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Dowe ~lieło Jrawi[y tran[u~~ie1.
Liga narodów przesłała wszystkim
swoim członkom projekt paktu gwar:ancyjnego. Pakt ten przewidywał użycie
siły z.brojnej przeciw państwu, które się
wyłania ll: pod przyjętych zobowiązań.
Obecnie sprawa ta stała się głośną na
calym świecie, gdyż jedno z najwj~k
szych mocarstw, które było spółtw6rcą
Ligi narodów i walczy o rozsr.erzenif.! jej
działalności, odrzuciło ten projekt. Pań
stwem tym jest Wielka Brytanja.
Motywy, kt6remi się kierowal rząd
tllgieIski przy odrzuceniu tego paktu ,
zostały ogłoszone niedawno
w prasie
angiel$kiej. Mac Donald wychodził ze
słusznego zresztą założenia; ze stosowa
nie siły przy utrzymaniu pokoju stworzy
silną reakcję w poszczególnych państ
wach i przyczyni się jeszcze bardziej do
zwiększenia ibrojeń. Również sprawadowództwa wojskowego nad wojskami
podległymi Lidze narodów · stworzyłaby
nowe spory i intrygi ze strony wS7.elkich
toili tarystó w.
W ' końcu Mac Donald uznał projekt
ten za nierealny jeszcze dlatego, że w
razie konfliktu dwóch państw interwen
eja. siły zbrojnej Ligi narod6w byłaby
zbyt p6tna, gdyż jej sfonnowanic wyma
ga pewnego okresu czasu,
Zdawałoby się, że
członków Ligi, którym

więks~

część

chodzi faktycznie
o utrzymanie pokoju i realne rozwiąza
nie sprawy rozbrojenia oraz b~2:pieczeń
• t .9'", pod zielą zda.nie Anglji i ró Nni eŁ od
rzucą ten projekt, Jako zupełnie niereal
ny w obecnym czasie. Stało się jednak
inaczej: jedno z państw sojuszniczych, a
mianowicie Francj,J. nie tylko nie poczyn iła żadnych zastrzeżeń do tego paktiI.
lecz wręcz przeciwnie postarała się o to
by został on najszybciej ratyfikowany
przez swe ciała prawodawcze, a tym sa
mem uzyskał sankcje wybrańców narodu
Dziwnym wprost wydaj.e się to szybkie
.
_
forsowanie projektu w parlamentach Pełhy sk'ład konferencji !ondyńskiej. Po6rodku Mac Donald, obok niego"z obu strol'l
franc~skich i to ":'1 czasie nieobecności
. Herriot i De Stefani, włoski minister gospodarstwa krajowego.
premJera francuskIego w Paryżu.
Być może, że pogląd HerrioŁa na spra !!!!!!!!!!!!!!!~_~~!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wę bezpieczeństwa pokrywa się w zu.
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fortunną chwUę kIedy głos AnglJl na ca

łym świecie jest prawi-e -

decyzją, z
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którą liczyć się muszą wszystkie pań-

Itlva.
Tembardziei, 'że Ameryka od której
uleżą w pewnej D1ierze losy Europy
r6wni-et popiera stanowisko Mac Doualda.
Ratyfikacja tego proJektu przez Fran
cję jen wprost rzuceniem ·ręka wiey w
stronę Mac Donalda, kt6ry napewno wy
ciągnie z tego odpowiedriie konsekwen
(:!je.
Z~żywszy to wszystko, musimy
przyJŚĆ do przekonania, że nie może to
być nic innego, ja.k wyzyskanie trudnego
połotenia Rerriota w Londynie i chęć
pozbawienia go fotelu ministet'jalnego.
Poincare stosuje .,; tym wypadku swo
1ft: starą metodę uderzania w najczulsze
dreny.
Prawicy francuskiej %ale~ało na wy_
wołaniu nowego rozdźwięku mi~
Francją i Anglją, gdyt d~y ona podstęp
nie do ro~bicia konferencji londy1iskiej.
'*1
Również i Polska otrzymała zapew
nie projekt tego paktu gwaran~yjnego.
Nie wiemy czy nasze mini'Sterstwo spr.
zagranicmych zajęło odpowiednie stanowisko w tej sprawie i przesłało odpo
wierli Lidze narodów. Musimy więc zwró
cić uwagę, te ratyfikowanie tego paktu
przez parlament francuski nie móże być
miarodajną wskazówką przy l1dzi~laniu
odpowiedzi, gdyż moglibyśmy się narazić
na podejrzenie, że popieramy stanowisko prawicy francus'kiej, która walczy
zarówno z Herriotem jak i Mac Don.al;d,ęElt / '
. .,.
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Całkowite

przemysłu niemieckiego
sytuację . w Anglji.

uruchomien-e

. LOnDY", 31 lipca. kant6
ng eiskich lord Birkenhead z ler e głos w tej spratelegraficzna "Expressu",
wie.
JJTlme.~' przeprowadził ankieUnJa ta, do kt6rej należy 1700
tę między bankierami angielskiefirm
· ngielskich reprezentuje
mi w sprawie gwarancji dła poprawe
s krzydło przemysłowców
życzki niemieckiej.
angielskich
.
Wynik' tej ankiety ma byt ogło"ies
ęśliwa walka o cła proszony w dzisiejszym numerze:
tektycyine
prowadzona przed
Jak Si". dowiadujemy w koła~h wyborami była dziełem tejże unji.
City panuje przekonanie, l~ nie
Dziś podnosi ona znów głos
można dopu'clł, by Franc,a o- i ostrzega przed udzielaniem
trzyma~a prawo samod~lelnego przez Anglję jakichkolwiek gwawyatąpu!nla w razie nlewypeł- rancji dla pożyczki niemieddej.
nlenla _przez tUemcy przyjętych
Wedle zdania tejże unji fabry:'
zobowlązati.
ki niemieckie znajdują się w
"Iemcy są bezwzględnie lep- świetnym słanie. Robotnik nieszym dłu~niklem niż AustrJa i miecki jest bu lej opłacany od
WCHlry, ale politycznie przedsta- robotnika angielskiego l pracuje
wiaj .. wlfłk8ze niebezpleczeftstwo dłużej od niego.
Tylko mifłdzynarodowa gwaPrzez spadek marki ni mlcerancJa zdaniem k6ł bankowych ki j przemysłowcy nielnieccy pol1'Io*e naleiycie zabezpieczyć po- zbyli się zupełnie swoich dług6w
:łyczkę.
E. S.
w wn trznycft.
Co prawda przemysł niemiecki
LO"DYH, 31 lipca. znajduje się obecnie w stanie
Specjalna służba telegraficzna ,,1!~(lrcs.iC .
kryzysu, ale jezell się im udzieli
Sprawa pożyczki dla "Iemiec pomocy pienię!nej to nlezwłocz
zostanie prawdopodobnie prze- nie alę uruchomi, co wyJdzl
nleełona na teren par2amentarny, na szkodę przemysłowi anglel.
gdył z okazji petycji un)1 f_bry- .klemu.
Specjalna

służba

pogorszy

Z tych względów nalety szcze ..
g6łowo zbada~, jakle skutki wywoła udzielenie potycki rUemcOlll.
WystC\pienle to anglei5kich kół
przemysłowych
zupelnie
jest
zgodne a: polityką "Mornlngposł"
i prasy Rothermera, kt6r2! wyst"puje gwałtownie przeciw U·
dzieleniu pożyczki Niemcom.

E. S.
TURCJA CHCE WYSIEDLIć EMIGRAN
TóW ROSYJSKICH.
Sp t' q " ln8

słu ż ba

telegraficzna .. E .· I'f'lłSU"

Konstantynopol, 31 lipca.
prasa turecka występuje prze*
ciw udzieleniu prawa asylu emigrarutom
rosyjski>m i domaga się ich natychmiasŁo
wego wysiedłenia z granic Turcji, fakt'
niepożądanego elementu.
W ostatnim czasie przedstawiciel Ligi
narodów zmuszony był intc'rwenjO'Wać u
nądu tureckiego i przypom.ni~ć, że TlKcja zobowiązała się w przedągu 5 lat
udzielać gościny emigrantom rosyjskim.
Ogółem ~naJjduje się obecnie w Turcji 7.000 emigra1lltów rosyjskich. 3.000
emigrantów jeszcze w clą.gu roku bietą,oe120 opuazeza T~.;. r'
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Przed wyborami w Stanach
Re\v-oluc·a
Zjednoczonych.
w Brazylji.
Wielkie zagadnienia przywrócenia
, Nowojorski korespon~ent "Nieuwe
Dormaln ch s tosunków w Europie, które Rotterdamsc~en Courant
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P
tyczyły one Ligi narodów i wo nosci retąd nadchodzą tylko skąpo i niekomplet ligijnej. Pierwszy domaga się bezzwłocznie. Okazuje się jednak, te rządowi doZ dn
nego przystąpienia Stanów je oczodrugi żąda, by
tychczas nie udało się opanować ruchu nych do Ligi narodów,
powstańczego, który niełylko że jest partja demokratyc:z:na potępiła wszystwszechwładnym panem w swem gł6w- kle związki tajne i zobowiązała się. że
nem środowisku, w San Paolo, zajętem
po doJściu do władzy, wszelkiemi środ..
bez wielkiego wysiłku, lecz nawet prze- kam! zwalczać będzie
zar6wno Ku..
~osi się zwolna na sąsiednie stany.
K1ux-Klan, jak wszystkie inne taJne orPowstanie wybuchło na tle dążności ganizacje, prześladujące kogokolwiek za
ao utnymania JaknajszenzeJ samodzłel- Jego przynależność rasową, czy religijn~ pruz poszczeg6lne stany. Według n ••
Na wspomnienie Ku-Klux-Klanu pobowiem konstytucji brazylijskiej prawa
U pa6sl, z kt6rych składa się Brazylja: wstało w sali ogłuszające wycie, jak gdy
lit bardzo szeroko określone,
W sweJ by wszyscy czekali byli na ten sygnał.
wewnętrueJ administracji są one całko- Połowa posłów powskakiwała na \trze swiele autonomiczne l zazdrośnie strze- ła, ta6cząc, wydając okrzyki triumfalne,
ltlt swych praw. Tymczasem obecny pre powiewając chorągiewkami. Na galerEydent Unji brazylijskiej zapragnął prze jach tupano i klaskano, sala trzęsła się
prowadzić szereg reform w kierunku od łoskotu i krzyku. Następnie oznajwzmocnl~ władzy centralneJ ł JeJ miono, te nad katdym z owych wnioswpływu na prowincje. Mianowicie chciał k6w ma się odbyć dwugodzinna dyskuson przeprowadzić radykalne reformy na ja, poprzedzająca głosowanie.
czelnikom stan6w. Stąd przyczyna wyW debacie nad przystąpieniem
do
bezpośred- Ligi narodów, obydwie part je starały się
buchu powstania, kt6rego
111m powodem byłb zamordowanie ouce oddziaływać na z,gromadzenie środkami
na z francuskiej misji wojskowej.
najsilniejszemi. Mówiono' dużo o Bogu i
To przeciwieńtswo władz prowincjo Opatrzności, aż nazbyt często naduży~alnych do władzy centralnej już i daw- wając nazwiska zmarłego
prezydenta
.ue; było powodem rewolucJi. Rewolucja Wilsona.
ł
W roku 1889 j która wywróciła
cesarGdy jeden z mówców zapewnił zgrostwo i 'zainstalowała w Brazylji republi- madzenie, że wielki zmarły p'oprzez jekę zupełnie arialogiczne miała
przy- go ramię patrzy na salę it potaktuje jego
cz~ny. Rząd ostatniego cesarza Pedra słowon:t, ludzie ryczeli z zachwytu. _
D, próbował wzmocnić swoje wpływy na
Ten sam mówca tajemniczym szepniekorzyść władz stanowych, co ostałe- tem i wśród łez spływających mu
po
cznie on i dynastja Braganza zapłaciła · twarzy mówił, że umierający żołnierze,
koroną. W obecnej rewolucji, bo jako ta których pielęgnował, w ostatniej chwili
ką należy niewątpliwie uważać 6w ruch tycia prosili: "Kontynuujcie nasze dzie.powsta6czy, oliwy do ognia dolało ban ło, niech nasza ofiara nie będzie daremluuc,t wo banku "Banco hanzes parą oną". Kobie·t y zanosiły się od płaczu, męż
BrasU" dzięki kt6remu przepadło dużo czyźui r6\vnież połykali łzy, a oklaskom
oszczędności drobnych. Pozatem poważ i owacjom nie było końca. Co wcale nie
rolę w podsycaniu antagonizmów w przeszkadzało,
by następny m6wca,
alerach rządowych odegrał generał da przeciwnik Ligi narodów, zbierał takie
Fonseca, rywal obecnego
prezydenta same oklaski. Głosowanie byłoby się od
Un~, bratanek admirała tegoż nazwiska, było stosunkowo szybko, gdyby nie gagłowy rewolucji z roku 1889, Id6ry po- lerie, robiące istne piekło. Przewodnisiada duże wpływy w wojsku i już przed czący rozbił kilka młotków, przywołukilklt miesiącami próbował
urządzić jąc rozhukane masy do spokoju,
gl'Oził
pucz wojskowy w Rio de Janeiro.
opróżnieniem galerji, czego jednak przy
Rewolucje lokalne są w Brazylii !Ze szalonym podnieceniu umysł6w wykoezę niezbyt rzadką i k06czą się nalczę- nać się nie odważył. Ostatecznie mośołej bez powain.łejszych skutk6w. Obec sek przystąpienia do Ligi narod6w, zony roch powsta6czy przybrał jednak roz stał odrzucony przeważaJąc" większością
młary znacznie poważnl '~e i jakj już głos6w.
powiedzieliśmy na wstępi e , mimo braku
Problem Ku-Klux-Klanu nie wymadokładnych wiadomości z powodu ostre: gał ładnych sDtuczek agitato
ich, gdyż
cenzury rządowej, staje się coraz bar· wszyscy się doskonale w kwestji tej ordziej oczywistem, że rząd centralny nie jentują.
Jest w stanie sytuacji opanować.
Pierwszy zabr ał głos senator Owen:
'iN4M"A
•
"Jako człowiek bez przesądów, mok
b d'
J a sam
g~ mówić cał iem swo o me.
jestem metodystą, ż,ona moja jest presbitarjanką, a ojciec mój zmarł w kaŁolic-
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kim szpitalu, po prZYJęcIU csta.tnich sakramentów z rąk księd z a katolickiego.
- Osobiście poleciłem sędziego Brandeisa (Żyd) na członka najwyższego trybunału. Nie lękałem się Ku-Klux-Klanu
(wrzawa ogłuszaj~.ca) obecnie go też nie
bronię, uważam jednak, że
program
nasz nie powinien oficjalnie zajmować
się klanem. Nie wypada nam poświęcać
tyle uwagi tym osobnikom, ubranym w
nocne koszule".
Po nim pJ;'zemawiali inni mówcy, nastrój stawał się z każdą chwilą burzliwszy, twarze zgromadzonych wydłużały
się i bladły. Siedzieli w sali od 3 popoł.,
niektórzy bez obiadu, a była już późna
godzina wieczorna. Roznoszono wprawdzie po sali ka[l.apki i lemoniadę, ale roz
namiętnione masy nie zdawały
sobie
sprawy ze zmęczenia i głodu. Na trybunie dziennikarskiej ktoś w pewnej chwili
dostał histerycznego ataku śmiechu. jed
na z posłanek zemdlała, nawet policjanci, rośli, silni mężczyźni, wyczerpani byli
do cna. A teraz dopiero zaczęła się ich
rola. Gdy bowiem jeden z m6wców zauwatył, te na liście kandydatów figuruje
nazwisko człowieka, który niechybnie
zostałby wybrany, gdyby nie jego religia - miał na myśli gubernatora Smitha
- grupa Mac Adoo zaczęła gwałtownie
protestować i w oka mgnieniu doszło do
na
czynnych zniewag. Policja wpadła
salę i rozdzieliła walczących postów.
OsŁatni mówca, Wiliam Bryan, również ~ystąpił przeciw Ku-Klux-klanowi
nazywając go związkiem warjatów, odrzucił jednak wniosek mniejszości, jako
mogący rozpętać walki rasowe i religijne. l'rzy głosowaniu, które
odbyło się
już p6źno po północy, wniosek
upadł
większo~cią siedmiu głosów. Wywołało
to protest pokónanych. t Wielu posłów
oświadczyło, że doszli w międzyczasie
do innego przekonania, tysiące uczestruk6w wymęczonych,
rozdrażnionych ,
gestykulowało, krzyczało, wywołując za
męt nieopisany.
Gdy wreszcie powzięto decyzję osta
tecDną, odrzucającą wniosek większośclą zaledwie trzech głosów, ' galerje przy
brały postawę groźną. Niewiadomo, do
czego byłoby doszło przy
atmosferze
tak burzliwej, gdyby w tejże chwili po
godzinie 3 po północy napięcie nerwowe
nie było znalazło innego ujścia. Oto na
salę wpadli roznosiciele gazet,
wrzeh ! S k'
szcząc: "Tornado szaleje w O io ęt l
zabitych, tysiące rannych I Szkody wiełomiljonowe!",

Hjobowa wiadomość podziałała jak
zimny tus~. W jednej chwili wszystko się
uspokoito. Tłumy w milczeniu opuściły

sal~
GROŹNY STAN WE~ĘTRZNY
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Zostało

ono przygotowane
przez agentów moskiewskich.
P~ryŻł 28

lipca.
otrzymanych tu
dodatkowo z Moskwy i Teheranu w
sprawie zabójstwa konsula Stanów Zjed
noczonych w Teheranie mjr. Fabry, zda
je się wynikać niezbicie,
że zabójstwo
to zostało pląnowo przygotowane prze,
agentów sowieckich.
Mjr. F abry zajmował w pierwszych
latach rewolucji bolszewickiej rozmaite
stanowiska dyplomatyczne w Petrogradzie i na Krymie i był uważany za zdecy
dowanego wroga sowietów. Jego iródło
wym informacjom zbieranym
nadzwyczaj' umiejętnie, bolszewicy
przypisywali w znacznym stopniu zdecydowanie
wrogi stosunek rządu Stanów
Zjednoczonych do ustroju sowieckiego.
Rząd
sowiecki uważał mjr. Fabry za jednego
z tych najniebezpieczniejszych przeciwników i będąc po ewakuacji Krymu przez
jakiś czas konsulem w Angorze, dyplomata amerykański był ciągle śledzony
przez ajentów sowieckich, którzy plano
wali niejednokrotnie na niego
zama·
chy.
Jest więcej niż możliwe, że Qolszewl
kom udało się inscenizować taki
zamach w Teheranie, gdz.ie
zabójstwo,
jak wiadomo zostało dokonane ·w tajem '
niczych warunkach.
Wersja moskiewska, podana prze1
urzędową ajencję sowiecką głosi o tern,
że zabójstwo .było dziełem
przeciwników obecnego ~abinetu, którzy pragnęli
w ten sposób obalić obecny rząd perski
i zerwać pertraktacje nawiązane z przed
siębiorcami amerykańskimi
w sprawie
w koncesji naftowych. Wersja ta w każ
dym razie potwierdziła, iż zabójstwo było uplanowanym krokiem politycznym,
a nie żywioł?wym odruchem tłumu.
Według wiadomości,
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Ar.
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terenie

Z dokumentów, znalezionych

przet

policję polityczną wynika, Że komuniści
moskiewscy rozwinęli intensywną działalnoś.ć

w

państwach

zachodnich.

Pod tym względem ciekawe
są in.strukcje dla agitatorów
komunistycz.
nych. w Anglji.
Przytoczymy dosłownie, jedną z in.
sb'ukcji bolszewickich. .
"W

związku

z u;tworzeniem przez an

gielską partję robotniczą tządu powstaje przed nami szereg ważnych zadań. Po

wryczerpującem omówieniu zadań tych
Ispołkom opracował projekty programu

działania i żądań, jakie towarzysze nasi
powinni wysunąć wopec ,rządu robotni.
czego" (cudzysłów' w oryginale - przyp.
red.)
W celu zwerbowania szerokich
mas angielskiej młodzieży robotn~czej,
poleca się jaknaiczęstsze
zwoływanie
"konferencji młodzieży' robotniczej".
Pozatern "Ispółkom" postanowił wydawać w okresie trwania rządów robotniczyc'h szereg broszur dla propagandy
wśród angielskiej młodziei;v robotniczej,
by w · ten sposób wyzyskać sytuację i za
skarbić sobie sympatje naj szerszych sfer
proletarjackich.
A dalej znajdujemy zwrot wielce cha
rakterystyczny: "Centralne
komitety
wszystkich naszych or.ga~izacji powi~y
bacznie obserwQwać polttykę
angIeljako
skiego rządu tobotniczego, która
bezkrawawa rewolucja ~ychwalana. jes~
przez wszystkich
sOCJaldemokratow 1
którą z entuzjazmem wita również "s~cjalistyczna międzynarodówka młodZie.

1
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(Siniaia Ptica)
NIE I
4 sierpnia r. b. o godz . g-ej wiecz.

Słynny

.

Cegielniana 63.

w Teheranie.

wewnętrzne sąsi'edniego państwa,
'~.

poniedzi ałku

Z za kulis

Bukareszt, 31 lipca
Wed1e nadchodzących wiJadomości
slan wewnęt:rroy Bułgary;. jest dość groź
ny. Usi'ln.a agitacja komiil!lJdZli na graniC'}'
Jugosławji pogarsza jeszcze sytuację.
Rząd rumuński wohe-c ostatnich wypadków wewnęrtn~nych w BU'łgaJrji ogłosH
iż nie zamierza tciesmć się w sprawy !y"~

. .W4 . . . . . .

Od

zabójstwa

Rosyjski Teatr Artystyczny

.

~od dyrekcja

J. lOllE60

DZWOny WIECZORnE. Polka księżycowa, czyli balwierz zakochany. Rosyjskie Pieśni ludowe.
BURŁACY.
Marzenie Kinta. Parada (Wojsko blaszane). Dobosza swego wezwał król.
CZASTUSZKI. Bar amerykański. Piosenka Berangera. Rosyjska zabawka, \Vieczór u cyganów.

"EXPRESS WIECZORNY"

~fr. ł
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Straszny wypadek w tramwaju aleksandrowskim.
Wagon

oderwał

dwa palce i
z twarzy.

W czora; o godzinie 9-ei rano w tram
waju, zdążającym z Aleksandrowa
do
Łodzi jechał 24-letni obywatel łódzki Ja
kób Piastowski.
W drodze tramwaj, w którym jechał
Piastowski, minął się z drugim tramwajem, jadącym z przeciwnej strony - z
ŁodzI do Aleksandrowa.
W chwili, gdy dwa tramwaje mijały
się ze sobą, Piastowski ujt'zał w oknie
przeciwległego wagonu

cią

zdarł całą skórę

wagon uderzył
Piastowskiego w głoW4ł

tak silnie, że zdarł mu z twarzy
przyczem z lewej ręki

skórę,

oderwał mu dwa palce.

W tramwaju powstał oczywiście nieopisany popłoch.
Piastowski, zlany lirwią, zachwiał się
na nogach ł
zemdlał

twarz twego aafomego
z Kt6rym chciał się lConiecmie

rozmÓ ..

Na KrzyK paaa!er6w - za,trzymano
tramwaj i Wezwano natychmiast karetkę
W tym celu wYSUIl2lł z okna głowę ł pogotowia, Która odwiozła nieazczęśliwą
lewą rękę.
'
ofiar. 'd o szpitala w Alelisandrowłe,
l>rzefetd!afącr z Dadmłe~ szybao'
-SwIć w baPdzo wałnej eprawi•.

l

'"

•

Pies, który czyha w sieni domu .M! 22
przy ul. Pańskiej.

F a b r, k a n t: , "lecli si. pali na zdrowie I Ubezpieczony Jestem w ,dolarach • .
Wśród

egipskich

ciemności -

staczają lokatorzy walkę

z grotnym cerberem.
ze oapowieC1nia ustawa władz
trzymanie
psów na smyczy i zaopatrywanie ich w
kagańce nie wszysoy
właścIeiele
pSÓW czynią zado~ć tym przepisom, naraża;"c przez IWą niedbdoś~
ludzi na

, Mimo,

Zgrzyty.

Alchem.ia

adminł.tracyjnych nakazuje

społeczna ..

Płynie wieść z prasowej niecki,
Ze pewien doktór niemiecki
Wielki triumf wiedzy Awl«;cl,
Wyrabiając złoto z rtęci.

niebezpł.ozedałwo.

legali na p. A., aby psa swego z

słeni u..

sun"ł tądaniom ioh dotychczas nie na ..
ło się zado!ć.

Co jest godne ;eazcze J>OdIi.rełlema
to fakt. te w klatkach schodowyoh WIpO
mnJ.ane,o domu przes jak~' nieuozumia

~ tradycf4f pazntk .~. oł.~ 90

W- domu przy uJ. PaiisIDef nr. 22 '(No zwł,Jr.ft . Jenne bardzieł Dł.bezpł.~
wo-CegietnJana nr, 14) w sini, b~cs. stwo, ~oe ze strony pa. p. A.
zarazem Jedynym weJjciem do teł poMotna zaOM.rwow~ doI~ n",

Ten nfezwykły pl~kny planik
Wkrótce sprawi nędzy zanl~,
Bo wszelka nędzna hołota

sesji w godzinach wieczornych etzTha fa
naletący do p. A.,zamłe.zkałe
go w tymże domu, który głośnym ujada
niem wita katdą przechodZł\~ osobę.
Lokatorzy a takt e ludzie, którzy są
zmuszeni do odwiedzenia tego
domu,
strzeżonego przez nazbyt gorliwego cer
bera p. A' bronić się muszą przed jego
kłami laskami.
Mimo, że lolćatOTzy kłlłtalCrotułe na

kij pie.,

Założy fabrykę złota,

FabrykacJę

w łatwy sposób
Mote podjąć kaida z osób,
Niech tytko bogactw łakomy
Rzecz rozrąbie na atomy. '
Rurkę rwet termom'etrow_
I w niĄ uderz choćby głową,
A to co na ziemIę spadnie

f

ciekawe lOny, gdy luc.W., kt6ray e~

w_'jć do powył.zego domu, ulłyuaw.
Py pomruki pła, dochodZ2lGe z ~
siem, ~fają się, rezygnu~ z tej nie.,.
bezpiecznej wędr6wld.

~dzimy, te odnoiny Komi.ę.rJat policji pwt. zafmie .ię barcbiej owym ta.
jemniczym domem i nakałe p. A. ulUDitl
cie Iwe,e p_, łak r6w1Dłet gospodantł
wł okłetleme klatek ecboóowyeb(

-XX--

Będzie złotem święcić ładnie.

Kwiatki
z bruku-Jl:wielkomieJskiego.
,

A gdy ws~stko składnie pójdzie,
Fabrykujtle dalej, ludzie.
Hel do pracy, chcIwa dzIatwo.
Zrobić złoto bardzo łatwo.

Takle małe, a juł.~. upadły. Barbarzyłtc,1 12-letnle d~rec.
7-1etnila córka dozorcy domu przy ul. ko przeJechali, a 13.. lełnl.
N.-ZarzewsJdej M. 76 JÓlZefa MaJtus1lak
pobili I skopali!••

Ta recepta w życiu ludów
SpraWić może też moc cudów:
Motna wielkie zebrać mienie

upadła W pod:W?rm .te,got domu i u1egła
~łamanilt1 praweJ ręk~.
..
•
LeJkan poogoto<.V1iQ udzi~li:l jej pomocy.
.
- S-letnia oó1iKa ha.ndlUljące~o Muza
Milech na rogu WOIlbOTslde; ' j Pó1:nocnej
upadła i pnejechana ZJostaiła . pflze~ w~
wskutek czego ołnym.aJłla potlłuczeme
gł°r;-~owi udz:i l! dzi ok
eKlilrz POlO""
a
e
e u
pomocy.

Przez... rozbicie , zniszczenie.
Jedna tylko tkwi w tem luka,
To kosztowna bardzo sztuka;
By mleć złota funt zrobiony,
Łożyć liczne trza miljóny.
Porzućmy więc ~ę alchemję,
Która niszczy ludzkie pleml~ł
Kto z waśni cbce zrobić złoto,
Jest oszustem ~ub idJotą.

Sat.
ME

Pobicie Komornika.

Na pla.:cu Ranem. ~y uf. N.-CegJef..
nianej przeiechmy rostał pr~ez vMrJ 12-1eł
ni Metn.del Geldma:n.
LekM'Z pogotowia. udmelif CłdeolN pa
mocy na pla'cu, po~ ~ JW
mkł9CU.

_ Na ulicy Aleksand.1'owskiej ~
Ra,jtera ZJOStał pobity ł kopn:i'ęły VI
brz:uch p1'lzez ru.'eZn.anego o.!Obnłka 13-1et.
ni syn robO'tnicy, Sta.nmaw I.ooak.
Lekarz pogotowia udzie1ił mu pomOC'?

Czem

zawiniła, że JIł

tak

W mie~ prry ułilcy Łagi~m"c
potłukli?
ki~j nr. 4 podczas sprz0CZI'ki uderZJony
Na placu Targowym ł1W schodnia. 2J
zo!'Łał tępem narzędziem tragarz 26-let. uderzoną została tępem na1'Zęd7Ji.~m 19·
zda,wać
Eljasz Komomi,k i otTzyma'ł ranę tłuczo letnia Rachela S:tUlman, córka ha.n<łtu
ną ~łowy.
muszą wnieść
jącego papierem i otrzymała potłue2'Je.ft'ie
Lekar21 pog<>towi'a udrielił J>O's~o&o głowy.
, Minister W.R. i O. P. wydał ro~o- do których kuratorjum włll' ciwego oKre Wllnemu pOTl'lO'Cy na rll\cft·
tekaf'z pogotowia uCt:meHł iei pomo..
tządzęnie o egl.aminach
państwowych gu stwierdzi, że wciągu tej praktyki opa
cy w lokalu 5 komisariatu.
nowali w ~posób zupełnie zadowalają Jeszcze jeden bezrobotny.
na nauczycieli slokół średnich.
Zgodnie z ro~orządzeniem, od egza cy zasady wychowllnia oraz dydaktyki
Wejśt łatwo, ale jeszcze
Na rogu KiHńs.'kiego T Millionowej rominu pedagogicznego mogą być zwolnie- swego przedmiotu nauczania.
łatwiej spajt.
botnica
fabryki
Szaiblera
40-1et.
BromKandydat, ubiegający się o 7-wolnieni tylko ci nauczyciele czynni, którzy usława
Marek
do
tała
bólów
pr:z.edporoW
poow6rxu
domu przy ul. Upodowodnią, że przed końcem 1921
roku nie, winien wnieść podanie od Min. W.
wej spadł z drabiny 62-1etni Józ~f Wiś.
odbyli conajmniej 3-letnią praktykę w R. i O. P. na ręce prezesa komisji egza- dmvych.
Zawcr.wany Jekar,z pogotowia od- niewski.
państwowej lub pełne prawa szkół pań minacyjnej.
Lekan pogotowia udxiełłł mu poKandydaci, zwolnieni od egzaminu, wiózł po'łożnicę wraz 7.n1emow1ęc'lem do
stwowych posiadającej szkole średniej
mocy.
. do (Petersburska nr. 6).
wzgl. seminarium nauczycieIskiem, a co otrzymują specjalny dyplom.

Kto ma

egzamin nauczycielski?

Z\volnieni

podanie.

.•
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Waż

..

wyświetlane jest od dnia
2) Mecz Hakoah - Makkabi.

Na ekranie "Casina" nad progran1
1) Przybycie drużyny "Hakoa h" do Warszawy.
r'

f _

l'

,

Wspaniałe zdjęcia

warszawskiej filtl}owej stacji

doświadczalnej.

dzisiejszego:
3) Mecz tiakoah -

Polonia.

~tr

_ _ _ _ _ _;...,.tXf:'RF.~~-?
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Wprowadzić
Wśród całego szeregu czynników,
Idóreby ułatwić mogły przemysłowi
szybsze wkroczenie do nowego 0kresu produkcji jeden fakt za·
sługuje na podkreślenie. Chodzi tu
nam mianowicie o wprowadzenie w
produkcji i zbycie towarów systemu
o charakterze monopulowym.
Sprawa organizacji sprzedaży wytworów włókienniczych o charakterze monopolowym winna, naszem
zdaniem znaleźć oddźwięk w sferach
przemysłowych i kupieckich.
Stosunki handlowe w Łodzi nie
są zdrowe, a pozostałości okresu

monopol~zację

inflacyjnego st~orzyły cały szereg
ljawisk niepożądanych.
System I?onopolowy .wpro~adzony za granicą, przyczyniłby SIę do
sana.cji tych niezdro~~ch stosu~ków,
gdyz stos~wany lUZ w ~lelsku
doprowadZIł do ur.~gulow~nla ~a.
łego szeregu kwestJI w KupIectwie.
Przemysłowiec łódzki zmuszony
jest produkować jedynie i wyłącznie
na własny rachunek, produkując w
ten sposób dla wszystkich.
Na zachodzie fabryki produkują
na własny rachunek tylko towary
masowe, a wyroby specjalne l se.

prndul(cji i

zbyłu

zonowe produkują na rachunek
i ryzyko monopolu .vego odbiorcy.
Stwierdzić łrzeba, że odbiorcy tacy znależliby się i u nas gdyby
system ten wprowadzono.'
System ten według opinji sfer kupieckich mógłby być poważnym
czynnikiem złagodzenia kryzysu finansowego
. .
Sz~bkt rzut ~~a na. poszczeĘól~e
gałę~le pro?~kCJl rnoz~ na.m uS\VladOn:1Ć: ze J~z . czas n~Jwyzszy, by
podJąc kroki w tym kierunku.
Kryzys ogarnął jut nawet takie

I

towarów.

działy jak trykotaże, gdzie 70 pru".
fabryk nie pracuje. Nawet
wyro~y ze. sztucznego jedwabiu
nie cieszą Się poPytem-ustał tei
ich wywóz.
Rzut oka na poszczególne gałęzie
produkcji aż nadto wymownie świac!czy o tern, że kryzys znajduje się
w' stanie największego natężenia.
małych

Realizacja wspomnianych prze~
Ims środków zaradczych będzie
pierwszym krokiem na drodze ku
normalizacji życia gospodarczego i
produkcji \V przemyślee
R.

Zagadko~

morderstwo w'·,Szadku.

Syreny.

,

Gdz5e'ścle się pOOzi·ały głoS'ne, Krzy-

fdiwe syreny fahryczne, budzące do pra- I
ty t ysią c z.ne rzesze robotnik6w?
Dokąd uleciał wasz
pMe<1'a6:liwy
Zazwycza~ k<radue!e popełn:i:a się w
gwi!zd, ktÓ<l'y jak twardyroZ!kaz, o msłe;
celach
zysku.
.
godzinie nad ranem d'Ocierał do wilgotNędza mater1ahta, mote zmusić kogoś
nych piwni.c i dU9mych facjastek, wysyła.. do występku. Głód - moca!l'Z nie zna
łąc całą armIję robotni,k 6w na froIt pracy? kOlJlpromłl9Ów. Tu -alb-o tam.
Ca>emuścle umilkły, syreny fabryczne?
Ca.sem jednak zdaI1Z8. się, że ktoŚ poDaWIDiej na. odgłos wauego rozdzie- pełnia. lmidziet poprostu z amatorstwa.
(a'l\cego krzyku 'Z-rywałem się ze mu i Lubi kraść dla wrateń.
Je&t to bezwzględni'e typ ludzi, kMlla.ds!łuoMwałem - - ny powinni udać się pod obserwację
Po chd mroiiło się na tIttlicy, męt psychJ~tr6w.
Ezytm, w niebieskich Muzach, 'koMMY z
Naprzykład taki 30-I~tni W. S.?
Por.ządnie ubrany, nosi czysty k~
chustkami tta głowie ,pt"(1JeryW8.'l:1! ci'szę pornnnł\ mmowym st.ukalli!em nóg o bn.tk merzyk, CUl<rne, ładne bucl!ki i ma dość
Cftrwono • oeg18lste fabryki, tak irnteligentną twarz.
Czy jest mwodowym zł.odUeJem7
ogni6ta pęMJcza smoka, połyb.ły eałe
Nie I Kradziet popełnił po raz pierw\tłumy !'obotników, za.łaśniaty elektrycZfte szy w swym życiu.
światełka w małych, kwadrntowych szyb
Oto motywy czynu:
kach, stalowy pohY1Ór &twi1gnął słę z
- Czy oskartony zat"aMat na ufnyuśpienila i głuchy ł·oskot mMzyn począ1 mani:e?
6ię uoosić nad miastem. Jak ~Il"ne kłę . - Tałi, To co zambia;łem lalkO mon~
tell' - e1ektr·otecłmlk wys-t'arczMo mi zuby dymu z komłtn,6w fa.h!rycznych.
pełnie n:a ukz,yman:iie rodlzin.y.
A o dwuna'Stej god7illnl'e w połu<łnle
- Dl'a czego więc oskarź{)I11y popełnił
lInOlwu ł'OZl1egł się gwi'Zd syreny ~Z! k'ra&ile.t7
Ilei, mrmeNlt huk ma'SzyD., sta.waty koła
- Poprcst:u dla zabicia czaisu~.. W sur tt'yby - a z fabryk, Jak' z przyi~.fo
pociągu, wysypały się Da uItoę ozame

Dla zabicia czasu.

dłem do sklepu z galanterIą, by kupić
dla żony torebkę skórzaną... Za ladą
sŁał sprzedawca ~ segregował w pud~łkach
towa.!'.. Oglądałem tymczasem torebki...
W pewnej chwili ujrzałem w goblotce na
stole śliczny portfel skórzany. Batt'dzo mi
się podobał... Miałem zamiM' go kupić ..
Pienłędzy mi me brakowało... Sprzedawca rozmawiał tymczasem z jakimś
kHjenŁem... Przeglądałem portmonetki..
Było strasznie nudn.o... Czekałem, aż
spr.ze.dawca Slkończy swą rozmowę ...
Chwile dłużyły się.,. Coraz nudniej ...
Sprzedawca me Z'W't"aca na mnie uwa~i...
ł
CiĄgle rozmavna z jakimś kli~entem. Na- .
W OSÓW kobiegIe wpadta mi do głowy straszna myśl odsiadu)"ącym w."ęz1ee
uknśĆv.. dla zabicia czasu... A p<YŁem
'
•
mu zwr·6dć .. , Pow'Oli otworzyłem gaMot.kę... Sprzedawca nie zwróciq uwagi.
Wyjąłem... Sprz;edawca dągle rozmawiał
W Genewie, amerykanka Katarzyn!.
Schował.em do kieszeni skra·dzd.:ony porl~ Tainton została uwięziona. za dokonane
fel i zdlenerwowany wyszed~em szybko mi1j-onowe oszustwa. W więzieniu powie siła się na wła.snym długim warkoczu
kI
Z!e sepu...
.
co zauwazono
gd y zw ł Qk i z d oł a ł y już
wystygnąć. T o skłoniło gł6wny zarząd
Sąd sprawę o'droczył do otrzymania więzienny tamtejszy do p.oczynienia na
orzeczerua.. lekarzy o stanie psychiicmym przyszłość środków o$tr(>żności. Kobieoskartonego.
Juńs.
tom więziennym za przestępstwa krymi
:J
nalne włosy będą odpowiednio przystrzy
gane. To samo, ma być zaprowadzone
r6wnież w więzieniach francuskich.

O b·
·
Ctnante

tom

nie.

Ile świń wyjechało od nas w świat szeroki?

tłumy r:ob~.

S2Jlł do

Małe miasteczko SziCiek za Lukmicr
skiem zostało zaal.:trmowane straSZJl:l wia
d~~~.
.
Nocy onegdajszej, dotychczas niewy..
kryci bandyci, dostawszy się do mienkama Kacman6w, zamordowali siekierą 60
letnią Juljannę, oraz jej 25-letniego syna
Juljana.
Ofiary poniosły śmierĆ na mi'ejscu.
Mord ten jest tembardziej zagadko.
wym, gdyż nie był dokonany w celach rabunkowych.
.'V1. K. pO'chodzi ze sfer wyrobniczych.
Zawiadomiony o powyższem urząd
śledczy wysłal na miejsce wypadku najzdolniejszych wywiadowców, którzy zabrali ze sobą znanego psa "Lorda". Oczywista, że ze wz~lędów na śledztwo szcze~óły dochodzenia są trzymane w ścisłe;
tajemnicy.

dom., a·lbo ~yw'a1iJ w pierw-

sze; - leps~ bramie, od'włtal~ sz.ma.tę I
Wyw6z łrzody ch1ewnej
zagranicę
glin~anego gamtka i bllaszaną łyżką wyj_ przedstawiał się w roku bidącym nastę
mowa/li karlofle. ·
pująco:
w kwietniu
wywieziono 13.640 szt.; w maju - 20.320szt.; w czer

wcu - 66.280 szt.; w lipcu eksport nie~
rogacizny znacznie osłabł, na co w pier
wszym rzędzie wpływają upały, tamują
ce możność transport·o wania żywca.

Połączenie kościoła

kato..

lickiego i prawosławnego,
O~~-~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
z Pragi donoszą, że 30 iipca ro~pocz
~NY
warsztade...
-;

za

nie się tam kongres religijny, w którym
wezmą udział przedstawiciele kościoła
katolickiego i delegaci cerkwi prawos-

ZnO'wu
Oiknami falh ryk muły się
(aki<eŚ cilen.ie i wida~ był'O witrujące pasy,
które jak dobre, kochane ręce, obetmowa~y m'mne telaa;:a kół - A o sz6st.ej w'ł,ecz;orem "tegnał1a łeb
fabryka ostatnim d~UJglm gwilZalem - ?ż do następnego rana.
- "Fajrantl", ..
Wymęczeni, spra~('jwani - kła·dli się
spać, by nazajutrz o świcie zerwaĆ słe
z błogiego snu na zew s-yTeny fabrycznej.

ławnej.

Aby przygotować ten kongres, któ"
rego prace będą kontynuowane następ
nie przez wybitnych
teolog6w,
dwaj
wpływowi przywódcy cerkwi prawosła
wnej, zainicjowali regularną korespon.
dencję z teologami katolickimi.
Stanowisko kilku większych dzienni
ków prawosławnych jest bardzo przyjazne dla tej wymiany myśli
pomiędzy
kościołem katolickim a cerkwią prawos
ławną.

Napr.óżno wytęż-am słuch ...

Ani O' slw .s1ej z !I'a:na, an~ o dwunastej
W południe, ani o sZi6sŁej wieczorem ...
Serce faoo-yk przesta1:o bi'ć ...
B:ruooe szyhki kwadratowe wpatruJą
się w pustą ul'icę i pytają:
- Dlacz1zgoś cie m.s opuścili, nie .. I

I

w-dz.ięczni?...

i

Papież zaakceptował program wspo
mnianego kongersu i polecił, aby repre.
zentował jego osobę na kongresie mgr.
Mannaggi, arcybiskup Adryanopalą. .J
nunsjusz w Czechach.

•

Olimp,jada paryska

dała

Po ulkach spacerują tłumy, ale nie
i{lk dawniej.
Paryż, 31 lipca.
Panowie w modnych gamturach, pa- Straż pożarna i żołnierze w Messynie przy uprzątaniu
nie w kap'e luszach z njerami na głowie, gruzów pożaru, który przed kilku tygodniami zniszczył
Olimpiada w Paryżu przyniosła miljon
znaczną część miasta.
Ale gezieście się podziały głośne, krzy
franków deHcytu, ale będzie on pokryty,
ikliwe syr eny fabryczne, budzące do pragdyż przedsięwzięcie zostało zaasekurc..
~I!IEI-cy tysiące rzesz robotników? BoIski.
i wane. w znane m tow. anllielS1kim Lloyd

miljon deficytu.

.,EXPRESS WIECZORNY"

Wymówienie posad wszyst
kim pracownikom w "Widzew~kiej Manufakturze".

SIąsku

'Na Górnym

Wybory do sejmu litewskiego z obszaru Kłajpedy

panuje spokój.

zoetaną

Katowice, 31 lipca.
Poło'fenie S&e~kowe na. G. Śląsku nieAkc, 'IWidzewS1ki~j Manufakt1,lry" dMę zmieniOttle. RobooŁnilcy swejkuil\ dale;.
czył wszystkim pracowni:kom aaministrn
Sp-oko~u dotychczas nigdzie nie zaJk16cyjnym i handlowym wymówienie pracy
z dniJelli 1-ym sierpruia ta:k iż z dniem 1-ym co.no. Agi,t acji komunistycznej przeciwstawrają się ell~gicz:nAe n:iety1lk o wł·adze
listopa-da kilkaset rodzin pracowniczych
lecz ta1de i MganlZl8.cje zawodowe, któznafdzie się znowu na łasce i niełasce re wydały o'dezwę a ponadto p!t"zez SW<>losu.
ich. dele lłat6w up0m4Il1a'a stTeJ'kuJących,

·W dlniu wc,zocajszym

zarząd

Str.!.

Tow.

Warszawa, do 1 sierpnia.
W dniu dzisiejszym w obrotach pry-

wkrótce przeprowa- watnych notowano: dolar 5:21.
dzone.
Tendencja utrzymana.

Kowno, t si~ .
AKCJE,
Miiniste:r spraw mgt1aa1!Ucz!nydl CzuAlicfe w obrotach p ........'r~,::; .. , n.ecki ud7lielił prZlecłsławicie10twi "Echa"
-J'
wywia.du, w kt6rym zaznaczył, te ratyff>- wano:
kacja konwencji. kłajped7Jłdej fest wypadPrzemysł Lw6w 0.62.
kiem wamym, p<:m.iewa± tmędzy Utwt\,
B. Kredytowy 0.60.
Francją i Ang-11ą xn.ikają prz,en!kod'Y, uniJe
Cegielski 0.87.
nawią~L
Suracho'
3 ~O·
3 55
li
~..
tmotli'W'iahil\ce
i
podirurczycnst~~w,~łł..~ lilile
Wlce ... ,.,.... • .
deby z>8.chowali spokÓlj i creka'li na wy- ~ki~y6 b~drle do wm~ tłdał~t
RudzJd 1.95.
Związek
ru'1k dalszych pertraktacji.
.
nmd H!tewslo"'di prmdsrtaJW'ildelriw Ufra
Ostrowiec 8.80.
szkół
Delegaci praoo&awc6w ud~ SiDę w nł<m1"1oh.
ModneJ6w 7.70 (dw'ad.).
środę do WarSlJawy, skąd wrócili dm Id Co się !~':!.. wKłybord6w ~~ lłtew
!yranI6w 41.
.
- .
. ••
wiecmrem. Wyn:illd: konferencji wll4"'z,a;w s ego Z OUtiUUU
P y, . MJ'fiGiIIIł OIle
Za.TZąd. g16wny zW1ąz,lm polski'ego sk' a
'. ndie
P
d odob pt'Uwowadzone natychmJast.
Parowocy CM9.
Ilauczycielstwa sz.1{ół . powsz~chnych w • le~ są narr~zle
.mane,
rraw op
' Odnośnie uldadU wwi>aclto _ titewrNobel 2.15 - 2.20.
zwizku ze sprawą redukcji powZliął na me l urWo tt~awtt1li Silę S'tanOlWl!sk.'o tp'r'Zemy- ski:ego, a ~,aISZC1Ja KO<l1JclesJi ldnydl, DIf1Węgiel 6.50.
swem pl~n:arnem. posiedze:nlunastępującą słowców arrbo w ogłosz.en:iu lokautu, kt6 leży dezek$wa~, k'Otl!kretn:}"Cll ~~WęgI.1 6.5&.
uchwałę:
,
rym groz~li, albo na.wiąm'lliem nowych Rząd bę&me dąiył do rea:Jroza>e!ji Mer ZJeCukier
tt~a'1'ząd. główny zwi-ązku polskiego pertraktacji, co b)4oby wyn~ldem W!p'1)r.. dnoozema Ba;1t~1 ,zatp'OCzą~eRO ~
nauąydeIstwa
szk,61
powszechnych 6 rz ..t~•• _. h
kon.fe:r~ Kodei\~ef. .
stwie·r dza z ubolewaciem, że mmllsł<e<rstwo w w
ą",,:,vv 'JC • •
~
Mlcbał6w
W, R. i O. P., przep'1'~adzając ma'SQwą
RobotnliCy gootlh sfęna przedłu,teme
KOWJlO, f shrpnł'a. I LOpopy 0.88,
redukcję ' nauczycielstwa ze wz~lędów dnia pracy w b,utach telaznych, 100z .staNa ost.atrum ~dzemSu ltom~sH <: '-1 T8Ildeacta dla D~ . .~' .
·oszczędnośdowych - niszcz:y mła.dą or", no\\rC2lO opierali się dbnł~e za,ł"®dców, mowej spMW ~ozlDlyCh poseł 0' ,' :
_
I MA
garuzację szlkolnic~wa powsZ!ec~nego. Za pO!!1!lewat cena żywności na Sląsku wcrąt l'~erował spra,wę ~ banc1,'. -- : ;()
rz~d główny wyraz~ przek?name, fe n:a- rośnie. Rząd za,ś ni:e brooli dost.atecz:n:!e n~emf!eClko - J,*~kłego. ZdawJ ' :l)'~
lezy przedewszy&tktem dązyć do WY'ko-'
.
..
•
met sJ)Tawowlame z wilZy.ty w I.ollUyn1e
nywania przymusu sz~-;:oqltl,e.!!o i u~ęcia ca- artykuł<:w pleTWS:Z::e, . po-t1'lzeby pr1Jed me- p1'Zoosta:wici'ele komfsf! ~.
lej młoc:lbieży w .'l'amy nauki codziennej.
uzasaamonem pod'Wyb'zaJIrlem cen. DoM~ spraw ~~ _~
Szah1c-nowe, mechaniczne wprowa- tyc..hczas, jak roln~cy zapewtnla,ją, afty- mumkowa.t, te w nafb·
~ ,;ow
d~enre ;:admieme,i iloś~i godzin. naucza- kuły te u źródła nIe podrożały. Droty- S'tanie 'Za'W~rly kOłDlkdr~ z W.a~m.
MRtiatił (BemoJ W f.oIat. .
ma c..hmza Znlcz;ue pozlom naukI , a O'b~r zna byłaby zat€m d. ziełem poś't'ednilk6w _ Na stanOW'i'śka' ch ~~ych , będą po~edna z nałl zyeti draIya i~o
czelue nauczycIe1stwa przez oddawame
'
.
czyruooe z:n:aC'Zl1le Z1m'a!tly: ~ m.fa. .lUch Da kontyn~ '.M.aJdtabt T'" ~
jednemu n~uczycielowi wychowa~stwa sp,ekulantów: p~ze~D~ko którym rob ot- nowani: posłowłe mt&zwyez~ i ~ ... tocłzł 2' mea:e.
~,
w dwóch pierwszych klasach, grozl sp a- n1cy domagaJą S1ę tez ze strony :rządu o~ W'l1e p.e'łllOInocnS w Rewlu i pm:y'WatyPi
dnia zmł
Iht MaiIa
czeni~~ . właściwych zadań wychowaw- powiedni'ch za't'ządzeń.
.
lia.n:re . . PrzedstalWk'f·ele 1rtiewS<l)" "!' ~-bl a ~~TSO. w~1ę . ...
,:zych ' .
.,
Robatnicy, którzy przedłu!eni~m eWa stw>8!ch eW'opefS'kdcb będq ~~_ do tKS,
.
:, •
'. Walny ZJezd. delegatow ~wlązku pol- rac chcieH sie
z czyni'ć do poŁarnle- godności pOS't6w 21ia:d~łnyotl f mfnł
Ot).y(łwa ł..
~~
~
skle~o nauczycielstwa szkoł powsz.ech. p. y
.
. : pr y
.•
s-brów pełnomoortydl.
..
, _1::~
nych odbędzie się w dniach 3, 4 i 5 paź- ma wy'tw6tCZOSCl, d-omagaIi SIę w tym kile
,-~.-;
IQ
forme ł..TSG:
.. ~
.
dziernLl<a 1924 1". •
runku także widocznej ()fia'ry ze l'tIron.y
• • ~0rK1
otH
CłU:tJs.,
_._--,przemysłowców przyzwyc7Jaj()l1ych do W dzłed W
trwają ~akka.bł pi 1Jdh w aa~
zbyt wielkich zysków w czasie wdjny, a
.tiładml Zi~J, En1tnerl~i.
iście
w'ięzieniu
jeszcze wyższych w pierwszych dw6ch
w
~er, Wela, M.eno.r, Wełn
Ba~
skowy w
latach nalleżeni'a" Śląska do Polski.
Polska Altellefa Teleg,afłCZllL I
Ntkoltburger, Opat~ Si1doey i Hłner,
D~magali się om Tedukcji wyiszych
I.ołidyn, I Merpnła.
, Wśród traO'ZY Makkabł znafdu1. ; :
Wadrmistrz wi~.
zien"y
poh
b
•
kUku
J-~em:1onał6w
•....."" eN.h.1...ł.
~
,.
unędników, kt6ryc
:niepoh-ze me naKomisja dla spraw
prze1iazY'fanla
~
.
'"'i1ł'
...-~
strzelił 18·letnie~o
chłopca.
.
"
.
b
d
'
l
,..:...~
ł
b
d
ł
ł
"-.J
WetJs,
.
pata~.
'
;:::w
mnozyllo S1ę ar 110 WIe u P() WV'JLuTe, a sp at, o ra owa a pr~ez ca t\ n.oc. J.nVle ! . ' i I
..
W czoraj o godz. 9 m. 30 wieczorem zwłaszcza w ostatnich dw6ch latalCh, p1"ze sprawy nIe zostały dott\duregulowm.,
, ~ 'II.
.
h
k6
b d
lednakże nie będą one n!\stręczały pokoło parkanu więzienia wojskowego od znaczerua
wyższyc zyg w, na u owę
L.-dn L-J P
"" . U JuL......l_
..L- "
.
..
ważniejszych tTU ODm.
. l'Z}'Pancutl\
.yy
\r.I..,~ na pr.z~~~
strony ulicy Lubeckiego zebrała się dość nowych. tn,1.esZlkań
robottn1.czych 1 na.praw~ tu, te dziś komisja doJdzie do porOl:tlDl e Makka ił tTSG. anł~się mistn ,.,;
liczna grupa ludzi 1 prowadząc szeptem starych, nie zaś na zakupno nadmreme, nia w tych sprawach.
".
,.erw ŁKS
,:młtłrzem n grupy
to=?mowy przyb~iżyła si~ ~o parkanu.
Ho>śc1 'Zlbytkownych samochodó'W MM ru,. •
Ć~rd!,.
VI obec tego, iż na t;ądanie wachmi- pełme zbędnych zbyt.kcwych U!'2lą~
.
.
U<.S. II pOliaa. M~.K~ łwłe~
Wło- ~kł, ,VI ubiegłyl& łrgodn!tt ~obR
~trza inspekcyjnego tego więzienia ro· hi'u1"awych dla dyrelrlor6w. Ten zbytek
'
. -1..O'tnik6'
ł .
koab (t6dt) &.1.
.
,
zejścia się, nie reagowano, lecz przeciw- szc~eg6 lme
raZI inMJ . ' W l wywo uJe
ąo
Taku Conoordia powraca powoli do
nie .tajeQlnicza grupa młodzieńców poczę Tozgoryczenie.
Onegdaj" rząd skonfiskował zeszłorocznej formy ł dziś jut po z40by.
ła się przybliżać i nacierać na wartujące
Wyik.ryte oszustwa poaatkoiwe w wiej
.
d I
.kl
cłu mistrzostwa w &wofej gru~łe mate pid
wszystkie z enn.
pisać się dobremi wynikami.
go, wachmistrz więzienny
Władysław kich prz;edsięMorstwach n~emieckich, jak
w
zimie
u
Gi'
e
schego,
obecnie
zaś
u
W
01"
Spacjatn&
s!uiba
telegraflczna
,,!xprelsll".
Przedmecz obu tych drutyn wzbu&
Ganicki 'Wystrzałem z rewolweru zran.ił
MedJ'ołaD 31 lipca.
dził niezwykłe zainteresowanie.
w prawy bok jednego z grupy, 1S-letnie- he'lma utwie'rdzaJ'ą robo.tnika VI przeko,
,~'A! ~,~ I1Uc'I'J8A.-'t1L"'U~~'~~'-U'~~'~
naniu,
że
przemysłowcy
niemieccy
knyw
W
cz.o.raj
prefekt
nakazał
kMfisli.a.tę
~tn.",,~
",,<nt",",'i ~,"I;'n~~I..'H,'" ~ ""re
go Syrtichę Fejkielbauma, zamieszkałego
dzą
mety4ko
robotmka
polsldiego,
lecz
i
wszysił1dch
pil
s
m
za
wyjs,ł'
k
iem
Mga,nu
jakbby przy tefże ulicy Lubeckiego 12 ,
-M.ussoHmi~o "fl Sec()lo", , gdy! podały
którego przewieziono do szpitala ży Polskę, dla 'IdÓTej walczyli.
- - l zeznania Rossiego 7lofone u ~ędZłedowskiego.
go śledcze.go () zamordloW'aJnlu deput'owaWedług zeznania naocznych świad Lwiązek
nego MatteoHego.
ków, na propozycję wachmistrza rozejKonfis~ata pism ~a1ała melkie
S tąpi
wzburteme w&rod Iuc1no&C1..
ścia się gromada przyhła groźną postaNa ener,r;!i.czny protest sp6t.ny wszys'Ł~
Katowice, 1 sierpnia.
wę i poczęła atakować go, wobec cze~
kich
dzienników 1'~,ąd ~l1sZ'.any był cofNa dzisiejszem zebraniu prezesów
~o Z!lluszony był użyć broni palnej. \Y.!
nąć konfiskatę.
,. . ,"
W. S.
tej tąjemmczej s-prawie toczy się energi- związków z.awodO'wych i Tad z,ałogowy<:h
w Katowtcach z apewniO'tllO, że związeik 0czne dochodzenie.
trzymal gwarruncj'e o'd k01ejaxzy, kM!I'Zy
gotowi są poprzeć strejkujących pr,zez
wS'trzymanie ruchu kolejowego.
Wyjazd Rakowskiego do
Prz'edsław:idel A W. zwrócił się po in- rtapadał na
Londynu.
bolszewik6w i
fOTmacje
do zarządu związku kolejalt'zy chciał od nich brać subsydja
Polska Agencja Telegraficzna.
w Katowicach, gdzie kategorycznie 0Mósltwa, 1 sierpnia.
. Specjalna służba telegraficzna "Expressu".
~akowski wyjechał w dniu dzisiej- świaaczQillo mu, że związek kolejarzy do
R yl!a, 31 lipca.
strejku przystępować n.ie myśli.
szym do Londynu.
W czo.raj pozba:wił się życia wystrza._ma. . . . . . . . . .mn. . . .m. . . . . . . .~Dm. . . .wzr WY80/? I{I7ZNE{;{) ,...~.....
łem z rewo:l weru reda:ktoc "Ryskiegc
OBIIWIA f'lEKwfZOKurjera". Powodem samobójstwa była
I?ZĘ/JNE./ Ii'OBOTr,
jego dwulicowa działalność polityczna.
NĄ)JI1(),/JNllJfZY(H
W piśmie swym występował on pneci'w
FĄJONOW.
bolszewikom, a jednocześnie zv.rróoił się
do poselstwa sowiecki,ego o subsydjum.
PoselSltwo sowieckie list jego przesła.ło
Ceny znacznie znlżo.n.e••_ _ _ _ _ _ _ _ _.,1 władzom łO!l: ew ski'lll , co go· ostatecz.nie
z:dyk~edytowało.
1...............8E4A.&i.QE~iUsa·. .m.....I. . . ..

polskiego nauczycielstwa
powszech. nych wobec redukc·Jl·
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kolejarzy nie przydo streJoku.·
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SamObójst\vO redaktora w
Rydze.

Ha RabI MA;!u~X!ęl}:aw~ na Ratyl
"K RE D YT o P o L" Piotr Kozin i S-ka, 6-go ster pnia "9 2, Tel. 20-66.

Ę'·'.

Człowiek,

Polska jest rajem warunków
mieszkaniowych.
'
Ale tylko w porównaniu z

.
"Telefra.phen - Kompa.gne"

Agencja
podaje i!nformaeje o potwornych WM'UOkach, jakich dosięga kryzys mieszkaclowy na Węgrzech. Nilezwykłyeh przygód
doma.ł świat<> tam przybyły generalny
komłsana Lł~ neroo6w, miste1' Smfth.
Komis~wi Ligi n.a.trO(!.6w groziło prupędzenie nooy pod golem mebdem.
Z trudem udało się rządlOWi węgi'er$kiJemu zdobyć dla mego apariamenty w
h<>t~lu Hun.gM'ja. Generalny k()ll1Mrz
był jednak do tego &topom. pnez ZM'Ząd
hotelowy WY%lY"kiWaBy, te jut po 1dlku
cłalła,ch zwróełł s1ę do ru,du z prośbą o
umk:eM.CZenłe go w łedn'TM 1Ik!r0ll.lftYlll hotę10wym pokomnt na p6stym ~". -

się

~.go

tygodnamł pięć os6b licząca rodzina mu-

lrurza FranoisZlka Kirchenbauma "wyeksmiłowana" została z jednogo pokoiku z
kuchnią na sz6stym pilętrze w jednym z
don16w przy ulicy Królewskiej. Roozin:t
z trojg~m małych dzieci musiała udać się
na nocowanie pod piedestał' wielkiej
sta,tni sfinksa na ae,hodach buda.pesaeńskiej opery. Stamtąd jednak rueszczęś
liwców wypędziła policja. Po jednej nocy przepędz.onej w komi:sarjacie i po zba
da.niu sprawy rodz:iJnie mu1anl\ zezwolono
poHcyjnie na zami\> s.zlkanie w bl"ami'~ tego domu, w którym megdyś zajmowała

Iobl.

tka.nda1u,

w

zamiłowanie
•••

WięZieniU.

\V ciąg'u 36 lat był aresztowan'y 105 razy.

Węgrami •

Polak Jan Michałowski mieszkający
w Nowym Jorku zdobył nie zwykły rekord.
.
Mianowicie przez 36.letni okres swe
go pobytu w: Allleryce był aresztowany
prawie własnowolnie 105 razy, i to zaw
sze, jak pisze tamtejszy "Nowy Świat"
najlepiej mu jest w więzieniu, to też skoro tylko wypuszcza go na wolność, wpa
da w fatalny humor, Jest zły jak upiór
i przetrąca blifnim kości, za co znowu
pakujl\ go do kozy. Skoto człowiek ten
znajduje się za kratkami - staje się pokornym barankiem; z pedanterjl\ .tosuje
słę do regulaminu więzienne~ dozorców

kt6rzy poją~ nie mog~, czezriU taki porz_
dny człowiek ciągle Jest aresztowany.
Zamiłowanie do tycia
więziennego
stało się do tego stopnia drugą
naturą
tego człowieka, it sprzecza się z sę~
dziami, jeżeli zbyt łagodnie zapatruj~ się
na jego przekroczenia. Wypuszczony na
wolność zaraz wszczyna awanturę' w ja
klej szynkowni, gdzie nieraz wybije kil~
ka szyb, ubroczy krwią nos
jakiego
współwalczącego blłiniego i znów węd
rule do więzienia. Michałowski ma jut
lat 74 i nie ma zamiaru 7.1Ilienić swego
zawodu".
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De~okratyczna '

.

!"~ł lł.an2da o ~ odpowWcle uJ.okowan!Ma ł po pra~en!u
widu trudnokł udał.o mu afę w"na~ć
'l.rillę wdowy po benmłe Grzegorzu
B nffym,.
Ołen. W tlen 8p096b kry
a
• k~
d łJe nafwytsz;

•

Dla

W 1'k000ntOWaMm po4~ oho,,~ wzg1ędbw ~dowyeb". IY.()' zowleku rodzi_ ta Z8.miuTkuJe jut od
1,Ue komisana. sta~o się mdość, ;edn.aJk brzech tygodni na ka.milemeł pocIodze
rZląd wę~ski, w obawie ptU-d wywU.u bramy wjamowej.

mem

który ma

.
do siedze-

uczta. weselna lady
Oroswenor.

O~ko odwłletłzan. fest oczywłłale przez drrlemtk8.1"ZY, kt6ny robh\ z pa
Ar
iż·
nfą Kłrehenbaum wywiady. VI jednym z
zą
mą61
ę nłCZ •
tydt 'W)'Wiadów nłeszczęślłwa kobieta o. '
łwiadcn:yła te poszu1dwa.ła pomłes7>CuNa. śłubł~ panny Urszuli Groswez1OT w Pamt~ młoda, uma~ kolor biiały - zbyil
ma dla si-eMe męta ł trojga d7iecl w ,kościele Chei<sea w Londynile, pa!IOWał banalny. wdziała na uroczystość ślubn~
~~;:odowy
W'ęfmtchkt6rekotwłełt '~ piecz.., w fakłe obfituje t~ tłok, te poBcfa.nd nie mogli dać .a- suknię ze złote' tk.anmy.
.
będ:zlJe musiał zrw;y~ • ~ g6uJ1włe okoJł'ce Budapesztu. "Niestety Me ~ z pub1łcznośełe. ł s trudem utnyWidocznie orygin8.'lne cb;iJewczę mi'a!",
zam~2'Jkłwanła ..,
zakOIicryła ~ fę1dem pa.ni! Kirehe:nmum ma~t~:~ma, ktÓR tyle W7Jbu.~a de_;ednak dob1"e «{"ce, bo. na. tU"oezystości
Gorsu Jednak ~ ~ ... - ws,9tłcie P'I~CU4"Y l!l tut odda.wna kawośc:i. CÓł"ka księcie. Westmmster,
_ weselne - domu rodz.1QÓw Z'res~, w
obywatelom W'~ 'PrsecI trama -łęt. .
hodził
t..... ..n~
Film
SUłkwy Groswenor House - zaprosiła ·wuysłc
a Q ......,..,o.a.2l8. • er ey. kreh urzędników i pracowm:ków z rozIb
Lady ,U nzula znana była ;ako !lO'Woc~s- głych d6br księcia Westminstera..

:',4 _
tto.,..

Z robotnIka

za

nowoczesne ks

wynalazcą

:!.

i miljonerem.

osObi~.

ne~ rodzaju 'telam, kUn cb.cl:at przetopf'Ć, a kiedy część tej miewzaniny wylała
mu lilIt Da warsztAt, Z8.JU'Watył, te po olły1tDłęcłtu mfała ona ·a.ldś ~ły wy_
lQedy "'.. ,
f
~6 m.łeezulhl" miała OD& glętk04~ Iptę

gt~a.

t'ęki pr6bował

. h..., tynt, =~ lWem

pochwa.

me

•

:ll8I2Xłrosna o IWą n:iezale!nóśt
lWÓ'j wieczór d.zIiewiC7:'f apęch:iiła wbrew zwyc~om, nie w

na panna,

sfę

on

Ea!rl Cummłn,., fIClbotDIt k~ z .~ 1dJ6ry ł'~' mu Jechać do WaEast St. Lool_, napnw+af~ ki1ka ~ szrntlonu ł op8!lemować W}'1Oałaz..
er temu au:Łom.ob4d, odkrył bvc:bo sku- C~gs us1uchał rady ł zuu na młe1tec::o-y śl"~ek na ~ młJedzi. Do- SC11 Cltrzyma.ł ofertę ~ strony r~du ro"abl:ł ~ pe'W'lUl czętć łJela.u ~ VI' eza'Sie .ył«k!e~, }l'l~ kompalliJa. "Ana.coucla Cap'Pos,zu1clwań namędzi n.uwutł mu ~ pod per Co, ofiaT'owała mu 1.500.000 dol.
rękę'1' kawałek
mliecJJzIi..
na za
pateM, więc
'.\ _
_ ..lit. Nie ma.ia.c
~-,j~ d
_.d.. __ ....... _,
'1.1.-go sprzedał i w ten !\pomys 1, wrzuctlt .....7ł"'"""'OWO mw:a'ii o pe'W lR1D ~ nu Jvuwem.

I

W-rarr. z pM'ami Anglji i z damamł l
arystokracji za.slle&li do uC7Jły dzi«tawqj
g~ottl rodziny, lecz samatm'\e w mieszka- ogrodnicy 1. stajenni. Nie brakł'O td str6.
mu swem własnem, kt6re od p~wne.go ta - ,zamiałaera, który od wielu 1M utTZ1
cz.asu zaimowała, Z tego tet parueńskie- mywał w porząQn<u ścieżki w pa.l"ku GrO!
go mieszkania wyszedł orszak 'lubny. wenor.
---.--OstatJii

klęska upałów w Nowym Jorku.
Setki osób por ażone - 92 stopo ie w
··
cIenIu.

Wielka

Choć w Nowym Jork~ wielkie upa_/ Jut miejsce liczne 'Wypadki śmierci. Lu~

Iv w miesiącach lipcu i $ierpniu naIe~ dZ'ie masowo uciekają z miasta.

do regularnie powtarzających się COfoCZ
nych zjawisk to jednak iak
dzienniki
donosz""t, lato' obecne dla Europy
pod
względem pogo~r i ciepła bardz~ .
ła8ka~e, pl'zyn.tosło ameryka.:6skie,. me:
•
•
trOPO~JI tak ~łelk~ kIęsk~ upał6w, JakieJ
od ~elu lat lut sue pamiętano.
•
Kdkaseł os6b doznało gwałtownych
nłezdatay do palenia. NabvwcY ,"szli porate:6 słonecznych, przyczem miały
więc VI' umowę z przedsiębiorcami zasypanla bagien pod Keary. Puszki z tytoniem znalazły więc zastosowanie przez
ofiarodawców nieprzewidziane.
Jak "Daily News"
d<lllOsi GńndeI1
U~~~~ k~t ,~~~tul
f1i ~~..H.,,",~~~:$ Matthews. słynny wynalazca
sensacyj~
.. ' '" " .. ::1'.
o'''' . ,_"
'.'
:;.:': nych promieni śmierci padł pierwszą 0fiarą swego własnego wynalazku.
Przybył on do Nowego Jorku już tyl
ko, aby przez gwałtowną kurację "szukać cudu" dla uratowania wtroku.
Na
lewe ok<> prawie już kompletnie oślepł,
U'UV~~~""""'~~,*.Atu.~~'1! zaś siła wzroku prawego oka słabnie za
".~-4i
t4"tnA~.'nI!n~,"it

nie-I

Na rok przed k06cem WotnT fwtatowaj, obywatele Stanów Zlednoczonych
wysłali do Franc;ł dwa młl;ony puszek
tytoniu jako dar dla swoich żołnierzy.
Zanim nadeszła kolej na
tr!ytkowanie
daru wartości około 200.000 dol., nutąpił pokóJ, armJa zaś amerykat'tska pOW'róciła do domu.
Dopiero z wiosną r. b. fednaz łlrm IlO
wojorskich nabyła od rzs.du prawo prze
wiezi~i1 zapas6w z p.o wrotem do Ameryki z za.miarem przerobienia tytoniu na
?aHwi dla publiczności prywatnej.
, tytot1 okazał'
P o wyła dowanlU
SIę ł ut
(65

Romans z łycia cesarskiego
dworu rosyjsKiego.
-:0:Ja4cie~ pne.pasme, cl.etn.fte oczy "'"})atTywały się w nill uporczywie...
Poczuła dziwny, nieW)'!lłumaczo.ny lęk
przed tym 9pOjr.zemem...
- Kto to jest? C6t to za dzilwny
człowielk prześladuje ją tym ~iem1
~ powstały krótkie, jaJk błyskawłca myśli
w jej mózgu.
Była talk przerażona, łJe pi'erwszym
odruchem wo'H chcil8.ła wzywać pom'oey,
"le głos zaroM'ł jei w ga'I"d1e.
Tymczasem nie.majomy pr.qbIiżył
M'ę je.szcz~ ba:rc:Wei tak, te czuła ;ego
torący ockłeeh na twarzy. Woń. w6dki
buchnęła z jego p6lloŁwa.rlych ust.
- Pitj.a'tly - pomyślała Loffi i, odwr.6ciwszy się prędko na pięcie, 1Jwróci~a
się w .tronę pałacu.

W ciągu dwu dni 50.000 miesr:kat't..
N
rł J k U b' «ł
bl' k
CI
~
Cowel'>O
IstOt
d
~dzl~15
o
nba
po.
lS ą
pazę
oney
an, l'> le wo ec nlezwy
kłego jut przeludnienia, wszyscy oni zmu
szeni 51\ przepędzać noce na świdem po
wietrzu., Termometr. wykazuje 92 stopnie Fahrenheita .w Clenu..Wie!ka wilgoć
Jakl\ atmosfera Jest prze81ąkt11ęta, potęguje jeszcze rozmiary klęskl
6

I

Zasypywanie bagIen tytoniem

SERGJUSZ ARITONOW

ki

,-

Przypa&k ~ pomógł lu@.
'<ości w drledz.inf. wyna.~. Dołwfad.
czyl tego Da 80błe ostalt:nIIo fedea • robotn:ik6w amwylw\sJd.ch, lm6ry prąpadkowo 8'ba~ . , w,nał~ !' ~.~
tego ~em. A.tato
~h.ct:

::::::;C~łaohł

Jak wyehod

Pierwsza ofiara "promieni

J
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•

_.
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CZYTAJCIE
"REPUBLIKĘ"

•

śmierci".

strasiajilco z każdym dniem. Matthewt
doznaję przytem ni e zwykłych bólów .
Najwybitniejsi specjaliści amerykru\sey stracili nadzieję uratowania mu wzro
ku. Na analogiczne cierpienia, grożące
zupełną ślepotą zaplldli także wszyscy
asystenci, którzy wsp6lnie z M..lŁtehem
sem pracowali nad wynalazkiem

=-

Nie uszła jeszcze jednego kroku, gdy ny zamęt w głowie, ale nie łcaciła
dni(;1)8. namiętność owła,dnęła jego cia..
poczuła na; ramieniu jaJkl\6 ciętką rękę.. nej krwi W szyrtkiemi siłami starała łern. Zwienęcymi ruchami począł zrywat
Za.driała...
się uwolnić z tela.z:nych uścisków napasł- z niej odizileż. uża-łl8. pr~ nim zupał.
- Pam.... - uepnęła p1'Irestruzona.
Ale Otl wZt'oki'em oakaui' jej mi1~
czeru-e.
- Cicho, ma,l\1tka - wyrzelkł w ni'e~
zrozumiałym dla ni'ej języku rosyjsldm
_ nie ci ni~ zrobię...
Ten łaJgodny' jego glIo,s, tak niel!'OUlący
l jeg'O całym zac-howaru"em się, o~mie!ił
już ni,eco LotU.
- T o pewno ja,kiś dygnitau rosyjski - pomyśhtła 9O'bie. - W,zad< Illówili
mi w Berlinie, te ros'jani'e piją duro
w6dki.
I zupełnile jut uspokojona odpa:r~
- Je ne comprend pu russe...
Ale nieznajomy WZ!Mlszył ramionami.
- Nie panilmaju...
Domyśliła się, że jej nie rozumie...
- Ich verstehe nkht russisch...
Rasputin (on to był bowilem) machnął
ni;ecierpliwie ręką.
- Czort pobieri. Do tego nie potl"21eba wcale mówić...
T o rzekłszy objął ją szybko wpół i
wpił się w jej łZyję. T.otu poazuta d7lw~

olka. Wreszcie Rasputin syknął przerażliwie i puścił z objęć dzie'Wczyttlę. To
Idti wpRa silę zębami w jeg<> rękę i tym
sposobem r..dldłała się wysunąć z pod
jego fl\k.
Rzudła się do ucieCl'lki. RaspuJti!O
szybko zorientował się w ayt.u.aeji i puścił
się w pogott za dri~wczynĄ. Ni'e mogła
szybko uciekać, bo krępowała jej ruchy
wą:r;ka wknia. Dopadł je. po chwili ~ jednym uderzeniem ręki powalił ;l\ na
ziemfę.

Straciiła pr,zytomność.
RMpułin uklęknął nad mą.
- Ta dzt.ewcr:yna musi umr~ pomyślał - bo ilIla.czei mote być tle ze
mttlą.

Wyjął z 'kiieS7Je~ mały kaukasM szłylecik.
- A sZlkoda - szepnął - bo j~st ła.dna i w m<>dm gu'cle...
Wpatrywał się chcVwym W'1Jt"oki~m
w jej piękną, łabędzią szyję, w jej jędrne
piersi, które uwypuklały się poprzez
cienką jedwa.~

bluzecz.k,. Jaku.r;bro..

nie naga ...
Wtedy wpił się ustami w jej szyję Szukał wugami tętnicy, bijące; młodą;.
świeżą krwią - - Zacisnął k\U'(:.1)owO zęby - ...- K1-ew bluznęła mu w usta - - Ciało Lotti zadrgało pnedś~yn'l
d,renczem i legło nieruchome na twl-sz;e.
W 6wcZ-as Rasputin wstał, włotył sztylecik do ki'e&Zlem i chył1k.i1e1ll podą~ VI
kierunku pałacu ....
Naszaiutrz rano :malen'\on.o tTupa L~~
ti z 'P1"ze~yzioną tętnicą ...
Śmmć jelj Oilcryto taiemn.ioą w celu
un1k1nęcla skandalu ...
Były Jednak osoby na ouanki'm dw()o
rze, które mo!fłyby coś o jej śmierci po-wiedZJieć, ale ludzie ci milczeli...
Ra&puti'n był zbyt silny. zbyt wlcradl
się w łaski C8.Ta., by kt~ ml.a.ł odwagę pUln~~ o tym słowo...
Śtnift'ć Lotti była łecłn!l z łych wiet.
kich tajemnie, które się 118!rodziły i skonały w murach dwocu cara Mikołaja.._
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