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sens cyjne zeznani o akcji antysowieckiej ententy.

Moskwa, 30 sierpnia.
Przed dz'es.iędu dniami na· terytorium
nńązku sowieokiego aretletowany wstał
~łoś.ny rev/olucjooisła rosyjski, od rotm
1917 czynnie zwalczaj,;>cy sowiety, Borys
Sawin!(OW, kt6ry zJa'Wił się w Rosji z łałBZywym pa57.p1>rtem na nanvisko Stiepanowa.
Dnła 23 sieł'pnia Sawinkowowi doręczono akt oskarżenia, a już dnia 27 b, m.
6fanął przed kolegjum wojskowem sądu
najwyższego w Moskwie.
Według. don.iesi~nia urzędowej agenejl sowieckiej Rosty, przebieg przewodu

lądowego był następujący:
"Na pierwsze pytanie przewodniczęeego, czy uznaje się za winnego, Sawinkow bez ~hania odpOwiedział :tak. Lelt
motyw obszernych zeznań Sawinkowa,
składanych otwarcie l szczegółowo: rMczarowanie co do . wszyStkich u~rupowań
kontr-rewolucji oraz co do S'ZCzcro§ci, j'opierających kontr-rewolucję Państw ob..
eyeh, nznanie ~wej dotychczasowej działalności za błędną ł słuszności sprawy rewolucji.
Sawinkow opowiada o rueutłolnofcl
Kiereńskiego, Krasnowa, o c::zarnoseemDym charakterze Dońskiego Centrum, o
swych stosunkach z mJsją francuską w
Moskwie, m. iJl. z gen. Nulensem i Gra·

Ustawiczne poniżanie się wobec: ,przy
. icrzonych, m. in. dumne traktowanie
przez amerykanów, narażały Sawinkowa
na cierpienia moraXte.
Sawinkow opowiada o ~upełnym r01:kładzie emigracji rosyjskiej i wzrastaniu
swej niewiary w możliwość .kontr-rewołucji. Zaczął on dochodzić do wniosku, że
właściaństwo jest po stronie władzy 50-

rewolu.cja bezowocną i że nieaniknłon6
jest nznanie sowiet6w.
W nadzwyczaj dosadnem ostatniem
przemówieniu swem Sawinkow chce...
"wytłumaczye, w Jaki sposób stary - rewolucjonista, uczestnik ddesłątków za
machów na carskich ministrów, dokonać
m6gł najstraszliwszej zbrodnł względem
robotników ł włościali swego kraje i stał
sltt sprawcę krwawych nieszczęść ojczy·
zny".

bizowanla kontr-rewolucji t. zw. zielonego ruch n włościańskiego, Sawinkow poświęcił się szpiegostwu na rzecz polskiego sztabu generalnego i ·francuskiej misJI
wojskowej. Na oskarżonego wywiera przy
gnębiające wrażenie odczytanie lfstn jego
do misji francuskieJ, " którym proponując swe nsługi, prosi o pieniądze.
Sawinkow opowiada dalej C) wznowiowłeckiej.
nych po wydaleniu & Polsld. dokonanych
Sawinkow zawiązał stosunki z PHsud- na żądarue rządu sowiet6w, rokowaniacb
sklm w celu przygotowania wojny Z Ro- z rządami Zachodu. Rozmowy I MaasoUsią sowiecką. Opierając się o finansowe nim pozostały bez wyniku. W Pradze Sapoparcie francuskiej misji wojskowe; w winkow dowiaduje się, t. udzielone eseWarszawie, organizował armję ochotni- rom przez rząd czeski subwencje, ~hoczę, współpracował z Bnłak-Bałachowi- dzą z zapasn kosztowności rosyJskic~ wy
czem. Nazywa go półbandytą, który po- rłezionych z Syberjl przez legjonistów.
tem stal się prawdziwym bandytą, rabą- Kosztowności te stanowię kapitał bankn
siem l pogromcą. Sawinko~ oświadcz~. legjonistów.
że 16bunki l ~my odbywały się wbrew
Na wksnę 19~ roku Sawłn.kow cło
iego woli.
ł szedł ostatecznie do przekonania, Ił InPo osta~ei bezpłodnej pr6bie zorga~ terwencja jest niemożllwoścł'lt a kontr'

Sawłnkow zaznacza, że więzienie cat
skle, p6źniej pobyt 118 emigracji odsunę
ły go ad mas ludowych, których nastroie
przestał poJmowa~ •••

Sawinkow tak

I

skończyb

"W obU~'U. sądu prolełar;acldego {!!I,
Sawinkow, o wiadcz&m t że błądzłłem., u·
ZDAJę władZ
wieeką i mówię do wszy·
stkkh ",-mi aut6w: ci, kt6rzy kocha'
Ind rosyjski, włitnł uznać władz.ę sowie~
ckę. Oświadczenie to jest dla mnie cięż
sze~ niżU będzie wasz wyrok. Przyszedłem do
ekonania, ze lud jest z wami
i nt. dziś to uczYiUł-m. gdy za pleeamJ
mojemi znajduJą się bagnety, ale przd
rokiem w Paryiu, na wolności. Powró'
ciłem do Rosji, poniewat nie wierzyłem
I ~ema, co o was opowiadali. Oczekuję wy
I roku ś .,iercł. O pobłażanie nie proszę.
Sumienie rewolncyJne przypomni wam,
że był m rewolucjonistą",

I

nar'em.
Nie zalecaJąc wywołania powstanła
W Moskwie, misja francuska dOl1lddła mu

zorganizowanie powstan.la w Jarosławiu.
Z misji francuskiej Sawinkow ołnymy
wał znaczne sumy: przed wybuchem powstania w Jarosławiu wypłacono mu 2
miljony rubli. Powstanie w Moskwie uancuzi woleli poleci6 eserom..1ewicowym,
kt6rych hointe Inbwencjonowa1L Sawinkaw opisuJe swcSJ ndzłał w koIlitr...rewołucJi czesko-słowacldej. bezsłlność, intrygi eserów ł generałów cz.esko-słowacldcb
być
Łodzi. ·
ID. In. oznajmia, iż osobiście otrzymd od
Rys. A. Szyk.
Massaryka 200 tys. komu. epecJa,Jn.łe De
cele toroTystyozne.
W okresie swej ~lnośo1 w Paryta
I ~ndynie, w roll przedstawiciela Koł
naka i Denikin.a, Sawiakow rOZCZ&TOWale
się co do sprzymierzonych, cIocbodzł do
przeświadczeDJia, że t!:tżą oni tylko do 0Przyczyniła się
słabienia Rosji, do pcKiburzania Rosił białej przeciw czerwonej, ~IłC kOlltl'łódzkiego.
rewolucję, jako broń we własnych łnłeresacb,
W C"1.OI'ai _. po trJe.wie - mWIto rnJa.Sze czyofłe«a., 2-1ebD:ila .o &.t'fl magm'braclclJef go..
Sawinkow opowiada o otaymanin było świladkiem sceny, która naoolwałaby s~ki brruloorwe; wskut0k pt'ty'hrarua
przez Kolczaka od ugUk6w 30-tu mU'o- &ię do grote*i cha.rlfe-cba~'W'8kiej, wody poolcz,a'S ulewy t "SpJlyn~lędilt" sbnÓW' lrUlków w złoole, 00 staDOWi 75 proG, gdyby nre to, ~ była ZlM'8.zem tak SIllurtUM.. wetnych bruków łódddlch - rost.aJła porBUmy, wypłaconeJ anglikom za SzanghaJ. ja·k ca~ntałt łództkiej g.ospodarld kc- wana przez prąd f fil wpłynęła." do kanału
Sawinkow podkreśla następnie bezowoc- muna'Inej.
przy ui1'cy Zgilerski'e'j nr. 96 i; d!O!pły.nęła
ność prób rosyjskiego komitetu zagraniczOto, wczoraj o S-ej po~ pewi'e n co miei'sca, gd!zti.e ZJootaila u:raJbo.wana.
Ilego osiągmęeia u ~rsoa.ycb u-robotn1'1k, p.t'ze~~diU\'C przoe'Z UJ1i\c:ę NowaZa)we~aIIly lek:.a.rz pogdŁolW'ila. ZIrObH
dz4ałn Rosji. 1'( zyskach trakt.tu wersal- ka uJrza1 tl'l109Z.One pf'UIZ wodę w lwm~e d1meoku z:astft'y!k z koł.,.. Jak slię doBkiego. Opowiadając dalej o o9Obłstych dwu1etni~ dziecko.
wdlaoo1emy <Wie~ce • eroZ'iJ żadne
rokowaniach z MUJersnd'em, Poincer'cm
Robotnik ów, nie tracąc a.:nd' chwili, nie-beozpieczeń-s.'bwo.
Lloyd Georg'em i Churchilem, Sawinko,v zrZ'ltc.a. z saeMe zwierz.chru.·ą odzl!e.t i s·k aBezwątp&el11JiJa mała Mimd1a B01'6wka
zaznaczył ID. in., że ten ostatni okazał mu CZie diO kana1łu na raJtunek diziedka.
.zdobyła świ.att~ r~~ord Ph;waokli! 2-1e<!JlCł'!~ ~c1..
:ęJJ~ to MAndla Bacówka. .c órka uu- nkh a1~

Jaki powinien

herb

l-letnia ~liew[lJD~a po~iła iwiatowy rekor~ ~ywa[ki
do tego gospodarka

brukowa magistratu

"Po naradzie, trwającej trzy godziny,
sąd ogłosił wyrok, skazujący Sawinkowa
na DA; ższą karę (karę śmierci), lednakże biorąc pod uwagę poczynione
prse. Sawinkowa oświadcze~j sąd postanowił wszcząf starania w centralnym
komitecłe wykonawczym związka łOwie
cldch repnblik socJalistycznych o zła~·
dzenie kary".
Tak brzmi urzędowe sowłeclde donie
o procesie i zeznaniach Sawiako"\",a. NiewIadomo Ue w tem ścisłej prawdy, a ile zmyśleń, w kt6rych władza sowiecka nie posiada godnyoh mpółzawo
dnik6w. Z czasem prawdopodobnie doczekamy się sprawozdania ze źródła bez
stronnego. Dziś Jednakże stoimy w każ
dym razie wobec faktu, że najwybitniejszy bodał rosyjski WT6g ID mtędzynaro
d6wki, wyparł się swych czyn6w i uznał
prawowitość władzy kontUD.istycznei.
słenie

Jest to jeszcze jedna karta z tai~m..
nic duS%y rosyjskieJ, zdolnef pod pływem
nostalgii do nieobliczalnych czynów:
MJaI Sawinkow w swej tragedii licznych
poprzedników w przeszłołci ł będzM
miał łl pewnoścłł! ,rlelu Jeszcze naślado'W

eów.
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Ryga, 30 sIerpnfa.
Wojenne kolegjum sądu najwyższegc
w Moskwie, na skutęk deeyzii prezydium
Cika, zmieniło Sawinkowowi wymiar ka
ry, zamłenłaf~o j~ na 10 lat wi~eDia.
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Walk.a międ,zy gr~pa- C y
ars p ~e Ó i?
mi tytonl~weml . Sensacyjny projekt inżynierów.

o dostawę tytonIu dla PolskI.
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· k z I ud'zml. poza
nlawy przeciwko "Banca
kilogramIe
ra d"jum, ab
y wyrzucIe
Commerz~aSe Itatiana".
obręb atmosfery.

W ofil\ialnym organie związku banków wie<f'tt6skich: "Wiener Bank- und
Borsenzeit}Jng" ukazała się notatka, we
dług którei wiedeński "Union bank" wespół z bułgarską grupą braci Czapraczi.ków i z konsorojum niemieckiem rept'czentowanem przez dyrektora Seckla ZI:lwarł dostawy 40 proc• .ogólnego kontyn~entu tytoniu.
Interes cały patronizowany jest - jak
twierd!zi organ wiedeński -,... przez Banea Commerciale Italia, która-to instytucja udzieliła swego-czasu Polsce pożycz
ki w sum.ie 100 miljonów lirów w zamian
za co rząd przyznał jej prawo zaopatrywanie Polski w tytoń za pośrednictwem
"tworzonego ad hoc syndykatu.
Ponieważ od miesiąca obowiązuje już
w całej Polsce państwowy monopol tytoniowy, ponieważ dalej wszy&tkłe prywatne fabryki dla wyrobów tytunłowych
odkupiło państwo, a wszystkie kOiIltra·kty o dostawę tytoniu zawierane być mogą tytko przez organa rządowe, przeto
kontyngent przypadający wyż wspomma
nemu syndykatowi, reprezentuje,
zdaniem Bank-nud: B8rsenzeitung, bardzo p()
ważną sumę, a współudział Unionbanku
oznacza temsasem doskonały interes dla
1.<apitału austrjaokiego.
Cała ta wia:domośt, Jest nietjtko nieścisłą, w najważniejszym punkcłe, jakoby rząd polski już był zawart układ o d0stawę tytoniu bułgarskiego, ale Jest WGgóle wielkie pytanieJ czy syndykat, w
którym uczestniceyć ma Unłonbank dojdzie do skutku.
Tak jak rzecz st'Oi d2'lisiai, mo·t na śmta
to mówić o walce dwóch a może itrzecli
syndykat6w w sprawie d.ostawy tyto.nłtt
dla Polski.
Tem:wr gaudens będzie wobec tego
mógł być rząd polski,
o ile będzłe alę
trr:ymał odpowiedniej taktyki i ~chce 'fi
interesie państwa wygrywać tedn~ gru~ prz.eclw drogiej.
Okazuje się mianowicie, te przecłw
kO Dance Commerclale ItaUana zawiązał
Alą pewnego rodzaJu trust. dęiący do te.go, by uniemożllwió bankowi włoskiemu
wykonanie przywileJu. przyznanego mu
przez rąd połs:kł w sprawie dostawy ty
toDiu.

Do

łnlsłu tego oałeią

:następujące

największe

firmy tytuniowe Europy:
1. Nicotea, finansowana pt'zez . Soclete
d'Outremer w Parytu i przez Banqu8 de
Paris et des Pays BaSj 2. Socłete genera·
el de TabaG w Parytu, finansowana przez
Credit mobłlier i prezz bank Soclete generale; 3. Tabacos, finansowany pn;ez
Rotszyldów; 4, Kiazi:m Emtn; 5. Consortłum du Tabac w Sofji,
patronizowane
prHB Union Parisłenne (grupa Creu'zota)
i W!"eS'Zcie 6. Fumaro-Sociełe anonyme
da Tabac zależna od kapitału belgijskie-

Przed kilku dniami, dokładnie
mó-'
wiąc, 22 sierpnia, planeta Mars zbliżył
się na 56 miljonów klm. do nas, co mu się
przytrafiła mniejwięcej co 15 lat. Zbliże
nie z przed lat 30 było o tyle ciekawe, że
nam przyniosło ... słynną powieść Wellsa
p.t. Wojna Światów. Genjalna wyobraź
nia Wellsa m6wi tam o "pewnym promie
niu" o "czarnych dymach", którymi marsylczycy m01"dowaH mieszkańców ziemi.
Czarne dymy przyszły w kilkanaście laŁ
potem nie z Marsa, lecz z okopów niemieckich na wojska aljanckie, a potem i
vice versa. A z pewnym promi~niem cią
gle czyni się doświadczenia na Zachodzie.
Od czasów Wellsa wyrosła nie tyle
wyobraźnia powieś do-pisarzy, He środki
którymi rozporządzała ludzkość podczas
ostatniego zbliżenia Marsa, przed kilku
dniami. Według obliczeń jednego z astro
nomów francuskich, środki te wzrosły
10.000 razy w ciągu ostatnich lat 15.
Proszę ' SO'bie wyobrazić taki np. teleskop naturalny, za pomocą kt61.-ego badał
obecnie tajemniczą gwiazdę
astronom
Mac Afee w południowej Ameryce.
Zamiast tuby, szyb kopalni, głęboki
na 80 m. Rolę zwderciadła wklęsłego odgrywał w głębi szybu olbrzymi basen, 15
m. średnicy, wypełniony rtęcią. Tak urządzony teleskop pnewytsza 6 razy naj
większy faki obecnie znajduje się na ziemi. Cała trudność p.olegała na tern, iż
niemożna było skręcać tuby pod dowolnym ką.tem, lecz trzeba był() czek~ć, aż
Ma!'! wejdzie w pole widzenia szybu. A
jeżeli rachunki astronoma
okazały się
mylne, ł Mars nie przeszedł przez pole
widzenia obserwatora, umieszczonego w
szybie ł obraz planety nie odbił się w
zwierciadle rlęcl?
W porównaniu z dawnymi środkami
ld6rymi chciano poorzumiewać się z Mar
Ilem, mamy obecnie b.a.rdro potężny nowy środek, fale Hertza, ozyli telegraf bez
drutu. Co do skuteczności . tego środka
zdania astronomów Jednak są podziel'Ona. Jedni twierdzą, te fale Hertza nie mO'
gą, się wyd'Oatać

J>'OZa atmo.sferę ziemską

Jak
fabryka
komunistyczna w Rosji

Jak może wyglądać tam istota żywa
dla której kwas węglowy zastępuje wodę, to przekracza nawet wyobraźnię na
mi~rę Wellsa. Na pytanie skąd się mogło
wziąć na Marsie życie, odpowiedział teoretycznie dosyć dawno astronom skandynawski Svante Arrhenius, udowodniwszy (teoretycznie), że zoospor, ów prapyłek życionośny, o średnicy jednej dziesięciotysięcznej milimetra, może odbywać pooróże po wszechświecie, używa
jąc jako środka lokomocji energji promie
nia świetlnego.
Uczeni inżynierowie sądzą, że wystar
czy energji, zawartej w jednym kilogramie radjum aby wyrzucić pocisk z ludźmi poza obręb atmosfery i siły przycIąga
nis ziemskiei, poczem taki wagon mógłby
mocą bezwładności podróżować spokojnie (1) przez 3 miesiące na Marsa, i tam
dopiero zużyć znowu siły radjum, tym
razem na hamowanie.
Te wszystkie piękne domysły i pomy
sły muszą zdobyć się na trochę cierpliwości aż do dnia, w którym się dowiemy
czy Mac Afee mógł obserwować Marsa
i co na nim zobaczył.

.
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Tragiczna śmierć polki
w morzu.

lak dQll10si d'zi~nnilk "Wiaru'S po.J'Ski"
inni przeciwnie, a wśród nich sam Mar- przemesi10iDY 'Z Bochum, w We,stfaUti, do
coni,- sąd7.ą, !e fale wielkiej długości mo- U1ie we Francjł północnej, panna Marja
Gr:re'śkowiakÓ'wria, urzędniczka 1k,01llsula~ opuścić ziemię.
Marcom też wybrał się na swoim lach tu polskiego w lilIe, utonęła, kąpiąc się
w mlQ!l"ZU w Vi'ssant.
cie Elektra na morze, aby zapomocą fal
Zawez.wam lelkaTze pra>coiWaH: <brzy godługości 100.000 klm. próbować sygna- drlJny, aby przywrócić ją do tycra, ale wy~
ł6w na Marsa. Początkowo zamierzano siłki te były bez;skuteczne.
utyĆ tego środka
takie z wierzchołka
PaIll1l.a GTZ~śkowlakówna, c61.-ka wyJungfrau,
potem go
zaniechano, cb,od'fców pOillg/kich w \VI e'stfalii, otrzygdyż naletałoby go zastosować
raczej mawszy ,starra'1lDe wychO'Wanie, pracowała
w konsulacie poIskim w Essen, a kied,>
gdzieś ze środka Afryki, z punktu
dla los s:kiell'QlWał zn.a,cz.ną Hczbę wychodźtwa
którego Mars przechodził prawie w zeni- po1ski~o z Westfali~ do Francji' północ~
cie, a nie % Europy, dla której w chwili neli, opuściła ta·lr...źe Niemcy iI ullobyła S'taDsowlls.k1o w koosu'lade polskim w Ule.
Z'bHżenia był nisko nad horyzontem.

aton

go,
Otół &my te 8toją na stanowisku, że
Sanca Commercl.a!~ wdarła się w ich za
kres dzlI.ałanła., te powdnno bankowi temu wystarczyć, ze robił I Polską interes
bankowy, Da którym chyba nie stracił, a
Jeżeli chce pooacłto zrobi6 Interes tyło
niowy, to mUSi się poddać tym warunkom
jakie podyktuje mu trust. Warunki zaś
te są -tego rocba;u, że zyski wpłyną do
kieszeni trustu, kłopoty zaś pozostaną
przy Banca Commerciale.
Zawierając układ z Polslrą liczył Bank
~1oski na to, że towarzystwo: Orient-Ta
baco, którego on sam jest głównym akcjo
narjuszem, zdoła na własnl\ rękę przepro
wadzić dostawę tytoniu dla Polski, a nie

Właściwie jedyną kwest ją, która a pro
pos Marsa obchodzi przeciętnie mieszkańca ziemi, jest pytanie, czy Mars jest .
zamieszkały. Obserwacje asb:onomiczne
które raz wykryły tam słynne kanały,
drugi raz zaprzeczyły ich istnieniu wostatecznym rezultacie ud'Owodniły, dzię
ki zastosowaniu fotograf~ że kanały takie rzeczywiście istnieją. - K west ja kaSenator OlJven Joung,
nałów oraz periodycznie zmniejszających
się to znów rosnących plam
na biegu- generalny agent dla niemiecnach Marsa, to kwest ja, czy planeta pokitth spłat reparacyjnych.
siada wodę, a więc warunki życia,
Przeczyć temu zdaje się fakt, że ałmo
sfera Marsa okazywała się zawsze czystą, bez śladu chmur. Najnowsze przypuwygląda
szczenia m6wią, że rolę mgły chmur i wo
dy zastępuje na Marsie kwas węglowy.

sze firmy tytoo.1owe rozpoczną przeciwko niemu, której to kampanji nie zdoła
% pewnością sprostać. Firmy te bowiem
przedłożyły rządowi polskiemu
ofertę
konkurencyjną, kalkulującą z góry dW1\dziestoprocentową stratę, byleby tylko
uniemożliwić dostawę towarzystwu Orient-Tabaco.
W tej sytuacji zwróciła
się Banca
Gommerciale do towarzystwa RekoltaSociete anonyme de Tabac z propozycją
objęcia dostawy dla rządu polskiego.

T owarzystwo to jest finansowane
przez kapitał amerykański, holenderski,
w małej części przez szwajcarski i przez
.
. liczył sł.~ ~ 9Itr§ kamp_anj~, jak~ najwi~~ wiede.ąski .Ullłonbank.

Na łamach bolszewickiej "Nakanunie"
wydawanej w Berlinie, Jasłonowskij po
daje charakterystyczny opis w jaki sp.osób w bolszewickiej Rosji fabrykuje się
materjał komunistyczny. Qto jak te nie
zwykle rewelacje brzmią:
"Do fabryki ludzi pod firmą "Cede"
brane są dzieci w wieku lat ośmiu. Od te
go czasu aż do lat 21 tracą wszelki kontakt ze światem zewnątrznym, nie widzą nik'ogo poza murNUi instytutu na pla
cu K'aŁarzyny.
Pierwszy okres fabnrkacji trwa od 8
110 13 roku życia. Naz~ ('la się okresem
przedzawodowej roboty. Dzieci podporządkowane są katordze kontroli nietylko nad każdym ich postępkiem, lecz nad
każdą czynnością psychiczną i fizjologiczną. Jeśli dziecko doznaje j-akiegokolwiek objawu 1udzkiegq, który nie leży
w pro.g ramie funkcji niezbędnych dla że
laznego porządku i sprawnego działania
"komuny przyszłości" - jeśli
dziecko
naprzykład jest zmęczonę lub
odczuwa
głód nie wtedy, gdy jest
przewidziane
w obliczeniach ~Jadzy, wówczas dziecko idzie do "psychotechnicznego gabine.
tu"
'Tam sowiecki urzędnik od fizjologji
bada przyczyny ruenormalnego zjavnska,
sporządza raport. poczem przyczyny są
tępione w "sali fizyko-kultury" przy po
mocy ćwiczeń z zastosowaniem bezwzglę
dnych rygorów, wśród których gwałtow
ne zmiany temperatury grają dużą rolę,
W ten sposób zniknąć mają przyzwycza~
jenia i narowy burżuazyj ski ej
indywidualnośCi, Podobno w wieku lat 10 dziec
ko jest już kompletnie zmechanizowane i
nie odczuwa żadnych innych potrzeb ża
dnych innych życzeń, nie doznaje
żad
nych innych .objawów poza tern, które le
żą w pr.ogramie funkcjonowania skomun;
zowanej człowieczej maszyny.
W okresie od roku 13 do 11 dzieci
będą wykonywać swą mechaniczną egzy
stencję, aby władza mogła się przekonać
że mechanizm jest już bez zarzutu,
poczem od r,oku 17 do 21 będą instruktorami. Z chwilą, gdy "nacząlstwo"
Domu
się, że
Komuno-wychowania przekona
wychowańcy nietylko są maszynami wy
konawczemi lecz także mogą być mas~y
nami teroryzl1jącemi, wówczas komunio
styczne ludzkie maszyny przeekspedjo·
wańe zostaną do fabryki i będą już niezE
wodnie pewnemi. idealnie funkcjonujące
mi częściami składowemi społeczei.sŁwi
przyszłości" •

Ponieważ Rekolta pracuje w Bułg.arji
wprost z kooperatywami chłopskiemi (z
wyeliminowaniem pośredników ł komisfirmy,
jonerów) a więc taniej niż inne
przeto ma możność postawienia oferty
zbliżonej w pewnej przynajmniej mierze
do oferty trustu.
Dotychczas Recolta nie dała jeszcze
Pianistka
bankowi włoskiemu definitywnej odp "I
wiedzi, lecz zamierza wysłać do Warszawy swego
przedstawiciela dyrektora wznowiła lekcje gry na fortepianie.
Sec1a, by na miejscu przekonał się o
Godziny przyjęe 3-4.
szansach walki z trustem. Jeżeliby Sec-,
keI przekonał się, że nie zdoła wytrzyma.Ć konkurencji z trustem, nie zaangażu
je się z pewnością w dostawie ,która narazi jego towarzystwo na stratY!

r
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Przeszłość

i

przyszłość

w karykaturze angielskiej.

Nazywa się to "dzieje grzechu"
Kryje się za tym utartym terminem
tragedja nieszczęśliwej matki.
W Ikironi,kaJCh polilcyjnych w okresie
powojennym
:zabójstwa nOlWOir'odk6w
przez wyrodne ma1dci zajmują b<alrQz;o poważne nńejs<ce. P:1'il'ewa.i.nJiJe mordlerslwa
te dokonywooe są z szata.ńsadm wyrachowamruem ja!k gdyby ca.ł1klowiic:ite mrnńikł.o potężne uczucie miqoś'Cli małllcl dla dzdie<:k'l.
W wielu wypadk~ch główną przyczyną Zta:bói'stwa je·SIt cywe tragitcz'11e upośle

we-

W ok,obch Łodzi we wsi Gewari6w1
ptt"zed MIkoma dnd.ami biled'llia wytt'I()Ibo~

WlaJdysbawa LUDaIliSka ~ dzlre>dkio.

D21i,eje talk ~mego "gtzeC'bu" 1ryły b.
proS!be, tworzą OIIle jut bowi'e m pewmte~
roooaj'lt szaMoo. Pne.d roldem ZJbW!ylh
&tę ona do młoo~o syna ~ tejże wsi Józefa J. ł wkflót'ce zawdlązał się
mlJędzy nm stOSl\Jne'k ~ gdy Lubairska 7Ja~ w dlątę kiOC'~ pormcłJ

ma'tek-nieanęŻlaIbe'k i d!1JiJeoi
ślubnych, które według ustaw :I pnw,
Ją.
'it!tóre otrzymruLilśmy w 8p<lJdku po zab()(ł oto 00 ~~ ~ ~o. mail..
11Jad~ ozęSlto pOlza nacach, lilta'Wli:ają
k.a n!tie m!ia.ła nawelt dLa niego poikMmu.
1NlI!lIS 6\P'OIłecz.eńsł:wa.
Tl"age-dlje iJadcich tn:Me'k i <hieoł !!l~ W 6wC7Ja$ :odJeacz~~ ma&a. wygoto.
iących oica są nńerMl tak stl'la.sme, te nn- waJl:a l!iIścle z oleandru , otlrułla cłzieeko,
watt opinja SiPołeczm.a nmro umać okl()l:ilC'z~
L~ł~.~wtoo
tlIOŚci łtagoazarce pl1"zy popeltt!.i.eclu taIOego

dZlen:Do

te

ltQ.

~

l'

rad]okoncertmisłrz.

Dawniej kataryniarz; jutro

-::---

Pan

Czy deszcz pada, czy

senCJłor~

(Z Berangera.)
Zoneczka Chlubę mi przynosi:
Jest _ pełna wdzięku j rozwagi,
A przytem dzJęxł mojej ZosI,
Mam protektora wielkiej wag'.
Odkąd z nas para jest szczęśliwa,
Jut pan senator u nas bywa.
Ach. co za zaszczyt, mój Boże,
Dobrodzieju senatorze,
Padam do nóg ci w pokorze.

słocIe raz I zawIerusze,
Pragnąłem nie wychodzić z domu,
Lecz druh mi rzekł: na pańską tuszę,

słońce świeci
droteją.

papierosy zawsze
W zwł'reku z wykupem fabryk tytoniowych przez rząd hurtownicy i deta~
lUd tyton. ukryli posiadane zapa9y WY'robów tytoniowych fabryk prywatnych i
wyśrubowali ich cęny w sprzedaty dała-

Zgrzyty,

I

licmej o 30 - 50 proo, ponad eetrr D'Ol'D
mame.
Czyi doprawdy władze monopolowe
l administracyjne nie mogą ukroci~ te;

wyratnej lichwy,

złodzieJa.
postrzelony przez policjanta i wkrótce

Tragiczna ucieczka

Przy

?ostał

zmarł.

Ruch ci potrzebny lak nikomu.
Na.S'L korespO!l:l.&ent x Protn-kowa donoSli:
Na en~g$cme wezwanie p~e.1"Wlk~
szkodzić twemu zdrowiu
PoHc~a pWtrkO'Wska 00 dłu!sz.ego cza- we gOI "Stru1,,, - OIbydw;ruJ t"Z'Uciffił się do
Swój powóz trzymam w pogotowiu.
su poszukiwała Jana Bor.ryl1S1kiego nie· uclecz1d, l~cząc Dla ,t o, ~ uda iimsię itkrył
Ach, co za zaszczyt etc.
beZlpi~C'Znego ~o&zńl0jla.. '
w d:emD.OŚdla.ch nQlCj".
Boryńs!ld. jut I'I8JZ 1:i}'lł slksl7JalIly na dwa
Me poot~wy e.ne'I"~miJe ścigał
Raz nas do swego wziął maJątkU:
1ata w1ęZli,ecia, lecz po opu8zczemu kry- op-ty's':zJkÓ'W. Gd'Y zaś cm. m1ttno tnykrOlLne.
SledzłeJłśmy za sutym stołem;
mi!lla~u, niety1ko te nie zmienił "f/lichu", go l'1OO.'lka,z u .\S'tIać" uciekała dat1ej _ post-eJeszcze dziś łechce mnie w żołądku,
Zonusia ma to główka bystra
ł,ecz począł c:lakonywać bad!zdety CO«'a'Z rtmlilrowy utył brooi i dwukT'Ołn&e sbrzeIa
Lecz po szampanie wnet usnąłem:
I dyplomatka w każdym calu,
śmiJE'11n:ych.
J rewo,l wero do BoryńsUego, cięŻiko go
Tak w krześle noc mi zeszła cała,
Wczoraj byliśmy u mł'nłstra:
0negdaf
o
godz.
9.30
wieczorem,
po~a.
Zosia.., przyjemniej jeszcze spała
Ja z żoną I nasz druh, na balu
stŁ.erun:kowy polilCji AntOOJi Kotuszek PT'Z1
O<łwi'e'niOlIlo go dl() "Zlpllt.a1 ŚW T ó' e
Ach, co za zaszczyt etc.
Wciąż mówił z nią, a mnie łaskawie
zhiegtl u:rro 3 Maja ~ Jagiellońskłlef uJn.ał g&zile wkrótce zmarł
' r T 1,
Co chwłta pytał, jak się bawię.
niebe-zlpiecmego
ptaszbw
toowan,:ystwie
D
•
Bóg dał, te tonka, moja duma,
,A_Ch, co za zaszczyt ete.
n.iemwne~o oso\m:i!ka.
ru~ ~k zbIe~.
Synka przyniosła mi tęgIego,
X
X
Raz była Zosia trochę chorR!
Na5z druh zaprosił się na kuma,
Coś mIała w gardle, czy w serduszku, Całował Chłopca jakby swego
Wnet sam pOleciał do doktora.
l wnet na chrzcinach przyrzekł święcie,
Dzień cały siedział przy jej łóżku,
Ze go uwzględni w testamencie.
A. mnl e rzekł: Nic się lej nfe stało,
Ach, co za zaszczyt, mój Bote,
Nocy u'hiiegłei o godziloi'e lei po półDrugiego m' 35~1etmego Sz1amę Bomo
~ożesz pan Iść do biura śmiało.
DObrodzieju, senatorze.
nocy, patrol pol~tCyjny idąc uLicą Stod!ol- S7Jtajna, wożnilcę, pomewat s.zarpalł się,
ruaną akoło m. 10 uuważył dwóch po- pobiJto.
Ach, co za zaszczyt etc.
Padam do nóg ci w pokorze.
Zawe1'JWatI!o pogOltowi-e, kt6re Pl() u&ie
dejT'Lanych osohników.
Sat.
:t..-Si
.J.t
Iemu poSlt:rzeJ.oo.emu :pomocy odwioZlbo ~!)
N:l wołiame ..stóf"
nt1Q\1ł do 8Z'p1Jtala Po.z.nafl~h, drugruemu taś u.
się cito UJCl'eCZlki
dJZliJel,ono pomocy w loika:l'11 V komi!sa!rjat't1.
W 6wczas funikcjOlllaJtjusze po1ilcji dlali
Pny wreslltCYWaJny<:h podczas rewrzji
strzał z kara,b'ilnu, roniąc jednego z nilch, osob:ilstej ZlOO!1.emooo tW'<zędzia z.łodzaej48.1etmego MrujeTa S'Znń.tetn&, z mwoou slklt'ie, wWocmile udali się on4J na. wypIMW~,
"kupił"
imię
chciał w~ w lewo udo. '
lecz 7JOSłtaJi spłos:ze!Di

A nie chcąc

j

ieudana wyprawa

złodziejska.

nrema:,........

I

Baczność, maiż nkowie Frenkiel!
P. Wajcman
paszport na wasze
i
za nim wyjechać do Argentyny.

Z War~zawy donoszą nam:
Do urzędu emigracyjnego przy ulicy
Królewskiej nr. 23 w Warszawie, zgłosił się wczoraj obywatel z paszportem za
'\tranicznym do zawizowania.
Paszport opiewał na małżonków Fren
kłów z Łodzi, pragnących przewieźć swe
lary i penaty do Argentyny.
Urzędnik, któremu wręczono dokument dla rejestracji, powziął co do jego
autentycz.ności pewne podejrzenia.
SMOIMunikowano się więc telefoniez.
me llZ komisarzem rządu w Łodzi, a od.
powiedi jaka stamtąd nadeszła, była dla
kHjenta ftiepomyślną. Paszportu na imię
aałi:oltk.w P're1!Jd6w taM nie wydaM.
Wobec tego obYWAtel, kt6ry przysl':edł
po wizę został poddany inda~acji.
.
, Okazało się, iż -jest to 'handlarz Szyja
Wajcman, zam. przy ul. Twardej pod nr
14. Zapytany o powód "interwencji", tłu-

,.Rosja" przy ul. Nowolipki nr. 8.
Zeznali oni, te oddawna noszą się z
zamiarem wyjazdu do Argentynz, gd,de
mają trzech synów. Kiedy wieś o tem
się rozeszła, zgłosił się do nich jakiś cdowiek i zaproponował wyrobienie paszportu za sumę 150 dol. Sumę tę mu wręczyH, 1\ dziś Szyja Wa:cman pr7~rniósł
iu paszport. Poprosili go o x?latwienie
wi;;y.
Zbadanie paszportu pne-,; b:eglych
stwierdziło, te nalety on do kRlep 'rji t.
zw. "prawych" paszportów, tj. takich któ
re zosŁały wystawione zupełnie leg::tlnie
!'la czyjeś nazwisko, a z których M.stę·
pllie zapomocą środków chemicznych.
. .~wisko to wywabio!'lo i wpisano inne.
Wajcmana wypierającego się wszelkiej winy, zatrzymano w areszcie.
Dochodzenie z wielkim nakładem ctler~J'i\nrowadzi nacn.lnilc urzęd 'l śledc!E'1l'laczył się 'Wl'odzoną uczynnośdą.
li>
'ł'
go, p. insp. Sonenberg.
Frenklowie oboje już zgrzybiali, wiec
chciał ieh, wyręczyć.
Dodać należy że w Warszawie odPrzesłuchano z kolei Frenklów, kt6- dawna czynną jest fabryka fałszywych
ny zamieszkali tymczasowo w kołelu paszportów, które; !'l~e można wyŁo"opić ,

Będzie

o je nego

bandytę

mniejE

Pod

wpływem

alkoholu.

abil ojca.
Je'szC'ze ,eden dIramaJt pod W1Pł'vwem
aJ.'kobolu ... Jeszcze j&dna zbroctru.a. będąoa ś~a.&eotwem ~go spust08'ZlelliiJa. moral~
nago ~ degeneracji, łake. czy.nł wódka
WŚTM wszystk:i.lCh warstw społeczn:ycll, a
ZlW1ła:szcza na;jniższych,

25-Lem S:tta:nl!SlłaW Su1oej,owslci, mies'Zkanie-c Kruszyna upd,ł się do tego stopnia,
i2 rencir. się z nożem na swego 55-1ertnie2:0 ojca.
Sta.rt1szek usm!J(1WIa~ ,się ~om"ćj teez zo.
stał ugodrony nożem w holk _ w ,OIkclieę
\ilerca - t.atk silnie, 2,7; wkrótce wyz:ilOnął
ducha.

Szkoła

O . d tlroTe &zit'lecl.

Mordercę 8lreS7J1.owaIno.

Tak

długo pił,

at

się otruł.

~ o godIz. 7.20 If"ano %lDJ.'ł1e'ZlOOalJo w
~ przy ut I ~ nor, 66 ł'oo>Oltn'ilka 2J
letrui:ego J~ M'OIl'aJW'stdego, który ~u.
tek nadutyalS. a1k.ohoI'I1 ul'egt dł:Jru.oin. :
P~ak upadł, raniąc s!ę~
'(
Lekacrz pe>gOif:IO'Wia udziie1U'.~ ,
meiŁIor.owi alkoholu w lokaJu V k,~~
jaJtu P. P., poro&tawna;ąe go na' mfeiscu
w staruJe poodchmielonym. '

freblowska

Sienkiewicza 67.

Dopiero onegdaJ policja po staraniach I
W swoim czasie dokonano napadu na
Zajęcia rozpoczynają się l-go września.
trakcie
Piotrków
na
Władysła złapała bandytę, w osobie Alojzego Maj l
wa Kałużyna, któremu zrabowano konie chrowskiego mieszkańca Piotrkowa.
1'
Przyjmuje się dzieci od 3 do 7 lat.
i wóz. Zawiadomiona o powyższym poliN :i..':l.1Łnika osadzono pod kluczem.,
~1iI~~b:~i.liliNlilll~
B! _
cia na razie nikogo nie ujęła.

6127

~.

"t:XPI~ESS

4.

W I ECZOI<N Y'"

a

z

Je

et

OZ

,•

Czekają na to spekulanci, którzy rozpoczyna ją nową orgię drożyzny
Jeśli rząd nie zatamuje \vzrostu cen - sanacja gospodarcza znajdzie się pod znakiem
zapytania.
DdtyIChczla,sorwa pOO3lt)'ka rządu p. GrabskjjJego, poilaty.ka cd k 'oosumcyjnych i w<llnego wyWO!Zu z.a;~ynrą wydla.w:ać owoce.
które ipIl"Z'eIk!l1eśllffić m<llgą CJa~IkI{)'Wfi.cle sana·
cję slkia;t1bu, stWOJ'ZOIlą li tylko kosztem

sk[,egokOl!lfkure1licję na: rynkach śwlia~o-I cześnie przez zielone granice szmuglo- maKa dIrof)'\Zl!1y, jako tako uf~e~
wyoh. konwent gospodarczy rady mini. wano tysiące wagonów bydła, uieroga- pr:oez uież,tWrucza stab:i:LiIZla,oję - niebe>zstrów w tej sprawie absolutnie nic me u- cizny i jaj.
piecz:eńsrbw.o j,e,s t gil"oŹ!l1.e: rozbrykany rnczynił.
W re'zul'łacie ctOlsililŚmy dJOI rtaJkJiJch iltO!l1- mak zll'zucić może jeźdźca, a w6wczas
P>rzedrwrue 11Ja'Welt ildąc po ]iiIli~ sikrurbo·- se,n,sów, że całe województwo krakow- państwo znaleić się może w obliczu kawych wytycznych spotęgował cła konsum. sklej a nawet śląskie zaopatrywane jest tastrofy.
cyjne artykułów pierwszej potrzeby do' w pieczywo czeskie, a obuwie v.riedeńskie
ZwadlC'z.enJi\e drożymy I~O cllz!iś W'aJr'Ili!lek
tak horendalnej wysokości j że cło nie- opłacające cło, równające się cenie. towa- silne qua nJOn urŁtrzymam~a silę '1'.zą&u p,
jednokrotnie wyższe było od ceny samego ru jest tańsze od krajowego.
GraJbslde ~o, a z dru~j strony sbrolIlcl.
artykułu.
I otlO w talk cudlo1Wni~ przygol1owa,nre ctwa chłop1ów pOlsiad!aiących l11JDe. pOlJW'olą
U1"Jremożl'hviwszy w 'ten sposólb i,n~~- podło,że do I'Otzpr8!Thosze,nrua sruę dJrożYZl1ly
p, GrJaJbsikiem'l1 Ilia mdyka1n.e wystą,piJern:iJa
rrencję arlyikuł,alllli sprow.CIJdzanero~ z Z,l- v,J'pradq nieur.o&ai t:alk wre~lci!, że jiUŻ okop1'tZeciWiko liJch mocoda!W1CIOI111 -stą,d, wł!a...
gTiaillii<cy na ~u wewnębrvnym, zdawać ło wit ego' Z1aJb:raJkniJe nam zboża, c~i 5
śmę pc&'WllCZltllOŚĆ środków m'S~,QISiOIWa..
się nrog'ła, iIż Ipod'iityka rządu Mme w kile- miesręcy bę.dZ:iemy m.iJelii przed:n:ówek
n'Y'ch prZ'eZl kOlWenłf: gospoda;rczy rady
rull'llk'll obnllżema cen prz.ez lko\llJkUJrencję
Ten stan 1t'UrC'z;y 9plowo.aawał h()(l'\fenmrritlWSlbrów.
l1!a rynkach wewnęŁ1"ZInych, pny jedlnlo- dal! ny wwo&t cen mąki Ż'ytbDJi:ej 50 proc.
czesnym unliemożltiwieruu s!Z1ruczneg<l śruw ciągu 2 tygodni ceny jej wzrosły o
Tak wffięc w wyrn.1l1ru oiŚlnWm1le~~
bowa:n§)a cen przez wywóz a'l't\:ykułów żyw- 60 proc., powodując w tym samym pra- iIlych rządów slk.aJi'bOiWY'Oh państwo zna\.
n:ośdowych.
wie stosunku drożyznę pieczyWa.
la~o silę pod presj'ą d'wóc'h n&szC"Lącycli
Rząd jednak pod presją słronnic;:tw
Chleb x&roŻJatl 0100 sygnał 00i który i rnjlnujących społeczeńsiWlCl. miast hydr-chłopskich z Piastem na czele zezwolił na wszelkiego rodza1u rzesze paJSlkar:z.y t Sipe-ł·kry,zysu prremysł'O'Wego ~ c1rooymy.
wywóz żyta i bydła :zagranicę, a jedno- kulanrtów' podlnl!OISły głowę iJ dopinguj" ru-\
A.. ~

miasta..
CaJbolkszttaiłJt rnrusz..ej poliltyilcl .sp'ołe'01.n~
P(\!S~adaJł .z:a'W'S®e

prz>ewa'gę

pilerwj'as'bka

a~lle~ p.rzy jeooocz,esnem upo§.ledz~-

nilu milaJSIta, te,n stan If'z'e·C'zy o'soi ągnął SiW':>je a(p!o:ge'Ulm z,a rzą·d'ów chje.n o-priasta, a
rzą-d p. GralbskilegtO nie s1fJal1;aJ1 sti:ę na'w et
wYiZJwdHć ·sw.etj polliit:ytld SlklM"btowej, bowtem ten ty1iklO d!z:1ra~ bYlI plt"zemń uprawiiany, z tej p1"'zewi/lg'.i.
Acz.kIO\1wilek już w stycZl11i'l1 i lutym
lLa;wybsza lTad:a gcoS'prordla'l"cZ'a uchwaHiła caty S!Zielreg rezolucji, zmWe;rzających dla obni.lżeal!ila !lwsZ1t-ów u4lr.zymalIl.fu., które przebaJc'Z,aH:l :V p.rze;kTacza1ą po.:zi'om śwdlaJtowy
i wpływaiąc na ywsokie ko:szt'a robocizny,
uniJeID'oż~\i}wiają prodtukt1om lPt'.zeroysłu pol-

I

To~ lepIeJ ful
burtuj ów, a ni.
biednych kolegów i profesor6w.

Gło s

fELJETON.

Zadania grzecznego
Stefcia o Marsie.

I
i

MI3.C':"S jest to trlk·c. gwb!Z'd!a, K1lÓrą W's'zy- f
!Sc'r IIU'b,j,ą ~ ilerra:z oiągle o tnilei mórw6!ą. ;1 !
naljhall" dZ!hzj parnie, dlo.t-cgo oloJceTzy od uła·· '
tl ')W ill'orbIl!icy !l1azyw.ają s'1ę sy,n,am~ Marsa.
Olli POd\ObnOl umi-ają dać każdZlj "gW'iiu'z dlk.ę z f1~'2ha", cze10 żaden cywH tak do'n·ze nie)o:t.l'aH.
C"rycia T o:;!ilr. to m JYl i. że bacta nńle M~
~.:: cl0 2.t~ ~ ') t a'!f,: wojno 'P~~ ( ęplie nla prz/)d ,
. Ciekawą sprawę rQzpatrywał wczo-I uki i będ.ąc pozb~wionym wszelkiej pobo a sitr"/)I!lom : t o sami m e;i;czyźnt i dawnoraj
warszawski sąd okręgowy:
mocy, UI;lek~em SIę do ~rzywł~sz;z~ń.
byśmy .już o nim wiedzieli: wi'ęcej, gdyby
Przed
kilku
jeszcze
laŁy
pilny
i
zdolby, za oSI,ągmęte ~ .tego źr?dła ptemądze
ie o,cLdanOl kobiter\:oill,
olne sifę umieją
ny uC,ze~, ,r,:"ący się do nauki, istny wzór probowac szczęs?a~:l gIełdzie, KupoobchodZliIć 2J hmetą.
~la rO~lesmków swych szkolnych, roku- wał,em cz~sto akCJe, h~zył~m,. te z "zaWty.ch dnruach zŁożyl l1:lm Mam wi- ląCY najlepsze nadzieje na przysz.łość i bę 'roblOnych w ten sposob plemędzy zwr6
Ity,lę i w's zyscy się ucie3zyl1', że wreszcie clący, pociechą dla najbliższego otocrzenia cę ~ieza.mo.żnym kolegom przywłaszcw''Coś nS,TIl n.owego p':>Ikaż' e, a nlafvli1ę·cej cle- rod~tnnego nagle. po wstąpieniu do ne :m pl~n:ądz.e,
,
S'z;y'ła ·s~ę cilocila'. t ·e d1ow:ile silę, czy MarP?htechniki warszawskiej zmienia się, ,SZczęscle nIe d~plsało: ~szy~tko s!ra
sjla1f1ik1iJ czę~o zamą'ż wydmdzą i C'O r()bią me do poznania. Jedni kładą zmianę na clłem na przek,lę~eJ targOlwIcy gIełdowe),
,'a1k koni:eczn1,e pctlT'Zeba.
k~r~ złych wpływów otoczenia, inni przy I oto z?-alazłem Sl~ tu, W ~zy~t~o uc~ m.ITatuś dla lepszych ba..dąń roz.dzieHł PISUJą ją psychozie powojennej dość, łe;n w Imię." naukI, do .kt~re) s~ęgną: nIe
nas onegdaj, by k",żdy badał oSlOboo, t.:> że student 27-letni Stanisław Sokołowski mogłem bez pomocy pIenIężne).

I

PJillllVlf/, .
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no

się po:t~m zł·o,ży.

T,o też mam.u:s:i18. poj.echała z panem
Alfo!l1sem b.al10t!l~nn1 by sWę z/btNiżyć je.s'reZle
batrd'ZliIej dOi nlfJego (do .Ma!rsa) w gÓ<!'ze. OiIocla t ,om całą noc sdied'zUlał:a 1llJ& radjo6!tJa,cjli! i wysoyiłaJła z p. k.aJp1łbanem depesze,
podobno pochwycili Mdleś sygnały, acr'e t·Q
Ją rtlaB{ zmę'cZ)lo, ż,e nriIe mog:lia naiwet1lść
dz5Js~ai dlOI b!ilu.l"a.
Tattl1ś najlept!lei s:i!ę u1"ZądZli~, b<l sre,,pold! gw~ą" ~ btadia~ !l1.apewno
preez aJpa!1'I8JŁy Ba'C'Zle'WS!kl!egl(), że MIM'S j-eSlt
;~OIm-e!tą" !lIaIta dlodkodła ll1~ba, a P't"re'Z to
7lbIl~żenre podJn~:osłai ~ę dtmżyzi!.lJ!ł:, ibio WSZlV

azllai

sey pałb1zą w 1ńlebo 1> Nie lilrutett"ew:ją s~,
Ż'e ruch ru na! ZIilem!iJ ok,l'!aIdla!ją.

Ale '%'e WlSzysrt~cilch fo .n;a.jLepdiej Mat'\Sa
fa wMzIilM:em. bo ca!ą noc spał w kuchn:~
u M.a..rys~ { pIOtWte:dzńta'ł Tej, że ~·SWZle łutr.o
p~dzi'e.

PoW1Iettn mJamulSl1:, tOO się 1l!cDeIs'z y.
.Ft~

n~

s a lil

było okraść bogatych

- Amen.

Dotkliwa kara za
stwo.

P~.

pijań

W Cleveland (Stany Zjednoczone) 18letni Thomas Murray był kilkakrotnie
karany przez policję za pijaństwo. Ostatnim razem sędzia policyjny Gilbed obmyślił dotkliwą karę na młodocianego pijaka. Skazał go mianowicie na 30 dni
pracy w domu poprawczym z warunkiem
że przez cały czas zamkni ę cia, pod kontrolą naczelnika więzienia będzie wypijał
codziennie po dwie kwarty czys.tej wo-

je się w pokorze, co do innych za.ś wiedząc o braku dO\'{0dów, zachDwu
je wiele zn.aczące milczenie.
P r z e w o d 11 i c z ą c y : A może oskarżony życzy sobie złożyć jakieś wy-

jaśnienie sądowi?

O s kar ż o n y:
I

karę.

Za oskadonym przemawiał adwolCal
Kostec.kli, prosząc wymliwnie o względy

i okoliczności łagodzące dh człowieka.:

który za swą lekkomyśloość dość lut odO!
pokutował i wyrata obecnie swą skruch"
i nadzieję poprawy na przysdość.

Sąd okręgowy w składzie

sędzIów

Laskowskiego (jako przewodniczącego),
Krassowskiego i Cbyczewskiego skazał
Stanisława Sokołowskiego za oszustwa:
i fałsze na łączną karę (w 3 sp.rawach)'
czterech lat więzienia, z zaliczeniem mu
na pOIczet tej kary czasu przebytego VI
areszcie śledczym od 31 stycznia br.
Z zarzutów kradzieży palta, kuponów
odzieżowych w lokalu Bratniej PotU'ocy
stud-entowi maszyny S., z braku dowodów, wstał uniewinniony.

~u~~o b~dHa W~M~SZ~ ro~r~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~&~~~~~~~~~

wy} w zaraniu wstąpienia do wy!szej uczelni okazuje skłonn<lści złe, ohydne:
Zaczyna przywłaszczać cudze mienie,
fałszuje l~gitymacje kolegów, podrabia
dowody Ich i oszukuje, a wszystko to
czyni w celu łatwego zdobycia upral5nionej przezeń ponad życie mamony. ~Fał
szuje różnoczasowo aż 14 książeczek oszczędnościowych przez wywabianie VI
nich cyfr, olueślaiących wysokość sum
oszczędnościowych i wpisuje na ro miej.
sce sumy większe, poczem przedstawia
książeczki do realizacji w urzędach poeztowych w \l/arszawie i w Kr.akowie,
\X' ten spOlsób oszukańczy S, pocL.1.osi
około 800 złotych. Nie mniej w sposób
specjalnie wyrafinowany zabiera z gm,:!.cha politechniki w Warsza wie 9 zawi9.do
mień rzędu poczŁo'wego, dotyczących' na
dejścia pieniędzy dla 9-ciu kole~ów studentów, przyczem przerabia legitymacje
osobiste przez usunięcie fotografii -i wywabianie nazwisk.
Pozatem usiłu je z abrać w gma chu politechniki palto profesor G.,? mikroskopów i maszynę do szyc~a.
Po tej linji stale już krocząc, S" pozbywszy się w szelkich skrupułów, stacza
się coraz niżej ponad przepaść , aż znalazł się w wię zieniu.
I oto wczoraj sprawę jego rozpatrywał sąd okręgowy.
Oskarżony do wielu czynów przyzna-

dy.

Pnedstawiciel ur-l~du pT1b1i~nego,
prokurator Skoczyński ..., mC'cnych sło
wach scha~akteryz()wał ohydne czyny
"inteligenta", od którego wiele się wymaga, !\ który winien otnyma~ surowe

Tylko tyle, że nie

mając funduszów na konf.ynuQwanie na-

Z teki dawnego biurokraty.
_1:-

Pożegnalny upomine~.
Z o[<azii m1an'OwaaUa ZJMządz.ającego tamom, wmęc poo gubemaJto:r, pt'Z.y ~e1:"W
izbą sikrurborwą w Radomillu, 'Pana Zasliact- s:zero <ldJwkdzeniu WJfJJrS<ZJaJWy, Qsdbiście
kOi guberna'ton-:em , .. byl:iJ 'Podwład'ni, prag- zaruósł zega-re.k clio &my "W,", tpTosząo
nąc uc:z;cić wyjeżd'żaiąceg,o dygn:i.taawa

i o

jednocześni·e zasl{larrMć sobite przYSIZłe
w.~lęcly, umdJzl,I1 z.ło!żyć mu otJipowi'ed.ni
u.pominek. p·ooJlew.aJŻ wilę1kS'zJ0ŚĆ ofi3!rodawców "nlJe śmierr.dzilia1ł,a gro.szem", więc
ZaJprr0lP'c'IrOWa,11;O Z'>ap'l"OlS~Ć &0 udlzia:lu w
'koslzta:ch zamo'ż'niejs:zych miesznnńcó:w,
prZieważnie kupców Ź'j'd:owsJcich.

Cizgodzri'H si'ę z Ikwaśną miną, lecz podeszył 1ch }ed:en ze W's.p61wyz:ruawców, za
lecaiąc "okavyjne" 11Ja.'bycie masywnego
zł-alego zegarka z takąż de'W~zką, który
pod lEapewniona dyskrecją z6adz.ał się
sp1"2ledać za bez~en j,akiś przY1e~dlny łyk
Pr<ljekt ten uzyskał ogólną ap'I'obatę.
DobitOl targu i kupioM cenny prezent za
psil gT'O'SZ.
Na pożegnalnej uczcie, wśród -ro.z1cwnych przemówi'eń, dmęcz'ollO upominek,
p!'osząc wzrusz' oną ekscelencję, ażeby
przy każdem sprawdza,n iu czasll mile
wspominał kochających oHarodawców.
,l
'
•
•
.
. t
L ecz mem-asz nl'C rwa'1eg'o na SW'1teCle.
P.o pewnym czasie n'OWokreowany gu
:ber'!1a.toil" zauważył. że upom1nlwwy chrol'-Omek wskazuje wpr·om fcu'!1tastyczne go~
dzoiny.
Nie było wskazane oddawać tak cenną pamiątkę dlo naprawy miejs'OO/WyI!l pa'!',

grunl\:owną 11Jaa>'Mwę,

Wieliką była amnstemacja jego, gdy po
pIJ:fOOXO!l1y o zacZletklanll.e w celu clIodtładlne
go z!b:rudJaoo SltlalIl..U :z.egaJrka, uj1r.zał mgle
re-ml1c'W1egOl ~ p<llllcj,anta:, wohec kttlÓlrych
wlr.aścilcie1 f.iJrmy ośviiadb.y9:, Źle ·obecny
tu, mez.iIlajoany mu pan złożył dlo naprnwy
Ziegarrek, zrahOlWany pT1Zed l"oilciem pod.
c~:as n;~adtl bandy~kiego,. ?bywatte~awi
zrems1ciemu p. X" Jak to włda~ z. op1:Sli li
Nr: zeg~r'ka dlołącztonych clIOI ,okohliiika wydZl,ału sl~~c:zego.
.
,
• "
. ChOClaz caJia Tizecz. Sl'ę wkrorlce wy]as ..
,rJi,ł, a. a pOlli'oja d?M8!da.ł:a ws;ze~'Ch staJrań'
dl~\ z.a'ht,s,zoQ'W:at111a sk.~ału, ~ed~'0:Wo.ż
wlloomosc o WYP8!dIku clortaltł·a tJlo mlill1l/ste-

I

rj~un, ~tó1"e ZJapr~ol1!o:walło gub~atOtI"o-

.ZasIadko ,p o da'1l:1e ~lę .dlo dVm;,s)1, mO~1
n1Je,e;t~cmoscią prrzY1mowa'!\..1a
cennych p:t:ez~ww. o~ po~a~ny~h.
Wybu~h worrry sWlaWWe) zh~wld~;wal
osta~e.czme l!'1!\'stępstw'a. "okazy)n'ego u.pomroku,
-
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"EXPRESS WIECZORNY"

Baiwi~kuJ na iwi~[ie iarmark próinof[i.

~mierć

Czterdzieści sześć

Tegoroczny sezon w Deauville-Trousille.
Wy~tawa

złodziei angielskich.
lat przesiedział w więzieniu.

nestora

Ze specjalną satysfakcją okradał wh;fni6w.

kleJnot6w. - Loczki księ:ł:ny Penarande.-Włosy
w więztioelll'iu w Brimingham, zmrurł 79
'letni JOohn WiUilam Carly, który niewąt
na kolorowo. - Szalona gra w kasynie.

'O sezonie liąpielowym w Deauville i
TrousviJle rozpisuje się prasa francuska
ł angielska nietylko dlatego, że nigdy nie
było tam więcej gości i nigdy ceny nie
były tak wyg6rowane jak w tym roku,
ale z tej przyczyny, że luksus i hulanka
zgromadzonego tam świata, który się bawi, doszły obecnie do niebywałych razwarów,
Zbiera; się tam naJwysławnieJ tyjące
Jowarzystwo paryskie; wiele osób z ary..tokracJi i jeszcze więcej miljonerów i
ńowych krezus6w, rywalizujących mię'dzy sobą w eleganckim sposobie wyrzutania pieniędzy.
Zwłaszcza OdbYwają się wielkie wyIdgi, zjetdta się na setkach samocho'd ów lub wspaniałych jachtach ów amerykaninami przeplatany świat bulwarowy z nad Sekwany, i kąpie się nie w monu, lecz w niesłychaI;lym przepychu.
Odbywa się tam pokaz klejnotów na
'Wielką skal ę. Szczególnie naszyjniki per
łOWB są w modzie, a co się tyczy tualet,
kompetentne krawczynie paryskie zaopinjowały, te w tym roku tualety są p,iękrueisze nit kiedykolwiek.
I kwiadarze radują się, gdyż' panie
110szą świete kwiaty na ramion3.ch tub
P.i~rsiaeh. Sadza się one na najdziwacz-

I kobiety

mają

Sk,o ro się j,uż rul,s yci wolnOlśdlą zaMeZIIl!OIWU clio fachu. S.llczegó1ną przy..:
pI~we uchodzić mooż,e za najwłększoego • jemltl!ość Czyniq,O' mu Oik'l'adJanie sędJzlioów~
wspÓlłcZoe'snoego złodzil0'jla angie:J.sildoego. D1:a tej przyjemn:ooci ~dz:ijł metra?;
Niepoprawny ten Z:~O'czyń'Cla spę,dztlł 46 la:Ł
zttlia>cZlniie
bogarbszym łll(pOOl, kMry mu W'Ci~
w więz:lemu.
J'oOO Carly. był uniwEllmal~gitą zIliodz.itej- sika'ł si'ę do irą!k. Był to spori, ldÓlremu odSlkim. Słynął zarówno j.a/k.o 7J~odz:ilej kW- ,daJWiał si!ę z :nJiJewygas1ą nra/Ill!iIę'tńO>Śdlą. ,
szonJkowy, Zl!ba1koOmi,t ym był kilesZ!Oi11IkoOw,
PeW\IJJego dJDliIa mradł silę do &tatjuU: sę..
cetn, um1JejętniJe l"IozMj1a 'JJkCl!SY i cms~ mę dzilego, a 2)()ibaJCzywSIZY Jii.berję fu'l'lllNllÓ;ską
'Szczegatnem powa'Żal111lem wśrod ZlłQ1cbiei ubraJł się w nią, za.przągł koma clio powoskueplO'W'}"ch 1:' k'omaJt'Z;Y. ,
ru :i !DJiJe zwracaJjąc nWczyjelj uwag! wyje.
Ten Wlszechstroln ny t.alllent ptt'Zyttllosi,ł chał spok'Ojnile m ul~\cę. Po dJr.o<be spot.
mu ,ogromne ~ski.
kał debekrtywa, który:rndJaj ()lh~z.eik efUnad dlomem sęcllzl!ego. Za.gadnąJł go
J'DM CaJrty był 1e-dnak plt'Zlewiicllują.cym
'c1J~ow~elk.iem. Wiedz.liał, ze ~orlul1Ja 2'1łiodziej Ulplt"ZejmVe, poprrOlSił clio powoi2'nl , odwi:6~~
,dl() mresz.karnlla.
Ska je's t nie'stała :i chilmerrytC2'll1Ja.
Miaił więe kUka tajnych m:aga:zyn.ów,
Slk,CJtt'o Wiilliam Call'lty za:rliIem6~, ł czul
gd~ie ulk'ryw,ał 's we łupy oo~olż.O!noe na czar~ zMiiŻlaJjącą s:ię śmiert'ć poprolSiill' ;natCZ'emilk~
ną godmnę.
wę'Z1~niJa clio swego tod:a, rpodlaJł mu adlrea
Po wyjściu ~ więz.:Velli.a sz;edlł do swe.j {)Ist~tf.nliIej swej ~cxDzi!ejsk,iIei lmyjÓW'ki i
koryjówlki, wydą~,ł oszczędnDści i piQ ~ hu gdzfue ~'Oczyw.aiły łupy i p'dleciws.zy je od~
ICl!t bez opamięia'1li:a, ChCćfc soJb~e wyna- cliaoĆ w'ł:aścide,lom w pół godz:ilny po r~
g,l'OrdZlić postra.dlane .dln':l wJOomOlŚci.
mOW\ite wyzionął a\tcha.

niejsze fryzury,
Dowiadujemy się, ze Księtna Penaranda przycięła sobie włosy w tyle krótko jak chłopiec a ' na czole ma loczki,
co przy jej pięknej a bronzDwej cerze
twarzy i szyi z perłO'wym naszyjnikiem
"wywO'łało sensację", Kilka pań ma barwne, Je'd wabne warkO'cze, jeden srebrzyśty a drugi fjoletO'wy. A pewna O'soba,

mająca piękne śnieżne WłDSY, zabarwiła

je lekko na kolor fjoletowy. Szczeg6lnie
ulubione są teraz włosy jasno karmazynowe.
W salacn gry, tj. w Sale Pńvee i innych szulerniach widuje się przeważnie
kobiety i jak stwierdza korespO'ndent
"DaiH Mail'u", nigdy tali wielkie sumy
nie przechO'dziły tam z rąk dO' rąk.
Gra rozpO'czyna się już D S-te) i z
krótką przerwą obiadową ~rwa do S:tej
lub 6,tej rano. NiejednO'krotnie widuje
się miljonowe sławki. Pewien francuski
fabrykant samochodów zodobył tam wśród
zapalonych graczów pewnego rodzaju
sławę. gdyż grając w szalonem tempie
Człowiek,
chciał spalić
w bakarata ze zmiennem szczęściem w
. kO'ńcu wygrał w trzech posunięciach 25
tysięcy funtów szterlingów,
Wedłtug dod1il:elSlileli pi'Sll'll 11JOIWOIj01"sddC'h ~a pracowała naod raJtlOWlani:em mie.
Tak się bawi i tak "pracuje" ten naJjaJldś niiewyśledzooy maniak s.p'owoOOwl'ł nila i życia mi:e's'z!ka:liców.
większy w świecie jarmark prótnO'śCl.
sze'l'eg po.tarÓ'W w głównej dzi'e1:ni~ miaMies-ckańcy
stel1'oryrowD nruespo~
sta New Jorku. Poorury wszczynam.e były aewanemi poż:an.mi przed świtem opu..
'o bad"d'7Jo wczeSillej g.odr'zlilruiJe, gdy miesz.8ZlmJa'l1 swe tnie~zkruni:a w oIbrawiJe, aby nie
kańcy byl!iJ pog'rążellllil w głęlbd1citm śnite, 'ZoS'ta1i Zia:s3t'ocZleni p'OŻalrem we'Wil1ątrz
skutkiem ~zego wielle osób lZIa,slł{lO'czony~h mtVe.s.zIkarua, który w ciągu jedlnego wie.,
mężów wyprawiła
porŻtare~ me mogł~ b-rć ooaJoo:YlCh:t pro11IllO O2Jora zniszczył p~ęć dlO!mów z \rzędu, PQ~
sły ś1ll1erć w p/ł'OOll!etnJ.lach.
cem. umiedę1nioe rO'zibi~ał kasy i chesz)'lł się
świat.
W, otą..gu~, p'oII:Lcja ~oSZIUlkilwa~a bratenia wiclu iinnych, Oddzilał detelktyrowa zaraz po 'k1iercl męt'a wydała słę enerrgirczme manlaika, poodpaffa?ącego do- wów pracuje usdlrni,e 'llad wyśle.dze~rbn ta.
znów zamąż za staruszka, którzy tez my w 'IlIowem mieJjsC'U, gdly w i!nnem sUraż ietI1l1lJiiczego podJp.aJaoeza.
"dziwnie prędko" umarł, zdążywszy jeszcze przed śmiercią zmienić testament
swój zrobiony przed ożenieniem ' się, na
Dwanaście
przepaścią.

wama

który

New-York.

Szalony czyn manjaka.

swego Landru.

55-letnia .wdowa, która 3
na tamten

. fali <łonoszą Cłztennłk:i b'erIińskie, poUcła kryminalna aresztowała 55-letnią
~owę po 3-chmężach, Marję Krueger,
podejrzaną o zamordowanie jej ostatnie:go męża; przy śledztwie wykazało się je<1n/rk, te Krueger9Wa "pomogła" wszy- korzyść ffkochającej~ żony.
.tklm trzem mężom z~jść z tego świata.
Wdowa nabrawszy wprawy, poszła
\Kruegerowa z domu Schulberg, urodzona jeszcze raz za mą:t za 7S-letniego Krue,. , Sonnenburgu, Jako dziecko przyjętą gera, zamieszkałego w Hammer, kt6ry
-=ostała przez małżeństwo ReckeI na wy_Opo roku pożycia, zdaniem Kruegerowej,
tbowanie.
.
pod wpływem starczego rozstr!);u umysło
Jako dwudziestoletnia 'dziewczyna, po wego odebrał sobie źycieprzez podełmierci swojej przybranej matki poślu- rznięcie gardła. Tu jednak policja wdała
biła. lS'Wego ptzybranego ojca, który pO' się w tę historję samobójstwa i położyła
fOku umarł, uczyniw.szy ją uprzednio ge- kres dalszemu zamążpójściu sinobrodego
• ~.;~ .~, ap,dk~bierczyn!-" i Kruege. w spódnicy, aresztując Kru~erową,

.
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Ile

waży

r,~ Silę

ubranie kobiety

We'dług oblic'zeli pisma, poświęcone- czoch 240, pończochy 60, b'uclKi 360. Ramodom, a wychodzącego w Bukaresz- zem tedy 1,275 gram6w, tj. nie całe trzy
cie, obecne ubranie damskie jest najlżej- punty!
,zem i kiedykolwiek istniejących.
Natomiasrł:, gdy istniała moda gorseWarto zanotować te liczby cieka- tów i długich, ciężkich sukien z niez1iczo
we: kapelusz - 75 gramów, suknia - / ną ilO'ścią haftek, guzików, z paskami i
120, spódniczka 150. reszta spodniej bie- różnemi ozdobami, str6j kobiety, stosulimy 270 pas do podtrzymywania poń- jącej się do mody, ważył do 10 funtów,
~o

lEROJUSZ ARITOŃOW

89) Ra'SlpUtin p'Otoczył s[lę na zalegające podw&.zec zaspy śmeżne i zarył się w nie.
Tymcmsem drm zatrzasnęły się ,z ha
'łasem... Zimny śnileg szybko pn:-zemoczył
joedw:albtną. plOIpę/kaną przy SlZlan1lotamru i
spadrunruu "ruhachę" li przywrócił Rasputinowi świadomość te,go co sdę Sltało, świa
Romans z tycia cesarskiego clomość nioeZlbyt przyjemną....
·
dworu rosyjskiego.
n
ł k M!tI_I-"'" 'U'tII_ ł
,dr'zez t'en c:xas w ' s. 1iKWta'l L'l:l'KO a--:0:---f •
wita1' d ł h II
b"
W odpowiledl~~ na tio ~pwtttln sp01.r'zał ek~c~.rTe~a
. '~ Ol s uc .~~ . ~~!.. 1wieIl.kileh ~ .
s Up1J'W:II eOl:an'o~ ".~y em lilJ'l!l!1enil.Klm,
~
ąząt 2l pogardą, charrknął zupełnie z:rolz.umiałym dla filkcyjnego du~
pat~ i SIP11tnął ftla ślie'my W;ękiny dy- chOWlIlego, i popierał swe alrgumentf:y moc-

I

godzin wisieli nad

Straszny wypadek w górach szwajcarskich.
Dz:iJęnnilJci sz:waicla't"Skile O!OO()s'Zą o n~e
z:wy'kle wstr<ząsającym wypadku, jaki
~'\ał md.le!jsce oSltaił.mo w zW'i!ą:zku z; turySltyczną wyc.i.eczlką trzech wło'chó'W m,
szczyt Grand-DiaMa, który U'ch<)d!z~ 'Za jeden z IIlJajttrudlniej dostępnych wliea"zchDł
ik,6 w w masyrwi;e Mont-B[altllc. Jest o w kro
m'ce aHpittńlzmu wyp:adek dOltychcZlas odosolbniJooy.
Trze; w'~o:s$ odbywaM; swą wyclleczkę
be'z pr'zewodnim<a. W chwili, gdy luż zhU:taM się dlO celu, rlom stka:lny usuną.ł się
i WsrIJyscy 'brzej, tJW\iązani iednym sznurem, runęH w przepaść. JecLruak o S!t-o me,t rów porutżej SznUT zac.zepill: silę o wystający odła'1l1 d. nioe's'zC'zęśiiwi ZJa~lt na wysO'kiQ, śd 600 metTów nIMi przepaścią,.
W pozycji! tej po dtugi'c h mękach ga-ozilbalby :im niechybnie śmierć iesoreze oIk'rop
lIli:ejsza n:ili zdlruzgoibaJni.e na. dnie przepa-

śoi, gdyby ruJe to, Ze o<hserwartwowle
z Chamoolx przy p om'o cy si1lnych l'CJlrnetek' zauW\alŻy1ił tr'agliJczny wypadek.
Nat)"chm:ia'8lt wystanlO e'kspe-clyoję t'a..
'bdwttlIi'c.zą, któora jeldinaJk na miei'sce zda~
'1'~eni:a dobrzeć m01g1a dopioero p'D upiływie
12 go&z.iJn•
NresZlCZęSllych tmy&i5w udJa.ło się u..
Il'ałoowa~ jelSzcze przed z,a,paooięcioem n'Oj
CYt lecz do rana musieli 0'Illi pdXosif,ać n.a
sZlCZyt;a.ch i dIopi:ero nazlai'UJtn mOiŻ.Illa ich'
było pnetbratllSp'OIlit'orwać do szpi!ta.1a. - U
jednego z wł>och6w slkolllsta.towwo <Zlłama'!
me ohu nóg, u dwóch p'owstałych clęż1kie
,00hna~1a ciała.

Czytajcie

"REPUBLIKĘ" •

ła,
się

te "OItcy św.!a.iyj'e" nrewątpolJilwIDe udalł zOOieznemi", Forma mś o WiWe hrurdt""
na spoczynek.
jes7JC'Ze, ud,t pl"zeditem. ll'olz'WiąZła.
Całoe iliaj'śde pOZ'Olsibato dm ce'SiaJrrowei
N:ile b~ zda:tl!i:a do ikit6rego me wką*
ta~emlllJilcą, gd'y'ż Raspwtiln rruilg:dy 11Iawet ' calłby paru sMw absdl1ułniJe rutecel1lZittra'l.
,słówlka onile pilsnął c'esarrZlOW.ej alllli komu- tlych. Naj barr dz:te'j lidumtVewaiąca W1Szak~c
'~o'lwiek .0 tym ta'k d~a S!ilelbde prrzykTyrnbyła ..'ref-IelksyjnoŚć" jego .Il'ozm6w. RalspulncydenC1le.
tilo. n,a,gle, chyba iP'QI1'IalZ prerwszy w życiu
Wyd!o's'ta~i słę Ra~put1n z Te·ofanem Lacz.ął si'ę zalSibarnawiaIĆ lOax1 1"OIZ'maWtemi
wówcza's Z poa~acu w ten sposób, że z:1ito- kwe1sł,ja,:mi Zrucz.~ł w<lł.p·Vć w &11:,., na.
~. i
d "--.l ~ _oLĄ~ .
• 'H " 'h
I
'lIl
-.
6"""
WaolilJ ~ lę na, n.tIUli1 atJlK.'W)e, WVIP
. USCl!JID łC pr.ryfktJiłJd. Czy mlO'Żie dlatego. te B6g do.
porta1emnem wyjśclleJm iM: ulLi'cę ~ -odpro- puśclt by go J{!a!k st1"asz1dJwdle ~~lttona, czv
wadzilli clo d!Oit"ożkf.
. • '
• •
,;.
"
.
z 1ltl:BIych pl1"Z)"C'zyn - ntile'WiadOllllO, aosq
, ZcDrtowy O1'.ga,niIzm syb~k~h ()hło~ że ZIMlu&zał ,k6. MckttemlbU'rSl~ ~ py
WIIn, ZÓCl"\ełłlaJjąoy .aJlę....
. ..
.
....
pow o'szczędzlł RasputllnCJlW1J! 1 cro1.an'O\\"1 tan:ila;mil,
Te"o .... ,;. b~~łro za:nardlt,o... W. ks Dy- nyml SiZt~ch~ńI~~k'IJ l Pf~1tkl,c'Z.lkiam~·'IłZerrwk aJ z,az;iJęb1Iema .Ra'SipU:Wn d!}ugo myślalł. j:ak_...... ... 6
J1
• .
mru ze szyt Wl'E!' l U ' ,m cy 1 s l '1'ZUCl w ąot. b '
• .• d t .
.ł.-o. .__ .t_ _ ... t'
Tedl oz pooz.ątJku sba!raR: się "f-airrę blOttlonł
alIIItIl' Pa~
błys'!kaJWi,~ZJftym f'uchem
ł T ~ .
1
.
Y silę zemsClC nIa' ytn1, 00 5-V iZ.UU~wazy 1. .
• . ..
ot
,;t........e1ł Ra-.uiioa 2'Ja. ,1,_-11_.
eL.... z~ pOCZ1em wyp~~
'e'O'l ana.z sa DI!lU 11 w Myślał do Tana f nic me mógł wym)'Śleć. fill!tre aJU IDaJUVa:tS Jeu ,p em ptrz)ip'USz,·
~ ... '::-~
~ WW K ...~ '" ten sam rip'OSQb, Jak RaspUJtma·, W'Y'ekspe- K ł ., Me p!" yn.ietć wódki . płł taqm cnł,:be RasptttJin jest ie~C'tZIe pijalny. Gd~
~ ku W!'e1Jkim mvmtl'NlWym s'chocliom, d'jCJiWał na PO'dWÓf'Z1eC pa:ła,cOiWY...
a.b~.a--,,~o
~.
, 1 diw' s 'd! b silę p:rzekoooł, ile t,al ?
;est, sItrrur1ał sce
wrodĄicym na pod'wó:rzec pałacD"""', Tu
.
sy 1!Jn.;1Kltm zwy cza1em prZleZ
])e
o .y
,
ć ' d ...w
·,h..... ~
.'k>~"'~_.lI
.. J
N t
•
d dl .3,_
k D't
d
'n_
•
••
Ch . .1 Wj"St1il1ą po '1vZ!tl1f$.p.. ' pll'
"!"""'UW.
krzyknął zetbn.nym !oka,1,om, sipoglądająa-s~prue po' g,z e , U'O w .. 's. ~1 ra z TZ~ .~1, n:'K ogome ipr~YJmuJ~c. .' 'Clal1
. I
" ,
'
~ ~ Jd~1lł !ta to, co s.ię dZlieje: Pawbowlcm, k t6il'Y Slbał obok :l! maln1'CUl'O· 1,i.alp1iĆ z!!l!1ew.aJgę.ZalIl1iepotk:O'1~ ~Lę tem
WlIdząc ws:akte, ze to Zlboocl RaJSl'u.
, _ "Ubraif ołsiruc4 Wotl etu dlrIiJań!"- wal s,obf!e paznokcie, albowiem Z'lama:ł ~,,- najha'Td:ziej ks. M,eklcnburski, kriÓ1ry ko- tmlil. ~'os~, ~by ty1.lko dIla dobra 'sp~
Jzattlim j.eszcz.e osZ'otQlmi1ony RaspUltin Z1dą bie trzy, ekspedjując Rasputina na. świeże łat,3,ł przez dwa dni bezSikuiec7mile. D<?- wy me ~su.ć ~~~ SIVoS'UnIków .z RalSlPuta
~ zorj«lłoW1ać się w sytuacji. otrzymał powieiTze. Oboje k,siążęła PDipIl'llWili sobie '5Łał się c\::;:~rero n a trzc c~ d:zlleń, gdy Ra- nem, ~~SWlę-Cll; S1ię i ~hitwa,ć '1'OZU_ol'
ł.
••
k
· .1 ·,m bu'~emL1
mundury i uda/H się z pOlWro!ł.oem do ogól- SpU.1;11- WZ1'ą1.
m:lorw:an t pytan R9:s.putdln/a.
'lĄęute JiOpt1'1ęClC
awa.,l
etrY1sm,
. . ".na wvt~zeźw~oen:ie"
,
•
w!lłlikiJeiO k&iącia. p.otni!żej pleców, p!'ze- ne; saJl~ ~d'Zli:e a~ ich ani "świętych" ni~Był zupełnie z,mIenilOlny. B1aJd'y. tak' Stopn,~owo w~akZe i ~am woiągnął się
.-ódł eięi_OQIIIlpł gł.wą ,m tMł ze wszy- obecnose1 w Wl'l'W zabl.wy lik dosirze- trup, lecz nie zagniewany, t'Y'nko j.a'kiś w 1'Iozmo'Wę :i dyskutował l:'.1pełrriie po.
_od6w,
żooo.
dziWl1l:i'e zarmyślooy. Zwoln.a. rohił się na- ważnie . Ale ho też TOZftt'OWI. ta. byłla rze)
~ _ cklł~
MWlO.IJ'.r.y1i t1nwi
CeMn:owa !tle niepokoiła się ,A pyta.- wet [lozmowny, za romnowny l1Jalw et. A'le czywt.iMile PINRlłm»e S+erem}ąoa.
~ QB.' ~odw:Ó1rZec, wobec ozego j~cym s.i~ o nich wielbidelkom tłómaczy- temat~ TOZiIl1.ÓW jego stały się tlaI~e. ufilo.
(D. c, n.» }
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NOTOWANIA

Mac Donald zerwał rokowania z Herriotem w sprawie 'rozbr.ojenia"i zabezpieczenia granic.

ca w biurze prasow,m I komuni· przyszłego tygodnl4;l
kowano slą zapomocą aparatu podpisan,.
ach politycznych roze- Hughesa kilkakrotnie z ambasa ..
• zła się dz" pogłoska, *_ wy- dorem francuskim w Berlinie w Wcześniejsza ,
",lana zdafl prowadzona .między sprawie sytuacji parlamentarnej.
Herrlotem I Mac Donaldem w Koła rządowe były przygotowasprawie rozbrojenia I zabezpltP. ne na roz_iązante Reichstagu.
Specjalną lIłużba teleiłraficz~łI ..Eltpreuu",
czenla granic Francji została zer- ' W tym tei kierunku, brzmiały
.
29 I
.
w8zustkle informacJo e , przez dziBerhn,
- .rpnla.
wana I obaj Jadą do Genewy bez slejszą
'
db
ł
pras".
Od samego ra,na o
yUla y s I ę
uZl'skanla
uprzedniego
p
o
r
o
z
u
.
.
.
.
i
61
k
mienia.
_
Prasa lewicowa wskazywała posledzen a poszczeg nyc h f ra·
ie dla Francji rozwiązanie Re- ~ji parlamentarnych a przywódcy
B\~ac Donald stanowczosprze- Ichstagu może but
korzustne, klu b 6w k on f erowa II m I ę d zy aoclwl się paktowi gwarancyjnemu
~,
Ugl Narod6w I nie uzna systemu gdyż lewica niemiecka przy no- bąl
,
zawlerąnla odrąbnych traktat6w .ych wyborach ma bardzo wiei- , "acjonalIści do osłatnlej chwlmiędzy paflstwaml.
kle szanse zwycięstwa. Wbrew II nie ujawnili swego stanowiska
Jeżeli w ostatniej chwili w wszelkich Informacjom, jakoby I na posledze..,iu izby dopiero oQ
i
"Iemcy w razie odrzucenia prze:m: kazało się, li Ji",lenill swe pO-'
enew e nie będzie wynalezłon» Reichstag _ustaw rządowych nie ~tępow,anh~.
J akiś kompromis to naleiy po~
h
I
t
h
nownie oczekłwa~ napięcia sto- ~odplsał,
paktu londyflsklego
W kolac
par amen arny~
k
należy stwlel'dzlt, te rząd otrzy- krok nacjonalist6w komentowalun 6w francusko - angielskich.
ma' Ju* oficjalne
informacje z no, jako obawą 9rzed przyszły
Z tego też powodu Mac Do~ Berlina, Iż delegaci niemieccy mi wyborami, z których centrum
nald zrezygnował zesp61nej po- podpisaliby pakt londylIski. Wia- I lewica mogły wyjjt
zw,clqdr6iy z Herrlotem do Genewy.
domoścI jakle nadeszły z Londy. sko.
nu o opozycji
przemysłowc6w
~ ko~ach demokraty.cznych
Par,t, 29 sierpnia.
przeciw paktowi londyńskiemu panuł e Wielkie zadowolenie z taw kołach politycznych uwaiane kiego obrotu sprawy, sp,odziewaBpecf.tna llłu:tba telegraficzna "Express....
są za manewr przeciw traktato- ją się bowiem
poczynienia Im
Z wielkim napięciem oczekl- wi handlowemu niemiecko - fran· pewnych przyrzec;tonychustępatw
wano na Qual d'Oraay wynik6w cu.klemu.
przez rząd francuski" niemcy zadzisiejszego głoaowania w RelchPomimo opozYcJI nacJonan. pęwnie w niedługim czasie z~6w
stagu nad ustawą kolejową.
st6w w Londynie I Berlinie paktJ wysuną sprawą wcześniejszej e~
Prz z cał" dzieli wr..... pra- lond,lIakl ~dzle
na początku I wakuacji za9ł~bla Ruhr.
H. Z.

L....

ZŁOTEGO

G~erpnla

POLSKIEGO

w Polsce :"

Dziś , p~1icj' a :ar~sz~o

w świetle międzynarodÓwki komunistycznej.
wyłącznego ' niemal podporządko~ania
włościadstwa

białoruskiego wpływom

NOTOWANIA BAWEŁNY;
~ol.k. Aaetlcj~

Telegrafioen&.

Liverpool, 29 sierpnIa .•
Pddziernik 14,02, gJiudziet\ 13,68, sf,.
czeń 13,67, m-arzee 13,67, maj 13,7.3.
, .' Brema, 29 sierpnla.30,49.
,
Nowy Orlean, 29 si er nI.\.
Pa:td:r,iernik 24,32. ~udzień 24,44, st.,
enń 24,51, m,Ąnec 24,67, maj 24,60.
, Nowy :Jork, 29 sierpnia..
Dowóz wewnątrz kraju 21,000
1\a kontynent 3,000
Dowóz do portów Atlantyku i Go1fl1
30,OQO, loco 27,15, wr.zesień 25,15 - 15,
październik 25,11 25,15, grndzień 25,74 - 78, styczeń 2'5,72 - 72, m1"rzeo
24,98 - 25, kwiecień 25,06, maj 25,15 15, lipiec 24,60 - r 60• .•
GffiŁDA NEW JORSKA.
Polaka AQencja Telegraficzna.

New Jork, 29 ! i

rpru..

Zamknj~cie giełdy.
Kurs dzienny 2 i pół

nowy są~ce. Urzędu
Sledczego.

~arodowościowe

Moskwa, 28 sierpnia.
Dzienniki pubUkują rezolucję, uchwa
toną przez piąty kongres międzyn&ro-dówki komunistycznej, dotyczącą zaga~nień narodowościowych W' Europie
Srodkowej i na Bałkanach.
, Rezolucja podkreśla, te uttlO!"zoneIla mocy traktatów pokofowych małe pad
stwa łmperjaUstyczne: Polska, Czechosłowacja, Jugosławia, Rumunja i GTe-cJa
są ogni~kami ucisku narodowego l reakcji społeczn4!iJ,. wobee czego na partłe
komunistyczne J!.uropV Środkowej i Balkan6w spada zadanIe popierania memu
nacjonalistyczno _ rewolucyjnego.

80

e..
ewakuacja
l agt Ruhr.

,.E.xprtlta"

Zagadnienie

d~

29 SIERPNIA 1924. R.
Londyn za 1 funt szterl. 23,40
Praga 100 złotych 656 trzy ćwiartki
'Wied~t\ czeki na Warszawę 15,600
napewno
- 13,700 Banknoty 13,510 - 13,650
S.
, Be~lin !:~oty 77,75 - 81,75, czek n'
Poznat\ 79,79 - 81.41
, Nowy Jork złoty 19,25,
Ka:tbwicaeli złbty 80,09 - 81,71'

Lond,n, 29 sierpnia.

Specłl'ln& ałutb. telellrafłczna

.

,

Warszawa,

.te:

p

Londyn 4,50,12 ,
Londyn 60 dni ' 4,47.90
Paryt 5,47
'
Amsterdam 35,66
. Parga 3,00 ' "
Bes1i~

wała

wielu' niebezpiecznych złodzie •

23, 7/8 - 24
16,42

Kopenhaga

.

e

partii komunistycznei.
, Dziś rano policja kryminalna. dokonaW kwestii litewskiej kongrell uwab la obławy na złodziei. Aresztowano kuka..
za niezbędne wzmocnienie propagandy naście osób, a mi~y niemi niebezpłecz.
wśród ludności litewskiej "anektowanych n.ego złodzieja kieszonkowego , Zukina
przez Pols~ obszarów Białorusi zachodnIeJ i wsenodniej Litwy" ,oru propago- Lejzora.
,
'.'
wanie hasła ooerwania tych obszarów od
Zukin był od dłużsZego ' czasu poszu:polski.
kiwany przez sędzieli<» śledczego
rewiO'
Specjalne ' znacz~nie przepisuje rezo- ~U; star9stwo w Stołbcacb l n' bryQadę 11..
lucja kw~stJi narodowościowej na 'GÓt- rzędu ś1edciegó w ~
,
nym Śląsku, który według brzmienia o d - .
'
nośnego ustępu rezolucji, stanowi jeden
Ostatmo dokonał w ł.odzi szeregu kra..
Z ważniejszych c~n~r6w. p~;e~ysł,ow'Ych 'dzieży kieszonkowych.
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Kredyt angielski
dla N:em"ec.
Londyn, 29 sierpnia.
"Times"donosi, li 'Norddeutsche
Lloyd otrzym;sł kredyt JedQego
_UJona dolar6w na- okres
nJ, przyczeem, stopa procentow
w,no_. 8 proc.
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di() wyodrębnienia' włącznłe" w chwili o-- luduości P!oletll!'J8.c;~ieJ Jest ' )I;l.kby . n~tu- ;

be cnej w nowouŁworzonych państwa<:h raJnym poątostem m~ędzy . dO)l'zewaJą~ą
lmperjalistycznych poWinno się wyraŻłć rewol~CJl\. ~ Polsce l v.:. Niemczech.,
w haśle .,padstwowe wyodrębnienie na~ ' . K~n~~es ~r~c.a spe~}alną u~agę pol:
r~ów uciemiętanych z terytorfó~ , Pol- skt,e j ' l .memle.ckl~} 'part}t k~urustyczn~J'
ski. Rumunr,. Czechosłowa~ JugQSła- ~ koru.~cznosć zJednoczerua i wzmocnte.
uciekającą żonę.
wji i GrecJi.'
.
ma akCJI .1;1a Górnym $lą~ku <;eleril opano
-,
~raga,29 sł~nia.
aero'plan, któ~ odjechali musiał
StwłerdzaJ~c wzrost antysemityzmu wania c~łe,go proletarjatu' górnośląskiego
,Policja praska . otrzymała wczoraj de powodu burz na granrc'jl' czeskiej wytą
w tych pat\stwach, -zwłancza za, w Pol- -w: obu padstw~ch..
•
,sce, RumunJi. i na Węgrzech, . kongres
Obie hratm,e partj~ ' Wlnny .p!"OW~cłZ1Ć ~,stę z za,wiadomienielll, że przybył tam dcrwa~ :sa lcrlt!isku 'W młeise~w~5ei Kbell
'
nakazuje partJom komunistycznym aner- W$p6lną walkę przectwko uCl:;koW1 n,ł- eeroplanem p"i"ien męższyma, który u- 'VI C.z:eehMłowae~. ,
gicznie zWalcza6 antysemItyzm.
rodowemu we 'fIszystkieh fego fomlael!. prowadził tonę pewńego kupca twowPolieja mezwłMmie nj~ .. się roftlU
ski ego, Amalję Aleksandrowiczową.
tyeznlł par, i stwierdziła, te mętczy/-n,
Następme rezolucja wysuwa między,
~._--,....,
Policja
stwierdziła,
że
rzeezywiśeie
1est llięjaki Wiktor SrlMo. z Bu.
innemi sp~wę ukraldską, wychomąc 'z '
,
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.
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'
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przybyli
do
Pr.al!i,
~drl.
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.
u\ kt~ ,~da;e się t:& d~enik.
załotenia. i! sprawa ta jest jednem ż WZnOWIenIe stosunkow dy- wali, ale w dtUu dzi!ie;"y1Il e.e.j. .h.. d, Ja• . l ..
, •• ,,-zy{rt)«••
najwatmejszych zagadnień narodowych,
l ' t
h '. d '
tę;
samolotem
do
Pary
ta.
'
,rzybyeit.
. . . 4l~wiWO'Wef t~
które wymaga jednolite~ rewolucyjnego /
mu~ zy
Policja
paryska
została jut o ieh przy Lwowa.
rozwiązania." Polsce. Rumunji i Czecho Węgrami Jugosławj"ą i sobyciu zawiadomiona. Okazało się j>4dr!.Ak,
słowacji. Hasło autonomfi Rusi przykar'".
packieJ w Czechosłowacji i Ukrainy Zachodnief, Galicji Wschodniej. Wołynia,
Sp.efall1& .bItba telegrafiezaa ,,!ltpre85U-,
Podlasia, Polesia wołydskiego i Chełmszczyzny w Polsce powinny być odrzucoWiedeń, 29 sierpnia.
ne przez part je komunistyczne Polski,
W naJbIU:szym czasie rozpoczną
- CEGIELNIANA N2 63. Czechosłowacji ł Rumunji jako hasło, sl~ w Wiedniu rokowania między Wę- .
zmierzające do Btworzenia koalicji umo- grami l sowleta.ml w sprawie nawląn- I
żnych warstw włościaństwa ukraidskie- nla normalnych sJosunków dyplom.- i
go z klasami panującemi W tych krajach. tycznych ł konsularnych.
t
'
W kwestii białoruskiej kongres aproJut klika miesięcy temu sowiety [
... poniedziałku 1 wrześnIa o godz. 9 li')
buje hasło zjednoczenia "rozerwanych rozpocz~ły pertraktacje z grupą wę.. '
TYLKO 7WYSTĘpOW sły~negotro~YISklego tOjltru
te;rtor;6w białoruskich" wjedn" repu- glerskłch kapitalistów sprawie udziel.,..
ar ys ycznego - .
bhkę sowiecką, wysunięte przez polską nla Im koncesji gospodarczych. W ko(~'
or!,-z
politycznych
te
myśJne wyruk1 pracy tejże partii w Bia- W ślad za Węgrami pójdzie Jugosławłorusi
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do ja
wietaml
M POd. dyr. J. JużrtEGO w progTamłe m. In.: Burłaey. ł(ataryltka, ROl!yjska zabllwllll,
ManiU'"
"_
',"
.'
__ .
y..
" • Kiąta. Pleł4 błuna._Dobosza .weKO wezwał król. Kasa czynna od godz. U-ł t od 6-:.9 wt~

Jak wkinetńatografi •
Polowanie' na

'te

z

."'VM

pOlna ycznyc

n

y •• -",

WJetaml.

TEAT
.

par~ję kom~~tyczną

podkreśla ~o~ łach

spodziewają się,

MIEJS I
"

EB SKI lnll· .' .)
[~
U

~_iXJ__
_ł ___.

_ ___5&
___ ..

czmy

I.

____________________________________~~=U~.~7~~

~C----~.=~~X~p~R=E=S=S_W~IE~C_Z~O~R~N_Y~"

_ _ _ _ _ _- - - - - - - - - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _

I(~pi

Teraz;

się wychowywać

dzieci od Wlochów.

2. Nauka śpiewu i muzyki wogrodzie sZkolnym
3. Kąpiel słoneczna.
4. LekcJa gimnastyki rytmicznej w klasie.
,już w.iecie, dlaczego włosi ą weseli, muzykalni i różowo patrzą na świat.

VI

ludowej szkole medjolatiskiej podczas pauzy.

z. sportu.

nich ezasach znaczną poprawę formy, o
ezem 1łajbard:d~j prz!~.ona·ć . ~ię -można
było w spotkt.'l.l'llJ. ŁT~G, z ŁKS oraz Tu
rysłów z Siłą,
Turyści, którzy- wreszeie umiejętnie
z;e.tllwili ze!pół trenują obecnie pilnie
pod okieIll p, Link::;majera i niezawodnie
aie J>OJSwol.. sili pokonać przeJ: silą mu

i

żynę ŁTSG.
Drużyny występuj,.: w ltalltępu;"crych
składach:
T
", G'b' 'ki ~ t
l K 1..1
uryscl.! laM " 0l! e1'!.ce ,
an.,
ŁTSG.: Pile, Wildmal1, Bestek, Hine,
Weliszek, Wolfhangel, Pogodziński, Ku~
lawiak . .Mi d , H(lrbstrlłichL Francman..

en

z

zn

Tt es--n=m'l['5"m

Olek, Kubik St., Frydmal1 I, Frydman IL
Magin, Kubik Ol. Koszade i Hermens.
Są to naj silniejsze obsady tych kI ubów, przypuszczać więc należy, że gra
będzie .aależała do bardzo inŁere!ującyca
Na przecLrneezu spotykaj_
się re~erwy
obu druż~.
'
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DRAMACIE
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Nad program: Świeży Dziennik Oaumonta.
Dla
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CENY BILETóW :D'O 00 f Z. 6-ej

młodzleiy

dozwolone.

Dr. lIIed.

""id~o""'by~ł-y-z~łe-d"-rogl wsch odu!

Auta Z8opatrzofle w opoly I kiszki słynnej fabry! opon "EnglebertU Pll.
Co'" •.są bezwzględnie konkurencyjne.
Opon, I kiszki nEngl.bertU są najbardziej trwałe
Opony I kiszki .. Engl.bert" zdobyły nagrody na
wszystkich światowych
nldach.

I

"

r

}

Helenów-Letni Salon

.

,

\..

Wf. Polakowski

"'"

""

Łodzi
.

glll.kolo,u_zer
Jnlenk. ob.ecnie pn:y ul. ·

Piotrkowskiej 113. .

,

przyjm. od 5-5.

tel. 27·10•

~

Panno Jasiu! gdzie"
kupiłaś

WIELKA PREMJA
........
.....

. • I ,iHJvl,edł pierwszy transport dotychczas
w Polsce mezoi!n ych opon .Cordy" "Balton' •
Opon, .Ballon" do samochodów lUrki .,For""
nfe wymagają zmiany felg.
Wszelkie wymiary lIt.le n. sibdzie konsygnacyJnym. - Ceny fabryczne.

DLA CZYTELNIKÓW
"REPUBUKI" "EXPRESSU WIECZORNEGO·

Biuro Handlowo-Budowlane

DO DYREKCJI .HELENOWA·

"6d;!. PIotrkowska Na 111, telefon 29-11.

niniejszego kuponu, jako &:zytetnlk ,Republiki- I .Expressu'
korzysta z umówionej znltkl 50 proc. od cen wejścia z wyjątkiem lIiedzllll
Kupon l'Iinlejszy WBtl!y jHt tylke w aniu dzisleJazya
bilet tylko 15 gr.

płaci ta

Nie dajcie

,

się nabrać!

Jep

L6dt, dnia 03 Ilerpnla 1924

JAKUBOłlUII

-

No

-

U kt6rego?

11

~Ille

Z pow8tanl.em

f.

widzicie niektóre tanie ceny tylko

ii'lilll;b!!i~!!!~

do perfumerji i galanterji
wszystko macie wystawione
po bajecznie tanich cenach

S. BUCHWAJC

PIOTRKOWSKA 22.

0061--3

Tel. 31-43.

11 [boroby skórne, we·
nRryune i moczopltlowe

~_III_ _ _IIIIli_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

-

.........................
~. K~[ln~Kł i A. HAUK. iot
Ł6d:t

Cegielniana 43

W61czatiska "r. 139

Leczenie sztuczne
słońcem wytynowym. Przyjmuje

od 5-8

S. K autor
Specjalista chorób
skórnycb ł wenerycznych I włosów

włos6w. wenerycz·
ne f moczopłciowe

(leczenie światłem
Lampa ,kwarcowa

I promieniami
Rontgena.
Zawadzka 16 ),
Telefon Nt. 2.5-38

ol.Piotrko\Yska 144

śkarpetki

w,>rob, JlotlarlJlie i ilusarsJlo-blac:hartJlłe.
Budowa zbiorniKów L to p.
005-2

Iróg Ewangiellckfej
8-~

borze

23. W ólczańska 23.

t a "w
,
renumera
P
;
==
.

Własny

WY'"

rób najmod~ nle)szych::::

WYNAJĘCIA

LAMP

DO

BUtsze Informacje: Cegielniana 25.
w biurze Jul}usza ~ozentall.
1-1.

Przyjmuje .do

złocenia. ,reb

..I

czenla, oksydowania oraz
wykonuję

r6l

ne rohoty
metalowe.

wy-

ki, krawaty.

Jak
równlet wszelki e arŁyk,uły

mody

męsklej

poleca

II. PeteraUge.

9a.

Reperuję
bieliznę
wszelką - starannie
ł niedrogo oraz szyję nową - damską.
m~skl\ I pościelową.

Piotrkowska M 255.
m. 42. l-a oficyna,
H-e piętro.

o który o p r Z; e ~. i ę I!!l o .ł e l'l.lbard~ej Zl1elswiltl. firma; "ł~
upadnie "lady, sht'8 tylko Ii~ zwreei · . td. reklal!!e ... , li.

Akwizycja ogłąszeń Fucbsa
Piotrkowska 50, Telefon 21-36

Lodzl zł. 2.50 mieslęczuie - Zamiejscowa 4 złote
Ogłoszenł'a.. ZWYCZAJNE: 5 gr .• Slfy za wlers~ .mILimetrowy lila stronie lO 8~~lt. 1 W 'l'Bł{SCI6 2; gt. Ja ""len, mtlim
_ Zagranic. 7 złotych miesiecznil! _
ttowy (na str.4 szpalty). NEKROLOOII fiAO.e$Ł.AlIll!' 20l1rouy za 1I'leęs~ ml1imeltowy ('Ja" szp,a lty
. . .
. • ..
Zar9cZY1lowe i zaŚlub. po tekścia" sł. t. mlejle""'~ ., 50 tJroc. 1;siTan, fi 100 proc. drot.j. Z~ termin."tII
Odnoszenie do domu 20 groszy.
dtuk olllos:eil admlni$tr. nie odpowiada. · Dfobn~ 6 (\", Pali L łwanle pracy a Iiro8~~' !lTsj01t:Iłc:.te hO .r~sy
ląunle zł.
Redakcja i Administracja, Piotrkowska 49. Telefo.n 27-24;22-14. OOdzin~ przyjęć redakcji 6-7 po pOłudlllU. R'łkopls6w niezamówionych nie zwraca się
.' _
KaMa nowa podwyżka obowiązuje wszystkie jut przyjęte oglQs~nia do zmiany een bez uprzedniego ~władołllł.nia.
•

feli wieczorny I Republika

MIESZKANIE

kołnierzy

Piotrkowska

Marii D~[~U~inow~"

[2łlelnlaua

~:,-::'33EZW

6 pokoi ze wszelkiemi wygodami
(hall, kredensowy, kąp i e l o w y)

KOSZULI
w wIelkim

przYJęd

lIU~

,

Gabinet ROntgena
i światło-leczniczy

Tel. 29-45.
IE________________. . IIGodztny
•.
6~ Dla lIaD 5-6
II

M.

i!NF

Prayjmuj. od 9 ..... 2
l od 6-8
OI. lilII od 4-fi.
oddzIelna poe!elralnla

CBNTRALNE OGRZEWANIA. SUSZARNIE, WENTYLACJA. WODOCIĄOf.
Kanalizacja i Sanitarne urzedzenia.

konkute..

e 8 dutych oknach frol, towycb VI centrum tnla,ta oświetlenie elektr. sił.\.
centr8ln. ogrzewanie Jest od IltyC%ni.
1925 r. do WJ..&j,cia.
Adres VI redakcji tego pisma .

Allmln. ....pubHIIi.. l .,I.,re.....

laiduie Piotrkowska 22

~

Ot.%łeł.1

S.

k;;tpeluslk?

Sala kwadr.
1~9 mtr.

w młe}IICU.

O"azlcłel

i czwartków.

piękny

22 Piotrkowska 22

KUPON ULGOWY

J. PaCer, M. Przesmycki i S-I\a ł "

ten

tam l'I.jplęknlejue, po
tyjnie taniej.

~eprezentacla na okręg ł6dzkl:

gdzie

ZNiżONE.

..

rn8rkl OPONY -.lngJehed·

jeżeli

ORAZ
d

pikantna farsa amerykańska
w 2 aktach.

"
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mteslęcznle.

t!O

~ Za w;r,dawnictwo ~epubllka·. Sp. 1"OKt odp W. Pol~

I

Cilcłonkam1 .~epubUk1· Piotrka.w ł9

nOClniłt~jott\[OWsu~a. ·
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ledaktor Władysław Pol•
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