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Nt 100

Pierws~e

zdjt::cie fota.
graficzne egipf:kiego, króla
Fuada.
2. Ciugliemo Marcon.,
wyn alazca telefonu bez drutu, ukończył 50 lat.

3. p o l i c j a amerykańska
wciąż sit:: udoskonala. PoHejant amerykański-dzit::ki !
specjalnym lustrom - moż e widzieć w swej kabinie,
co się dzieje poz a nim.

"aJwl~k.zy

d o 1t

pływający

świecIe

na

został

spuszczony na wod~
w Southampton
(w Angljl). Długośt
jego wynosi 320 me-

trów, szerok,ość--60
metrów I może cią
gnąć okręty o pojemnoścI60.000

tonn
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?rzemianowanie partji
komunistycznej.
Special1;la słutba telattaficzna "Expressu",

Moskwa, 29 kwietnia. _
':entralny komitet rosyjskiej komunitycznej partji zaprojektował przemianowanie jej na partję komunistyczną sowie c
kiej republiki. Sprawa ta zostanie rozstrzygnięta na najbliższym trzynastym
l:jeżdzie partji komunistyczne~
Faszyści

nie stworzą własne10 klubu parlamentarnego.
Spedalna słutba tel~graficzna "EJ(pres~u"

Rzym, 29 kwietnia.
Na wielkiej radzie faszystów, posła
Ilowiono poddać surowej dyscyplinie pnr
iyjnej wszystkich nowoobranych posłów
faszystowskich. Faszyści nie
utworzą
własnego klubu parlame!!tarnego.
została

Zaprowadzona

hierarchiczna.
t
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zwi~chność

o

bezpieczeństwo Włoch

Tymczasowy sojusz

na morzu

francusko-rumuński.

Sródziemnern.

SpC( .łalna .łutba telegrafłozna "ixl·rnlu"!

Specjalna słutba telegraficzna "Expres,.......

Rzym, 29 kwietnia.
Twierdze Spezia i Maddalena są zu. t .
R zym, 29 k WIC ma.
J '
. s ą wyst"nWlone "Idea Nazionale" donosi, iż sojusz
pc.me
zb yt eczne , rl-'
5~YZ
W artykule wstępnym "Tribuna" na nieh zpicczeństwo ognia artyleryjskie francusko - rumu6ski nie dał Rumunii owsltazuje, że Włechy winny swe bez- ~o. Włocby musz ą jaknajszybciej bu- czekiwanych korzyści~
pieczeństwo na morzu Śródziemne m za- dowac nowe krążowniki, by uchronić
Rumunja wysunęła zbyt wyg6rowane
bezpieczyć w zupełny inny, niż dotych-\ się od możliwych ataków ze st rony iran- żądania, których FrancJa nie mogła uczas sposób.
cuskicj.
względnie.

Wedle wttdomości powyższego pisma
zawarty zosłał tylko tymczasowy trakSl,ec1,ó :a służba telegraficln3 "E"tprcssu",
tat o wzajemności obu państw, przyczem
Berlin, 29 kwietnia.
możliwa jest łwaIicja partji micszczań- Francja
zobowiązała się dostarczyć
Śmierć Stinnesa oraz HelHericha może sldch, które stworzy większość w parła broń Rurnunji.
wywołać zmianę po wyborach, a miano- mencic i obejmie whdz.ą rządową.
wicie utworzenie nowego ugrupowania
Koalicja ta me si~ składać z nacjonali
RUMUŃSKA PARA KRóLEWSKA
polityczne~o w Reichstag~t.
,
~~tów, nicmiccHci partji ludowej, centrum
W GENEWIE.
W kołach polityc:!:nych twbrdzą, że i den!ohrai;6w.
Specjalna służba telegraficzna "Expressu-.
I
Genewa, 29 kwietnia.
Jak się d.owiadujemy ze źródła miarodajncgo, rumuńska para królewska w
dla vniu 9 b. m. odwiedzi Genewę, przycze.m
Paryż, 20 kwi~tnia.
(hir':~ w rob)w~mi:"c'l o rożyczk~
:doży wizytę generalnemu sekretarzowi
Donoszą z Aten, że Pier!'ont I~l1)rf}:m Bdgjl.
na Ligi narod6w oraz odwiedzi międz,narona statku swym udał się do Marsyij;.
Stamtąd cda się 011 do Londynu
dowe biuro ~racy!
.
Morgan zamierza w Pary.tu wziąć u; konfercncj~ bankierów.
,-

Nowa koalic ja rządowa w Niemczech.

I

Morgan jedzie do
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Przesiłęnie gabinetowe
w Jugosławji.

Dlaczego

upadł

Pasicz.

Kiedy prezydent republiki czechosło
wackiej przyjmował w dniu 75 rocznicy
~wych urodzin przeszło 700 studentów
czeskich i słowackich na skromnej herbatce "na Hradje prażskem", wśród licz
nie zebranej braci studenckiej znalazło
się także 10 zaproszonych akademików
;u~osłowiańskich, z których jeden powItał p. prezydenta Masaryka słowami:
"My, studenci z Jugosławji ... " "Skąd? z
Jugosławii- To jest z SHS!" nrzerwał mu
Masaryk.
.
Tak więc jeden z najbardziej gorliwych pracownik6w na niwie słowiań
skiej dicjalnie zadokumentował, że ".Tu"osławja" nie istnieje, istnieje natomiast
konglomerat państwowy między Soczą a
Vardarem, kt6remu na imię Eshaezsa.
\Vłaściwie całe przesilenie gabinetowe
w Jugosławji (czy SHS) -- trwające zresztą bez przerwy od końca r. 1922 t. zn.
od ostatnich wyborów do skupczyny __
przechodzące w szczególnie ostry stan
w ostatnich kilkudziesięciu dniach, po
16-dniowym "pełnym chwały" żywocie
gabinetu kompromisowego Pasić--Pribi
cevic -- dałoby się sprowadzić do za~adnienia zasadniczego: czy państwo południowo-słowiańskie ma stać się federacją stanów "Jugosławji",
jednocząeą
różne odgałęzienia żywiołu jugosłowiań
skiego przy zachowaniu odrębności naro
dowych w obrębie wspólności państwo
we;, czy Eshaezsą, owym fikcyjnym two

rem naginającym różne kultury do jedne
go -- wschodniego narodu, przy zachowaniu wszelkich cech hegemonji serbów
jakim jest de facto dzisiejsze królestwo
SHS.
Gdy w pierwszych dniach przełomo
wych w r. 1918 powstało niezależne pań
stwo południowo - słowiańskie, zgodziła
się większość chorwatów i słowieńców
na nowy "jugosłowianizm", mający być
syntezą ducha serbów, chorwatów i sło
wieńców.

Kiedy jednak nastał okres apoteozy
"serbskości", zaślepionej wobec wszystJdego, co nieserbskie, "jugosłowianizm"
doznał całkowitej porażki. Przestano wie
rzyć w syntezę różnych kultur, w "nowego" słowianina południowego, a zwró
cono się z tem większą pieczołowitością
ku idei narodowościowC::j, co z koniecz,ności doprowadzić musiało do skrajnego
8zowinizmu tak jedną (tj. stronnictwa
przecktawiające elementy separatystycz
ne). jak i drugą stronę: part je "drżavo
tyome#' tj. serbskie.
Gdy akcja, wdrofona przez Radicza,
~1en:ajęca do przekształcenia ustroju
twewnętr.znego Jugosławji, znalazła
'a» jego· wyjeżdzle . w celach propagandy
a.granicę kontynuatorów w drze Ko

~. przewodniczącym słowieńsldego

~ klerykałów i drze Spaho,

wystawę
Danbrvłvjską.

Jak otwarto

-::-

Incydent

między kró ...
"Ogłaszam wystawę wszechbrytyjską za otwartą!"-.. lową angielską i batak azakończył król angielski swe przemówienie.
ronową Rotszyld.
Słowa te obiegły świat w ciągu 80 sekund Na pewnem przyjęciu dam, wydanem
Londyn, 23 kwietnia.
fary. Wjeżdżają powozy ze znakomitośMimo tysiąca przeciwności w postaci ciami dworskiemi i książętami krwi i lek
wyjątkowo długiej i surowej zimy oraz kim truchcikiem okrążają arenę wśród
zatargów ekonomicznych i strejków, 01- ogłuszających oklasków. Na samym koń
brzymie dzieło zostało szczęśi1wie dopro cu, poprzedzony oddziałem
przyboczwadzone do końca i dziś odbyło się uro- nych kirasjerów w pozłocistych blachach
czyste otwarcie wszechbrytyjskiej wy- i hełmach . z czerwonemi pióropuszami,
stawy w Wembley pod Londynem prze'!: ukazuje się wreszcie złol0 czerwone lan
króla Jerzego z nieodłączną w takich ra do, a w niem król Jerzy w mundurze ad
zach pompą i ceremonjałem.
mirała i królowa Mar~· w t{)warzystwie
Dzień powstał pochmurny i chłodnv księcia Yorku i księcia Jerzego.
deszcz zdawał się wisieć w powietrzu' i
Tłum ogarnia entuzjazm. Publiczność
mgła zasnuła uroczy kr,ajobraz podmiej- odsłania głowy. Rozbrzmiewają niemilski. Nie przeszkodziło to jednak olbrzy- knące okrzyki. Orkiestra gra hymn namIm tłumom wyruszyć już o wczesnej go rodowy. Po okrążeniu areny, lando zaozinie w kierunku terenu wystawowe~o! trzymJlje się przed trybuną' królewską,
a.by być świadkami niezwykłego wido. a wojsko prezentuje broń. U stóp trybuwiska, kt6re miało zaćmić wszystko, co ?y gości królewskich wita książę WalU,
Jotychczas widziano. Trudno też porów- Jal.co honorowy prezes wystawy i odczy:lywać obecną wystawą z poprzedniemi. tUJe adres powitalny. Głos księcia doKtóre odbyły się tu w latach 1851 i 1910 biega do wszystkich końców widowni bo
Lo me wytrzymały z nią tamte żadne~~ specjalnie w tyni
celu
umieszcz'one
porównania. To, co dziś skupiło się na "amplifikatory" zwiększają jego głos. A
tI:;renie 240 akrów, przewyższa wszyst- tłum stutysięczny zamarł i cisza aż dzwo
kle dotychczasowe wystawy wszechświa ni w uszach.
towe, czy to w Paryżu, czy w St. Louis.
W o.dpowiedZi na adres powitalny,
W południowej części terenu wvsb- ~rol. stOjąc o.d~zytuje swą mowę, która
wowego wznoszą się mury olbrzyt,~iego Jest Jednoczesme aktem otwarcia formaI
"StadlUm", przy którym słynne Colosse- nego wystawy. Słowa królewskie padają
um", rzymskie wydałoby się małem. Jest ?źwięcznie i wyraźnie, wszyscy słyszą
to owalna arena, otoczona amfiteatral- Je doskonale, a przytem niewidzialne ra
nemi trybunami, miejscami do siedzenia dio-aparaty podchwytują je i niosą do
dla st~ dwudziestu tysięcy os6b. Kolos wszystkich, aby jednocześnie setki tysię
ten, zoudowany wyłącznie z żelbetonu . cy obywateli angielskich słyszało mowę
jest trimfem nowoczesnej techniki, tak królewską w Manczesterze, Edynburgu
pod względem. bezpieczeństwa, wygody Glaskowie, czy Brystolu. Mowę swą ko~
l rozpJanowama mIejsc, jak i bajecznej czy król słowami: Ogłaszam wystawę
akush ki.
wszechbrytyjską za otwartą:
W tern oto "Stadjum" już od rana , . I tu następuje incydent wymownie
tłumy zaczęły wypełniać ogromną wi- sV:la~czący. o rozIegł?ści .~mperjum brydownie, aż wreszcie o 10 i pół, głowy tYJskle~o I Je~o orgamzaC}l: oto z chwilą
ludzkie ściśle wypełniły wszystkie miei- wYpowledzema tych słów przez króla,
sca w oczekiwaniu rozpoczęcia uroc7.y- ~mleszczon~ tuż przy loży biuro telegra
stości. Wszystkie oczy zwrócono na spe- fIczne nadaje depeszę bezpośrednio do
cjalnie wzniesioną w jednym końcu areny Toronto w Kanadzie o tem, że wystawa
trybunę o barwach czerwonej fioletowej została otwarła. Toronto przesyła wieść
i złotej, przeznaczoną wyłączcie dla zna do przeciwległego krańca dominjum, t.j.
komitości ze sfer dworskich, arystokracji do. Vancouveru .. Ztąd .kablem podmorrz~dowych oraz dyplomatycznych.
W sktm do .~ydney l da!eJ prze~ Indj,,; zn6v.:
posrodku trybuny wznoszą się złociste do An~IJI. Po upływIe Jednej
mmuty l
fotele {od takimże baldachimem. Stąd d~udzlestu sekund, .~~nże telegrafista od
to kró w towarzystwie królowej ogłosi b;era depes~ę z IndJI l Y' oczach wszystw przemowi~ swej otwarcie wystawy.
klC~ posł~m.ec teleg;aflczny wręcza kró
Tymczasem na arene wstępują
w Iowl w. duzeJ ko:percle tę Wladomość, któ
zwartych szeregach orkiestry
gwardji ra zd~zyła w CIągU 80 sekund okrążyć
królewskiej w potężnych niedźwiedzich kulę ZIemską, roznieść wieść na obu pół
bermycach i złoto-purpurowych mundu- kulach i wrócić tu znowu, posługując się
rach. <?rkiestry ",:stawiają się w środku tylko .k~~lami angieIskiemi. So za triumf
are~y. l z dw,ust? mstrumentów padają tetit~lkl I
za potę~~ kol?nJalna -r:ylko
rzezkie dŹWiękI marsza. Za chwilę na AnglJa moze pozwohc sobIe na taki ekarenę wkraczają oddziały marynarzy i spe!Jlllent.
wojsk lotniczych. Publiczność wita ich
J ymczasem uroczystość dobiega już
burzą oklasków, bo wszak reprezentują końca. wśród niesłyc~anie
podniosłego
dziś one te połączone siły lądowe mQz'- nash·oJu. PrzemawIa Jeszcze biskup 1011skie i powietrzne, kt6re tak jeszc~. nie- . dyński, ogólna modlitwa, chór i orkiedawno łącznYDli ,n ieludzldm niemal wy_ stn wykonywują naprzemian dalsze nu
sUkiem odparły wszystkie ataki ~otęż- mery wokalne. a kiedy wreszcie przenego wroga.
b~zmiały ostatnie strzały art\latnie
.U przeciwnego koika areny znakomi w~w.at, i kr610~~j wręczyła bukiet córh
ty dyregent angielski, sir Edward Elgar, 1!'.1Iltsfra ~,:,IonJI Th~masa,
<l królowi
prowadzi ogromny, kilkutysięczny chór, pr:zed<;tawd~ się k.oleJn? .. orgaruz<ł:tot'zy
kt6ry po<l jego batutą wykonywa śpie- w~·st~wy. kler~wmc~y Jej l deputaCja rowy chóralne przy akompanjamencie or- botnlcza, obOje krolestwo w towarzykiestry. gwardji. Całość wypada wspania stwie książąt Walji i Yorku ruszają poJe i oklaskom niema końca.
wozem z pod trybuny, udając się w droWtem na arenę wyjeżdża ośmiu he- gę powrotną do zamku w Windsorze.
roJd6w w kapiących od złota, średnioTłumy wylewają się zwolna ze "Stawiecznych ubiorach i za chwile powie- djum" i rozpierzchają po całym terenie
trze przeszywają doniosłe dźwięki fan- wystawy.
I

I
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szefie
partJi mumhnan6w w Bośni, a także nie
I~ pomoc przeciw Pasiczowi
fW Dawidowiezu, uważał Radicz za sto~ wysłać grupami swych posłów do
8efmu be1gradzldego, celem ostateczneto obalenia wieloletniego dyktatora Jugo
alawji ł . stworzenia gabinetu pracy twór
~ z dotychczasowej opozycji pod prze
~ctwem Dawidowicza, który jak to
cam R.adicz przyznaje, miałby stałą więk
azość w skupczynie i on jeden mógłby
przywrócić spokój w państwie.
. Pasicz, widząc, źe przez weryfikację
mandatów Radicza wzmocni szeregi opo
(zycji, przeprowadził werYfikację kilkunastu zaledwie posłów, odkładając na "po
świętach" weryfikację re~zty, przez co
jawnie pogwałcił przyrzeczenie, dane ko
ronie. odnośnie do uznania tych manda
tów w terminie regulaminem izby przewidzianym i dlatego musiał dymisjonować. Ale to są zewnętrzne - czysto for
malne -- przyczyny jego upadku. Upadek
Według wiadomości, otrzymanych z
żelaznego kanclerza był nieuchronny z
Londynu,
wynalazca tamtejszy, J. L.
chwilą zjawienia się partji Radicza w izBaird,
zbudował
przyrząd do przesyła
bie poselskiej, co się wcześniej, czy póź
nia na wielkie odległości falami
herbniej stać musiało.
stowskiemi
obrazów
kinematograficzDziś Pasicz nie ma zadnych szans utworzenia rządu do 3 maja, na który to nych.
Próby, dokonane dotychczas,
dały
dziell naznaczono posiedzenie sejmu.
wyniki bardzo obiecujące. Przyrząd zbu
dowany przez p. Bairda, przedstawia się
jak następuje: Promienie światła, tworzą
ce obraz kinematograficzny, rzucany na
ekran. przechodzą, opuszczając aparat
projekcyjny, przez drobne otwory krąż
ka, obracającego się z daną szybkością.
Z drugiej strony krążka, pasemka promieni, przechodzących przez
otwory
krążka, padają na płytkę selenową, wywołującą, pod uderzeniami światła, odpo
wiednie wibracje elektryczne, które moż

na

ostatniemi czasy przez królową angielską w pałacu Buckingham, rozegrała się
os?bliw~ scena, która zaraz następnego
dma opIsana została przez jeden z dzien
nik ów londyńskich, a następnie przeszła
przez szpalty prasy prawie całego świa.
ta.
Oto na przyjęciu tem zwracała na sie
b}e u~agę, nie tyle piękna, ile raczej poSIadaJąca szczególnie piękne i kosztowne
ozd?by .biżuteryjne dama, będąca żoną
angIelskIego attache wojskowego w Paryżu i córką barona Rotszylda. W pewnej chwili p. Rotszyld sięgnęła do wiszą
cego przy jej boku złotego puzderka i
przejrzawszy się w wiszącem na łańcusz
ku srebrnym lusterku, opudrowała sobie zaczerwienione z powodu panujące
go na sali gorąca policzki.
Jakkolwiek królowa angielska była
w owej chwili zajęta rozmową z kilkoma damami, zauważyła jednak lady manewrującą lusterkiem i pudrem, skinęła
zatem natychmiast na jedną z dam dwor
skich i zapytała, kto jest ową grzesznicą,
wykraczającą przeciw etykiecie dworskiej.
- Jest to małżonka angielskiego at.
tache wojskowego \II Paryżu, brzmiała
odpowiedź.
~ A zatem powiedz jej pani natych.
miast - oświadczyła królowa -- że nie

jest ona zaproszona na dzisiejszy obiad.
Usłyszawszy to przera1:ona dama dwo
ru, rzekła:
-- Pozwoli mi Najjaśniejsza Pani zwró
cić uwagę, że chodzi tu o córkę paryskiego barona Rotszylda!
Ma tak tyć, jak powiedziałam! -- Z&
konkludowała królowa.
I lady .M., małżonka angielskiego at.
tache wojskowego i córka
paryskiego
Rotszylda, opuściła towarzystwo dworskie, podczas gdy reszta dam zasiadła
do stołu w salonach królowej.
Jeden z dzienników paryskich zao.
patrzył opis sceny powyższ~i następują
cym komentarzem:
"Zdaje się, że królowej
angielskiej
mniej się podobały wspaniałe perły lad'}'
M., aniżeli jej lusterko i puzderko".
Zdaje się, że komentarz ten trafia
sedno rzeczy, albowiem kobiety nawet
wówczas, jeżeli są królowemi, a n=lwet
może właśnie dlatego, nie lubią być zać
mione przez inne przedstawicielki płci
pięknej. Może się to odnosić zwłaszcza
do królowych angielskich, które rozporządzają tylko biżuterją, stanowiącą id,
prywatną własność, gdyż angielskie klej
noty koronne bardzo starannie strzeżone
są narodową własnością i mogą być uży
wane przez pary królewskie tylko w uroczystości koronacyjne lub w czasie wy
jątkowych publicznych ceremonji.

w

FINLANDJA OBAWIA SIĘ
śCI SOWIECKIEJ.
A.~encja

AKT~lO

W schodnb

Helsingfors, 28 kwietnia..
"He.lsingin Sahomad" w artykule wstę
pnym omawia ostatnie posunięcia polityki sowieckiej na terenie międzynaro
dowym. Artykuł podkreśla niebezpieczeń
stwo jakie kryje w sobie coraz bardziej
aktywna polityka wielkiego mocarstwa
Rosji dla państw ościennych. Finlandja
powinna porzucić dotychczasową rezerwę i neutralność w polityce zagran'.rznej
a posłowie finladzcy w Warszawie! Rydze i Rewlu powinni otrzymać odpowiena przesłać na wielkie odległości sposo- dnie instrukcje.
bami radiotelegrafji.
Stacja odbiorcza posiada taki ~ sam
F ASlYśCI WŁOSCY WROGAMI
NICEI.
krąi;ek, obracający się z tą samą ściśle
szybkością, jak krążek stacji wysyłają
Agencja Wschodnie;.
cej. Poza tym krążkiem odbiorczym uParyż, 28 kwietnia.
stawio~e są lampki elektryczne, które
Nocy
dzisiejszej
zatrzymany został na
zapala kolejno prąd elektryczny, wywostacji
Wentimex
przez
władze włoskie
ływany przez inną płytkę selenową, w
oddział faszystów pod przewodem Madtym samym porządku, w jakim promienie
nioniego. Wycieczka Marinioniego miała
świetlne nadlatują ze stacji wysyłającej,
W ten sposób powstaje kopja
obrazu na celu przejście granicy i wywarcie zem
świetlnego, demonstrowanego w
odle- sty na samorządzie miejskim w Nicei za
demonstrację antyfaszystowską. Poinforgłości setek mil.
mowany o tern Mussolini przedsięwziął
Jedyna trudność, którą ma jeszcze wszelkie środki, ażeby zapobiec atakowi,
do zwalczenia wynalazca
angielski, to który mógłby sprowadzić nieobliczalne
ścisła synchronizacja ruchu
krążków następstwa dla stosunków francuskos~cji wysyłającej, i odbiorczej.
włoskich.

Kinematograf na

CZYTAJCIE

Kobieta jest kobietą-nawet
gdy jest królową.

odległość.

-

Lol Gzyms ódzka Titine
Wesoła łragedja rozpalonych zmysłó\v w 50
Migawkowe zdj~cia Stanisława Dobrzvńskiep'o.

aktach.

Listy lewicowe zdobyły 30
mandatów

.'

do rady kasy chorych.
Dotychczasowe rezultaty wyborów
do kasy chorych wskazują na poważne
zwycięstwo ugrupowa6 robotniczych i
'k
t" Ch'
kt'ora pOnIos~a
"
P?ra~ ~ par JI
-Je-~y,
rOWD1ez klęskę w k~1 praco~awc~w:
Masy wyborcze .Ule dały SIę WZląC na
l~~. haseł demag,oglcznych, a poszły po
linJI haseł robotnIczych.
~zczegółowy podział .mandatów nie
da SIę dotychczas przeWIdzieć, pewne
jest natomiast że ugrupowania socjaIi-

I

styczne w frakcji ubezpiecz~nych ~
będą połowę mandatów t. j. 30;
Charakterystycznem J' es!, że cz"""·
"'t~lowe obliczenie głosów, które padły
na ,
poszczególne listy wykazuje pewne wahania, natomiast rezultaty
ostateczne
pierwszego i drugiego dnia obliczd
wskazują na pewne ustabilizowanie '
dotychczasowego ~sunku głosów. SIę
.. • . " . ' ,
KolI.
-

•

życie rzucają
na szale spekulacji.

Ci, którzy byt swój i
31.

32.
A póiniej lola - ah quel
odniosła. triumf w balecie
gdy która ładne nóżki ma
karjerę robi przecie.
(dalszy ciąg za

l lapIe baba lolę wpół
( bc:c z drugiego piętra
I na dodatek dała jej
gdzie trza zdrowego " centra" •

-

Zgrzyty.

Do

•

złotego.

Stabttizacja martO polskiej spowodo-I KO spekulowała i na niej dorabiała się
fortun, a bankructwa ł6dzkie i katastrofy
finansowe w Łodzi ten tylko charakter,
lut<,wej, akcjowe~ lub towarowej, opartej noszą...
chlc 1... na dewaluacH m~~ki pojskiej..
W Warszawie natomiast ludziom ta.-,
..Tedną z C1Har tego szału spekulacyj- kim na imie - legjon ...
nego był tragicznie ~marły śmierclą saRekrutują się oni zarówno ze sfer
mobójcy Aleksander Fajans, kt6ry cah' bankierskich nabab6w, jak i z szarego tłu
swój majątek rzucił na szalę spekulacji, mu urzędnik6w wszelkich kategorji, któchwilę) grając na ultimo na zwyżkę akcji Stara- rzy na szale spekulacji rzucili swe wie-.
chowieckich.
lomie~ięczne oszczędńości..
Niewątpliwie rozwiązanie wielu tajem
W grze tej straCI1 on cały swój majątek wynoszący około 200 tysięcy do- niczych tragedji tyci owych odnaleźćby
lar6w...
,
motna było w tym tragicznym, psychozą
Łódź nie zna takich wypadk6w - za- powojenD§ ,wytw9ł'żonym. szale spekusklepiwszy się w manufakturze, nUl tyl- lacji...; ,
~ U_"..',- '. .. , ~l .
Elf..
~

Wreszcie zjawJłe§ sl~ na śwIat,
Kochany chłopcze złotowłosy,
Więc przyjm odemnie parę rad,
Byś lepsze miał od matki losy.

I

Choćbyś wychudłą posiadł twarz,
Choćbyś o chłodzie żył i głodzie,
Pamiętał wciąż, że rozchód nasz
Powinien być z dochodem w zgodzie.
idź,

-"

..

'.

~ ~

', , '
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Przed dwoma dniami popełniono w czas bez litości szpiegów i prowoKało
parku "Źr6dliska" morderstwo na osobie r6w, kt6rzy następowali na 'pięŁy bojówek partyjnych, oddając członk6w id..
Edwarda Łuczaka na tle politycznem.
Łuczaka podejrzewano
bowiem o w ręce sądów wojennych zaborc6w i (){
współpracę w defenzywie i że wskutek kupant6w.
Od tego jednaK czasu w Kronikacn pó
jego odniesienia aresztowano czo!onk6w
związku młodzieży komunistycznej, któ licyjnych Łodzi wypadki takie nie były
rzy w ubiegłym miesiącu zasiedli na ła- notowane i morderstwo w parku "Źród...
wie oskarżonych.
liska" staje się groźnym memento czy nie
W okresie lat 1905-1907 i 1914-1 czas zerwać z metodami prac naszych
1918 morderstwa polityczne były w Lo władz policyjnych, zaczerpniętemi
ze
wzoru zaborcÓ'W4
"
dzi na porządku dziennym.
Bojówki robotnicze mordowały w6w
lltuL

--XX; -

'7

. Kwiałki z bruku wielkomiejskiego.
...--0-

Sat.
,

Omal nie samobójstwo.

Ludzie

padają,

więtni6w.

, W dni powszednie aresztanci słuchają
koncert6w, m6w politycznych, odczytów
naukowych itd. Znaleźli się artyści i uczaru, kt6rzy bezinteresownie i gorliwie
Rrodukują się w rozmaitych miastach, wy

jak

muchY~ 1

Przy ul. Zgierskiej nr. 76 zamieszkuje
lS-letni syn dozorczyni domu nr. 83
tramwajarz Eugenjusz Wojciechowski przy ul. Gdańskiej. Ryszard SokołowskI
upadł na podw6rzu, i otrzymał rany ręki.
wraz z toną.
Pomiędzy małżonkami wynikały czę
Lekarz pogotowia udzielił chłopcu po '
sto nieporozumienia.
mocy na stacji.
r
Wczoraj o lO-ej wieczorem W. będąe
łącznie dla rozrywki i pożytku umysło
_ 14·Jetnia FeJicja Sumer na scho..w stanie nietrzeźwym schwycił nóż, któ- dach domu nr. 253 przy ul. Pi{1trkowskiej
wego skazanych na karę.
W niedzielę i dni świąteczne aparaty rym zadał sobie 10 ran.
upadła, zwichnąwszy sobie prawą rękę~
,Po udzieleniu pomocy niedoszłemu
reprodukują wyłącznie
kazania, pieśni
Lekarz pogotowia udzielił pomocy na
kościelne oraz koncerty religijne. W No- samob6jcy, pozostawi-ono go na miejscu. stacji.
wym Jorku jeden z właścicieli hoteli oddał salę na użytek duchowieństwa i ar,":
Pobicie.
Znaczna kradzież
tystów do produkawania audycji treści
17-letnia
Stanisława
KoczyllsKa
na
religijnej dla więtniów.
Stefanji Fijałkowskiej (południowa
polu Zymmera została pobita przez nienr.
8) na ulicy skradziono torebkę z 45 1
znanego osobnika i otrzymała obrażenia
miJjonami mk. i spinkę z brylantem. ogól '
ciała.
Lekarz pogotowia po udzieleniu po- ne; warlościa 145 miljon6w rok.
szkodowanej pomocy, odwiózł ją do szpidzień.
Przyciśnięty beczką.
tala przy ul. Drewnowskiej.
W pierwszych minutach lekKa prze··
Hersz Szydłowski, tragarz w fabryce
waga duńczyka, która utrzymuje się do
t
Z
e
zmar
Wlenla.
cukierków przy ul. Zachodniej nr. 24
20 m. Po upływie tego czasu Maska syRob.:>tnicil fabryki Weis i Poznański przyciśnięty został piętnasto-pudową bestematycznie opanowuje sytuatję i szalę
zwycięstwa przechyla na swą korzyść, przy ul. Pustej nr. 10, Zofja Garfinkiel czką z. miodem i otrzymał rany głO\!(y,
jednak Petersen dzięki swym tygrysim dostała ze zmartwienia ataku nerwo- oraz clała.
we~o.
Zawezwany lekarz pogotowia, udzielił
ruchom nie kapituluje.
Lekarz pogotowia udzielił jej pomocy poszkodowanemu pomocy i odwiózł go
W ostatnich minutach jednak zdra'
do szpital~ przy ul. Drewnowskiej.
dza pewne zmęczenie i mniej atakuje. , w fabryce.
Walka do końca nie przyniosła rezul
tatu, lecz mimo to huczne i niemilknące
oklaski żegnały walczących.
. '~

' . "

I

Rozrywka i pociecha duchowa.
VIe wszystkich już więzieniach krytmnalnych amerykańskich zaprowadzono
aparaty radjotelegraficzne dla użytku

l

Zerwijmy z tradycjami policyjnemi zaborców.

Ty rzuć giełdziarzy szumny rój,
Latawcem nie bądź na wzór babskI,
Wysoko trzymaj sztandar swój,
Co w dłoń ci wetknął ojciec GrabskI.
W złocistą swą podstawę wierz,
Choć jeszcze jesteś li papierkiem,
Ządzę łapczywych poskrom rzesz
I nie splam się najmniejszem zerkietti.

. '

;<1'~ _ .'ł ~:7f5h"

Na marginesie morderstwa w parku
"Zródłiska" •

rwa matka, co sIę marką zwie
I śmiercią tak skończyła marną,
Kumała z paskarzami się
ł wciąt na giełdę biegła czarną.

Z tem hasłem w społeczeństwo
A wnet poznają nawet dzieci,
Ze złotem Istnem może być
I to, co wcale się nie śwlecł.

wała ruinę cąłego szeregu ludzi, kt4rzy
wpletli się w ogn1ste koło spekulacji wa-

Walki francuskie w cyrku A. Ciniselli.
68-ty

- Czarna Maska - Petersen (Danja).
" Trzecie spotkanie.
Tyle emocji, ile doznawali widzowie
w dniu wczorajszym, dawno się nie odczuwało. Ogólnie przewidywano,
że
walka tych dwuch techników
będzie
miernikiem sił, przyczem tylko nieznany lub niespodziewany chwyt może zadycydować o wyniku.
Przebieg pozbawiony brutalności, dał
nam obraz walki b. zajmującej.
Obydwa; zapaśnicy wykazali śliczną
łec:hnikę. Spok6j i szybka orjentacja, 0•_ _• •
-_
_ _ _ _ _ _ _ _.ilf!!llW.P
to dwa czynniki, kt6rymi posługiwali się
walczący.
TEATR MIEJS~I.
Czarna Maska jedynie
zwinnością Dziś t.~ w środę w teatrze miejskimprzewyższała znacznie swego przeciw- pierwszy gościnny występ teatru warDfka.
szawskiego - dą.na będzie "Ziemia nieWalka toczy się szybko,
chwilami ludzka" z p. Junoszą-Stępowskim na
przybiera zawrotne tempo. Walc~cyo- czele. - Jutro drugi i ostatni występ ~ ~hy.r:rla.JPi z!!apemi..
.. "
• P'O~~9!"J:~~~ uZiemi Piel~<4kięr~ ;",

I
l

l

Groźba łysiny

u

· pań.

Na szóstym dorocznym zjeździe związl fryzury d~ męskich grozi niebezpie~zeÓ:: l
ku fryzjerów amerykańskich p. Karol stwo łysmy, tak rozpowszec~D1oneJ
Nest1e wygłosił referat, mogący słusznie wśród mężczyzn. Referat t~n J.ednak
obudzić żywe zaniepokojenie wśród pań, ~rzy ;-vszel~ich pozorach logiln mo~e 'by
obcinających sobie włosy.
J~dyme pro~ą obrony wł~sr:ych ~ntere ..
Według wywodów mistrza ,fryzjer-l S?W, zagro~onych po~azme szvrząc,\
skJ~~Q k()b~etom u~odobniaj!\cy'J:g sw_~ Sl~ U!od!\ krotkich wł~sow.
' ~ i '/ i
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,.EXPRESS WIECZORNY"

7

Szare plamy na złotowe m
2-ga i ostatnia serja z cyklu

"LUDZiE i MASKI"

"Niebezpieczna gra"

Nastroje
.

przedkoronacyjne.-Smętne memento wczorajszej giełdy.
- Piaskopiasty w złotej epoce.

Egzotyczno-salonowo-sensacyj ny dramat
• W roli głównej:

Dzień jutrzejszy, dzień l-go maja
jest dniem oficjalnej intronizacji złoPoczątek przedstawiell o 3-eJ.
I tego,
momentem "odzerowienia"
M ~rnij'~:!i~<~.T.fQ~\tI~j wszystkich dziedzin naszego życia
........ ~
" . "".... ~.~
___~}i, gospodarczego,
a więc dniem, w
Dz!§!
CASeNO Dziśl
którym z~ra przes~aną grać pier~sze
,,_
skrzypce 1 staną S1ę tylko zeraml...
Wznowienie ~rcygłoś~~go rosyjskiego
Z tą chwilą znikną ogromne rze·
nla5tyroJowego~fl.mu p. t.
sze ubogich miljonerów i miljarderów,
a na ich miejsce zrodzą się tylko
skromni "setnicy" i "tysięcznicy".
Ten zda się nieskomplikowany,
(U KAM&rłA)
określony ' relacją marki do złotego
- 1,800.000 przewrót stanie się
&.1. :ó:~;~: WURA [HOŁODftAJA,
i!iJ Ma}[simow, Połonskij i Runicz.
źródłem niewyczerpanych kłopotów
dla tysięcznych rzesz, dla któryth
złoty i grosz są ' pustemi
wyrazy
FELJETON.
dźwiękami bez treści i niewątpliwie
upłyną długie jeszcze miesiące, zanim psychologja tłunm oswoi się

Haary PeeG'.
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Parlament angielski
pragnie oszukać

czasu Letniego przez przesunięcie zagara,
zem ~ &uh,. czas
o godzinę.
letni ~ .Iiez Y był od pierwszej niekWietnia i trwał do pierwsze" nieChieIi pa1.dzi~ Na nieszczęści! wy
~adł tego dnia w Londynie obfity śnieg:
~ projektodawca ukazał się na trybu... rodegły się wołania: . ..Panie.. zapro. ~ pan r.aczej 1U'l::Ilclzenie ś1iz;gawki".
Referent nie dał się zbi6 ::r; tropu. lecz
'udmienił, te wprawdzie bardzo sympa_
ly::r;afe ze aportem ły.Z:wiarskim. ale nie
..:azr.. . . p.a:jjść musi także wiosna ł

c

men

.

I

Dłdeł m6wat. ao&ł. ie ;ego projekt
się wye6tni.a Z pośród • l '
h.

~

ko':t
n-=yc,
~tnik;:,e

nic uiltogo nie będzte
. ciężarem DA barki

I

Da

:zaos~~ wi.et'
&ojełł ten na:potvka
e

protest pod tym

kąteni ~

s:dcochi ~ ale ankieta wy~
. . .. Otbx mia większość
• ku-

~ wypowi.edziała ~

za
porze letniej wcześ..
wstawaty.. a inspektorzy. szkolni do~e przy Btoeowaniu ezasa. letniego
... bę~ mogły słę uczyć wtedy, gdy
)łosice taIć mocno nie pali" będą mogły
CIłute:j epędzlć czas na powietrzu i clłuUt
: _'zt~b~~ z r.odzbtmł.

&Zebr dzted W'

QJ

Przedsiębiorcy
teatralni wywodzą
~3AIf'da. że im .,czas lclni" szkodzi.
. . teu 'WZgląd me powinien powstrzy~ w.obec. korzyści dla ogółu. Nie-

kt6re kobiety utrzymują, że jest to walka
z. naturą" ale trudno. niema teraz Jozue~. kt6ry m6~ rozkazać słoó.cu. by
....t:anę10 na go<łzinę. ~.
.
Podezaa dyskusji Jedett li posłów za~ł te górnicy są przedwni temu
~awi, -.obu e:rego wnosi. poprawkę.
deby C2:a8 letni rozpoczął się od trz
'eief niedzieli kwietnia,
. Drugi poseł popiern tę popra-wltę.
!tamn4eaiałąc: Naprzód sądzono, te czas
letni jest tylko figlem wojennym, ale teraz dalej chce się OSZUKAć SŁOŃCE,
a. gdy nie motna oszukać słońca, oszukuje się zegar. To mu przypomina następującą anegdotkę.
.'
Pewien pulkownik: ir:landz:ki miał w
1ndjach słu2ącego o imieniu tak długiem.
że nie mógł tego imienia wymawiać. Pew
nego rnzu pułkO'WIlik zastał swego słu.
żącego przy rneoo, więc niedługo myśląc
schwycił go za kołnier~ i wrzucił do wody. Gdy służący wyszedł na ląd, pulkow
mK zawołał: ochrzciłem cię, teraz nazywasz się Maik i nie wolno ci jeść w pią_
tek· mięsa. Po kilku tygodniach pułkownik zobaczył, że jego sługa pomimo piąŁku zajada sobie tłusty kawał mięsa. Gdy
służący spostr..o:egł swego pana, wnet się
ją~ usprawiedliwiać, panie, zanurzyłem
-to mięso w wodzie i nazywam je rybą.
(Na sali wielki śmiech). Teraz nasz parlament - konkluduje mówca chce
naś1adować tę anegdotkę i oszuka'ć same~o siebi.e.
Pomimo, ie jeszcze niekt6rzy posło.
wie przemawiali przeciw projektowi w
obronie ... krów i rolnictwa, etc. bill zoo
stał przyjęty.

z tern pojęciem, zanim zarzuci "markowy" system myślenia.
Naogół we wszystkich
sferach
przewrót ten wywołuje pewne za·
niepokojenie -- przyzwyczailiśmy się
tak szybko do marki stabilizowanej,
że wszelkie inowacje budzą obawy
jakichś przykrych niespodzianek.
I oto jakgdyby na potwierdzenie
tych obaw na rynku walutowym
łódzkim panowała wczoraj wieczorem haussa i kurs dolara

wie przy bolesnej dla konsumenta
operacji przewalutowania cen, mogą
się przerodzić w otwartą i zdecydowaną haussę.

Kmiotkowie nasi, którzy w przeciwieństwie do Bourbonów w czasie
wojny wszystko zapomnieli i wiele
się

nauczyli,

będą się

starali zapewne

również "zaokrąglać" "dla świętego

spokoju" .••
Niestety naszych piaskopiastów
nie obowiązują żadne relacje i żadne
'oscylował około wysokości nakazy i oni dadza początek tej nie9 i pół miljona, co ' w "zło~ bezpiecznej dla sanacji skarbu i nortej" mowie wyraża się sumą malnego toku życia gospodarczego,
5,275 złotego...
fali drożyźnianej, ..
A jednocześnie na rynku żywnoO tern jednak zupełnie zapornnia·
ściowym ujawniły się coprawda nie· no, a raczej nie chciano zupełnie
znaczne, ale nader sympomatyczne pamiętać ..,
wahania zwyżkowe, które niewątpli-I
.
Wac. Pol.
ts

słońce.
Wesołeposledzenie'lzbygmht

~Irgm~~~~

słońcu.

Migaw~ądowe.

J ak zost ałem zło d zIelem.
,. ~...

lo ' -łodzi'
.
k
'
stać <C4
eJem można . ta
samo
przypadkowo jak naprzykład artystą dra
matycznym., literatem. uczciwym człowie
ki.e~ ŚJ?iewakiem lub posiadaczem niezliczoneJ fortuny.
Złodziejstwo ,Jest 'dla mnie nietylko
doskonałym łachem, ale -nawet sztUką.
dlatego może być mowa o talentach złodziejskich, o nastroju zł.odziejskim. o natchnieniu (tak. takt..) i t. • e. t. c. i t. p.
Nikt nie wie co 2l niego w,rośnie.

Nikt

:wet

•

me przypuszcza.
W c:b:iesiąłym roku życi mobla pisaC bar~ ładnie, futurystyczne ~iersze, w plętnastyn:1' -- mozna chodzić na
fa~ i interesowae się sztuką miłości, a
w ~&i~ .- ni stąd ni zowąd moi;·
na
SIę skodczonym łotrem. kpiarzem, urwipołciem i. b~rdzo sympałycznym.. młodym człowiekiem..
. , Są pewne .zjawiska w ~n, kt6re,
jaK burza letnia, pr"chodzą nagle z hu~m, trzasJ?em. ło~otem i łos~otem.,
ktore uderzaJą w nas, Jak gromy z Jasnego ~ba.. tratując wszystko, co piękne,
wzruosłe 1 ukochane...
Ludzie. kt6rzy zdani są na łasRę i nie
łaskę losu. którzy w własnym życiu nie
mają Jak dzieci i ryby. nie do powiedzenia. którzy nie ~yją właściwie w sensie
aktywnym, lecz ' pasywnym, tacy Jlieszczęś1iwy umierając. nie wiedząc o tem m
tyli, am ' u tem, że umarli.
Da

stae

Choc1zą. jedzą, kradną,

robią 'śwm-

dn'
k
l k
•
fi
l
[a ata u apop e tycznego 1 miła a
comedia!
Dlatego zosfać złodziejem w naszych
par exelence nieuczciwych czasach jest
bardzo łatwo, bodaj tak łatwo, jak zostać poetą.
Trzeba tylko zrobić pierwszy krok
na lewo, jak tam napisać pierwszy bezpretensjonalny erotyk o pachnących włosac~, błękitny~h ~Z8;ch i perf.ut,Dowanej
sukience - a JUż Się Jest złodzieJem albo
poetą.
•
••
Moran~C1 po~adaJą:
'.
-.Parne, to Jest nonsensl Gdz1e SIła
wor~ mtetekt, charakter. kultura, wycho
warne,. et cetera h;omba?f...
•
A .l.a •wam p~wlem na uc~o, pan~,,?~
morahsCl, że mIędzy wczoraj a dZISla!
p:zet",:a~a dłu~a, długa n-oc, w kt6r:J
ClemnosClach. zglnę~o wszystko. od pugtlare.su w kIeszem m~rynarki! aż do
wZ1l1osłych haseł moraltzatorskIch...
Jak zostałem złodziejem?.
Oiciec kradł, matka kupczyła ciałem,
dziadek siedział za morderstwo, wujek
za defraudację, dwóch braci r·ozstrzela.
no za bandytyzm._
Była ciemna noc. Wybiłem szybę.
Trzy sztuki towaru - więcej nie było
czasu.
Usłyszen.

Policja.

Złapali.
Hosiedzę w kryminale z miesiąc (wy-

ep'.

H

Genjalny, a tani
sposób podróżowania

W mieście Fort-Scott, w stanie Kan
sas w Ameryce żyje p. Alex Packard, któ
rego interesy wzywały do Los Angelos.
do Kalifornji, na drugi koniec Stanów _
Atoli podróż kosztuje drogo nie tylko w
Polsce, a panu Packardowi brakło potrzebnej ilości dolarów na kupno biletu
kolejowego .
W pomoc przyszedł mu los i.. włas.
ny koncept. Jeden z jego przyjaciół miał
mały samochód stare pudło nie mo~ące
jl.lŹ samo chodzić, którego chcial się pozb)'ć, Podarował tedy stary grat przyjacielowi, śmiejąc się w duchu, co też tam
ten uczyni z tak pięJ<nym podarunkiem.
Ale pan Packard nie był w ciernie h!ty.
Kupił długi kawał mocnej linki i przY' po
mocy przyjaciół wypchnął podarowane
pudło za miasto. Sam usiadł przy drodze
czekając na litościwego turystę.

I

Niedługo nawinął się jakiś

pasażet

na motocykletce. Widocznie był miękkie~o serca, bo pozwolił przyprządz z
tyłu na lince mizerny klekot i dowiózł
go z właścicielem do najbliższego garażu.

- Nigdy nie widziałem w żydu opowiadał później Packard ludzi patrzących tak złym wzrokiem, jak mechaników w garażu na mój samochód.
Odtąd historja powtarzała siQ stale.
Przez ' ile tygodni. tego pomysłowy po.,
dróżnik już nie wyjawił.
W rezultacie litościwi turyści pod.w~1ti go ratami na przestrzeni 3.000 kbr
ai: pod same Los Angelos, nierzadko je:
szcze obdarowując pieniędzmi.

Ostatni jednak zatrzymał się przed
siwa.. piją, grają W karty, manikiruią so- rok sądowy). dla mnie to nie nowina, jak
miastem, odw.iązał linę i odjechał, albo~
bie paznogcie. b~ją w Watrach,' wska- mi Stefan Fajka na imię!..
wiem wstyd go było wjeżdżać
do Los
kują do tramwajów, dostają pewnego
."'i >,'1>. "
'
Juris.
. _ -_ _.....
Angelos z takie m rozbitem pudłem u ogona. Packard nie wziął mu tego bynajmniej za złe, bo ostatnie parę kilometrów
przeszedł bez zmęczenia piechotą_
Lek~e zagraniczni. zajmujący się ce po 10 dni. w czasie
kt6rych robił
spt'awą jazdy samochodami, stwierdzili, dziennie 100-200 klm. z średnią szybże jazda at1tem jest szczególnie ntezdro· kością 40 klm. na godzinę. Doszedł on do
pocałunkom.
wa dla osób chorych na serce, a zwłasz- następujących wyników: n normalnych
Madrycie zawiązała się liga prze ..
{;za na rozszerzenie naczyń sercowych. osób stwierdził przy wyjeździe 5.2 milChorzy na serce nie powinni w szczegól. jony czerwonych ciałek krwi na 1 mili· ciw pocałunkom. NikŁby nie zgadł, z janości sami kierować autem, gdyż funkcja metr kubiczny krwi.
Po ośmiu dniach kich kół wyszła. Założycielami jej są. ..
ta wymaga znacznej odporności ciała i liczba czerwonych ciałek podniosła się młode kobiety z arystokracji hiszpań
nerwów. Także ludzie, cierpiący na he· do 6.9. U osób niedokrwistych cyfry od- skiej.
Dodać trzeba, że zadaniem ligi nie
moroidy i żylaki, dobrze robią, unikając nośne przedstawiały się: 4.530.555 auta. Natomiast szybki ruch na wolnym 5.675.000, -u osób niedokrwistych drugie jest bynamniej zwalczanie namiętnych
powietrzu stanowi silny środek, pobu- go stopnia: 4.3 miljony do 5.6 miljonów. pocałunków dwojga zakochanych. Liga
dzający narządy trawienia i system nerJazda autem równa się u osób niedo- zwalcza rozpowszechniony szeroko w
wowy.
krwis~h, jeśli idzie o ich leczenie ~- Hiszpanji zwyczaj cał'owania się kobiet
Silny prąd powietrza daje skórze wra cieczce w góry. Analiza ~oczu wylfaza przy każdem spotkaniu. Inicjatorki teżenie świeżości.
Neurastenicy, niedo- - ła, że jazda autem
ożywta
czynność go ruchu powołują się nietylko na wzlę
ale przedewszystkiem
krwiści, chorzy płucnie, mogą z jazdy au wszystkich OŻY'ł'czych organów, czego dy higieniczne,
tern odnieść tylko korzyści, ci ostatni dowodem jest także zaostrzenie apetytu. na stronę moralną. Jakże często się
pod warunkiem, że szyba chronić ich bę- Ponadto jazda autem, daje, osobom nor· zdarza, że dwie osoby, które się w duszy;
dzie od zbyt silnego prądu powietrza, i malnym, zdrowy, głęboki
sen,
a u nienawidzą, całują się ostentacyjnie za
przy zachowaniu tej ostrożności, iż nie neurasteników okazała się wypróbowa. każdern spotkaniem.
Ideę hiszpańskiej ligi przeciw chrobędą oddychać, ustami, lecz nosem. Tak nym środkiem, zwalczającym bezsenność
że na niestrawność i obstrukcję, jazda Naogół biorąc, bardzo nieliczne są ujem nicznemu całowaniu się przy każdej spoautem jest środkiem zalecenia godnym. ne skutki używania auta, a jeżeli nawet sobności należałoby propagować silnie
Lekarz francuski Dr. Mouneyrat, zro dają się i one zanotować, to przeważnie u nas i rozszerzyć ją także na mężczyzn.
Podobno niema kraju, w którYmby
bił zeszłego lata cały szereg obserwacji mają charakter bardzo niewinny. Stwier
w tym kierunku. W szczególności cho- dzono mianowicie, że u osób ponad lat się tak często całowano, jak w Polsce, w
dziło mu o stwierdzenie wpływu jazdy 40, częsta jazda autem wpływa na posi- narodzie, który wśród obcych cieszy się
autem na wytwarzanie się krwi. W tym ""ienie włosów, które p.otem _ bardzo opinją ni~szczer·ości i grz~szącego sil~~
'Wz~~ ni~z~._...
'
-~.
celu odby.wał on p'odróże. auta1!!i. trwają szy:bko wyp.adaj~ '
.

Czy jazda samochodem jest zdrowa?

--:;--=--

Liga przeciw
w

.n'lłm

o
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Po krótkich lecz ciężkich cierpieniad:
nasz najukochańszy syn i brat

zmarł

dnia 28 kwietnia w 24-ym roku

Straty wojenne

życia

Szwajcarji.

B. P ..
m

II

I

I

Wskutek . kataklizmów walutowych
w państwaciJ. europejskich majątek narodowy Szwajcarji zmniejszył się o 10 miljardów franków ~wajcarskich. Ponieważ t .zw. zyski wojenne ocenia się w
wysokości 2 miljardów h. szw., zatem
czysta strata Szwajcarji,poniesiona bezpośrednio wskutek załamania się walut
europejskich, wynosi 8 miljardów franków szw •

Student Politec;hnUd Warsza.wsk8ej.

Pogrzeb
o nem

odbędzie się .

zawiadamiają

dnia 30-go kwietnia o godz. 5-ej p.p. z domu przedpogrzebowego,
krewnych, przyjaciół i znajomych zrozpaczeni
.

Rodzice i

•

rodzeństwo.

A

Giełdv

"'arszawska giełda walutowa.
(Tele'fonem od sprawozd.

giełdowego

GOTó~·KA.

Dolary 5,18 i

GIELDA NOWOJORSKA.
NOWY JORK, 29 kwietnia
Kurs dzienny 3 i trzy czwarte proc.
Londyn 4.38.37
.
Londyn 60 dni 4.35.3?
Paryż 6.45
•
:~Y!.
Amsterdam 37.35
Kopenhaga 16.79. :""
'7
Praga 2.93
·
!,..
Berlin 23 i trzy '6sine~23 i pół
.
.cent6w. za biJIR~ i

"Expressu").

Parga 15.
Szwajcaria 91,58.
Sztokholm 135,20,
Wiedeń 7,22.
Włochy 22,85.

pół.

CZEKI.

1

Bęlgja

28,55.
Holandja 194,40 za 100.
Londyn 22,75.
Nowy Jork 5,18 i pół.
Paryż 33,058 i pół za 100.
Pl'&ga 15,25.
Szwajcarją 95,05
Wiedeń 7,31
Włochy 23,26 i pół
8 proc. pożyczka zlota 8
Bony złole 0,75-0,80
J\Ililjonówka 0,65-0,70
Tendencfa 'nieco mocniejsza.

DRUGIE NOTOWANIA WARSZAWSKIE.
Londyn 22,75 - 22,80.
Dolary 5,19.
T ened.ncja mocna.

GIEŁDA

TRZECIE NOTOWANIA WARSZAW-

SKXEo
Bez zmiany.

r·

. CZWARTE NOTOWANIA WARSZAW
SKIE.
Bez zmiany.
PIERWSZA PRZEDGlELDA GDAr:ł-

PIERWSZA PRZEDGIEŁDA WAR",
SZAWSKA.
Belgia 28,1.
Chrystjanja 70,70.
- Holandia 192.
Kopenhaga 86,17.
Londyn 22,6.
Nowy Jork 5,16.
Paryż 33.

Warszaw§~~a

SKA.
l',larka polska 0,61.
Warszawa 0,605
Dolary 5,66.
D~UGA

PRZEDGIELDA GDANSKA
Bez zmiany.

a!{C~owąG

IV.

HANDLOWE
i RóżNE.
Żyrardów 650--580-600
Borkowski 2,15-2,05
Jabłko'łiscv 0.30-0,25-0,30
Haberbusch 9,10-8,75'-8,85
Syndykat 2,50-2,53
Wulkan 1
Lom bard 0,65
Ost:'ow:te 3,30---,-2,25--3
Tendencja bardzo słaba.

1

Cerata 0,45.
Sole Potasowe 10.
Kijewski 0,3~,50-0,15.
Spiess 1,30.
Wadt 0,35.
Zgierz 6,25-6,10 . .
Elektryczność 3-2,8
P.T.E. 0,30.
Siła 0,70-0,65-0,70.
Chodorów 6,50-6,00-6,25.
Czersk 0,75-,-0,80.
Często.cice 3,30-3-3,30.
Gosławice ~,15-2, 10.
Michałów 0,80-0,85.
Cukier 6-4,75-5,10.
Ł::lzV 0.30-0,20.

~'ia'!!~:il~:js;~~ili! .,.~ 11' I r.
. . HfR3AU
Le '~0IoUIi

I·I

375-15

Nre Nr. 1'1 i 24" '

r:smk'};$~~~\i?il

'?

PRASKA.
PRAGA. 29 kwietnia
Amsterdam 12.75
Berlin 8.15 za biljon
Chrystianja 471
Kopenhaga 576
Sztokholm 900
Zurych 607
Londyn 150
Nowy oJrk 34.20
Wiedeń 486
Madryt 471
.Marka niem. 8.05 za biljon
Marka polska 3.30 za miljoL
Paryż 225
Włochy 156.90
GIELDA AMSTERDAMSKA.

t~~~!;~r.~M, 29 1.wietnia

Poleca
t'.;wn:al"ołowe do podi';6s,
ścieli~e giall!:uS'o".AIe. li) a·'
c~B6wtd, Ceg~f1l i gl~i\~~ s2::amotową,
~.@ illm,o, (l i ps zwycz",j ny i :;jE; ~ł:k~~
11:011';; I, rtUitl~iery, t~omi"ÓWMiJ i Cen

eB1.łl!m.lltmi&j:@1$%ll.W:~-=====,*-

paytr,.::~

9lt~ ~Wll1Cl!:aiłgą·

tURGICZNE.

Łódź, ANmtZEJlA II, tdefcll 16-24

Węgiel

,

I

.
Szybka dost;l\va do \:."szys1.kicll stacji 1\0-,
lejowych P.K.P.

~~.

Zurych._~Ji~

- tioian'dja 200,50. _ i ' .' . . ./ Nowy Jork 652~ ~ ~:-;:.._!L ......
·Londyn 2465.A ,~._
~
Paryż 36.30.
' ....
:
!Medjolan 25. tS.
' .,
Praif:a 16.50.
. ; ' j ' ;...,.
{
.
..,.. ' -1 ' ji---, - 7
!BU peszt O,00· -~I,
__ '. ....J
Belgrad '~05~ ,t,( I
t~·
5o{ja 4, 15'~1
J 'Ił"
Bukareszt 2~. "~
_,_ .., .
~iedeń 0.0072 i iecma: '~'1

.,
Berlin 0.62 i trzy czwarte za bllJon
Paryż 17.35
Szwajcaria 47.60

NOTOWANIA: BAWEŁNY.
Nowy Jor~ 29 kwietnia.
Dowóz 'do portów Atlantyku i Golfu
18,000.
..
Wewnątrz kraju 3,000.
Wywóz na kontynent 17,000.
Bawełna loco 29,80.
Maj 29,44.
Lipiec 27,85-27,88.
Sierpień 26,50.
W rzesien 25.00.
Październik 24,25-24.29.
Grudzień 23,70-23.71.
Styczeń 23,28-23,35.
Październik 24,50-23,50.
Nowy Orlean, 29 kwietnia,
Bawełna. Loco 29,75.
Maj 29,32.
Lipiec 27,52.
Październik 23,62.
Grudzień 23,44.
Styczeń 23,27.
Liverpool, 29 kwieinia
Bawełna. Notowania końcowe.
Maj 17,06.
Lipiec 16,47.
Październik 14,26.
Grudzień 13,79.
Styczeń 13,64.
Brema, 29 kwietnia.
Bawełna amerykańska. Cena za 1 kIl?
32,67 centów amerykańskich.

3!I§li!lE\!LliM6Iiii!!1JI,I-llii$l!!l!lJM!!jll)j.jllIjiWl!iMII~A@' , e i\łliII
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•
RestauraCja

l

'U'

Od l-go maja r. b. zupełna zmiana programu
Występy znakomitego HlU·t/lORYSTY
•
Ol
..

"t"'na

u.a!!~_u.

CI>

Wlnn·u!"'~l.
."l'''leńO
.. 6

oraz duetu

!f ~n_.I
r~~PRn'!'~
!LJ •• 1

Nr. 3l

li

34.

, I~ ll/;;!W~~~~
.

l, ,2Ji!;tMł,i~d'~I;i~..1WiW:'4-«iiiĄ{.J

KOPENHASKA:. '·

KOPENHAGA, ~2 ~
Londyn 2 6 . 0 8 j
Nowy oJrli 596. ,
Paryż 36.65
'Antwerpja 32.8S' .
Zurych 106.10
Amsterdam 223.25
Sztokholm 156.60
. _ Chrystjanja 82.25

l~~~~~~~r:=~~
Pij/tki

~' G1EŁ~ ZURYSKA~
• ,l t,

GIELD~

GIEŁDA

W~:~~~~f&"~~~"f;"l\'i1i.fi

DRZEWNE, NAFTOWE i META7,5-7,25
Nafta 0,75
Nobel (6 em.) 2,40
Rylscy 0,25
Cegielski 0,80
Lilpop 0,90-0,85
)\1or:lrzejów 15,75-15,5
Orłwein 0,85-0,70
Ostrowiec 16,5-16,6
Parowozy 0,65-0,55
Rohn 0,55-0,60
I/}łudzki 2,70-2,60 .
~achowice 4,20-3,55-3,7C

WŁóKIENNICZEj

Wiedeii {).0037 i trzy. ~zawr~
Kopenhaga 44.90, ( - .--Sztokholm 70.40,
/
\
Chrystjanja 30.30
Nowy oJrk 267 i je.dna ~
Bruksela 14.70
- ,'.
Madryt 36.90
.
Praga 785-788
H~lsingfora 635

;< .
",~, ~

Londyn 67.80
Nowy Jork 15.43 i p6ł
Belgja 84:97 i pół
Hiszpanja 210.30
Włochy 69.20
Szwa~carja 276
Danja 259.75
Holandia 578
Norwegja 214
Szwecja 407.50
Praga 25.45
Rumunja 8.10
Wiedeń 23

Trzebinia 1
lTrsl!s 1,35

l. BANKOWE.
B. Dyskontowy 11.
B. Handlowy 12,5-12-12,5
B. dla H. i P. 2,10.
'
B. Kredylowy 1,3-1,2-1,35.
B. Handlowy P. 4,45.
B. Przem. Lwów 0,65-0,50-0,55.
B. Zachodni 3,40-2,80 - 6 ero. 3.
B. Zw. Spółek 7 5-7,25.
B. Zw. Ziemian 0,30.-0,40.

f

GIEŁDA PARYSKA.

I

gie,łda

LONDYNSKA.
LONDYN, 29 kwietnia
Nowy Jork 438.87, ,
Francja 67.90
. 'd""
Belgia 79.75
Włochy 97.93
Szwajcarja 24.65 .
Hiszpania 32.02 i pół
PortugaIja 1.65
Holandja 11.72
Dania 26.07 i p6ł
Norwegja 31.77 i pół
Szwecja 16.67 i pół
Helsingfors 174.75
Niemcy 18.75 biljona
Austrja 317.500
PARYż, 29 kwietnia

TRZ:2CIA PRZEDGIELDA GDANSKA.
Bez zmiany.

(Notowan~a \Ni z~otych).

m.

zagraniczne.

Wejście bezp~a~ti1e.

tane~znego

:-;

WeJs~ae
bezpłatne.
. .~~_
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•
Nie mozna

być złodzie,jem
•

z

•

miękkiem

Historja rozwodów .

sumIenIem.
Juljan Sales jest z zawodu lokajem, l
Tym razem zamiast do spowiedzi, po
a z upodobania kleptomanem. Przed ro- szedł nad Sekwanę i tam wrzucił skraIdem służył u księżnej de Croy Solie w dzione pieniądze do wody.
Paryżu. Pewnego poranku
pan Juljan
Na drugi dzień znala.zł się w kozie i
znild, a wraz z nim 200.000 franków w tam zostanie poddany badaniom
psyg()l!:owiźnic i kosztownościach.
chjatrów, albowiem na uczciwego człoDręczony jednak wyrzutami sumie- wieka jest za wielkim złodziejem, a na
nia udał się pod chłodne sklepienie koś- złodzieja za uczciwym człowiekiem.
cioła Saint Sulpi.ce i tam wyspowiadał
Jest to stan nienormalny, i pan Julsię ze swego brzydkiego postępku.
jan będzie się musiał zdecydować na jed
Nie dość na tem. Oświadczył goŁo- no czy drugie, o ile oczywiście nie dosŁa
wość zwrócenia zabranych- łupów i bła- nie się do warjatów.
gał swego spowiednika, aby ten podjął
się zwrócenia skradzionych rzeczy właś
dcielce.
UMARŁA ZE SMIECHlT.
K,:,-1.ądz zgodził się., a widząc wielką
~knlchę penitenta, wyrobił mu miejsce
Młoda lS-letnia panna Dorota Moore
służącego w klasrlorze karmelickim w z E~rerton koło Livepoolu w Anglji, bę
dąc w kinematografie podązas wyświe
Paryżu.
Przez rok blislio nawrócony grzesznik tlania komicznego filmu, dostała napasprawował się przykładnie.
ale przed du tak S',lalonego śmiechu, że zemdlała
kilku dniami nie mógł się oprzeć poku- w ramionach prcyjaci6łki. Przeniesiono
sie i z otwartej szuflady zabrał 4.000 fran ją do poczekaini i wezwano doktora, któ
ry stwierdził, że przestała żyć.
\ów.

W Londynie pisarz społeczny Payen
W Korei mąż miał prawo tąda'ć dla
odczytów o rozwo żony kary śmierci; jej zgon stanowił wy
rok rozwodowy.
Zebrał on wiadomości, które dowoW śród tatarów i w Abisynji obie stro
dzą, i7. nigdy jeszcze na świecie nie było ny mogą występować o rozwód. Tybetyle rozwodów, co w obecnym czasie po tańczykom rozwiedzionym nie wolno że
wojennym. Dotyczy to nawet
krajów nić się powtórnie.
neutralnych. Rozwody są instytucją sta
rą, jak świat.
NIEROZSĄDNY DO'\V'CIP PRIMA- _
wystąpił z szeregiem
dach małżeńskich.

małżonek
W starożytnym RZYlllie
rozłączał się z żoną, gdy ta zdradzała

obcym tajemnice domowe. Pewien boga
ty rzymianin za ciekawość i plotkarstwo
dwadzieścia swoich żon skazał na wygnanie.

.

U gre~6w mąż wrdaw~ł gwarancj~.

IŻ. W razIe ro~wod? Jeg? zona
b.ędzle
mlała zapew~one srodkI ~trzymarua,
U staroz~nych. h~braJczyków lt1~ż!
który obrzydził sobIe zonę, d~r~~ał. Je)
a~t roz,,:o~owy w przytomnoSCl SW1ad·
kow, co. lUZ ~yło. pr,"';womoc,nem.
U Hmdusow 1 Cnińczykow tylko mął
ma prawo żąda~ ro.zwodu; kobieta jest
tego prawa pozbawiona.

-

APRILISOWY.
Jedna % rzymskich agencji dziennikar
ski ch dnia t b. m. rozpowszechniła po
świecie wiadomość primaaprilisową o
straszliwym wybuchu wulkanu Stromboli. W celu nadania wiadomości tem
większego prawdopodobieństwa opatrzono ją uwagą, iż pochodzi z królewskiego obserwatorjum meterologiczno _
astronQmicznego. Wiadomość wywoła
łatwe do zrozumienia zagmatwąnia i oba
wy osób zamieszkałych poza Włochami
o losy swoich .rodzin. Agencj~ pogłoskę
odwołała co me przeszkadza, .IŻ ze strony kilku os6!> .prywatnych i firm handlo.
wych grożą Jej procesy sądowe.

I

II

I~='~==============~

Choroby sk6rne,

~

8-mlo klasowe
(
Gimnazjum Humanistyczne Żeńskie (
E. Jaszuńskiej-ZeligmanoweJ .
Gimnazjum Realne Męskie
pod kier. A. Szwajcera

3379-38
_

-------------------------W
23. Godziny
przyjęć:

poło

'"',lIg,n'"y i

Karol KuUer i Synowie

Łódź,

Sienkiewicza 23.

POSADY

Pomorska 48. Godziny przyjęć:
10-2 po południu.

mujeod8-10łpół
1-2 i od 4 - 8-

•

Oferty sub .• Kierownik J. J.'

Dr.

t Kanlut·

Wschodnia 62. Godziny przyjęć:
od 10-1 r. i od 4-6 po poło

Specjalista chorób
skórnych ł wenerycznych i włosów
Gabinet RlInt~ena
i. 'światło-Ieczntczy

ul.Piotrkowska 144

(jodzlny przyjęcia. 8-2
6-8 Dla pań l>-6

Prunelki
Skorochody

2590

I~łł~~~~H~ł
...
~.

to.

ol.

~

•

Sandałki

szKło

serwisowe, przybory

pIśmienne

i to p.

Pierwsza l,ódzka Fabryka Luster

Juljusz
Nawrot 32

Wermiński
ŁÓDŹ

10<1

od 9 - •

&-8

Dla n.ń od 4-S.
oddzielna poczekalnIa

'""~""Y m,"'y'" BRAUN D1.J~!k~[!.1

róg Ewangiellckiej

wszelKiego 'l'odzajo,

Przyjmuję

POSZUKUJE

18. Godziny przyjęć:
od 10-12 r. i od 5-7 po poło

S-mio klasowe
(
Gimnazjum Humanistyczne Żeńskie (
"Wiedza"

poleca

Ronłgena.

Zawadzka .Ni! t.
Telefon Nr. 25-38

z kl1~oletnią prak!yką binrową. na kle- Południowa Nr. 23 weneryczne ł morowmczem stanowIsku
czopłclowe lecze.
Specjalł~ta chorób
nie 1lZtuciznym
skórnych i wenesłoń em górskim.
rycz'lych. Przyjc

Południowa

(
(

(lampa kwarcowa)
i promienialtll

~========================r- _

Zielona 8. Godziny przyjęć:
od 9-1 po południu.

od 9-1 po

pierwszorz~dnych

firm, jak: "Victoria"
"Steewer", ..Mercedes", ..Wanc!erer'".
Ceny fabryczne.
Ceny fabryczne.

powtórnego szczepienia ospy, 3) dwie fotograf je.

ólczańska

włosów, weneryczne i moczopłciowe
Leczenie światłem

E w wielkim wyborze

podają do wiadomości, te w dniu 29 kwietnia 1924 roku rozpoczynają się zapisy kandydatek
na przyszły rok szkolny. Podania należy składać w Sekretarjatach Gimnazjów w niżej
podanydl godzirurch przyjęć. Do pogań trzeba załączyć: l) metrykę, 2) świadectwo

S-mio klasowe
(
Gimnazjum Humanistyczne Żeńskie (
Marji Hochszteinowej

Dr. med.

L ~ry~ul~ki
!R~WIRY
0------

Oyreklje oiiei Wyuue~ólnionJ[~ mmnaliów
S-mio klasowe
(
Gimnazjum Humanistyczne Żeńskie
Józefa Aba
(

-

Nawrot 32

Buciki dziecinne
Pantofle luksusowe
Pantofle domowe
(modele Parylikle)

Dr.

W
taguDowskl
•

DZ.IELNA~9.

PrzYjmuje od 8-10
pół. i od 4 8
Tel. Nr. 28-98

SAHDALKI
,
skorochody, pantofle domowe zakopiańskie pan1856 tofle.
Petersilge
Piotrkowska 93

.......

\~

~

....

l~KAl
POSIUKIWAHl

na małe przedsię
Gdańska (Długa) biorstwo przemysło
we, m02:liwie w sródPoleca: Fabryka Obuwi~ .
Choro! ~:6rne, mieściu. Oferty sub.
Ogrodowa 2 (róg NowomieJskieJ) weneryczne i mo- .K. K.' do admin .
• Republiki·
022
Sprzedał detaliczna l hurtowa.
czopłciowe.
W soboty sklep otwarty.
Przyjmuje od 12-2
J od 5-8.

..1

r

rouAN STARSKL
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Szatan
Łodzi.
- ..--"1:- ,
Powieść

awanturniczo - obyczajowa
z zycia łódzkiego"
----:0:Miasto httdziło się do tycia... Długie
szeregi robotników o szarych, ziemistych
twarzach podąża,ły do pracy...
Zwolna budził się ze snu las komin6w
8. :na horyzoncie tworzyła się sz·a ra zasłona dymów ów widomy symbol robotniczego miasta.
Od czasu do ~asu między temi ludź
, mi pracy przesuwała się postać wracają·
cego ~ nocnej hulanki młodzieńca ...
Dziwne było zetknięcie tych dwóch
światów, świata pracy i świata. który z
tej właśnie pracy żył...
Kranc nie mógł oderwać oczu od tego widoku ...
H

Przypomniał sobie lała. azieciństwa, Mieli pójść razem na smad.anie a etamtąd
gdy często stał wraz z ojcem w małej do rejenta.
Zwolna począł się ubierać ..
ciemnej portjerni i patrzał na sunące tłumy robotników, które dzień w dzień przy
Nagle zapukano do drzwi..
zywała do warsztatów pracy syrena fa_ Kto tam?
bryczna...
- Ja, proszę pana dyrektora ..
Pamiętał te dziwne nastro;e dni niePoznał głos swego wotne~o biurodzielnych i świąte.cznych, gdy stojąca bez wego...
.
ruchu ma~wa,. milcząca fabryka przeraZarzucił marynarkę i o!worzył drzwi.
łała s;vą. C!~zą ~ pustką...
..
.
Co chcecie, Jade - spytał wcho. . Z ~akIms dZI~ym ut~skn;reruem 1 po-j dzącego.
~dante~ ocze,k.lwał pomedzIałku, wycze
_ Przyniosłem list do pana dyrektoktwał tej chwIlt, gdy puszczone w rttch
.. .
..
maszyny, budziły znów do pracy uśpione ra... Po:nedzleh, że bardu> pIlny, WięC
warsztaty, wprawiając je w ry!:miczłlY go przynIosłem
p~l1a ...
pełen uroku ruch...
- Dobrze...
aJCle go... .
Mały Edek całe popołudnie po powro
Wziął mały różowy liŚCl'k i szybko
cle ze szkoły spędzał w tej atmosferze, rozerwał kopertę ...
wchłaniając w siebie te dziwne nastroje.
Czytał z wzrastającym zdziwieniem.
Żył on wówczas życiem tej fabryki i
List był od Klary... Zawia_dam\ła go,
nie rozumiał jak ojciec jego mógł myśleć iż incognito przybyła do Łodzi i konieczo porzuceniu swego stanowiska a nieraz nie chce si~ z nim zobaczyć... Oczekuje
podchmielony głośno
przeklinał ten go więc o ll-ej w mieszkaniu przyjaci6łdzień, w którym przybył do Łodzi..
ki swej, u której zamieszkała ...
Siłą oderwał się od tych wspomnieli..
Kranc słyszał poprzedniego dnia od
Spojrzał na zegarek... Było trzy kilku swoich znajomych o tem, że Klara
na ósmą... o 9-ej miał przyjść Dernour ... jest W Łodzi...

I _

1)

i odnosz. do domu 250.000
Og OSZenla.
. .
ZamieJ'scowa mk 5.200.000 miesięcznie.
Pren um erat a.. Wniesięczuiemk.- 3.300.000
Łodzi

Nie chciał jednak wierzić temu_
- Kiedy przynieśli ten list? - zapytał woźnego.

- Mote była siódma... Oddali go
mojej kobiecie i powiedZlieli, że bardzo
pilny... Pytałem Stanisława, czy pan
będzie rano w biurze, a gdy powiedział
mi, że pan przyjdzie dopiero w południe,
to przyruiosłem go ...
- Dobrze Janie, bardzo dobrze zrobiliście... Co słychać w fabryce ... Wszy
st.ko w porządku?
- Jak w najlepsz;ytll, panie dyrek.
torze ...
No to mo±ecie już iść... Powiedzci4!
panu Burerowi, że przyjdę popołudniu.
- Dobrze, proszę pana dyrektora...
Wyszedł.

Kranc począł gorączkowo ubieraĆ się .•
List Klary wzbudził w nim dziwo,
niepokój ...
Nie mógł zrozumieć co mogło spowodować jej przyjazd do Łodzi ...
(D. c. n.).

ZWYCZAJNE: mk. 50000 za wlerszmłlłmetrowy (na8tronielO szplt.) W TEKŚCfE mI!:. 100000 :ta wiersz młlln
trowy (na str. ~ szpaltx)· NADESŁANE: mk. 80000 za wiersz milimetrowy (na str. l! szpalty). NEK~OLO(]
.
_
...
mk.. 80000 n_ wIersz mlłł.m.etrowy na Itr. 8 szpaly). Z.reczynowe i zaślubinowe po tekście mI!:. 40000.000. Z,
Zagramea rok. 10.000.000 nl1eslęczme.
mIejscowe o iTJ proc. drozeJ. Za~r:tn. o 100 proc. drożeJ. Ża termin wy druk ogloszeń ad mini str. nie odpowiada
Redakcja i Administracja, Piotrkowska 49. Telefon 27-24,22-14. Godziny przyjęć redakcji 6-7 po południu. Rękopisów niezamówionych nie zwraca się
I{aźda nowa podwyżka obowiązuje wszystkie już przyjęte ogłoszenia do zmiany cen bez uprzedniego zawiadomienia.

_

ł

:xpress wietznrny i Hepubl!!2 łamie 8.300,000
_.
Za wydawnictwo

~epublika',

Sp. , Oil' odp. W. Po lak.

Czdonkami ,.R.epubliki- Piotrkowska

4lł

TIoczni.A. Piotrkowsu lA

~edaktOt Wła~sław polak

