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Społeczeristwo

bierze się
energicznie do wal i z drożyzną.
Będziemy mieli "milićję ż~ ..
wnościową"

Po powrocie
ministra Kucltarskiego b z
dolarów chwieje się fotel
prezyd nta ministrów.

•

Jak się "Express" dowiaduje,

w dnmu dzisiejszym o godz. 7-ej
wiecz. odbQdzBe się w WoJewódz.
twie konferencja w sprawie u-

tworzenia komitetu społecznego
do walki z drożyzną. Konferencja ta zosłała zwołana z inicjatywy Komisarza Rządu, stosownie do projektu p. Bajdy.
Wezmą w niej udział przed.
sławiciele władz wojewódzkich,
magosłratu, prasy, związków za..
wodowych, organizacji urzędni
czych, komendy policji I zrzeszetf
samopomocy społecznej.
!lyr. Lauterbach Wystąpi ż
projektem utworzenia specjal•
nej "milicji tywnościowej". któraby miała na celu zwalczanie
Jugosławl·
wystąpieniem.
pośredników, wykupujących artykuły spotywcze od przybywaPRAGA 26 września - "Prager Pres lecenie ewentualne; obrony SofJi przed 2:ostał mianowany ministr.em spraw we_] JąCYpChrOnj akttarg
t I włościan.
• .4
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t
h
e
en wysuwany JU/fó
H
ae c!OI1otl " BeJgracla:
komunlstauu.
wnę rznyc •
kilkakrotnie i referowany na poZ BaJgarji aadch0dz4 wiAdomości o
Równcx:ześn'e rząd bułgarski zmob1u
'ii.domooć o tej JlOn'li.l:wcji f}.;.płnła sled~enlach magistratu, ma otrwałlłcych _dal c.łęZkich walkach poml~ zawał organiza~e macedońskie do walki w Belgradzie jaknajgorsze wrażenJe. Na becftle przyjąt kształty realne.
d", komuniStami i cb10pamł a wojskami z powstańcami. Komunikacja kolejowa ,'''YP~dok pooo:rdzenła tej ,;iadomoścl,
--<>-rzłł'łowemL Ruch rewolucyjny zyskuJe jest przerwana. Pociąg Orient-Express OŚWiadczają w )ugosłowia6skkh kołach
Ó
na sile,
nIe kursuJe. W ostatnieJ chwili rząd buł rządowych, rząd królestwa S. H. S. muwy
Wojska rzędowe zootaJy wysłane z d'arskl w celu ratowania sytuacji zamla- siałby przejść do czynnej akcji. Rząd ju
So11i do wnętrza kraju. Rząd bułgarski ;ował gen. Wukowskłego dyktatorem.
go słowiański nie ŚCIerpi aby wrogie Jugo
Jal! się "Express" dowiaduje w sob~
zmobIlizował w So111 l'o.syjskich monar· .
."
sławji żywIoły macedońskie były repere tę dn. 30 b. m. odbędzie się konferencja
chłstów, kt6rzy pod kieroWD.~ctwem gen.
Według prywatnych informacp przy- zentowane w rządzie bułgarskim.
zarz.ąd.ów związk6~ klasowych, na której
Wistowskiego I gen. Turb otrzym.,.U po w6dca band macedońskich Aleksandrow,
omOWlOna zostan1e sprawa zawieszeniB
wybor6w do kasy chorych.
Na konferencji tej powzięte zostanĄ
rezolucje protestujące przeciwko temu za.
łna
rządzeniu, które według opinji sfer robot.
niczych, naraziło kasę na 500 miljon6w
zwołana na 21 paźdzlern. br. mk. strat.
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a grozi czynnym

I

Po zawi
·
b
eSZenlU
or W
do kasy chorych.

Austrja popiera

kandydaturę

I

Polski

do rady ligi narodów.

Rada nacie

N. P. R.

,

Nasz warsz.

koreśp,

-o--

donosi:

'A. W. - WrEDEriT, 26 wrz;eśnm. - przyjaini~ kształtują się stosunki po-lskoWARSZAWA, 26 września.
Rada
,.Neue Freie Presse',' omawia w dłuższym au9trjacknel, Dowodem zaś, jak Poiska naczelmi N. P. R., zwołana została na
artykule Iauldydatuf'ę Polski do Ligi Na- umie ocenić tę misję, jest fakt wysunięcia dzień 21 października br. W obradach
na stanowilSko w radzie Ligi Narod6w kan
rod6w. DLi.ennrk pDsze:
rady naczelnej mogą brać udział z

'Kandydatury na komisarza
rządu w Warszawie
•

Warszawski korespondent "Expressu.
dydaŁury posła Sklrmunta, jednego z naJ
bieglejszych ł najpopulamiejszych dyplp-- głosem doradczym wszyscy posłowie telefonuje:
W związku z l1ieobsadzonym stanomat6w pobkich, Poseł Skirrmunt zalicz!! i senatorowie N. P. R. Porządek 0brad
obejmuje
między
Innymi
sprawiskiem
Komisarza Rządu na m. sL Warsię do PQwag w dziedrz:ó.nie polityki' mlę
wozdanJe głównego komlretu wyko- szawę wysuwane są obecnie kandydatury
dzynarodowej uwanych przez Europę.
nawczego. sprawę organizacji stronni- na ten urząd. Wymieniane jest nazwisko
ctwa
ł sprawozdanie kierownictwa par- dotychczasowego zastępey Komisarza Rzą
CZESI TEŻ KANDYDUJĄ.
lamel1tarnego o pOłożeniu parlamen- du p. Zygmunta Beczkowicza i naczelnika
A. W. -. P ARY2:, 26 września. - Cze. tarnem.
wydziału policji i porządku pllbl. w M. S.
si rozWiijają żywą agitację za swoją kJ.nWewn. p. Jarmułowicza.
aydaŁurą do Rady Ligi Narodów. W ak.
cji tej brerze czynny udział minister Be- KOLEJE POLSKIE NA DRODZE DO
nesa;, kŁ~;y ogłosit. artyku~ "! "L'E,!,r~p':ł
KOMERCJALIZACJI.
~ar!tz. Rataj objął urzędo"
Nomr elle p. t. "Pohtyka L1&1 Narodow .
Nasz warszaw. lmr. donosi:
wanie.
W
ARSlA
W
~ 26 września.-Millist.
--xxNasz warsz. koresp. donosi:
kolei żelaznych złożYło prezydjum Rady
WARSZA \V A; 26 września. Marszate~
KATASTROFALNA SYTUACJA KO~
puste, podczas, gdy w dwu pozosta~ mInistrów proJekt dotyczą~y sprawy no ..
LEI NIEMIECKlCH.
łych klasach panuje natłok. Na nidd-ó- wej organizacji kolei p:lllstwowych. W sejmu Rataj powrócił we wtorek do WarA. W, - BERLIN, 26 września. - rych drogach została ilość wozów picrw- szczególności rozporządzenie to zawiera szawy i natychmiast rozpoczął urzędowa
Na nsadzie nowej taryfy osobowej lla ko szej i drugiej klasy .ztt'edukowana, lub za- W sobie: statut P:Ułstwowego zarządu nie, W szczególności porozumiewał się z
lejach ceny biletów komunikacH we- stąpiona wozami klas niższych.
kolei, statut organizacyi państwowych prezydentem Witosem w sprawach zwoła·
WDęŁrzneilrzekraczaią w swych sumach
kolei żelaznych oraz regulamin dyrekcji nia jesiennej sesji Sejmu.
tuż miljar marel(.
kolei państwowych. Rozllorządzenie poBilet drugiej klasy z Berlina do Gd::tń
\f.lyjazd kard. Dalbora do
wyższe opracowane zc~tało przez speska kosztuje miljard 300 miljonów. Cena
Rzymu.
c.iałną komisję oszczędnościową milliO sf81Tl~nsowanie reform9
fnnych pr2".ejaro6w drugą klasą wynosi:
sterstwa kolei żelaznych, której pracą
rolnej.
Berlrn-Akwagran 1390 miljonów, Berlin
Nasz warsz. ltOresp. donosi:
lderował b. miuister kolei Jas'ński. Pro-Bazylejl 1870 miljonów, Berlin-Kolo
WARSZAWA, 26 września. W dniu jeldy owe uzyska ty aprobate 1 adzwyNasz warsz. koresp. donosi:
!~a 1250, n1ilio~6w. Bilety t1"lZ!'lo:ej klas} dzisiejszym wyjeChał do Rzymu kardy- czaiaego komisarza oszczędnościowego
W AR SZA WA, 26 września. f, \jl1. re·
l1i~. prze :rac: tl.Ją na Łych o~~mkach poł nał Dalbor Przed wVJ'azdem przyjety Moskalewskiego, stanowią one pierwszy 'form rolnych opracowywało projekt ustaUlU,ard2 a cz.wartą - 250 mtlJon6w.
etap komercjalizacii ko!ei państwowych wy o sfinansowaniu reformy rolnej. ProTej n:'.!~mierne; zwyżce cen przypisać był kardynał przez mimstra spraw za- t. j. oparcia ich na zasadach prywatnych jeld ten zostanie załatwiony na jednem z
.weży, że wa\:lony 1 i 2-ej klasy są zupeł- 2ranłcinych.
l\rzedsicbio~tw 2osDodarcz,vch.
lnalbliższYCh Dosied.zeń rady ministrów.
"Polska. wydaje się predystyn~wana
do objęcia roli prz;edstawidela interes6w
'Europy środkowej i wschodniej w Radzie
Ligt. Narod6w, dtz:jękj swoim przyjaznym
stostmkom do wszystkich państw środka
'Wo-europejsJci.ch oraz dla konsekwentnej
politykt pokojowej Polski. Stosunek Pol
ski do Małej Ententy, jej pn~yjatń z Ru.
munją oraz :z; grupą państw bałtyckich wszystko to przemawia przekon,ywująco
za kandydaturą PolskF.
Co się tyczy stosunków z Austrją, to
po podróży warsa;awskiej kanclerza Seipla zbytecznem ~t podkreślanie jak

rnie
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no:i:yce się odezwą".

Podmino\vanie zasad zdrowego rozsadku.

Za przykładem
p. Oroszkowskiego.

to do siebie,
poznaje się ich 1St•
. "
uienie i wartość wtedy dopiero, Pan VJltze .. prezydent Groszko\\~skl usprawiedliwia się
Przykład p. Grosa:kowsłłBego
kiedy przestały .••• istnieć. Odro:
Jak wiadomo najbardziej zuartym/umowę z p. Celmajstrem u •
zarafUwie na jego
• podzł2łał
dzona Polska zdązyła zmar~ow~c pr~eciwniklcm zwolnienia Teatru Miej~
Artykuł w:;pomniany nosi tytuł: wsP:~::,::::~z~:;'~~i:re~:Y:~a.
dotąd tyle szans tego rodzaju, ze sklego .od ?Iacenla podatku komunat- .,podminowanle Polskiego Teatru Mlej- d6w aptecznych, speku!anci fa;,.
dzisiaj można już przystąpić do nego Jest p. witze-prezydent Grosz- sldego \V Łodzi. Spisek żydowskI mac:eutycznego autoramentu wy.
zestawienia ich katalogu. Dzisiaj kOW;~i.
•• przec!wko sztuce pols~dej".
ciągnęli z lamusa starych szpardla przykładu wybierzemy tylko
N.~jznakomitszy prowiz~r wsrod
Jeslf jest w nim trochę oleju. to gałów robione "na za5)ss" nak2ejwsz}?tkich prezydentów i wltze-prezy- tylko... rycynowego. P. Oroszkowskl kI w języku rosyjskim I OCi: al
edną z nich.
dentow miast polsldch jest pozatem bowiem tłumaczy się tak nieudolnIe z tupetem nakleja~ na fhl~zkaąh
Kiedy przed pięciu laty Polska g!ównlm udzlałowce~ "Kurjera Łódz- jak i rządzI fłnansami miejsl!emi... ' I słoikach, choclat ,.od daw~a
wracała do samoistnego i wo]ne- !n~f«? na łamaf~likti~rego .to pisma
Pocóż ta cała pisanina mości pro- już stradU nadzieję zuiycla Ich
go życia świat słowiański leżał u~ tUJe cspraw e w c swoJe stano- wJzorze?! Wszak wszystkie wróble na kiedykolwiek.
w gruza~h. Rosyjska rewo!ucja w s , w ' .
dachach magistrackich śpiewają, że
A chociaż co wolno wice-pre.
~
•. •
Argumenta ~a p. Dwu~groszkowslde~ gdyby prez. Cynarskl nIe poparł akcji zydentowl to nie katdemu p;guała
socjalna .przebY'Y
naJst!aszmeJ- go, który swoim niezrozumienIem po- "Expressu" Teatr A1,ejskl płaciłby dziś SarzowJ, uchodzi im to bezka"onie.
szą ł najbardziej barbarzynską swą trzeb kulturalnych ŁOdzi naraził sobie kabaretowy podatek.
faz~. W jna domowa targała trze- nawet t. zw. obóz "narodowy" stresz~
Jeśli się jest rzutkim sprzedawcą
GIBRALTAR ZA MAROKKO.
wiami RosJ'i tak że naJ·wierniejsi cza się w wywodach następujących:
wody sOdowej, to niekoniecznie trzeba
PARYż 25
• •
p .
d Ri
.
.
+
•• k
. i I
być J~cho
nmohi e ..
jej wyznawcy 'zaczynali
wątpić
- J es"em
naJwlę szym przYJ ac e em
n""
wcem "teat ra Inym.
vier' . ~ d wrzesW8.
ł d"ka
k' d k l · k
d ł
d l'! teatru. RobHem dla sceny łÓdzkiej
Groteska w stylu "Podminowanie . a ~Wi8 .~zy ZIeDIll rzom szpaiiczy • I~ Y o. ~le • z. o. a o zys .ac wszystko, co mogłem. Lecz cóż? Polskiego Teatru MieJskiego w Łodzi" skun, ze zanuerza wydać zbiór dokumen
~hoctaz częsc s":oJeJ m~dawno tak ~~dowSI<a prasa przekręca fakty I usl- utwierdza naswprzekonanlu,żeniemożna t6w dyplomatycznych pod nazwą "Biała
Jeszcze ogromnej potęgI.
~Ule '!lnie i pr.ez. (;ynarskfego sterory- pana poważnie traktować, panie-wltze- KSię~a", w której uzasadni konieczność
Na całej przestrzeni, na wschód zoV/ac. Ale Ja I prez. Cynarskl nie prezydencie!..
.
wymiany hiszpańskiego Maroldta na anod rozgromionych Niemiec pano- damy się. A wogole to Yi tej ~ałej
A szkoda, bo interesy, mIasta, na !1ie1'Ski Gibral!ar. Oczywiście przedte
•
•
• '.
sprawie my nic nie jestesmy wmni, tern bardzo c1erpf8.!..
ts..,.
m
wał chaos, ruma l wątpleme. U- gdyt poprzedni magistrat zawarł złą
' A r g u s . muS! nasbUllc p~cyfjkaCja Marokka, na
mysły zarówno jednostel< jak cakt6rą rząd kładzie szczeg6lny nacisk, wy
łych klas I narodów, z utęskniesyłający tam generaln~go kom~sarza.
Szanse

że najczęściej

niem szuk~ły pUknt~tu stałegobw
tym zamęCIe, na orym mogła y
nadzieja jakiejś rozumnej przysz• i zaha'-zyć swoJ'ą kotwic'"
ł OSC
".
"':
tym stame .duch3: z cIeka·
WOSCU\ ł wyc~eKłwamem spogladano na Polskę jak wsród aplati.
•~
.,.
zu całego cywlhzowanego S\l. lata
ws t awa ła z gro b u, o t oczona aureolą męczeństwa ł opromieniona
nadziejami wielkiej przyszłości.
Warszawa przez J'akiś czas zresz, •
tą niedługi, •~yła przedmIotem
westchnień roznych skołatanych
łudzi I narodów. Tu ściągały nie
tylko różne nieraz wysoko warłoścłowe żywioły emigracji rosYJ· _
.
• ••
•.
sklej.
Tu ciązyły rozne sIły l
czynnIki, szukające ratunku w 0gólnym potopie, ,pomocy i gruntu
stałego pod Dogami. Tu wreszcie
próbowała w pierwszych miesią-

\y .

ca~h szuk~ć ~chr?nienia wypędzo-

POWAżNA

Istotne oblicze wyznawców Ch,·eoy
.
•

SYTUACJA W

EGIPC[~.
r.

Kandydat do Rady w Rudzie PabjanickieJ z ósemki pan W AdłW, -d .~0!IDYNKa'~5 wrileśnia.dD
t·
~
e ug on1esIeń:z;
'ru, przywo ca
gerger \vys ępuJe P~ZecIW naur:zycielstwu, aczkolwiek sam nacjolistów egipskich, Zeglul pasza, ok re
Jest nauczycielem.
ślił obecną sytuację w Egipcie jako b. po-

Ł dn
d '
ważną. Panuje tam powszechne ni~za.
,.a y wypa. ek. mamy ~o zanotowamalaŻebY ~agistratu p. Cynarskiego nie dowolenie z powodu konstytucji, która w
w dZIale przyc.zynkow do ~bJenoznaws~wa. krzywdzIc. Po co nauczycIelstwu dodatki? istocie wcale nie zmieniła osŁaci rzec
Oto w dntach ostatmch odbyło SIę w Czy ono mało zarabia? Zeby to chociaż
ta • .
l'k'
Pad l
d Z1,
. ze b
· gmlnne p. Berger przemawiał o łódzkiem nauczy- kraju'
pozos W1aJae ang l ow n a rza, catm
. Brus po d Ł odZIą
gm.
rame

w celu ucb\y.al_enia bud~etu d.odatkO\yego; ~ielstwje, to~y się może bał zajmować
'
były ~czy\Vlscle omawIane. 1 pozycJe na Jasne stanOWIsko, ale jut on się o to MIĘDZY'NARODOWY ZJAZD SrUDEM
szkolntdwo,. gdzIe rozchodzIło si~
in. o postara.. a,żeby w Łodzi mieli
nim lepTÓW.
podnlesłeOle

:n.

dodatku droi:yzmanego
dla nauczycielstwa. Rada gminna nie
była usposobiona negatywnie, lecz negację tę wytworzył niejaki Berger Jan?
radny, nauczyciel ~zkoły powszechnej

w ŁOdzi, członek ZWiązku Ludowo-Naro~

sze

°

pOJęCIe.

W sprawie ryczałtu gosp0darczego
również pan ten zwalczał zajadle wnioski
nau~zyciels~ie dzięki czemu niektóre pozyc1e zostary obci~te 0.100 proc., wyrządzając krzywdę szkole 1 nauczycielstwu.
Oto ciekawa dusza jedQostki ósemkowej, która pozwala zajmować stanowisko
jaknajwygodniejsze tam, gdzie chodzi o
zdobycie pokJasky partji.

dowego.
. "Wytłumaczył" on radnym, że nauczycIeJstwo nie powinno dodatków pobierać,
gdyż on jest równiei: n~ucz~'ciclem. ~ j~d~
nak takowych w ŁodZi nie podeJmUJe,
- - - -....

u.

•
PAT. - LONDYN. 25 września...Zwołana tu konferencja międzynarodowa
zwi~z~6w studenckich .została dz.;ś ~o
c~ysC1e otwar~a w Whlte ~aI1. ~sród
b~.orących. udz1"lł są dele~C:I. Franql, B~J
~!1, PolskI, CzechosłowaCJl 1 JugO~łaWll.
Delegaci studenci zroż~ii dziś men.iec na
grobje nieZtl!Mlego żołruerza angielskiegO'
W PRZECIĄGU MIESIĄCA NAJWlĘl

SZA ARMJA ZOSTANIE WYTRUTA.

STREJK GÓRNIKÓW W CZECHOSLO l\oUĘDZYNARODóWKA KOMUNISTY- go ~~~k~,y d~~J:ri:e~H;r~~~gło;:t~d:
WAC,n.
CZNA PRZECIWKO RZĄDOWI JA. czyt w National TraternaJ College, w kt6
PAT. - WIEDEN, 25 września
PONSKlEl\tU
rym oświadczył, iż w r, 1919 został wyna
Jan, Jak innych narodow wschodnłcn.
Strejk górników w Czechos~o,wacj] trwa
•
lezIony trujący gaz o takiej sHe, iż w prze
Niezmiernie łatwo Warszawa a w .dalsIZY~ ~iągu. Mimo f..e prze~ią~a się
AW. - MOSKWA, 25 września -. ciągu jednego miesiąca możnaby ni'm było
. I
~ t
! ".
~ł tuz pr.avne ze 6 tygodm, 1111e wld3ic dl()- Komitet wyk owczy międzynarodówki wytruć największą armję europejską, a w
la ~l~ nne !l1łas ~ po ~nte, n:ob Y tychczaJS żadnych ozmak, wskaZUjących komunistycznej zamieszcza w dzienni- przeciągu trzech m:cSljęcy całą ludzkość.
~tac Się ogmskaml bUjnego l bo- na bliską jego. Iikv,lidac:ę. W zwią;z,ku ze k~ch odezwę do robotników Japonji i C3Sekret tego gazu znany jest ame.rykań
gateQ'o W różne dodatnie możli- streJkiem gazety s'Ocjalis:tycz,ne wystę~ łego świata, sk-ierowaną prZ'Z'Ciwko rzą- skim uczonym, którzy dołożą wszelkich
wcścl żyda. Stolica Polski moo'ła pują przeciw importowi wegla gómoślą dowi japońsklemu za odmowę Japonji w starań, aby ten nowy wynalazek wpłvnął
stać sie zarazem ośrodkiem ży~ia skieg~ do Cz~cho~!owacji,.a czecho~o- zaofiarowan,~j 'pomocy ~H~rQm k~tastro- n~ zaniechanie w~Z1elkich wojen. Zda:
ł
~. (1
P t .., b b ~ d wackle o.rgCln!Z~CJe. robotmczc, I? Laty f y, . .K?mUn1S,c1 w~aJą lapońskl~~ ro- niem d~r~ Hylora nIk.t z r?zsądnych !Ud~l
O r~e ~
SłO.vlanS.\1f.!5 0 •
Y-? O rzekomo. zwrocJć SIę do orgamzaCJI ro- botrukow do ]ednohtego frontu Pl'!Zeclwko me porw1.e S'1ę do bOJU, WIedząc. na J-llQC
tego odrablnc.~ serdecznej goscm- botnIczych na G. ~ląsku z prośbą o rządowi japońskiemu.
klęski narauć może swój w'lasny nanryści i szerszego poglądu na świat wstrzymanie transportów.
ród.
i jego przyszłość, a mnfej ,para- fi%MWb?flfii!!Sl{'ir't!'\!AHtłllWil't't'N'AM:f!& iZA'+w&saWRł Ej!
*4M4W
&±B Wf!d&&HMitf5MH. .)Mi$WWMiW\J!gt;z«t
fiańszczyzny staroświeckiej, odpy- politycznie jak stworzonej do te-' nic jak tylko to, co w tytule na- wie istniały, zostały gruntownie
dmjącej pychy narodowej i tępe- 0'0, lecz o dziwo w Berlinie i zwane zosłalo - lJanjmus.c!ausus'·~ zmarnowane.
~o szowinizmu.
~ Pradze.
t. j. duch związany i skrępowany
Wyjęli nam z rąk nieudolnych
A!e jednych tych składników OG
Przedewszystkiem zaś w Pra- fałszywemi wyobrażeniami, zaśle- Czesi. A nawet nie wyjęli, lecz
kazało się za maio, drugich za dze. Czesi, kierowani praktycz- piony tępym i n1ezdolnym do żad- poprós1u podnieśli z ziemi jak
wiele. \V rezultacie Warszawa po- nym zmys!em, patrzący w dal i nej twórczości szowinizmem, przy- djament, porzucony przez barbazostała pozostawiona samej sobie przejęci zasadami zdrowego libe- ćmiony naiwną wiarą, że sam rzyńcę jako nieuiyteczny kamyk.
i swojej zaściankowości, os!onię- ralizrnu mieszczańskiego, potrafili przez się jest tak bardzo piękny Okazaliśmy i ciągle coraz bartej pozorami fał~zywej "paryskoś. przy całym patrjotyzmie swoim, i tak bardzo promienny, li' bez dziej okazujernu zatrważającą nieci" Nawet tam, gdzie różne fU- postawić si~ wobec szukających u jakichkolwiek starań ze 8'\1 stro· zdolność do zrozumienla ducha
chuhy polityczne ! przemijające nich przytułku rozbitków w taki ny olśni cały świat dokoła.
Jtowego czasu, wżycia się weń i
fanl.azje wieHwmocarsiwowe stwo· sposób, że ci zostali u nich, osiedZamiast stać się centrum przy· działania w taki sposób, aby porzyły podstawę dla pewnej części Iili się i w l<rótldm czasie nadali ciagającem i organizującem ele- tężny ten duch pomagał nam, a
emigracji rosyjskiej jak np. dh Pradze charakter słowiańskiego menty świata słowiańskiego j wcią- nie przeszkadzał, abyśmy mieli go
gn.lpy Sawin kowa, później pOdsta-/ centrum ~mlturatnego, w nkzem gaja,cern je tą drogą w orbitę za sobą, a nie przeciw sobie.
wy t2 zostały zniszczone 'W spo· ~cj char::l!:tet'"a qarodowo czeskie- trwałego i konstrukcyjnego wpły- Stąd główna cz~ść naszych nieposób równie niedorzeczny, jak bar- . go nie uszczupJając, przech,vnie \VU polskiego, "animus clausus'" 11 wodzeń wewnątrz i zewnątrz"
(; -:0 •.• nłepai1ski.
pod 10SZąC go jeszcze i llświet- nas panuj,ący, . spraw!ł !e .izolacja stąd ow~. mn?iące sie p~zegrane
Oetatecznie kultura wschodnio- \ n!aiąc.
nasza w SWIeCIe słowmnsl<lm sb- przed rozneml trybunałamI, przed
euwpcjska, która ~{ryjąc się przed' Całą ~~ ogromną rolę, brze~icn"l la się ,całk~witą, a. szanseł • aby .p~ Idóremi ,nie umiemy zn~~eźć języ:
ppgromcm w o:czyinie, sZllha~ a :'l~ w najdnlęj sięgające słmtkt po- wywroc?!leJ na mce ROSJI . W,Zlą~ k~a wspoi?eg? z cywthz.owaną l
dla siebie no ',Tego jak!egoś schro- .i :tyczne \V przysz!osd, mogła ode-, w polst.. le .ręce pr~mat słowlans!u, hberalną i ~lmo. wSZyStkl~ pozonienia., znalazła j~ nie w \varsza-I grat n~e Praga, tecz Warszmv~. s~anse, l~.tore w pter~szy~ okr~- ry ~yz ..~ala~ącą SH~ z pęt ciasnych
wie. geograficznie, bistorycznie i Nie stało temu na przeszkodzIe, §ze PolskI odrodzonej mewątplt- nacjonahzmow Europą.

~a z~ swej SIedZIby k.ultura Ros-
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Wielki dramat

Dziś premjera!
łł

§

wśpółctesny W

OJ "
7-)lliu aktach

z tyćla władc6w morza w rolach główI1ych wybitny franclIsld
tragig M. Leon Mathot oraz artystka dramatyczna Rell'le6 5,,1veir~ i jej S-cio letnia clireczka R'gine.

Za kulisami cyrku Cinisellego.

'P. witze-prezydenł
-Oroszkowski.

~-o--

Djabl""
Poeo Jest Narodów Liga, ,
Ody Jej plon - okrągła figa,
, Choć jej mówcy wzniośle bredzą?
,
DjabU wiedząl
Poco bierze Bajda gafę,
Gdy zuchwale drwią paskarze .
Z tYcli co się nad ".walką" biedzą?
Djabli wiedzą!
_ Paco się złodzIejów ' łowi,
.'
. Ody bandyci •.• walutowi
'
Najspokojniej w bankach sledzą?_
Djabli wiedząl
Poeo na rozpustę dąsy,
Ody hurysy f alfonsy ' .
Takfe wyższy świat pośledzą?
Diabli wiedzą!

wie' dzą!
Poco ganić ,,!ywloł obCy",
Kiedy swojscy wstecznl chłopcy '
Hańl1ią na:s za grank miedząl - '
. ·pjabli wiedżąf
. P'-oeo tyle knajp, cukierni,
Ody bidzie ~ golcy mizerni
Nawet VI' domu nic nfe jedząi
. , .,
Ojabli wiedzą!

.

Zycie i praca cyrkowców.
Zwierzenia dyrektora A. Cinisellego.

Publiczno'ść pTZyooocbi do cyrku CUa
emocjonalnych wrażeń. Kto kupuje Mlet
na pl1'ZedstaWi~nie i nie ma ani sceny. ani
ki'tliematografu, ani dekoracji!, ani gry artysŁycznej musi wynal~ź.ć w ekwiJibrystach, akrobał.ach i clownach. ło, co dają
mu inne rozrywki. DLatego cyrkowcy ma
ją niezmiernie utrudnli:ooą pracę i mylnie
'Sądzi ten, któremu sję zdaje, że akrobata
cy.r kowy pozbawiony jest zupełnie zmysłu
al-tystyczn-ego i jest a21łowiekieun bez: ta.lenf!u.·
Dyrektor cyrku ma nIe małą rolę do
spetnti.enLa przy ang'ażowanjlU zespołu.
Szczególnie u nas bMdZ10 mało jest dobrych szłukmisłorzów, a w cz.asach dzisiej
szych Slprowadz~me mspołu E zagraru.~y
przy dwutygodniowej zmiame rep~rtUJaort\
jest rzeczą, niewykonalną.
. Dlatego zespół · cyrkowy składa się z
osób różllIYch stanów i narodowości. Mia
lem kiedyś w gronie mych artystów niemtecki'e go księcia, który wkarly przegrał ca,ły swój majątek i został potem mistrz.em- sztuk-o kaorci.anych. -Naj slynnJi ej Sl;
kaTci<!ll1ze-s,1)tukllliistrze nie mogli mu do
równać. Był to człowiek zupełnile uczci·
wy o nieskazitelnym charakterze, ale tru

. Zgrzyty.. ":
.

Jaksię tworzy zespół cyrkowy?

.

szkę 'w 'życiu niesz,częśLlwy:

Sam znałem kobietę, która w późne)

starości, gdy sily nJie pozwoliły jej na wy
stępy ekwlllibrys.tycz,n.e,' wolała :ZIOstać
błaźnicą cyrkową, niż żyć nadal sipokojn.ie
na emeryturze, wy~naczon~j pu:tez dyrc~'

tora.
Nie jest to wyjątkowy wypadek. Jest
pewna satysfakcja morama, pewne zado~
woleru-e est~tyczne, gdy się patrzy na r,).!.
entuzjazmowane twarze pubHcztliośd, gdy
się widzi ich gorą~owe oćzYI śledzl\,c~
z zaciekawite11liem każdy ruch, każde
drgniente palca cyrkowca, gdy się CZl'la,
że cała sala wstrzymuje oddech w i :er.·
Sii'a ch, by tylko nie przeoczyć ougoś , by
nie zmarnować ani jednej sekundy,
Cyrkowcy traktują pracę . SW"" jąko
sztukę i mają bezwzgl ędne prawo d'i -:. 'r-';
racji artystyoz111ych .
Crlowi~k, który z samo.zapareiem {Hl
daje' się swemu zawodowi. który um;e
wczuć się w swą prt',cę i odt::zuwa z wvkonania jej Zladowolen.ie mora.lne - musi
być człowiekiem o duszy nie przec;etne;.
Na art>nie cyrkowej pracuję od w:::zc
snej młodoścj. SpeCJalnością moją jc;.st [r.:,:
su'-a k')r~ ; 7wicrzęta te polubiłem j1oc,
T' .ej mol.
1'.ż···Z i.tol\,.
J}żeh aw 'ci.
począł cli n ej pra'J \J}arzmienie . wyr' i : .. intelig n<:ji u
;{oru trwało od u-zI';ch Mo:;Łeret.h m.iesl.ę.
q', Uli znie od charal~tcru . rn~y z: vierząŁ
-to l.i~ praktyka moja dos ; .... ~
: .
dosko'" ośd, ir most lUłid~ik zego konia
ste.powego naliCZyĆ
<fu S7e~ lU łub
siedmiu tygodni.
Wojna przeszkodzila mi bardzo w je.
dnolitej pracy, zmierzaj-ącej do pewnego
udoskonalenia cyrku.
.
Długi czas byłem w Rosj,i, gdzie prze'
żyłem. okropne czasy, nie mając własnej
inicjatywy, gdyż rząd czuwał nade mną,
jak nad konJtrewolucjonistą i zabraniał mi
wprowadzenia nowych ulepszeń i udoskc

W dz-iJedztirue specra.l istyki ekwiHbrystycznej 'główne mjlejsce zajmują Niemcy.
F:QCO tyle pism powstaje~
I~h zręczność w wykonywał1Jiu najkarko.
. Gdy .ro.z;paskowane zgraje
łomnieiszych' slZltuk przechodzr ' wSLelkie
Politykę słabo . śledzą?
możliwości.
.
.
Djat.>li wiedzą!
W.łosLi francuzi prześcigają i'Ch może
. Poco o p.OzycjI wena,
w -pom"ysla.ch r~pertuarowych, nigdy je(idy 'przemądra nasza Chjena
dnak technika wykon.ania nie stoi na te;
Oardzi. ;cudzą radą, wiedzą?
Wysokości', dó jakiej dotarli Niemcy.
- ." .
DJabli wiedzą!
Sat.
Pomysłowość i wynajdywanie najnictllożliwslZych tricków posia~a dla cyrkow
Cia pierwszorzędne znaczenie. Sensacyine "salto mortale" z.awsze jest mile widziane przelZl publiczność. Dlatego na sa
mym spektaklu cyrkowcy czują się o wie
Je bezpieczniej, nljż pódczas pcób, gdzie naleń.
skoki, łamańce i buja~lita na, kilkumetroWobec tak {)graniewnych wartt1!.ków
wej wysokości odbywają Slilę po raz pi~rw st'arałem się za wszedką cenę wydostać
szy. Jeżeli też kitedyś zdarzały si'ę nie- się z bolszewickiego pi·ekła i pozostawiw
,S!za21ęś1iwe wypadki złamani,a rąk lub nóg BZy tam wiele relCwizytów i ufen-;ylji -to rzadziej: podc21as przeOOtawienia, uciekłem poprostu 'Zia granicę.
(choć i to nie .jest wykluczone), ale barOd tego eza'su, zrujnowanj dC::::::C7C,f.
'Obraz ponury i' zastrasz~jący. bo przecież żadna siła sprowadzić dzo często wypadkti t~ mają miejsce na nie, wędrowałem no całym ś\\llecie, re. woli odkupująC' "'we 7. ')ierzęta i ł'rzybt,
Pusto, cicho, ' beznadziejnie... . '. ..g{)~ci nię' potrafi. Mógłby to spo- próbach i ćwiczell1iach.
Cyrkowiec
mll&i
się urodzić cyrkow- ry cyrkowe.
.
A dawniej inaczej bywało. W gp-, wodować tylko jeden środek qarooem. Dzie~i zdradzają w pierws,z ych laI ter·az ,. 'lwet stanm "
sprowad.3e
dzina'ch obiadowych, w czasie .' kola-dziejski: obniżenie cen conajmniej tach swego ' życia pociąg do M'eny cyrko- nie ,nowy" ', fzadzm , gd:;;.' 'an'Jwiłem
cji i śniadań oraz w . międzyczasie o połowę, ale , na taki heroizm nie wej, o iJe pOsQ,ada:ją w tym ·ki.~unku ja- osiedlić SIt( Mo Lałe Vi 1 cd!:}.
Mam w 2lap-.!'oH! szereg at::~kc:ji • tyeh
sale kawiarniane i restauracyjną. ~a- zdobędzie nikt, . bo to' przecież nie- kiJekolwiek zdolnoścL
Bardzo bowiem trudno w wieku pM- czas nigdzie ni c ;r1 l? Iry,...l,. 6re . 'at
pełnione były publicznością; gwarno, słychan~ rzecz, aby isć na dół, nie
wyrobić w sobie zręczność, nie- pliwie zainteresuj
Jd'd", p ,~!;cz
c,
rojno, pieniężno,..
.,
w- górę. Przykład drożyźniany idzie niejszyrn
ustraszoną odwagę i zżyć się t. cyrki,emAngażuję równie
cCj'Il.Z no e ~'l'Y
. Muzyka wytwarzała rtastrój. Kel- wprawdzie ~ góry na dół, ale właś bez czego żaden cyrkowi,e c obejść się nie gdyż program zmi!el'lia. 1
~'e. ty~l"\ 'nie,
nerzy nie mogli nadążyć realizowa- rti:e przykład, 'nie ceny i dzięki temu możel.
a każdy nowy repertuar
!'l1, n n~,,) c!
niu zamówień. Zaś za bufetami pro- bankrucl.wo zakładów restauracyj- . Cennym materjałem dla cyrku są rów- talentów.
Sądzę, że publiczn0śt; lu ~c
mieniały twarze i ' wydatnę brzuszki' .ny~h, przynajmniej większości z po- nież kobiety, Szczególnie dZj,ewczynki
wykazują w młodym wieku mmiłowanie przed wojną tak e!!1Jł:uzjastyczm
lO
"dyrektorów" i gospodarzy lok~lów.śród nich jest zdecydowane.
do występów cyrkowych i umieją do tego la me dąże11ia i dpi;siaj .n,i~ .:tap9 mrn
Szczęśliwe dni. A dziś?
. .- Co zaś najdziwniejsze, to fakt, s.topnia oswoić się i! przywiązać do swych i w tym prześw~adczenm otworz: e
Na całej sali, na dwu, trzech sa- Ż~ ta z,Wykle pozwalająca się wyzy- produkcji, że kóócza życie na arenie cyr- podwoje mego cyrku.
E g 6.
fach zajęte 4 -:- 5. lub 6 stolików, sI}iwać publiczność naraz uciekła się kowej,

Ci,

k~ór~y. ~ajprędz~j

I

z·ban'krutują·

Są . to paskujący " restau~atorzy.

I

przy których sledzl dwa-trzy razy r::>! tak stanowczej samoobrony
tyle osób -to wszystko. Kelnerzy i l"\wa w niej konsekwentnie aż do Czas je) ni~ z~ryz!, zagryźlilł..odzie podwodne z aero'"
~iczbo~o ~rz~fyższają goś~i, nie ma- skutku.
.
planamt
Ją papIernicy.
HC zas zaJę~la, wypoczywają po o:
Oto -do' czego doprowadziła óNajsł:arsza gazeta przestała
Admiralkja amerykańska wkroczyb
tomanach. 1 kr~~s~ach, zadowolem ~emka wł~snych wyborców paskują
IstlHieć.
na nową drogę, polegaj~c:!1, na zaopatrylub sn~utm. - r~z~l.e by,,:,a' .
. cych.. Jeże}i, dalej tak pójdzie, to
na rynku papierniczym pod· waniu łodzi poct>,':odnych w ileropIany.
Zas ?~ls!TIu~l11~JS.l, :VPI os"t g~~bo- na przyszłosc wszyscy restauratorzy ważaKryzys
czytelnictwo 't1ietylko ' w Europie, Są to aparaty specjai11ego małego l'I'lL1dewo sm~tm 1 plze~azem są ~1, ~{lOrzy jak jeden mąż wypowiedzą zaufanie ale daje się we znaki w Ameryce i Azji. lu. Mogą one brać na swój pokład jedocze.1n1 ją na. z'y~kl z pr.zedslęblOrs~w p. Witośowl. I , to już niedługo.
z· powodu niebywałych cen papieru nego tylko pilota oraz aparat telegrafu
przestała
wychodzić najsędziwsza na świe· iskrowego. Cech1\ charakterystyczną tyc\~
S;V?lC~: włas~lcl.ele: .\~ oczac~1 wld- Tymczasem jeszcze karty porcjowe
samolotów jest łatwość ich n1ontowama 1
cie
chińska
gazeta ezing-Pao,
llleJe zal, zdzlwlente 1 lozpacz. co to są kartami luksusu ale to już niePrzed tysiącem lat ukazał się jej demontowania, czego dokonać l1!otna IN
będzie, co to będzie? W ciszy po- dht o
'
pierwszy numer i od tego czasu informo- przeciągu kilku minuL Promień !1d/lłllrlia
~urej ~11yśl pr~c~je precyzyj'lie i w~: ~\. wszystkiemu winna nadmierna wała codziennie synów nPaństwa Nie- takiego samolotu wynosi okoro 100 klm.
hc~a .(,111,. któle Jeszcze poz~olą życ chchvość która przecież zawiodła. bieskiego" o wypadkach dnia,
zal'ładowI, a potell1?
ZahlzJc .spusz.. ,
.
Nestorkę ' dzienl1ikar ~ "'"l zadławili eu"Republikę"·
eza sie z łoskotem na zaws3!~1
m-r" opejscy fabrykanci papieru"
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EPOKOWY FILM I

MOTTO: Prawda ta wielki zbytek na kŁć·
-' '-. ~ ry·magą sobie· pozwallć tylko.
ludzie niezalętni, lub , gł_upcy ..
(z . klifąg ·Maghatlarathy)"

czyny- rządu

~i.edołę~,two i nieudolność

~

4_~·w To"

-

""-

wia mu nawet a}{cję. mając,ą na celu
lub , ewentualnie przeciwdziałanie
zwyżce C'-e n artykułów
pierwszej potrzeby.
,.
.
W tych samych warunkach znaj·
dują się lokalne instytucje aprowizacyjne, których akcja sparaliżowana
jest brakiem funduszy.
A jakże paradoksalnie przedsta.
wia się walka z lichwą żywnościową,
prowadzona przez referaty przy 'ko·
misarjatach rządu i starostwach. '
Działalność tych ~eferatów spro.
wad za się do zatwierd~ania . przedstawianych cenników, ewentualnie
do targów ze zbyt .wysoko · mierzą·
cemi paskarzal1)i
'.
Targi takie kończą się z. wsze
zwycięstwem hy~enizujących i chyje~
nistycznych spekulantów, którzy grot.
bą sabotażu zmuszają do zaakceptowania wystawionych żądań. .
A nawet gdy cenni~ tąki zostaje
odrzucony, referaty do walki z lich..
wą nie posiadają możności przeprodzania dokładnej kontroli.
Ujęcie walki z drożyzną w formy
policyjno-administracji ~ąostrzy jeszcze bardziej obecny śtan, a do ujęcia tej -walki w ramy walki·' społecznej trzeba wytworzyć ' realne podstawy faktyczne.i. prawne.
..'
Przy obecnym jednał) układzie
sił politycznych w sejmie, stworzenie
tal{tc
'h po dst a'o/ Jes
- tme~Qz
'
'l'tv.:em,-a,
blaszaną bromą obe.cne} walkt z dro .'
żyzną hydra drożytniana zgładzon •
nie będzie.
. "
Wac. Po ą

łączkami spofec~nemi sprowadzają się admini~tracyjnych

'

t

•

obniżenie

I

ODEon

Kobieta ze

t'al'ny

·

f I on_
, : >e

,l,.

k

ch, na smutm-e stOJących latarn'l3,ch,..
Dusza. moja ma kata'l' i nie wie, co ma
y dtt~ń robić; '; ,
.
..

.

.

:~~dzte człapfą rożJIiiękłen'ń

-I

J'ut

domy,

wi,I~

le tram'U,a'~, " 'sentymentalne "
I
.
' l , _I ~ .
. Jtara,so _

b

Szukałem bit'at:niej duszy, do ktÓreJ mo
by. było bie~ą, ~k~łat~t.J!ą głowę ,przy
Ć 1 plakać, płakać" z nad.miarutego
1"

00,1

...kt.(~tY.~,są,~zy: , .słękr:opla.!DJf·.4e,9ŻCzoza 'p'ostawiony kbłnI~rz palta....

A deszcz dągl,e p.ącłał. padał, :padał i
Jńca nr-e było i smutno było...
"
I ujrza,łem. bratnią :duszęl'.
.
Bratnia dusza nosll ll CZM1'!.ę p~ntołeJ.ki
mokry kapelusz, ach, 't aki b~dtiJy, cichy,
nokry kapelusz...
',
.
Chod0iłel'li .:z-' mą i S'Z!eptałem:'
_ Sp,ójrz niewVasto, kt6ra lliOsm~ takt
nutn k l ·
gł '..
"
,
y ape us'z na ~w,-lJe, SlpoJ'r z na te
)~rążo~e ":' łz/awej tę.sk;.~~ydoxnY.:' WiI1SZ, dZllew~co~ t.o -Jesten, to melancho
·la, . n.~:s_~a-Je-stetll...
Np~~ct~~ t.akdl~h: drir, jesi~nnych, stnu.c;h _dni serca 19ną-do -sg'eble, a,ch · lgną,..
l)eSZ li tó?'
.

-+- ~Ztlję;;•• '

~

<.

-

Cyklist:i, który jechał
ro~erem do Zgi~rza•

O kołach i kółkach '

buciSkami
•;( mokrytn chcx:1miku, ohej, po .mokrym
."
..
··.
• Ggdzie jest trzech anglikÓw" tam
liskim...
Na pietrwSlZiem pię~ smętna . plMma pięĆ befsztyków, gdzie trzech manufaktu• c "Pr~Iudjum deszczowe'" ChopilDią,' gra ~zyst6w, ,tam dwie resta~!!lcje, się likwi~ulkl dźwlękam{, och, OCh~i.
.
. Ją. a gdZIe dwaj łodziame, SIę spotlraJą,
O, ci~he~ s~uttlJe uLic.eJ!. .. '
, .
tam
z pewnością utworzą się trzy
O smutni. ClJSf ludzie, kt6rzy broc\iAcie koła ramatxczno-artystyc<zne, cztery koła
" dnJie jesDe~n.e po Smutnych, ci~~yćh uli literacko-muzy~zne i , dwadzieścia .kółek
L c~ f. tęsknioie za slolicem, za wł:ts:a.ym tańcującyc,h·.
.
,gtlm.ilr.-1em domo~ł za paltem, JesienOstatmo wogole weszły w modę
II bez}at, o, lud'Zlie, tal ml'was...
wszelkiego rodzaju organizacje, mające na
~a~ło tycie w LocLzł, jut w ł.~zd cel~, przepro:vad,zenie
wspól?ej ja~iejś
,'te zap1arli),,'
.
'
ak~ll ~ ty.tułuH ~lę: ,.koł~m taktm a ~a,k1tll:'
N~ Hoczą ~ę Ju! tłumy na ullj1cach, nie wk~łktel1l: o taklch . l' t~kleh. dążnoscIach •
.. " ierają Iu.4Despoconyćh C!Z6t' ehuste- .kołeczklem" k,t.óre robi tOl to" ~ .
ami, ndJ~:pi.zesj!adufą w Aleiach- Kośeiu
Zazwyczaj Jednak koła, kółka 1 kółeczi i w 'Heleil'ówiJe, nie jadą na wycie.. , ka rychło ~ię rozp.ad~Ją,. bra,k im inwencji
i...
.,
. '
a~ty.styc~neJ, brak SIł żywotnych - i po
Wł6czył.em. ~Sl]ę. dziś po mokrej ' ulWcy kllku dmach wszystko zostaje po staremu,
rzałem smętnie nałmwe

.•

M,igawki sądowe.

Se~ńłal!tllie, mel~choHjhfe ' ł ~ar-

'-

;- .I)est ci SlIllUł:"dO i dżd7:ysf.o na du.
y .• ' •.... , ' , .
. -", ąch; '1,est mj.. smutno 1 dżdżysto na
USzy.'.,
~ ,' ,
. ..
- I ,~hcla~abys I!ewno Ująć mą I!ło.wt-,;
w twe wlękkJe dłome?

.. ",'"

'.'

Jak'l-e'ml- ':.

W
'

,~ '.

l·eS'CI··a mIe
," o

~.

,

i·tosa.

przebij-a ze ws'zystkichjego poczynań.

_'. MetQdy.._walki .~ wszelkie mi bo- przy udziale całego arsenału represji
powqdzi zarządzeń
"PR A W .'D Ą"
'u. nas-· w .. ·re:iultade- 'do reglamentacji i cenników~ muszą usposobić sobie
Wielki dramat tyciowy, .w 6. a,ktach. frllnc,
l' kdt1trol{ p'olicyjpo-administracyjnej. pesymistycznie każq-ego realnie, ujwytwór, .JUPITER" w wyk, takich potęg jak
Posiwiali' y{ 'gabinetach- minister.. mującego te sprawy. . ' ' ,
EMMYLYnNIMAUR·~ER~NAUD
nad program I Zurri~l nr. 1. Na1.§wietjalnych trzech zaborów _biurokraci , Już przeszło , miesiąc realizuje się
sze modele kajiefu:szy I sukten' renomowa·
wszelkiego .typu , i autoramentu idąc z wielkim nakładem sił i rozmachem
nych firm paryskich jak tn: y alentine A\lout,
Joseph Paquin, Malson · ConsŁant, Worth
po linji riajmniejszego · oporu nie godnym lepszej sprawy ten pesyficzLuciUe ł Innych, W zdjI:C1achfiltqowych.w
szukając przyczy-~ i ', nie ' analizując nie . chjeńsko-piastowski . nowy kurs
naturalnych kalorach,
·pócz, . o . 5-ej,
zjawisk społe. czqych, staraJą się leczyć antydrożyżniany" .a . o .skuteczności
.
wszystkie tę:,gangtenujące, społeczeń- jego mówią indeksy procentowe kostwo choroby- wypróbowanem w misji do badania wzrostu , drożyzny,
praktyce zaporc.ów· remedi1.\m - na- k,tóra ni.gdy dotąd nie ' operowała tak
kazami i u~??aipi, zarządzeniami i wysokiemi liczbami, jak w ostatnich
DzJj premjer. ł
NajWSpaniaIsze- arcydzieło · wytwórni Goldrozporządzeniami · słowem
stekiem okresach sprawozdawczych.
.
wyn Distrlbutlon CorpóraUon New.York
"kawałkóJ~jj , ~ . wszelkiego rodzaju
Jeśli nawet sprawę walki' z dro' skazą
represjach, .które nota bene w myśl żyzną ujmiemy jako walkę z falangą
,
.
'
1
.
tejże _ zasady O' najmniejszym sp 0- paskarzy i handlarzy minorum genPól'ętny dramat w 6 akt. że znak, tragIczką
rze Są stosowane jedynie ' od czasu tium, ze sforą drobnych pośredniGERALw~olrn/t!~or;~RRAR
do czasu dg. pr~ypaqkowo w ręce ków, to iją trzeJ,J'<;l ująć, w pe''Yne
~p'c:~ą~eJł C)g. 5-ej, od wtorku '0 3.eJ.
władz adniiriistracyjnysh wpadające- ramowe formy . or'ga I1 izacj'i, trzeba
i{Jl• •_ _ _ _ _ _ _ _ _• go przestępcy. .
'. .
dla ni.e.j stworzyć . podstawy prawne
A remedium ' .policyjno-ukazowe i dać jej władzę wykonawczą.
"ELJETON.
zawodzi, p~~V(atlząc nawet do zwiękCentr_alną władzą w' walf:e ,z dro ..
v.m'en'
szenia s1ę, gahgtenłzacji danych 0- żyzną jest t. zw" . nad~w}.'czajn~ koSentJ .
. bjawów. ,..' " .. , , . ~
misarJat do walki z drożyzną, R:tóret
Jeżeli zan.ąlizujemy c~y to wyni- go na żYwotność, ujawniła się jedyle
ki represyfn9-pąpierowej polityki de- nie w zW0łaniuI1iezliczonej liczby
" ~-,'
wizowej ciY~; . tęż' rezultaty . wojny konferenc)i i kon1erencyiek oraz w
, .
represylno-rozporządze~iowei z dro- nadzwyczajnie "umie}ętnym~ podziaMuszę d~ prsa~ $enłymentalnlie, sen- żyzną, to dojść mu§irpy'" ' do nader le kontygentu wywozowego 'jaj; któnentalcie pd'ISaĆ 4ztVś . muszę... .
smutnych wniosków,.' ;~~iadczących te są produktem ': najlepiej "procenAch....
-'.
',.
o beznadziejm;>ści tych, metod, wy- tującym" w Rzpltej. . .'
".
Des~c~ ~ągle ., ~da/ , pa~,. ~a~~;. a l ęgł ch i wyhodowanych , ,w- zaciszu
Pozateur 'nadzwyczajhykomisatjat
, ń ca JUZ !llIetna, nlema, aen, · m~ ..>C!',..
b' tó
. ",< .,
. t·ms,tyt
· '.
t
d"
Bo to już jeeiE!lf :ostała, nastała ~u- c- . ga me w,.
Jes
,u~]ą m~zywo ną, g yz me
t jesień,..
.,.,
"
Zwłaszcza. vryn.1kl '- te]' "tak entu- tylko, ze me pOSIada on egzekutywy,
I de.szcz ~tągre ; pada i smutno. i,nudl1o. zjastycznte przez' prasę " rządową po- ale i ' ni.e ' opiera się na realnych pod:'
I Wtatr stę wlie sza } n.udów na Jatar- witanej k~mpanii
antydrożyżnianej stawaCh finansowych, co uniemożIi-

(lrverita)

p.

' .
.
~Ię~h się . jednak prezesowie tych kół
nie martwią, jak się '· wcale nie martwi
rozpl;ł~nii;cjem- swego koła imć pan kowal
Antom Jambroży. . . : .
Kazał Sobie furma!1 Jcek Lenga zreparować u Jambrożego .. koło u wozu, zapładł ile się należało, a na drugi dzień koło
pękł~ na dw,oje i... wóz srracit siły żywotne,
Zuytowało to lcka, poszedł do Jambrożego i tak 'tzule doń przemawiał, że
kowal musiał sobie zimne kompresy do
twarzy przykładać i zanieść skargę do
sądu,
,
Czeladruk" JambrGż,ego' był świadkiem
rękoczynu lcka .L..engl i wszystko dok ładnie na sądzie po.wt~rźy,ł, wobec czego
oskarżony z"Qstał skazany na tydzień a:resztu
1 opłacenie .kosztów s. ądowych.
Juris.

e e. .
pOWletał "nas .', dZISlejSzy
poranek? ','·· . ' .,

~4-1etn,1 han~larz, Herman Cipiel, miesż- :
kamec ZgIerza, jechał wc~oraj po pija~m~ na, !owerze - do . ZgIerza. Na u;hcy
Z~le:sktel obok Nr. ~, z powodu na,dlmaro ,
uzycla alkoholu straCił ~o~nowa~ę 1 spadł ~
z roweru, uległszy ?razemom ~lała:
,Leka~z pogotOWIa .pO udzIelemu , ml\
pler~vszel pomoc~ Od~lÓ~Lg? w stame osł~b~onym do szpItala przy ulicy Drewnow4
sklej.
P OJo echało pO,g' otowie D, a

krańce

miasta.

· (idzie męty 'wiłdkomiejskie
-rozpleniły się

niebywal·e. .. ·

, ,
.
Wczoral WIeCZOrem ,na ,uhcy <?łowne}
obo,k rr. 45, został pobity 2&-letnt tkacz,
EI!l11 ndreas (~ąbrowska, 12). który był
wowczas W stame podchm1elonym.
.
Lekarz pogotowia udzielił m~ pierwśiej

pomDcy.
.
.,
.
.
- 54·letni Daw,id . Szerman (Zawiszy
Rozw d
. F" . . k
Koc. .h ai~ce s.er~e wariia. ta,..
Nr, 26), został uderzony na ulicy obok
rZQny :
''':I;
J/
. domu, gdzie zamiesz·kiwał przez niew'mewyrzucił SWą.. . 'starą.' matkę
Do lV komisarIatu przyprowadzono go osobnika ostrem narzędziem w ~łjwę.
niejakiego Władysła,va Krzyżana, umysłoPogotowIe udzieliło mu pierwSzeJ- po ..
na bruk~'
wo chorego, który zbiegł z Kochanówka mocy.
, ',
'
1 przybył do swej z(1ny; zamieszkałej przy
Józefa Warmc~a, zamleszkał~ ..pr~~ ul. ulicy l Maja Nr, 36,
.
Z drabiny.
~t,efana ~r. 5, zam~ldowała POłtCJ1" l,Z syn
K, przesłano do zbiorni miejskiej przy
Jej Franclsze~, zamteszkały przy mej znę- ulicy Zakątnej Nr. 44.
Wczoraj o godz, 3·ej po poło ŻOna
~ał się !lad ąią w sp,osób .niel~dzki c~cąc
dozorcy domu N!! 191 przy ul. Piotr kowlą ~muslć, aby wyprowadZiła Się z mieszZ 5"uszt owan'a.
skiej' spadła z drabiny, otrzymawszy obrakama.
W
'
d'
ż ~nia ciała.
'
.
.
_.
czoral w po worzu domu Nr. 74
Lekarz pogotowiaudziel ' ł jej pierwszej
Wczoraj Iozbeshvt~nie. .inił,ęgo ,:sy~alka przy ulicy JGda;lskie~ :sp~dł z rusztowania pomocy.
doszło do tego, stoPnIa, ze ' wyrwoł ją na 43-,l~tlll Ja~l Kow,als;<t, robotnik, uległszy H~~"'" ~, ~"'):$ • .*-1t<", tl4)4\v~ .r'
bruk z rzeczami, '
".
,ogolnym ooraŻ elllom . ciała _
' ~~ ~
t' ~Ph~#'~'~~''''''"~.
Wyrodnego syna aresztowano. '
,Lekarz pogotowi a uchieliJ mu pierw- ~
W
,szeJ pomocy,
' . ....ł;{)
-=rc".~,_':"" •.___ L : 8
EW ~łl:Ł;;~~~~~~7'n""-;'!~ . ..,...~7"~"...."""'-=....,.~ ~
....~
świetne ka rykatl.ry
- Och, tak w me mi'ękk,jle dłonie.
mel;nch~iijne-~~ ka; elus-;'::t ; - r~;e~ami ':~
ARTURA SZY~(A
. - I czegoby~ !eszcze chcia'la w ten mój Boże, i p~rę smętnych rękawiczek..: I .~ ztekstem J~ljana TL&win'a poleca
CIchy, mokry c1z1enL. _.
Bo deszoz ci i'.'~!e pad;::, pada i ~arka '
" 'sięgamia Alfreda Straucl1a
- Ach, pytasz crliegobym chdała l cze naSlza pada, i sl0l1ce nj;;; -świec;, wk:::
ul. Prez, Narutowicza (Dzie'na) 14.
gopytn chci:ą:ła, pytit,Sz, Cichego, smutne- kup, o kup..
' I '.. '
Cen:! egz e:UPl :lfza ' 15,aaa marek,
go futra na ', ~imę, ach, futra łzaw~go, sen-l
Spleen.
:tt
Os~atns~ ey"emplal'ze ł
t.vmentalnych pantofelków, och. tęsknych
~.r .;.-~~in ~~X~X~ł;U:t~,
.

·ranCJSze

Y

'<C_ •
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RnnLU[JA . ·nIf;1[ZECH

Łódź
~-go września 1923

Warszawska, giełda
(Tele nem od sprawozd.

"Expressu".)

NOTOWANIA WARSZAW-

TRZECI

SKIE.
Nowy Jork - 355.000 (w pryw. ohr.).
Paryż - 21.000.

ClEKJ.
Jork -33:),000
Londyn 1,415,000No~

Tendencja dla walut bardzo mocna,
dla akcji mocniejsza.

Pary! 19.'3SoBerli o.ott24

CZWARTE NOTOWANIA WARSZAW
SI{IE.

Szwajcarja

BeigJa 15,250.PRZEDGIEł.DA

wluło,,,a.

giełdowego

GOTOWKA.
Dolary -308,000

JERVSZA

Londyn - 1,600.0000.
Nowy Jork - 357.000.

WAR-

PIATE NOTOWA NIA WARSZA WSI(IE

SZAWSKA.
BeMa - 16.850.
Berl;n
0.002.
Chrystiania - 47.850.
olaucHa - 117.800.
openha~a 53.850.
Londyn - 1,366,000.
Nowy Jork - 295,500-299.000.
Pary:7. - 19,100.
Praga - 9.020.
Włochy 14.000.
Wiedeti - 415.
Sztokholm - 79.500
Szw~jcarja - 53.650

Londyn - 1.600.000,
Nowy Jork - 357.000.
Paryż 21.500.
Tendencja mocna.

PIERWSZA PRZEDGIELDA

GDA!~SKA

GDAŃSK, 26 września. (Telefonem od
sprawozdawcy giełdowe!!o "Expressu".

Marka polska -

38,'000.

mit;.

Nowy Jork -115 miljon6w-120

ORucm

NOTOW:_:UA GDANSK.IE

GDAŃSK, 26 wruśnia. (Telefonem od
sprawozdawcy J!iełdowel1O .. Expressu".

G-.E NOTOWANIA 'WARSZAWSKIE.
16.800.
Holandia - 116.250.
Jondyrt - 1,357.000.
owy Jork - 296.500.
arvt. - 18.950.
Pra~a 8.890.
rwalca";a - 52.950Wi.. deń - 410.
Włochv - 13.500.

Giełdy
PIERWSZA PRZEDGIELDA

TRZECIE NOTOWANIA

DA PARYSKA.
września. Niemcv - 0.ooon12 i p6ł.
Amervka.- 1",29.
Be't1ia - 8760.
An~lia 72.75.
Holandi,::I - 62~ i pór.
SZW'ajoarja - 2R6 i pół.
Bukar"'SZł - 780.
P"a~a - 47.90.
W;~de:6 - 22.
Sztokholm - 424 i 1'61.

GDAŃSKIE.

ki, aby \vykryć sprawców moroo. Pod
telegramem wid'nieją podlpisy wszystkich cz'f,onków międzynarodowej komisji
ślecrczej z wyjątkj,em przedstawicIela
'WIoch. Rada Amhasadorów przyjęła dl()
Wi<ł'@mDŚci sprawozdanie kOp1isji i wy·
raz li po.gląd, że mordercy muszą być
wy:kryci.
'

REFERENT USTAVVY O POtyCZCE
POLSKIEJ WE FRANCJI ZJEŻDŻA
DO POLSKI.
Nasz w~rszawski kOl'esp. donos::
W kołach
Warszawa 25 września.

GIEŁDA

I

I

"Teatralna~'

ul. Prez. Narutowscza 20.

-

s+

ł 3 _. . . . . .

MAGAZ~'N OBUWIA

J. D Ę B S K I 6-g(B;!:d;,~:a)20·

GIEŁDA PRASKA.

PRĄ,GA.

25 wneśnia. Amsterclem - 13.64.
B~lin - 0.43.
Chryst:ania - 560.

KC.1Jenhg:t - 62n.
!.cnc!,ro - ~55 i i~rll ~.czVlaib.
N"wy J('rk - 3470.
\v/iea~ń 434.50.
M::t:t:k:t lliem;~cka - 0.37
M:trka pohka - 100.
Pitryź - 225.
~Jn,DA. CHRYSTJANSKA.

pakca najnowsze fasony z najlepszych
::

Począwszy od jutra, czwartek. dn. 27
b. m. od godz. 5 po południu do godz.
7 odbywac się będą stale w niedziele,
v.torld~ czwartki I soboty

skór zagranicznych i krajowych

OBUWIE

przystępnych.

~~Cl!iMjtqwalWqf!i"iifa

five o!'clock.'i
z tańcami. Przygrywać
sympatyczny ZESPÓl. JAZZ.
MilOWY pod kier. p. Welnrotha.
Wykonane będą najnowsze amcrykal1~
skic Fox·trottYI Shimmy, Orle Stepy, "Jav .. t t. p.
Bezpłatnie wykonane będą utwory
muzyczne wedle żądania sz. publiczności.

CHRYSTJANJA, 25 września. Londyn - 2R 65.
Hamburg - fi 000006.
Paryż ...... 39.10.
Nowy Jork - 6Z1.
Amsterdam - 246.75.
Zurych - 115.50.
HelSiingfors - 16.80.
Antwerpja - 34.25.
Sztokholm - 34.25.
Sztokholm _ 166,50.
Kopenhaga - 113.25.
Praga - 18.90.

:;

DaT~~it~'cłl~:!kie

po cenach bardzo

W9łMMiQEW"fBI

[yrk A. CiniseUi
l WlflKI[ PRUmAwltHIA lI
ł1onsUant!!nowska

16"

DZiŚ

LONDYNSKA. '

LONDYN, 25 września. Paryż - 72.95.
BelC!ia - 83.75.
Szwajcaria - 25.46 i pięć-ósmych
Holandia - 11.60 i siedem-ósmych .
Nowy Jo.rk - 455.87.
Hiszpanj.a - 32,07 i pół.
Włoch" 98.75.
N:erncy - 550.000.000.
Wied~~ - 322.500.
Bukareszt - 975.

seimowych rozeszła się dziś wiadomość,
.,
,
iż w prZYSZłYm tygodniu zjeżdż~ do
CoCHA MORDERSTWA W JANINIE. Polski francuski sęnałor Eerang"'r. t-:tóAW. -: PARYŻ, 26 wrześThia. - VI ry jak w13dnmo. jr.-st referentem pro~,"~'tu
s ,nOgt'(ljmle, który nadesłała międzyr:a- ust.,wv (} ut:1zi r !enic Pc1Ece pożyczłr, 41)~
r(łdowa kOlIT!lLSja śledcza w Janinie na! mi!:lo7'lhv frank1w. D0r<ln~ ,"r mn zwi~.
rące Rady Ambasad9r6w, powiedzian'e dzić Polsko, JI!go~Jawię i Rumuni~.
~

BERLI~

nlEł

jest. śledztwo t n:.... a w dalszym ciągu, a
Wradle czynią W'sYle'likie mozlDw€ wysH-

ąMnae·W:azaą;łQ&SiW 2 ,

zagraniczne.

PARYZ, 25

MaTka polska - 35.000-40.000.
Nowy Jork - 130 miljonów.

; Lwowski korespondent "Expressu"
feleionuje:
. Strajk, który się rozpoczął we Lwowi dn. 24 b. m. trwa nadal. Strajkują
tratnwaje, gazownia, elektrown~a i wo::lociągi miejskie. Robotników zastąpiono w
instytucjach użyteczności publicznej wojskiem. Jak mnie informują, bezpośrednim
powodem do strajku było usunięcie przez
zarząd tramw<ljów jednego z urzędników
tramwajowych, który wystąpił na łamach
prasy lwowskiej przeciwko zarządowi w
obronie pracowników.
, Przebieg strajku spokojny.

b~dzie

wrześnI.

Buka:resm. - 322.
Chrystjanja - 11130.
Kopenhaga - 12580.
BE~IN, 26 września. (Telefon~m cd
sprawozdawcy gieldowe~o .. Expressu") .. Londyn - 323500.
Madryt - 9780.
Nowy Jork - 130 miljonów.
Medjolan - 3299.
Londyn - 593 miliony.
"
Nowy Jork - 70935Paryż 8,135.000.
Paryż - 4522.
Wiedeń - 183.750~ ~~"
Praga - 2121*
Praga - 3,920.000. ' tt~,.
Sof ja - 663.
,
Włochy - 5.965.000. ...
Sdokbolm - 1861.,.
BelgIa - 6.995.000.
Warszawa - 0.19-01
Szwajcarja - 23.250.000.
Zurych - 12755.
Helsin~for'S 3 185.000.
Holandja - 3.485.000.
GIEŁDA AMSTERnAMSKA.
Chrystianja - 20.800.000.
Kopenhaga - 23.475.000.
AMSTERDAM, 25 września.. Sztokholm - 34.500.000.
Londyn - 11.~1 i trzy-czwarte
His~oanła 18,425.000.
Berlin - 0.0000200.
TendenCja"lekko mocniejsza.
Pam - 15.95.
Szwajcaria - 45.65.
GIEŁDA NE\i-YORSKA.
Wiedeń - 0.0035 i trzy-<:zwarte.
Kop$nb1\ga - 45.85.
Kurs dzie~nv - 5 procent.
Sztokholm - 67.50.
Lon,dyn - 4.56.25.
Chrystja11ja - 40.60.
Londyn 60 dni - 4.53.25..
Nowy Jork - 254 i jedna-c:mwada ~
Paryż 6.25.
Bruksela - 14.02 i póL I
AmsŁercla't'l - 39.29.
Ma~ryt - 36.25.
Kopenha.ga - 17.89
Wt'Oc~y 11.85.
Pn~a - 3.0L
Pra~a - 762.767.
BerJ.:n w płac. - 0.00()()()082.
Helsiln~fors - 675.685.
Berlin 'tV żądani'u - 0.00000084.

GDAŃSK, 26 września. (Telefonem od
sprawozdawcy gieldowe~o .,Exnressu")

S ajk og/Hny we Lwowie.

~ł21c~one

26-go

SKA.

Marka polska - 40.000.
Nowy Jork - 120 miljon6w

B.a<Ma -

tauracja

Ł6dt

ag;;

iiDS.-'·mj4W ....

1.

,tElPWS mUIm.

IELDO

JlPitSS 1AttlUR!l"
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OIELDA KOPENHASKA.
KOPENHAGA.. 25 września.
Lon~vn - 25..36.
Nowv Jork - 557.
Han1bur~ - 0 .000001.
Pa"VŻ - 35.60.
Antwe1'Pia - 31.50.
Zuryrh - 100.25.
Amsterdam - 218.95-

Sztokholm -

147.50.

Chrystiania - 89.10.
Hels1nl!fors - 14.95Pr"ga - 16.75.
Rzvm - 26.10.

GTEU)A SZTOKHOLMSKA.
SZTOKHOLM, 25 września.
Londvn - 17.21.
Berl:n -- O.ooJ004.
P~,ryż - 24.25.
Bruk~la - 21.50.
Szwaicaria - 68.0
Amsterdam ...:.- 148.7S,
Kopenhaga - 68.15.
ChrystjaniĄ - 60.60• .
WaszynJ,łton 377. '
Helsintffors - 10.1 t,
Prarta ..:..- 11.45,
NOTOW AN1A BA "1:J NY.
"OWy JORK, 25 wrześni·a. Dcw6z do portów Atlantykll i Golfu
90,000.
Wewnątrz krain - 61.000.
Wywóz do An~ln -13,000.
Wywóz. nA. kontynent - e.ooo.
L"co - 29,10.
Październik - 28,33-28.38
Listoflad - 27,92.
Grudz.ieti - TI.90-27.~
Styczeń - 27.45-27.50. \
Marzec - n.4O-27.42.
Mai - 21.35-27.35.
Lipiec - 26.75-26.78.
NOWY ORLEAN, 25 wruśma. ...:.. '
L (),.o - 28 .50•
PaźdzteMi,k _ 27.48.
G ru dz',p. ń - 27 .36•
S
27 22
tyC"71eń . •
Manee ...... 21.11.
Maj _ 26.91.

LIVERPOOL, 25 wrześnIa. Patdziemik ...... 15.94.
Styc7"!ń 15.44.
WIEDElil, 25 września, Amsterdam - 27900.
Mar7~ - 15.22.
. Wejśde bezpłatne.
Począt ek o gO?z. 4-ejdPo813)OOł. ~ceny znlzone)
Bel!!rad - 823.
M'ti - 15.00.
logo z. ' Wlecz.
Berlin ...... 0.0054 i pół.
BREMA, 25 wrześni'a. _
t28~
SI. EngBer.
.
Nad;Ewy~zaj!l1y program
BrukwIa ...... 3984.
Bawełna amerykańska. CenA za ł
~~~.::~Rą~dS~r~~~'~Da~~~~.~~'=b@~-~ł-~~~~;~~-~-~
o_t_~
__
a_r_~_ia_%__________~~B_u-d_ap_e_s_~_t___36_5_.__________~~__kl_g_._9_0_.1_64_._0oo
___m_ar
__
ek__ru_·e_nu_·_e_ck_i_c_h.__~
"łfUl!\ WIEP.E~SKA

__________

Środa, 3 października 8.30 wiecz.

W~~IK· Kon[~rt ~Wiijt~[1DY
Bilety do aabyda .. ""le filharmonji od iodz. 10-1

ł

udział
biorą:

La~a

olf 3-7 wlecz,.

Hi'diOWska (skrzypce)

muzyka :tyd. ! melodje arjent.

dyra J. Hirszfeld

(fórtepj~

b. kapelm. opery warszawskiej.

Howy prOgram jemze ale odiplaWBaytb

piełal

ludownk i

dn~tq"

~tt. ~!_,

_ _ _~________---";'_'-="_-'---"--_ _ _ _- - '_ _

Osobliwości sądo"vnicłwa

Jak

angielskiego.

długo człowiek

jest

młody.

Trudny do rozwiązania problem: iak jtuk bczpravmemu

dłu10 człowiek

jest młodym, rozwiązał:!j młodości.

kwest;onowaru1i

re)

I

W związku z procesem Malgo •. C.3'ący rozpraw roo.swnuje daną sprawc; francuska abdem;a, określając w nQwe01
Akadem~'ll która ma już spore hr1Jellrfę
rzaty Fahmy, osbńonej o MlsLrl.e dla sądz.iów. to powołuj~ ~;ę on nic' tyłko wydaniu swego słownika słowo młodość' lat 1'1:1 barkach i której członkowie są w
lenie' męia, l,tóry byl bojt'1TI egip- na clo'vody i f~kta c:h ,lttl"cwne przez o. jako "okres życj,a pomiędzy 20 a 35
podc:nłym , ..-ieku - prawdopodobnie u.

ro·1

wspomin-a $lmrżcr.'e, ale także nie wypuszcza z pod kiem".
' wl"puje scbb dla swoi-ch ,;nieśm;ert.el.
o oS0bJiwościach angicllokiego u-;ta tiW1Lgi F:l'[,1umcl!tu i śWjldectw obrony.
Fran.cuZll , którzy lubj·ą być bardzo; nych" wieczną młodość, a jej oheślenie
WOd:lvistwa S' dowcgo.
N:ek;edy jedr.-ak jl;:d,m u~f-ech przewo· długo młodymi. ohurzyli się na tego rooz...'\ mrodości można porównać tylko ze świa.
Gdy oskarż0ny staje pr!.ed sąc.lem Zt<l. dn,icLąc~go, jeci;-w słowo mogą wywrzeć ju kaf2'goryczną decyzję. To też współpra I tepoglądem d2llecj, uważających za staTe
pore~n:cnt~ zbrodni to pjcrwszcm pyta-. n:\ sąd wpływ d~cydujący. Dlatego też COWTl'i k "Tempsa" daje wyraz opinji ogó- . ~o każdego, kto się jut prze~ł bawić
nIem przewodn3cząccgo trybunału j~st,l w Ann1ji s~clzh ma i,sŁotnlf~ w swych rę łu, gdy powiada: "osoby, liczące ponad I' lalkami".
czy oskarżony l1znaje się za. winl1~go lub I knch los o .1iari;onego, i na salach sądo 35 lat eners~iczn~e zap1"otestuia przeciwko
niewinnego.
wych dopiero po ,~ygłoszelliu prxez prze--XX--l\'btgornta F;.Jll11Y oświadczyła n:\ WOdl1iCZ;;tc('~o jC20 ,;resun.e" nglicy Z'lw~tęj)'~, że jesl niewinną, a ocl.pC)wicd~ l,:;adaiq, się pomięd~y sohą,. r:t.y proces
rek~a '
Londyń~
tnka pociqrLa 2..1. sobą stras'zn~ kon.sckwen skończy S~E< k, rą śmierci luh unicwinniecje. Jeżeli napn. oskarzony uznaje SIlą niem.
olśniewają
za winnego, to nieuchronni~ prawie zos~a
Typowym przykładem wpływ'u i wta. Pomysłowość,
je skazany, t>Je Słąd bierze pod uwagę jego dzy przewodniczącego sądu jest wypadek
przyznanie się do zbrodni i szuka tytkI) na'5tępujaSY! zanotowany przez; współpra
okoliczności tagodzących, tak, że n.awet cownika "MaHna". Znaidowa,ł się on pe.
. Ruch w ~lnń.cy lond~!kiej, zwanej świetlnych.
w razie popełn,i-enia mordu mofe OStCZ;~- 'wntt:go razu no. rozprawie sądowej, w któ PiccadiIIy, jest szalony. M~eszczą się tam
Lśnią, migają iI błyszczą tysł4cz:ne ~ule
dzić oskari:onemu kary śmierci.
rej chod7.iło o te, że orr.nibus konny pue wszystkile praW'ie teatry i musie-hall'e. tyny, zapowied'Zi, depesze z: ostatnie;
Jeżeli oskarzony ośw:b.dcza, iż jeM nie jechał starszą już, głuchą kobietę. Ko· W godZ1inach wielCzornjch, po skończeniu chwili.
Tłumy, wyIOhodzące z przedstawie6 ł
winnym, to sąd musi dost~trczyć dowodu biela ta p~V'ażn.ie raniona, żądala wyso- przedst.awieti,
jego w;ny, w braku którego następuje u· k iego odszkodowania od towat"Zystwa om
z czterdziestu dwóch teatrów
koncertów, całeml kwadraMami przyglą
l1iewinniellk Jeżeli jednak sąd je~t pr7.~ tl.lbusowego,
jskkoI\t>-1:::k
świadkowie wylewa się na 111<ilcę stłoczona wielotysię d.ają solę tym cudom sprytu i UOWOC1lesne)
konany o wiu,je, wówczas przy hwycony stwierdzali, że okczała się ona w chwili czn.a ciżba. Tłok jest tak olbrZ1ymi, że technikTJ port,lSlU'Il.ym pTZeq; chochlika...
na kłamstwj~ oskarżony, zostaje S'kazany wypadku wyso.cc n~eolEtrożn.ą i, że woź- pojazdy i automobile mogą sj:ę porusZ-'łĆ zysku.
bez Htości na najwyższą karę.
nica omnibusu. jadącego wojno, uczynił naprzód niezwykle powol:. Ale niebez·
Gemusz kup$ecki XX ""~ku ehwłamł
W ten sposób Małgorz,a.b, Fahmy przy wszrystko co było w jego mocy, aby po- pieczeństwo pnejechania, czy zde.rz~'llia naprawd.ę porywa.
znając si~ do winy, może osiągnąć wer- wstrzymać konie.
si,? zostaje spotęgowane prZ!2Z rJesłycha,
dykt, SkaZl!jący ją na dożywotnie więzieSąd zdawał ,S1;ę w.łuć, n~z sędzia. ne reklamy ŚVJl'eUl1Je, które poprostu 0- ~
~ ł~· Oł
nie, jeśli zaś występując jako niewi:nn<t., przewodniic:zący reasamuje tre'!ć ro~pra", ślepiają. Na dachach i murach kamienic
f
łbie!
będzie, przekonana przez sąd o swej winie i oświadcm:
.
na specjalnych transparentach, grają, roje
• .•
• ~
AnmgiieelcS~., kfrUarnSeyuASkim'b~:-d
to możo p6jść nawet n.a szubienicę. Z o- Z rozpt'nw wyn&a, że· kobieta by- nią się, zapalają, gasną tYSliąCZ1lI:ll napisy,
..
IIttatnich don.leSlieti dowiadujemy sj'ę, że ła bardzo nieoslrożną i że woźnica nje godła i obrazy...
powr6clł,
Deb.Plotrkowska 120.
IJOstała umewinn.to.ną.
ponosi winy. Ponieważ wożmca j·esŁ nticPomysło;wość 1: orygin.'\lno!ć pOSlZlC'Ze- Choroby skórne, wlo- W Aft.lflJ'i
rozstr7:Vrla}'ący
<'Ił015
llK\ sąd. wf'nny, ""zeto i towarzystwo onmihusowe 't <:ólnych konceptów rekIamowych jest u- sów, weneryczne f mo- POSZukUje wspólnika do
~6
- } ..
5
1'11"
czoplciowe.
dobrze prosperuJ~cego
'ego władza jest wyłączna i absolutna, nie powinno wyna~rad.llać wyrz~dzonej derzająca:
Leczenie światłem (lam- interesu e m.nuf.k:t~
lliemn.iej jednak olbrz.ymi<\ wła.dzę posia- szkody. Jednak adwok3t tej ltobiety PO-I
Olbrzymi p'ie$ pali papierosa. Mruga
k
f
ptty ul. PtotkowskIej
1
da przewodniczacy
sądu,
Prz.ewodn,iczy
wolał
si"
I'~a
to,
że
towar'ftrstwo
omn.ibucezami
i
macha
ogonem...
Wszystko
to
pa
rarcoRwa)
promłe.
(sklep
fronŁowy). Oferty
"(
-]
nami ontgena.
sub .Sklep frontowv",
on rozprawom i ma 00. p.rawo i ooowjązek sowe jest instytucją bogatą i zasobną. ! oddane jed za po.nt~cą kqkun:1~,tlt tysięcy
Zawadzka N! t.
-'~
po Ulkończetlltll .074>raw zreasumować podczas, ' gdy j2go ltUjemka je~ kobietą · tar6we!-.
Pn1l[uJe od 9-1 jod 5sprawę dla sądu, W ten s,poOOb w poje. biedną i chorą. Jest to argument, który
Tuż obok wylewa aę z olhrz.ymiej ko- ~ oan od 04- S. ~. zagl"ęła n:ldkarta od
dynku, w którym gra toct.y się o głowę ma swą warto9Ć. Do was, panow'ł e s~dzio lorowej butelki si:ruga wina - i napełnia
Dr. med.
p,szł<0rtu na !mię Maroskarionego, ostatnie słowo należy lllic do wIe, m.lt>ży rozstrzygnięcie...
ł ki'clich. - Plakat świetlny. Naprzeciw'itferS!Zller ~llr:?rykilpe;::ań~~~~~
obrony, lecz do sędziego.
Rzecz oczywi'st:l.. że sąd sk:łzał towa- ,ko na dachu 8-pięŁrowęgo domu, grają w
• 11.,
ł.aska\\'Y zna1azea pro.
Prawdą jest, że bezstronność sędzie~ rzystwo lU Ivpłacenie 500 funŁ. szterl. od II tennim mu.rzyn i elei!ancKa f.rancuska.";łe!on~ 16.
szony je$t o zwrol do
go a.ngielski.ego należy do na;Iepsz;ych tra szkodowania głuchej sta.-d§zce
Także reklama. Pi~ma r6wn~ei wsp6łza- ł ~Qro~y dZlucl I ~!!ręł~n8 IIdmlnistrł eji ninl~jmgo
ctycji angielskiego -sądu. Kiedy przewodni
wodrnczą ze sobą za pomocą reklam rZY1mllje od
l pisma. .......
2:25-,
_
q.
_
m.... sm A n
s t
..
__
• d MV1.
tU
•• J ...
•
UAi.aaaaz_
A
skim •. ,Malin" paryski

-e

świetlne.
blask i elegancja poprostu
vrzechodniów.
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O-r--yg--·.·nalny-

notesiku, aż wreszcie nad samem
sen go zmorzył.

I

po 'pokoj~ch i kor;1arzu mieszkania. fort" w pok~i~ Nr. 21.
Nie miał od żony ar"j jednego listu. Nie I
- nnht-'I'Q l)zjektlie ci .Tózefie. SĄd!
kąpielowy
był pewny, czy z,aj(!chała szczęśliwie do zdrów!
D
...1 .
W prz.cdzi!'l~ IlT-ej klasy PCdągttlfSopot. nie wledz.iał, j.:'..k ~;ię urządził jak/-.
:--0-który wyrusz)'ł z Łodz.i o go.dz:nie dr!l&iej się czt. je, kiedy zamierza wrócić - ( • cw
Wieczorem o 9-ej pan Hierom."7l
n~in.t1t czferd:deścjl (z opóźntteni~m), sie· nic woda!) i ciekaw był innych szczegó- wkradł się do hotelu "Comfort", otworzy(
Pan Hi-eronim Marchewka patrzał za dmala pan~ Jar;ina, ~ domu Wysyp~a, łów, .które czyteln:~ów, .jako w. s?ra~ach drmvi pokoju Nr. ~1 i. scho~ł się za. pant
znikającym w ciemnościach pooiDgiem bit ~~zł,a k~x:nCi!~kl i myslaht o oSlWe~ męzu. osobIstych pan,,'l H1<erOn111~a mDl~~ W!!llte, I waneOl, gdy dow~dz!ał S1ę ~ numcroaz wyp~aw"a.
dr.ugo, aż czerwona laurka umieszez.ona ktcry: Bog WIC, co
rt\so~anych, tak bardzo m\:eresowac nife we.go, że p:zed d~esrątą. gośer.e tego po·
na ostatn.im wagoru-e roztop.jła si,ę zupet~ . J;1La.'rO.W Y s! uk oki
t . koł l?.fl,stra)3: tak
h I~en- pow1Inny .
l
d d
d n " ! kOJup wracłaJą • z mółlast..~:,_!
.L-"
n'e w mrol'" h noc ·esi.ennc·
nie 1 paru. J... nma ·w a ~H? me Jano o 11lnh.l
oto wys al: prze
woma
lam! te e
o up ywte p
gVULll<lly Ul':r.W1 SIę o.
. Na
. \.~~ b ł y. '2;:z.U e ł~·
sto I fin. rozclmśłanyrn sied::en1u. Trudno! gram do znajomego w SopoŁach, który tworzyły, a te było ciemno, pa,11 Hieronim
1II.~1 l' r:eltr°n~ y o JU "'aIP. l~ pu d' I Trzeba te kilka godz:n prz,ederpi-eć, al~ jakk.olwiek pani- J,mlny n.;c z.n.a osobiście, nie mógł rozpoznać twarzy, ale wyCZUl
me ,l CWI a 15 arze prze"'l) 1 SIę prze
t
d'"
1k"
T' l ł'
".
l .
• ". . l O '
ł·
' h k:
oczyma pana Hie.rol1Jima i l.n:kali w cze- ZŁa bOdo- zYJe slęd~ll. p aZ.YteSOPćOC lej. h oz a e lad~wo poznac. liną mOI.zJe na 'P a-;y ze J"'Ią I "Jego 1 pol.nk':..a. wasząk cy; mI a. \.t
•. h
"g d
·0 ę l.'!e pr.::.w ZlWy raj
że na suc ym \"zg ę u na oryglna y 1 a-p.omaranczoi a-pomara czowy lnJ~Jum t\pit.e owy le·
ł USClll.C
senDl.,
o worca.
. k u (pam. J
'
ka Uha
~- 50b'1e uszy ć wy k
'
k
' l
ki"
...
,
.
.
pras
anUla
_ ostjum
ąple owy,
~ory noSl;.
go .Gon.y.
Wow~zas dO~)1ero sp?~trzegł,. ze z()~ W tym celu specjalny kostjum kąp!eJowy.
D~iś otrzymał oepowie.dź:
Gdy kochankowie ml'eu już połączyć
stał sam . J.eden WjęC ~o.dl1ll'O~ł. kołD1~rz p~l który oodobn'O cały świat ma zadziwtac
"Kochany Heńku! Jest źle i przyjeż- spragn'io.n.e usta w płomiennym pocałunl'U
ta: wsa~'! ręce do kle,Slzetli1 1 powlokł SIę swy~ l.ila-?omnrJ.ńcz.o~ym kolorem) i Da dżaj! Twoja żona j~s.t .tu rzeczywiś;-j~, -z z~ paa;awanu wyskakuje zdradzon.y
uIlc~;l .I_kl~~ł
..
nad d~rkozkarza'b'
b
trz-ec w złote ~~onko, Jak w oczy kocha. ale ... wolę ci resztę ll-$1tnie opowjed~ecl pan H!eronnm z apoS'trofą: •
'Ił. 0, \. ': S'lę oroz a 1?o wy olJStym ru l1Z~O mężulka.
,Jeżeli masz jeszcze hono!' meża i dba.sl.
- Hola! Chyba m.am WIększe d'o tefo
ku mleJsklm, a pan ?lerOl1ljl!l1, .op~rłs~y
Toż to raj bl}dde ... istny raj ... Sopol.". o hon.{)t swej żor:y _ przyjeżdżaj nalych prawo. n.iż ty, młokosie jeden! - .
~!~~~ ~ ~odn5ikę, D1J:sI<t;ł o swoJeJ z~le'IS!ońce ... Lil~a~pcn::arańc~wy kos~jttm ~ą miast - bo jutro może już być za późno!
Struchleli oboje i kobieta ze stnchu
IdOla \. YJc~hala pOcląg1{~m, ~y:h~;[.ą-lrlelowy... Zdzjwlcne nuny ... raj ... raj.. .
Twój Józef".
padła zemdlona na krzesło.
cym z ŁodZI o .g~z. 2.40 (z opozn1eru.~m" raj...
Pan llieronim iV.Arcilewka uCZlUł lodo
Powstał krzyk. Kochanek złapał HI~
do Sopot. DZlwnle mu hylo na du&y.
. Slowem - pani Jan ina usnęła w po. we zimno. twarz nabrała. mlecznego ko.. ronlr.1a za guzik od marynarki i trząsł n:m
Zo!!a J~go, pani. J~n.inn, z domu \V'/y_. ci:;.gu.
loru wskutek czego wy~]ądał jak zsiadłe z całych sllł.
~!pk~\ byb d.ość przystojną szatynką
mleko..
.
. .
~ Czego pan tu cbce1ł Co Prut tu
.~ pa(~3./\ ~7.ęs<~o komus w oko: z czego I
I ZltDetn!l'e zapomruała powledzi ec "do
WSIadł do poc,ągu o godzLruC 2.40 ~z robI11 - : - .
. .
p:m - }:1.rCneWKa był b:'l'l'dzo n~e7..ado·wo- branoc" &wemu wS(lól-pasaterowi, . który opóźnieniem) i mknaJ jak strZ.c'\ła , ~le
- .co }~ tu robu~1 - pytał ~ZlWI01ttJ
tony..
.' •
,.'
••
• ')alił spokojnie papiero..~ i wżrok,jem Cli. nona w serce n,i ewiemej zony.
pan Hl'eronJ'm - co pan tu r~b~?..
N!e ~hclał JeJ ~vłD.sCj'wle. PUS~!Ć same! iowcJ jej czerwon,e wargi i PTZ,e zroezyste
• - J~ pan śm!'e wchodzIĆ do mego
w bl::, dlltgą podr6z, ale paru JamnJ. z do- roweeki ja$no-niebi-esklch oczu.
UliIe<lli w curoi1erence na Langgasse. mleszkama?!
.
n~lI WY"YFb, ~a!{ ~o dł~tl!o pm~i~a, ll.,lr I
Kto jechał nocnym pociągiem, niech
- Gadaj gdz.ieś ją widział i z kim?- A pan myś!i, te moja tona me ?"ar.
S\ę P''Z'y":l li bJ a , ze vVrC",Z=i;e ul{!gł Jej pro~- ~0bie pr;;:.Iyponmi, jOlka nLtda zieje z cz,:lrnej I?ylał drżący nie wiadomo dlacrego p!in ta tyJe, co pańskt umeblowan.y POkQI?!
bom.
.
.
. nncy za zamiloną szybą i jakj'e wstrętne T-tieron·l!'.
- .Taka tona?I
.
, J tctaz oto m.Y'5J~! w d(?rozcc o swej myśli przychodzą człowiekowi d,o gf·a wy
- . Widz.iałeill ją na plaży z jaklmś
-: Moja tooa, którn w tej chwill
zon~!!, o mdłym 7.yCIU słom~a~.~~o wdow: na widok śpi~cci kc.bicty z lekko cofniętą bardzo syrrpa~ycznym, młodym człowl«:- mdleJel .
•
ca I było mu coraz ~ntltnleJ l dZ!\'m:~J w t"t ałówk[1.
kicm. l::.legancko ubrany i pali tylko cy- To patiska żona??? Czy pan pt...
na dmiz)'.
Trzeba mteć doprawdy ~iłną wolę. bv ~ar~, Nic d;dwn<:go, kostjum twojej żun.,. ;any?! Doro~:ka n:,tgle staneła przed domem. oprzzć 5!ę poktlsie, ale spół.pasażer pani bajeczny! N(', i S:lma postać - też coś
gdzie mic ctlkał i ran~Hbel"onim zoshł J;;.ni!1y ChCr01Vd1ł chyba nn brak woli i dla i znaczy...
Pan Hieronim odnalazł żonę ll~ drugi
wYI". . any z z.adumy.
tc:go nic l~'a!Uyś!aiac :::;ę wi'!le tUl pJierw· I
- Czy \V1esz. gdzb- się spmykalą, dzień. Była ,vdrowa, czuła się dobrze, a
Zaplacił pijanemu dorożkarzowi za ~:i':ym lc::"z'jin ofZ'ys!:mku - zrljął z ~6ry fi ce robją, o erem rozm.awbj~·,' -- nre pDmła dlatego, że mi.aJta zmartwienie.
łl<>cny ku·rs i pnwt.6kl się po schodach ci:) wali'dH; i v.ryRzedL
Owszem, intereso~'aiem się trosz./'
Ukra-d1i jej z pociągu walizkę, w któ.
tnl'eszkania.
-- kr-, tą '"1rawą z amatorstwa, cle co ze sobą rej był nowy, lila-pomarańoczowy k~tjllm
Długo leżał w łóżku i me móe:ł zasnąć. I Pan Hi~ton im March~wka' od tygodnia I robią nie wiem, zresztą łaiwo się dom'ł- kąpielowy.
Czytał ga1Jeły, przegląd3.ł nots tki w swem Ibył zder.erwow?ny j ~()Jfąc:rkowo spacero śleć. A spotykają się w hotelu ,.Com-I
B o l s k i.
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LWYCI.A.'" 7. '1\;. " 7D " " .r"-.n •• 1imetn,,,,y (n~ sIroni. li szoslt\ \'1 TEK ClE: roll:· !!SOO ta wlern mIlilII
trl'lwV tn3 ,tt. 4 s:'palt,,; '·A~;';~I.ANL. mk. lS00 za wie«z milimetrowy (al str. 4 szpalty).
NEKROLOO
IIIK. 'Etl " .:l~,c>. IT.IIIO,·.tr"."J:' n3 sk 4 szp~lty). Ztr~czyno.,e i uślublaowe po tei< śele mil:. ILOOoo. Z.
nll. ,cow, o 5\; p'o: . •',o,,,j. Zo!!ran. o 100 proc. dro!cj. Za terminowy drall: oglosaeli atl..rnlnlstr. nIe odpowild

lledakcJa i AU111iaistl·acjlł. PićlTl<"Ws:.:a ~!!. TelefOlI 22--14. - - til.:t.L:iny przyjf.:c reda!;q1 6-7 po po~udniu, RęKopisów nlezamówlooych nie zwraca się
Kaida nowa podwyż!<lt ebewlą:t11je w!S:lystkie jut przyjęte ogłoszeni a ~;) tmlMj c~n cez upl'z~r:IeS'0 zawiadomienia,
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