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J'I gabinet dążyć będzie d~ onsolidacji

u.

rzą

żywiołów.republikańskich.

olifyka reparacyjna zrekonstruowanego

rządu.

0_'

rząd francuski będzie usiłował uregul
o
Odnośnie polityki wewnętrzn~ rzą skicli IdI6re" p·rz kł d
ł o•. ·'L mo'z' e
,
d d
kI d'
•d
-,
,
J
Y a em pas uzy"
wac w ro ze u a Gw mIę zynarodo- dężyć będzie do jedności narodowej dm- rząd obecn ,
,
'I
I'
gą konsolidacji żywiołów republikań- '
y
Poiucare przesłał swym 14 b. współ wych..
~racownikom ostatniego gabinetu poI'I!!:!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~D!!.!;!!!!!.~. POINCARE RóW
NIE ZMIENI AMBASADO..
FRANCJI.
dziękowanie za wybitne zasłu.gi, jakie wy
Paryż, 31 lllaf'ca.
kazali w prowadzeniu polityki narodow~j.
Z teki karykatur Stani~ława_Dobrzyńskiego.
Za.przec~.a oficjalnie pogtoskom a.
Rada ministrów zatwierdziła jednomyśl
lmian.ach, jakie mają zajść na st.a:nowi.
nie deklarację rządową, opracowaną
skach ambasadorów Francji w Londynie i
całkowicie przez Poincarego.
w Tokio.
De laracja ta głosi m-iędzy in,nemi, ze .
, ZNIESIENIE PODSEKRETARJATóW
Francja zachowa wszystkie swe prawa do
STANU WE FRANCJI•
.zastawów, znajdujących się w jej rękach
Paryż, 31 marca.
do czasu zadawai",iajęce~ uregulowania
Dotychczasowe
podsehetM"jaty
sta ..
sprawy odszkodowań, którą to sprawę
, nu zostały zniesione. Laurent Ey:noe zachował tytuł pełni~oego O'bowiązk~ podse~ kretarza . sta!lu -=uż,by attonautycmej,
! zrz,e~! S1ę Jednak Pizysługu~ącej mu
I pelllSJL

Paryi, 31 marca.

Polska Agencja Telegr "jiczna.
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Stan zatrudnienia w ptzemyśle wełnianym

przedstawia

:MW

się pomyślnie.

"Express" dowiaduje 'Według
m~tetiału posiadanego przez inspektor{lt
pracy stan zatrudnienia w przemyśle Włó
kIenniczym 8zc~ólni~ w przemyśle weł
'tianym przedstawia się pomyślnie, ,", "

o likwidację zatargu

Jak

w "Widzewskiej Manufa.
kturze".

o

,

Dz~ o godz.

3 po pol. od1lęcMe

ę w

i ins'Pektoracie pracy konferencja przeds ŁawicieIi 2:arZ'ądu fab..ryki widzewskiej
manufaktury i związków zawodowych w
sprawie trwającego im od 4 dni za-targu
na tle płac rob ottni cxych.

ORGANIZACJA EKSPORTOWN
VRANCUSKIEGO PRZEMYSŁU B.A:I

~

''I'

Przy

WEŁNIANEGO.

współdziale

Syndłcaf Generał

~e l'Industrie Cotonniere powstała orga

nizacja eksportowa pod nazwą Comtoir
Cotonniere "Francais, której zadaniem
fest wywóz produkcji bawełnianej począwszy od przędzy a skończywszy na go
towej konfekcji. Organizacja ta nie posia
da ani charakteru trarlelu ~ni trustu, lecz
zadaniem jej jest pn.ez / wzmożony eksport w o1u:esach niepomyślnej konjunktu
Ty' wewnętrznej chronić przemy§! przed
groźbą bezrobocia lub też nieuzasadn~
nej warunlfami produltcjli, zniżki cen. Or
'ganrzac;a opiera się na Silnych finansoVlJch podstawach, od rządu francuskiego
otrzymała subsydjum w wysokości 5 miljonl6w franków. Oddziały mają być zalo
!one w Roubaix, Rouen, Epinal i Miluzie.
OrganizacJa ta założona została w
Identycznych prawie celach, jak łódzki
Z'\v'l.!ł!zek eksportowy polskiego przemysłu włókienniczego. Ten jednak rozporzą
dzając bardzo słabemi środlc..ami finanso
wemi, 01"8.'1: nie pos,iadając kierownictwa
posiada.~ce11o dostateczne wyrobiet11 e
eksportowe pozostał instytucją martwą
nłe odgrywatącą żadnej roli w życiu gospodarczem Lodzi.

WI{rótce mają' się ukazać nowe karty do gry..•

Szwecja powraca do wymiany banknotów
na złoto.
Specjalna

służba

telegraficzna "Expressu··,

ZA WODY O MISTRZOSTWO
KLASy C.
W sobotę i Itlied:delę rozj:iOCzyn*
się zawody o mistrzostwo klasy C.
P,ierwsz'elgo dnia spotykają się;
łIaTcerze - Amatorzy (DOK. IV)
Turyści III - Sita lU (ŁKS.)
Uaikoah - Elektrotechnd, (Tll!ryśc~)
Orlę - Samson (Ł TSO,)
W niedzielę przed południem:
Achdruth - Ż-a.ndarmerja (ŁKS)
Concordia - Bar-Kochba (Ł TSU.)'

Sztokholm, 30 marca.
sku dotyczącego wymiany bank.notów na
Ostatnio sfery finansowe szeroko dy- złoto już od terminu 1 kwie!nia. Jedno- ZATARGI W PRZEMYśLE NIEM1:ECskutowały nad problemem wymjenialnoś cześri,e winien być zmielliiony zakaz wy .
KITli.
ci banknotów kotonowych na efektywne wozu złot: a za to ustanowiony zakaz
Polska Agencja Telc~raficzna.
korony złete. NicdaWlllO parlament oorzu przywozu. Prawo importowania zlata
Ber!:n, 29 marca.
dl w~osek minis~rn slcarbu w sprawie przysługiwałQby wyłącznie bankOWi p.:tń I
W beIińsldcm prze:my§!c met?tur~;
przedłużenia pnZ8 termin 30 czerwca stwa. Wedle wszeUdego prawdopodobień c~nym zwolnłono wcz~!'aj 4 tys.,ące robot
dotychczasowego zaw:eszenia obowią~ stwa parlament uchwalił ten wn!osek, mkow ~ pow·odu Z1~ :tr~u n~ H~. pł:,c: W
któ • ~
k'
-L._ "
p.rzemyslc dnlk3.rsklm dcs~'_o r()wn~ez do
•
•
k u wymietllUllnoścl banknotów na złoto.. ry ~CSl na rę ~ zarOWl1() prze~wnmom korfl[.ktu między dr<.lkavniami CI v'łaśr.i'WiGhec tego szwecld ban!{ państwa był. Jakolez :n....olennlkom wTsokiego kursu c:,elami dnlka~'Ii z P owo'!"l różnicy zapaby zobo,-Y1ązany rozpocząć wymianę korony. Jedni S'lcUą, iż w ten sposób, trywań na spr:l.\vę dJu::!ości C7,::lS '..l prac'\,',
banknotów począwszy od 1 lipca b. r. Na obec nadwerężenia zapasów złota ban l\'iLnisŁer pro.cy zaprcsił pr,zec~sta,' je·jeH
• da
t tn' h
' d ' d b k ku państwa kurs korony zostanie obn~żo O?U s·t r?n na Sl'~~~, na n:-.ra:::y, ceJe,:l wy
Je em z os a tc poste zen ra y an u
'.
..,
rOWllanla bch ro~nl";.
postanow:ono domagać się od ministra ny, drudzy natonuas{spodztewaJą S}.ę dal
'
finansów wruesi~nia do parlamentu wnio szal!<> polepszenia kursu.
ALBANJA 5,EPrDLll\.}'~.
Wiec!eń, 31 m~rca.
ZNIESIENJE TRYBUN'AUJ PAŃSTWO
Jak
się dawiach;c, parlamed albań·
WEGO W LIPSKU.
s·ki na ostdnicm swe:n posie-c!zeni uuAgencja Wschodnia.
Paryż.
chwalił proklamować Albanję republiką.
Berlin, 30 marca.
Z obecnych t.a !,ali p~~lh'i ::'.I:; i~;'::n nic
, ~omuni.kat urzę~o'Wy zapowiada znie
B2rU 29 marca
ł b ' '1
b
'1'.;.enle trybu:nału panstwowego w Liipsku.
ni.
en Ne mogl yc 11 n::ymany wo ec l os głosował or7.e::!w rct'ubl;-:c, l· ż ~:n C-~J.·
Komun!kat um-zyma,n y jes.t w tOlflie nie)
(Tel. wł.) Przedstawiciel Re~chsbanku ci pracy, jałta jest związana z wykclla- su uchwalenia ln~stY~l1cji rz~~('y T";'l SO:'::'
jasnym, g?yz równocześnie zapowiada on ośw.adczył, iż odtąd minimalna suma na l1km wyprat. To też sumy niższe nic bądą wowaf'; dyrc!cto;'jlt złożony 7. 1: c~l(.',;l;{.w.
Rojalistom z-aprcpo'1ował rząd utworuutrzym,arue prze;pisó~ ustawy o ochr~tl:e jaką opiewać może wypłata ~ Paryż bę mogły być dostarczane, jako WYPłaty, nic komitetu, w ::.kl,d kt{'f::!?!1 "i(',,'10)'
republiJloi\. W jest
prze-p1~ach
własmel..l·
' Do i yc h Cz,u; wy:} ł <..y
#
l ' przyce!n o":..~~·.';;l
~ .",~ 1IiW:;:':t y równic~ rojaLśc;, celem przeprvwJ.t;z:;llL)
'przewidziane
~i:eni.e :ttych
.....rhunału
p:ut .... Z1e 20,'tU\
(JuO iranlww.
~cz Jak
'O CŁ~:r.',
plebllSCY,w :o.a rzecz. republiki.
~ / '-. v v ~ ..,.,.. v ~..,:J..V- ' ' ' '
opje.wałt nawet J1B i~ 100 troi s~~ ~JJ,osi da3~ zleceale,
_ _ _ _ .J

Przekazy z Berlina na
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..EXPRESS WIECZORNY-

Zaślubiny japońskiego następcy

tronu.

Wypędzony

przez mnichów
ze swego klasztoru.

Sprcwa Jaworzyny została ukończoną i to w sensie dl", nas m<ożliwie najniekorzystniejszym. Można do tego iak~u
przvw~ązy"Wać taką albo inną wagę, me
mt:' 71\<1 wszakże pominąć doniosłości je':". ;ako objawu zasadniczej natury o il~
·;hcó?l o pozycję naszą na arenIe międzv
narcdo'llej, w szczególności zaś w kOQlbi
'lu(;!i 'rancusko _ czesk;o - polskiej. Jeden
z w'ybitnych rrailt:uskich ~ężów sta~~
Hiąć miał stosun.ek Francji do Polski l
Częch w następującent zdaniu, wygłoszo
nem pod adresem polaków: "Was jesteś
:ny pewni. podcus ~dy Czechy są "złym
chłopcem", który od czasu do czasu musię o1rzymać coś, by siedział cicho". Jak
kolwiek pochlebne jest to zdanie dla prze
świadczenia panujące.go we Francji co do
lojalności Polski w stosunku do Franc:jr,
io przecież mim.owoli rodzi się w Polsce
r. łl1ia. że dla stosunków polsko - francuskich bvłQby znacznie korzystniej, gdyby
.(:\<v Iły chłopiec otrzymywał może cukierki l1ie tylko wyłącznie należące do jego
I)o!skie~o lrol~,

1 en stan rzeczy

wytwarza

O[imka ~alai lamy.

bowiem

,.im~onderabi11a", 'które mimo wszystko
nic :>ą p()żądane i które zaciężyć ~szą
pieŁylko na s10sunkach polsko - czeskich.
i\He trzeba Z3tlominać, że biel! wypadków
,. vtwar:z;a w Polsce zdanje, iż akcia ze

Z.Kalkuty nade.S7la przed kilLKu ania.
mI wtadomość, że Dalaj Lama, głowa chjń
s:k~h budd'Y'srow, sprawiający swą wła
dzę nad setkami mil,ooow chińCX)'1ków,
podobme jak papi'eż nad świtaŁem ką.toIic
kim, opuścił swoją rezydencję, klasztoru
T a·cihmnpo i schronił się na terytorjum
brytyjskie.
Od stu lM przeszło nie był:o w t'"eligijnem życiu Chin sensacyjnego zdarzenia,
które mOŻlnalby por6WiIllać z ucieczką chiń
sk~ego najWYŻJSzeg<> kapłana. W Europie
przyjęto witadomość o u'CiecZlce Da;la~ Lamy scepŁycz:n.ie. DopieTO pózniej nieco
nadeszły wiadomości
zTybe<tu, po kMil}"Ch nde trlefa już tadnej wątPlilWOśot, że
najwyższy kapłan ZiOStał ZIIl1uszony p!'zez
rewolUcję pałacową d~ opusZJczealla :rezydencji.
_
. Taszi-Lama dzielił od. wielu wieKó"
już swą władzę z Lamą, mającym swą !rezydencję w Lassie. Jeden z ni1ch obrał
sobie stedziJbę w Sigatsze, w hisLlorycznym klasmorze T asz.iJI'lUllpo, drugi zaś w
Lassa, stolicy TybeAAt. potężniejszym ~
bogat.szym z nich był zawsze Taszi-Lama.
Od wiJellłU lat toc7Jył si<ę pomiędzy obu
zowierzchnikam.i duchowtnymi ostry spór,
~tóry zakończ;ył się zupełną klęską TasZ'i.
Lamy. Najwyższy k8ipłan Chin, cz;c:ro.
ny w całych Chimach jaloo święty i uwa·
tany za 34-te wcIelenie Buddy~ musild
lIlocą uchodzić ze swego domostwa. I do..
piero po dlługiej awaniurnicxej wędrów
ce, po tn-udnem ~ d'ługiem błąk~d.u się,
udało mu się pa'zekr~C7.lYć gTanmcę Indjj
brytyjskich. .
"
.
.
Na wieść o UCleczce Lamy ~d,zlł1
władze Lassy natychmiastowe ścisłe zam
knięcie graa:tilCy fl, kazały Zlbiega areszlować. Zbiegły zaś Lama, któremu towaO!
1'zyszyło W ucieczce dziesięciu 7JWolenarl.ków, pr.zyb1'ł do miasta Kampanong f
chciał odbyć swą d.rogę dalej do Indii. ~
GauJtek jednak zosŁaB: wlf"az z towarzyszami ujęły przez kOOlendlanta miasta Je.

!';tre,ny Francii, zmierzająca do zbliżenia
l"Ol3Ko-czeskiego za cenę ustępstw ze stro
ny Polski przy j~lłoczeS. oparciu się na
Czechach, jako głównej bazie działania,
l.ak w Euronie nadd!1llajskiej, jak i woKsiężniczka
h&c Rosii n.ie jest bynajmnjei dowodem
rtlajomośd stosunków wschodnio-europeiskich ze stroni Francji, i że ~ tem
pójście za propozycjamj irancusktemi w
tym kieru&ku, doprowadzi jedynie do niepOl"c·dzeń. za które oczywiście najdężej
~aptt.cimy my, jako najbliżsi na ich skutki wystawieni. Weźmy naprzykład.
W marcowym zeszycie 10Ddyńskich
F"reign Affaires ogłoszono telegr~, ja_
ki 25 \>aździemika 1923 w mQmencie rokowań czesko - francuskich wysłał miało
Zdecydowała
żona, mająca
żyłach
francuskIe ministe two spraw zagranic z
ta Kum~ Jlors.zd..
włoską
n~emiecką.
nych do poselstw swoich w stolicach
Ugitymując się, podał pr:zera~·ony La...
państw wielkiei i małej koalicji oraz w
ma, że jest wysokim urzęooikiem z Las-t
Poincał'e
jest!:
osobą
we
Francji
niejeden
mę1my
liSlt,
który
niczego
ni.e
wyJa~
Wa!'S7.awte. Komunikowano w niem
z,miex,nie popular1Tą i ltfbialllą, Francuzi niał, ale z.a to, na łamach clz.jenllli/ka. sto- sy. Komendant miasta, nie przecmwa;ącl
poglądy, wyrażc"-e przez p, B~nesza na
lubią go, Pfzedewszystkiem za jego kła- cego blisko jego osoby, publiczność D?O- kogo ma przed sobą, uwolnił jańf:a. Do.
stosunek do Rosji, ~t!'eSzc1.ające się w nasyCZ:Ay spokój, który unjemożliwia jego gła prz.eczyta~, iż pani Ribo'ł, rodoWlta piero na drugi dzień cli'Wtewiał się k04
słępt!iących zdaniach~ "Nic wolno cąnić
prz;eciwn~kom wyprowadzenie go z rów- angiellka, nie jes.t damą właściwą do pe~ mendan.t, że za Lamą TOZlpisano listy goń~
nje takier.o. coby bylo pomocą dla rządu
cze i wtedy Zlrozumiiał, kogo ze swyc hrąk
holszewlck'ego, lecz należy uczynić wszy n<YWagi i przemówieniom jego nadaje wy ni~ia honorow pani domu w pałacu Eh- wypuk·ił. Teraz więc wysłał oddział
l'az głębokiego przekonania, Ale poza t~ zejskim.
~ko. co dupomaga do przyjaznych stojazdy w pogoń za uciekającym, Lama
A pani Pomcare? O jej pochodze~iu
sunków miętky narodem francuskim, ~iewz:~szoną maską ~oill1lCa~.ego czal
je:lnak zdołał wymknąć się 'z zastawio1
z
SIę
cos
1I1~eg~:
.sz~bkosc
decy
l
poa:ąCz.o-1
wi,
e
driano
tyle,
że
prz.'Y
ona
na
śWlat
,
czeskim i rosyjskim". Podkreślającf że
szła
.
nych sideł i uszedł za ga-anilCę.
sympatie czesko _ rosyjskie dopomóc mo- na ~ zaC1ętOS.C1ą 1 upore~. DZlęk.l tym WIe Florencji i że jako paruna, nazywała
Tas:ci
Lama
rządziIł od dtwudzi-esit u lat.
~". do zbliżenia się francusko - rosyjskie- swQ1lm ~zy'n~ll ot~m" st~l S1ę on prezyden si'ę Benucd, Matkajej była t1ii emką, z do Na to wyso~Le Slbanowisko dosŁał się dzię
go ,zaznaC'Łyc miał P. Benesz, że mimo tern Fran c)1 1 d:~J~kl nIm wm~szerO'Wał z mu M oł.sb au er, wyszła ona za mąż za an- kj. dziwacZinemu wyrokowi swego poprze
~nka, Pan P01'IlCare prowadził jej pro"iezadowolcnia bolszewikl6w dał w Cze- całą s.tano'W'czOSCJą do zagłębIa Ruhry.
dnilka. Gdy rn1a.n.owicie poprzedni Lama
chach schronienie 30.000 rosjanamj któA teraz odpowiedź na py,t anie t1akre- ces !rozwodowy, jako adwokat, a . ~y!!raw leżruł ~a łoro śmierŁeltnem, objawił OD
rzy w danym momende wródć maią do śl(me w tytule: Jak Poilncare został pre- s.z.y go, ożenił się nja, nie bi,orąc l~dnak mnichom kla s.mornym , że następnem wcie
Rosji i pracować tam dla zbliżenia się zyderuŁleiIIl? Otóż w roku 1913, czas UTZ'f ślubu kościeLne~o. Otóż pani POlDcare leniem Buddy będzie to dziecko, które
francusko _ czesko _ rosyjskiego.
dowania p-rezydenlta Falliera zbLlzał się czuła się dot:kniętą tem, że nie z.nalazła U1'"odzi się z niemej matki w 'momencie
Nie wchodząc tu w kwestję, czy i o ku końcoWi, - Ca!łą francuską opinję pu- się '!'la liście kandydatek do pałacu Eli- zgonu umierającego Lamy, Kiedy ten
ile ta depesza jest auten,tyczną to stwier- bHcZlIłą z,ajmowaJ.o wówczas jedno tylko zejskiego, Wpłynęła zatem na rnę~ i w umarl, sZukano po całym kraju kobiety,
decyZJa, za- odpowiadającej wyr,okowi Lamy. W dwa
(bić naleiv, że pokrywa się ona w zupeł pytanie : kbo będzie je/oto następcą? Jeden ciągu jednej n-ocy zapad~a
ności z. faktycznym stanem rzeczy i po- z d:zienni.ków paryskich rozpisał wówczas kończona tem, że nazajwtrz rano w "No- dni! po jeg·o śmierci zn.ailez:io11lo w chacie
wtarza jedynie opinre p. Senesza stale i ankietę. Czytelnicy mieH wybrać pew.. niltOO'ze" pa.ryskim, ziawilla si.ę kandyda- chi!ńskiego chłopa niemowlę, które uro·
awnie !iłOS'Zone. One też, jak p. BeneS"L ·:ną lic~bę żem ZItl:anych poMyków, do któ tura Poincarego,
dził·o się przed 4S god~inami z niemej
Wiadomość ta niemało zX1umiała na- matki. NiemowJ,ę.to z,os-tało wychowane
~raźl1:e przypus:'lczał, były podstawą rych najbarcLziej p~o~ał.aby godność pan,]
do porolumienia C'Zt'.sko - irancusldcgo. domu w pałacu Ehzejsknl1,
cjon.a;list6w, Zajmowała ich myśl, jak się .na przyszeło Tasz.i-Lamę, kt6ry teraz zo..
W:tadomo też, że akcja pośrednicząca
Na zaproponowanej przez: pu:bNcz;.. zaćhowają koła katoLickie w·obce tego, .i'ż s.tat ze SWE\j stolicy wypędzon.y przez'
Cz-ech w Rosji skończyła się zupełnem ność liście, brakowało właśnie". żOI11y Poinca:re, się~ający po najwyższy w pań swych dotychcz.asowych wyznawców.
fiaskjem. które utrudniło tylko pozycje PoilI1Carego. Jedynym oficjaLnym kandy- stwie urządź wziął tylko ślub cywi~'l1Y,
Francji i popchnęło bolszewików je~zcze datem na sfanow:isko prezydenta. był PoincMe o tym krytycZll1ytm punkcie wca
\-\-raźniei w stronę Anglii. Rola Czech wÓWcz.as pocl'esz'Y już wiekiem Aleksan- Je n:iJe pomyślał, ale wkrótce wdrożył 1'0. MAC DONALD I MUSSOLINI
wl·d'2'v Rosją a Francją oka'l.ała się fanto der Ribot. Pewnego ranka zaskoczyła kowania z obozem katolickim i dyskretW LIDZE NARODÓW.
mem. - Na nas ten fantom ~dbH się w spra wszys.tkich wiadomość, iż Poirrca'le po- ny ślub kościelny naprawił sytuacją, p()..
Polska
Agencja TelegrafiCina.
__
wie .Jaworzyny ta.k, jak b"łby się odbił sławił swoją.kandydatt~rę. Rilb ot szal,a ł i czem nacjonaliści pomogH Po::ncaremu
każdej innej ~prawie, któraby wów- zażądał wyjaśnień,
PoincałJ'c napisał do mvycięS'twa,
Berlin, 30 marca.
1:7..aS była na pon.ądku dziennym.
"Vossl'sc11e ZeHun:g" zapewnia, że
Sen~or JouveneL dcled~ hancushl !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ wrześniowa sesja ogólnego zgromadzlelprzy Lidze narodów zuyełnie wyraźnie
,nia Ugjj narodów będzie mila'la szczegó1::t(l.JtawH dwie tezy: że Polska przegrać poro:7..umienia z Rosją. Ostatecznie PoJ- mimo że rzeczywistość raz po r~z temu ,ny ch wrak ter. gdyż wedlug o trzymanoże bez szkodv dla sh~bic sprawę Jawo ska, która zawarła pokój ryski, bez ni- zapr~cza.
nych z Genewy wiadomości, nie~y:~ko
"7yl1y i że l1ajpHniejsz.em jej zadaniem czyje~o pośrednictwa, potrafi i sama rozNa punkcie tych zasad wszyscy czesi Mac Donald, lecz także Mussolini zamie
est ncroz1tmien;e sie z' Cz~charni. ,.Donie mówić się z Rosją, o ile dysponować bę- są zgodni od. narodowego socjaUsty p. Be rZla \vzFąć ~d'ziar osobiścte w obra·dtad
to z 'tej pozycii - ciągnął senator de Jou d.zie odpo iednim autorytetem i siłami. nesza aż do arcybiskupa praskiego kar-j zgroma dztelll1 a"
.
"cnd .- Polska pozyska właśdwy rzut W każdym razie 7l\Ś pośrednjctwo cze- dynała Kordacza, który mÓwiąc medaw\ł~a na sprawę r~yjską, a zarazem mnż skie, obracające się około tezY1 tkwiącej no o koniecznoścj pracy nad zbliżeniem
MASARYK JEDZIE DO RUMUN.H.
'ość łąc1 n e!!0 porozumienia z Rosją, Nie na dnie całej polityki czeskiej, zyskania Rosli do Rzymu i unji kościelnej zaznaAgencja Wschodnia.
7'~ga w"tpliwośd: że Pra~a i Biało~ród
beziWśredniego połą\.:ellia z Rosją, dopro czył:
Bukal'eszt. 30 marca,
,de!!.rai~ w tej mierze noi}ieczną rolę
wa~Ećby
nas
mop,ło
Jedynie
do
programu
"Polacy
nie
nadają
się
do
podjęcia
Prezydent
republiki
cze~;hostowacIl;~"''i!dników ~Ont:ęd?;y \Var"zawa a Mo"autonomicznego"
czy
pseudoniepodleapostolstwa
unii
z
powodu
swego
history
kie.i
Masar
yk
zapov:iedziaf
w czerwcu
~~n.. ą. S.c; taki~ momenty w życiu naro- ~łej Polski wedle modelu z r. 1914 czy czn~o antaJ!onizmu do Rosji i Okramy,
'
t5.w. Weny pośr<>..dnicfwo jest niezbędne, 1917, a to jest chyba droga, na którą Pol- Z teJ!<> powodu w plerwszym rzędzie staje swoj przyjazd do rezydencji IrulllUliskiej
. .najskutecznieis:ze b'fwa pośrednictwo ska nie weszła nawet wtedy, gdy rosja- się to zadaniem Czechlów ; SłowakówH. pary królewskiej \V Si'naju.
,a7?sŁw j narodów pokrewnych".
nie stali pod bramami Warszawy. WypoPolityka polska nie może jednak o- VOTUM ZAUFANIA DLA ISMfTA.
Polityk irancuski nie zdaje sobje oczy wiadając '4~c zda?ie l?owy~ze p. Jouo: przeć się na tem, co w świat zachodni
PASZY
.... iście sprawy z tego, że pośrednicy, ja- v~neI, ? ~łio~ego zycz~~WC?SCI dla PolskI wmawiają czesi. Propaganda ta, jeżeli
•
dch pro·ponuje Polsce w stGsuku do Ro_ nle chClehbysm~ WątplC, Je~t tylko Jl()- oddziałYWU.ie na wzajemne stosunki polAgencja Wschodnia. ~
ii są rajgorszymi, jacy się pomyśleć da- wym ~owodem, ,ak daleko SIęgnęła pr~k- sko - c::zeskiej to chyba w sensie ujem..
Paryż, 30 marc~. _.
(74, że projekty tego rodzaju mogą mieć
~y~nle
zasada
J~łos~l!a
przez
czechow,/
nym.
Dzięki
polityce
czeskiej
przedłuża
Po
dlugkh
debatacb
zgromadzenie
i't icd 'lwy skutek tylko wzmożenie nieze
~~ynym
posrednl~em
yv
stosunkach
s~ę
też
stan
nie
wróżący
przyszłOŚCi
tych
narodowe
\V Angorze uch\\ ali10 votum
fi!Jśd Polski do programu wszelkiego
ROSJI z Zachodem moze byc tylko ~ litosumtów wc dobrego.
.
~aufal1ia dla gabinetu Ismeta-Paszy.

Nagato p·rzywdziewa strój weselny,.
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Wielki ł' dzki film obyczajowo-kryminalno-ma~ufaktu. rowy w aktach i częściach.
(Ciąg

-

(Z teki karykatur

dalszy)

Si:ani~ława Dobrzyńskiego.)

T:zec.ia e~a s;a:~acJ~ h~ndlu :6~lennlcz:m.
rowlncJa

Wpła~

l S O łCa W POW? Zł

podatkowe pod znakIem, zapytanIa.

Na rynku towar6w W'ł-ókienniczych
panuje od kilktl już dni martwa crsza...
Kupcy prowin cjo1l.atlfl.i, którzy w na·
dziJei na zwiększenie się wraz z STtabilizacją maif'ki polskiej siły nabywczej konsu
mellta wiejskiego, poczynili w ciągu lute~o i pierwszej połowy marca ogromul:;
zakupy, pn;eli.czyli się i stanęli w obliczu katastrofy, która całym ciężarem
zwali się na handel włókilE!'I1JIriczy łódzki.
.Tako pierwsze zwiastuny z,bliżającej
się burzy sygnalizują z.awieszenie wypł~,calności przez cały szereg poważnych
firm Małop01sk~ i ,Wa<rszawy."
To tei rynek włókienniczy znajduje
się W prrededniu paniki! której zewnętrz
nemi marilionami jest obniżenie cen

wzttnożenie się podaży materjału wekslo
wego na rynku dyskontowym.
Zniżka cen jest tem znaczniejsza, że
daje się odczuć brak ca-łego szeregu artw<uł6w bawełnianych, a jednocześnie
przemysł bawełniany, który w pierwszej
połowie b. miesiąca począł się nieopatrz
nie unrcharniać, obecnie przystąpił do
ponownej redukcji.

\YI tych warunkach wpłata -dru~~ip.i
taty drugiej zaliczki podatku majatk0wego. na poczet której tórlź wplacj.ja okolo
3.000.000 franków (wyraźnie trzv miljony franków) znajduje się pod wielkim
znaki~m zapytania.

I

Wae. Pol.
4

...

TranslokacJa ze szkół polskich do żydowskich

"

,.

jako "kara" dla nauczycielstwa

Od początku b. rOkU S1Jk oln ego, inspelclorat m, Łodzi 'W,;n'owadzj dość 0Smętnie się skończył romans ten, gwnmy, lecz nic nie mający wspó1Jnego z
I szeptał o uczuciu swem,
(Złowrogie jego echa)
I o cierpiącern sercu,
pedagogiką system przenoszenia "za kaAch, nie!. .• Stanowczo Konto nasz rę" nauczycieli ze szkół polskich do żylotem, że wciąż marzy, by
dowskich.
Ma" wciąż w mIłości pecha.
Z nił\ stanąć na kobiercu ...
Jest to z je'dnej s1ropy niedopuszczalne traktowanie szkół żydowskrch, ktÓTe
Ody w tern - o zgrozo! stanął. Albowiem szef podniósłszy głos,
w ten sposób uważa się za pewinego row drzwiach Łobuzem Konta t,1a~wał
dzaju teren, "zsyłka"..c..., z . drugiej zaś
Pan szef... Twarz jego wciekła... I kopnął tam, gdzie kończy się
shony wytWa!l'z.a się a priOri wrogi stol Konto zbladł, a cala krew
Zaszczytna pleców nazwa.
sunek międry osobą "zeS!łaną" a szkołą,
Ze serca mu uciekła...
(Dalszy ciąg za chwilę). co w wyniku p rawa cizi do stras7Jliwych
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Banki
Zgrzyty.
Jakoś

będzie!

to

mówi nam:

jakoś

to

będzie!

Sat.

obnłżeniu

antagonizmów wewnątrz szkoły, uniemo..
żlriwiających normaLną pracę w danej
szkole.
Podkre'ślić z całą stanowczością na_
leży, że obecny skład 1nspektor.atu szkol
nego w całef'-swe; p'l'acy ignoruje i negUje
potrzeby sz.k~ c~ n1ewątp1i'Wi~ wywr~e

I

fata.1ne sktttlcl na faktyczną

Wobec zanąCtzeii' zmuszających b'aalki
do .1JIlln iejsze.nia stopy
dyskoll1ł:owej
weksli zl.oi owych , banki łódzkie obchodzą to zarządzenie prZJe? ~daw,anie fikc 'jnych rachunków zas. dnlczych, które
c.pie nją '\\ edług norm. ustalonych przez
min. skarbu, licząc na.tomiast "dodatko-

we 1 i p'ół proc. ltoszt6w", ~

~c.

I

Przyczynił się

do tego wzrost cen artykułów
spożywczych.
. .'
/

JaK się <łowia(Iuie "Expr-ess Wieczor- ,rzec wykarofe, we<ttu~ prowizorycznych
ny" wskaźnik drożyźniany za drugą poło obliczett\'
2-4 procent
wę marca wskazuje
Na wy.nik' wpłymą1 wzrost cen aTfyI(u..
niezaaczną zwyżkę Itosz.tów utrzymanIa
ł6w spożywczych, ldó~e w drugiej' J'oło~
w tym okresie.
wie maJrca podlegały do&ć Z'T1aC7,nym wa~
Wskaźnik clrożyiniany za cały ma- haniOm.
d'

Kwiatki

Z

bruku wielkomiejskiego.

tez · człowiek nfe Ostre argumenty ma żna..
jest bezpieczny.
jOPlY p. Cżesł~wa.

na s\ve

okradł służącą.

DZIecko - ulicy.

Zo~ Uewall<lowska, za.t11. wzy u1icy sobie jej rzeczy wartości 700 miljon"ów
Zamies.zkała przy ulicy Konstantynow
Słowiańskiej 16 zameklow:a!a w policji marek j nie cihcąc jej zwrócić oświadcz,a skiej nr. 44 23-1etnia Sta 11 i.::ława Górska
te niejaka PauHna I wczenlko. zam. przy jąc, iż Lewandowska z chwi.1ą objęCia powiła na ulicy dziecko.
stuźby 'żadnych

P. K. K. p, ~o ptidda~ dz.ia~e'

!ych banków re'wizjj i zarządzić w%gl .,
dem banków uprawiających tego rodu"['
metody, środki tepJl:~.
'

w domu

I

W czasie opuszDochodzenie
~ ~Q'y PDJ~"z nią Ilrzywlaszczyla prowlC.,dzi urząd

wy-

~12PPO \l~t)J,,\r

rachunki.

1S",letni praktykant biurowy Czesław
Masłowski, AIeksandrowska nr. 26, .na.

rogu ulic Wólczańskiej i Karola

uder~ony w czasie kł-ótrij nożem

swego znajomego. ..
Lekarz pogotowia
stacji.

Tajemniczy

shtżąae~.

ltMre

~tIl?.M.OJf!J.!;)adtsAMa!,"

2 - 4' proc. wzrosła dr żyzna w ~arc •

XLII

charakterze

realtz,acJę

przymusu szlro1lnego.
To też kuratorj'Uilll SZkolne winno wej
rzeć 'w tę sprawę i potępić tę niepedagogi
czną politykę p. "pedag.ogów" z inspektoratu szkolnel!o.

stopy dyskontowej.

Walki francuskie w cyrku A: Cinise li.

ul. ZzgOwSlkliej 15, u której pl1aoowala w

powszechnycb.

łódzkie obchodzą zarządzenie

38-lebli Edmund Adamski kupiec,' \V
mieszkaniu własnem przy ul. Wólczat'Jskiej
83 uderzony został w gło\\ę tępem narzędziem.
'
.
dzień.
Lekarz pogotowia udzielił pomocy mu
MlCHELSOHN ((o~wa)
HAMELA 4 min. cnwyta na'dspodziewarue Anżele na stacji.
(ł.ódi).
sku ŚpiewacZka, lecz nagły obrót os,Łat
TlJ'Ucie SJ>otkanie Łotysza z ulubień niego okazuje się zgubnym dla Amże-1esku,
~trzał.
eem "wysokiej izby",
kt-óry kapitu1uje.
Stanisław Wigur, rządca domu postrzeWalka nieciekawa, prowadzona w iDalony zosŁał przez nieznanego osobn,ika w
!er ospałym tempie.
PETERSEN (Dania) - CZARNA
rękę·
Pioetwsze 20 min. upJywa pod znakiem
MASKA.
Rannego "opatrzono w lecznicy' »Uniniezmacznej przewa.gi Hę.mell, na1omiast.
"
,
tas"
.
reszta czasu należała wyłącznie do MiPl~k:ta walka dwoch mezrownanych
che1sobna, który foi-maJni~ 2'lI1ęcał się technikow.
Targnę·la .
życie.
I!ad przeci'Willik.iem., lecz bezskwtecz.nie.
Pr~eciw~c'y stosują karkołomne chwy
Wynik re:nusawy.
ty, ktore mIJaJą bez efektu.
28-1etnia żona robotnika Marta Stan~
Najciekawszą walkę wieczoru 1?rzerywa kiewiczowa w mieszkaniu właSlIlem przy
~tELESKU (Rumun,a) - śPIEW A- z powodu opóźnionej póry po<licja..
ul. Slrzelców Kanjowskich nr. 53 w celu
samobójczym napiła się ese.ncji octowej,
•
CZEK (Czechy)~
Arbiter p. Bruszewski.
'
Lekarz pogotowia po udzieleniu denat
N1e~zm.a. pr~ewaga Sp1ewacz,ka. W '
Widz.
ce pi,erwszej pomocy, pozostawił ją na
_-___._--tJ .
miejscu
~

Chlebodawca

szkół

xx---

o

Na wszecMwlatowym tym Jarmarku,
Co się Narodów zowie Ligą,
Znowu dostaliśmy po karku
I znów nas uraczono figą.
Benesz tam pierwsze skrzypce grywa
My zaś w ostatnim siedzi m rzędzie,
A pan Zamojski głową kiwa.
I mówi nam: jakoś to będzie.
(:zech robiąc do nas słodką mln~,
abrał nam starą prZOdków schedę:
Sobie wzll\ł polską Jaworzynę,
' 1. litwinowi dał KłaJpedę.
,Prasa protestów bucha mową,
Pyta: Wilsona gdzie orędzie?
A pan Zamojski kiwa głową
I mówi nam: jakoś to będzie.
We Francji bogi głną stare,
Zajść tam reformy mają wafkte,
NIe upadł wprawdzie Poincare,
Lecz jego duch poniósł poraŻkę.
Już woła szwab I moch "evlva!
Nowi wnet przyjdą świata sędztet"
A , pan ZamoJski głową kiwa.
ł

aD .ruct\\r.

Położnicę wraz z noworodkiem odmiała
p'owyższtej sprawie wi<izło pbgotowie do pr~yi.ulku polo:luiczego.
śle9,czy. (Pl
....

rz.eczy swoich nie

w

"

został
p,rzez

.

0Pfllrzył

.

go

na

Tragi czny epilog zabawy
na podwórzu. • .

7-Ielni s.yn krawca Lajbuś PO~'zelskj
na 'Podwórzu domu nr. 7 przy
ul. Lutomierskiej najechany zo taJ przez
wóz, skutkiem czego uległ z~amarii,.
lewej nogi.
Lekarz pogotowia udzielił chlopctt
pomocy. pocz.cm odwiózł go do szpital"
Anny .Ma.,rji,
bawiąc się

... ,
-

Dziś

ODEON
rości!

Kaskady we

Lawiny

§miech1ł!

• •

o sceny ols I
t z.
l rzysz
. Łodzianie naucżyli się chodzie do teatrU:
.

Dzli

, , I-

KROL ,

Sze~ i p6ł miesiąca minęło odlOdnosi się do teatru i' artyst:6w z
, inauguracyjnego przedstawienia "Fan~ bezduszną obojętnością.
, tazego te , • W ' teatrze łódzkim~, sześć
Ten wzajewny stosunek widza i
miesięcy -znojnej , i ciężkiej pracy co-l aktora, owa zadzierżgnięta nić jest
Najweselsza komedja w 6 aktach.
dziennej, uporczywej walki i zmagań właśnie wymownym dowodem obja~
z prżeciwnościami. Trudności te by~ wiającej się w sierach inteligencji
~w_~~~,,--fjII-_1J! ły wprost , olbrzymie i w pewnych łódzkiej potrzeby istnienia dobrego
,
. m'Qmentachzagraż2łybytowi tej kul· teatru w bawełnianym grodzie: możDziś I
CASII'tO:Dzlśr
turalnej plac6wki: z jednej strony na bez ogródek, powiedzie~ że do.
,
trudnośCi technkzne, brak odpowied- bry teatr zawsze będzie się w LoK LASYCZNY EPOKOWY
niej sceny~: "urządzeń masZYI.1owycłl: 9zi cieszył powodzeniem..
,:::~;~=:::.§~~~:~ F I L M ! ~:~~0:::::::::::,:::.;::;'
i świetlnych, dekoracji i kostjumów~
Należy jednak zaznaczyć, że teatr
z drugiej - cicha ale zajadła, pełna obecny dzięki swym wysiłkom pozłośliwych
inwektyw, prawdziwie trafił dać wystawianym sztukom barpodjazdowa walka t.ocwna przeciw dw staranną i estetyczną oprawę scedyrek~ji teatrg przez demagogicznych niczną, przyczem oryginalność reży, Początek o godz. 3-eJ po południu..
"mec~n~sów~ sztuki ~ ~orriisji tea- serskich koncepCJ1! s~włanie systetralne] 1, ma~lstrato, ~ezełt d;>dać do mu k~!aroweg~.1 t ~, stworzyło
tego, stanowisk? pub!l{:znpści,- ~t?ra harm?nt~ną całosc...,
MO.~J?, MINlA!URY.,
prZYjęła te poczynam a 1 WySiłki z
DZ1ęki tym staramom l wyst1kom,
udż'ie
nieufnością, usprawiedliwioną ponie~ dzięki zapałowi dyrekcji, niezliczonej
_
,
kąd stanem teatru w Ł~, w po- ilości prób, świadczącej o intesywnej
Sni~ ~i się dziwny .sen.
'. ,
przednith sezonach (na przedstawie- pracy - utworz090 bardzo ważną
P?hCja otrzyma}a rozkaz: ~ypędzi~ J nia premjerowe llczęszczała w po- placówkę kulhuaIDą, która dobrze
~OaZl na cztery ,wlatry ,WSzyStklcl1 zbyte- każnej liczbie, .• 143 osób) _ wów~ spełnia swe doniosłe zadanie.
cznych obywateli.
'
tw· d i'" al· b
ód
N'
ależy jed k
.,
W komisarjatacb zawnało jak.. VI alu. ~. S ter z \,. n e~ ~. ogr
1;' • n
~a
~apotm:naC o
Sporządzano listy, pisano raporty, te- ze me było to, -byna}mme] zachęca- drugte] tego rodzaju plac6wcę.. kt6ra
Tefonowano, po mieś cie krążyły dziwaczne jące.
: '
również wieIkiego trudu się podjęła:
pogłoski., .
.
,
Dzięki wysiłkom j mozolnej pracy, placówka ta, o której się pisze, móZ~trzym~\yano n<!Z1 na ub~acb. .
O której nieliczni tylko mają pojęcie, \Vi i czyta bardzo mało, która" praNte pytano o dowód osobIsty, me żą-- dz' ki
łdzi ł '
t'"
b
ł
to
d~fl1)' .§wi adedwa obywatelstwa.
1ę
wspó a amu z P!asą, ~n cu}e w CIszy 1 ez Jozg osu Rozmowa toczyła się mniej ' więcej w pierwszy okres przetrwano 10becme, teatr popularny.
fen sposób:
rzec to można śmiało, że teatr stoi
Teatr ten dostarcza, niezbędnej
- Pański za~ód? .
dość mocno, a łodzianie, czy to strawy duchOWeJ dla robotni~zej ~
.' -d Ja ?·- ż Mój zawód!coś- Z1lłU,d--:k~CO WEikutek pewnych kulturalnych aspi- dzi, podanej w formie popularnej i do~It~ a... M o e pan ma
na sprze a u r _ . .
tn y;sk ~~ st ępneJ. da ln3]szerszyc
·
h mas;_
_ Więc pan kupuje 'stare , IZegy?
raCJt, czy...4......c.
t:'~ może popros
- Stare i'nowe. Duże i małe~ Ku- tek panujące] mody, nallczyh Slę
Prace zespołu charakteryZUJe szczepttję i sprz~daję... . ' ' .
..
chodzić do teatru.
roŚĆ wysiłku i umiłowanie prawdzi. - A Wl~~ ~ . me me robi. Pan
Niewątpliwie należy to poczyty- we idei teatru, t? też cieszy się on
~~~;:uku;e:. Pan JeSt człoWlclrlem zby- ~ać za, zasługę dyrekCji, która. ~ dużą frekwencją. a repertu~ przy~to--'
_
._ ....... __ __ _ kIlku latach
mpletnego z?stoJU 1 sowany do pOZIOma pubhcznoścl w
- Kto pan jesieS?
marazmu W' tej dziedzinie, potrafiła połączeniu 'Ii. twórczym wysiłkiem
• ~. Słut~ :palJ.U! Radny m. ł:odzi.. . sWJ:11 wy~łkiem zjedriać sobie zwo- kilku ~bitnych)e.dnostek - ,tworzy
' 7 W 0ĄgU .d'ł-udztesta czterecll godz. lenmków l stałych bywalców, i w hannOU1)ną całosć.
~ P.M op~C1~ Łódżl
,,_
_
ten sposób uczyniła krok bardzo
W ten sposób Obie te placówki
-= '_~~ ~ ~męj~
powainy do ' ~rodzenia !rndycji i stanowią u~pełnien~e. i roz,,:ój kul_ Jestem dziennikarzem. .
~ kultury teatralne1 któ!e, .. kiedyś; za tury w ŁodZI ~lezmony Jest w
- Co Pan ~bi?
' .
. czasów Zelwerowicza l .Miele~ki~go pewn~m stopmu od. pomY,~lnego
- Alet pante?... me zt1aje 'Pan sdbi~ $iły na bardzo wysokhn pOZiom1e. rozwOju tych dwóch mstytnCJ1. Za
sprawy o znaczenin prasy 'IV życiu sp~
, Ppwoł~ nastąpiło nawet pewne kilka tygodni kończy się już właściłec~nem." go~podarczęm~ .kulturalne~ nau~ zadzierigtIi'ęcie ,węŻłów pomiędzy wy sezon teatralny; trzeba wi~c po~r' handlow~ ;p~tycz;nem" . literao- teatrem , a publkmośc~ ,która ma myśleć o najbliższej p~yszłości tea'- '.,.:-·Mów pan do mnie pry;ratn!e me już swe sympatje i antypatje ł nie tm łódzkiego.

F

OWY

.

:L',

zbyteczni.

m.icjalnie!
.Co
, ....:. Urabiam

p\łl
robi?
,
opinję. kszta1,<:ę

Mść, wskazuję drogi polityczIiie -

publicz~

Migawki
'

~_. :-

etc.?
-

Nie \Vi~

te..... .

Pt%ywszezaÓl je.dDak,

, ' , - Opn~d pan Łódź.. ..

-

-

,

sądowe..

~

Pry"watny
ltarem •
,

,.:

aa-

~. ~
ku. ~
B~ 'gfJły jak świętY :t.urecldl
Wał , Silę Miercmim Basza.

t

mo

"i; "
~ o SuctidtnłczeT'Nirzy ~
mrxy- pończochy wdzieję.....
- Mie97Jkanie spr1Jąt;nąe e'legancKof

esp

Pamiętać

o tern musi, nietytko ~Ą
rektja ale i cna !<omisj~ teatralnaJ
która potrafiła się sz~egó1nie zai~
t
·
d tk
al
. nJ
~owac ,sprawą p~ a U,
e m: ,. . .l
nnała zająć zasadmczego stanowlm
w sprawie repertuaru teatralneg~~!
to też o żadnej wytkniętej linji re
perŁuarowej nie może. być mowy
. st plę
. t ą Ach'lI
sprawa ta Je
1 esową na
szego teatru.
Pozatem należy pomys1eć o ~
stawianiu sztuk, 'w którychby brali
udzi~ aktorzy obu. teatrów, tak jar{
to SIę często czym VI Warszawie, ~
dzięki czemu obsada, złożona naw~
z. kilkudziesięciu sił, jeSt .obsa~
pterwszorzędną, na co obecme teab
łódzki nie może sobie pozwolić.
Wówczas dopiero teatr naleźytłł
spełni swe zadanie, wówczas dopie..
ro nastąpi harmonja i wzajemne zro·
, - ty h
'k6
kt
)~
zumleme
c czyn~l w,
órycIt
sk?_ordynow~ny wysiłe~ tw?rzy c:::łose d,YrekCJ1, artystów 1 publtcznośc,P

Wo<ia p.r:-xedeIia prze-~ 'Ci_te' P;<W
deszwy i głowa dąży jak 9!ów..
;V
Od rogu - do roku - ~ _....
~ pan ffie.rOn4m Basm gra: w ~arly;
Albo Qla biiardzie.
Kurzy się od d-ymu. z. pa,pJerOSlÓ\ł'f,o)
Jest i kieliszeczek.
).
'Jak Basza to basza!.~
.
~:. ~
Ale i Baszy czasem llbOga s5!ę połK'n!e:.
-.

'_

:......;

-...,J

.......

, 'PQm. ~~ mie~ał n1eg~ lIai uacy d~O otW~f llikch ~!~ P'!z~wicirzy pOi
HDerootm Basza za prowad-zenie ~
W sc:h~e.J iii ,pl chms:ką herba~
. kój, al !l19. ~ ga1~e
su.ę spta'Wlać. femnego domu schadzek 1JOStałskaza~
Pańskie stanowisko?
Uwazaił 'W1ęc, ze wO'lloo mu. SIę zaello- - molestuJe paPl HteronIm.
~
= _
na rok w.ięz.ienia..
rogu trłicy Dzielnej ł Pi.otr1row..
vrywać jak W' T'UlI"CP.- Tak... i'ak .. - zgadm SIę MaJilia
~urls..

:ut

. . . Na

łiki ej.

Nie przesądzając faktu; czy o~
ne dyrekcje odnowią w przyszły..
sezonie nmowy, trzeba uznać, U!
byłoby to niewątpliwie ze wszech-l
miar pożądane, bo rokroczne zmian,
na stanowiskach kierowniczych i '"
z~pole artystyCll1yni doprowadził1J
właśnie do zniechęcenia wśród p~
bUczności. Zniechęcenie to na szcz~
de minęło i teatr ma zapewniornr
powodzenie, a przys~łość jego zale"'!
ży od właściwego stanowiska wład~
komunalnych, które powinny zerwa4
z zasadą kroczenia po lirrji najmnieH
szegooporu, oraz od wydatnegd
poparcia publiczności.
Ze swej strony dyrekcja te~
winna postarać się o zatrzymani~
kilku wybitniejszych aktor6w obeeJ
nego zespołu kt6rzy niechybnie poj
czują boski; powołanie gryw~
w S enim
dzie.
'
N yr "
.gro..
,.
~elJ r~wmez zdobyc dla ~
łódzkIego klIka nowych sił, bądź tą
z Warszawy, czy Krakowa, aP.l
skompletował z
6ł łóc:lzki

Miecz.
!!!!!!!!!!!!!~'!.!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!~~!!!!!!!!!!!'!!!!!~!!!.!!!~!!!!!!!!!!

..,.. Wyniki pańskiej pracy?
- To się okaże...
Nie ~ B)ao..

Gdy;by pan \V tej ehwi'fi umarł. czy
sądzi p.an, te nastąpiłby kryzys w tycitt
społecz~ :go.spodarczem,
kalhtralneri1

•

Załooył sobie, prywa'i!niy harem,.
-:- Co pan robi?'
Dwa
,pokoiki na. C7JWarl.em, pięfrze.
- Wymachuję czerWOn'ą chorąg1ew'ką,
Na
małych qkiIenkach. ~akOlPcone firanki;.
t eby nie było katastrofy tramwajowej...
Stół, m !StoJe 'lampa, na: m!ampie a,bażur,
- Czy można , byłoby się obejść bez :na:.,
,abazurze dlzIiJm-y.
~ M.
.
fde~:a
tóźkaJ prz;e.w~one prurawami" Ano, trudno... Maszynista masiał
by schod,zi ć z ,tramwaju i patrzeć, czy mu
"w liąclerozJktebdn'atoa Jrucn.euka z po.
7. boków nie nadjeżdża dwójka, albo ie7'
,tr7Jaskanemi fajerkami).
dynką..
.
' ,
"
Godmna"' Sil~dma wieczór...
_
- W takim razie pan jest zbyteczny...
Prun Hiercmlttn Basm. w sporlO'Wym
ubr<miu, w dłJugitch bułach, z,e szpicrutą
Po upływie 24 go dii n VI Łodzi pozo. 'W'; ręku; p!l'ZIecha&misię po pokojach.
stała tylko policja, pogotowie, strat og" - ' Mańka, do$Yć wylegiwania'!' .• czas
ni owa i Kasa Chorych.
,., , &og~t... oZywał...
, "
f\,asa Chprych okazała sIę z braku
- T~... Tak .• - p~1,l1e b1ada
.
frekwencji z1tYteczrrą. \ Straż ogniowa musiałaby wzniecać pofa ry, by wykazać konieczność swego istnien,ia.
Przen;o:la się więc do Zgierza.
•

do Pogotowje
ZalwpanegQ,wyjechało

wł~ną karetk ą

a lIlapaCll geograficznych przekreslo·
no elen onym

ołówkiem miasto:Bolski.
ŁÓDŹ. tL'i~~~~~~~

__

--~

1lno się Zaipnę" ,
'- Stefka! Z łóżka! Bo nie sclie:rpię!f
Tęga dzi.ewczym O' żyla-sŁych :ramionach i cZeTWooy<:h rumieńca·ch:na t'oz..
Ochofonei tw.M~, wysuWa zwo1na, z pod
~~ , n:jpierw , jedną nog,?! . P<'tem

Zapa&a: zmierzdi.
U cilCha gwar na tmcy.

Nie za Dolary
lecz za Marki Polskie

..-

-

RATY

tłA
,

22M

.. PrZJechodnn~ człapią 'VI riałuu'c'Il mota sprzeda<'~ materjały na ubrania męskie i
Trudno!
chleba, pacie d1a chleba! kostjumy damskie. Jedwabie - Materjały

ma

A c~asem pa-da deszcz:.
Niema nik.ogo, Goście pocnowali się "
po kątach zacisznych cukierenek l 'ka-

bieliźniane.

PO LRAT"

W61czaiisk a 43 = t
Vi podwó.I'zu,

prawa oficyna

w,iam.

,

O'
~=====
=

O

•
O KON(
RelE
~===:;::::3
1'1;;;;;;;

mis,tycznym, który

się odbędzie

w

2 kwietnia

.J~_.:a_Im::====::~:~S:A~L~I~F:IL~H~~~~I~'~g:i.~~:~~~~::.
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• llPRm WIH16Ifi1r'
Łódź

31 .marca 1924

giełdą

Warszawska

(Telefonem od sprawozd.
GOTóWKA.
Dolary
Dolary
Franki
Franki

9.350000-·-9.300.000
kanad. 9.000.000
franc.;5100oo--509.000
szwaf. 1.61.7000

CZEKI.
Belgja 402.ooo~-399.850
Holandja 3.460.000--3.427.500
Londyn 40.225000---39.975000
Nowy Jork 9.350.000--9.30000
Paryż 513.000---510.000
Praga 280.600_--267.500
Szwajcarja 1.625000---1.613000
Wiedeń 132.10•• -131.10
Włochy 407.250---404.900
:Złoty frank 1.800000
Bony złote 1,3500{)0 - 1,400000
Pożyczka dol. 5,650000 5,660000

'MiIjónówka 1,050000 -

~

I.

BANKOWE.

J

TRZECIE NOTOWANIA WARSZAW·
SKIf..
.I ~.
Dolary 9,325000 (w żądaniU)
/
Dolary 9,300000 (w płaceniu), . - .
Teml!e,ncja dla walut sIab.a.
;

.

_ '(;Bank Handlowy 30.500--32--30
Ban cl1a H. i Pnem. 5.800--5.600 ,
,·Bank Kredytowy 2
.,,<
'Bank Pr~em. wP o zn. 9.500--10--9.600
, Bank Przem. we Lw. 1.925-1.700
lBank Powsz. Kred. 475
Bank Tow. Sp6tdz. 18.750--19.500
Bank Wij. Pr. Hand1. 325
Balnik Zachodni, 11-10 (6 lem.) 10
Banlk Zw. Sp. ZflJr. 22--21.500-21650
Bank zw. ziemian 750--,..700 .

rl. ·CHEMICZNE ELEKTRYCZNE, CU·
KROWE. CEMENTOWE:

Cer,a ta 800--850-840
Sole Potasowe 20.650
Grodzisk 2.800--2.750
. Kijewski 1.600--1.500--1.550
Puls 1.590--1.500
" ',
. Spiess 4.200-4.10() \ " ""-.
Wikłt 650-·795--700 --q
' ,Elektr. Dą:browa 7.500
" Elektryczność 7.300---7 Aoo
;IPo1. Tow. Elektr. 700-725
Siła i -wiatło 2.500-2.425
·Chodorów 20.--18.500- -19 t
~ Czersk 2.850--2.700--2.750
Czest.odce 10 (1) 11-10 (3)
.
. Go-Sławi-ce 5.200--5
';..i
1 ,.:; \.
Michałów 3.050---2.950 .~ /.
-'
War. Tow, Cukru 17--16---16.250
Firley 3.500-3.550
. .'ł....., .....
tazy 655-630-635 ~ ,

akcjowa.

Ortwein 2050-2075
Ostmwile ckie 45-42
P\a\rowQzy 1850-1840
Rohn (4 em.) 800
... Rudzll<1j' 800-850 dr.
" Suarachowice 15250-14750
T'rzeibini'a 2900
Unja 2.3-25
· Ursus (.3 em.) 4350
Zi,el>eni'ewS'kil 39

IV.

h

Lond)'ll1i 26,90

LONYN, 29

Nowy York 627,

l RÓŻNE.

.'

4t

.' "

Borkowski 5800-5975
.labł'kowscy 750-800-77fi
Syndy'kat RoLn. 9500-9750
łierbata 400-425 . 7
T'kClinina 325
P.olool1 700
Transp. i, Żelgl. 775-700 (7 em,)
-600
"Cmielów 3200
fIaberbus-ch 27-25500-26250
- Dźwignia 775
Majewski 300
Pustelnik 4900-5100
SpilI'ytus 9,5-9400 (3)
Lombard 2000-1950
Ostrowice 5500
,.'
,..
TendencJa $laba. ' ; " .

Rzym 27:35

ma1'"ca j , ~

Nowy JOł"k 429.87 '
Francja 78.42i pół
Belgja 99.87
W ochy 99
Szwajcaria 24.74
Hiszpanja. 32.27 i pół
l>ortugaJja 1.75
Holandja 11.63 trzy 'Czwarte
Dan4a 26.87 i pół
Norwegja 31.80 i pól
Szwecja 16.28 i pół
He:l'Sicgfors 172
Niemcy 18.750 biIjonow ~
'·!AuSltrja 305.500
... '
.. PTaga 14.200

.J.,~:\r'

650
"I \

"

GIEŁDA SZTOJtHOLMSKA.
r
' Sztokholm. 29 ma1'Ca.

Lon(fyn 16,28
Berlitn O,S8
PCłryŻ 21_00
Broksela 16,50 .
Szwaicarlai 65,75
Kope:n'haga 60,35
Waszyn·gton 378,50 ,

HeIsing:fors 9.48
,-:-

. fraga 11,.50 ." .,
\

:w.tt· NOTOWANIA

BAWEŁNY.
Nowy York, 29 marca.

r:,;~r .

Dowóz wewlI1ątr.z f{raju 4,000
Loco 27,70 ' .
M3Jj 27,56-27,63
Upiec 26,65
S.ierpiień tS,57
• Wrze~ień 27,70
.", Paidziern,jjk 24,10-24,20
;.~ Grudzień 2J-:-75-23-73

213
Nowy Jork 576 i pół
L{)ID:dyn 24.80
Paryż 31.65
MedljO'lan 25.00
Praga 17.20
BudapesZJt 0.0080
Belgrad 7.10
Sof.ja 4.15
Bukares-Z1Ł 3.00
Wiedeń 0.0081 i jrona czwarta
W&f

.

Zurych 108,75
Amsterdam 231,65
Sztokholm 165,75
Cbrystjaniłl 85,25
Praga 18,82

Holand~

nS50

KOPENHASKA.

I(opeobaga, 29 marca /

Paryż 34,60

GlELDA LONDYŃSK{.

·'łf Styczeń

~1j

23,45-40

.

Nowy Orlean, 29 n"lr :<1 ,

Loc.o 28,00
.
Grudizień 23,22
StYCZe1l 23,12

,

.

Brema.

29 marca.

Oeit1~a 1 ~g.~9,82 centy ameryk.

a

SZkOła moral
' · dl a ' reżyserów
nOSCJ...
filmowych •

' ~ . W LD·s A~nlgelos, gtównyrn osrooku

Pabuła tej Si·tllki:' poleg1a~a na. tym -

i~' amery,ka(lskiego p!r,zemyslu fHmowego że; si:lny młody 1eśniczy zostaje w lesie
za.<t'ożona zost:a'ł:a szkota: dlla reżYserów przY'~l1Ii'ec011Y ~1'brzYlł11 drzewem jl trafilmowych.
ci przytomność. Narzecz-ona jego nad-

;/::.

ń.

~~~~:fł!łł~~ł:a:~ł:~~:~~Ą~~ł

Sz'k ola tal - roa-waćby się mogło pOW'~nlna służyć dla pTzygotowamlia no·
wego 'Plok·oleni:a reżYserów.
k
J
Otóż ta nnet jest. esń ona przezn.acwna dl1aJ z,aslużcmych j. Z11:alll:Ych w świe
cle reżyserów, ktÓlr~y mają wbiernć na
uki' moralności pubJi!cznej.

Jeżeli. weźmilemy pod' ttl'wa;gę, że w
Ameryce wszystkueI 48 stany mają oddziel11e puepisy cenzuł'y fHlmó "!.I, to zro
ZUmiiemy jak trudne do spet'Oi:e11ia ma
Drzewny P. i H. 1650-1850
zad.a'nre
taki, rCżYSelli fiJrmmvy,. Zda'r za
W.ar~ T. Kop. \Vęgla 25 (4)
sie
czasami'
Żie' to co w jed11YTI1 sta:nIe
PolsKa Nafta 2400-2500-2300
jleśt
doz,w'o.[:one,
w drug·i1rn jest klalral1e.
Pol. Prz. Naft. 3700· , .
V'Ii jednym ze sta,nów A'm eryki artY'.. > ,
N.obeI (6 ej11.) 7050
si'o m f.j![mowym nie wo'Ino lnosić dlelcolul!1artowl-cz 750-725-900 Cegi:elski 2400-2350
inteligentna na wyjazd do Kalisza od zaraz tów, w drugim zln'Ów wszystki:e dramaty mH·osne kończyć si'ę muszą obowiązf'Hzner 36 (4)
do 2-ch dziewczynek 4-6 lat
kowo
'PlOb ranii€: m zak.ochanych.
Ulpop 2900-2750
Zgłaszać się: Cegielniana .M! 71, m 29
'M od:rzejów 51-49· dr.
NowoIorski ,.Wo:rld·' doni,ósl nawet.
Norblill'1 3100-280
. iż peWnlelITIn autorowi' udało się uło.żyć
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ scema~u~ fi~mow~ k~ry nie wyk~~za
przeci'w przepisom ce'nzural1n'Ym żadnen
go z 48 stanów.

~ucyw

.

Londyn 60 d!n'i 4,27,00
Paryż 5,47
Amsterdam 36,95
Kopelnha:ga 16;02
Praga 2,99
Berlin 22 ·i' pól - ZZ i p~ć 6sm·y.cp

In. DRZEWNE 1 NAFTOWE I METALURGICZNE.

=

GIEŁDA

}

GlEŁDA ZURYSKA.
ZURYCH, 29 marca '

WŁóKIENNICZE, HANDLOWE

Żyrardów 1725-1700

NOWOJORSKA.

. #}

.

Dolary 9,300000 (w pryw, obrotaoh)

~.., .
,1

' GIEŁDA

j

Tende!llc~a sł:aUJa.

~,

B.ank' Dyskontowy 30.500--31.500

Gield,v zagraniczne.

r .Londyn 4,30,00
Nowv York. 23 marca.
.

,,-,

"'.

złotego.

31 marca 1.800.000 mk.
Wtorek, l kwietnia 1.800.000 mk.

i

SKI~

giełda

31 marca 192.v

Poniedziałek

~q

1,000000

Warszawska

Łódź

0

DRUGIE NOTOWANIA WARSZAW-

l

WIUZOftnł

Dla opłat kolejowych i telegraficznych: 1,800,000 mk•
Dla wyrobów tytuniowych : 1,800,000 mk.

PIERWSZA PRZEDGIEŁDA GDAN.
SKA.
· GDAŃSK, 31 mall'C'a. ·(TeI:ef. oa.
'P IERWSZA PRZEDGIELDA WAR·
sprawozdawcy giełdowego "Expressu}.
~;.: :.
SZAWSKA.
Marka polska 0,63
'1.;.1. ;
· i Warszawa 0,62
.~.
.. \ Belgja 393000
-~ ,'_ .~ iDolary 5,81 . ..
'{
:Sbrystj~l1ja 1,250000
A
.,: ...
l.

...

Kurs waloryzacyjny franka-

"Expressu").

Ho·l andja 3,390000
Kopenhaga 1,450000
Londyn 39,550000
Nowy York 9,200.000 - 9. ;' .;»
Dola.ry IlcalJad. 8,8700'00
Paryż 502000
Praga 2620.00
Szwaj·carja 1,5900QO
Sztokholm 2,450000
, W ,l.ochy 3950'00

•

OWA

walutowa.

giełdowego

JlPRESS

biega i ni'e przytomnego zano'si' do pobliskiiej chaty. Aieby uczynić zraldość
1nOiT>al'lloścj aut-or nie chce by na;rz·ecwna
.ze swym ulubionym pozostała. choć na
h I
J
c wi, ę sama w lĘ,'Isie · ·i· dla:tego też do
sceny tej wstawi~ probos:zcza pobliskiej
p.aTaij.j·, który równ'ieź dzhvnym zbiegiem OkO'!ii<cZ11ości znalazł s·ię w lesie i
pomógł narzeczonej l'rzenieść jej ulubi'eńca do chaty.
Probosz.cl pozostal przy lożu .chore?;o
a.i dn jego wyzqrowienia a 113stępni.t;
zakochalJej jXl'rze udzj.ela swego btoi,{o·
sJawiellstwa i ud7-'idajej ślubu.
OtÓż fi.lm ten t:irieviegt ekrany ,-li
stanów, a \v 48 stani:e Hl<U1lOis został
przez ce'I1ZWl'ę zmikw est'jo'nmvan y, a tu
dlatego, że na.rcz,ecwna l1k m.oż·el pozo·
stu·wać a·ni. jed'net nocy ze swym Dlrzeczonym pod jqlrJ:-/lll dacJwml1ie p8b~;l·
wszy się.
Ustateczni.e film tor' ]; zo-stal Zi1li:~;-;:ii;]'~
w ie~ sDo~ób, te k~i~d~ przpprowJJzii
ceremOll;(,: ślubną nncd n"lcjś-ciem Z'11:.)
ku
,.

t~nruz~oryaamyo
'
·
d
·
t
.zMeną.~~~.~!~M~~~~~~~~·~·~~~ti~A~m~*~-~~~~~~
.

y-l s iule oia i p oc zątek

•:Obs ctvator "Ro'IIH\'r O" org;an wat
'kań,s'~'i, objekt~ wBile i 11 z C~Cl1j ::l' z!o~]iWOS'C l ga wędzi o tcgo czC !lCJ ,,'kulturze"
talków salonow y ~h, .
Za dawll ydl czasówg-dy w sztuce
pa.nowały ' I ;ir~dy od:rodlcni,;t, tan:cl11 istrze cZiclrp aH pom ysłu z epiz odów ryce~s~ich. 9dz'n.ac~ających siG wspann'alos'C'lą rucho~v,111ęz,szY'~ny i p~lną wdziG
ku I?0",:,-olnosclą g cs to w kobl'ety. OddŹwlę~l'~m, baroku b~ł y .g-~v~rnc w mu·
zyce 11 sn:1a1e a b ar·QZ1'eJ lUZ zl11yslow,e
~H[aJl1d'Y l s 3Ira!b a n1c1'y.
,Tru6ce 18 wi.cku odiwi'2u'Cia.cJlafy !::a.ującą naówczas Z11i c~ id cial o ś(; upu~~I!.liYiCh kaw:a.derów. Koniec teg.oż

nastypn.ego, wlaf w
lansiery i kad·ryk tchruienilt:' gięt,kości i
\\ vt\\' t~rności wo.io\\'l1ików Napoleona !
Młody
w poł:tczcnliu z 'zci'a ell:a kobie pomi,j!a
ią~ S\\·';Jtwo.]·ne aż do · przesady skoki-.
p,rawia nc na pokątnych balach ptrbliczNajwiększa
llYCl1 Paryża.
ł
T a llce dziSiejsze, powojcnnlZ) jak shim
,
Z O ye samodzielny desillator z wielol.".t·
my, ,.-cameelt.rott" i poctobnc, Inaśl'adują
(równowartość około 40-tu tysięcy dolarów).
nią praktyką w kraju i zagralll(:\
cc ruchy dzi·k'i'ch ludów oraz zwi' erząt, Ciągnienie I-ej klasy ~1l. 14 i 15 kwietnia r. b. poszukuje odpowledni 2j pc)sady \\'
rażctco chaTakte. ryzują upadek sma'ku i
Każdy 2-gl los wygrywa.
fabrykacji wyrobqw b~lw::łl1iaI1'ycI J
co z tego wypływa, dekadenCję kultury,
Cena losu 6 złotych.
2229
lub wełnianych (ka tl1garu).
spotleCZI1!elj, Modn hu skoflCZY siG jedno(Ograniczona ilość losów),
\Ofert Y do admlll, .Repllbhlii" pod
cz'CŚni,c z u~ ti111iclJn psychozy powo-jenD~
.Majster tka~k\".
l101 . >
nej i ustą pti llliejs\.:a powrot'n'ej fair idea- nabyc1a u
\
lów esi-etY'CzDYlch. , - ,
Kantor wymiany i loterji Plołrkow.ka S8.
l.~l~~~l!acra~

u-

~-ta loteria lłoloWBi
200 000

energiczny

majster ,tkC\~ki

wygrana
t h

I

Samuela Wet·nberga
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•
trasz1iwa zbrodnia na tle zabobonu.

, Op

"

r

n

ścią.

Z pewnej 'ln1€)SCOWOSCI Stan6w Zjcc1noczonych, z miasta Tampa, donoszą o
straszliwe; zbrodni, popełnionej na tle za
bcool1t!. Pewien ~tarzee został zamordo
wany przez \J1 rasną żonę i córkę, ponieważ kobiety te sądziły, że jest on cpęiany p=zt.z diabla i że spełniając zbrccnię,
dokonują zbożnego czynu.
tary farmer John Winche ter, od 10
tat dotknięty nieuleczalnym paralirem,
:1abrał przykrych właściwośc,j charakte.ru
i stat się ,·,jelce dokuczliwy dla otocze
r~b. Pewnego dni w Tampa pojawił się
jakś cudowny lekarz, o którym opowial131".<o, że. przy pomocy modJWtw z.dolny jest
J.!cczyć każdą chorob~.
SparaiLiżowany
farmer polecił wezwać owego lekarza
do ~iebie, a po trzech dniach je~o wizyt,
w zdrowiu chorego zamRczyło się pewne

REWOLUCJA

świetne

Stara kobieta opowiad.ała tę hajfę tak

RD-I

1.100,000

,
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lOskar Kahlert
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i PODLEWHIA LUSTER

Przyjmuję

Miłner

10g.
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~- Tenenbaum >-t-
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Dr.
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2120-3

piętro.

Specjalista chorób
uszu, nosa, gardła

Piotrkowska 38,

===

d.

na mauynie.

Łódź, Wóluań!ka łfg
najmodniejsze desenie i
Wyrabiam lustra toaletowe i
gatunki zagranicwe i kra- Uwaaa:
ście;ne od najmniejszych óo najwiękjowe na ubrans3 męs
szych rozmiarów.
kie i koetji!.lmy dam- Wykonanie solidne. Ceny przystępne.
s~de oraz wszelkie inne
I
pierwszorzędne w y r o b y
manufaldurowe

nL

-

SZKŁA: P}lEPISYWAHlA

wyruajmowany byi za fliennąd7.e przez
tel. 19·95.
rMnych oberżystów. którzy obdecar;'];:ą Warunki najdogodniejsze. ~w
KREM DO ZĘBÓW
po1mzanna, tego, który wiesza. s gali
ANTYSEPTYCZNY KOSMETYCZNY
Bogaty wyb6r.
oN
d!() si'eb/je licznych gOŚ(;i. późi1'kjs. uWSZEDZIE DO NABYCIA
stawa. llznala t'akie transakcje za .~le
prowadzenie s,ię koata" i surowo za.kazata mu p'ok.azy",~ać się za pliennądze. Aby
jednak w)1nagrodzić mu sItratę, p,ostano",,":ono dawać mu tytułetn odszkodowa;TI'ia sumę równą r\ensj.i. Talkie to ,.odszkodowla.nie" pobiera! takż1e dymtisiowa
Choroby skórne,
Choroby skórne,
SATYNY
włosów, wenerycz· weneryczne i mony obecniie John Elijs.

rlJuU !nl

r.

Olan~1

płuc.

Pomorska (Średnia) 11
Przyjm. od g.
i

1~41

5-7.

Dr. med.

LUBICZ
Cegielniana 43)

Jboroby skórne. 18\
nerytzne i morzopltiow,

Leczenie sztuczni
słońcem wmnowym. Przyjmuje
ZEf'U!Y
ne i moczopłciowe czopłciowe, leczeod od 5-8
FULARY i ł. p. Leczenie światłem nie sztucznym
KOLOSALNY POSĄG BUDDHY.
POLECA tlampa k~,arcowa) słońcem górskim.
Słooie na miejscu tn:ęsienia ziemi.
i promleniami
Słuz· ąca
Szcz,ątki, i popioły 33,000 o~iar brzęRontgena.
DZIELNA N2 9.
Zawadzka .M t.
do wszystkiego
se,nia ziemi w Tokio zostaną umieszczone
Telefon Nr. 25.38 Przyjmuje od8-lO Z dabremi świadettwam
w pomniku bCltonowym, wysokości 100
Łódź, Przejazd Ng l, tel. 19-91
Przyjmuje od 9-1
,I pól. i od 4 - 8 potrzebna zaraz
stóp, ktJóry będzie miał kształt kolosalne
Ulica Gubernatorski
go Buddhy i który stanie na miejscu kata Ceny przystę ne, dogo dne warunki Ole IIeńI odod5-8
4-5. 202
oddzleln! poczekalni'
N2 13 m. I.
strofy.

R~MAH AR U~

Teatr "SCALA"

Trzy gościnne występy teatru "Letniego" w Warszawie
pod dyrekcją i udziałem

Cegielniana 18

'NT

Alfreda Sfran[ba

Narutowicza (Dzielna) 14.
Tel. 13-85.
Abonament miesięczny 2.500.000 mk
..,~ !<.,~ ~'~f- !<."- "'~~fU'~~ ~~'U'~~J,ł"!.

marek.

Ostatnie egzemplarze!

djabla, że dziewczyna w końcu głęboko
VI to uwierzyła.
Pewnc~o wieczoru ~dy stal'y zaSll1ął
w swoim fotelu, matkaj córka powzięły
postanowienie zamordowania go.i jęły
tak zawzięcie walić paralityka pogrzeb aczem i ciężkim prętem żelaznym, dopóki
nie wyz:ionął ducha.
Kicdy sędzia śle czy przed.s1awit pant
\Ilinchester całą zgrozę jej zbrodni, odparła morderczyni spokojnie: "Jeżeli się
chce uratować duszę, to można poświęcić

.Dymisja kata londy;;- sk"egos

J011 n EJ.lis, kM y osiadł obee/nie w
swym wi,ejsk!im domku, w okolńcy
chdalc. gdzie byt kied'Y'Ś fryzjeTem, otrzymywal po dwa funty li 10 szyl1n~Ó\V zapłaty za Każdą egzekucję. T'akąt
samą sumę o't'rzymywał za "dobre pr~wadzenie s1'ę". Trz!eba bowitem wie<kz':eć
źe \\' śred'nimviecZIU takli 'kat urzędowy

(zytelnia
Ul. Prez

Alfreda Straucha

Cena egzemplarza

I

żonki.

niemieckim I rosyjskim
poleca w wielkim wyborze

ul. Prez. Narulowicza (Dzielna) 4

kła.

często swojej córce, wmawiaj3,c w nią usŁaw:cz.nic, że Cl'jciec jest opętany przez

w językach polskim, francuski ....

I,arykatury

z lekstem Juljana Tuwima poleca

Księgarnia

... o W E L E

I

i ROMAnSE

ARTURA SZYKA

Opowiadała cma sąs.ia·dom, że ów

polepszenie.
Od tego dnia pani Winchester zaczę:a się cdnosić do swego męża z nienawi- ciało".

•

pow I E Ś C I,

wHIEMCZE[H
ew.

wełdA~.*",

cudowny l~karz był Belzebubem we wfa
snej osobie, który jej męża zaczarował.
Uzdrowienie ma kosztować starca zbawienie duszy, którą djabeł ~rwic do pie

J011ll EUL. oficjalny Kat AngHi, kifóry
jest cz.!ow'iekicm lagod'nym li dobroczym
livm. mil;11o swego p-o.nurego zawoof\l.
\'.niós1 tCJl'1 dmnami dym'isię. W czaS'ie
sW2j dt'Ugiej k'arjell'Y .,mzęc1'O\:I,.~ego w!~szat'iela" s,traci! oko·lo 30 prztCstępców
·kIrVI11·llal'nYtC'h. On to wziął rece ;i'prowadZlit pod sz.ubi.enicę Edytę Thomp:s{)I:"!
j jej przyjade-la, oskarżQiJ1ytCh o truci.oieIstwo. On I!'ównież SltiTacit Crip'j)en-a: i
Smitha. którzy zlamordowaH w kąplh~'li
trzy lwbi1ety, pojęte przez n1ch za mat-

____________~~~________~____~--_c~~~

JE

Sroda 2-go, Czwartek 3-go,

FER
C:Z

znakomita komedja w 3 aktach Moucey'a,
- przekład W. Perzyńskiego.-

oraz całkowitego
zespołu. -

4-go Kwietnia b. r.; o godz. 8.30 wieczór

Piątek

odegraną będzie

Cegielniana

Akt I-szy: Na werandzie małej knajpki pod dworcem kolejowym w Paryżu.
Reżyserowali: Dyr. Antoni Fertner i Emil

••

Akt II i lll-ci: Na stacji kolejowej w Mocheville.
Dekoracje projektował W. Drabik wykonał A. Kozłowski.

a w kasie teatru od 11 rano do 8 wiecz. bez Dr;Eelrw'v.

CINISELLIII ~~~~: ~~- B~NEFIS SZAMPIONA SWIATA ~PIEWACZ~A.

[y KDziś
W

_

8.30 w. -

pl:,~:,z.rz:~z ~Plewauek Dadludzlląhęd~~ walczyć II'
·dziś

dowisko

zademonstruje

swoją

121) łepiej, nit ostalbnDo - uŚmieclmąt się do
A go·Ść ów wpatrywał się w~il U'Poo-sie'Me.
czywie, nie odrywając zeń wZ'I'oku ant
Jadł i pa z ,n!i.ebywałym apetytem.
na chwiJ,ę.
Belkin był już mocno pijany. Alkohol
- Panie starszy! - 7lawołał - po..__x____.wzm1ecilł w n:m niebywały anillllusz. Wstał
zwól-no mi pan ja'kieś dobre wino.
"
. Ke!1ner spojtrzał mń zdumiony i po- wo1no z krzesła i, chwiejąc się na nogach,
Powieść
kręci1ł llJj;e,dow~e'I'Zająco głową. Belkin podszedł do stolika, przy któ~ siedział
stołował się bowiem w tej reSltaurncji od Kranic (on był to bow,;em owym gościem).
dawna i zaws,ze jadł naj skromniej , ograWłożył ręee do kieszen~ i wY'swnął naniczając się na dwóch dam&ach.
przód IC'\v,ą nogę.
życia łódzkiego.
_ No, no - rzekł clio Belklim,a uŚmieCzego się tak łaska wy pan we mnie
............ :0:-----cllając stę pobłażliwie - pan musi.ał się wpatruje bezu.stanku? - zapytał nagle,
Be1kin odłot)'ł słDeha~ę i powl z mocno zbogacić...
wysuwając dolną wargę.
zadOWiolen~em I'ęce.
Belkin zrobit tajemnicxą m:lnę i mnt.kKmIl.c zerwał się z miejsca.
- Pew.n:a gratka -- ~epnął do SlLebie nął, jakby od niechce.n.ia.
- Sbucham? - zapytał sucho - czez obleśnym uśmi~ch.em na pOIIlurej twarzy
- Fabrykę kupiłem...
go sobie pan życzy?
Na.dzieja łatwego a pCW'Ilego zal'obKelne!" mruknął cDo Siebie, wzruszając
Belkin skctnfudował się niebywale.
ku W1p!łYl1lęła nań podPiecająco. Cho<Izl!1 Tamionami:
Zawrócił się nagle na pięd.e i wróci,ł na
po pokoju wielkimi krokami, podśpiewu_ Umł się, czy oo?
/l.woje miejsce.
iąc sohie pod nosem.
Po clnvili przyniósł mu flaszkę wina.
Inni goście, kt&zy przy~ląd~l,j się teSpojrzał na zegarek.
Bel'k.in pił ,j ro.zg1ądał się wO'koło cieka- mu zajśdu wybuchnęli głośnym ,śmie- Oho, już trzecia... Tneba iść na wje. Na~e Sip'jorz,at się :00 wz;r,okiem chero.
obiad, a. o dz:ilewiątŁej godzimie VI' .,I.ou- utkwionym weń Uiparcie. Ja.kieś dziwne
Belkin ojrzał na ws~stkich z,dumio
W!I'zc" - randka z OOZ'ała.mia}ą<:ą Klan:-ą tSzaro-Sltalowc oczy pairzały nań przenj- nemi oczami, i usia.dJ1: z pOWTotem na
Stiibel..
kli:wi:e.
swoim miejscu.
Włożył paflt.o i uda,t się do pobUskiej
- Skąd ja tę twarz mam - pomyślał
Zawołał kelnera, uregulował rachunek
Ifestauracji [la ob1ad. Kazał sobie podać Bc1kin.
i szybko opuścił lOlkal restauracyjny.
'lajlepsz.e dania i najwykwitniejtS.ze trunki.
Począł S1Jukać w pamięci.
Przyszed1szy do domu, nastawił bu- Mogę się nareszcie pożywić nieco
Ni-e mógł sobie przypomnieć,
dzik na ósmą i, rzuciwszy się na łóżko,

ł.odzi.

awanturniczo - obyczaJowa

z

P ren um era.+. a .• W
.

Express l'IiCtlorny

niesięczuie -

Za WJ daw~ic~~o .• Ęepublika·, Sp.

•

O OSZenla.
. .

II. WILDMAN·

zaSlIlął głębOkO.

POPŁAWSIU

ej)

:ag

go
budzika.

ze SM

Zbudził,o

przerażliwe dzw,onienie
Zerwał się szybko.

Popra~H na sobie

Ubranie, uczes.al
pa1,to - wyszedł.
Gdy zaszedł do "Lou'\vru" było ju~
piętnaści-z minut p-o dziesiątej.
W głębi sali z.auważył siedzącą prZ1
stoliku Klarę.
Biła niezwykle blada, ~. oczy jej bły.
szczały gOt:'ączkowym, niezdrowym świa .
się i, możywszy

tłem.
Podszedł do niej i ukłonił się z prze·
sadną ~rzecznością.

-

Dobry wieczór- pani.

Skinęła mu oboję.tnie głową.
Zajął miejsce na.przecilWko niej.
Czuł się jakoś rueS'Wojo. On -

zawsze pewny sieble, nie tracący się nigdy
cyn:iJk mieszał s.;'ę pod zi·m nym spojrzeniem jej oczu.
- Właściwie - zaczął - właśdwie._
to pani wie, po co. -przyszedłem tak, że ...
że wszelkie wstępy są zbyteczne.
- Tak, wiem - odrzekła cicho. _
Może pan przystąpić od.razu do sedna
rzeczy.
Belkin zamyślił się głęboko.
(D. c, n.)".

i odnosz. do domu 250.000
ł
ZWYCZAJNE: mk. 50000 za wf.rszmillmetrowy (n. stronie 10 szpl!.l W TEKŚCIE mk. 100000 za wiersz mili m
Zamiejscowa mk 5.200.000 miesięcznie.
Ci
tr~wY!n. str. ~ szpalty). NADESŁANE: mk. 8.>000 z. wiersz milimeho~vy (na str. X SZlIalty). NEKIłOLOG
I
10
...
b
mk .. 80000 za. wIersz mlllmetrowy na str. 8 szpoly). Z"ręczynowe ! zaślublOowe po tekście mk. 400'.0. 000. Zt
agramca mK. .000.000 mleSlęcZnle.
m.eJscowe o "Q proc. droze). Za~r3n. o 100 proc. drożej. Z. termIn wy druk ogloszen odminfstr. nie odpowiad,
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Każda nowa podwyżka obowiązuje wszystkie już przyjęte ogłoszenia do zmiany cen bez uprzedniego zawiadomienia.
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