osląbrog~rm.

Nagły

zgon.

..

';VczOr'aj \Vi:eclorem w mies'z.kat11U
\, !asllem przy l1ficy Od,ańskj{~j· 105 zmar 1
n'algle Oskar' rvlilech.
Przyczyna zgO!1'U niewyjaśnio1 la.
Trupa z,abczpil~czon1O ''t1:a miejs-cu. aż
do z-cjścia whdtz sądowo - pol'iCV1nYch

Tępenl narzędziem •
Na ulicy

st31 tęI.lCl

Z~jerskiej 107, uderltOny z~
nWizedTi1em bruka'1"z- 45 le<tlli

.l ;:tl']' KQzerskj,. o-frzY"m·a:wszy ranę ciętą
'v okoJi'cy ,l ewego ciemren'ja,
- W mi-cszka,nill przv ulicy Zielordd

Nr. .16, uderzony

zo~ta:t

t~pem

narz.ę

dziem 28 letni, robotnik Bo1!eshw 'Pow
dlewsk,j'. 'otrzyqnawszy zacliraśniecie skó,
ry, w okoliicv czol'owei.

"wms W1UIUHnr
Łódi
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(Telefonem od sprawozd.
. .,;-.,,~;. GOTóWKA.
Dolary 9,350.o-oo-9.3CO.OOO.
Dolary kanad. 8,890.000.
Franki franc. 508.000-507.000.
Funty ang. t!lO,OO().ooo-39.950.000.
CZEKI.
Belgja ~02,B50-400.7CO.
Holandja 3,455,000-3,435.000.
Londyn 40,250.000-40.000.000. . ~:.
Nowy Jork 9,350.000-9,300.000.
Paryi 514,250-510,400.
Praga 278;250-265,700.
_"\
8zwajcarja 1,621.000-1,612.000. .
Sztokholm 2,475.000.
Wiedeń 132,1«;)-130,95.
Włochy 405,100-402,500.
Złoty irank 1,800.000.
Miljoriówka 1,ooo.ooo-95~.ooo1,000.000.
złote

1,350.ooo~1,400.000.

Pożyczka

dolarowa 5,645.0005.650.000.
Tendencja bez zmiany.

·Rynek dewizowy
··:~1)~·> i

$

w

Łodzi.

JFl"f!~' DOLAR 9,300,000

;

.' W

na·dal

dniiu

dzi::;lejszym dolar

<"

kształt:de się zniżkowo.

.Odczuwa się ogólny bra'k gotówki.
Dolary oddawano Po 9,300,000.

Warszawska
~lank

Bank
Bank
Bank
Bank
9600
Banlk Prz.em. we Lwowh~ 1900
Banlk Wi1. Pr. Ha;nd1.340
Bank Zachodni 9750-9500 (6 em.)
9250
Bamk Zjedn. Ziem. Pol. ~75()
Bank Zw. Sp. Zar. 21250-21750
Bamlk Zw. Ziemian 750-735-775

li- 'CHEMICZNE

ELEKTRYCZNE,
KROWE. CEMENTOWE:
':::era·ta 700-800
Sole porasowe 20650
Grodzisk 2600-2800-2700
Kijewski 1450-1550
Puls 1600
/'
;:Spiess 3975
/"
'Strem 65
.\
i'lgJilc\rz 15750-15500-15750
Elektr. Dąbrowa 4450
. .EI'ektrYczn.ość 6600-7300
. Pol. T·o'~'. Elektr. 725
...

CU-

Brown Bowery 3800
Si~a il światło 2500-2450
Chodorów '20500-22-21500
Cz.ersk 2900~3050
Częstoci.ce 10500
:'~f:'~~
Goslawice 5500-5150
Michałów 2700-3100-3050·
WaT. Tow. F. Cukru 17
Pilrlej '3500--:-37 50:i.~'.
Łazy 650-630-635 >t~~l?:t:

m.

29 marca 1924
5&

walutowa.

giełdowego

Kurs waloryzacyjny franka

DBa opłat kolejowych i telegraficznych: 1,800,000 mk.
DKa wyrobów tytuniowyc:h: 1,800,000 mk.
.OO.i~k1ł&&ilWfł'*f'n

Giełd"

NOTOWANIA
Grudzjeń 23,48
Styczeń 1925 r. 23,15
Nowy Jork. 28 marca.
Dowóz do pod'ów Atlantyku f Golfu ~::7j
Nowy Orlean, 28 marca.
10,000
Loco 27,50
\Vewnąt1rz kraju 4,0.00
Maj 27,34
Wywóz do· Alnglji 1,.000
Lipiec
26,30
Wywóz na kontym.en,t 6,000
Paźdiernik 23,20
DRUGIE NOTOWANIA WARSZAWLoco. 27,40 .
Grudzień 25,00
SKIE.
Maj 27,23-2730
Styczeń 22,85
1
Lip iec 26,38-26,43
Dola·ry 9,350.000 (w obr. prywa·tnych)
Brema. 28 ma'rca.
Sierpi,eń 25,30
9,350.000 (w obr. międzyban.)
Cena za 1 klg. 29,27 celIltów amerY'
Wn-esień 24,50
Tendencja bez zmiany.
•
kańskkh.
Paź.dzile'rn~<k 23,85-23,88
H'
TRZECIE NOTOWANIA . WARSZAW-

......... ...

sKE

TELEORAMY.

Dolary 9,350.000 (w obr. mrędzyban.)
9,350.000 (w obrotach pryw.

w

ż~attUu),

Warszaw8 f 28 maa-ea.
Komitet ekonomicmy mws,f~ów na
PIERWSZA PRZEDOIELDA ODA~. posiedzeniu swem w dlni'll 28 ma.raca r. b.
SKA.
przeprowadził dłuższą dry'skU'sję nad wnio
GDAŃSK, 29 marca. (Telefonem od sk'iem m:inEs.tra Tobót publicznych w sprasprawozdawcy giełdowego "Expressu)• w1e przyw±lejów t.ow.arowych żeglugi.
W rezultade komitet elmnomiczny uMarka polska 0,63.
chwa1lił: wybrać komisję mię-dzymj'nisterj.a,1
Warszawa 0,62.
ną, kt.órej pO'W~'er:wne będzie wypraco-.
DoIMY 5,81 i pół. wani'e odpowlednich wn,;.osków, ujmują
.cych cołoksztaH potrz.eb żeglug1 rzecznej, parowej i szyprów, pod kierownic
twem sekret.arza komitetu ekonomi'cznego minisbrów.
IV. WLóKIENNICZE, HANDLOWE
J RÓZNE.
NA BANK POLSKI. ł
Agencja Wschodnia.
Zawierci~ 215.
Zyrardów 1,725-1,745.
Lwów, 28 marca.
Bebpol 320.
"Gazda Lwowska" dOlllosi, że ordyBorkowski 5,400-5,900.
nat ła.ncuckii hr. Alfr. P·otocki subskrybo
Jabłkowscy 790-775-825.
wał 5.000 a.kcji Banku Po·lsMego.
Skóry i Garb miki 350.
Syndykalt Roln. 10,500-10-10.250.
PAKT BEZPIECZEŃSTWA FRANCJI.
Herbata 425-(4 i 5 em.) bez praw.
Londyn, 28 rnarn~a.
Tkanina 350.
Odpowiadając w izbie gmin na zapy
Zach. Tow. 800.
. i:
ta'l1ie ASQuitb'a, Mac Donald poruszył
Pol. Uoyd 525.
"
Transp. i Żegluga 825-800 (7 em.) 870 sprawę paktu bezp,ieczeństwa Fr~cji i
oświadczył, że potrzebne
sa do tego
Ćmielów 3,200-3,245.
gwarancje organu takiego, jak Liga Na
Haberbusch 25-25,750-25,500.
- rodów. Przedewszystkiem wiec należy
Dźwignia 800.
Korek 375.
uregulować sprawę odszkodowań i uPustelnik 5.
możliwić Niemcom przystąpienie do Li, Sp.ilrybus 10,5 (5 iii 7).
f)
gi Narodów. Jeśli te trudności zosta;ną
Lomb!l!rd . 2rl,95.
usunięte, Francja, Stany Zjednoczone,
•. Ten·dencja nieco mocniejsza.
AngIja i 'Yłocitv beda mogły zwołać kon
~
.- ferencję światową dla omówienia Sillr8
wy rozbrOjenia.
W nocy z czwartku na piątek, dn. 27'marca r. b.

akcjowa.

.

w pociągu

Łódi-Bielsko

zagubnione
.

weks~:

No- jZłCData n.ta Miejsce
tych wyst. pIat. wyst.

I

Wystawca

I

KONFERENCJA ROSY JSKO-RUMU~
SKA.

Polska Agencja Telegraficzna.

Wiedell, 28 marca.
W dniu dzisiejszym pod przewodni.
ctwem ambasadora Kresthiskiego od.
było sie pierwsze !Josiedzenie konieren·
cli rosyjsko-rumuńskiej.
Uregulowano na
posiedzeniu tem
spraw e przewodnictwa w ten sposób.
że szefowie obu delegacii będą przewod
ruczYĆ kolejno. Nast~!I1ie ułożono się w
kwestjach porządku dziennego. a miano
wicie na pierwszym punkcie porządku
dziennego postawione zostały kwest je
terytorjalne na drugim punkcie sprawy
finansowe i gospodarcze,
na trzecim
sprawy prawnicze i polityczne.
Do pkt. l złożyli szefowie obu detegacH oświadczenie. Nastę:J)nie posiedze
nie konferencji odroczono do jutia do
5 po południu.

,

Żurnale

R. Sznajderrnan Milner i Tenenbaum

Weksle powyższe zostają niniejszym unieważnione.
Upraszamy łaskawego znalazcę o zwrot takowych za
wysokim wynagrodzeniem pod adresem firm

mo

Słrau[h.
SALA FILHARMOnJI -

Oyrekrja kOluerfów: Alfred

Na zlecenie

Rudzki 7300-7800 dr.
Staracltowi·ce 15-154GO
lUlPja 24

UJlI'sus ~700--4800 (3 em.) ~500
41-42
,.,.

Londyn, 27 marca.
W izbie lordów lord Emmott zwnócit
uwagę na kwestję enuncjacji Zinow;ewa i
innych działaczy bolszewickich w spra~
wie przyszłe; konłeerencji angielsko.
rosyjskiei. Lord Parmour zaznaczył w
odpowiedzi, że powod:zeni~ konłerencfi
zależy w wielkiej mierze od pojednawczego stanowiska obu stron, oraz od zwró
cenaa specjalnej uwagt na skrajne przemówienia. Lord' Curzon potępił w swej
mowie uznruUe de jure sowietów. W
ciągu dyskusji lord kanclerz Haldane za·
znaczył, że bolszewicka prot>aganda n:e
poczyniła postępów w Anglji.

zostały następujące

p(\)rDwozy 1800-1775-185~
Pcdsk bez praw

~~lliewski

KONFERENCJĄ ANGIELSKO.
ROSYJSKĄ.
Polska Agencja Telegraficzna.

PRZED

SPRAWY żEGLUGI.
Polska Agencja Telegraficzna.

9,300.000 (w obrotach p1'ywat
nych w placen1u).
T ende'ncja słaba.

1480 25014-2 24-3 Zawierci e
1481 2 7 0 . . .
•
1488 277 5-3 12-4 ł,ódź
1495 5210-3 19-4
"
1498 5.3 13-3 30-4
"
1501 550 12-3 15-4 Zawierci e
1502 161 12-3.
"
1503 1 5 0 " .
..
1510 40 1-3 12-4 Łódź
1511 3229-2 5-4
•
1512 10419-3 2-5
"
•
1513 7821-3 19-4
1.515 55 6-3 6-4
•
1518 42122-3 30-4
•
1519 13721·3 • Ostrowiec
1527 7622-3 18·4 Łódź
1528 8 6 . . .
•
1532 50 24-2 8- 4 Kalisz
1236 55026-3 7-6
Łódź
1537 91 24-3 15-4
•
1538 156 .. 15-5
•
•
1541 89 26-3 10-5
1542 36•40 •
5-5
•
1543 55 • 30-4
•
1544 78»
7-5
•
•
1545 114 27-3 17-5
1546 5517-3 7-5 Tomasz.
1547 55 26-3 26-5
"
1548 210 • 20-5
..
1,549 250 10-3 1C-5,Warszawa
1550 168m .. 26-3 29-3 Łódż
mkp.

DRZEWNE, NAFTOWE I METALURGICZNE.
..
Drzewny P. i H. 1700-1750 .;V,.
,War. T. KDp. Węgla 29-29500 dr.
Polska Nafta 1900-1850
Pol. Prz. Naft. 3750
Nobel 7-7150 (6 em.) 7
Cegj:els'ki 2300-2500
fitzner 36500 (6)
LH p;op 2900-2950-2925
Modrzejów 49-51 - 50 dr.
NorhUn 2900-3100-3
Or,tweili1 2020-2050
Ostrowit~'Cki.e 43-44500

złotego.

Sobota 29 marca 1.800.000 mk.
Niedziela 30 marca 1.800.000 mk•

"Expressu").

"- ERWSZA PRZEDGIELDA W ARSZAWSKA.
Belgja 391,000.
Chrystianja 1,250.000.
Holandia 3,390.000.
Kopenhgaa 1,445.000.
Londyn 39,450.000.
Nowy Jork 9,200.000-9,240.000.
Paryż 498.000.
Praga 260.000.
Szwajca,rja 1,585.000.
SZTtokholm 2,425.000.
Wiedeń 129,00.
Włochy 391,000.

giełda

L BANKOWE.
Dyskontowy 29250-29800
Ha:ndlowy 28500-30250
dla H. i P. 5800-5850-5800
~redytowy 2-19{)O-2100
Halool. w Poz.n. 9500-10500-

Wiftlolittr

Łódi

giełda

Warszawska

Bony

••IIPRfSS

-

[~. R2i~er

JUTRO, dn. 30 marca 1924 r. o g. 4 ej p. p.
Kaufm;n i Hefter

J.

Bułka

:
»

J. Michlewicz
Iz. Mordkowicz
R,. Sznajderman Milner i Tenenbaum
Tando;ski
Z. Płoński
G. Janiszewska
H. Piotrowski
G. Hartenberg
Z. Gutner
J. M. Goldfinger
E. Szulc
W. Nolaker
J. Goldman
O. Reiman
J. Michlewicz
J. Asz
Z. Lubiński
Z. Płocker
A. Oksenberg
J. Lajzerowicz
B. Zychliński
J. Librach
H. Rosenblum
M~Z m c/.kowski
F. Spll:!irein
S. Bergbaum

JAŻalc
Milner i T~nenballm

M. Mendelowicz
Milner i Tenenbaum
Gandzer
Mllner i Tenenbaum
B-d Te;enbaum
MUner i Tenenbaum
A. Glcinman
Milner i Tenenbaum

"

.

Goldril1g
G. Bergbaum

"

Prześliczne opowieści,

wesołe

opowie dzieciom

Kalimiera Rf[lłI(HóWHA
PROGRAM:
O trzech niedźwiedziach.
Przygoda w lesie.
StrasZlla historja z zapałkami.
Historja o chłopcu, który nie chciał jeść zupy.
Nowe szaty l<rólewskie.
Bitwa.
Deszcz majowy.
Fragmenty z powieści Sien!\iewicza »W pustyni i w puszczy".
Bilety do nabycia w Kasie Filharmonji codziennie od godz. lO-l-ej oraz od 3-·fi Yl.

Czytajcie "Repubrkę".

Cegielniana

N2 26, poprz. ofie.
Ił p.
61-~

BAJKI

J, Freideureich
Milner i Tenenbaum

MILNER i TENENBAUM, Piotrliowslia 38.

Łódź,

wierszyki, cudowne

I

~onu~hvani

inteligentna
freblanka de
7-letniej
dziewczynki.

Zgłosić się:

Nowo.
Cegielniana 1R m.
;3 g. 2-6 p. p.
~.~~,

Dr.

m~d.

lHlfi~OHOWA

ul.6 :iiicrpnia I
(Il <: II cLi 'ldl1)
ClIOroby kobiece,
skórne, wen.eryczne
(u kobIet). Usuwa·
nic ",losów z twarzy
elektrolizą·

Godziny przyjęć:
11 i pół do 3 i p6,

@Ii\&j'rW\lł~,;~~~

:

tr.

6"

--------------------------

dealne

małżeństwa istnie-ą,

.~.

DŁUGOLETni

ale na dalekiej północy u eskimosów.
!Viemy, że mat~eńst'Wo Inde Jest il!1sty
tu-:-:-].ą hezwz:ględ1rlile do~kol!lata, alboW'lem -7" d'Yby tak byt,o, mile byłoby ty!le
~;.OCCs.ow ., rOZ\"~'dOW~Ch. : ~ :Ta~kolwiek
,.,wmy ..o km, to ~dna.k ~II~ kOlzyst'a my
z O}t1aIZJI nast'ręcza]ącCJ Slę nam sposobTloś<:i ~'o z:e'Yid,?,,:and,a Illaszyqh pojęć o
malzcnst;vte,. ktore w pewl1J'Ych wY'Pad~
k:lch mozc SIę na\\'Ct okazać WZOTO\\C;ryl.

,

.

.

'.

~a .wzorowy ~tos<~'nek ma.fz,enskl. u-

'\.,~alz.a )eden z ~'zlen~'lków

francuslC1:ch
matzenstwo e Slbmosow. u których l!1i]e.ma ,ni'e szczęś'l :i,wych matżeństw, ani 't:lro
C0S0W rozwodo-wych.
Tajem'Mica ich szczęści,a matżeńskieg;o
zdaje się po!legać głównie na obustwn11ej, hezgna/l11icz,nej swobodzie. Ich miesiac miiodowy, w PTz,edwi,eństwie do
Jlaszego luli,odowego miesi,ąca, upływa
w spo:k{)~U i mikzeniu. J!\:!dynfY1m l!1iernal
dowodem m'lII,ości, ja:ki dają sobie matżlO'rrkowi'e eslklimo'Scy, jest iclh śmiech.
Czasem mąż spojrzy na Ż'CYl1ę 'b wybuch
nie szeroHdm, swobodnym śmie'chem, to
zn.ów takilmżc śmi'eICJhlem w zclrJmiellld,e
'nagle wprowcdz;i męża jeg-o małżonka.
Z czego się śmieją - jest to już ich iaiemn:1cą .

d!.a:t'eg'o wJa.śna,e n-ikt tam iI1lhe myślii o
rozwockuch. Jeżeli. esk;imos chce iPOjąĆ
drllg'ą jesz,cze mal%o,nkę tlO stara się
~,ajl}j,e:nv o ?ozwoQle!~ll.·e u' swej pjerwszej
zony. Ta pl!enVSZa zon.a praw·je zawsze
daje zezwolen-ie.
Jeżeli ma~żeństwo n:ie mai dzieci, to
żrin'a S'3ma zwraca się do męża z pro-śba
~by zechciał wziąć sobi,e jeszcze d,r.u~ą
zonę.
Eskimoski nic biorą też swym
mężom za złe, jeżel'i wdaJą sję w ja'kkś
romantycztnie awa:ntury. Prawo bigamji
·;lfzysfuguj.e także żOlrr()Jffi.
W szcze.pa<:h, liczącyoh więcej meż
czyzn, an,iżeI.i kob i:e t, te o-S'tatrri'e matią
zazwyczaj po d'w6ch mężów. Mąż '11Iie
wybucha nli.gdy z azd'rością, jeżeli. jego
żona znajdz.ie upodobalńie w jakimś mto
dzi'eńcu. Szczytem już wsp-an" 3Iłoll11yśl
n{)IŚci' esk!lmosa jes.t poozwole'l1i~, aby t<tki mJ'oc1zitenie,e .zabra! mu żone !na dwa
tyg;odln.i,c do siebie do domu. Jeżeli koohamek jest żonatY1l11. to na:stę~'Uje nł-e
kiedy wymi'am'a wn.
Takile Olt'O pooJIPcia o ma,~ żeń stwie mają kurs wśród eskimosów. Nie od'poowia
dają olne jednak wymaganaom cywiLi'zaej4· j. w świe·c ie kUUUTV nie z'l1'ajd.ą oczywisc.i-e zlastosowania.

M

Leczenie światłem
(lampa kwarcowa)
l promieniami
Ront~ena.

posiada wSelki wybór różnych

I
II

Zawadzka 10& 1.
Telefon Nr. 25-38
Przyimuj~ od 9-1
I od 5-8
DlA Mń od 4-5. 202
oddzielna poczekalnia
~'U'~~'U'~!A,
"Iti 'Iti ........~ iI~fI".

stołowych i sypiał ń oraz g~binetowych i k!.6cheru'3ych"' urza. dzeń.
!:ll~D:O..:do~.d~n:e~w:ar~u~n~Ii~i!~~~~~~:~~~~A~łi~u:r~at~n~a~O~h~5~ł:u~ga~!~

81

na ~re~ył wny~t~im

Orkiestra Filharmoniczna w l.odzi.

SALA
W

a wmzególnoś[i P. T. Urzednikom
I wszelkie towary mannfakturowe :

FILHARMOrłJI.

niedzielę

d. 30 kwietnia 1924 r o g.12 wp.
26-ty Koncert Ludowy
(Por~nek Symfoniczny).

madepolamy, kreasy, towary, bieliźnia.
ne, zefiry na koszule, pościelowe, prześcieradła, obrusy, ręczniki, szewioty.
bostony, gabardiny, ubraniowe, kostjumowe, trote, satyny, podszewki, chustki

Muzyka Polska
Dyrekcja:

Zdzisław G6rzyński

iedwabne koronkowe szale zagra-

Solista.

Nina Jakubowska

(śpiew).

ninoe

oraz pOń[ZO[by
sprzedaje po cenach bardzo niskiclt
l na dogodnych warunkach

W programie m. in.:
Paderewski: . Menuet.
Wagner: Uw., Polonia Walek-Walewski: Paweł i Gaweł (pierwsze wykonanie). Rótycki:
Król Kofefna (pierwsze wykonanie).

Nieki·e-dy jednak ż,ooa eskimosa 'fłTlt.t•
<Tt1]'
c, aby mąz' Sl'ę d.A
n,·i" ,.,,~ ]· zaler>a
To ~~"'~'tU'~'p":,,,~,~,~,,,v.~'~f!~~U?~~~~'~,~,
hU
·v
"" 1
\O .,... .,." "t~ 1ft"> "'b'" ....Ii ...~.. f'&~ '"
~6" ~ł" ;j<',~~
11.4
też kiedy mąż wybi.erze silę na po,JowaREWOLU[JA HIEM[lf[H
i1J:ie, Wi1llli lubi wówczas uciekać do
swych rodzi.ców i ocz,ek,iwa.ć w dOll11u
świetne karykatury
rodz'ici'eIsktm, aż do chwHi, 'k ~e·dy stęsk
ARTURA
SZYKf'
n;ioCltny matżonek przyjdz,i'e ją za:kl,i1!1ać
z te.kstem JUljana Tuwima poleca
na wszelkie świętośd, aby znów ZIeKsięgarnia Alfreda Straucha
chciała wrócić do jego chaty. W takich
ul. Prez. Narutowicza (Dzielna) 4
WYDatd'kaoh, a są one bar-<:llzo powszechCena egzemplarza 1.100,000 marek.
'l1e i1 zd'3.:rzają się dość często - rozpoOstatnie egzemplarze I
czyna się l!1a nowo mi,esiąc m1ooowy. ~~,~ ~,I!. ,,'~~ "'~'u~ ~'I!. ,11. ..."- ~'1~" ~/..
Preze:nty ślubtil>e nie są w świecie ".~Ii""'" "ilA~4't-'.'i "~,,.".n.n.n..~ tlłn.if
eskimo$lkń.m ZTIanle. Małżeństwa mo<Yą
ubIikę".
Tozwooziić się bez tadmej IJIf)z.eszkodry i

-

Choroby skórne,
włosów, weneryczne I moczopłciowe

-( Ha~i I~~i[~ 'i~!~~~~,~~a ~

I

w

1274

....."

oficyna, lewe

skrzypce.
W programie m. in.:
SKriabin: Symfonja oN! 2.
Głazunow: Koncert skrzypcowy A-moll.
Mozart: Adagio E-dur.
Paganini: l, Palpiti.
Bilety do naby ci. w gmachu Filharmonjl Kasa 2
od 10-:.1 1 od 3-7.

Czyta)· cie "Rep

ŁÓdź, Piotrkowska Hg 39,
Telefon 21-24.

fEUERMAN

..

Szperling

•

We wtorek d. 1. kwietnia 1924 r. o g. 830 w
27-y WieZkB Koncert Symfoniczny.
Dyrekcja: Bronisław Szulc
Solista:
ZYGMUNT

wejście

I

piętro.

"
DO ZĘBÓW
ANTYSEPTYCZNY KOSMETYCZN't:

KREM
Przyjmuję

PRI l:pl"YWAlIlA

•

Cegielniana 43.

na ma

PIOTRKOWSKA 100

tł<iIELS KIE
MATERJAŁY
nADESZŁY.

6dańska Hg 92

Na składzie wielki wybór materjałów dla ubrań
mf!skich l damskich plerwszorzędnychiirm krajowych.

~huwi~ ~lie[i~[e

• wym.
..
od

G

I

Me~le
!tJI~we
D~WO[le~ne
.
...

3:1

E

~
I
Jboroby skórna, we 1&1'
C
• neryczne i moczopłciowe
poleca :z
'lyDłR Leczenie sz~uczne U) w na)wykwintniejszem wykonaniu ~
~
li słońcem wyzyno-

.. L 11

,

t

lI.t

do

piętro.

I

Józef

N

~
~

SANDAŁKI

2120-3

DR'
uw

>-

,Przyjmuje
od 5-8

skorochody, pantofle domowe zakopiańskie pan1866 tofle.

uf. olaneJ I=- P.;.;,;.; PI:t~.; ;,;.;~: s; ;,; . ; .~ng~; ,. .,:

u.I
U

-c tiabar~iBJ

Zychliński

o

Zawadzka 9

Warunki dogodne I

[eny przystupne J

:z

•

ryk

O

o' ,

BRAUN

b Je
- l-

ze

F.

=
JULJAN STARSKI.

S a an

120)

Łodzi.

--x,--

Powieść

awanturniczo - obyczajowa
z życia łódzkiego.
-:0:Tak, to rzeczyw..i>śaie dekaJWa hi~toria rzek! !>{) chwM Belk.lttL.
-

-

Ot, tam na l<ewo,

-

Oho, wyłacLn~ła... Szyk-ni-ewia-

gomoś~lami..,
sła .• ,

1)

tymi awoma je-

i rzekł chełpliwie:

- Wi:em o tem doskonale ...
Belllcin przrymrużyt oczy i patrzał bad:lwcz:o w stronę Klary. Poc:~uła na s-obie uporczywy wzrok i spojrzała w ich
stronę. Ujrzawszy St,:n:H~'ils'ona,
się purpuorą i 'widać było, że się
zmies'l.~ła.

oblała

ba::-<PL()

tel. 19-95.

=

Warunki najdogodniejsze.
Bogaty wyb6r. ~

cuki-ernaą pożegnru1!i SIlę.

i

O OSZ en1.a'

me

Zgadzam się, al1.e u
mogła.

-

IIli11Ji!e

nie będę

Wszystko mi jedn.a gclcie ...
Więc w "Lo(!vre".
Dobrze ...
(D. c. n.).

W Łodzi mk. 3.300.000 i odnosz. do domu 250.000
ł
ZWYCZAJNE: rnk. 50000 za wierszmilimetrowy (n. stronie 10 9zo1t.l W TEKŚCIE mk. 100000 za wiersz mili",
- Zamiejscowa mk 5.200000 mIesięcznie.
(J
Ina str. 8 szpaltv\. NADESŁANE: mk. 8~OOO za wie rsz miiimehowy (na str. g szpalty). NEKROLOG
.'
...
b
• trowy
mk. 80000 za wiersz milimetrowy na str. 8 szp31y). Z"ręczynowe i zaślubinowe po tekście mk. 40010000. Za
Zagramca mk. 10.000.000 mleSlęC7.nle.
miejscowe o 50 proc. drotei. Za gran. O 100 proc.arote). Zn termin wy druk ogloszen administr. nie 0!lpowiad1
Ropublikł łącznia 8.300,0
Redakcja i Administracja, Piotrkowska 49. Telefon 22-14. Godziny przyjęć redakcJI 6-7 po południu. R~kopisów nlezam6wioj1ycb nie zwraca sle
Każda nowa podwyżka obowiązuje wszystkie już przyjęte ogłoszenia do zmiany c~ bez uprzedniego zawiadomienia,

P re nli merata:
wieczorny i

Piotrkowska 38.

Przed

T

~AprBss

Milner i
§§§ Tenenbaum

Jak bo oo? - obU!I'z;ył sti/ę St,;a:Ja1,en- Pamiętaj, Ryszardzde, stara; się tiG
SrOll. Ty, fachowLec w tej dZJie&z:i;ni-e, jaknajwc:z.e &n.Dej załatwić ...
pyta>SIZ mnie o to 7
.;..... DobrZJe.
- Widzę, że jesteś I>epszym tachQ'WStinnoooon wsiadł dlO doroŻ'k'iI. a Betcem, bo j1. nie ZJdaję scbw jes'z,cze sporawy k.~n p,ow},ókł się swym ospałym krokiem
o co i,dzic.
do holtelIU, MZl)e mi:eszkaił.
•
Stlii11Il1,e.n·so n nachylił się b lli'żej do BelMiał
już
wytknięty
plian
duJilałani.a..
"'
kina. Twarz jego wyrażata jakieś bezPo
obiedzie
zadz:womńł
do
Stiibłów
myślne zamterescwa'n~e.
poprosił do alpar,M.u Kła:rę.
- Ona może m:'c-ć duż,o pie:nńędzy.
- W ważnej dla pan.j sprawi~ musz~
- Co to ma wspól11ego z moją wizy.,
z n~ą p'omów1ć ...
tą tt nńej?
.
- Kto mówi?
- Zc:grovlisz jei, że j:}op:;'1.lies-z. j,ej opinję
- Ws,z.ystloo jednIO, proszę pani...
o He p';e
ci pieniędzy ... To wystarczy,
gdyż dba o to bardz,·ej, n'iż o SIWą cnotę ... Niech p.ani nie odmawhi wiclrel1i!a się ze
Z:1śmi.ał się, zado'wolony ze swego k-on mną, ież.el~ pani
chce, -aby jej historja
mJos· a ze St~ll1!ne ns()il'J..em stała się pa's twa
ceptu.
plotek.
Be1:k':,n cdpaTł ponuro:
- Wkm, o co ci idZ1ie ... Pomysł doPo tym z.daniu usłyszał jakby jęk.
-

SHin11.enson mrug.nął porozumiewawCliO do Bel1dJna:
A Sti:nD'cD'SlOIIll mówił:
- Mówię ci, RyszaTdzje, k,obi>e1:a ta
- Jeszcze się "paLi" dlo mnie". w?rost mi się narzucała. Opędzic się od szeponął mu r,a ucho.
Be.Jkin za<Śm1.at Slję r;ba:lz;ni>e.
ea
niej nie mogłem . W cukiern.ii" w restaura
- Ha, ha, ha, szczęście cLo kobi>e:t to
cji, czy na ma..slkaradzie, prz>eŚ1ad-owała
mn'ie swą natarczywością.. Aż pewnego ty zawsze masz ...
St~<w-enson ttśmiechn.ął s:ę z zadowo:razu, na. mas!{a.T~d>Zli'e, gdy si'ę uniił'cm po..
rządl11rue, wziąłem samochód mego znajo- leniem.
- No, a teraz, wracając do naszego
meg'o i poj-echa.'liśmy dl{) Rud'y, Znajomy
co bry, ho będzie mcż:n,a długo doić tę symm1lał tam wi:Ilę tlIząd:z.QlIlą z króJ.ewskim interesu - rze kł po chwi'Ii. Belldn patyc:t:"1a i miłą krówkę .
przepychem. Tam też nasł.ąpito to, o myśli<sz rrob1ć z tą ~ąska?
- Ja ruic nj'e z:rohię, ale powj~rzę ca...
- Oho, jeszcze jak! Trzeba tylko mą
czem ci mów;łcm Z3.!1'az na wstępie,
drze w·d·ąć S1!'ę do ill1te:-esu ...
r a:zle SbirnPel11Son przerwał:
łą akCJę tobie.
- Możesz 1"k'1 mn;·e polegać.
- Rozumiem.
- P.afvrz, to ona .. ,
- Otóż twdim zadan,iem będzie pójZapłacili ke!nerowi i wyszli.
- Gdzie?

----------------------------------niesięczuie

manufakturowe

ście do niej i: opO"W"iJedzenń-e jej O t~, CO
Przechodząc obok Klary r7JUcil'i w jej
ci mówiłem ...
stronę wyraJZIiiste spojrz.enńla.. Spojt".z.ała na;
- Cóż z tego? - zapytał zdummny 'I1l!ch o>hojętlJ1ie, pogM"dłilwie.

. Belkim..

SVm.ne:n!SOn uśmiechnął SiDę .tajemniczo

kie I kostjumy damskie oraz wszelkie inne
pierwszorzędne w y r o b y

1'11

Choroby skórne, Reperuję
weneryczne ł molH'ajowe I zagraniczne
czopłclowe, leczeIznę
wykwintnej ,oboty polm ......
nie sztucznym
wszelką starannie i Pończochy, krawaty. - Bielizna męska i damska.Południowa Nr. 23. słońcem górskim. niedrogo oraz szyję
Parasolki. - Rękawiczki. - Bogaty wybór.
"
Specjalista chorób
nową: damską, mę Towar dobry.
Ceny przystępne.
DZIELNA M 9.
ską i pościelową.
p R U tł E LK ł ostatnich fasonów skórnych i wenePiotrko ka.N'2 255
" A \OJ R O T 7
rycVlych. PrzyjPiątkowski
muje od 8-10 i pół Przyjmuje od8-10 m.42, I-sza oficyna,
2071
W potiwórzu. Ceny przystępne.
1-2 i od 4 - 8- l pół. i od 4 - 8 H-e piętro.
Piotrkowska 89.

Dr. med.

naj modniejsze desenie i
gatunki zagraniczne i kra~
jowe na ubrania męs

"C
O

prawa oficyna.. 2-głe wejścłe-parter.

>-

E
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WSZEDZlE DO NABYCIA
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