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Da kUAcJę złamanej łbdddego okręgowego

szpitala wojsko- liS'ty cbotyoh i oa.'łr!allono tam M niej!WładYsław Toki<rłk.i otrzymał li$t od r~kit co właśnie Ulliemotuwia mu włag. we~ Ś'le&two prowad.'ZIOOe etM1:'gicuU:e ;kłe~ Wlad'}'lsława TdkMsik:i~o Nr. 2,
eiostry swe; z AMffY'1d ~ zapytaru~mf noręczne pisanie listu.. ,
przez: łódzką eklSpOzyŁurę 1lr'zędu 91ed- co Ili&sunęłIo pode;rze«ria.
czy otuymał owe sto' doluów. o które
Pool-ewat łi$Ł tea ' posiadał stempel C2.<ego, rQl~oczęto od slkOOiSł.altowani-a
T~Slkieg,o ujęto w rm!ll:t1y.tn mfa.~'rosił ją '1"~k-omo w poprzednim. liście.
steczku Bum.owłe" z:kmrl ' PrGl81lynPonie'Wa% Tok.~ki do siostry li$tu z
skllieq,
prośbą tak~ me W}'ISyłał i dodM'6w
e
'
Jut ło osobtti!k edtowicie zdegerosyeh me d~~, lrn'TbeB słę do nie; lł'tow
O
aWlarnUłna.
wany morfinista, kt6ry po przetrzymaniu
nie wyjaśniająe jej, it pr,a:wd~~ie '
- '- -~---"1"7~-" . _-'~' ~"-~'-,' - --"
~o Jeden dzie6 bez morfłny wpadł całkotssrla OOlyłka.
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wiele w apatję.
,
J4Brie! była ;.dnak jego r.dziwl~ie
\
l<11"adm on W)'!bilbną mteDgenJCję, ac!-
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w odp-o-wiedti siosW'a. przesłała ma
list napisany rzek.omo przeUD. w kt6rym
doMsit jej .Jakiś ~szywajęcy się pod

'kol wiek ci.e P1osia& tadn<ego w}'lkotałcema.
Ulubilcmym Jego ,k on&iem Jest opowia

050~ Tokarskiego osobnikI że.

danie o wyprawach wOJjeooych, przyezem iJwl«dZlil. jaikoby piastował wysoką
rangę W'4Cb.mis1::nla w leg;l oficerskiej
DowlOOra - M<uśniddęgo,
Cierpi on na porntenie kręgo;łupa,
1:0 t,et cięsto przeibywał w szpitalu woj-

fest cho-

ry i pótrzebufe 100 dolarów na leczet\ie.
. TOikat'&1cl :eawiao.:omił G powrtszem
urzędu. §ledezego. kt6ra

ekspo2.'y'turę

wszczęła dOcllod-ze«Me ł IS'twłE:rd'Ziła~ te

na poc7<Cie Mdz.kiej podjęto p!l"'Zesłane do
Tok.a~ldego doJary-,' l-eer. ~ 'brop aIet"%Y.

racrinl\f ../
Acdto1wiex T()~s1d'iNr. 2~, poaiad~ ..
"10tty.~.ę opiMV~ą'Cą na W nam ko ist·
t1ieje U"Z'aJsa:cWenie przypuszczalnie, H
podszywa gę t-y11ko pod nie,

kilka tyg~ ~em dO nie:;a.K1eg.o

Wojtal5ie"W1cr.a nade-słał brat zam.~szk.a.ty r~ w Anierycę, list rzekomo dyk
towany prze7! Wofł.rusiewłcza, w którym
prosił on brata o 200 dolarów potu.b-
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Anglicy badają ruch zawodowy w Rosji.
Moskwa, 22 elerpnla.
BpecJahill słuiba t.te,rałicltla ,.Expreuu",

Ame-

wrześniowej

Rady Ligi Narodów"

,

tee rząd we lerakl b dz.e star.ł

i

między Anglją,

toiku.

sesji

Wczoraj przybył tutaj aeroplanem z KrÓlewca delegat .ngle'sklch związków zawodowyClh or.~
członek par'amentu 'Cat II Laurena, ktOry .bad. tacll ••wocle ~

wv

w Rosji •.

Deficyt budtetowy

I'dlęd*~ ~ngIJą, Stanami ZJedn •• '
c.onem. I Francją paktu gwaranSzwajcar]1.
cy;nego.
Pi"Z~pu.szczajril pow$2e~hnie, te
EUrl'Cih, ,22 eieppni~.
sprawa pOWl'Ź5zego paktu od~u- . SpecJalna . służba telegrailczna "Expressu.
nie na dals2Y plan w.:tysłkle In..
P.n,.n.~ sl:wajfarskle uległy
ne kwest)e I:naJduJą~~ slęna pO" w "statnim ilasle fSopt2tWre.
r:llllldku diliennym.
Deflłyt bud:i!etowy kt6ry przewldywanł' b»ł w w~.cko'cI 57
Genewa, 22 sierpnia. ' rnllJon6w franków szwajtarskich
wynosł~ będzie tylko 11. mnJo~
Hpedaln8 słu~ba tęlil~rartczna .,Eltpmsil".
n6w frank6w szwajcar'sNh;H.
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Herrloła w sprawie
przejęcia .M ac D~nalda
oc;zekiwany jest LONDY~8KA IZBA HANDLOWA PRO
kontroli woJekoweJ w tłłemc2ech tutaj nla 26 b. m. '
TESTUJE PRZECIWKO UKl.AbOWJ
prz. Li ~ Hdrod6w.
hee ort przedtem grut!towrtie
Z SOWIETAMI,

.....akje omawiana będzie .pra- zaznaJomit' się z przedstawiciebezpiecE.ń.twa Francji. Her- lami inny.h państw i pr2eprowa,Ioł p at. I Wnio_.
DYlarela
z .dit'" p",watne i'ozmowy.
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\łpecjalna ,łtttba telegtahczna ,,R;puJ:)l1kł".
Londye, 2j sietpnia
' d~y k:oa'Hoji\' i N!Jem,€żaw ~t.a.nęł6, 't e
"'...... R
_.J,..... .
Moskwa, 22 sierpnia.
P>rM'O'lłol5f \t.~m~of! ~~1-d'8, b~- w taLil2, gdyuy ckhstag O'UIf!łó'Włł ' r.!tItyatrowhłćj. Ii d • ł
wlad _ d . dojalnie poodpi'sllilly 3('J sierpnlaf!ltac-ji. itWo y, ~'(! !tlzwi'tz:e io i !:U'~",ojca o demonstracjach ludno-Fzet s(>ecia:1cie do legi) ttpełnemodl.ł,e- dm nQwe 1'Yy'bm-y,
ścl. ki ra
"I~ od rządu lI1ego a,t.emi~ckiego atrtba,sadbra "Ił Lcm&y..
Pww'kÓ'ł w k.ażdym ra'2'li..e hę&.. podby .ilbe~pie• .,ł ł. ftllejs\:owolti tU'e. Nasotą:tli te .niez.aleźni:e dd rez,uHe.ł6w pisa.ny 30 tego roi1 esiąM, ledl1a:kź'e te.fłrtłD głodu I .ł""d ..~ł ,h. linulI 8- .
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e ług kun- ny, prz-ew' . ia'n e da ewakuaeji M l'eńn~eh et.wla uJa jl". I. Jllląd ma dytucji n1~maec-kieli. p?'ezydeltt Rtes::y skish dli1t§t, będą się l1ctyf ot! dat~ ttrz:~.
E.ml... wp rew d.IC .....,. ' ~I'-wn..... P;betŁ ,tna ptawa na Wlą~Ć Un1bWy ł Ud7.1/a doWegd pot'W~et.dżertła prte~ R..eleb~4
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Londyn, 22 sfetpłlła.

Londyń9ka izłNi hand1<1W8 przyjęła
W~~i J~ogłośDie rezol1«'ję, protestu

jęcę przeciwko angielsko - rosyjskiemu

układowi, a przedewszystkiem prz~;;iw
ko podejnt()~abej Jłrze~ tz~d angieł~ki w
jakiejkolwiek formie starań w sprav{h~
pożyc:l1łł tostłskbtf. .

MONARCmśCI ROSYJSCY PRZECIW
KO UKŁADOWI
ANGLO-SOVnECKIE
.
MU.

Aji!1'l,-f-a Tf11.~afii:alla: .
,_ JJerliu, 22 si~rpnia,
,Ja:k ~ooos~ą · u Kobttr:gEi b, wielki ks,
Cyryl wy$Ł OlU:l.yv list do tządu. andieI.
sk1ego, pro!esŁU:jący ,pue'ciwko u.kładoT,vi
t Ri:1Sją : ~iee~ąi ' przytieni ze szde~61.
'nym naeiśktE!tl1 wska:~je, ze 'WsżeJldE' , e.
wentil~lne gEjiypzki, wZią:1ocniły.by .tylko
" , o",oJaka-
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owego nieCzy Anglja opuśd
porozumienia angielSudan?
.......-.x--...-.sl<o-fran uskiego Ostatni okres sanacji.-W szędzie stagnacja~ Smętek Nj~ -. i po~ tym .wzg!ę dem

1mnte~ i relJ~Da[ia ~toli[J na~~unai~~iei.

Podłoże

w sprawi~. natychm.iastowej miastu, które przed wojną należało do naj weselszych 0plnJa angIelska Jest Jedno..
e\vakuacJl zagłębIa Rubr. na świecie. - Wiedeń, środowisko kultury międzynamyślna.
•
ł
t
·1·
t
Ni1ep"Olk$.
które
zda4"zyły się w SudJa,
dowej. - Dlaczego art y Ś Ct w oscy wys aWI I U me stanowią s>rez~gó1ny
ro
plIZyczynelk do 0Od chwili zawieszenia spłat przez
"Aidę". - Kongres esperancki.
becnych ralkowań egips:kiego premjera z
Niemcy i zastosowania przezFrancję sank
-0-

eji w io-rmie okupacji wojskowej na;W1'-

datniejszych ol".ręgów pn:cmysłowych zadłębift Ruhry między Francją i Anglją na
tym Ue powstało nieporozumienie, które
do ch'\\o;}j obecnej po zakcńczeniu konferencji londyńskiej nie zostało jeucze zIik·
wktowane.
"\V szystkłe rządy an1tielskie, nie wyłą
Clta14 Baldwina i Lloyd Georgea wygtę
pG~a;, bardzo ostro w tej sprawie i Ilie
godziły się na żadne kompromisy z Paryżem.

Ażeby uozumieć stanowisko Anglji,
llnleży sobie przypomnieć, że okupacja za
głębia Ruhry, dawała francuskiemu przemysłowi metalawemu tani węgiel, przez
co mógł skutecznie konkurować z angielskim przemysłem metalo~ pozate~

Anglja zainteresowana iest w UtrzymWllU
jedności gospodarczej Niemłec l utrzymaniu przez to r6wnowagi na rynkach świa
towych..
Nieporozumienie to więc jest fi podłożu ekonomicznem, choć nie pozbawione
r6WDież poważnych moment6w politycznych.
Jakkolwiek być może Herriot zupeł
nie zgadza się z Mac Donaldem, że nie na
leży wytwarzać atmosfery "militarnej"
przez stosowanie wojskowych sankcji, to
jednak ze względu na opinję publiczną we
Francji nie mógł się zgodzić na natychmiastową p.wakuację zagłębia Ruhr.
Że ta.1t istotnie jest, dowiódł nowy mey
dent między Paryżem i Londynem z powodu wystosowania listu przez Mac Donalda do Heniota i Theunisa, w którym
uważa on okupację wojskową zagłębia
Ruhry za bezprawie i domaga się wcześ
niejs~ego ewakuowania tego terenu, przyj
mując, ja,k o argument, przyrzecuni.e Herńoła, że o ile plan Dawesa wejdzie w ży
cie, lo okupacja zagłębia Ruhry może na4
~tąpić wcześniej.

List ten wywołał w Brukseli i Paryżu
kolosalne napięcie i już starano go się komentować, jako złamanie przez Anglję zo
bowi za6 przyjętych na konferencji londyńskiej. Niemniej rozszalała buru prawicowa przeciw Hemotowi., który nie
dość energicznie zareagował na tego rodzaju propozycje angielskie.
Incydent ten być może będde wkr6tce "dyplomatycznie" złłkwidowany, nie 0znacza to jednak bynajmnłel, że Angtja
przestauie walczyć o zlikwidoW8llie okupacji wojskowej zagłębia Ruhry.
list Mac Donalda raczej uważa~ nateży za początek teJ akcfł. kt6ra będzie
systemat7CZnie prowackoD8 prHt: rząd
angielski.
.
Stanowisko Mac Doaałda Jest tataj
hardzo ułat'wiooe, gdyż ~a się ono
I żądanhunl "LabotU" Parły' oraz sprawsmi prrumysłowemł, które reprezentowane sę w Partłi kODSenraływnej ł liberalnej.
Tak więc: byna.jnmiei nie należy się łu
dzić, że konferenqB. londy1lska, kt6ra laktvcznie posunęła sprawę odbudoWJ pPo
d'arcrei Niemiec ł pacyłikaqi Europy o
kolosalny krok naprzód, całkowicie usunęła sprzeczne Interesy Franofl i Allglf!
na konŁynctde.
Dążeniem. AngIji jest obecnie w pierw
~zym rzędzie pnywr6cenłe siły gospodar
C7~ Niemiec ł stworzenła motJiwoścł eb
Po.rlowej dla przemysłu angielskiego, co
przycE}'Ui się do zmniełszenia się bezro~
bociay dlatego nie może Mac DODa1d zgo,jzić się, by okupacja zagłębia Ruhry trwa
ł~

jeszcze pnsez

cały

Wiedeń, w sierpniu.

,rze j , niż było w czasie t. zw. rozkwitu
T emi dniami przyjeżdża do Wiednia inflacyjnegp.
Obcy już dawno zmiarkowali, że Wie
delegacja komitetu finansowego rady Li
gi narodów, aby w myśl uchwały zapa- deń jest obecnie jeftnem znajdroższych
dłej na ostatniej sesji genewskiej zbadać miast Europy i wobec tego przestali prze
pOttlownie gospodarczy i finansowy stan siadywać tu całemi miesiącami i zadawa
AuSJtrji i przedłożyć radzie wnioski w lając się pobytem kiikudniowym, przysprawie t. zw. budi)etu normalnego i spo czem, co najgorsza, przyglądają się wpra
sobu użycia niewyczerpanych dotychczas wdzie wystawom sklepowym, ale nie czy
nią zakupów.
kredytów.
Ekspertyza tej delegacji oznacza nie
A zubożała publiczność miejscowa nie
jako początek ostatniego okresu sanacji odgrywa prawie żadnej roli dla wie'lkich
który dla szerokich k6ł ludności zapo- firm kupieckich, bo pokrywa swe zapowiada się nieco korzystniej niż dotycb- trzebowania albo u małych kupców przed
czasowe.
miejskich, albo u rozmairŁych stowarzyJeśli delegaci genewscy zaakceptują szeń współdzielczych na spłaty miesięcz
choćby po części propozycje rządu au- ne.
strjackiego. które zdążają do uruchomie
To też stagnacja gospodarcza nie ustę
nia zagwożdżonych zagranicą kap~tał6w pu;e, lecz przeciwnie, w miaT'ę jak postę
(tworzących znaczną część przyznanych puje sanacja państwowa, rośnie i wzma
Austrji kredytów), to należy się spodzie ga się.
wać. że odetchnie nareszcie także i goMimo wszystko jednak Wiedeń nie
spodarstwo prywatne, które jeszcze za- przestał być ważnem środowiskiem mię
wsze dusi się z powodu braku kapitałów dzynarodowej kultury.
Dwa lata najsurowszej polityki deflacyj
Nie brakło dowodów tego także wcią
nej i oszczędnościowej uzdrowiły istotnie gu bieżącego lata, które ludność miesco
w sposób wprost zdumiewający finanse wa przeżyła pod znakiem przesilenia.
państwowe, ale nie da się niestety za- WysŁnrczy wspomnieć, że właśnie w tych
pr~eczyć, że dały się one porządnie we wuach odbywają się na wielkim placu
sportowym na "Hohe Warte" wspaniałe
znaki wszystkim warstwom ludności.
Państwu powodzi się stanowczo le- przedstawienia opery włoskiej pod batu
piej, ale ludność coraz dotkliwiej odczu- tą mistrza Mascagniego.
wa skutki przesilenia sanacyjnego. PoCo wiecz6r tłumy publiczności zdą
znać to także po zewnętrznym wyglądzie żają na te przedstawienia "Aidy" insceni
Wiednia, który jakoś dziwnie posmut- zowanej na olbrzymią, iście amerykań
niał.

ską skalę. Arlyści włoscy r;Jaiwyraźniei

Wystarczy przejść się z otwartemi 0czyma po kilku głównych ulicach śródmieścia, by zrozumieć, że Wiedeń dzisiej
szy już dawno nie jest "siedzibą feaków"
i że minął już czas wiecznych niedziel.

oświadczają, że właśnie dlatego wybrali
Wiedeń, bo uważają to miasto za naibar
dziej powołane do wydania sprawiedli~
wego i wykwintnego sądu o ich sztuce,
sądu, który utorować ma im drogę do in

Wiedeń posmutniał...
Jeszcze się broni jeszcze czasem nad
rabia miną, jeszcze usiłuje zmylić siebie
samego jakąś niena uralną, wyuzdaną
wesoł'ośeil\, ale nie da się niestety zaprzeczyć, że iakd dziwna rezygnacja za
wisła nad tem miastem, kt6re niegdyś na
leżało do naiweselszych i najbardziej roz

I

bawionych miast Europy.
Wrdenie to odnosi się niemal na każ
dym kroku i o każdej porze dnia i nocy.
Wyjdzieaz w południe na Graben lub na
Kiirnmerstrasse - ulice ofywione, ruch
wielkomiejski, wystawy sklepów wykwintne i gustowne, ale b1'ak w tern wszy
stkiem dawnego tętna stolicy wielkiego
państwa, brak przed.ewszystkiem owej
lekkomyślności i beztroski, kt6ra przed
wojną dominowała nad bulwarem wie-

j

deńskim.
Oczywiście
Średnio

test łepie1 niż było bezpo ,.
po wolnie, ale td i o wiele go-

omunistycznej

filtracja partji

rok.

I
Obawa przed nowem trze-

W

ciągu

ostatnich dwuch
z partji 26 proc.

I

Moskwa, 21 sierpnia.
Obecnie można już ustalić wyniki ci••
•
•• ~ chej filtracji partji komunistycznej, doko
s~enlem
w
nanej na rozkaz komitetu
centarlnego
ta
jest
w
bliskim
związku
partji.
Filtracja
AQencja Wschodnia.
:z nastrojami opozycyjnemi, zdradzonemi
w swoim czasie przez część komunistów
Londyń,' '22 sierpnia.
Komitet centralny musiał wówczas ogra
Z Tokio donoszą o nov.rym trzęsieniu niczyć się do ukarania kilku wybitniej~iemi. W zatoce ohniżyło się dno mor- szych przywódców opozycji, odkładając
skie o jeden. metr. Ponieważ wielkie trzę porachunki z masą opozycjonistów do
..
d' 1 wrzesma
. . 1923 ro k 11 roz-II naJ'bliższeJ' sposobności ' którą była osiat
Bierne w mu
.
."
..'
.. n1a filtracja.
~.częło S1ę rówmez obmze~~e~ dna mo. I Według danych, zgromadzonych przez
sKlego, przeto obecne obmzemc WYWO- biuro polityczne partji komunistycznej.
bro wielkie zaniepokoOjenie wśród ludno- 1 w ciągu ostatnich dw6ch miesięcy z par-I
ICi.
I ~i wydalono około 26 proc. ogólnej licz!

ziemI

JaponJI.

nych wielkich miast europejskich. A wy
brali je licząc się z góry z wielkim de iicytem. ?ód tym względem istotnie się
nie zawiedli, bo zubożały Wiedeń nie jest
w stanie zapłacić przez trzy wieczory VI
tygodniu ogromnego amfiteatru z 25,000
drogich miejsc. Nie zawiodła ich coprawda nad~ieja osiągnięcia wielkiego sukcesu ariystycznego.
Drugim dowodem, że Wiedeń jeszcze
zawsze uchodzi za ważne centrum kultu
ry międzynarodowej było zwołanie kongresu esperantyst6w do stolicy nadduna;
sklej. Na kongres ten zjechało nie mniej
Jak 4,000 uczestników. Na uroczystem po
siedzeniu, k·tóre odbyło się ubiegłej niedzieli przemawiali zastępcy kilkudzies:ię
ciu narodów; jako szczegół specjalnie c:l!a
Polski zajmujący zaznaczam że przem"'\wiał m. i. tutejszy poseł polski dr. Lasoc
ki, którego mowę prof. Bujwid z Krako?la przełożył na esperanto.

miesięcy wydalono
członków.

członk6w.

wydalo~yc~ je~t

by
W liczbie
wielu stary.ch !tOmunisŁ?w, zna!dulą ~Ię
nawet k?mlSarZe l!ldoWl repubI~k ZW!ąz
kowych.l auton~mlcznyc~. Kom.ltet centralny me ogramczył S1ę pdnakze wydaleniem z partji szer~g? niepożądanycp
członków; jednoczesme pr0'Y'adzono 1.1:
czne ograniczenia .dla członko.w
pa.rt)l,
których zachow~me wrdał? S1E~ podejrz~.
nem komitetoWl. ~ .I~czble tych og~a
niczeń należy wynllemc: czaso~e_ Z'l.wIeszenie
part)l ltO.
Jak
. w prawachb'członka l't
~
k
s~wlerdza raport ;ura po.: ycznego Cl o
lo 50 proc. członkow part)l otrzymało te
lub inne kary.
.•
N"leży zaznaczyć, ż~ repreSje te ~t~
p"ozostawały bez sprzecIwu.. Wydal~n~ J

rządem

angielskim. potIlieważ właśnre pań
stwowo prawna ~:z;ys'Zł'ość Sudanu jest
główną trudnością tych rokowań.
Egipt chce mieść i,stniejące od roku
1899 angi·e!ISiko egipM1e COttld'OOlinium i po
siąść Sudan, ja.ko czysto e'g1.pską prowincję. R6ż.ni wytbiJtni cdonkow1.e LalboU'f
Pa'1"Ły, zaljmujący się specja,lnie kwestjami
polityki zagran.i!cznej oświadczyli, że w in
w-esie ludności sudańskiej leży, by Sudan nie naaeżał do Egiptu.
Tak więc zda.je się być opinją Anglji
iednomyŚllna w kwestii niJe wydaniJa tego
dbSiZa'rU z r~.
Wprarwdzdle przyznaje się w ang:i.eI..
slkiej op'i.nJi pubHCZJIliej. że w Sudlanie iSttnieje ruoh za połączeniem z Egilptem.
lecz zwes je·go przedstawia się ~ako nieznaozny. W żadnym raJzie - pOWliaJdają
Anglicy ta.lkże radykalni l - nre należy
wydać Suda.ńczyików samOIWolnej gospoda1'ce, tyruji egipskiego paszy :i jego urzędników.

Nie minęło jeszcze 100 lat od czasu,
gdy udało się AlVemu pod!blić Sudan a meszczęśliwy kraj był wyzyskiwanym. sZlCze
gólnie jako reZlerwoar handlu niewoamkami tak dialece, że w roku 1883 wybuchło powstanie, które uwolniło Sudańczy
ków od tyranji eg1pskiej go sp odarlci.
Stan ten trwał od roku 1899, ki'edy
panowanie derwi.szów w Sudarue upadło.!.
a to przy pomocy angielskiej, ktÓ<r'a Wielką Brytanję kosztowała wiele ofiar w ludziach i pieniądzach. Wtedy to utworzono
pewnego rodzaju cond!omlnirum. Ikbótt-e by",
ło zarządzan.e przez Angl~ę w imieniu E.
giptu i na koszt EgiJptu.
Od czasu istnienia condominill1m po..
,krywa Egipt wyłącznie kos,zta admini5tra
cji, kt?re w ostatnich 20 latach wynosiły
około 7 miHjon6w :funtów szŁea-.1ingów.
Kos:tJta operacji militarnych pOiIlOSiła
częściowo An~a, częśdOlWo 1"Ząid! egipski
Egipt wyra-ż,a obecnie obawę. że w rarle ru.epTl.yna\l~żenia Sudanu do. Egilptu
nawodnienie dof1iny Nilu może być pewne
go dnia. zatrzymane.
Troska {a stała się szczególnie ważną
od oZaJsu. lkiedy Ang,Hcy pocZ'ęH budować
wi~llkie rezerwoary celem z:buaowan1a re
gulacji dopływów ndll.owych. Pozat~1In jed
nak pozostaje jeSZICze oIbawa pcJi,tyczna't
falkJt, te Anglicy przebywają już długo w
SudaMe iJ w rame wojny mogliby użyć jako środka olbrony pows'brzymania dopły.
WóW ni1{)wy~h.

Z drogiej iednalk strO!11y to jest właś
llie Pl1ZlY,czyną, clIla której anglicy Sudanu
nie opuszozą. Ang.il~lsIkie koła pdlityczne
odrrucają :zmiesferue oondomi!nMtm calIdem kategorycznie. Zgadzają się coo naJwyżej na d.:a.lsze rokowania i na ustępstwa
by adminilstracja Sudanu, któtra dotąd
była w przewarżnej części wojskowa, była
baTldzrej dostosowana do no'\vego stanu
'rzeczy w Egipcie, będącego samodJz:iel.
nem państwem.
.
Daa,ej żadna partja polityczna nie idzie
w ustępstwaoh. Tymc·zas,em w Sudanie
sytuacja za'Oskza się, egipska. rada ministrów mosła protest przeciw postępo
w.aniu angielskiemu w Sudanie i zarzą.
dziła utworzenie miesza'nej .komisji. Tak.
że rząd a.ngti,e[ski z:aimulje się powarżnie tą
sprawą zwła.g!zc~a, że pro/błem jest nie.
1)!l1iemie ważny.

ukarani członkowie partji próbują utwo.
rzyć grupę anti-rządową i w masie par..
tyjnej daje się r6wnież zauważyć wybitny nastrój opozycyjny względem komite.

tu c'e ntralnego.
Komitet centralny ze
swej strony przedsiębierze dalsze środki
w celu ukrócenia i rozbrojenia op.czycji.
Tak więc part ja komunistyczna znowu przeżywa ostry kryzys. tym razem
zdaje się ostateczny.

Zgon zasłużonego działacza
Ci szyn. 22 sierpnia,

Wczora.j 2lmarl w Szczawnicy w 39 ro.
ku życia wiceburntisilrz Cieszyna, prof.
Hajdu'k FeHlks. zasłużony działacz n.rur00
d'Owy. Uroczyste posiedzenie ra.dy mieiskiej d:1a u~,ze~ma z.ma~e odbedzre się
j.u~ro..
'
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Dąbrowa, dyrektor Miejskiej GalerJI
Sztuki, twierdzi, .te - nie!

P. , Marjan Dien.tl

"Polski Manchester jest miastem kulturalnie zaniedbanem, ale młodzież i kobiety mogą stan ten zmienić.
Prace około przebudowy pawilonu w czem otrzytnałem
Tui z Cłepertamentu
parku Sienkiewicza przeznaczonym na kultury i sztuki subsydłum na ten cel
stałą galerję sztuki dobiegają końca. Ot
Dział zdobnictwa zoatarue Z!lal!~n1e
warcie ~alerji nastąpi już w 1-szych dl1. rozszerzony; wreszcie w porozumieniU{. z
września, a tv ten sposób Łódź uzyska no grupą gdańmkich "kusł-handler6w" urz,,~ ,
w .. ważną plaeówkę kulturalną.
dzam wystawę kulturalne,o wnętrza a
Uwaźaliśmy więc za stosowne zwró w tym celu w najblitazym czasie bo 'fui
eić się do dyrektora galerji
p. Marjana we wrześniu sprowadzę z Gdań~ka me.
DienstI-Dąbrowy o garść informacji. do ble: słytUly barok staro. Gdański.
tyel!:l\eyen pb.ft6w jego działalności w taj
W ten sposób po rozbudowie pawi1(!1.
d,?ed~i1'lie. ~. D~brow4 w. rozmowie pe. nu. po •odpowiedn.iem umeblowaniu go.
Wledz1ał m. In. eo następuJe:
po pOW1ększeniu czytelni - będzie mot
Jak już panu zapewne wiadomo Pier-/ na pomyśleć o p1anowel pracy posłada;ą
woŁny porjekt magistratu przewidywał cej pewną ciągłość,
'
Obrazy, meble ceramika okotty banie tylko rozbudowę istniejącej iu! 'hali,
~ l.kto Ony ....owle rozwiedli sl!ł ,... A przyai«t,.n al; tak~e budowę 2-iej h!"H z górnym oś· tiki, kilimy, stała .wystawa tkanin, 'jako
wletlentem. W tych dwoch pomłe!!l'l'cze.. wzorów dla techruk6w i przemys~owc6w
.ob~e. te będą alę kochać całe łycle.
niach
znalazłaby. się nie tylko
ł!al~ria - oto poszczególne działy hj pr1\·c''f.
- Tak I... Ale nie przypuszczali, Ił tak długo będą
obru6w,
ale
takze
sale
muze'11ne
l ,w
Z~eru~m więc rozpocząć ekcję ce ..
!yll...
!!Owoezesnem stylu urz~dzona e'lyt~lnla. lem tJednanta jaknajwiększej ilości miłoi
Phnsy ,rozbudowy: kt6re) koszta m!dyby nik6w, którr.yby wykupvwali bilety rowynosIć 180 tySIęCy złotych,
l!':ostały ezne.
.
pny~otowane przez i~. Lisowskle~o, i
Jak.o drugi punkt bę\łzie
skłonienie
ratwlerdzone przez mlntsterstwo. Mag1- kolekCjonerów łódzkich do przekazywa---'J,.~
MraŁ Jednakże % powodu braku fundu- nia swych zbior6w miułct w drodze den:6wuzttał, za stosowne dokoftat: !la fll pozyt6w lub dar6w.
:;1~ tylko rozbudowy is:niej~ce~o,.iut Pl'!,;,
_ Wreszcie duże zasfu~i może położyć
W'1lo~u, kos~~m 27 tYS1ęt;y zło!y_1:!. gdyl oUoło rozwoju kultury w Łodzi towarzy
e, 6ldne OkO, pozwól ku twej chwale
w ruedalekleJ przyszłośCI
zam1erza
kt6 re zamlC·
.
"
1
Uroz·
' " stwo 0pl'ekl' nad "lh'l~I'am'
,.
.1\
t,
Oktaw ci kUka szczerych w darze nIeś t,
począ Ć po odk
,uplen1U
p ~cu ." n10n rzam powoła~ do tyda.
Pozwól w natchnienia ognistym zapale
przy ul. PrzeJazd, budow. Wlelk.ego muWe i
1.1
•
•
zeum etnograficznego i obszernvch po~
t szc e c:.em M'ta~cz~n1a !odzlaWygłosł~ odę wieszczą na twą cześć;
mieszcze1i na zbiory sztuki.
'
nom kultura!nel, a "rawtlzlWle Doworz.es
Niech wzniosłe rymy, co klecę wytrwale,
W rozbudowanym obecnie pawilonie nej rozryw~l - Zakttpl~ apaut ,radlI').
Zdołają przykryć zbyt poziomą treść,
będzie motna umie5cić zupełnie- wy~od- co umo~liWl wvt!ucl)nrue koncertow, od
Bo choć Jam swady pozbawlon proroczej,
Nad wszystkIe dobra w -świecie wielbię - ocz:
nie około 200 obraz6w, przyczem
cała czyt;w ltd. .dd"
.
hala. w której zastosowane będ?:ie elek
rzy WSpl11 zn,r..nttt
ze sp~łCCZE:1i.
, trenłco, tobie dzięki, pan Fulganty
tryczne §wiatło, wedlug specja!nych za- rlw~m, .prasą. orM catym szeregl~m or·
W orkiestrze świata pIerwsze skrzypce tra.
granicą stosowanych sY!item6v.·, imitują ~kntzacJ1 zawQd0v.:y~h łartY'~1:~znvc}1
Każdy JDU gotów ucałOwaĆ plęty,
najzupełniel światło ddenne - po- '.
t~w. "Zdobnle.wo p~lsklt~ •. ,KJBo, to jak mów1Et cźlek czysty Jak łza •.•
dr:ielona zostanie przy pomocy spee1al- ~~po skl łtd.:- rna~ nadz~elę, te u~:t
Tak, to nIe zwykły człowIek, jen" !wt~,
ftveh parawanów na 19 oddzielnych po.
l się s',Y'e .zamlel'Z;~nta zrea1tzo~t.ć. M!:"
ll., oko, panie, .•• pobła.tllwe ma,
mie!'lzczed. Umo:i1iwi to prawidłowe roz- !lt~ to Ole Jest bOWIem "złem Dl1El1ltem •
I choć najgorsze dostrzete przywary,
wiee.zenie obraz6w oraz zapewni posz- '~l dobrem, tylkt:l poprostu sb ?oDJe uNa "błędy ludzkie" spogląda""" przez Hpary.
e7.e~61nym malarzom zupełne zizolowa~ r\ledbane poo. wz~lędem kuItul'tllnym.
~lie się,
l!wablt\ ledMk że du!o • 1notnll tu
lA. pm uemu Jest w takiej estymie.
Wobee :tblitajs.ecłfo !tę terminu ur~ zrobiĆ r.włll!lzeza przez mł~zlet szkoln.,
Wuakż rozumu tyle ma co cap,
etystego otwarcia galerji mam n.akreślo przez: dorastałą;:e pokolerue, a lwhsl.Czemu jej ody w cz;~stochowskhn ry..te
l"ieJe niejeden salonowy drab,
fty jeden plan, którym chciałbym się z eza _przez ... kO~let.y
•
•
l'anem podzielić.
Mus~ę ~owlem. stwleM!Ć ~ eał!\ ~tCzemu ł hrabia chce je.ł dać swe imię,
Frojektuje więC? na wrzesień urz!\.d~e wart?Śel~, ze uw~za~ łodzl.a~k1 za bnrChoć doń posatnyćh siła wzdycha ~b?
.te wystawy prac p, Liehtenstel!\&, kuM dzo lnteltgentne, lntehgentnl~JsZe od war
Cnmu l' Odpowledt sama l ust !l1~ rt
sty, który obecnie z wielkiempowodze- szaw}anek, kto/'e ~ ~ac~rue płyt!l,ze, a
Uznanie - dłvle wywalczyły o • • oczy.
niem wystawia swe prace w Londynie, poml~~zy kobtetafl!l 1 mę~czyznam1
w
ł Jałt Ideał kucht, konny ze strały,
tI!'U wystawę akwarel z Włoch
Zof;i Łodzl Jest olbrzy;ruą r6tmea pod wzglę·
Do b rz y d k I e ł KaŚki zwraca serce swe,
5tankiewicz6wny
dem umY$łOWOŚCl,
Mówiąc, te o nłej tylko wlecmle mar~,
Następnie da~ prace
słynnego r:r.
Łodzianki nie s~ ~gza1tow~ne"
l~oz ,'
le całe j;ycle z nią przep~dzłć chte,
PauŁscha obecnie profesora w PoznaOlu szczerze odnosUl, ~lę do .~tttki, ktorl\ IC;'
L .':Z cboclat w słowach Ją mlłośclą darzy,
:r:nane~o ~a Zachodzie ze swych
obra~ męfo~ie. i ojcowi~ negują zupełnie, lub
~łub jakoś długo zbyt odwleka się.
zÓw. Wreszcie zjadą tu "opozycjoniści" z traktUją Jak przYJemną, zabawkę,
Tak, on tej dziewki nigdy nie poślubl,
' j Zachęty" ze słynnym ...Szczyg1ińskim n'a
Je~nak. poc:;ucie artyzm:! łstnieie w
tylko OKO RUSOŁOWE lubi.
czele,
tom mIeŚCIe, c'!:el~o dowodem -.- wyst~pv
trenłeo, perło dała, lustro duszy,
Na wrzesłeti zamiertam urządzł~ w "Nłebłeskiegn pŁak:\".
Nie wyschnie nigdy dla cł~ weny zdr6J.
pawIlonie stałą wystawę
kwiatów i w .
D1ałego wh·il'l\e uwah"'!, że przy pl~
ChOĆ marsz !ołądka hymn fantazji głuszy,
tym celu zwróciłem się do zwią,zku ogrod nowej pracy w cia~u kró~kieg"
c:ząsu
Muzo, zachwytu nić snuj dalej, snuJ.
.lków, który obiecał mi swe poparcie.
t6dt się rozwinie kultui'jllni~ bo ie:;t tu
Jako jeden ze stałyeh dl!:lałów wpro· intl!Mywność pr.~;:v niszdllit! nie spotyka·
Lecz,. och, pisanIe naft~ w lampie SU!%y,
'W'adnM d1liał tk8,ftiny arlystycłlne;, prrr. na.
Miecz, K.
Ogled maleje, wl~c śpiew kończ~ mój,
Bo ten, kto wielbi oka blask uroezy,
w
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"Pan prokurator MarkowsId"

w wydaniu

Tatuowanie powodem

śmierci ucznią.

recydywisty-szantażysty Wolfa Perstera.
twodlniam~ cliO ro&i:ny nd r g0&:ta ~ie'r~ie~ nie 1JO!t~ł ~~:,h1~mw,

. Pt't>etd kłJlku
~~iącego k?-'t'ę. wl.ęii~a .J'CJi31~~
l"odz;tee. Giet'hC'.kH~gO zaw!!2ldoml'll o t~m
}i~kt.e~ 7;głlOlSrł Sl~ laklis o:S'ohru~, ktory ut'!.It,d sledc!;y,
Zaniechać barbarlyńskiego ~wyc!aju!
~tdlitawiwtlt'y .tę i..ko
I~ "h~'1"rOW1d~l3u , ~Mi~~'t !:n~ . ~:'k~.
u_..I..:......_I_l
Z1"(), mo; liI!:,,1c~ym
dcł....tor~~ M v:kov.;·
~c'wea dOMSZ llam~
zW'yeujewi, dał sobie tdl.tewat!
doktór pr~urat()r iq,a~'W,,..• ..,
ślJn'!.
,P opularna wśród marynarzy, a nieste ramię, lct6re wkrółee ~uel'tło w.kut~k
M:Wl.3 dep;ył. iiż Gie'rilicki ~ f;łoien.1'el'\!l. 100
był ł'1iejaki W Ql! , er5t~:r f
ty i u ttM wśród sfer robotniczyeh. nier~z I ~atn.tcia krwi.
1l'i,
~
6w
ft\~rek
ka"Jc1i.
torime
z
W-ięf.1fl
!rl~
&dt!i
d)"W ł wrn t: Gierfielc' kl.'
~ani~ stosowana mocla WU?W&ft1!i tlę
N an:ędd., kłóre.ł llIlur._ ilU barw.~
fNI1o'
l
lJiioMty.
r,
wilftl'Ji~'&i.,I..
, . !l1ebezpiee~ dla zdroWIa.
.
~.rryń.k, ~td.hę, ~yh~ wiel.d .ie r:~e
R ~(!e Cii~HGild.ef,~ "N~~~yłi t\"I. At!
Oh$en;~ "M .. l,ww'. ki" ref:tl! Ft ~·,;,. r
Oto piu~ nam z; Sesn.owOA, te pe- l pl"rywoł••y lekarz me td...t'ał jutul'ł.t•
.-ł~ń uezeń m.ałoleini, uleQai'4e !1{edorz~ wd od śmł~ei ,ues:o;częśliw8P el.depea. ~:r'OkuraWrO'Wi" *..l!\:dM~ ~l~H~t poe'tem Odl ~dllial~uje karę wi~!ieni.a w T~:-I1Gwi~. II.
~e.Hł me on.
P(') jej ukońc~~:!'!hl ,hnjl; prr:ed sądem
Gd'Y· jed'tla:k ur;ajuŁn: i w ei~1U t y- ł~lt.tm .
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ieksZ8 szulerni w Łodzi.

"Klub
Była urządzona

luksuso\vO i zaopatrzona

~

najnowsze "zdobycze tethniczne"l;

Kartki kryminalne . z wielkomiejskiego bagna polskiego Manchesteru.

pol

Sł.e,....ri>Cllla już sz:ulexn1a Man,'teuHa
nety olśmiewały wprost luksusem.
Dopiero po prz:e'suniędu się przczlbyły pre~yzyjńe sygnały, za nadśnięcl'em
sh..da w Łodzi popt'Zeoot..~a, kt&ego naro
Przepyszne orientalne ' kwi2.ty, per- -k ilka takiich punktów kOIJ1!Łrolnych do- 'kt&.rych w polkoja~h gry gasło świat'bo od7:l:>ny jak i całokształt były do ni:ej bHź-1 ski<e dywany, . s'tylo!we me,hloe. kryszt~ły stawał się amato't gry do od:powiedn.ieilo I sf.r!zegając o nie>be~piecz:eństwie,
macza podOibne.
- w'P'!'owadzały w za.ochwyt przybyszow. gabinetu.
Był to t. zw. "Klub Artystyczny", mie
W sali głównej ustaw~one było połZ:-c.zący się w gmachu przy ul. Zielonej djum. na ktÓ'rem odbywały się prod~lk
Niepożądana
Nik,t jednaJk z gn-czy me roołał uJść
nr. 20, a ' zoałoożony prze.z grot.O..o z:awqdow- cje, boczne z:aś "ga,binety" u1'ządz1ol11e z
Ł
• • L'
U
•
Po ustaleniu tych danych i stwierdze rą.k s:p'rawledHrwości, a prz;ep!l."ow~dzona
·
k
c6w wa;rsz.awiS' lo<:'n 7) nleJ8lK1m p. t i2Jew- imponuj.ącym przepychem były właści.
1
ruu, iż d:a·nego dnia gra roz:p.o'czrue si'ę o rewizja wykazała, i,ż posiadał on aały
6kim na cze oe.
wyro lokalem klub O'wym, tam ho'wie!D
Ł
t ..... .I....
h
d
."
godzlirni'e 12-ej pOPO'ł., ~'U~.,
",,tyż dla dez ......en- szere·g t.ajny.ch skrytek w których przeKl: Ulu ten, K:W'I"-ego nazwa pocO'. ·Z1-13. o~ywały się "produkcie" kardane.
_.1, k ..
tr.icji
u.sta:1a.no
róŻ\Ilę
god:dny
gtt"y, okoł'O cho'wywa.no karty, szi·ony 'ma:sz)'lrlki do
tatpeW't1e o d M"tys t ycznyc h prou'u. eJl,
Władze poBcy;ne od pierwszej chwili
kióre zaingtl1'owały jego i'stn:i e nl'e , nie MO
godzi.ny l-ci .d o lokaju wta,rgnęło ki.1iku- baca i t. p.
pewSltania zwT6ciły na klub baczną u- nastu fun'kc-j-onarjuszy po1icji z ówczes. Skl'yVki taJcie z:nal-ez1,o~o pod po~um
lał wyjść nawelŁ z lał n,iem<Jwlęcych, zo- wańę, a gd'\T drogą wywkdów ustalIono
,l- b
ł
d L-h
.,
h'
6 /
nym kieTownikiem policji kry:m.ina:1nej i scenicznem. w ścianach za obł'/iJZami w
sta'l oW em po """ln,;
mlcstącac ple- ffl/H tf1-y hazard'O'wej', 'P'o.ozęto bad'a'ć we
"
_._\ .11__
1"
l ' '- 5'
kom. Wajerem na czele.
ksiąt'kach i t. p.
czętowa!tl.y przez W'1iC!!u!zJe po, 1~:ne, a 0- wnęŁr.zm.ą organizację tej szulerni.
cum jego p(l"ZIC~ął "Kabo.'ret Intlme".
Steroryzowano pOTtjera i d!la U1nieWykryto również całą sieć, alarmo..
"Klub Arly-styczny" o.twarlo z wi,elką
A była ona urządzona nadz'wyczaj moŻiliwi:eni.a wszczęcia ala.rmu mmtO' g'o wanych sygnaMw świetlnych, dzwonków
pompą i reklal!l1ą - urządlJ8.no popi.gy wo sprytnie z całą siecią dzwonków i sygna w kajdany, p·oczem po przedęciu dru- telefonów wewnętrznych ukrytych w ścia
kalIno - muz'Y'cme gw:ila:zxi 'WM"8zaws:Meg'O łów alarmujących, uprzedzających bądź tów aIM'mowych wtargnięto dO' we- nach, świadczącycli, iż bywalcy tych loświata arl)"S1:yczne,g o L. rOZlpoczęto grę o nadejściu gości, bądź o niebezpieczeń- wnątrz.
kali obawiali się nadejścia gości ueww karly.
stwie,
W następnym pokoju rezydował dy- nątrz.
Wywta.:d'y po~łcyjt.O..e usta1i1y, i,ż pierw rektor szulerni, ktÓTemu nakazano podOto hiifotia s13.wnego "Klubu Arty"
szy sygnał ailarrmują.cy znajduje się w niesien1e rąk do góry - nagle, z gabi-ne- stycznego", 'k toÓ:r ej pcwt6rze:nl-em ma być
podje1'm. dokąd te,ż przybywał jeden z tów gry dobiegł odgłos wrzawy, śvriad- klub "Przyjaciół Inwalidów", o He wła
Cały lokal urzącbony był z wykwint dyrekioró:w prz.ed:siębio:,stwa i PO'~~:wałl czącej, iż goś.ci :~ch zala'r mowano.
dze i społeczeńsh\r<l dopuści do jegO' za.
nym. komforteJD, a niektóre bQczne gaM- !,rzybywa)ących bacUlC1 obserwaCJI,
Okazało s1ę, 12: w podłodze UTZ:i1~,zc· ne i$[r!!::n~a(

wizyta.

W potrzasku.

f

Q

Tajemnice komfortowych
sal.

'FELJETON.

Historja

_fantazje fabrykanta
karmelków.

O wesołym

urzędniku.

Jeden z berliń.skich fabrykantów k<l.r.

l'I1dków ma ren.esansowe gusta artysty-

Młody człowiek, wykształoo.ny i zdoi

•

ny, został przyjęty do :min. spraw weW!:l . I
( po roku nienagannej srutby został \'. i
stycmiu 1922 r. stabilizowany,
j
, Le;z nagle dni~ 2~ lutego, szef jego I
donom dyrektol'lOW1 bIura, :te od dwóch
tygodni nowy urzędnik nie pokazuje się
wcale w minłst..restwie. Dyrektor miał
wielką ochotę napomnieć urzędnika, lecz
niestety, me mógł go nigdzie znaleźć; w
Rosła Ka:Hna :iJ z li-ściem sz:e'roIkim,
biurze leżały tylko rękawiczki, kapelusz nad modrym w galju r::~lsla p ot o:kiem , clIrob
i bluza, a wła'ścic1ela ich pt'z.ez 5 mie- ny de:S2lCZ rp~ł:a, rosę ~Meralła, ' w majoBięcy ni8 widziano.
wiem &ł1O'~cu łilstki kąipa-ła,.
W końoo 24 czerwca dyrektorowi te;go już ~yło za ;-v1e:fe i p·rzenió!5ł urzędniA pod tą KatJi!tl.ą... Ja:sio krówki gnał,
,k a do !nnego bIura. Mł-ody człowiek do- n.a fu'jaTce graL
.Wiedział się o tem postronnie ł przeniósł
Grat .. WszystJkiim się zdawało, 't e to
's'kmptilatnie swoje rękawiczki, bluzę i JaiS~O glrIa ciągl,e a to wo;rsko gTało: "Nakapelusz do innego, wyznaozonego sobie zywam sfuę Titme, Tititn.e. ach!... Ti~1rneł
!pokoju L. odtąd znowu zniknął. Wobec
'c zego 11 sierpnia postanowiono działać Kił!o poz1lia/ł tę dJmewczynę, poik,ochać muen~O'Znie 1 kapelusz, z bhi%Ą ł ręka- siał jął" ....
wi~klllDi. p1'ze:nl6sł efę mów do bm.ego
I Ja;st,o p,a'b:zał, j.ak to maszeruje wojaepartamentu. Ostatecznie 24 listopada, slko na/sza ra/z., dwa, tuy! Błyszczą
S'tef bi11l'a. zatądał zmiany urzędnika.
Sł:'l"zeLby i pałasze raz, dw.a, t.r-zy! Nasa-

!fJ&IIIVI(i
tłi

Dyrektor

pę-rsonamy postanowił

czne i w tym eelu chciał nadać
'sklepowipiękny wygląd.
W tym celu zwrócił się do

SW'2mu

jednego ' !.
.. artystów malarzy o namalowanie w tym
sklepie fresków - na wzór S~ '-'211ych z
kaplicy Sykstyńskiej. . Umówiono się " ;
honora:r.jum w sumie 500 mk., je:blf jednak freski. będą bardzo ładne, suma może ,
dojść do 2000 mk.
Malarz się wziął do
pracy i brał coraz zaliczkę,
z których
wa taik miła choć pusta, w \torowód zmie
wyrosła suma 1500 nIk.
niając się mail"I...
Kiedy po skończonej robocie małart
Wszystko to hardlzo ład'ni'e, arie g.dy przyszeqł odebrać pozostające 500 mrk.,
spotkała gO' odmO'wa, motywo'wana tem,
się ma pieil:'l.iądze I...
że między freskami wykonanemi przez
Ponlew.ai Ja.M,O pieniędzy
miał, malarza, a kmi, które 'wykonał Michał
. aile za10 tal.ent złedziejski, więc sprz-edal Anioł, - jest pewna różnica.
_
fasowany mundlur żdn.ieT:ski.
Malarz wysłuchał tej krytyki z zadś.
niętemi zębami, a potem
obejrzawszy
Sąd ska'zał go na zwrot O'trzyma~ej kryŁycznem okiem okrąglutkiego fabrySUl1lly, op~aceni,e kosztów sąd'Owych i si~- kanta cukierlrów, rzekł: "Pan zdaje się
dem dni are'SizŁu,.
tak.
też niezupełnie tak wygląda,· jak pap id
Juljusz II-gi",
>

to, ni

00-

ru-e

Kwiatki z bruku wielkomieiskiego

(jat eprewę radzie dyscypl1narnej, lit6ra mym prze dizie, BeHl11a jedzie, BeHna, Bełłstownie wezwała pana refennta na 12 lina jest!
·g rudnta. Oozywiście wezwany się nie zja
I P()IS~C1:ł Ja:s1.o do wojska, bo na w'Owił. lecz za to 20 tegot miesiąca nad- ;mce jak to łaichnie, kiedy uł.a.n z konJ-a

POD ADRESEM MATEK.

J

OTRUCIE,ALKOHOLEM.

W czoraj przy ttli'Cy Dzie,lnej nr. 11.
Na ulicy Cmentarnej m. 16 wskutek
.
,
nadużycia alkoholu uległ ot'1"udu bez:roszedł til'ł, w którym urzędnik uskar~ się
na szykanowanie go, gdyż _ twierdził spadt.O..1 e, koledzy go me żału;ą, jesz.cze syn rohO'Łna:ka l-roczny Stefan Szwed, ba hotn Jan Buczak lat 22.
wiąc się na oknie pozostawiJo!l1Y bez opie
L~karz po.g otowia udcie'Hł amalt·oro.
ełus.zułe - nie sp6tnił się jeszcz.e ani z końmi potratują! ...
jedną sprawą, 'która mu zosŁała oddana.
Ależ i w wojsku trzeb<l pTZeciei zyć! ki ~~racił rÓ~N'nowagę i spad1 z WYSOkO-I wi napojów wy.~okowych nfi. ull icy polll;0cy, pozos~aW'l8/Jąc go na ml:elS'CU w Sota
Nasiępnego zaś dnia przyszła z.nów wiaWkldomo joe dnak , że nasz·e życie ta.- oc-i 3 pięir.a.
d-omość, te p. referent nie może się zja- ki.e CUlrne, więc choć WCz.oll"a'j s-pa-łem na
DzieC'ko pon~osło śmie:rć na. mlejiscl1, Ole pedchmte1onym.
. _:
wM, gdyż jest mocno zakat.arzony.
z
powodu
złam.ania
pochtawy
czasZ/ki.
2
WOZU.
'
Mftnęło kłlka dni ł 30 !;"1-ud!lia. wysła- IIiaJ podtoo.ze, dzis na wiąZiCe Sła'llal, OOil:; na
no komi'Sfę do domu urzędnika.. Faktycz wią·zce sIana, &ci:ś na wiązce siane.! HuZawezwany leka'rz pO~itowia skun63,..1e1nia Paulina Sztajbart, maJtk'.8/- ro
nie 'Z-llaleziono go w łóżku, leoz nłedy- pa!j - s.h!:p.n~, hU'Paj - slupaj do sam.ego ra- s1atował zgon.
b-obuka spadła z wozu ńa Gótnym Rynsk.rełina 9ł:r6tka wyznała, że młO'dy pan 11a, dlo samego ran:!., hupaj - si'up! ..
Trupa zahezplle c'zoT',IO na mi~i'Sct1, 1'!i ku, uległszy obrazeni,om głowy.
"
zaws1,C wiltaje dopiero popołudniu; jest
A potem....
d'o zejścia władz sąd'O'wo - po'Hcyjnych.
Lekan pogot·o'w ia uO!Z<i'e,1iJł iej pQł.
bowiOOl namiętnym tancerzem i ca.łe noJedzą pi.l'n ltl'l'ki pala tańce hu1an1d
mocy.
'Ce spędza w dancingu.
.
'
-,
...'
,
TĘPEM NARZĘDZIEM.
\
Tajemnica nłeobecności ~n.ła zatem swawotd... L::r' w o ka.r czmy n1!e rozwalą
ZAMACH SAMOBóJCZY.
wyJdnion:a i dyrekłor zatądt'..ł bez sknt- hcjźcL.. H:l-hal... Hi-hH ... Ho'l::d ...
Na ulicy Wójtowskiej nr. 10 roboif.n.fk
23-1etDJ..a Hesa Laskow~ka, rohofmca
pttłó-w natychmiastowego przybycia. UA w nocy, na bruc1:nYlll1 tapczanie ...
fahryki Ledera Hr,onisław Kas'o'w sld H·
w
celu
samobójczym wyskoczyła z mier~ędnik zjawił się, lecz dopiero 4 stycz-I
Szumiały mu echa kawia:rni, całunem dzerzcny został tępem narzędziem, cttzv
szkania
swego na podwórze mie~zc.zą
ma.
Dl
d i
t
S'1ę kładły na skmńL.. Aro.tnsie, Muniu- mawszy ranę ciętą w okolicy lewej cie- cego się na 3 pię,trze domu nT. 36 przy
.a.czego pan op ero erap: OTZy- . I 1 d
.
. . mieniowej i ranę Hucz'o'ną wargi dolnej .
chodzi?
Sle, '::0 e zy tak gwarni z z,a mgły USl11lC
Zawezwany lekaTz pog'e iowia udzielił ulicy Zgiel'skiej, ot:rzymawszy ohrażenł:1
- Byełm tu 2 stycznia, lecz było zam cht<:li si~ doń!... Całusy pieściły mu ush poszkodowanemu pG'tllyCY w lokalu 13 ciała, oraz g'łowy.
ZawcLwany lekarz pogotowia po U;
~nięte.
muzyki upaj.o-,ł go czaT!... I wrzała z,ah1. kom. P. P.
dz.ieleniu denatce pierwszej pomocy, od-Paecid2 dy~n~ ~nk~rstwo ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
wiózł Ją w sŁanie poważ'nym clo sz,pula
nie unęduje71
Ponieważ nie mogli się OdWi'.żyć na przepyszny typ bałaganu nie działa siG ŚT,\/". J.ózefa.
- OtM ŁoI Sam pan dyrektor musi
Przyczyna l'U:tpacz1iwego cz.ynu n~
przyznać, że taki fakt nie zachęca de wypędzenie urzftdnika, a o degTadacji nie bynajmniej 'I' Polsce, lecz we Francji, VI
razie
nie wyjaśniona.
pracy, - O'dparł naispokojniej w świecie mogło być mO'wy, gdyż urzędnik miał do- departamencie bezpieczellstwa minisiersumienny referent.
pie.l'o niższą rangę. zaopinjowano, że na- siwa spraw wewnętnuych, a opisał ją
ATAIS: HISTERYCZNY.
Sprawa cała przybrała formę ska,uda- leży dać mu narazie awans, by móc go na podsf.awie szczegółowych danych selu. \~r szyslkim jut było tego zawieJe.
naostępnie zdegradować!
nator i były minister p. Hemy d'Z JouNa plaeu Kośeielnym M. S 24-Ie.tnla
Dnia 17 stycznia r.ad~ dyscyplinarna
I minister przychylił się do tej opinji. vendel w "Matin", dodając tak~ uwagę: Zofja Sh"usik dostała ataku hilste!l"ji.
powzięła postanowienie. - .Jakie? Nikt
~,t
.1
"Coby jednak było, gdyby ten urzęd
Leka:rz pogdowia. udzielił żO'nie hanby uje zga~Ul
~lie;my tę satysfakcję, że rzecz ta. l nik miał jeszcze prolekcję?,'L
dlaa.·za pom9~y. W l.Q~a:lu 3. ~OOl,. p.1. Pul
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Hrabia w roli detektywa.
,

"a

własną rękę roztoczył opiekę

nad prezydentem Francji

trybunałem karnym nie ma nic wspólnego z policją. Zawiado
Siglacli liczą.cy 43 1. tttił więc władzę i hr. Sigaldi został uwię
wykonywania fun- ziony. Sąd jd!lt.k nie
mógł się dopa~
t.tpowainienia władz trzeć żadnej winy v.' dziab.ln.1ścI
hrabezpieczeństwa.
. , .
biego. Funkcje swe wykonywał on na wła
Wina jego polegała 'na tem:
sną rękę bez niczyjego upoważnienia, A. W dniu wyboru Doumergue'a na pre le też nigdy nie podawał się za policjal1zy-denta Francji zjawił się hr. Feliks Si- ta lub funkcjonarjusza polic~.
galdi w pałacu burbo6skim i oświadczył
Podcz;as rozprawy powstała więc kwe
i1: obejmuie opiekę nad osobą prezyden- stja prawna: czy wolno wykonywać oby
ta. Obszedł ws?:ystkie pokoje, zrewido- watelowi rzeczypospolitej czynności, dla
wał zamki od drzwi, przybocznej gwardji
których przeznaczona jest policja.. Sąd.
wydał instrukcję, zwołał szoferów i pourozstrzygnął na korzyść hr. Sigaldiego i
ezał ieh jak mają się zachowywać w ra·
skazał go za drobną jakąś nieformalność

Przed paryskim
stanął hrabia Feliks
tycia pod zarzutem
kcji policyjnych bez

Jie niebezpieczeIistwa, -

Wreszcie ze- na 100 franków grzy'\vny.
do suteryn, kazał sobie przedstawić
kart e obiadowĄ, porobił w niej drobne
Wzruszony zaś troskliwoś<:ią. o swą
zmiany, i przed podaniem na stół potraw osobę prezydent Rzec~ypospohtej. wysto
każc!y półmisek osobiście kosz.t{)wał.
. sov: ał do skazanego. !tst p~0p'0nuJąc m u
W ten sposób gospodarzył w pałacu j słuzbę \II ~aństwowel pohcJl skoro tak
hurbonskim przez szereg dni. Jeden wre I bardzo urrułował ten zawód.
szeie z lokajów prezyd€nta przyszedł do l'
Hr. Sigald z entuzjazmem przyjął 0przekonania, iż agent
bezpieczeństwa fertę.
szedł

Maharadża, który się wykąpał po uściśnięciu
'dłoni pruskiego kronprinca.
.

WIECZORNY'·

~.

Str.
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150,000 rozwodów rocznie.
Oto rekord

iście amerykański.

Przed nie dawnym czasem londyński
'"Daily Mirror" opublikował dane stałystyczne, dotyczące Hości małżeństw, zawieranych w Nowym Jorku.
Dane te
stwierdzały, że w wielkiej metropolji
merykańskiej co 28 minut wstępuje ktoś
w związki małżeńskie, co daję cyfrę 50
legatl nych małżellstw dz1ennie.
Obecnie statystyczny urząd w Waszyngtonie publikuje dane statystyczne,
dotyczące od'Nroincj strony medalu, tj.
rozwodów. Stany Zjednoozone szczyciły
się dotąd tern, że pod względem r·o zwod6w są o całe niebo bardziej "moralne",
niż stara Europa.
Istotnie przez 20 lat, aż do roku 1923
liczba rozwodów l"ocznie nie przekraczała nigdy 70 tys.
W roku ubiegłym jednak nagle w:uo
sła do 150 tysięcy.
Pisma amerykańskie uderzyły na aniebezpielarm, pisząc o "narodowem
czeństwie". "Chicago Tribunc" zorganizawała ankietę w sprawie "epidemji roz
wodów", przyczem wielkie
zgorszenie

szczęśHwienie ludzkości",
Najzupełniej innego zdania był nata:.

a-I

wywołały oświadczenia przewodniczące

go sądu rozwodowego w Cincinnati, dra
Hoffmanna, Dr. Hoffmann
oświadczył
"prosto
z
mostu",
że
"każdy
rozwód uW Madrasie, w brytańskich Indjach, każdorazowo praktykowany obrządek za
szcześliwia
przynajmniej
czworo
ludzi i
zmarł w ośmdziesiątY!!l piątym roku ży- tywania jakna:jstraszniejszej kąpieli nabyć ueia maharadża Trawankur.
tychmiast po ceremonji uściśnienia dłoni że ,,~ada.niem ludzkiem winno
Prasa zagraniczna poświęca mu paś- jakiemukolwiek eu.ropejczykowi,
łlierlne wspomnienie t11ko ze. względu \
Maharadża Trawankur tylko dwa ra
"Mądra
!la oryginalne jego miano ·i nie tylko ze '1.y w ciągu długiej swowej egzystencji od
względu na to. ~e zosłał on podwójnie w stąpił od swej zasady. Raz właśnie zro~ głupia
Wielkiej Brytanji nobilitowany raz przez bił wyjątek dla królowej Wiktorii drugi
królową Wiktorję i raz pr~ez kr6la Ed- raz zaś dla króla Jerzego. Innym monarwarda.
.
cham świata maharadża nie miał sposobZainferesowa'1\ie ' budzi %marły dostoj ności dłoni uścisnąć. Jednakowoż - jak
IGerowMk jednego z uruwenryJtetów
tUk przedewszystkiem ze względu
na nawet "BerHner Tageblatt" potwierdza 'k<Olbiecych w KaJifom'j!i od'w~ się wyprzer6żne oryginalne ';ęgo zwyczaje
za - po uściśnieniu dłoni pruskiemu kronglosi:ć - jak doo.oozą z San F't'wcisoo życia,
princowi maharadża ze szczególnym po
z.danie,
te na~ha:rd!zi!ei utalenltaw.ane panZ pośród tych zwyczaj6w za n.ajorygi śpi echem podążył natychmiast
do kąny
naimmei
są pooądlane na małtookdi.
Aallliejszy uznany został
uieodmienrue pieli.
'
.
. _.3_ '
ol .,,- ll.4.....
N'lIeIostT'ozne to
ZIUIl:1;ruIe wyw al'V """"'-'
burzę. w a~ery'kań.skich lroł·ach . ~iobi~Chciał zdoby,ć serce-zdobył
cych l wywaązała SLę na ~amach dzienmJeden z dzienników nowojorskich OP! ~i:-musi ~yć, ~zięła ze sobą dw6ch po- kJÓW ?żywiona d1!~usj~, w ~ó<tą w~ią
sufę następujący zabieg matrymonjalny hCJan;Łów 1 p:zy IC~ asystencji ubiegłej no to tez ptt"z~~ta~C'lJeł1 ~uk~. yCZleIlll1. ł!pewnego zakochanego, który nie ogąc cy. ~~spodzlewame przebudziła najspo- ~ak ~azaJą Slę w fel) .kwe<s~ OSiŁlrorMlle
zdobyć serca umiłowanej, wpadł na nie- kOlOlej marzącego Maoka i kazała go a- J. uwazaJą za naturalne, ze kob1etŁa Ulta:len
zwykły pomysł skłonienia jej ku sobie, o~ resziować,
towana bardziej jesi wybredna w wyboto będąc przekonanym, że gdzie będzie
Na stacji policyjnej tłómaczył się on, Na męta,
~o:hi~t~ nd.euta~'n:a·,
ubranie tam i seree
będzie
mUSIało że .ni~ zamierzał skraść jej ubrania, lecz ~t0dakt01'rka ~atomla.st J'~?nego z.!plJSm ko~rzyjU.
..
WZIął tylko dla tego by zmusić ją do swe b~lecych, pallll1 ScOltJt, rol')a zd!an:fa. ucwRany Mack, lat 34, tamieszkały przy go domu gdzie zamierzał "przekonać ją nych, dOlWOdząc, :re z licZlby 25 jej Jrolef42 Windermere ul .. który przez dłuższy ostatecznie" by została jego żoną.
Ź1aJnek, kt?r e jednocześnie z ~ą ukończye2iilS nie mógł zdobyć serca pięknej ShirP~ni Lo!tr~dge, która jest rozwódką ~y o~lu:brue zed 1.0 laty Un11Wersy:tet, 16
Jey Lottridge _ zabrał . ws~ystko jej ubn od ktlku mieSIęcy, przyznała,
że Mack jMt)'Uz za.męZJnych, a załem przeczło 60
Bie i prz,ewi6zł automobilem do swego się jut od dłuższego czasu
narzucał j procent.
znieszkania,
choć jest "dość
przystojny"
ona jePewna mów słynna a,d,wokatka pawia
.
•
.•
, g o nie koc~a,
da: Głupia kobieta wybiera głupiego
Pam Lottndge dOWledzlaws 7:Y SIę o
Nawet 1 ten ostateczny
zabieg nie męża., mądlra zaś mądrego, azeby zaś tałem pomy~lała, :i~ gdzie jest jej ~~ranie pO?1.ógł i nies6częśliwy k~nkurent będzie ki'e.go męża m8.'łeźć, t.r7)eba dlłużs'zego
~am i ona - raze~ ~ . dy.roma pohcJanta- mUSIał swe afekty ~wróC1ć w inną stronę CzalSU.

miast surowo-obyczajny pastor Rainsford
z Nowego Jorku.
Duch.owny oświadczył: "Winę gwał
Łownego wzrostu rozwodów
przypisać
należy wyłącznie
wadliwości naszego
prawodawstwa.
W ciągu ostartnich lat
stopniowo zlikwidowano prawie wszystkie formalności złączone z procedurą zawie rani a małżeństwa, z drugiej z;aś str·ony prawo umożliwia dziś uskute~znienie
rozwodu z dnia na dzień prawie bez żad
nej formalności.
Mam zawsze tywy w pamięci jedev
szczeg6lnie jaskrawy wypadek.
P~wien zbrodniarz, któremu
udało
się roiedz z więzienia, w jednym % lokalów tanecznych poznał dziew'czynę, liczą
cą la-t 16.
Następnego dnia oboje stanęli p)'zed
urzędnikiem stanu cywilnego.
Ona OŚ
wiadczyła, że ma lat 18, zaś listami goń
czerni śeiagany galernik poprostu podał
fałszywe nazwisko, W kilka godzin póź
niej małteństwo było faktem dokonanym
Później dopiero młQdy małronek został
przychwycony. Małżeństwo tego rodzaju
- zakońozył amerykański pastor '- w
Europie wog61e nia dałoby
się pomyś ..
leć".

l

kobieta wybiera

wybiera

Czy utalentowane panny

je; ubranie.

mądrego męża,
głupiego".

są dobremł mał!onkami?
I łrytła.by w ten tpOt9Ób $pIl"awa tOs'kzygniętla. przyooy-foł:e dla 1roMe't utalen.tOWia!11YC~ gd'}lby do drspt.tŁy
wth'ą
.~ 8lę pewlre'n ~kalt'Z, odpotwiada9!\'c t~·
m1 słowy uczOOle)adwolka!tce:
"Zgodne z naturą ~st, aby mąd!re ko-

ni:e

bi~ty E:<?ś1ulbiały gllUIpich mętlów ~ odlwrot
W prtzeciwnym bowitettn mzie ł'odzi
Jiiby się tY'lko albo gę.tlIju~e atl bo też
nje,

id7oo",

'

Me zdaje s.tę, 'te ten tne':twy głos te,

wz W'}"WIOła lilOWą bunę'
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SEROJUSZ ARITONOW

(83 już na s!i.eb:i.1e wezmę... NaJjd<alej jutro
będzie w pałacu i przystą,pi do spełnknia swe.go świętego oIb·owi<lfvku...
.
- Dzięki wam S1e1"c1:eczillle, orjcze witelebny, za n·asZte troski o nas... Ndle ch
wam to Bóg wynaWodzi, a. i my tu o was
ni:e .zapomnimy...
Romans z łyda cesarskiego
Tego samego wieczoru jeszcze Rllisdworu rOSYjskiego.
putin wk<tacz;ał do syp:ia"lru w. kJsi;ężtnicz-:0:ki Olgi Mikołaj6wny, dwuclzierstocz>beroA.J-cybLsk'llP Teoiam. spełMł p1'lZyne- letniej, pięknie ro.zwini ę tej blondyny,
~zeme i skutecznie sdde!1'oW'ał uwa.gę Ras o nieco z.byt bwJnWe może ro,zMiniętych
putt.'ma na 06rdd ce.sa'.M1cie.
k<S'z:tałtaJCh. ZMtał ją j.u.ż w łM.ik'tt. Nie
Nie będąc wszakte abS!o1utn1Je pew- spała ws~kże j'eIS~,ze, czyta·ła ksią:żlkę z
~ powodz;eniJa Iwej alkdłt - pierw-wa po wyry1eIllii na ofkładce :z:łotf:emi 'l\t~1"a.mi
aJtb 00 mleeo go oniemt!'1ił,a - P'Otpf\',- na:zwttiskiem autora: Vi,l!Lierrs ck I'IsIe
d Teofam.a, teby wysmdo'Wał ~t u d'Adam.
eesanowej, Ten się zgodirlł i ~ natzaRm.lnowę ZJaiOZął, ;a,k ki~d:yś z Ta-

r

lu.łrz2'Jgłtosił Mę <;bo p8Jłacu Zimowe.go.
tjmą:
.>..,Udawał 2'Jdzi~ i !lIiby gani R.s- Co to za ks~;a.1
ł'lat!'l16l
- Fran!roska...
- Taki 0f.I'1 t~u weia.t mięty na. mieR~S!putliltl. sk1-z,ywii ~ię i neM:
ś. temi obnędami sW'Oiml, te !lUIpe.
- ,;Bros', OHec1Jka, ehrarnCUlS'kiia km
U!l'lledbu;..e dw« .. ,

Obecnie, nap!'2Jy!kłe.d, ton:ki cz.~tałj...

Takosf' ddna"...

wd,t udzi~1a blog():!'ht~ńwt.'W młodym
K~ięmicrlca pł'lÓIbowała oponowae,
dz.iewezętom ~ aaiszl1....oheini.YoA 10- leez Rasputi:n nie dał ;ej dojść do słowa...

.~ł Qo ~d>OStajnie;"
- Nie nie chcę wieduee, OlM\ka,
Mym ~0Dl mi~ł! .lM pal!1u;"eyeft wM!.ę, ie uipł~taM: !ObW gl)wrkę nie.om.d"ehów1 JeSlr;eu., .. . . . .'to"t\d? doneez.n~ 1[łM~żk!lmi, z.amiMt o Bogu
Ve wtęe to Dardm tle...
'fttyilee... Na.jwytszy Cl'JU, tebym się to- M.a.aile .tułmłOŚĆ,"OM wi«lehay b, ~~ł i ~owa,d!tił na drogę mi:łości...
.... rzeWt ~a - de fJE'Y OIjieiee
- .Met, o1ere Grigor,ji, kiedy i w ty.::h
twigorfi $ ~wa si'ę jN14 ł!iW uetyl ksa~i:ikaC'ft francuś'ich,
o rulcz;em Unała:ry tla4d m:tI!mt?..
!lem się nie mówi, jak t11ko o mi!llości..
- p~ ~ea. pei, Źle to
- Ade o ~W6cl ~9meli, dłe.bekk'i·ej

dów, a clIy

;ut

to

o Talkiei, za którą Adam ł Ewa zostali
Nie licząc na ~8.iChte prz.esZlkody, Ras
wypędze.nJi z rału i za którą pokutowała puiWn ;ju1ż zamierza~ zabrać \Się d'O ,,dzieM.atrja Magdalena... O miło<ś<ci~ jaką sza- ła", gdy OtaJgle ktoś zapuikał do d1"zw1: i,
bński·e moce kusiły pll<stew'k a św. An- zaaiim pullumi:e przeibtlZtcido, dJrzwl się
tonitego... Ja zaś inną krzewię m:iiłość, otworzyły ł d10 ~orju wbooZ!yia nutmJi~·ość, nat~hn:iloną duchem w'ialry na~j czrewa. Ujrzaws.zy RaiSpUtina., stanęła!
p1'awo sławnej , miłość, dającą wileozne jak Wt"yt& ~, OIsłupLona., wyjąk.aa'a/:
zbawienie, odkupienie wszystkich grze- Co, Qjoiec GńJg~ fu? O te; pOlo..
chów, oczyszczenie od grrechu przez ('ze?
gr7)ech,..
- "A tlieMe cdo za 'dleł,Ol?" - ofuk'.
Księżniczka Olga słyszała już Goś?: nął ją W'ścielk'l'y Ras:p:wtd!n..
wie1e od swych . ,pobłogosławionych" już
Tiutf.ozewa, prlZer~f nie wiedziała
ro",,:.zśnicze<k c ow(>m h!(:"mnem mieJt.,,- co rzec i wysoop'ta.iła. tyJJkto:
rlUJtn • W5'Zys'ŁIT-de mówity o nim z enrtu- Ja tyJ!k~ oIhoiiałam zoibaC\2JyĆ, 'cIa~
zjastycZlt1.yttn
zachwytem, nie ohciały cz,egD u Oli śwffiaJtJło ~ZC'ze o t\eIj porze..!
wsza'kże przytoczy'ć szczegółów. Olga jUl
- No, a Ma<Z. i·ak ~ła.ś. ,tPJ."OWaoddawna. pragnęła poznać to "błogosła- trwaJj" .. , I t-o galopem...
.
wieńmvo", którem ją talk in:kygawMlo,
ThttC'Eewa prnra.rona:, wyił&g]a. !
utradowała się więe wie<t.oe, gdy Ra.epu- po~. R.alsputłln m'brmsną~ rJa! n!ią dlrzW'i
t1flsam je, to sa,proJ?'onow~.
.
na Mu<C% i zgarsY świaJtłlo. Post.alnO'WlR nłle
- Będę 1l1i'e~e s7!Częlłiwa., o;eze łlsypioać Olgi. 1Jb-ytt łatwo ~stlko ullo,
Grigorji, jeŚll'i i na. mme ~~e twa ła- by mcjfua b~() liczyć n<ai op6tr.
Skal o której już tak wteil,e ~szałam.
- Ptro:szę Się me Ibal\ O1iJeozJka., by~
Rupu.tin odetohtnął z. u*. Nie IPr'BY- BUpełni~ ul!egl:ą i nlire pr*2IeS:r5kadmć oot<2\ę
'Pus~zał, i;e pt".'l.1idz.i,e mu to talk łar\:wo. doM oczyslroZl6ll!iJa ...
Odzy~kai odra.w pCWIl'IDŚĆ ei.bie " pned
Po ehd .;ut zanurzał ewe obrośnięte
incydentu!; Suchommaw". W:rxJrygn~ł brudne łapy nłediw10edzde w detlitka.tbnym
si'ę !ft.a aMfto "A'\!1lOtnnieni.e bej k·OIb~ety, puchu eWa ksi,ętntioZllci..,
o'b>nydb. mu dO'szc:t>ętnie, ni~n&wicJz:iiI: ja,
-"
:- ' ~
~ oałej siły i etuał się nie myM'eć o niej,
{)płynęło pół ~~'O:y", Rozległ s.i~
zwła,sl!óz& w tej chwilli., gdy bądi 00 b~ iei gł<os:
mido się ~ać col! niatd'ychame donio- Nile wolno w am tecra,z odemnie O<:lsłego. Natstarrs~ą oó<rkę cesarz.a, d!Oibro- chodzić o1C2le, 1Xl!sbaó'cLe, bła,gam was, 111
wOllnie, i nawet 2)8. .zg~ ma~ ma po- bł1og.o9ław~ ięllJZlCz.&.. "
BiłlŚć za. chwi\lę.
.J
"(D. e.
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dyn
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yciestwo'Herri t Cle zy o

Dziś w sobotę ~ielda

definitywnie za

utrwalony~

I 2wII'6dły swą I4w a 9fł raczej
Iwej
na na\jbll1!s:g~ sesją Ligi !'Iarod6w, gdzie

chcą zń6w .

wykoi'zy-

Jak -umierał

bandyta
,fJał~~ki. '

.

sławicieli na konwencie senjo-

Nie

r.ów

o

będla

-

-

Je~;!: Marks uzyska w parlamencie większość pokój Europie
rnożna uważać

niecr.ynaa.

zapewniali że stanowQo
SI.fo~owa~ przeciw ustawom

&... t
d
J!: stać różn!c.ę. ~dań między. Anglją i'ządowym, c,!.~i~ ~~a(2I'i1ie 1agącłt 2Jz~o~9~a deua a ne expos~ i Franc~AW sprawie paktu gwa'!' niej Ccenlall wyniki konferencji

okazywał.

t

..1

·

9S at~iel

luO

Ol

on' skruchy
t.

--ii

CuW-)

al snokÓJ·

b

,zac o·

w'

. "
. ł'.
. .'
ff.les'{'io~r.1 w Izbie f,·mncf.iskiej w r ...... cu~..:;;lI'Io.
_ londyńskiej.
..
.
Ihii
rano o godz. 5 .d~kónanO eM2"
k.o~·ach rząc20wylth sprawiła. bal'
...... -v.i" ;:;I
d
d
I
6'"
,.l'f:t::ł do' re wra;i.:Elnme.
Taki .oQ,łkces Herrlota pisze
Dyskusja na sprawoz an em kucji nad skazanym na ~mierć.· ,współ.
daEej kcrespondenł powyższego rządowem i ustawami rozpoczt.nik.
d
• D ..... wsk' J
~)ll"Z!&.,ptl.mf:C:1ł:a ... o pGerwotade że pisma pozwala. już opłymistycz- nEe się w poniedziałek, by umo- uczes • u napa, u na szosie &-S0
te
po ~.. n~ fi B~ś<:ie Mac Donalda niej spoglądat w prZ"yszłosśt i żlh»it poszczeg61nym frakcjom bandYCie Pałeckim.
p@łoi.:enie Herrioia na terenie poh.ła.da~ nadzieje, że dzieło po- parlamentarnym przeprowadzeW nocy Pałeckiego odwiedziła kol!'arlamentenym będzie bardzo ko.u budow~ne przez Mac Do- nie w swych Idubach debaty nad chan.ka.
tll'łrudni one. Okazało się' jednak
•
t
. kł6
d
dłożył
;lI;! premJer Fll'an cJ" i zdołał uzy- na.lda pO$uwa się znacznym kro- ue awaml
re rzą
prze
Skazany cały czas zachowywał się
kłem naprz6d.
E. S.
na dzlslejszl'm posiedzeniu Rek ' ,
t
d
be
l
skać aprobat~ swej d2iała!ności
ichstagu.
spo OJllle, nawe z pewną ozą
zcze •
w Londynie nietylko przez lewiBerlin, 22 sierpnia.
Trzecie
czytanie projektów ności.
c:ę, ala r6wnież prz.ez centrum,
Spacjalna służba telegraf!c.~na "Expressu",
rządowych spodziewane jest w
O wpół do piątej zajechała przed wię'
co jest powainym wzmocnieSytuacja parlamentarna .zdaJe czwartek. W ten sposób dopie- :z:ienie karetka, którą Pałecki miał odb~c
niem jego stańO\" iska i w tl'nie"
!
t
j poprawero
i
I
oL
no - S..... ą ostatn1. ~-.1r~~.
,/
Slcą u,eg a zna zne
pll'2y k Cpcu
przysz ł es o t ;:J<
dodatnio na dalszy bieg wypa d - d
I
i
R I h t
I d"
d:ż
ył
ji
....
--r F~ \TI.
",
I"t
h
E"
o r02W ązan a
e c s agu n e nla po o prę enlu s uac
w
Kar"'tka a;. W DSYS'C"" p-"dsta-..la'eń
k uW
po I ycznyc w urop...
dojdzie.
Paryżu I L ndy °e wyjaśni się
...
lA
..
....,
.. - . W I .
Herriot ma zapewni ą więkRząC:l g' t w jest poczynlt na- czy pokła aoe przez premjera władZ z prokuratorem 'kamerąmy1D Kryszośt
Izbif!, k 6ra będzie wY- ej naUstom ustępstwa w Innych angielskiego nadzieje
z;ostaną chowskim ł Kierownikiem ekspozytury
nosiła przeszło 100 g s6w.
ac
p etyki
wewnętrz- zRszczone.
urz.~ elcdczego kom. 'Fajere uda si~
Korespon Qlnł par sk .Dalily nej byle y tylko nie gło!fow2.1li
Stwlerclzfit, Jednak aież, . że na toki lasku konstantynowskie~ gdzie
Herald" donosi, ż
!sma r. w ·.. przQc"w ustawom
potrzebnym I':ląd Marksa. czyni wszystko, b y . .
.
.ł
cowe wobec ta lego stanu rze- do wykonal11 a pe~nu Dawesa.
uzyska': 213 głosów W pall"Damen- e.gzekucJI dQkonano.
_
czy nie mog
nadal pr wadzit
Zresztą na«;jon Uśd.
kt6rzy cie dla ustaw rządowych.
Sliaz.any pozwolił sobie zawiązać 06
rozpo<ząteJ kampanjl antyrządo- wczoraj prżez usta swych:przedH .. Z.
f:.'/.y i zachował spokój do ost(lbtiej chwilJ.
PunktuaWe o piąte1 dano salwę ••
Lekarz ..kOłistatował· śmiere.

"lI

odwójna buchaJterja" posła Korfantego. '

Obrońca

cha. . deków i hal'lkatystów i afer3: zakładach wks. ohenlohe

Poważne ustępstwą.

dla Polski

Z Katowic 'donoszą nam:
zgodę uzyskał bilans i deklaracja Podał-j tników lrywołuje rola posła Koriaiitego
Znana. już ogółowi afera podatkowa kowa".
.
w przemyśle górnośląskim, P, Korfanfy
w zalcladach "HohenleheH szczególnie
Pismo to w dalszym ciągu grozi, że i pod. Benis występowali jako męiowie
zani.epokoiła miejscowe społeczeństwo, dokonane aresztowania odstraszą kopita \ zaufania rządu polskiego i używani pyli
gdyż w radzie nadzorczej wymienionych listów zagranicznych od lokowania pie- stale do pośrednictwa z przedstawiciezakładów zasiada dwóch polak6w, pos. niędz, w przemyśle polskim, zatem, że lami przel!lysłu.
Korlanty i prof. Berus, Poseł Korłanty odbije się to na robotnIkach. itd. i docho"PodwóJna buchaltezia". prowadzona
iest wiceprezesem rady nadzorczej i.na dzi wreszcie do wniosku, że odegrały tu przez Koriantego, oddawna zwracała uzebraniach ustępował przewodniczą,e- rolę względy politycJne.
wagę zainteresowanych, występując 00~o,
. '
.'
Czy jednak "względy polityczne"
wiem nie~ako z ramienia r~ądu, dy~kr7"J{atłowitzer Zeltung" która Jest Wleli odgrywały roli w innych sprawach? Oto dytowali rząd przez rozpowszecmuanle
ee "rozgoryczona" aresztowaniem S·ciu zakłady "HohenIohe" z wicepre!es~m poglądu, że przeprowadzana przez prem
dyrektorów "Hoheniohe", twierdzi, że re.dy nadzorczej pos, Kodznłym zatrud. jera GrabsJąęgo' sanaca ze,bija pr~m:ysł.
"równie dohrze moina było ar~s:t:tować . ląc około 2.000 iunkcjonariuszów. mia
Z drugiej strony pos. Koda ty jako ~
posła Korfantego, który jest wice-preze- ~y S-eiu urzędników polaków.
lar Chrześć. Demokracji DlUsiał również
sem rady nadzorczej i którego wyraźną
Szczególne rozgoryczenie wśród robo występować "w obronieu robotników..

Chrześcijańska demo racj
przeciwko minisłro.wi
Wa.rszawa, 22 sl.ett'pcle.

W kołach parlamentamego klubu Ch.
D' f zarysowuje sł~ bardzo ostra opozycłłl
w stosunku do młnisha pracy i opteki
społecznej DMOwskiego. OpMycja ta po
wstała na tle stanowiska min. Parowskle~o wobec Ch. P. zwiAzk6w zawado&
"
wych na G6rnym Śląsku. Wzburzenie w
L _ ś....t.,..6ski·
~--_!_... t
kołach C~;t;e.
~-m .. ej , CA.,."'W.'U1U4'łcJ~ ,es
tego rodzaju, 1Z odbiJe SIę 000 pa S'Lallowisku klubu do całego obecnego nędu.

Pod jakiem i warunk

ma dobra

zostaną oddane
Habsburgo~.

iywleckie

Wars2:a'Wa, 22 sie-r:pnia
prezydenta. Rzec."ypioSlpoliitef, dotyczące sprawy dlóbr żywiec
Melh, ma się uIka~ć 25 b. m. U:Zlna.nl-e
~8IW rodziny KaJrC'la Stefana Habsbwrga
'o klucza tywieckiego, nastąpi pod warun'kiem prz.e1ęcia na si€bie pr7.Ie~ właś
c'iciert Mucza, szeregu poważnych robo,W1iązań fundacyjnych n.a rzecz pOSlZC'ze,~Mn)'lCh po1śld.ch instytucji naukowych,
:spobec2'iIl.ych i lkuJJtu'1'a!Illlyoh.
( !{ozp()lt'iądZ1M~a

.

.
~
ł
OSt at ni• akt seansu sa d'ys t ycznego
za k onczy

si "

A

nieefekłownie

W

°

ranem 'l'oz.legły się p1"z.erażHrwe !krz.yki.
1. t
LOKa
orzy pozrywa l"~ S1ę Z l!~6te;k'iIJ wyhi·eIi!k
W ---~ .. .1, 1
.}.....
g n~ orytarz. . !1"z..a"lili.l u!~at'Y'Wa'lY z
pokdJu nT. 70, z-a.,ętego chwl,lo'w''O prz,e z
Siani.lSła'Wa IUI.I,ela NUńs'ki:ego (Wail!ilOów
m', 12). Kn:y.cz~.ły jednocześnie dwie ko'
ble'ty, a wł.Ó'ro-wał im przepdty ba'l'yOOlD..
•
p.Q chwiai ziawił się 7.a.spatn.y S1JWałcar
~ zapukał do drzw6J numeru.
- Kto tam? - odpowiedzia~ gniewny
głos męJŻ>Czymy - wynósi'ć się, bo...
Nie .,ończył, gdyż w tej samelj chwUł
rozległ się cienki sopranik:
- QtW'QIl'zyć; Otworzyć1 Niech Mę
dowiecllzą, co się tu dzieje I
Wobec oporu męz.czyz.ny wezwano po
li-c1mta. Po ofwa'l'ciu d'l'zwi OIkaza.iło się,
ze w pokOlju, prócz p. Mińskiego, z.n.ojdufą się dwie mlo·de osoby płci żeńskiej
Oh1e panienki były bardzo wystraszoM,
wło'sy mia·ły rozwiane i szaty w nieładzie.
Całą trójkę zaprowadzono do 12-go ko-

-x-

doprowadziły ci konk'!'etne~o p'0ro~
miąnia się co do G1.ere!.f1t 7.~~adnieńł znał

ko'misar)· acie.

Z W8.1'szawy doo:oszą nam:
mi'5:arjatu, gdzfe wyszły
W hotelu "SaISldm"
godz. 4.-ei nad ciekawe szczegóły;
.

dujących .•. na porządku dńennyro. Oka

zało się jednak kOllkcznem

1k1.

jaw

b'llrcZO

Zofję Ry.cbli<!l!g i Maxję Webe'l' (tak
L~"""",.J>
"'a. """,,;'~a. 1-rz'
ykl1!W" I" h dz:iewc7"
<It)
'UToUlll...." '"' ......
~
......
snotlkał 11'\. Miński na 00.·c.Y. T'l'pbaoeki~l' i
'\l.
"".

~{}siłl"llla ~ol:atf.v'j·k"'.

7}ed:zc~0, r 'W"'o!"l)i-

"'-.ł:'~
-]
""
<J
}
to n1ezgc~·:!.ei,· -w.te·,szci-e . "fun<:'h-mor" ża.pr'{)

pO'OOlWał

by ooa:ły S<l\ę .z mm (]o howlu
P<tzyjad04ki ZJgooziły się w.ezwłocmie
ZlWła:szcza, te. p, Miński okazał się _gent1ema'tlem w kamdym. calu. Ale &ziewcz.ęta :nie podelj.rzewały, że ich pt"z;ygo-any
kJompli'n 'm'a up.oclhbandia zgoła. osobliwe,
Gdy t'Qlwarzystwo Z1tlal1azro się w. numerze p. Miński zaPlfG?o'fl"O.wał .młód1}om,
by p02'iwoJlity się wygr~mocić,' co .zostało
pi"zyjęt.e za żarl, lecz gosp;Qcla:rz traM';Q~
wał spraw~ dosłownie, o cz,em Mama i
Zosia przeibnały ~ię ' na włrui.nej slkórze.
1m)

P. Miński pop!l"O'stu· złapał' oie.nką hskę i zaczął je okładać po pieca:ch.. Niezadowolone .~ . takich kare:s'ów , dziewczę

t'a, na'l"!()biły straos'mego WTzaSikll i obiccujący sean1J sadystycZ'llY za~ończył się
w komisarjacie;
.

owy zam ch

adi

~ Fr~n~j,,~

'ade . .

Warszawski markiz de

Darowskiemu.

traktacie handlowy",

Wars7.awa f 22 sierpnla. .
Dowiadujemy się bliższych szC'z"-!~M
"łów o polsko-francuskich
rokowaniaeJt
gospodarczych, które }ak wiadomo, toczy ·
ły się w ubie~łym tygodniu. W Pa.ryżu nad
sprawą rewizji polsko-fra~cuskiego trak..
tat handlowego.
Z ramienia Po ski W rQkowadach tyeli.
ora i udział: nad2'.",/yczajny poseł i -mIni·';
s1er pełn.omocny Rzplitej polskiej w Paryżu Chłapowski, dyrektor deparbmen~
tu handlowego w min, przem. i han.dlu
Tennenbaum, nac:::elnik wydziału- ekO'o\
- nomj·j rolnoj w ministerlswie, min. rolnict!
wa i dóbr państw. KróHkowski,
rad<la
v
handlowy przy poselstwie
po!skiem w
Parvżu Danidewicz.
O samych rokowaniach dowiadujemy
się, a rokowania swe celowo kierowahe

me

I

Ul

uąt"lęnl~

przed3w, z"JsHd p.""Jl 1.'E'w _ych
d~ólnyc!1
klauztt1, kUro mo;;'} . astą, ić dopiero na
tle dalszego rozwo} i estateczrtego ~
jaśnienia
sie' ol1ólnych
pplity·
h
d
b stos!.mk9-w
. t
'--j
cznycpomlę zy ą u zam eresowallemJ
państwami. .
.
..
\".!l
k
' . , ci I. h
.. et ....
k' v '1'0 dow 2.n1.l·, l .ocyc CZIł.S!)';~IY ~
s alrmy OŚ~ d llŻO,),. nawet o 1. e C:l0~
dziłQ o postulaty ne,Szego rolnictwa, lita.
wiane "1 od adresem Francji l niem~.l WSZY- o
stkie. Dość te~ poważne ustępstwa 18$).
kaH&my
zakresie urżemysht mctaltlr~L
czn~go orai pr:emys!u spożyw.czegCl. S~
reg ządań WV'stbsownmreh pr~ez r~l\d ba:~
cuski pod a&r~sęm PQlski,· został ni~ roz ..
strzy~nięty. C", do szeregu żądań, ~tWe!
bezwgzlędnie byłyby dla naszego rcz.w:!'>
ju 'g()frodar~ze~o ·n-iekorZ)i'stne. to zosta
ły n~ z mic;~(,:1: OdffiÓ -ir::n(L R , ko,vafl i
maj:ą być pQdję.te z pow1'Qtem ?; kellc.ęll'
września br,
..
.

z!"

w

.

Z •

~LĘSKA' HISZPANóW W MOROKKU;'
KO_~GRBS PR WNICZY. . '
nia ° swei podróży 7lagranicznej. Przy,
Belgrad, 22 sVerpnńa.
Madryt, 22 si~
~ Wiednia donoszą: W m:wąrtek 1:0Były OlEice'!' KO'.tlJStallltynowicz u$Hował j~etile.te o'CaltIi zycie Radicz,olWi. AresztoOficja'tny komUlt1ikat donosi, że den .. onegdruj zabić przyw6dcQ chłopskiej pa't- wany nI dloszły .,-;ab6foea o&wiadc2ył. że sbł tu otwarty w cb<"?:' . L: fr<- y:lcn/
~ra. hin,~ńska w Marok.'ku z. ostała Z:t- iii kroackiej Radicza na zgromadzeni·tJ, miał 7. Mć Radi .za 7. po~ecenia tajnego . Ul! rj1 ko gres • !ędzynal'udow . '2 in~

}tńymątliai przez plemię, ,PO'W'staócz.e Ri!J.fs,

I!la

a,dJórem Rad:ilcz !WY~aswał przemó'Wie- jZ'Wlia.oz!kuof:i.ceIl'ÓW'

sell'bl$l1dch.~

../
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Jak się zachowywali
Niemcy wobec ro ..
dzi~y cara
po wybuchu rewolucji
bolszewickiej~
W wy.dawni'cłwie "Arcruw Russkol
Rewolucji" tom XV p. Hurr'ko opowiad:a
o rOJk owan:ia oh, które odbywały się w roku 1918 pomiędzy germrunofiJ,s'k-o USipOSO ..
hi/oną częścią pra wilCOWOÓW mosllciewskich i przedsrŁawidelami rządu niemieckiego..
Wy!b'ilbną rolę w 1"0IkOW8Jnd'a ,c h tych
gral KjdwOIszeill'l i b. nadprQlkura.\tor syn.Qau k,s. Oholensikdij. W cZ8JSliJe rokowań pod
m,es{cma została kwestja rodziny crurskiej.
Niemcy oświ.afcłczyJli, że hezpoś're&ruiiO ill1teresuje ilch życiJe wl'eIUciiCh księŻilJ;}Ilch pochodzenia niemiectlciego, a:le je'dnocześ
nie Zaipewn~H ro,sjan, .iJe Miikoiłai'OWii II nie
.

gr<>'Zli n1'eb-e'Z'pi'ecz.eństwo, gdyż ot8JCZa!;ą go
'osdby zaufane. P. Hlllr'ko jest pmekOttllall1y
ż;e prrewiezieme roazzLny crurmej z Tobol
~a DJaisltąpliJłto. z ~ rządu n1<enMecMego. i że lci'e1'OWIIldik tej podrÓŻy J'allww'lew utnzrymywał sbosWllki z Ni01lltCa.lmi.
Niemcy po za.tJlOł1'Idowa.n:iJu MdJrbacha
z~ wprowadzń.ć do MoS'kwy SW~
wojska, ~dy mś hoILs.zewilcy ZlaIPMeS!l;.owa
Li przeci'Wiko temu, rząd ruemieclci oświad
,czył, że zanie,dha zaand,latru, rule pod warun

okiem wydiamia mu M:iJkołaj6 II.
BOII!szewd,cy zgiOIdlziJli się p'OIZIOmi e na
wydall1~e cua, lecz zdecyd!owaJi w czasi'e
podróży wymordować rodZiiJnę eMską . a
potem całą odpowdedJz.i,rul!ność za ten czyn
zWla'lić ną pie.rw~zy lepszy sowi'0t pro..

wi1llCjotnalny.

Statystyczne proroctwa
Nowego Swiata.

odby·ł się obecnie zja:t.d s!<1 atów z ca-!rgo świ ata. FGtografje
nasze przedstawiają drużyny skautów francuskich: lnęskie i żeńskie.

PI KOpetllndze

Z

piśmiennictwa.

Marta Kiipperbusch, ,,0 skutkach zakazu
alkoholu w Stanach Zjednoczonych Północnej Ameryki". Przetłumaczył i danemi z literatur.y polskiej uzupełnił dr. Bra.
nisław Hand.e1sman (Łódź, 1924).
spożywania

Praca p. Marly Kiip:perlms'ch, poświ1ę
prohibiC')l amerykań
skiej, zys.kała w Europi,e zasłużony r·Q·z-

Jak z Nowego. Jo.rltu d.) wiedeńskiel
~ra!y OOno{)szą, pro f. statystyki i biologji
dr. Pea.rl obliczył dokładnie,
1e liczba
mi~szkańców Stanów ZjednoczDnych bę~
dzJe stale wuastała aż do roku 2000. W
ro~u tym Stan.,. Zjednoczone
osiągną
nalwy:iszą cyfrę ludllOści,
mianowicie
197.27~.OOO Judzi.
Począwszy od r.oku
2100 siła rozr'oona l11dnO!b Stanńw zacz
nie słahnąć w gw-ałto<>/nem tempie . ,
Dodać należy, te w obecnym cZHsie
Stany ZjednDczone liczą
niespełna 100
Dliljon6w mieszkańców.

Licytacja narzeczoneJ.
Nabywca narzeczonej zapłacił 356 franków SZ,~7.

en'na 2',agadnieruJU

w wiosce szwajcarskiej w' pobliżu
Belilinzony mieszka wieśniak, który po
głos.
rDku n,arzeczeństwa rozmyślił się i oś
Ni~nmierną zasługą MlIl:orki j,e st, iż z;b,a
wiadczył swojej wybranej że chce z nią
dała ~runtownie stosunki amerykańskie zerwać.
w dobi,e zakazu spożywania alkoho1.u i wy
Narzeczoll1a nie sprzeciwiała. się woruilki badań przedstawi~a z wiell1ką bez- li niedoszłego ,;pana i władcy", oświad
stronnośdą. Gdy ludy europej'Slkie ws/ku- czyła jednak, że dopiero wtedy
zwróte1k nadmie'm ego użycia alkoholu dege- ci mu wolność, gdy jej zmjdzia innego na
II nenlJją się fizycznie i mor alInie, społe:czeń rzeczonego.
"two amerykańskię, 1".omumirzjąc, i!Ż aliko{)- Bo wychodzenie zamąż - powie.
holiZm jest jedną z naj!dę·żs~ch !kIlęsk SplO działa- to loterja i sąd;-z;ę . że z !nnym mę
łecznych, wyrze Mo się w}'\skoków a:lko- żem mogę być również szczęśliwl, jak z
h alowych całkowi:de. Od 1917 r. ohowią trbą.
wje w Stanach Zjed:noczonych Ameryki
Narzeczony 2lgoctzil się na warunek i
P ótno c'l1ej absolutna prohibicja.
w kawiarni oJbyłll się - licytacja narzc
Sikuilki j·ej są zai'st~ zaldziwia.jące: we czonej. Wreszcie 7.1.~~O ' franków "nawszystkich dzledri,nach wido.czna jlest z.na był" ją jeden z whsnlaków.
komiJta p op1"awa , rośnie dob-robyt, popraPomysł, bądź CD bądi oryginalny, p~
wia się zdrowi,e ni,e tylko{) Hzyczne, lecz i dobał się ogólnie, nawet rodzicom panID'ora'lnc. Książka, o której mowa, zadaje ny, tembardzfej, ż~ 350 franków zyżyte
kłam od czasu do czasu uka'zu1ącym się zostan~ na wyvra wę dla panny młodej.
tendencyjnym wia-domo~ciOOl o rz·e komych uj.emnych skutkach ameryk,ańsk~ei
akcji prohLbicy;nej, Zł. czyni to w 8lpo~6b

I

----

Pogrzeb

prr:ekonywujący.

ta, któr~ króJ całuje w rękę: KrOI Wiktor En13nuel
wł08k·i i księiAiczka de Santos y Porros słynna śpie
.waczka hiszpańska.

Tłomaczenie pol!lkie d-ra Bronisława
Handels-mana stanowi tY'łk,o część dzieła
p. Ma:rty Kupperbusch. Tłumacz P1'lzeło
żył jedynie rOZldział, oma wiający stkutki
zakant wyszynku i ltpotywan-ia dkoho·lu.
Dla nas ta część jut bodaj 1u,j\llami.et~n
i dll/ttego pl"zetłumaozony fragment t\1l1le~y
z ula"1.aniem powiJtać. Godzi się 7Ja,uwaiyćj
że tł:umacz dodalł b. inletemjące pT};yc.zyn
ki do sprawy al'koholizmu \II' Po[~ce, pl."zez
co pu!bl<i1k aoja zyskała wieile lKl Wlań·ośd
dla crytełniików po19l«dt •

~

&

otyłej.

Pani Katarzyna Bristol, lat 49 której
pogrzeb odbył się w Stanach Zjednoczonych ważyła przeszło 600 funtów.
Pochowano ją w trumnie,
ważące,
430 funtów.
Ponieważ mieszkanie zmarłej był'Q na
trr;eeiem piękze, musiano
trumne ze
zw~okami spuszc~ać przy pomocy lin na
dół. Kobieta, zdaniem leka1"ZY,
zmarła
skutkiem otyłości.
Od trzech lat była prawdziwym wię4
źniem \II swem mieszkaniu, ~yż z pową
du tuszy' rue. mogła zejś<& po. schodach.
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dramat w 7 aktach,
Historje zniewagi pięknej amerykanki przez bezczelnego lowelasa i dramatyczne przygody dżent~lmena,
który stanął \'1 jej obronie.
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głównych:

W rolach

Swieży

Nad program:

••

Począ

s

JA

ZIEN

ek seans6w o S-ej; w

ANSO

iA

i

święta

o.

M RE

Nad program:

o 3-ej •

CENY-Lio godz. 6-ej ZNIZONE_
Gimnazjum Humanistyczne

abonentom ułatwić szybkie i bezpośrednie zasięganie
informacyj o zdolności kredytowej, otw'orzyliśmy w Ł o d z i p r z y u I i c y
P i o t r k o w s k i eJ 87 oddział naszego przedsiębiorstwa pod firmą:
Aby naszym

TOtł~O

IK CiAUMONT'A
sobotę, niedzielę

.

stałym

im_ ks_ Ig acego Skorup i
(Tow. "Oświata") w Łodzi.
Egzaminy wstępne do wszystkich klas rozpoczną sle
w czwartek, dn. -28 sierpnia o godz. 12-ej w południe.
Podania przyjmuje kancelarja szkolna (ul. ks. Skorupki Nr. 13.
od dnia 16-go do 26-go sierpa'lia od godz. lO-ej rano do l-ej
po połlldmu, w dni powszednie.
Początek lekcyj dn. l-go września o godz. W-ej.

a

Dawni uczniowie, którzy uie zapisali się przed wakacjami, winni t&
do dn. 26 bm., gdyż w przeciwnym razie miejsca nie będą dla
nich zarezerwowane

Oddział w Łodzi
Instytucja nasza obeimuje 3 działy:

uskutecznić

Informacje o zdolności kredytowej firm handlowych
i przedsiębiorstw przemysłowych,
II. Wskazywanie tródeł zakupu i zbytu oraz polecanie
prz~dstawiciell-agentów handlowych,
III. Inkaso nalei:noścJ handlowych.
I.

eja na ko.ntynencie europejskim i w kra'ach
~cwOdne

l,ódź,

ul. Pi irko.ak

kupuje damskie kapelusze tylko u

S. Jak

zamo!.!~~:

22

warunki abonamentowe.

Kierownik

7

Telefon Ni 758.
.Adres telegraficwy: .. I'ł K f E T Ali.

Swiat ElegancKi

Alojzy Balie.

Roli założenia 1911

Dr. med.

Helenów-Letni Salon

L ~rJ~ul~~i

Łodzi

WIELKA PREMJA
......
DLA CZYTELNIKÓW
"REPUBLIKI" i "EXPRESSU WIECZORNEGO"
• • • • •

w miejscu.
Okaziciel niniejszego kuponu, jako czytelnik "Republiki" i .Expressu"
korzysta :l umówionej znizki 50 proc. od cen wejścia i: wyjątkiem niedziel
ł czwartków.
Kupon nihlejszy watny jest tylko w dniu dzisiejszym Okaziciel jego
płaci za bilet tylko 75 gr.
Z powataniem

AdmiD. ,.RepubliJU" i ,.Expressu"

c

tenu
P
.....
'.Za

rÓl!
Ewanglelickiej
Godziny
prZYJęcia. 8-~ _
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Drzqdźenla kuchen

KOSZULE
w wielkim wyborze

kołnierzy

ki, Itra lIaty,

s\"arpetki jak
r6wnlet wszelkie artykuły.

mody męskieJ
poleca
H. PlltersiJ~e.

oddzielno poczekalnia

P'Qt

'0

:ska

l13.

ne I Inne

sprzęty

wiadomość

Piotrkowska 145. w skIf-'
ple U p. Bulwy.
Hauka I wychow

JDllchalter- b:taTlSista

D z wy~szem . wy-

kształcemem

I

b.

..
....
' rzeczoznawca sądo~g~U~. wy udziela nl\uki
praktycznej buchal.
terji irachunk wości
il!tl z gwarancją "au"'t czenia samodzielne,
~
~"
go prowadtellia
IZBę ksiąg I sporządzania
w
ą
Ul1i wersytetu zagninicznego wła- wszelką - starannie gu
btla 1"s ów
d o 2 111P1rzełd
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Wykonuje zdjęcia do
paszportów i matrykuł.
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Dla poń od 4--5.

Dr. h1ed.
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I światlo-Ieczniczy Senatorska 27
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OW bdp W. Polak.

Czcionkami .RepublilU" PlotrltQwska 49

nQcznia,Piotr~ow.ki15

gedaktor Władysław Polak

