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Do P. omlsarza
List otwarty

łodzianina,

który nie' posiada paszportu.

Kourlsanu bok bramy Nr. 8 domu pay ułicy ZieloneJ
gdzie mieści się bluro paszportowe.
Wybaczy mi Pan zapewne, Panie KoW bramie naUok ludzi. Siedzą w dwu
misarz.u, Iż zamłast napisać do Pana list ogonkach na ziemi na kamieniu. na schod
zamknięty ł wrzucić go do skrz;ynki dla ku ł na stołku. Podchodzę bliłeJ ł za~y.
petent6w, obieram drogę publiczną.Wiem nam z niemi rozmowę.
że rozumiesz Pan znaczenie drukowane·
- Panowie czekacie Da paszporty?
go słowa w życiu spółczesnym, że prasa
Głuche m&zenłe ludzi śpłą.cych ł zmę
nie jest dla Cieble, jak dla zwykłego, za- czonych, a p6tnłef nJechętna odpowłedź:
skrzepłego w formułach biurokraty, ta·
- Ano, przec:iei pan widzi •••
ki.'roś ogniskiem intryg i spłsk6w, ale spół
Widzę, widzę...
czynnildem rozwoju społecznego i pożą- A czy nie morina przyJść wtedy, gdy
daną kontrolą publicznego życia. I gdy. otwiera się urząd, a nie czekać tu całą
bym list niniejszy wysłał zwykłą drogą, noc?
może zatrzymałaby go ręka jakiegoś u·
- Motna" ale rano zgłasza słłt taka
rzędnika i za brak marki stemplowej, ka.
aiecznej DA podaniu, powędrowałby do
kosza., podczas gdy teru pomnoży się
wielokrotnie t będzie wyrazem żal6w i opluj{ D:Ie tylko moich, ale ł ..tek tysięcy
łodzian, kt6rycb tĄ CO napisze poniżeJ,
bcpośrednło dotyczy \Qh żywotnych łnte
rcaów.
Aczkohńek polskie prawo adrnłnłma
ma regulamłn6w, ~I.cyoh obywał4tIa do posiadanfa pe.szporta,
mfmo to ,.. praktyce ~ ." a Da
b.Ieochowne. Człowiek, Jak dawnieJ, skła
da się li ciała, d~ 1 paszportu. Bez tego
ekła~ czynnika uaszeJ Istoty" za
m~ldn1e ILU lromharłat pollctl, gdy chce.my gdzieś Da noc uł()~ głowę, uie P~
młe w gościnne podwo)e za drodJe pl"
~ąae portjer hot~Iow;Y,. a te i .61'1 poliqant .r.rzy nadarzająceJ SIę okazji "dopro
wadzi do swej wła<ky d1a wyleg-łtyma.
,?~:Ia si~. ,Paszport daje nam peWD.OŚĆ sie
bl': l, Jeśli Jest nafnowszego typu, pozwala
Wielce szanowny

Rządul

• ŻycKieg •

zą

Panie

moc ludzi, te o dostaDiu się do irocłka nie
ma mowy. Przyjdzie poBcJanł, odliczy 40
-50 osób w kolejce, a reszta może 1ś6
do domu. bo ł tak nie dostanie ~. Lep4.J
luż p:zesłedzle6 całą ~ a nie ~ cza
su D.ap'·óżno. Tu Już siedZę nIeld6ny od
12 o północy Id do następnego dnia •.- Czy dostaje się paszport odrazo?
- Ależ, gdzie taml Składa się tytko
papłery, a odbiera się późnlej paszport la
jakiś tydzłe6... Truba zn6w później cze
kać _
Skinąłem smutno głowę l podąłyłem
dalej. Postanowiłem zwr6c:ić się do Pana,
Pani. Komisarza Rzędu.
•
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Wyjazd Poincar6go z

ł,

w
towarzyszy
oddawna oto
bez wz~lędu na ~Jące,pogłosl;d P,O

stanoWIłem wyb~6 SIę W dnłach naJb~
szych do, kO~r:Ja.tu ~du, b~ poprOSIĆ

fotografii, metryk ł wyC1ąg6w.
Nj~ęścle chcłało, iż wrac:a;ąc: wczo
rał p6zlUł nocll do domu, przeszedłelJl o..

!I!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
Rząd

angielski gorączkowo
•
pracuJe.

SpeclalU

Iłntb. t.t~fłCSDA

,,!spresn".

LO"DY", 24 wrze'nla.
W cłll9U dnia dzisiejszego
w gablnełach ministrów wrzała
gorllczkowa praca od 'rana at do
IEmlerzchu.
Przed południem rozwdano
.prawą granicy Irlandzkiej I postanowiono ostateczny plan $łzl.
łania
przedstawl~ rządowl do
dnia 30
rześnla.
"astępnie omawiano kwestję
ruchu so.cjalistycznego w IndJach
oraz przebieg obrad Ligi fiarodów w Genewie.
Prezydent ministrów zdał relację ze
8wych zamierze" w
~ prawie pertraktacji z prezyden~em ministrów w Egipcie, Zagllch
t7aszą. Rokowania rozpoczną się
prawdopodobnie Jutro wieczorem
Minister handlu SydneyWebbs
~dziellł Informacji co do wyda"ych instrukcji rzeczoznawcom
angiemskirn, którzy w poc.ątkach
I""~y!izłego tygod"la wyjeidtają
do Berlina w celu zawarcia hanrJlowego układu rnlę~b:y niem·
cami • An9'J-..
E. S.

15

Ruhr
francuakleJ.

podług

rewoln[i~

października miało się rozpocząć

w

pałIIII)OńJ W

l.ocIzl doIIlU

mJlJooa słotyvh.

PnaI lat tnydr:Wd ~ łded.
DOWe ~ pobwbat'IQYcb
ów iwW smłaał Ił. •
,
~ p~apo..~ ~•• w bra
młe Nr. 8 ~ cub6 ~~ aocamł ludzłe ł tnd6 csu ~y - skarb

Zagłębia

wJwolat

_

cłołrMf~

ltultUJ'ahrych nał'Od6w.
Szaaowny Pa.o.łe Komłltada iWlftl
Dotychczasowym spełDIaałem ewycłi
hmkcP. taktem, fadzk~aanuoeniem
metod ~ycb, spra~ ł
eneJ12f
eś Pan sobie zauJaule ł
szacun~ lodzl. Niema cłzM łochLntłD8,
który atybJęc się li anędamł na całym te

karykatury

DobrąlWd.

•

:~~hl.~l:'~~=; ~oluewi[J .[~[ieli

oCoro 500,000 hl·

c::odz.łenie 1U'Z4d ulatWf8łhi 40 - 50 ~
IÓb, to proety rachunek arytmetyCQy
~ li uui:m waywcy obywatele
natł :rwyłęoaeałem dd.~ otrzymaj. dowody oeobJste m si ~ około 30 lat.
Przea 30 Jat brama pray u.liar ZieloneJ
NI'. 8 :mIęta bedzie GO DOO pna gromad}'
oczekuJ'ł"ych ludzi. s których katdy .tra
ci przecięłllł. 8 godzin na oddąn!e swych
popi.eró1". Chcę by6 optymłstą l obUczyć,
iż przygotowanłe potrzebnych pap1er6w
oraz odbiór paszportu potrwa r6wnłeź 8
~od:d, co ~ na młeszka6ca 16 godf>in.
W l1UDie Da 400,000 dorosłych lucbl atra·
ta czaili Da cały pr'OC* dla ł.odzł wynie•• 6 ml1Joo6w 400 tysięcy ~ Według obUcr.e6 ataty8lycuych zarobek
luddd Da ~ W qbecoym cuarle 'W
PoIace W"fDOIl około 40 ,."...,. W m:łas.
łach. czyf1 nma strat wywołanych pnez
oc:aeldwaDłe

Rp. St.
fE

łby obecIU

. . dwa l p6ł

mne •

=:6

!..6cH

cłzf, kt6rzy potrzebul~ purlł)Oń6w. JeśU

M d ji
aee on ·

WInłlarii.
powstanie

SpecfaJDa .httba t.l~fłcZJl& ,,:!%pre...••

renłe Rzeczypospolitej, nie pomyślał,

"U

w,ł.odd Jest lepiefi" Gdy ~:!:ł
:r~b!l'i ':st=~~=:!'.mu kGmłsarJał1l, dnwł. Twego gabinetu, PaDłe
IlU

Komisarzu RącIu, zawsze stoJą otworem
dla interesanta, demokratycmłe l bez

~:3?:f~:':A!

wa6 nleznośue nocne ogonki paszportowe
bęcH przez ~ manłpulacfl biu
rowych, będi pr.r.n powiększenie personelu. będź tet wreszcl.e przez decentraU·

zację ro=iału paazport6w.
W chwili obecnej w calem padstwle
Ufam, Panie Kommarzu Rządu, li list
kój
m.6J
przyJęty będrJe II eabt dohr.. wkrą
panuJe spo •
nie jako opluJa Jednego obywatela, ale
Rozpowszecbnlone pogłoski () kon- głos wielu, wielu ludzi., kt6rzy w chłodne
tlskacle pism I nowych morderstwach i deszc:r.owe noce sto:~ lub stać będą pod
politycznych nie Odpowiadają prawdzie. m.urem przy ul, 7..ieloo.eJ. I dlatego ~tar"
SOPJA 24 września. C?;y tylli:o to, co podpIszę pod listem b~?:
'wyników
.tndywiduaInego naz'W~......,
_.J_t.._
Stwierdzono na zasadzie
a za, to ~ pe ł śledztwa, 1:e wybuch powstania mial nIą prawddwego szacunku.
nastąpić 15 października.
ł.od:zła.nin bez paszportu,
PoUcJa wykryta klika składów broni
oraz aresztowania głównych przywódców organizacjł komunistycznych.
Celem organlzacU było dostać się
Budżet
do wojska, by szerzyć tam propagandę
Warsz. kor. "Expressu" te.J~Ioiluie~
komunistyczną·
Prace przygotowawcze prgwadzone
Dzięki aresztowanIom
s tłumiono
powstanie w zarodku.
K. I. w Polsce nad budłetem r., 1925 ~zwalają
jut ddsiaJ ustalić, te dochody z danin pu
•
XX
..,
blicznych wyniosą w r.p. przeszło 1.250
miljn. zł., zaś inne
dochody (zyski z
amerył<ańskie maszeru ją
przedsiębiorstw, opłaty administracyjne)
NEW JORK, 24 września, były również zaprzeczane, rząd ame- blisko 300 mi1jn. zł. Na.tomiast wydatki
Specjalna służba teletrafłc%lla "Expressu
rykański otrzymał oświadczenIe dyktadostosowane będ~ naogół do granic r.
tora l\1andżurj!, generała Tchan g-TsoStancjonuJący w San Diego IV od- LIn, li okręty obcych państw, które 1924. Koleje paó'stwowe wykażą pewną
dział floty amerykańskiej czyni przy- przybywają do Mandżurji, nie mogą nadwyżkę która będzie utyta na pokrygotowania do odja7:du na front chiński korzystać z ochrony prawnej i wszel- cie koniecznych inwestycJi. Preliminan
przez Ocean Spokojny.
kie krokI na terenle bojowym mogą budżetowy przedstawiony
będzie cia.
Wedłll~ doniesień .New Jork Ere~ być prz:edsi~wT.lęte na własllą odpoł'O'ttl prawodawczym w termini~ pNe_wi·
nłng Post", które dotychczas nie zna wledzialnosć.
I. d~Y.D'- 'W K~ / . .
'y.
lazły potwłerd1:enła. Jakkolwlel< lll~

SOPJA, 24 wrze'nla.
W zwIązku a zamordowaniem wodza macedoósklego Teodora Aleksandrowa, przeciwnicy Jego - organIzacja
macedońskich komunistów - postanowill ogłosić sowiecką republłkę rad
w okolicy Ptetrycza.
,
Miało to być jednoczeAnłe sygnałem,
zwiastującym powstanie na calem terytorjum Bułgarjl.
Część komunistów I anarchistów
aresztowano.
Prowodyrami ruchu bolszewickiego
okazali sit: dwaj osobnicy: Dłmo Chadtydymow, były rewolucjonista macedoński oraz dr. Marplnów, któremu
udało sic: zbiec.

Wojska

roku 1925.

do Chin.
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"a margBner;ie sprawy
Sawinkowa.

Z kraju morderstw
politycznych.
_:1_

ldradzon;:-emigracja Jak został zam~owany Casalini?
rosyjska.
"Chciałem się zemścić za Małteołiego!" -- rzekł l1.1orOdstępstwem Borysa Sawinkowa, du
chowego wodza emigracJi rosyJskiej, uj
muje się świat jako zdradą, jako jedną z
tych niezbadanych tajemnic duszy rosyj
skieł, w której najszlachełniejsze porywy
współżyją z potworną zbrodniczością.
Borys Sawinkow. fenomenalny publi
cysta, pisarz j działacz polityczny. orga
nizator ł głowa polityczna akcjj antybol
szewiekiej, człowiek, w którego ręku
zbiegały się wszystkie nici i wszelIde taj
niki światowej propagandy antysowieckie;, nagle pewnego dnia przeszedł kordon graniczny. został aresztowany. posta
wiony przed sąd sowiecki i tu publicznie
dokonał aktu ekspiacji i odstęps,łwa, kt6
ry wstrz~ł całym światem rosyjskim.
Wypadki toczą się a.utępme w szyb
Idem tempie. Sawinkow zostaje skazany
ułaskawiony i zaraz po tem postawiony
na niezmiernie ważnej placówce politycz
Dej sowieckie;, na którei mote dla dobra
. republik sowieckich wyzyskać wielki ma
, terjal swoich doświadcze6 i wiadomości
- z drugii:!ony frontu. Wśród emigra
eJf po kr6
okresie dezorjentacji powałn8 zaniepokoJenie; Sawinkow zaś Ja
ko nowy dygnitarz bolszewicki me występule bynajmnieł lako komunista.
Czerwona matiuszka przyjęła go na
swe łono, nie żądając wcale od niego by
ubrał krWawą czapkę prawowierności ko
munistycznel. A mote Dawet pragnęła
mieć w swem gronie przywódcę socjalrewolucJonist6w jako dowód, że najzadętsi
wrogowie komunistycznych rzą
dów uznają ustrój sowiecki i loJalnie mu
się poddają, Sawinkow okazał się czynny
Opnblikowany ostatnio list do Fłłosofo
wa świadczy nietylko o jego potrzebie
wyłłómaczenia się z swego kroku przed
przvja ci6łmi. Człowiek. kt6ry tak brutal
nie zerwał mosty pomiędzy Ideałami do
tąd przez siebłe reprezento,!anymi a 50
bę, nie bawi się w literaturę, w złą literaturę, świadczy raczej o tem, te Sawin
kow pragnie zostawić sobie furtkę choć
odrobinę otwartę do potępłaiącej go
dusznie za perlidję działanła emigracii.

To też odstępstwo Sawinkowa, jego
Laniebne nadużycie zaufania najbliż
szych przyjaciół emigracji rosyjskiej i
tych wszystkich politycznych czynników
które tę emigrację wspie1"ały nie małe
być traktowane Jedynie 'ako indywidual
no • psychologiczna sensacie, ale raczej
,alio wyraz pewnych przemJan zachodzą
cych w umysłowośCi poUtycznej zarowno .
Rosli IOwłeckłej. tak RosJi ęmtgracyjaeJ.
Rozwój stosunków politycznych Euro
py, ewolucf.ł w teł odnoezeaiu się do Ro
'fi IOwieckłef dawała emigrach rosyJsIdeI
orzech nie do zgryzienia.. Z fednel stl'OllY
musiała pamłęta6 o

moralnem.,

małerJal

nem a pnsedtem _wet mDitamem popar

cłu. Jakiego udzłelała Jef .gnmłca - li
'drugieJ strony maalała by6 włernym
twład1dem, Jak ta aama zagranica webo
Wa w 00I'8S blłłne lłoe1mkl z wła"

cnrwonego terroru,

tak

uwierała

z

~

traktaty handlowe, przyjmowała teł po-

derca, Oiovanni Corvi.
Nie przebrzmiały jeszcze echa zabójstwa Matteotiego, gdy znowu rozesl:ła
się wieść po całym kraju o nowym morderstwie na tle politycznem.
Krwawy dramat rozegrał się zn.:>wu
na jednym z bardzo ożywionych krań
l'ÓW Rzymu, wśród białego dnia w wagonie tramwajowym.
Tym razem padł ofiarą faszysta, czl.-,
wiek parlamentu, Armando Casalini.
Warunki, w których zostało popełnio
ne n-owe morderstwo są tak tra~iczne,
że przewy:!szają z.grozę zabójstwa Hatteotiego.
CasaHni siedział w tramwaju ze swą
córeczką na rękach. Obok niego si~cizia
ła druga najukochańsza lego cÓ'rka, liczą
ca zaledwie czternaście lat.
'M orderca podszedł do niego z tyłu i
wystrzelił prosto w głowę trzy razy, i
wszystkie trzy rany okazały się śmier
telne.
Po dokonaniu ohydnego mordu, spra
wca wyskoczył z tramwaju, chcąc się
ratować ucieczką.

Puścili się za nim w pogoi'! przechodnie oraz policja. Morderca poczl\ł strzelać w stro~ę policji.
Przypadkowo sprawca zabójstwa natknął się na żołnierza, stojącego na warcie, który wymierzył z karabinu w skonę ucielkającego.

Morderca zatrzymał się na'tychmhst
i

pozwolił się aresztować.

Jak się pMniej okazało, był fo robotnik .- Giovanni Corvi.
Po mieście krątyły pogłoski, ie CorV! nalety do włoskIej partji komunistyczn~j.
.
Oficjalnie jednak :t:ab6jca nie nale'tał
do ładnej partji politycznej, ·Jakkolwiek
ideologją swą zblitał się do komunistów.
Podczas aresztowania umotywował
sw6j czyn MstęPUjąco:
,
- Chciałem się zemścić za MaUeotiego ...
Dlaczegoł więc wybrał akurAt CaaaUniego?
Prllwdopodobrue morderca ni. popeł
nił czynu twego zupełnie przypadkowo
pt'osta logika nakazywała mu zamordować pierwszego napotkanego faszystę,
Corv! pracował przez pewien 'czas u
gospodarza domu, w którym mieszkał
Ca.Winł i nłeJednokrotnie ~świadczał
mu r6m. usługi, za kt6re za wsu otrzymywał odpowiednie wynagrodzenie.
Między CasaHnłm a COf'Vim nie Clo·
8%10 ilłgdy tło kłótni ł roz$taJi si" obaj

jakaś platforma porommIenła pomłęcky

wrogiem buriuazyfDej Europy ł teJ wrogiem, Z Innej &trony docbocłzłły włeścł,
że wzrastałący z kałdvm dniem kołłtakt
sowiet6w " resztę świata żłobił w wewnętrznym astrota Rosji silne rysy,
Autorytet komunistyczny w RosJi
słabnie. Istnieją zawiązki stronnictw po
litycznych, kt6re mogą wnet słabnącą
dyktaturę proletariatu skierować w łoźy
81ro republikanizmu, Dla działaczy politycznych, byle męskich i przebiegłych o
twiera się pole dzlalan.ła. W Europie co
raz mniej ma się dla niej czasu l cierpliwości, w Rosjj coraz bardd.ej stają się po
trzebni,
Może sam rząd sowiecki stara się
przez otwarcie bram ulyć łch za narzę
dzie ewolucfL I w tym punkcie, JIdy rozwieje się sensacJa faktu zdrady Sawinko
wa, rozpocznie swe działanie polityczna
~namienność i dalekonośność tego faktu
faktu. Po odra:iającem "dzisiaj" - niema
ne jeszcze. ale prawdopodobne jutro Ro

sp.

..

---:0:-"'-'

Drobiazgi, które jednak
mają dla nas wielkie dy~
dakłyczne znaczenie.
---:0:---

bardzo tyczliwie w chwili, gdy Corvi
się wraz z rodziną do innej
dzielnicy Rzymu.
Stwierdzono wobec tego, te o oS0bisłych motywach zbrodni nie mogło byc
mowy.
Nie Casalini - człowiek, lecz Casalini - faszysta sŁanął na drodze mordercy.
Corvi, jako człowiek mało wykształ
cony i naogół słabo orjentujący się w poli
ty<:e, nie wiedział nawet o tem, jaką rolę odgrywa Casalini w partji.
Być mote jednak, iż morderca sły
szał od kolegów o propagandzie, jaką
szerzył Casalini wśród sfer robomiczych.
W każdymbądź razie CasaHni stał się
dlań uosobieniem mienawidzionego faprzeniósł

NA POCZCIE.
Pan X przychoclU na pocztę za.pyta~
się o Hsty poste restante d!Ia srebi.e. Nota
bene pnychodzi do okienka na kiil ka mi.
nud: przed zamknięciem urzędu.
Urzędmk ni,c nie roaj,d!uie i odpowiada pytającemu z miną nawpół uśmiech
niętą, naWlpół up:r~jmą: Jeszcze nic.
Zapewne zadośćuczyniłby swym prze
ptsom służbowym, gd'}11by powiedział tylko "nic". Lecz myśli on rue:Łyl1ko "przepi'SOIWo". Nie siedzi on za swym okienkiem jako przdOlŻony publkznośd, lecz
wi,azi przed sobą c zł,oWJieka, ktÓlry może
z wi'el'ką niecie,rpliwośdą oc.z.ekuje listu.
J 'tak z jaikie pięćset razy przez dzie~
wypowiada uprzejmym tonem: "Pas encore", zami'ast pospolitego "non", To jest
kultura.
"'ol<
;*

Znowu inny urzędnik na poczcie. Wła
szyzmu.
śnie żaMera się do ZMll,kn,ięda ju.ż sweMorderstwo z dnia 10 czerwca po- go oodenika, gdy widzi pana Y. be:m-ad'llie
ciągnęło u sobą zbrodnię z dnia 12-go S'to'jącego przy automacIe znaczków pocz
września.
towych i sllukającego po kieszeruaJCh
Mussolini w imieniu centralnego ko- drobrnych, gdyż automaJt funkcjonUJje ty;lko po wrZ.UCeallU mkl'owej dwud'z.ielstomitetu faszystowskiego oświadczył na;- cenłym6wki. Urzędnik otwie,ra na nawo
wyraźniej, te nie dopuści do żadrnych swe okienko, czeka chwi:Ie, cz.kę, a p()tem
ekscesów i represji z powodu zamordowa oozywa się: Jeżeli pan sobte życzy, to
nia członka partji faszystowskiej.
mogę panu rozma~mić pieni~d!ze.
Ale mimo to boj6wki fas%ystowSikie
. ,***,
rozpoczęły natychmiast swą pogromową
Automaty p'ocLtowe w Szwaicatji u~
robotę w całym kraju.
mie~czone są w westiJbulu, dOSltę.pnym
W MedJolanie i w Rzymie, we Flo- dla pubHczności nawet po północy. Po
wrzucenw mornety pociąga si'ę za rąc4ę
reneji i w Neapolu , znowu miały miejsce i otrzymu;'e się znac7Jki, pocztówki, a :nanapady bandyokie na leaderów opozycji, wet widocz.ki.
zdemolowano redakcje ich pIsm, oraz
Gdyby u na's zaprowadZJon.o iw,e auto
biura 84ltyfaszystowskiej partji.
m8lŁy, to prawoopodobnie nie runkcjon:owałyby one wcale, a nast~pnie, poza goNie mo!nll jednak powiedzieć, aleby dUl!l,am~ urzędowemi napewno byłyby ni~
m~derstwo CasaHniego zwiększyło po- dostępne, a ~eSlZde ®'owiązujący odpopuJarność opozycji.
c2J}'71ek świąteczny by1tby rOizcią.gnilę.ty I
Faszyści mają teraz r6wrueł swego na automaty.
męczennika, kt6rym posługują się r()zUPRZEJMOść KUPCóW.
szerzaJąc swe wpływy na bezkrytyczne
Nie1edinemu czę'Sto się przykafia, 'te
tłumy, tak samo jak opozycja posługi cały kwadrans spęd'u w sklepie, rum zdewała się Matteotim,
cyduje si:ę do kupna jakitej drob.nostki"
Włosi, bezwzględu na przynaletność np. pocztówki.
Zadna sprzedawczyni, t1łiden ~zef nie
partyjną nie są na ogół zadowoleni z wystoi z wyrazem niecierpHwości przy kujątkowego stanu, jaki panuje w państwie pując~. Nitkt nie czuwa nad kliien'tem,
z powodu ciągłych morderstw polit fCZ- a toz tej pro'stej przyozyny, że wb1'e kt
czy szef dysk'l"etrue się cofa, aby klUpują
nych.
Dość morderstw I - oto hasło, które cemu nie przeszkadzać w wyb.orze.
Gdy ~elSzde kupu.;ący ooś wytbra! ł
romrzmiew. po całym, liraju.
pła, cąc 10 cry 15 centymów, pr.zeprasza
Zabójstwo CasaHniego winno być o- za sprawiernie tyle amb ar aSIU , otrzymuie
statnim morderstwem w krwawej poli- Zluwycz,ai wraz z CZMUjąCym wpt"O'St utyce Wt.ochl" - powiedział Sen-Benelli, śmieszkiem odpowiedź: Mój parnie, prz.e.
przywódca nowej partii "Lega Italica", de! na to tu jestem.
P.odobne postępowan;ie musi rozbroi,ć
kt6rę. Jednakowo krytykuje faszyst6w i
nawet takiego, kM ryby wstąpił z zami'a~
opozycjonistów, ,
rem nadlu,tycia. zaufania kupca, jak to u
Gdyby tak było w istocie - krew nass1ę zdarza niekiedy.
A ,zresztą uczciwej publiczności jest
Matteotiego ł Casalinłego nie byłaby
przeważ,a,iąca większość, więc dla kiltku
przelana D~~6!no...
P, K.
złodZiie·i sklepowych ni'e należy upo:ś,le
Ilzać ogółu kupujących.

koaIvenct.

1ł6w. upraaała Da
ł liczyła
aię z nłmf OOI'H powatnłet, Emłgracfa 10
syjska IDlUlIała od~ a.pok:orI'Ałałe, Ide
dy poaad fet głOWił pn'f.aotowywała aę

Obrazki ze Szwajcarji

AnglJa pozostanie

panią

swej floty,

a Liga Narodów nie będzie radą wojenną.
Loacłyu, 23 września.

Hender90n min. spraw zagranicznych
AnglJi, delegat do Ligi Narodów, przema
wiając na po,s iedzeniu 3-ei komisji zaznaczył, te istnieją mylne pojęcia co do roli
jaką odegrać ma rada Ligi, o ile zachodziłaby potrzeba wprowadzenia w życie
sankcji, Mówca oświadczył, że projekt
komitetu 12-tu przewiduje, it po stwieł"
dzeniu faktu napaści rada Ligi zwróci się
do członków Ligi z propozycją wprowadzeni,a w życie sankcji i da odnośne wska
zówki. Natomiast nigdy nie omawiano
planu, przewidującego oddawanie do cało
kowitej dyspozycji Ligi wojsk lub statk6w wojennych. Nigdy nie zamierzano
NOWA MONETA AUSTRJACKA.
Wiedeń,

24 w·rześnia.

Na posiedzeniu parlamentu minister
skarbu Kienbeck zapowiedział. że w naj
bliższym czasie wniesie przedłożenie o
wprowadzenie w Austrji szylinga, jako
jednostki monetarnej, Szyling równać się
b.id;i~ 10 ~y'ai,ęcom j{.oron a1,!.strja.ckich,.

zamienić rade Ligi w radę wojenną, lub
obarczyć j/\ wprowadzeniem wojen lądo

wych lub morskich.
Mówca stwierdził następnie 'że marynarka wojenna.
W.
Brytanji, aby
módz działać skutecznie, winna być w zu
pełnośd niezależna.
Oprócz tego rząd
angielski ma zamiar zaproponawć klauzule. że spory wynikły na skutek wojennych operacji, przedsięwziętych w celu
popierania Ligi nie będą podle~ały kom
petencji trybunału haskiego. Rząd angielski, sądzi, że broniąc sw,o'body działania angielskiej marynarki
wojennej,
postpuje w myśl interesów świata.

...

Wojna w Chinach.
Agencja W scb~"łia.

Londyn, 24 września.
Tsang-Tsu-Lin posuwa się nieuslana
nie naprzód. Obecnie znaicJuje się on w
odległości 180 kilometrów od Pekinu.
Tsang-Tsu-Lin znajduje się przy wojskach gen. Funga, dowodzącego chrześ..
cjańs,ą dywizją, Wojska jego wzięły
dwa tysiące jeńców, oraz zdobyły duże
zapasy amunicji.
Inne dywizje zostały cofuięte, ponieważ niektóre kompanje okazywały chęc
przejścia do nieprzyjaciela.
Szan~bai nie został leszcze ob{;adzon,
gdyż generał Lu, obsad!Ziwszy front, zdo.
łał opanować sytuację. Połoi.::nie jego.
poczatkowo bardzo pomvślne, znacznie
się pogorszvło,

ponieważ

olc..ręty chiń

skie, znajduiace się w pobliżu Szan~haju
przeszły na stronę woisk rZądowych.
ROZWóJ LOTNICTWA.
NIE BĘDZIE INTERWENCJI W Cm...
Polska /!~encja Telegraficzna.
NACH.
Sztokholm, 24 września.
Londyn, 24 września.
Biuro Reutera dowiaduje się, że
Kompanje lotnicze p()stanowiły utrzy
trJywać komunikację poczt{)wą pomiędzy wszystkie wiel<kie rn,ocarstwa posianowiSzwecją a Finlandją i p.o!!li,ędzy Szwecją ły powstrzyą1ać się od inte~·wencii W
a Hambl1r.lfie~
,
.
Chinach.

I'
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o

Z salonu "Expressu" 1924 r.

czem

dziś btldą radzl~

Pragmatyka dla
zatruć może

Ostatni portret pani nowobogackie).
R,s. st. Dobrzy6sld.

Polska na pierwszem miejscu w
ale, niestety, po.d

świecie

względem drożyzny,

Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę z
zawrotnego tempa podwyżki cen. Dość
'Wspomnieć, łt w r. 1923 koszta utrzymamA były znacznie nitsze dcl poziomu
przedwojennego. I tak np. w patdziemi
ku 1923 r. koszta utrzymania nie dosi-ęgały nawet połowy poziomu przeąwojen
neg~ (47,3). W styczniu b. r. kosdy utny
ma~a przek~oczyły jut o 20 proc. przed
wOJenny pOZ10m cen za środki iywności
l ~r:tedmioty codziennego użytku w sier
Dntu b. r. nawet 34j7 proc.
W ciągu więc niespełna rołiu od pat
B.ziernika.192J do s1~rpnia 1924 r. koszty
u1rzyma,m a notowane przez główny uTZą~ statystyczny, wzrosły z 47.3 proc.
na 134,7 proc. Jest to wzrost niebywale
silny, który doprowadził do tego, że je_
steśmy najdroźszym dziś krajem i te we

wskaźniku koszt6w !ywności (155,4 pr.)

osiągnęliśmy rekord w por6wnaniu ze
wsrystkiemi patlstwamj w Europie Zachodrnej i za m orTem.
W tych warunkach nalety to podkreś
lić z najwyższym naciskiem - musi wszy
stko inne w polityce pat\:stwowej i gospo
darezei ustąpić wobec u-sadniczego celu
walki z drożyzną. Gabinet francU!fki odbyw.a szereg posiedzeń rady ministrów,
poświęconych zwalczaniu drożyzn.y, ob
raduje równiet rada gospodarcza, złotona ze specjaHstów i fachcywc6w.
JedynIe wsp6łpraca rządu z hutylucjami społecznemi i związkami zawadowemi może przynieść pole,!,szeme sytua
cji. Czas jest po temu najwyższy.
o
.
Oba,

Upili przyjaciela, aż do utraty przytomności,
mu z kieszeni 190

złotych.

Było ich dobrana trójk::l ~ Wacław
latosillski, Leon Hochlinger i Leon Ktlch
Gik. Młodzi by!i, więr; z przyrodzonym
ich wiekowi óptyli1iimem zapatrywali się
na świat. życi..-, ludzi oraz .. w6dkę.
_ Wódka, jak wllciomo, jest przyjaciół
1{ą i pocieszydeHq człowicln Tak twier
dza przynajmn;~' biegli rzeC'zownicv, acz
kc-1wiek l~we~t\.:I. t~t nie jest przez wszyst
bch ludZI w tym sensie- z:ro7umiana. Pew
n~kiem jednak jest niezbitym, że wódka
w

Ży.c~u ~złowieka od~ryw,t wielką

urzędników

mi~jskie,

wog6le co do prawa pozostawania p. Za
udt:l'yduje o dw5.:h niezmiernie donio- lewskiego na tern stanowisku, gdyj pau
słych dla d al-sz eł Ruspodarki komunalnej Zalewski nie posiada wyższego wyksztaJ
i rozwoju miasta, sprawach a mianowicie centa. a dopiero w roku 1921 uzyskał Inł
o pragmatyce dla urzędników komuuJ- turę.
Dych ł kanalizacJi.
.
Faktem Jest jednak, te pan Zalewski
Projekt pragmatyki w redakcji magi- w pragmatycznej wodzie chce łowi~ sostratu staćby się musiał w razie Jego u- bie rybki.
chwalenia stałym zarzewiem walki poNa uczęśde projekt pragmatyki w tel
międrf magistratem l an:ędnlkami ł za- redakcji spotka się z energicmą opozycją
targów w łonie samych urzędnlk6w.
lewicy oraz mniejszości co niewątpliwie
Jest to nawiasem m6wiąc proJekt od da w rezultacie odpowiednie skorygowa
personam p. Zalewskiego i ma on 8łut~ nIe projektu.
dla zaspokojenia nieco wyolbrzymionych
Sprawa powzięcia og6lnych uchwał vł
ambicji obecnego dyre'k tora ZArządu miej
sprawie kauaJbacJt znalazła się niestety
skiegoj który wyłącznie ma otrzymać
na szarym ko6.cu por~dku d:ciennego tak
pierwszy stopie6. słutbowy, a tem sam~
te nłe8tety, do dyskusji nad sprawą wo
b~ pierwszym z pośród urzędnik6w.
gól. nie dojdzie.
Z drugiej strony wywy!szerue p. ZaPosIweme cłzłsłełue będz:łe poałada
lewskiego byłoby r6wnieł nader dogodne
lo
ZBpew'!le doś~ ostre tempo, a, O niedo
dla członk6w magistratu, WJ1łOkoU pensJi kt6rych uzależniona Jest od peusjł dy puazczenru do eksces6w do kt6t:yeh w ta
klej tempe1'atune łatwo dojść może, za
rektora sarząda miejskiego. .
Zla.wir. . . Jednak 'pewna ~tphoH decydufe takt przewodnicZ!\ceeo.

J.~"",'

wyciągnęli

mlasła.

"dolce far nlente" panów radnych
i pa-radnych.

l Z'lsiejsze posieazerue rad}

potem

ojcowie

-:1-

sic Kuch.cik zwalił się z nóg, upity jak
bela.
W ówczas dwaj jego kamraci, sądząc
że za takie poświę.cenie należy się. im ja
kaś realna nagroda, poczęli obmacywać
pieczołowicie nieprzytomnego już Kuch
dka.
Jakoż starania ich odniosły pewien
~kutek, gdyż po chwili w rękach dwóch·
przyjaciół zaszeleściły taki urok w sobie
kryjące banknoty złotowe.
rolę. \ Zliczyli pieniądze _ było coś OKoło

PIh WlęC sobie.. w6deczk.~ - od .czas~
do cza 1'1 U , od okaz)l do oka:tll .- nasi trzeJ
przyjaciele: Wacław, Leon i Leon
Pomijając już wszydp.Je inne wpływy
jakie wywief"!. "o~nista woda." na. ró:ine
.
. ' t' d" - 1"
~rrze~a,:~ klZYI''Cklt!l-', lusa.z-w;cordgZlrCywna ez:y, bzed"':
y
zYla~m
l
a ona o aj
Jedną z najwazniejszych ról. Wódka jest
.
t em, kt'ory spaJa
' z~
b
t ym cemen
sa ą serca
1viernych przyja. ciół, to też nikt na ś,'Vie
de nIe wypija takich nieprt,e branych iloś
ci wódki, co miłujący się wzajem przyjn
ciele. Czemu należy przypisać ten dodatni wpływ "gorzałki" na przyjaźń ludz
ką - nie będziemy się zbytnio zastanawiać, dość że nasi przyjaciele pili, pili i
pili.
Popił się więc wczoraj wspomniany
już na wstępie triumwirat p!"zyjacielski,
ale w dość oryginalny sposób.
Oto Wacław Lutosiński i Leon Hoch
linger starali się w przypływie przyjaciel
,kiego uczucia o to, by sami pili jaknajmniej, zaś L~o:'l. Kuchcik - jaknaj~_ęcej.
.
.
Sku:t~ b:d .~ .-. ~~ PQ ni~ja44n. .c u.
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Czteroletnia dziewczynka została przejechana na śmierć. ·
Nalety nareszcie poło~yć kres samowoli
przez ukaranie winnych!

woźniców

'A co najtraglcmłejue ofl.aramł "aiła
"" nałc7.ę'clef dzieci, które nie mogą pOw
nosić odpowiedzialno'd za. nieuwagę.
Dlatego przynaJmniej połowę wQ1Y PC)
DO'Z1\ równie! matki, kt6re nie pilnuj.
IW'ych d..ded i wysyłaj", J.letnie dziewozynki na miasto lub pozwalają im &ł.4l
bawić na ulicy,
NIe uspra włedHwia to Jednał[ pan6~
córkę ślusarza, Irenę Dąbro~ką, kt6rą wotnic6w, kt6ny lekcewatąc !Jobi. typogotowie w stanie ciętkim odwiozło do cie ludzkie, naś!~dują szofer6w ł pędzą
jak zwariowani po mieście.
szpitala AJUlY.
Nie wątpimy, it władze policyjne zal
Nad faktem powybzem me tnotna
przeiść bez zastanowienia się nad przy- mą się nieuważnym wcinicą , którego ona
ozyną coraz częściej powtarzających się rl\ padło wC'Lora; czteroletnie dziecko.
-181wypad'ków J)l'zełechama na Śm1erĆ.

Kronłlta wypadków z dnia 'WczoraJne
go notuje dwa. ?!,zejechanła.
Pierwszy wypa~ek miał mieJsce przy
,;biegu uHc Leszno ł NoW'o-Cegiel:ołanei,
gdzie przefechana została na hnłer6
prz.ez wóz 4-1cttnia ddewe.Kynk.a, Wyty
kowska, drugie pne'echanie zda.nyło się
na torze kolejowym Pomdskiego, gdrle
m.eszczęś1iwy wytpade'k spotkał 3-letnią

Kwiatki z bruku wielkomiejskiego.
PołudnioweJ stracił r6wnowagę i spadł,
wskutek czego uległ potłuczeniu i zlama
W podwórzu domu Nr. 45 przy ulicy niu prawej nogi wytej kolana. "
Pańskiej upadła 5 letnia córka handlarki
Lekarz pogotowia udzielił mu pomoc1
Ruch!a Werman6wna i uległa obraże
niom data.
\Ił], bóji:e.
Lekarz ·pogotowia udzielił jej pomocy
na sta.cji.
Wazon' wieczorem 13 kom . p. p. za..
wezwał telefonicz,nie lekarza PO!?,otowia
Wypadek przy pracy.
do 30-Jetniego robotnika Władysława
26-1eW drwal Władysław Pijaczyli. Jacha, który w b.ójce na ulicy Dębow
ski przy pracy w mieszkaniu przy ulicy skiej Nr. 3-5 został dotkliwie pobity i
Zachodniej Nr. 6 uległ skaleczeniu lewej zraniony.
Pogotowie udzh,~liło mu pomocy.
ręki.
Lekarz pogotowia po udzieleniu P. po
mocy, odwiózł go do szpitala Poznań
skich ..

nleszcześUwy ·

upadek.

złotych.
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Pianistka

l dyplomem knnserwatorjum w Liplkn
wznowiła

lekcje gry na fortepianie.
Godziny przyjęć 3-4.

Sienkiewicza 37 m.40.

JUŻ KOGUTY PIEJĄ
o tern,.te tylko firmy
l znaczenie ogłaszani a

rozumiejące potlubę
się rnajll rację istnienia

, A wr6ble n41 dachach świergocą,
że ogłaszać się nalt!ty wyłącznie przez

AKWllY[Jf 06tOSlEft

•

F UCHS' A

Piotrkowska 50,

łeBa'ion
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zostawił

biskup Filadelfji

135 miljonów dolarów spadku.

Część
W małym mfasteczku w kieleclkiem,
przed siu prwwie la
ty ubogi hand1ar,z LaJb Hersz Horowitz.
HQIl'Iow~cz maa'ł 1~czne potomstwo, a
tnia.now:lcle syn6w Sza4ę, Mojsze, Ja.nkla
Nurbę i córki Chaję, Liipę. Kajlę i Mabkę.
Gdy trzem s)'Inom Hor owic za, a Ulian.o
wicie M-oisze, JanklO\ri i Nu:bie 7Ja~oził
pohór do woisk "mi1HlIlaiewskich" st~ry
HO!r'owicz postaniowił uch1"oru'ć s-we dZlleci od dwudziestopi.ęcioletlllie; kaJtorgi W'OIj
skowej i pmesz~ulglował. je. w
cell u
do Krakowa, gdlZle d;o,stalla SIę on': pod opiekę wu,a SiWołje.g,o podrabina krakow-

spadkobierców mieszka w

szei kO'tespondencji z zamieszkałą w Ameryce rodziną zdołano usta1M, iż zmarły biskup Horowirt;Jest nie kło inny, jak
zagłniony . ~ojsze Jankiel.

Chęcinach, mieszkał

Ks. biskup Jankiel Horowicz

}fi~orja ZIIIlarlego błskupa ~anowić
mo.d
cud
. .........:6
~.a
. owny t ·emat' d1 a rezys
, w f:l
.,mowych, gdyby to nie było oczywils ta ana<:hronizmem.
Wyjeohawszy z Krakowa Jankiel osirad!ł w BeJggd, gdzie począł studjowa'ć te
,ologię.
Jeden z ikoG.eg6w jego, angMlk, kłóry
podz.iJwiał kolosdn.e zddlnościl Jaclcla namówił A.ń do ~._':ft_..:I!U do T -~-!U ..r..łl~ie
I§'''
"1,.,........
'""""""'1 .... , K'"'
obaJj 'W'stąpiU do ~anu duch(YWUego aagHkadme"'"'
.~.
Po pewnym ca.sie HO!r'owitb J:IO$lal
wyde1egowany do Amwyłd f t ~
mI-.ją, z której wywiązał eię do5kooałe,
co go ny;bko pNJeWllęło po aczeblach
hieran:bfi kośdemej, tak że 'fi( roku 1882
lłU •
został ....
" mianowany błsknnem Filad_
,.........
~,~
Zdobył 00. .za.m,ony ~jątek. na spe!ku,la..ł.l akejaam khna4!d dota i nafty, a g""'"
",..
-};"
.""'1
tlGWł 'W roiku 1895 w$kutek ni.uzc7JęŚl1-

tym

tldego.

Łodzi.

Stwierdziwszy je<lnwk, iż kraiki w teJ spra
wie b~dzie można procmić dopiero w $'0ku 1925 ~godnie z kIattzurlą te'stameoŁową
Baczyński zapd"ustał starań, a że brat za
ofiarował mu posadę u sieJbie, o~iedllił si'ę
w Ameryce i do kTaju więcej me wrócił
i aż do zeszłego roku codzina Hocow1cz6w mc konk1'etnego o spadku nie wiedziała.
Dopier.o w roku ubiegłym w pismach
amerykańskich pOIjaw1Jły się sążniste arty1kuły o mającem wakować w roku 1925
spadku, a cały szereg pism podało do-kladny tyoi.orys biskupa Horowłtza,
Z 8<zczeg6iłów tych wynikailo, iż biskup HCl'l'O'W'i'bz ~ł się napr6rLno nawią
L
~_...
d':-- .
l L!'l'k
za:ć lli.ontaoK/L z ro 'z...uą 1 W tym ce u KJ.r a
!krotde .pisał &o Chęcitn, nie wiedząc o
~
_.ló_
~_-",-..t
wyJetdZl!e 1"otUiny fia!Wl\.q'U.
W kwietniu ubiegłego roku "Republi
ka" ustaliła cały szereg sr&eag6ł6w w tej
sprawie łecz wobec oSłan:i.a.ma. przez nąd
ame~ńs'ld n421: rtaJjemnłcy kJa,wZrm te
,s tamentowvch,
~dk(ll~cy żadnych
J
kr0kw6 p~'Ć me mogli.

Po ki/l ku Wach jednaJk m!odJzi ludzie
1
Kr 'k
P
.nag e 'Z
a' OlWa. o pewnym
czasie pozos~ 'W !kraju rod!z!Lna. na.wiąN••ił. '-'t~ _....I_.J/I.
•
ł k --'_,l->1
za:a
VU_M. ~
. ~ A V'~ '1 OliMJ'{,.IalW8Zy &ę
'fi( Paryiu dorobił się koloealD.eJ łortuay,
. o M.ojsze Janklu natomiast ładnych wieś
d nie było.
.
'
.
. Na.pr6tno i N~ta, l! .Sm;", k~y mwlZ
k. al .'W TornuZOIW'1le....J1i__S!!,iQ'
S'trraŁodzI:
Cha.;, a -.ł..
R_•
-.
,1o_
_ l!
~wa, .zaIll1e" l:AA'l4 w
" ~
diowiedzileć C()lŚ olafie bn.rta.
Znikł!łak !kamień
od
tyłk t
•
• 'W wę, a
o y~e W'i~o o nim, te po ldatlruleblUn pa wego wypa.dku,og6Iua Buma Jego maJ....
Ó
bycie 'W BeI1grjt t Acg1ji wytedlał do Ame- ku eI.ęgała 135 mIlJoo6w dołar6w.
ryad.
Zmady :&oBtuvłł t.ltam"', na mocy.
Na.~e spadkobłlerey Horowicza, załk·
którego cały łefo me.i~ miał pnypdć mieszkali w Ameryce poczęti l!lstowoie
Ó t
1'Oddaie, de dopłero po ""piływle 30 lat, ataJkawa,ć krewnych w Polsce o przyeł..prooeuly ..... u..piIltał !Da rzecz eeregtl m- 11M b:n dokumentów, stwiwdm.jącydl ich
st~ ikOilcłoł... aqtlfkai5:<Skdego.
pokrewted'S'two ze zmariym MQjsz.e JanNa~ iW roku 1901 ła4dlł ~
.
kI. em H-.-I
.
v~YnCZea1.
przyb}ły do !kn.fu z Ameryki przywi:6Jł
M:h-.I,
im:tem.łJ nadesłał list do swe
wiladom046 o ogr.OlDlp.ym tpad!ka.. k1t6ry
~.~'7:y
y
pozostawił zmuły W F1tade1łtl w ~-.
Gdy p1'S&C!! ~ ldi1ku laJty, 1'0- ~o rodzeń'Stwa w Poasce W. Grln~um
kach rok. 1895, bł8Iwp aagHka6.Bkl Ho.. dz.ła,a. .zmMł:ego Jddłała ustalić te szcze- (Greenbaum), prawnuk Szal. Horo'WtCZ8,
rowttz. kt6rego rocldna miała tlę aull- g6ły Mhra.no znaczną &umę pierniędzy ł a pra-pl'a'W1l~ Lejby Hersza, ~kawyeł:aoo do FiIladetfj~ adwokata Ba.czyń- Iy w Siouf City Jowo, 1414 Hamilton St.
do1N6 Jakoby w PolsceWireśclJ te ~.sowałYI rozr.zuconą ekłego • ~ kt6ry przed wyjudem
Griinbaum zawiadJa.mi'a. w Hśde swym
'W Pol&C8 rodrlnę H~ skomu- skomunikował s1ę ze swoim Matem t u- rodzeństwo, it w pocZĄ,tlku 1925 roku bę
nlkowa&lO ~ li N~ i ~ ~ dłut- s~ ~wclziwość tych faktów.
dą mogY2 ~lWe pt"etŁen9je do s~adku
.lII __ ł·!
UllllUlęlr1i
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Pierwsze Jas
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135 miljonów dolarów
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dk bi
ocze UJ e spa o erc w•
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Starania o spadek.

Pod N~

'W p~ aud wj
~, -we rwłamef •
pI'IlJdywa.zy!
lat, były s>OMł do pU'LameDtu. wło*ie

'rch

68

fOt ~ ~ cli Caouati.
Kste.te at. odmaczał . . . .czem

bhrem

~ ~ć

o

.<de

jego

()!Il

roozeiistw~

.

Kto jest

spadkobiercą
zmarłego.

Uprawn10neru do spadku

są pra'W~

zag,tępstwa wszyscy potomkowie rodzeń..
srtwa biskupa HoroWiba, przyczem na
każdą gwłęi prz.ypada jedna piąta częśĆ
spadku. WiękSi'LOŚĆ uprawmonych znajdu
je się w P~lsce, część we Francjt (połomkowi~ Nuty), część w Bd.gjt (poŁ,omkowi.
KaJjl~ i część w Am~ce.
N

'k ek

.,.

. a Si ut
WleSct z ~ryld SP~()a.
blercy ~arl'ego ~szc7ęh JUŻ staram... Q
UZY8kame odpow~edn.ich • d:okumenJt6w(
'lec, sprawa ~a po~wa .Się ~der "\fołn?
naprzód. Wlmen Slę mą zaante'1'e8OWa~
n8c<ł polski i z.a.tądlać od koosułaJt.ów naszych w Stanach Zje;drn.oczonych szczeg6
towych infoml1acji w tej Sjpr'awie ora'l
wspóldzia:łać z akąą spadkobirerc6w, zobowią,z,ując ioch do śdągni1ęcia tych b .pitałów do kraiju.
,

.

Sowi'eCka ~a,sa wojskowa w dalszym
cllągu poświęca wi~'le miejsca nowym oS
cworn sztabu gen.<erahlego, M&zy w roku
wo;rsKOWą 'W'
Moskwie.
Wychowańcy te; akademii: posi~

hilęż. uk~li alk,aOJemję

0&0-

pne-

~JuonMp~, ~. al. sny..,... w tak z&bawa.T ~
l:cłob1ł "fi 1900 1'. mandat do paiuDatu.

Refleksje na temat prawa

~~.,o~pqlfł~
~ym za QZU6w ~ pośt.. Cuah,
kt6Ngo U'..towa.no l ~ Da cHery

małżeńskiego.

~. włIęzłeaia sa 08ZII.lWtwa ł fIP'I'~e
Kto był przypadkowo podczas kłótni
l'zeoItai. Jut II ił!ego więc względJu. wybór
maltańskie;
u sąsiadów lub we własnem
następcy po tym połle W7Jbu&ał wtdde
zaj~ m wdał wyb«c:zw w !lle81paitań mieszlkaulu, słyszał prawdopodobnie naSkdm ,ah-ęgm ~czym Avoccate, u- stępującą replikę!
- Ja tu je·stem panem!.. - krzyczy
mi~ pr~e p~ ludność umąt.
bdgl\. hyła banbo otyrwiODi~.
- To mi się podoba! Właśnie, że ja
Pewn.,go tedy dnia ~ownłIi 1Camtu
jestem
panią! - wrzeszczy ona.
panji 'W)'borczeł księcia OIgłasZJll., te każdy
- No, zobaczymy kto ma większe
wyborca. który stawi! Się osOlbiścle dJnia
tego a tego w łe~o głównej kwarteil'lZe wy- prawo: mąż, czy żona? ...
bot'cz,e~ owzyma. w poda·run.ku pa.'l"ę bu- Patrzcie no, moi pań'stwo!. .. Od kie
lów.
dy to żona niema głosu? ... A taka Wikto
Ocz~cie, napływ wyborców do rja Kawecka, żona Kaweckiego? ...

1W.sIka'zaIl'I.ego :I.ob.rlu byli: ogi"omny. Każdy

Jednocześnie na·kłania

do jaknajszybszego u.zysrkarua odpowied..
nich dokumentów i zgł'osz.erua swych pr~
tensji do masy spadkowej.
Jako powód swego doŁyehcza,soweg.a
mi:lC.Zlenil8. poda4e on m.epewno# co &
fak,ty.cznego 1'st.nienia spadku.
ro-'-b
d
"
.
k
V'.fllIl! aum onOM t'owmet
rewnyos.
.Ż
'ć
adk b'
• _..u,'!ła.' uż
~zęs. SPdo ~_l:"CO'; ~d·.oS1ił ł ~ _.l~e
·~ ..... e:t1I&Je
"'pa.urn.U 1 Da es a a QUp-Oo!
WledrUre dokumenty.
,....-

marszałkowie.
Wypuszczono ich z sowieckiej
akademji.

I

-:1:-

ski.

Czerwoni

Buty wyborcze.
\

który faktyc;.znie istnieje i przedstawia
wartOIŚć sturlrzydzirestu kiJku mmioo6w do
Iarow.
Grin!baum do:nosi dalej, :it sk0DlWllk6
wał&ię ~ Baczyńskim i że w przyszłyqL
miesiącu uzyska kopję testamentu, kt61'11
natycbmJast pneśle rodzinie swej do Pol

-

To, co mężowi wolno, nie zawsze

ij'ecl1n~ ®e z.głaszaiący;ch silę <llŁ..-zymał, ku wolno żonie, rozumiesz?
wi<el~kiemlU swemu Zidz.i,w:ieniu, t)11lJko j,e - A właśnie, że n;e rozumiem I

p6ł'żarlobli'wy, półuirzędiowy tytuł "CzetrWOrtlych mars<Załków". Wojsik'o wa prasa;

oSowieclta podkreśla. rozmailte szczegóły,
dotyczące nO'W'Ych onlCet'Ów sztabu gen.ra.1nego, ~zyrCzem zaZlDJaczana jem stru1e
wielka I1czJba wśród nich osobników, po
chodzących z A7Jj~ środkowej.
P±sm.a sowiie ckte zamies~czaią fotogra
fi ę wszysrtlki ch nowych oHce<r6w i na p:i!er'
wszem mierscu dają podolbimy S'Yt1lÓW
ty'dh lu.d6w W'schodlna'ch, kltó:rzy prrz.e,dit.e1,ll
nie mi:eH diost~ do aokad~mii sztabu ge.ne1ra.JlIlego.

jest zwyczaj na świecie, te mętczyzna
zawsze sŁoi niż kobieta, choć ma
obcasy.
Niechno naprzykład kobieta coozień
chodzi do sądu po migawki - zobaczymy ·jak to długo potrwa!
.
Prawo jednak nie przewiduje zadnych
różm.c mil}dzy mężem a żoną w sprawach
dotyczących domowego ogniska.
Oto przykład:
Pan W. podał prośbę do sądu o eksmisję sublokat-o-rki.
choroby dzieci
_ Prośbę swą umotywował następują
co:
powrócił.
Sublokatorka, pani Felicja G. zawar
la kontrakt nie z nim, lecz z jego żoną,
ANDRZEJA 4.
panią W., a według mniemania pana W.
Telefo.n 29-85.
mieszkanie prawnie należy wyłącznie do
niego.
.
Sąd jednak był innego zdania ' i proś-l~~~~~~~~
bę o eksmisję odrzucił.

wyżej
niższe

Dr. Arkadjusz

Sołowiejczyk

A
den but. Drugi zaś but - jruk zapewni:ał
spry1lny aien.t ks~ęda - wydany będzie właśnie, że niechcę, żeby tak było ... A
ka!Żidemu wY'borcy aopier-o na drugi dzień właśnie, że nie masz racji!.,.
- No, zobaczymy!
po wyborach, gdy kontrola partyjna wykaże ii dany wyborca istotnie odda'! swój
- No, dobrze, zobaczymy!
,
~łos na księc.i.a.
- No, no! ...
Naturacrnie, książe wy.brany był na po- No! ...
Ale niech ta sprawa nie wbija łOdzia-1
sła ogromną większością głosIów, a całe
I kto ma z nich rację - niewiad.omo. nek zbytnio w , ambicję, gdyż ostatecznie
Wtochy ubawiły .się tym zahą,wnym pod
Wprawd:zjie żyjemy w wieku emancy C?ż to za zaszczyŁ dorównywać m~żczyź
5!t~.!m WybOlrCZyDL
JUrlS!',
pacji ·}tobieŁ - ale właściwie taki już D1~1,

Czytaj cie

..

RepublikA"
'"

.
l
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Żona trzech kolorowych mężów: białego,

czarnego i

Cyganie ratują matkę
i dziecko od utonięcia.
w Chełmie pewien handlarz dokuczał

żółtego.

-o-.

Doświadczona

że

angielka

uważa,

mężem był murzyn,
gorszym -biały europejczyk.

najlepszym

a naj-

Smołowa kąpiel obłąka..

nego.
Rynek główny w Krakowie słał .tę
widownią niezwykłego zajścia. Oto jaJdś
20-kilkoletni mężczyzna dostał nagle ata
ku szału, w następstwie którego wpadł
do beczki napełnionej płynną smołą. Za
wezwana policja wyciągnęła chorego li
beczki, który wyglądał lak murzyn. Szczę

żonie do tego stopnia, że postanowiła się
wraz ze swą S-letnią córeczką utopić. W
tym celu, przywiązawszy dziecko do
piersi powrozem, skoczyła do Wisły.
Dziecko jednak już podczas przywią
zywania zaczęło głośno płakać, co usły-

szeli w pobliżu koczujący cyganie i nad
• Pani Cecylia Brown jest nlewątpHwie jak :nad skaThem, w pralcy clezm'orĄO'Wa biegłszy wyratowali tonących, poczem
fe~ą z na4doświadczeńszych kobiet świa ny, stara się otoczyć swą ż,onę wszystkie odwieziono ich do lazaretu klasztornego.
ta. Sławę swą zawdzięcza nietylko szere mi możliwem.1 wygodami i pa-lyjemnościa

ś1iwemu

zbiegowi okoficz:oości zawdzięczać naldy, te beczka była napełniona
zimną smołą, w przeciwnym razie szaleniec znalazłby śmierć . na miejscu.
.
ł~F~~~~~~eb~.jje~~. S~mes~~~ni~~std~~.--~~~~~~~~~~------------_m~~_ __
CH małżeństwom, które za'\vierała celem Murzyn iedinak ma i z!łe strooy. Jest dziki . . . . . . . . . . . . . . . . . . .lI4ł1MM~NMlM!!ltmłfł~
doświladcZJeń.
porywozy, sam nde zdradza, aJle biada ko
"l
. Pam Brown była Źlcxną bogatŁe'g.o fa- biede, ktÓ1:"aby mu oowatyła silę przy- --~~~~~~~1IllII!lil1! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~_____•
brykatrta sk6r w Szkocji; po kilku Latach piąć rogi'.
potycia znudził się jej biały małżooek i
Zupełnie nałomiast robą jest miłość
poślubiJła mm-zyna, który wprawdzi~ spra Zółl{;ego crl,o wteka.
'W'ował funkcję srofe'fa, a.Je za to wywoDelikatność jego ie5lt onieśmi~lają<Ca,
Dyrekcja koncertów:
Chit się od I~Ó:J.6W mua:zyńs1dch. Wierny a grzeczność wobec własnej nawet tony
TELEFON 13 85.
murzyn umarł na rękach ;pani Hrown, a staje się cza~em ucią~l!i.'Wa. Za każdią nai
'ł'bvło się to w Chin,ach.
mniejszą przysługę stobotme daiękuje,
Wtedy m02'Jpaczona mM'żonka poślti-aie wyma,ga od żony bardzo wiele. Pltzy
biła kupca cruńs1d:ego, z Peldoo i po prze swej delikatności żółty człowiek jest 0O
~clu z mm 9 szczęś1iwydh lai, powróciła kru.tny li mściwy.
~o Londynu.
SystematycznośĆ i ptmktu.a&n04ć 't6Q:_
Na !Pytani~, jaki ma~one'k ?est Ieps1:y tego małtooka st.a..... M'ę nieraz śmieszna.
Oferty sub .66·
LWy, czuny czy żótŁy, pani Brown nie
,WYKONAWCA PROORAMU:
mote dać kategorycznej odpowiJedz.1. K8JŻda żona z całą pewnoścll\ mote obliwadministracfi
fI\rierdd zaś ~ całą pewnością, iż naljgor- czyć już po .k ilku miesięcznym pożyciu..
• RepubHki·.
gym mętem jest biały cdowiek.
o której godlzń.me i którego dnda. ma się
lO
Pned.ewszyst~dem pod w:zględem fi- spodziewać od swego małtooka podarun
8J'Cmym jest naj.słabszym mężczyzną, by ków, pteszczot czy iddchś innych Pf'zyI. cO' go męczy, często ni'ooOmaga, apT'8.- jemnośd •
. . sobą wie1e kłopotu, a przytem ka~ ~~eik ~ j~ .wie'lk?c w~
Znakomity artysta oraz premier Teatru Artyatyclnego
prysy jego, humory i nerwy zat'lilwa~ą do dę: mgdy S1ę.n1~ ~W1erza ant rue l,:bll ryne
Południowa Nr. i$.
..PTAK I'IIItBI1!8KIII
mowy spoikój.
ruń. Dusza lego jest o.tooZlona ta~'!ICą.
SpecJslista chor6b:
z udzlj\lem
ZABIEŁŁO Splewaczki Opery ,
Za !to mąż - muwyttl jest ideałem swe
W katdym ruie Młity człowiek jest
skórnych I wen..
artystki
Warsuwsklej
rYCZłJy ch. Pny~
'orodzatu. Skoro polŚ1U1bi białą lko'b1ełę, znacmie ciekawszym małŻ<>!Ilkiem, niź
W programie: Nowy repertuar. Pleśni Błazna: 'fi kostjumacb
mule od 8-10 ł pCU.
ttwata się za arystokratę, Czuwa nad nią białoskóry męźozyz:na.
Serce matki, Ma1bruk, R6towy mew, Dzwoń, dzwoneczku m6j ...

~I Wynaj~[i8

I

SALA FILHARMONII
DZiś
g. 8.30 w. ~Zlś

OSTATNI WIECZOR PIESNI

P~KIJ

llme~JowanJ

WIKTOR

H

l

KI

ZOiJI

No", repertuar. Pidnl Berangera: \V kostjumach.
Oruszeńka, HlUar, Jaskółka, Kr61 z bajki l Inne.
Nowy repertuar. Pieśni Kinto: w koatjumach.
Dobry towar, Od Tyfllsu do BItuma, Dlaczego? - dlatego
Oullm Dian (nowy tekst) l inne.
Bergerety w oryginalnych kostlumach I nowoczesne pietni.
Przy fortep. Tadeusz Mazurkiewicz dyr. Opery Warszawskiej,
-

Podwójna egzekucja I Częstochowie

wspomnienie z czasów carskich.

Częstochowie przed wojną zamor
tloW8l10 w sposób bestjaIski starszego

W

lWachmistrza konstystującego tam pułku
klragonów, podczas nocnej inwigilacji ko
.zar.
PeWne poszlaki pośrednie kazały przy
puszczać, że morderstwa dokonał szere"owiec tego puł~u, Popow, z rodziny
m.anych, handlUjących herbatą, kupców
Papowych. Popow, z rozporządzenia do
~odzącego wojskiem, oddany został pod
Słld doratny, który za~rokował karę
'śmierci przez roxstrzelame.
.
.
Wyrok przesłano do z~twlerdzema,
lecz dowódca pułku był pomformowany
poufnie, .te ska~any ~ie będzie ułaskawi o
111. a to na. unikruęC1a przypuszczeń, że
~ złagodziły miliony rodzinne Popo

.-ych.

I
Wytko~ni~ wyroku, na owe czasy n~
tłer rzadkiego, połączone było ze skompll
kowaną procedurą i ceremonjałem, przy

udziale delegacji od innych pułków gar.
Dizonu"z defiladą etc. etc.; obowiązywało

OIlodowódcę pułku.
Pułkownik, wielce dbały o precyzyj
DOŚć frontowych ewQlucji, polecił natych

miast po ueferowan,iu wyroku przygoto
wać wszystko dla jego wykonania.

Pułk

i delegacja uszykowały się na
placu wyznaczonym dla stracema, posta
wiono słup, wykopano przy nim grób i
przyprowa,dZiono S'kazanego,
Po zawiązaniu oczów, przywiązano
go do słupa.
.
Wywołany pluton dał przepisaną sal
wę .. ; lecz skazany .nie został z~roczony
krWią, a tylko zaWisł w omdlemu.
Wówczas pułkownik przystąpił do nie
go, kazał go ocucić i powiedział: "niepo
trzebnie się tak przejąłeś, będziesz rozsb'zelany, ale jutro. Dziś odbyła się tytko
próba, ślepemi nabojami, ażeby cała ce
remonja w obecności naczelnika dywizji
odbyła się w porządku, bez: zamieszania"
Tak się też stało.
Nazajutrz romrzelano Popowa "jut na
dobre.
Po Uipływie roku, miejscowy kowal,
W spowiedzi przedzgonnej wymał księ
dzu że to on zabił wachmistrza przez za
zdr~ść o żonę.
,
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CZYTAJCIE

I Inne.

ARITONOW

110)
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Dr.

,. lan~~art

Zawadzka 10.
Choroby lkórne
I .....neryQzoe.
Przyjmuje od 9-r

Dr. med.

Ogłoszenia ":. :;:~:~:h

Obowiązkowe ogłoszenia

w"Monitorze Polskim"

I we wszystkich ,.Dziennikach Urz.;dowych U

Artykuły I wzmianki reklamowe
Zlecenia ogłoszeniowe do pism zagranicznych

l.Rlli~
~pe[ialista

Projekty -

Porady -

Informacje

P~llKA·tWA[fn[jAt"ifrif~Rifl[lnA

Oddział łódzki: Kon.tanłynowska 29. telefony 111 I 18.24
Biuro czynne. od godziny S'-ej do S-ej po południu.
7083-1

[borób

Uszu, nosa gardła I płuc.

Pomorska 10. Tel. 27 -8t
Godz.
5-7

przyj~ć:12-2

5939-0

Dr. Mar)a

.KAMPANJE REKLAMOWE
Kosztorysy -

J01810w-

lewfn!~nOwB

(choroby wenę...
ryczne i sJ[6l'1le
(dla kobiet i dzieQl

Cegielniana 6.
g. p. 11-3 niedz,

i ŚW. 11-1. i 6-8.

"REPUBLIKĘ" •
Wyjście

1-2 I od " -

. 5-8.

z biern.ośei i popcowadzeni~ 0- niejednOlkro·t me mętczyzna, gdyby si~ za
fenzywy czynnej wdąt ie&'ZICze ,,nie wy- interesował m.a'l adby pod nieciekawą
pada" ...
powiJenchowoo<ścią piękną dus'zę, do któ
Inicjatywę ma wię·c mężczyzna ... On ·r e'j zapałałby wie~ką miłością ,.. A1e się
to, dostrzegłszy pooętny zewnękznie o. nie zlail11teresuje ... Gdyby kobiety same
bjekt kobiecy, ~blilŻJa się i, jeśli mu nłe bra~y inilCJjaiływę, wyszły raz wrzeszcie z
.chodzi poprostu o dorywcze zas'Pokoje- tego biernego stanu, byłyby wog61e Q wie
Romans z łyda cesarskiego nie potrzeb fiiz;jlQ~ogi'cZltlyc:h, rozpoczyna le szczęśliwsze ... Dzięki posiadaniJU im·
dworu rOSYjskiego.
badacie strony we.wnętrznej. Ta strona cjaŁywy w swojem ręku mężczyzna na--:0:--wewnęŁ1:zna wcale nie musi ~ać na bar- wet rupełnie niepociągający powier.z,cho
dzo wyso.kim pozi,om.i:e czy to moralnym, wni'e, często W1pTlOlslt brzydiki może wzlbu- Więc mo~e !przejść tak rueposlt rze
~
czy intelektua1nym
" , chodzi prvnro'stu o to, dzrć mHość w kobiecie, gdyż o'd krywa
zeme .p rzez żyde, o ile nie ma pociągaiąvt"
by mu odpO'W~adała, by go zadowoliła ... pr:z;ed n{ą tajniki swego chare:kteru, niecej pO'Wien:chowności? I czy to sprawi,eJeśli -urv>nik J'e,st do.datlni - rodzi się mi- kiedy zaś nawet s·a mem kl!"asomówstwem
dliwie? - zapytała Wada.
"1
ło.ŚĆ, jeśli uiemny - nie '.'
lub z.goła umi-eiętnoś.cią brarn'a się do rze
- Na.uzie - odip.arłem - inaczej być
_ A wszak i wśroÓd zewnętrznie nie- czy zdobywa kobietę i to nietylko. fi,zycz
łlie mOiZe i nie będzie, aż nie zajdzie zmia ponętnych kobiet jest wiel~ bardzo na nie, ale i duchowo ...
na pojęć i poglądÓlW ... Tymczasem sy:Łua miłość zasługu.';ących i mogą<C)"ch dać du
p'
b b
.1,
b dl
cja pnedstawia się W ten sposób, że ini~
"'
owmno y yć naoawrót, o a
żo rozfkoszy mężczyźni'e ...
kOibiety - miło·ść to wszystłko, to jej prze
ojatywę ma mężczyzna .,. On jeszcze, po- Niewątpliwi'e, ale o tern mężczyzna zna,czeme, to je,j, można'by rzec, misja
mimo całego obecnego postępu, jest tym,
który zapoczątkowuje zbliżenie ... Ko. się nie dowiaduje, bo nie czyni żadnego dziejowa ...
bi~a ma do dyspozycji mnós,t wo śr,odków krok~ "!' tym kierunku". Dlac~ego - mia
_ Zgadzam s1ę z panią w .mvpełności..
;L',
. k-·
"
łem JUZ zaszczyt wyHumaczyc ...
M ężczyzna żYJe
. prze d ewszystk'lem dIl a
1 _· t "
by go ZWaJUIC,
s t rOJe,
UiKle
e.rJę, USffile·
- A gdyby mężczyźni wiedzieli, ile swej pracy, która mu może wypełnić cał,e
chy, za:lotJne Slpoljrzenia, musi wszakże POj
zostać bi.ema i jeśBi te wszystkie środki przez to t:t'acą?!
jego żyde tak dalece, że mógłby nawet
emzd§ga3C>ę nie Slku.tku9~, t'o przepadło
- Tak! ale to trudno ... Bezspomi-e, nie spojrzeć na kobi-e,tę, gd~ dla kobiety,
~ROJUSZ

BRAUN

wiem o tern dobrze,

życie

..."

bez xnlł.oścl

zb)"Ł ;est jałowe.

Nie mówię jut o tero, że przykro j-e6t
przez życie kobiecie nieładnej ...
Cho.ciatby d:1atego, ż.e może ni,gdy nie za
znać Tlozkoslzy, które da~e mi'łość, począw
szy od pierwszychprze~'o1mych S1poi'kań,
po przez na4'cudJnie,jszy w życiu moment,
gdy usta szepczą święte sł6Wlko "kocham", a uszy to samo SłySiZlą Z ust lubej
istoty... o sło,dki,e, o niez~omniane bło
gie chwi1e ... ad! do szału uścislku miłios
nego, który, dając roikosz niebiańską, za
razem koi wszelkie bóle, tr·os.ld, przykroś
ci i udręlki ... Ni,emasz nad to piękniej
szyoh chwil na tym pado1le łelz ... Nic, nai
bogatsz,e skat"by, najrozrzU'tnie,j'S.zy Zlbytek, najwspani'a lszy tryb życia, najwyisze zaszczyty, największa sława nie może dać tego, CD croł, e sam na sam z ukochaną ist01ą cho'ćby gdzi'C·ś na poddas.z,u
kamienky wi,elkomiejs:kiej czy w z<l;pad~
łej l-epiance głuchej wioszczyny ...
Kto nie zaznał tego na,jcza!"owrueiszego uroku życia, gooz.ien jest naprawdę li
tości i pożałowania ...
•
(D. c. n.)
przej'ść

••1!XPRESS wrr:CZORNY'"

P. K. D. wWarnawie . -.:. gni8l~em lałnerlJDO~OrOWYl~.
WczoraJ

władze

wojskowe aresztowały 8 podoficerów, którzy
byli spólnikami bandy ~uchsa.

~hI

. . . .·łowaala OJ'1Iiłlnych
adherent6w l
pomoadkn bandy Fuchla cIoprowadz.
at do kłębka, tJ. do instytucji woJskoWJch. Po uJaWDIenlu r6łnych sposobów
.legahaego swalnłanla I wolska popiłO
","ch, Ialde słoeowal Fuchs I S-ka. słwler
d~ łe fałszywe dokumenty zwalniaJą
ce od słułby Da pewien okres musiały
byt wydawane w porozumienlu I pewny
mi łunkaJonarjUU8lDf woJakowemł w P.
K. U warnawsldet.
.
tei 'W dniu WCliorafnym slEleroW1łIlQ kroki śledcze. Okazało sł" teP.
K. U. Nr. 1 było owym cenu.alnym s!Dłaz
ałenyst6w poborowycbw

Tam

deIQ Iałaenhr.. . . .

były bwdzo bezczelne i oparte Da ruty
nie-aferzystów w rodzaJu Fuchs6w, kt6
rzy uprawiali je od 20 lat, zaczynając
jeszcze za czuów rosyjskich. Tem się tei;
tłomaczy fakt, te przełożeni PKU. mogli
fałszerstw tych tak umiejętnie prowadzo
nych istotnie nie dostrzegać.
Wczora'szy dzłe6 poświęcono w ca
łości Da ręwizję aktów i ksiąg PKU. Nr. 1
Wynik rewizJi oraz konfrontacji posiada
nych dowod6w rzeczowych sk06czyły
slę cDa winnych· Jak najfatalb:~ Władze
woJskowe zarządziły natyc
st aresz
.tomnIe 8 podoficerów zaplątanych w
Fuchu.

1Wo.:u.:&cle pł8ldędze

tP ud1aiy6 . .

Warszawa, dn. 25 września
PIERWSZA PRZEDG. WARSZAWSKA
Nowy Jork 5,16
Londyn 23,02
Paryż 27,17
Belgia 24,85
Szwajcarja 97,90
Wł.oohy 22,56
HoJand,a 198,65
Praga 15,12
Wiedeń 5,26

tei niecnel robocie cIominujące znaczenie
W komisji śledczej rewidującej ~ię
Iti PKU. brały udział . władze wojskowe
oraz policja polityczna.
Wczorajs~y wynUc rewizji. ksiąg PKU
oraz przeprowadzone ostateczne docho DRUGIE NOTOWANIA WARSZAWSK:
Dolary 5,19 i pół
duma zakończone aresztowaniem winTendencja dla walut be z~mianv. dla
nych ~6b jest już ostatnią kartą śledzt
wa w tej · .iel'Ze. Poza płk. lek. Zapłatyń akcji utrzymana.
ares%łowań oficerskich żadnych nie
było. Blisko 100 aresztowanych, śród któ
TRZECIE NO TOW. WARSZAWSK1!.
Bez zmiany.
rych przeważaJą- członkowie bandy fał
szerzy poboroWych, oddani już zosłali w
ręce sądu. Tak więc sprawa nielegalnych CZWARTE NOTOW. WARSZA WSKI!,
Londyn 23,20
.zwalniań została zlikwidowana. Epilog
Dolary 5,19 i pół
odgrywały w zaś rozegra słę Jał przed kratką sądową.

sm

PRZEDGIELDA GDANSKA.

Plotki walutowe.

Złoty

108

Warszawa 107,50
Dolary 5,61
PTU'kazy na Warszawę
PRZEDGIEŁDA

5,19

AKCJOWA

Bank Zaehodnl 2,05
Baaik Kredytowy 0,22
Bank Przem. Lwów 0.50
Ceg1elski 0,71
Sta,rachCJWi,ce 3,20 -

3.18 -

•

3,2'

RudzJci 1,65
Ostrowie.c 8,15
Modrzej6w 6,15

-

Lilpopp 0,80
Pa'l"owozy 0,42.
Nobe'l 0,80 - 0,70
Węgiel 4,90

...

Cukier 5

Siła

Lafolette

O niemcach
amerykańskich.

SpecJalaa .tutba

telegn.fłczu

,.Expressu-,

NEW JORK, 24
~,"
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Przed kilku dnfaml

"::dU~ 1c:::.a 1-==..1 l ~ l ill::!.AlilllC::.a l

września.
się tu

odbył

wl elk l wf et ni em eó w am erykaiiskich,
'n~
Dal' ostatn',dZle,'"
na którym przemawiał równie! kandydat na pretydenta Stanów ZjednoczoII '
l)ych, Lafblette.
~
Mówca podkreślił w lwem przemó"'"tatnl
dzlefin
lilii
• la ~ .
wienłu
wielką rolę, jaką odegraU
O~
niemcy w odbudowie Ameryki.
~S'~!!~~!!!!1rJ!!~~!!!!Io.__.-~
40.000 osób · przysłuchiwało się
~
4&+
.... mowIe Lafoletta, nagradzaJI\c mówcę

~ran~-KI

D
TEO----

II!!!!!!I-------!h\"
•_----"---",'ł.
..

_ . . ."""".:-- =.... ---

PARASOLE

mąskle

I

"

damskIe

Laski eleganckie

pI '

A

· k

PÓWhm~~edPeł~ ~ n~jn~s~
,~. JR
RK118 nłIf I[ll
U Un H

DAMSKIE KAPELUSZE

po nlljta1iS%ych cenach dostał motnl 11

22 PIOTRKOWSKA 22

poleca

Najstarsza ftrma

•

W ~odD

POB. ' [lotby

instler

załdou

w .. JaM.

. PIOTRKOWSKA 175-a
Sołłdne reperacje na tądanie
poesekmła. I(rycle parasoU.

.na

WIelki

Cmy In IODKBREft[Jl) Wielki

\a.l "bór

WYbOr

'II'

----~"
"')~=
,---______
1'.,

lld

I. H. POZNANSKIEGO,
Slenklewleza 22.

piesek
w sobotę 20 wrześ

Wykłady języków:

angielskiego, francuskiego i niemieckiego

dnia l

Zaginął

października

nia r. 1;>. mały czarny podpalany, bez
uszu i ogonka wabi się .Sapuś· proszę odprowad%ić za
wynagrodzeniem na
ul. 6-go S!erpnht 76
S Lewandowsld.

NOTOWANIA BAWEŁNY•
Nowy Jork, 24 września:.

~.~

chor~by koble.ce Cegielniana Ne 57 amerykańskich.
I akuszerja.
m. 41. od 4-7.
Godz. pn. 4-6.
.

kowska 81 m. 17.
7163-3

Dewb:y. Kurs dzienuy 2 proc.
Londyn 4,46,87
Lon.dryn 60 dini 4,43,75
Paryż 5,28 i jedna czwarta.
Amsterdam 38,56
Pra.ga 2,99
'
Berlin 23 si~dm ósmyen.

Dcrwóz bawełny do portów Aitlantyli1ł
W związkU z powyfszą władomo§- i Golfu. 33,000
clą gazeta berlińska »Vossische ZelWewnątrz Im-aju 26,000
tung" pOdaje następującą uwagę:
Wyw6z ao Anglji 2,000
W "Iiamburger Fremdenblatt" ukaNa kontynent 5000
.
zała się niepokojąca wiadomość o tern,
Loco 23.75
jałmby niemcy amerykańscy zgodzili
Pażdzie;nik 23,50 - 23,52
się popierać kandydaturę
Lafoletta
Grudzień 22,80 - 22,83
przy .wyborach na prezydenta Stanów
Styczeń 22,82 22,94

.

Klllislllego 117.. Angielskiego lekcji
3-el dom od Nawrot
i konwersacji u.
Telefon 13-66
dziela nauczyciel.
Zapisy 5-9, Piotr-

GIELDA NOWOJORSKA.
Nowy Jork, 24 wTZ.eŚnfai~

hucznemioklaskami.

Zjednoczonych.
Bez względu na to czy wiadomość
"Hamburg~r Fremdenblattu" odpowiai iDDe, lGbie triKotlDowe l to p.
da prawdzie czy też nie, zaznaczamy
przyjmuje do reperacji. ze swej strony,'że o poparciu Lafoletta
al. 6.110 sierpnia 76; III pIętro
przez n.lemcó;w ·amerykańsklch nie
Tanio, bo w prywatnem mieszko
może narazle być mowy z wielu
. . ._ _ _ _ _ _ _ _ _! względów politycznych..
.
••
Lafolett~ n.a lety bowiem do stron . .
. Dr.
kompletu freb- ł t
d k l ' II t
KlIk Do-Iowskiego
dołą- n ć wa ra y a no-soCJft s ycznego, a
e oWln- 8[ odC:YiećCJ.m.
ogl~dokmil~~~O: program tej .partjl odbiega bardzo
..
Wa
....." znacznie od zapatrywań
nIemców

( KURSY IlANDLOWE l JĘZYKÓW NowotYTNYCH

Początek wykładów

l'e~wa~n~ .
J

i ~wiaifł{) 0,59
Nafta ,038
Spia-ytus 2,70
PU!la 0.40
Spiess 1.50 - 1,55
Tendencja słaba.

Ze sportu.
•
MISTRZOSTWO ZAWODOWE LIGI
WE WIEDNIU.
niedzieli rozpoczęły się w
Wiedniu pierwsze zawody o mistrzostwo
ligi zawodowej.
Spotkania zawodowców dały nastę
pujące wyniki: Rapid - Slovan <1'2 (32)
Hakoah - Sportklub 3:1 (0:0), W. A. C.
-Amatorzy 2:0 (0:0), Vienna - Rudolfs
hilgel 2:0 (O:Ol, Simmering .,...... 'Vacker
3:0 (0:0).

Marzec 23,13 KwIecień 23,21
Ma1 23,35

23.15
23,21

~

Upiec 23,05 -- 23,08
Nowy Odcan, 24 września.

Bawełina Loco 22,45
Październilk 22,44
Grudzień 22,59
St)"Cz.eń 22,68

Ma.rzec 22,89
Maj 22,97

Brema, 24

września.

Bawełna amerykańs.ka 27,77 cent, d"

lu. za lbs.

'~~t\:;,~.e ~~~,.• •~~,. !\'~'A.:l.u."l~'p. .....~~,. If,t .,,'' "' a~~ <".~~
,,. ~ lfi..-:t-,~-:-""fl~'li ....~ (fil'i ifA."'A~tffJó i1i/l'ii..~"Ift'",,'ł'4,.

KADYSZlnU
Tragiczną głębię doniosłego

Ubiegłej

słowa

tego, zrozumie ł odfUm pod pozobaczy! l t!

lcażdy, kto
wyższą
nazwą

czuje

K DYSZl??II
od Jutra

W

CiRAND-KIHIEI
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~tr.

1.

- .....

W Monzu odbyły się wielkie międzynarodowe wyścigi motocykli.
we momenty.

Fotografje p,·zedstawiają bardziej ciekaWywieszona flaga oznacza zwycięstwo włocha, a jak. wiadomo, włosi są najlepszyml
sportowcami motocyklowymi.

nieprawdziwa, gdyż Rakowski przez trzy ZYSKAMY NOWE UZDROWISKO.
Cieszyn, 24 września.
tygodnie w najściślejszem incognite baSKIEGO.
wa w Badenie w okolicach
Wiednia i
Górska wieś Izdebna położona w górAgencja Wschodn.i.lft.
wczoraj wiecz. odjechał do Londynu
ski ej i leśnej okolicy na pograniczu Mało
Wiedeń, 24 września.
Natomiast policja wiedeńska oŁrzy- polski, śląska i Słowaczyzny ma być zan.a życie mienioną na europejskie uzdrowisko. Za
Dziś rano rozeszła się pogłoska o za ma!e. zawiadomienie o spisku
'pordowaniu delegata republik sowiec- szwagra Rakowskiego, który je~t bułga-l wiązało się towarzystwo akcyjne przy po
mocy kapitałów szwajcarskich w wysoIddl. Rakowskiego. Po~łoska okuała się rem.
-:ZYCHAJĄ NA żYCIE

RAKOW-

I

I

kości 10 miljonów fr. szwajcarskich. Na.
razie towarzystwo zamierza wybudowa(
wielki europejski hotel z urządzeniam
dla letników. Podobno rząd również ma
przystąpić do tego towarzystwa. RównI
cześnie ma być ulepszone połączenie ko
lejowe między Ustroniem, Wisłą a Izdeb

n~
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~

Str• .:.

.

.

c

Dziś

Dziś
kUl.:...iL .......!

Wielka
WMilii

"n'"

••••••• n • •

iŁ

'Wielka

L ... __ .........L .. .
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Premjera!!
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_____________________ J

J

Dramat obyczajowy

w 7-miu wielkich aktach

piękność amerykańska

~~-,-,

~

~

~

w roli głównej.

-------------------------------------------Wytwórnia Par~mount, Holywood.
-------------------------------------------Doroczny
m6d w wytwornej
_ _ _ _~

----_..
n

_

_

_

•

~

W akcie I.

przegląd

pracowni nowojorskiej.

~Itatnie mo~y nI

w"M&Aee

=

Muzyka kameralna pod

-) -)

P renumerata ·
.....
•

:XPfBSS

wieczorny i ftapublika

łąnnia zł.

...

5.5U

A.--

dyrekcją

p.

Początek przeds;;;eń '~.. ";odz. 5-e
=

.,

W Łodzi zł 250 mIeslęczule - Zamiejscowa 4 złote
miesięcznie. - ZagramclI 7 złotych mIeSIęCZnie. -
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Og oszenla'
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Efsie Ferguson

===

p. 'p.
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ZWYCZAJNe: .; ({t .szy za wiersz milimetrowy (na strome 10 szplt.) W Te((SCIE ~5 gr.• n wIe "Z !lll.~;
trowy (na str.4 szpalty). NEKROLOGI i NADESŁANE: 20 groszy za wler,z mlllmetlowy (na 4 SZU'IJlV
Z.ręczynowe l zaślub. po tekŚCIe 4 zl. Z~ mIejscowe o 50 proc. Za::rlill. o 100 proc. drożej. Za ten.iin ....
druk ogłoszeń admlnłstr. nIe odpowladą. Drobne 6 Er. P093u.,lwanie pucy J l:rosze- NaJmnioJst. .. ';0 g <:sy

Odnoszenre do domu 20 groszy.
Redakcja i Administracja, Piotrkowska 49. Telefon 27.24,22·14. Godziny przyjęć redakcji 6-7 po południu. R<ikopisów niezamówionych nie zwraca
Każd. nowa podwyżka obowiązuje wszystkie już przyjęte ogłoszenia do zmiany cen bez unrr.edniego zawiadomienia.
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