y-.--liiiiif'i"'-_5Na-25---2'

R--O-I-(-11-.":""1---Ł"""Ó-D-r'Ź,-P-O-N-I-EO-Z-IA-Ł-E-K-3-,-U-S-TO-P-A-O-A-19-24-r.---:ll~~--N"""UM""'E--R....n_p""'OJ""E-D-YN-:-·c
....z. y-l
. . . .s--O
. . . R. ....o....sz...

•
opiera

•

al wina

a

•

na podniesiel1iu produkcji

SIę

•

ureg·uIowaniu

1

kwestji mieszkaniowej.
Londyn, 2 listopada.
Baldwin, bawiący obecnie w Reading,
opracował z sekretarzem swoim projekt
mowy t~onoweji Baldwin zamierza poło..
żyć główny nacisk na rozwiązanie kwestji mieszkaniowej. Nowy rząd będzie po-

I

dwin projektuje utworzenie 'komisji, która NOWE ZWYCIĘSTWO KONSERWAKonserwatyśd, połęczywszy się z h"b6
będzie czuwać nad tem, ażeby różnica
TYSTóW.
rałami, osiągnęli całkowitą przewagę nad
między kosztami produkcji a cenam~ kt6
Londyn, 2 listopada,
Labow Party.
'
re płacą konsumenci, nie była zbyt wielka
W sobotę i w niedzielę odbyły się w
Dla kolonji jest projektowane wprowadze- 30 gminach Anglji wybory do rad gminuc~yni
.ue ulg taryfowych.
nych.
Specjalna słutba telegraficzna ,,'!.xpressu",
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łQwanla nowego Tząd~ idą w kierunku ułatwienia dla handlu i przemysłu attgiel-

W . ten sposób zamierza ' r.ząd
wzmocnić ruch handlowy i wytwórczoŚć

skiego.

a tem sam~m przyczynić się
do zwalczania bezrobocia. Dalszym rów· .
nieź ważnym' punktem w programie nowego rządu jest zwalczanie drożyzny. Bal
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LONDYN, 2 listopada,
Prasa angielska 'omawla nadal bardzo obszernie wynik wyborów I stara
się uzaSadnić tak kolosalne zwycięstwo
konserwatystów.,
"Manchester Ouardlan pIsze: Los
chciał, że prty obecnycb wyboraCh
wraz z part)ą liberalną J)onlósł sromotną ' porażkę Jej przywódca Asqulth.
Nie zejdzie on prawdopodobnie
Jeszcze z trybuny politycznej I kto
wie czy nie podda się woli ludu, który pragnie by w Ang1)1 Istniał system
dwupartyjny I ' wstĄpl 'do ' partU ' konserwatywnej.
E. S.
lł

przemysłową,

r

Asquith.

••

Uchwały

czeskiej partji
klerykalnej.

SpeoJalna ,łutba ' telel!rafic%na "Expressu".

Prasa angielska o wizycie
gen. Sikorskiego w Paryżu.

Czeska partfa kterykalnana ostat-

nim swym' kongresie partyjnym ' ~o·
wzięła uchwały slderowane przeciw
obecnej polityce zagranicznej Czech.
Powzięta reZOlucja brzmi" Naród
tzechosłowackl odnosi się z wielkim
szacunkiem dla narodu francuskiego.
jedn~k nie może w taden sposób '
zaaprobować ' obecnej polityki rządu
w stosunku do FrancJi. Należy dążyć
do rozbudowy stosunków z Polską,
oraz wszystkiemi inneml narodami
słowiańskiemi.
M. 'N.

Walka wyborcza
w Niemczech.

Specłalu.a .łutba

Noworodek, który w trzy tygodnie po urodzinach zachorował na uwiąd starczy.

.......

Rys. St.
.."

Specjalna służb-iI- telegraficzna "E:x;pressu".

D.obrzyłiskl.

E'

SanacJ-a

Ile Ameryka pozy·
Europie.

NEW-JORK, 2 LISTOPADA.
ostatnio ogłoszonej
statystyki okazało się, i i Ameryka. do pory obecneJ udzieliła
':;uropie potyczek na ogólną sumą około jednego mIlJarda dolarów.
.
H. T.
Według

Aresztowanie szajki szpiegowskiej wl(ijowie.
Specjalńa słutba te)e.l!raficzn~ .. E;ltpressu",

MOSKWA, 2 listopada.
"Ros'łc:~" donosi 2e Ki]oiWa, iż
..nzo_~aj aresztowano Idlkanaśt=ie
osób, nć4leiących do olrga~j:;zacji
52!piegowskiej, fd:6ra ~yła rzek.omo zorgani;!tOwcaria przez poh.ką
komisie reparłja.cyjna,.
X.

LONDYN, 2 listopa9a.
Dzisiejszy "Manchester Ouardian·
stwierdza, iż celem podróży gen,
Sikorskiego do · Paryża jest wzmocnienie sił morskich Pólski. FranCja.
chce powiększyć flotę polską, bY
z jej pomocą móc powiększyć wpły
wy swoje na Wschodzie.
E, S.
Największy

ny na

e

BERLIN, 2 listopada.
Agltaeja wyborcza w Niemczech
puy;blera coraz o3trzejszy charakter.
zakładów Casłiglioniego.
NacJonaliśCi zarzucają demokratom, Iż
oni to swoim postępowanl.em wywołali
Specjalna słutba telegraficzna "Expr,:ssu".
nowe ,wybory, natomiast demokraci
WIEDEft, 2 listopada. mości fabryczne oraz inne objekodpiera\ą stanowczo ten zarzut. Walka
Sanacja zakład6w Casilglio- ty przedstawiają jednak taką
wyboTcza toc~y się około dwóch pro_o nego postępuje bardzo szybko samą wartoś~ i czynione są wyblemów: Ochrony republi~1 oraz unor- naprz6d.
sił ki celem uzyskania pożyczki
mowania stosunków wewnętrznych.
Ciekawe jest to, te Bosel, zag,r anicznej pod zastaw tych
H Z. kt6ry uwatany był za .najwię-' nieruchomości. Castiglioni ma
kszego konkurenta Castiglioniego nadzwyczaj
bogato urządzone
czyła
r6wnleż bierze udział w tej sa- młęszkan,ie. Same obrazy jego
nacji.
.
posiadają wartoś~ S miljon6w
DługlCastlglionego wynoszą dolar6w.
W. S.
100
Specilllua słutba telegraficzna " E x p
rmiljard
e s ,ów
u koron
" , · Hierucho-

telegraficzna "ExprelIlU".

tunel podwodświecie.

SpecJalna służba telegraficzuil "Expressu".

HOWY-JORK, 2 listopada.
Wczoraj zosłał oddany do użytku
publicznego naiwlększy
tunel podwodny
świecie pod
rzeką Hudson. Tunel ten łączy
Nowy.. Jork z miejscowością "ewJersey.
N. T.

"a

Dochody miasta Beaumont

obło2:one aresztem za długi.

Ma~istratura miasta Beaumont w sb.nie Texas dochodami i podatkami szafowa"a
bez zastanoWl'enia. ZapToW18.dzol\o
1
...........
2 ....
__
'!!"'
. _
rozmaite z1liPełnie zbyteczne ulejszenia,
wie'lkomicjs'kie, a wynalazcy, elektrCYI:ech.
.
. nicy i inżYnierowie przy~odni mieli się
Załatwienie
mięws~ąpić.
tam bardzo dobrże.W .koncu po labaoh we
AnglJ"ą .1° TurcJ·ą.
N.,
, sela nastąpił smu:tek. ;Wierzyci~le, nie 0-'
~
.
~
,trzymuiąę: zapłaty za ·.1iajwa,żniCiJsze dost!;
Specjalna służba ' telegraficzna "Expressu",
Specl,lna służba telegrafic%1lA ... Expr.e-ssu-;· wy, zaskarżyli m.agis't1"at d.o sądu federa1PARYŻ, 2 listopada,
RZYM,. 2 listopada. nego w Texas.
.
.
Prasa kat~licka ' o';:'awia ostaSą~ k{~n.aczrłtżtC'h sy~~ykeó;Vw~~::
Konflikt między Anglją i Turcją
o Morsui został na razie uregulowany tnlo sttosunek watykanu d~ Ligi owyc, ' o.r~y ~~ec a 1 na młeJSC D
w Brukseli zawarciem prowizorycznej Harodów ' i śtwlerdzaj ze Waty~an i1 r,a dc6w m1e:jSi~1eh ,pod Ik~ra<tere. ~ ~za·t
,
powinien domaga~ się dopU,~z- su \I'rę~low~t.l11l: dług(>w wzedstawIClele
u~b~~dwa rządy żobowiązały się do (zerIBa Jej • praedstawicłela ~o tlIas'y Wl~tzyelelh zarzą~zaJą. Uas ą ~Zy:
wycofania. swych wojsk z wskazanych Ligi 'Narod6w, a to 'ceiem ochro. tern .cały skład ~ą.giśtrattiry ź~sU,
o
przez Ligę Narodów terenów do dnia nu finter'e~óVJ kośdoła kato Ile.. bowlązków usunIęty·
15 li:5to·)ada.
kiego, sZC:2eg6lńee w Pales.'tynł·e. .
.
U:no~a ta nie przesądza pólnie;- "Papolc d'aan~" donosi nawet,
!'zęi:fo d dc.::,ityWJ1C or O l1regulow,mia i:i: Watykan plDstanowił wetąpić
granicy mi<::uzy Turcją i Al1gJją w do Ligi Narodów z iądaniem do..
KĘ"
Morsulu.
1. A. puszczenia jej przedstawiciela.
,'
.
•

dzy

){onfliktu

Watykan ch,ce..
. .Lioi .arodów.,
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Przeniesienie zwłok
Leona XIII

w Chinach

i jaką rolę grają w chiń
skiej wojnie domowej obce
państwa.
Już przeszło

dwa

miesiące toczą się

w Ohinach walki, których powody trudno
odgadnąć

nawet czytelnikowi, cokolwiek
lepiej obez.nanemu ze sprawami Dalekiego Wschodu. Chiny b)4y zawsze, a zwłasz
cza od chwi1i ogłoszenia republiki, to jest
od roiku 1912, terenem walk wewnętrz
nych. Państwo to jest ogrromne, rozpada
się nawet i pod wZlględem geograficznym
na knka części, które żyją życiem prawie
te odręibnem. Jedynym łącznikiem za cza
sćw mODJatchji była osoba cesarza, jest
więc rzeczą naturalną, jeżeli dziś przy
ustroju republikańskim biorą górę żywio

•

odbyło się

w wielkiej tajem..
nicy.

Jak już wiadomo z depesz w dn. 22 ub.
m. odbyło się w Rzymie pueI)iesienie
zwłok papie,ża Leona XIII z kościoła św.
Piotra do Bazilica San Giovanni in LaŁe.
rano.
Przeni;sienie to odbyło się w nocy, "
absolutnej tajemnicy, gdyż Watykan nie
życzył sobie udziału tłumów. Obecni byli
tylko kardynał Merry deI Val i kanonicy
kościołów św. Piotra i św. Jana.
Kanonicy kościoła św.Jana przedstawili kardynałowi Merry deI Val własno
ręczny list Ojca św., który łaskawie zezwolił kapitule tegoż kościoła objąć w
posiadanie zwłoki Leona XIII. Było bowiem życzeniem zmarłego papieża zostać
pochowanym w bazylice św.Jana, która
jemu właśnie zawdzięcza swe wspaniale
W myśl umowy londyńskiej wojska francuskie stopnao'No odnowienie .

ły odŚJrocl'kowe.
.Pierwo~nie się zdawało, że ~ozruchy w opuszczają

ChInach me p1'zekroc.zą r,ozmlaró~ tam
tak częstych prób pOjedynczych wle·l korządców prowinCijl uniezależnienia się od
rządu centralnego w Pekinie. Namiestnik

~~i;:2ni;:a;:~u
ni:ep:li~!ński:g~~
Rząd centralny wysłał przeciwko niemu

okupowane tereny niemieckie. Ilustracja nasza
przedstawia wymarsz wojsk francuskich z Dortmundu
•
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zakład
Film~
spłonął doszczętnie. Płomienie

a

Wielki
filmowy "Topical
Company"
z niebywałą szybkością ogarnęły cały
gmach. W chwili wybuchu pożaru, w zakładach znajdowało się przeszło 100 osób
wśród artystów i personelu powstała pani'ka. Ludzie cisnęli się do drzwi i okien.
Pięć młodych dziewczyn wprrost osza
lałych z przerrażenia wy&koczyło oknem,
raniąc się śmiertelnie. Ludzie uciekali poprzez palące się schody; większość urato
waIi przybyli strażacy, często z naraże.
niem własnego życia.
Mimo energicznego ratunku m omen.
talnie prrzybyłej straży ogniowej, cały
gmach spłonął doszczętnie.
Przyczyną pożaru było krótkie spięcie
które wywołało eksplozję maszyny t. zw.
bębna, używanego do suszenia fi~mu WieI
ka liczba gotowych zdjęć - spalona. Stu
ty oLbrzymie.

si~ne wojsko, które opanowało Szanghajem i zgniotło ruch rewolucyjny, ale w tej
Najwięcej
chwili podni6sł bunt namiestnik Mandżutji i ruszył na czele swoich wojsk tla Pekin celem obalenia rządu.
Równocześnie wybuchło powstanie w
usługach
prowincji Kanłon, a na czele jego stanął
Sunyatsen, p:Cmlotor rewoluc'ji roku 1912,
która doprowadziła do oba1enia dynastji i
z8iPTowadzenia ustroju repulbHkańskiego.
Nowy Jor~ w p af.clzierniku.
.Wlpt~, .iednak pa r:tj i LafiUette'a
Szanghaj i Kanton są ośrodkiem ruchu dą
Wybory prezydenta, które wyznaczo ZWiększają SIę znaczme l po wyborach
żącego nie tyle do roibicia cał, ości pań- ne zostały na 4 Jisttopada wzbudziły tu- zaP.7 wne zabierze się on d~ szerszej agistwa, ile do tego, by w państwie uzyskała taj wielkie zaintresowanie.
tacJI na rzecz; swego str~nD1ctwa.
przewagę jego południowa, postępowa
Coprawda og&lnie twierdzą, że naród . W roku 1920. w god~1Dę po wyborach
część nad konserwatywną bardziej w azja amerykańsihl z apatją prrzypatruje się Wladomo było, ze Harding został prezytyckich !pojęciach i fQrmach życia zagrzęz wa1ce wyborczej. Amerykanie nie cho- dente~.
..
.
ła północ.
dzą na meetin,gi wyibQrcze, gdyż wolą. PZIS ~pewrue ~ędzlemy czekać moze
Z tej walki między dwoma wrogiemi przysłuchiwać się mowom wyborczym l k1'l'Jka ~ n.a wywk wy'borów.
częściami właściwych Chin chciała Slko- pnez radjotelefon. Zresztą nie mają
den SIę -cw,aży, że. wybory. przerzystać Mandżu'1'ja, by się ;eszcze więcej nato zbyt wie1e czasu.
prowadza obecme pa'I'tJa Coohdge'a,
unieza1e:!ni. ć od Chin. Lud'tlość MandżUT'ji
Jeden rodzaj agitatorów cieszy się k~óra ma, ogro~y wpływ na ich prze!'Óltni się od tu,dności chińgkiei, za czasów tylko powodzeniem tłumu; są t. zw. ,soap b.i,eg, a ~1JIlO to we :;zy na zupełne zwy
monarohji prowincja ta miała stanowisko box", czy pewien rodzaj mówców ulicz- ClęStwO: to prrzekonamx się, ja~ z~iękdominujące w państwie, bo dynastja była nych. Zapasy na listy wyborcze są bar- szyły ' ,SIę wpływy partJI robotmczeJ Lamandrturską i gł6wnie na Man<łturach się dzo si1ne i przewy'Ższają zna·cz:nie liczbę fol1e te a.
BerI' 2 r st
d
senator La foll~tie nie czaruje słuopierała.
zapisanych wyborc6w z roku 1920.
,.
ID,
l opa a.
W tej wa.lce nie obeszło się - jak zwy
W
d'
b'
yt' dl
chaczy potęgą swej wymowy, lecz arguW komItecIe centralnym Banku Rzefdi! _ i bez wpływów obcych. JaponJ'a
g sZkYSł~y zal.ta Ją so le P arue, t a - mentami. P'1'ogram jego !rÓŻni się zna- szy ZW1I'Ócił się prezes dr. Schacht w oA merryce z a.
cze o oka .po t yczne Iwd'
. od programow
' pozostałyeh d woc
' h ~LryC
_J.
h s ł owach przeClWf
. k o .l.'"
W'9p1erała frondę pdłudniową sowiety zaś kim
.
b
. cznle
u,t.tsteJszeJ• POIzawarły traktat z MandżuT')'ą' uznaJ'ący J'eJ'
l SiPoboJem. prrzyg ą alą S1ę o' ecnel partji i d!ltego nazwany jest radykalnym. lityce kredytowej i wskazał, że na czele
, w a ce wy orcuJ.
N' . t t
. r
.k
ł'
1't k' . ' . . t ' . .
s~mo dzi elność J?l'zy fikcyjlIlem zachowa- Ot6ż spokói ten {qumaczy się tem że .l_~_tlóes o AProgram StOCI~ l&tyczdo y ,. J~ P;z)"SkzteJ.!.o l' y bl'IPlewę~eL~ 01, oSlągnKl ę OlU terytO!'laln~1 całości państwa chińskie wyni'k
b
h •. ~.n.. ów . t b 'd
D1eK rzy w meryce s aralą SIę oWlesć, Cle a
...... ego t ans u p.amlczego.
ogo. !ra~tat zu~ełnie analogiczny do ukła- niepew;y.'ecnyc
vv Y'uor
Jes
ar zo ale słaby progra~ postępu i demOlkr~cji. nieczną jest najwięk~za. oszczęd~o~~ we.
du, ,akt w SWOlm czasie Zlawarł rząd carW lk
. d
t
W ps)"ch010g'Jl amerykan po wOlnle wnętrzna oraz potameme produk'clt, wocze gó1'
lki z Chinami względem Mong~ii
. t a .a bmędlę . zy
nż~ s. ;tkont- zaszedł znamienny zwlI'ot.
bec czego prroblem ten wybija się na ezoW chwiH, gdy wojska mandturskie nt~ wamI
Z1.e
a.
~1,~ ~l 'k t rt~
Każdy nowy reforrmator, który podaje ' lo polityki walutowej.
~?liżały się Jut .pod ~ekin, objął. ~ierow- :d:c;d!w~~yn:~s~ś~egło:~, P;d ~ ~urowej krytyc.e stos;un~i an;eryka~s.kie
mctwo nad 'WOjSkamI rządoweruI Jenerał przy obecnych wylb
h
. Y_ Jest b.ardzo ~Il1łe wldzlany ,1 zyskUje w
.
J.en-Hu-Hsiang, ch1'Ześcij'anin i opierający szy od wielu lat, o~~~~z ~~tch C~~d~- kootiln?l c~a~e popul~oŚć.
SIę na wyborowem wojsku ziożonem r6w dató si"
d
lk' k d d t
Tej zmlame nastrojów właśme Lafolnid z samych chrześcijan 'Walczy w imię dem~- ta.Je Jeszkcztóe o wa l d an y a leHe zawdzięcza swą popularność.
dn •
.
O'Kra yczny,
ry rOZ!porzą za znacz
.
~ac h owan1a go OŚCI państ:na i reformy ną liczbą zw01enników.
--~ego, łak dotychcza~ nawet t ze skuttkłem.
J e st t o senat O!' La f oJlie
,~, tt e ,
W AMERYCE ROZPĘDZAJĄ CHMURY
Z teg-o też powodu moie dojść do roz
Agencja Wschpdnia.
,prrosz.kowarua ~os6w wyborczych i tymLondyn, 2 Hsbopada.
samem, żaden kandydat nie osiągnie poDziś dokonały woj$kowe samoloty
Kr6tka ody.sea berlińskiego ilrzebnej większości głosów.
Gdyiby Zatlze& taki wypadek, to we- me1'Y'kańskie pierwszej próby roz;pędze Choroby skórne i moczopłciowe.
oszusta.
dług konstytucji parlament (izba niższa) n~a chmur zapomOlcą zaele'ktryzowanego
Cegielniana .He 43.
plasku.
Pan Max Unger, młodzieniec 30 letni, przysta.płThy do wylborru prezydenta.
Próby
wypadły
bardzo
pomyślnie.
Przyjmuje od 5 - 8.
był unędnilkiem bankowym w Berlinie.
Głosowanie wówczas odbywać się
~
--..~tr· ~ ., ';' •
'
PewnegOI razu widok: rulonów i pęków musi według stanów, przyczettn każdy
bannot6w był zbyt wielką pokusą i Ungerr stan posiada tylko jeden głos.
opu~cił bank i Beroo, uwożąc 120 tysięcy
Obecnl'e jest ;ut rzeczą pewną, te
marek złotych. W ki1ka dni b)4 ~uż w Bia gdyby doszło do takich wyborów to i
rritz, utywafąc komfortu po wapaniałych wówcza's taden kandydat nie otrzymałby
Pałace-hot • . Nii! zauwatył jedna.k wcale z,bytmei wi'ększości g'los'ów.
że jest ptlnie śledzony. Przeciągające się
W m~ konstytucji przewodniczący
formaln06cł biW'okratyczne pozwoHły' Un senatu jed eo ipso wiceprrezydeotern
ge!fowł bawi'ć się doskonale w Biuntz, a Stan6w Zjednoczonych, a w braku prewre.zei. 'Wsłą~ć do expressu w kierunku zydenta otrzymUlje jego władzę.
'Paryta.
Taki wypadek miał miejsce Jedynie
Ni.nem mu było jednak dojeohać do raz w ,r oku 1837.
samej .t~Ji.C'y. Kiedy w ~rleanie wysiadł . Na1ety wziąć pod uwagę fakt, ie 4
do bufetu na szk1anikę plwa, aresztowała lIstopada r. b. odbędą się również wy_
go poHofa francuska w towarzy&twie u- bory jednej tneciej członków do senatu ,
raędnłk6w ambasady niemi~ckłe,.
. D~o •szans wyborczych mają republ~kan:e 1. gdyby przeprowadzili o~o
- - - --'- Wlednią Hc7lbę swych zwolenników, to
KONGRES CZESKOSI..OWACKIEJ
senat znów byłby bezsilny i nie miał zde
PARTJI KOMUNISTYCZNEJ.
cydowan7i większości. Władzę prrezyPolaka A~encja Telegraficzna.
denta objąłby wówczas sekretarz stanu,
P
2 l'
Hughes.
•
raga,
1stopada.
Taki rozwój wypadków parlamentarOtwarty ~csłał tułaj kongres czesko- nych napawa świat handlowy obawą _
Iłowackiej partji komunistycznej. We- Myż wywoła dhtgi okll'es sta~naąi w
d.ł'ug sprawozda.nia generalnego sekll'eta: ha?dlu i przemyś1e. Mimo wszystko spo
wyno, SI dz.lewać się na.leży, że CooHdge osią~nie W Ameryce czynione są obecnie próby z nowymg rod~a •
rza part;! liczba ' członków
.138.996,• wtem 23 ,It'n roc. kobiet. Pol a k-ow meznaezną Wlęk szość głosów i zosŁaoio
5
mi broni. lIusb'acja nasza przedstawia model nowego
Ył P.j!ll~st J,OJ6.)
pr~zydentem Sta~ów Zjednoczonych.
tanku z b,ombami gazowemi.

szans do zostania prezydentem
posiada CooIidge.

Najnowsze zdobycze nauki na
wyborczych.

agitatorów
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Program dyrektora banku
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Rachunek bez gospodarzy.
Zagłoba ofiarował królowi szwedzkiemu Niderla~dy

.,

a . zw.ązek ' "Praca" daje pensje urzędników
miejskich-bezrobotnym.

. .. ' .

Przed mie,siącem magistrat m. Łodzi te; pensji; dlaczego Ie-kk'011lyślme 8~PIÓ 
pieniędzmi miejsikiemi w okresie
miejslk im 13-ą p ens1ę.
gdy rtiema jednego zbędnego grosza ~
Uchwała ta spotkała się z poważne- kasie mieisikiej, gdy wypłata norma~'ne;
mi zastrz.eżeniami władz nadzo'r czych, pe~sii odb.ywa ~ę kapaniną a budltet mie;
które pociągnęły ją pod klauzulę bttd:że- SkI groźrue tJtzes,zczy, pod przechylająŁową ,i uprzedziły magistrat, iż podle'ga cą się szalą rozchoq.u.
'
ona zatwierdzeniu władz nadzorczych,
Czem powodował sl'ę mll'gl$trat uprzyczem między wierszami tego zawia- chwalając tę wypłatę?
domienia województwa odczytać można
C
h • ł
b
.
było, it uchwała ta zostanie odrzucona.
zy c CIa so ie za$karbić w1:~ę'cły
_ Tymczasem związek "Praca" nade's- urzędników, czy t~ poprostu zaletało
łał do prezycLjum rady miejskiej memo- mu na tern, by 13-tą penrsję obrzymało
rjal, w którym żąda obrócenia 13-ej pen- 11 urzędn1'kóW' z:arz~u miejskiego, twosji urzędnik6w komunalnych na zapo- rZqcych tak zwany 1l1agistrat?
mogi dla bezrobotnych, którzy utracili.
Jedno z dwoiga - albo ur:!~dnic,
pracę w roku 1923,
.
..
miejscy z tytułu swego upośa.tenla wintU
Dobroczyńcy robotnik6w kosztem u- otrzymać 13-łą poo'sję i kasa miejska ten
rzędnili6w komunalnych. motywują swój wydatek może pokryć albo też unędllli.
wniosek w nas'tępujący sposób:
kom mietsikim ten dodatek jest ruepo"Pracownicy magistratu pracują cały trzebny, w6wczas nie może byt nlow-.y
rok bez .przerwy i nie znają, co to kry- o tadnej pOZyCJi 13-CIj pensji. ·
,
zys i bezrobocie i z tytułu niewypłacenia
Demagogiczne zaku'sy~wiązk1,1 IIPraim tej pensji nie odczują żadnego u- cal" kt6ry chce być dobroczr*cą bezszczerb ku, natomiast dla tych robotni- robotnych kosztem urzędnik6w miejskich
ków będzie t'O wie,l!kiem dobrodziejsof:wem winny' się spotkać z należytą odprawą,
Tak, bezwzgiędnie, pracownicy ko- tak magistratu, jak rady miejskie; i mą·
munalni pracwją rok bez przerwy i nie Z'kÓ'W urzędniczych.
,
znają co to kryzys i bezrobocie...
, W przeciwnym bowiem razie władze
Jeśli więc niewypłacanie 13-ej pen- J komunalne wystawią sobie , świadectwo
sji nie stworzy db nich uszczerbku dla- narzędzia partyjnej demago,gJi a.gItacyjnej
,- 8Zczego magilStrd uchwalił im przymanie narodowelj partji robotniczej.
powziął uchwałę przyznającą urzędnikom wał

Dłużnik do wierzyciela:

Albo mi pan \ zwróci weksel, albo jedi umrę na śmierć... '

nocześnie zastrzelę się, otruje

i""

Rys. A. Szyk.
4

•

ME

ci;

. Niechlujne' wykonanie dwuzłotowych monet

srebrnych
ułatwi
, Ministerjum

.

ich podrabianie.

skarbu w tych dniach

ogłosiło
komunikat, wyjaśniający, iż:
część dwuzłotowych monet srebrnych"
jakie ukaią się , w obiegu, posja,da nie
zbyt wyrnziscie odciśnięte odbicie orła

i postaci kobiecej, wskutek zbyt powierzchownego wytłoczenia.
,
Ocl soboty dwuzłotówki , ukuały się
s.ię w ąbiegu i ,publiczność stwierrhih.
t ,e istotnie nie'ktÓ're egzemplarze od znają się rysunkiem jakby zamazanym.

Oto z jednej strony monety "znajduje

się figura orła, z drugiej ' zaś postać ko-

bieca.
'.
Obie głowy powinny by,ć zwrocone
w jednym kieł'unku. .
I ymc.zasem do mOI~et naszych zasadę tę S10S<lWano dowolnie.
Gdy jedne egzeIlliplarze są normalne,
na innych kaida głowa: patrzy w odwrot
nych kierunkach.
W sumie otrzymujemy groteskowe
wrażenie, iż jedna głowa odwraca się od
drugiej
.
,
Co gorsze - ułatwia to ewenhtalnie
robotę fałszerzom, gdyż powoduje cha-

B'" łoby to jeszcze brakiem shsunkowo drobne; wagl, gdyby reszty traMportu nIe cechowało rażąco niechlujne wyotycznoŚć.
konanie,

Tragiczna

śmierć

Przetańczywszy

tancerki w ramionach
tancerza .

12 godzin w ciągu doby,
z wycieńczenia.

zmarła

Magistrat

umiał zaprzepaścić sprawę

, elektrowni
ale nie umie

oświetlić

Istnieją w Łoazi bardzo ożyWione ' arterje uliczne, kt:6re me posiadają całko
wicie oświetlenia należy do nich cały
gompleks ulic w okolicach dworea fą.b
rycznego - a więc Węglowa, Kolejowa
i Składowa, na których panują egipskie
ciemności.

Ulice te są bazą operacyjną mętów
ldóre posiadają schronienie
na niezliczonych placach, znajdujących
Niejednokrotnie przestrzegali higje- spragniona tańca panienka nie "sprze- się na ulicach.
Jeżeli obraz ten uzupełnimy "górniści, 'iz wielkie nrebezpieC?:eństwo stano dawała pietruszki".
wią dandngi, utrzymujące zawodowych
Na tem tle rozegrał się dramat w je- skim" charakterem tych ulic, utrzYmatancerzy i tancerki.
dnym z' najbardziej uczęszczających dan' ..
dJ •
'fi '
dngów w ' Londynie przy Victoria street.
~u~Z'1eś ..cI ·ds~" kPr.a 'd~ ztl'~em61 o arami
Jedna z tamtejszych tancerek, Mis'S
I
ftamlę:mo C! u ZI e<J o . aue w.
Bełt Roland po 12 godzinach tatica zma:r
, Biedna, pła,Łna tancerka., 10 do 16 !te- ' ła w ramionach swego tancerza.
d~i~ dzi~_ie skakać musi, w ta~t · shimZaledwie wyniesiono trupa muzyka
my, one stepa, czy walca; aby dogoclzić zagrała 'shimmy i gospodo dancingu zmu-'
mło>Cłzieńoo'm szukającym rozrywki w dan szał do dalszego tańca społeczne ~ym
cin~ach.
wypadkiem tancerki. Tymnieludzkim wy
rak samo zawodowy tancerz po "kil- Hskiem sił ludzkich zajęła się pol.icja
kan" kie goOzin z rzędit wykonywa.ć mu'" i jest nadzieja, it lls-tanie niedola b1edsi skoki' 'taneczne i zwracać uwagę by nycb dziewcząt,
;
,
".
.
.
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Kwiatki z bruku wielkomiejskiego.
NAIWNA GABARA.
, Zamieszkała przy Al. Kościus7Jld 93
Marianna Gabara zawiadomiła policję, ii
Jan Woźnia.k (Napiórkowskiego 45) pod
pretekstem ożenienia się z nią, wyłudził
150 zł. na ku,n no dla siebie u:brania ślubnego. Qbecni~, kiedy zwróciła się do niego, ażeby zwrócił jej pieniądze, WO'Miak
odtm6wi'ł jej żądaniu.
(as}
śLUSARZ UKRADŁ STUDNIĘ.
Ślusarz 5,;yja Kcuninka przywłaszezył
~bie części od sŁud!ni, Ity Krzemian, At
Kościusz,ki 27 j o C2iem poszkodowana za

.

ZWIERZĘCE

BACHANALJE.

W miesZ'kailliu sze'wca Józefa Ba11'l.ickiego przy ulicy Ł.ągiewnickiej 33 odbywa
fa si.ę libacja.
Jak zwykle bywa pny identycznych
wypadkach wynikł,a sprzeczka, a następ
nie bóp'k a, podczas której 24-1eŁni Franmszek Pietr~ak ugryzł teścia w twan,
teść zaś kopnął . zięcia w briuch.
Lekarz pogotowia udzielif P9szkodowa
nemu pomocy.

PRZEZ

NIEOSTROżNOść.

Ddś o 7 rano służąca 1S-letnia Zofla
Zajda wchodząc ~o piwnicy domu Nr. 17
, ':y ulicy Pańskiej uderzyła się silnie
ATAK NERWOWY.
w lewe oko.
vi czoraj o ,godż;, 9 wieczorem w Łea.
Udrleiono j~j pomocy na stacji pogoffze przy ittio'y. ~egie1nianej 63 uczeń Jfen towia.;
ryk Janiec lat, 19 dostał ataku nerwowego
Lekarz pogotowia udzielił chłopcu po
OSł.ABIENIE.
mocy, pozo s b.wiając go na miejscu.
W przytuł'ku przy ulicy Łagiewnickiei
NAGŁE ZGONY.
25 Franciszek Gajzler lat 62 upadł z 0W ct~raj Ó 7-ej wieczorem na ulicy Zle słabienia.
.
IOtlej 9 zmarł nagle 60-letni starzec, nie po
Lekarz pogotowia odwi6zł go do z.bior
siad.ający przy sobie dowodów osobistych ni.
Trup zabezpieczono !la mie-jscu. aż dQ
Ie.łści<il władt sa. dQwo~po1icyjnych,
VI mł~s~ka~ln ~ 1ałi'lY Pa.ńskle.1~CZY
tJn~ła nagIe 6O-1tłni,a PaulIna WalnIe.na.
'Zwło'ki poio~tt.wiono na miejscu.
.
~ep,ub'·I' kcU
Śmi~~ć' tias~pitt dl!) pr~byola. kare •
"
I , 'li: •
pogotoWlia..
.

.

społecznych,

Siła - Widzew 1:0' (1:0
Ostatriie spotkanie powytszych dru.
źyn naletało do niezwykle · eie<1cawych.
. Widzew, kt6rego
cechpje ' w grze
prz~dewszystkiem szybkie tempo dobry
start do piłki, górował nad przeciwnikiem, zwłaszcza
po przerwie, i tylko
dzięki brawul"-Owej grze bramkarza Siły
nie był w stanie uzyskać bramki.
. Jedyna bramka dla Siły pa>Cła w 1 m,
łuż p-o rozl?oczęciu gry ze Sltrzatu pro we go łą?zmk~. '
;
,
Po kIlku Jednak mmutach WIdze.
przenosi. grę na pole p;zeciwnlka, gdz.ie
przypuszcza silne atakI.
Tempo ostre przez cały . cns gry.
.

,t

wiadomiła policję.

T J

PA ClE '

n

..

,

,

jednej ulicy.

nych wyrwami i stosami kamłen.i~ to motywowanie k.onieczności oświetlenia tych
ulic, byłoby wyważaniem otwart)"Cb
drzwi.
.
Możeby sprawą tą zilinteresował się

nar,eszczie magistrat, który z t~iem
seTcem zaprzepaścił elektrownię i prowadzi dewastacy;ną gospodarkę w gazo·
wni. .. .
Czas jut, najw'yŻlSzY C!Ł'aszlikwido.
wać pikutkowskie stosunki w półnu1jo
nowem mieście - pol,s kim MaD~e$Łę
rut

Wiele korzystnych pozycji zaprzepaszcza Widzew, zbyt wiele
bowiem
kotUbinuje pod bramką.
"
W 43 m. silnię, nacierają biało-czer.
woni. Z kombinacii ' trójki środkowej
Sltrzela Rahn piękną rogówkę nie uzna
ną przez. sędziego ..:... p<lzycja: spalona.
P.o l)fzerwie ' rialstępują liczne ataki'
Widzewa ' jed1lą:k . dobra obrona
Siły,
uniemottiwia' tej . dfti!ynie l'dobyc:ie 'ta'lzezytnego' punkł1f...
Przewaga Widzewll 'w C'ałej ~ełn.i.
VI
k'
O'
ł '. '.
,
ynik oncowy~:, ro~6w ,",CZftl!
~,2 cHa Widzewa. "
'
.' .
Sędzia p. Krahulec , słaby.
'

Pierwszy radio-dramat
Został
Niedawno lictni

odegrany dla filmu. '

,

.

~

właściciele odbior- narjusz radio • dramatu, którego trdei_
zatonięcia statku ' na peł

ctvch stacji radjotelefonicznych w-e Fran jest katastrofa

cj( posłyszeli w nocy rozpaczliwe alarmy nem morzu,
Słychać było . trzask rwących ~, ,lia,
i wobnia o pomoc ze statku ,vi11e St.
Martin" , który tonął na pel nem morzu, szum fali, zalewającej pOkład, jęki majl.
na północny zachód od wySlp Azorskich. ków, wołapie o 'pomoc radiotelegrafisty.
Na drugi dzien dzienniki paryskie poMimo ieoclnak efektownej insce.nizacji
dnioslv wielki krzyk, aby ratować gint\- wielu słuchaezy nie czuł~ ładnych dreey statek Uderzyła wprawdzie jedna er 8ZCZÓW puera.2enia i . w ~ięk8Z0śdza.
kolic;:zność, że datek o t akiej n.azwi~ nie pe'łniałi, .2. ~~k~ gro.lązdCłjmowtAła
pyl notowany w księgacll lUarynnrki han ich literatura Ed~ara Poe.
dl( we) i alarmy "ginących" były nazbyt
•
• ,
'
w'lraine i afektowane. '
.
W katdym raZIe Jest to plerW'S~ ' P"Ó. Po kilku dniach sprawa sję wyjaśniła. ba "teatru ra4jofonic'znego" i z tego
T Q aktorzy. pary.scy, odgrywali sce· WZil~du zasłu~ule. na uwa~
,.
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"Redakłorzy"- samozwańcy

i ich niecne praktyki.

"Prasa"-magiczne zaklęcie, które otwiera wrota wszystkich sezamów
Prasa. Oto jest d~iwn~, ~agi~z~e .sło-Iwkraczaj~ .na drogę prowadzącą do nieG~r~zą a~oli Jest .ta drug~ "kategor~a".
wo, które stało się Jakąs medosclgmoną zbyt własclwego celu.
Do Ole} zahczaJą S1ę bOWIem osobmcy,
tęSknotą pewnej kategorji ludzi. słowo,
Oddawna dochodzą nas już o tem wieś którym nie idzie już tyle o rozgłos, o hokt6re posiada dla nich nieodpady, tajem- ci, że różne nieodpowiedzialne jednostki nor, o sławę, ile o zyski bardziej realM,
niczy urok i wydaje się im być zaklęciem, podszywają się pod miano spółpracowni- bardziej materjalne.
otwierającem wszystkie sezamy świata.
ków różnych pism i dopuszczają się różDo tej kategorji należą zdeklarowani
Prasa - to nie znaczy bynajmniej w po nych karygodnyc.? ~ac~in~cji. .
szantażyści, którzy zajmują się bądź wyjęciu tych 1udzi - ogrom trudu. praca bez . "Sp6łpra.cowmcy .CI dZ1el~ S1ę ~sad- ł.udzaniem od naiwnych pieniędzy za jaL"
_._1
....~-' • ~-'
mczo "
na .
dWIe kategorJe:
do_ pierwszeJ kak'ś k
.
ł"
lu b tez
·
wytcnmeOl'
a, zaw6d r6wme
ClęZIH.I, Ja'K 10'"
,I
" omproml'tU1ący
ar t Yk u,
-".
,
b'
.
I
d
.
tegO!)l
mozna
zahczyc
roznego
rodzaJU
b'
'
d
.
<fI
•
kt'
ny, prasa - wyuurazaJą so U~ CI u Zle ,
.
,
z leraJą o pism 06 oszema,
ore rzecz
. , d k' d
grałomanow ,którzy nIe mogąc SIę wyte. la .<fd . . ub ZUJą·
.
to wo lne weJśeta o lU, o teatrów, na
. .
,.
zrozunua ,Dls Y Się nie
.
.
.
czyć ze straszliwe) choroby pISanIa, przy
ltoneerty ł - OlC Wlęcej.
każdej' ' ___." podk '1'
ó' , , ł
.
Zaliczyć również należy do tej kateOAłUooJl
res aJą sw J SC1S Y ZWlą
I dlatego tet prasa m.a dla tych ludzi zek z jakimś pismem, uważając, że zdobę- gorji tych sobników, którzy mianując się
taki wielki urdk i dlatego też ludzie ci, dą sobie tym sposobem tak upragnioną "dzienni'karz.ami", zdobywają sobie w ten
me licząc się zupełnie z konsekwencjami przez nich "sławę",
spos61b wolne wejścia do kin, teaków etc.
Losem grafomanów winien z,aopiekoGrasował w roku zeszłym po rÓŻnych
swych czynów, podszywają się bezczelnie
pod miano JM"asy, choć w rzeczywistości' wa'ć się psychjatra, który przy wielkim miejscach widowiskowych jakiś osobni'k,
wc z ni2l wspólInego nie mają.
trudzie mógłby ich wyleczyć ze strasz1i- który dostawał się na przedstawienia w
"Ludzłe" ci - to przeważnie młokosy, wej tej manji, choć jest to rzecz bardzo ten sposób, że bileterom, żądającym od
niego okazania bi1etu, obwieszczał gło..ma:łcacze, którzy w zaraniu niemal ży,cia w~tpliwa.

sem dOn'Ośnym! "prasa", a drzwi stawały,
wówczas dla niego otworem.
Osohnik ten "rohił" również "wywiady" z różnymi znanymi osobistościa.'Ui,
zdobywając sobie w ten sposób wśród
wyższych sfer społeczeństwa znajomości;
które odpowiednio potem wyzyskiwał dla
swoich celów.
Osobnicy ci są nieuchwytn,j. Jest to
.
specJalna
odmiana t. zw niebieskich ptasz
, . ..
.
.
kow. ZmleOlaJą często swój teren dzIała.
"
.
,
ma tak, że trudno jest tch zdemaskownc.
Ostrzegamy przeto tych "dziennikarzy", by zaprzestali w porę uprawiania
swego niecnego procederu, "Express" bo
wiem nie omieszka wykorzystać wszelkich środków, które doprowadzą do ni~.;
zbyt miłego dla tych "panów" wyświet1e~
nia sprawy.

- g-

Skrzynka do listów.
--::--

Per asp era ad astra!..
Ponieważ podjum, na kt6rem urzęduje prezydjum rady miejskiej

o

zdrowiu i homeopatji.

ma ulec przeróbce i zostanie podwyższone, w przyszłym tygodniu
Jtrl; Jan Kochanowski z Czarnolasu
posiedzenia rady miejsldeJ nie bę- mawiał: "Sz.lachetne zdrowie, nilkt się nie
cIzłe",
dowie, jako smakujesz. aż się ze.psujeszl"
("Z prasy"),
Zdrowie bowiem jest jak masło, ser i
\VI pewnem królestwie, za ~rami, za jajka: - zepsute nie nadaje się do niczego
. ' c :':11i, za Łódkami i Wisłami, rządził zły
Zresztą sama cho.r oba nie jest tak
;.. .
straszna, jak ;4 malują lekarze, -którzy są
:~:-ól miał swoicn uufanych urzędni.- naistraszniejszymi bakcylami, wysysają. ," w którzy ściągali meprawni-e z ludności cemi 25 złotych z kieszeni pacjenta.
'":l.c1-nierny poda:tek nie zaspakajał po
T k'
lek
~
h d . d ch
nie' ułatwiał im życia ni;
1 pa~
. a,rz, ~YdPtrzhYc ? gZłl bOk ~
" 1-- obywateU'
. . , ' rego,a must
najpIerw o e c nąc ę o o l
.: 1 ~ał ża~nych ulg w ZyC1U ~ n~ t:am- zakasłać jalk trup suchotnika, by pokazać
waJach, me d'bał o dobro kraJu, Ole m~e- te się zmęczył jazdą w dorożce i że nie
re~ował się kwlturą ani sztuką: nie ?tac;ał tak łatwo zdobywa się kawałek tortu, jak
opIekĄ ~~zd~'Y~ sierot ant ~dów, l~k się pacjentom wydaje; czyli, że łatwiej pa
to czyn1l1 ?aWOl, ruezapomrnianl królowle cjentów i wydać 25 złotych jako honorachłopków t be:m'obotnych.
rjum, niż lekarzowi przyjąć.
W kr-aju panowała b e zkanalliacyina
Po tym wstępie następuje pr,awdzłwe
nędza, magistracka gospoda~ka. i 'króle",:- badanie, polegające na szeregu pytań
ska tępota bez krzty zroZllmlema d1a naJ- mniej więcej w ten dese6:
żywotniejszych Interesów poza włas:n.emi
_ Czy chory chorował jtm; kiedyś na
iM.eresami.
'
.. tę chorobę? ...
O złe'! woli pauufcego naidosadnieJ
_ Kiedy chory przestał chorować na
świadczył ~~ją'Cąy f~kt, że kr61 u~a- tę chorobę?
tał za swój ŚWlęty OlboWlązek co tydzIeń
_ Czy chory ma apetyt i czy 1ubi wirzucać obywatelom kamieni~ pod ~ogi w nogron.a?
postaci kostek do brUlkowarua, ułozonych
_ Co się choremu śniło zeszłei nocy?
stertami na pryncypalnych ulicach sto- i t. d.
\fey..
.
Chory ma prawo odpowiadać na potł. ;Ił' WIęc ~ało w o~em kr6Je.stwie wyższe pytania lub nie, zależnie od hu.
gorzej l~zc:ze nit w łódzkun s~ładzle ma moru i ilości stopni gorączki.
nufaktury, l' nie było wcale wtdOlk6w na
Z
. . dnak
h
d' d
azwyc~aJ Je
. c ory o po~a a
te.psze jutro ani poJutne.
Oczywiście, te lud w przeciwietistwie na ~szystkle pytaOla. le~arz ~aś. Ole oddo swego sobowtóra fonetycznego gorącz pOWlada za konsek,,:en~le leczenia.
kował się coru baT'dziej i pałał nienawiA.
Sposobów leczenIa Jest bard1.-o dużo:
eł~ do króla i do ~go kr6lików
homeopdja, hydropatja, apatja, sympaCo czwartek o ~dzin.ie 9~e;j wreczo- tja i t. d.
rem zbierała się rada krMewska w sali po _ _ _ _ _ _ _ _ _ _• • •_ _
liedzel'i ł radzono nad sprawami państwa
oru aad własnemi sprawkami, które na- strajk robotników i wskutek zamiec:i d .')~
'.ło zatuBzowaĆ, by nie przedostały się wóz węgla jest uniemożliwiony.
d<o wiadomości ogółu.
A1e jedno tyllk o zmartwierue miał krój
I leżeli prawdą jest, ze u daWlOych mo i jego króiiki.
Lud nie chciał szanowę.ć jego władzy.
:oa.rcbów podczas narad Ido się wino becz
karni - u naszego króla na posiedzeniach nie chciał Słuchać jego nakazów płatni
przelewano wodę z jednej głowy do dru- czych l co oczywiście nie bardzo się podogiq, c<hoclat dOlbre i to, bo mogło być go- bało ambitnemu królowi i jego królikom.
Wpadł więc król początkowo w cięż
rze1, a właściwie nie, gdyż jak powiada
puysłowie: "z pustego i Salomon nie na- ką melancholię, a potem na taki pomysł:
leje" ,..
- Trzeba wyżej zbudować tron! Niech
ZdaJrzało ~ czasem, ili: jakaś głowa mnie widzą lepiej, to lepiej zaczną o mnie
. p.a,ństwa, bardzo zresZltą przepojona fan- pisać w "Expressie" w myśl zasady: "jak
tazjil, traciła swą moc od nadmiaru trun- cię widzą, tak cię piszą'" ...
k6w i kładła się do snu w trakcie posieI zawołał kr6l robotru·k ów i kazał im
dzema, co :nresztą nigdy nie miało decy- zwalić tron, a na jego miejsce wznieść
dującego wpływu na bieg obrad, a nawet inny, nowy, wyższy, ładniejszy ..
& pewnych względów było c10puszczalne
A w czasie przebudowy ~amknięto sa~
ł pożądane.
lę posiedzeń, wobec czego w czwartek o~
~y~i więc ~~ie k,óliki z królem na hr~~ ni~ było, ':0 przyPomma znowu słusz
.cz.ele l.na trOnte Jak u Pana Boga za napa nosc tWIerdzema: "NIe ma tego złego,
łonym piecem w czasie na.jsroższej zimy, by na dohre nie wyszło" '"
fdy w kopalniach górnośląskich trwa
lloJskj..

.'. "b

Każdy z tych sposobów ma swą rację
bytu, o ile stosować go do osób zdrowych
gdyż ludzie chorzy są zazwyczaj uparci i
'kapryś.ni, i bardzo cz~sto jak .na ~łość nie
chcą s~ę wyle~zyć, trumo suglestJl pp. lep
karzy t umIe:aJą.
.
:'o~atem Jest bar.dz? WIelu z~~chor6w
wróżlblt6w, .CZ~~OwnI~ t ?zarodz;e,l6':1' kt~
rzy różneml ~ółkam" zIelskam1 l zIelaml
ChC4 wypędZIĆ złe duchy z zaczarowanego według ich mniemania ciała.
.
.
.
Pasto:r E. Kup~sz w Aleksano/0wle zaJ
mował SIę leczeOlem homeopatJą.
Przyjmował pacjentów w aptece p. Po
gonowskiego.. "
.
.
Urząd wO)ewodzkl z.drowIa pOC1ągnąął
p. Kupisza do odpowiedzłalnośc~ sądowej
z art. 197 k. k.
Sprawę powyisz;ą. rOlwatał sędzia I okręgu p. Wawrzyńs'ki.
Oskarżony przedstawił dyplom doktor
s~i z. Ameryki wobec czego został uniewmOtony.
Juris,

Do Redakcji "Expressu Wieczornego·
. w mieiseu.
W związku z artykułem p. to "Wszy.
stko 00 się dostaje w magistrackie ręce
paczy się i miekszŁałca", zamieszczQ"i
nym w Nr, 232 "Expressu Wieczornego'"
Magistrat m, Łodzi - na zasadzie art..
21 i 22 Dekretu w przęmiocie tymczasowych przepisów prasowych" uprasza
o opubUkowanie poniższego sprostowa.
nia.
Nieprawdą jest, jakoby przy pnejmowan1u akcji wypłat beuoboŁn. prze,
obwodowy zarząd funduszu bezrobocia
wyjść miały na wierzch jakiekolwiek na.
du.życia. Prawdą natomiast jest, że zgQ.a
dnie z wynikami kontroli urzędu wojewódzkiego, zawartemj w protokóle, pod.
pisanym przez p. naczelnika wydziału
pn.rcy i opieki społecz.nej, J. Wjdechow.
Slkiego, żadne absouItnie nadużycia prz)'
wypłacie zapomóg przez miejskie biuro
dh bezrobotnych stwierdzone nie zosta.
ły, Prezydent m, Łodzi
(-) M. Cynarski.

WLAZLO

GpZIEś

WL,AZLA,

Zamieszkały przy ułiey Pięknej 25,
Edmund Wlazło Z'ameldował policji o zaginięciu jego siostry 17-letniej Sabiny,
która wyszła z dom.u w dniu 26 bm. ;
dotychczas nie powróciła,

OSLABIENIE.
Na rogu ulic Pańskiej i 6 Sierpnia, 7.5
letnia Paulina Glasenap upadta :t osła.
bienia. - Lekarz pogotowia odwiózł ofiarę głodu w stanie osłabionym do 7Jbiorni
miejskiej.

Tablice porównawcze, wykazujące strukturę polityczna.
Anglji w r. 1923 i 24..ym.
.

i.

obecnych w~b orach iak wynika % tablic zmnieis:zyły sla
.
~
. .9 ~ •
• ,
..
."'
wpływy hbe r;:~6 w I nU:~ói.:a;eznych na korzy:lc konSerW8IYS-..
łów. którzy zyskali 415 manda·l6w.
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Zwycięstwo footbalisłów waszyngłoriskich

przerobiona przez amatorskiego dramaturga, padła na obie łopatki.

-

nad

new-yorskimi.

NowO'jorski "Telegram" pis~e o nie- tyczy. Coś, co w oczach rodOWl"te,!O
zdarzeniach w pierwszych dni amery'kanina więceg znaczy, niż wojna
bm. w Waszyngtonie:
ni2 lot dookoła świata, ni::! podrói Z.
Waszyngton, poważna stolica Stan6w 3 przez At'lan'tyk.
Zjednoczonych, której powagi me zdoOto waszyngtońska dntżyna piłki me
łały zakłócić największe uroczystości na towej, zwana Senators, pobiła nowojorrodowe oszalał z radościI
ską drużynę Giants, zdobywając przez
W każdym zakątku miasta wznoszo- to światowy championrut"l
no nieustanne okrzyki, strzelano na wiT o było powodem szalone4 radości
wat, puszczono ognie sztuczne, hałaso miasta.
wano na wszelkiego rodzaju instrumenPojmie ją .łatw<l ten, kto przez tytach. Nad hałasem 1ym górowało me- dzień mógł studiować przeszło 30,000ustanne wścietkłe wycie trąb automO'bi10 czn.., tłum, zalegają;y Griffith Stadjum,
wych.
gdZIe rozgrywała S1ę walka: kto mMł
Tłum zalegał ulice.
Jako tragedia, przedstawia się "Trę
widzieć tysiączne i tysiączne masy kt6Całe miasto wiło aż do ochr}'!pn:ięcia, re wystawały godzinami przy katd~i tadowata", jak amatorska licha przeróbka
wykazu;ąca u autora (czyaut'orki? p. aż do oniemienia.
beH punktów, ustawionej na mieście i 7.
Mężczyźni skakali w jakimś szale ro- niepewnością, wśród ciągłei zmiany u.
red.) brak nerwu scenicznego, zrozumie
nia akcji dramatyoznej. Dużo jest tam dosnym, kobiety tańczyły, chłopcy prze czuć, śledzi cyfry, przedstawiają.ce wy.
słów, niema akcji (jak w powieści. P. r.) ścigali się w szalooych pomysłach.
niki gry.
O Stefanlji d'UŻo tam mówią, ale bohater
Wieść o zwycięstwie o pierwszern
Pen-sy'lvania ave, główna aTlterja miaka sama niema co mówić i niema co ro sta, była istnem piekłem. Każdy wśród zwycięstwie stolicy w wa.lce o chambić.
tego mrowia ludzi, który zaległ poważ pionat, zaelektryzował a miasto i rozpę'ta
Publiczność pTZytjmowała sztukę i ną ulicę, ubiegał się o to, by przekrzy- la je niespodziewaną radością.
grających chłodno, czego dowodem, że czeć wszystlkich. Tysiące auiomobilów
Nie uniknęli jej nawe!Ł komisarze D}
ani razu nie do.czelkano się wywoływań zwaliły się na nią - a wszystkie o trą oS'try'ktu Kolumbja, którzy odbyli nadprzed p odni e·si oną kurtynę artystów, a- bach wyjących. Poliojanci porwani ogól- zwyczajne posiedzenie, by zorganizować
ni autorki (?I). Naturalnie, 90 procent pu nym szałem radości, zapomnieH o prze- urzędową uroczystość, Z konieczności
bHcZJIlości stanowiły kobiety kończy pisach ruchu. Byli zresztą bezsilni wo- będzie ona musiała odbyć się wieczoswe oryginalne sprawozdanie pan K. P., bec potężnej fali ludzkiej, r07lpieranej rem, ruby i tysiące funkcjonarjuszy rzą
nie rokując "Trędowatej" dłuższego ży zapałem. T o, 00 działo się w Waszyng- dowych mogły wziąć w niej udział.
tonie, można jedynie porównać z demon
wota na chicagowskim afiszu.
Niestety, nie będziE:: można ogłosić
stracjami, jakie ongiś wywołała wiado- !'7.ądowego półdnia święta, gdyż obowiąmość o końcu wojny światowej.
zuią~e prawa zostały ułożone jeszcze,
- Cóż wyprowadziło !toJkę z r6w- nim Waszyngton zdobył śfiatowy cham"Z. III." w Ameryce.
nowagi?
pionat. Niemniej r"dość nie pozwala niAni żadna wojna, ani wypade1i poli- komu tego dnia pracować.

Arcytw6r gramofoństwa naszego nie
porównany wzór drukowanego nudziarstwa - "Trędowata" doczekała się ko
fonaeji swego wielkiego a nieza'S~u2onego
sukcesu. Rzecz oczywiśde możliwa pou granicami smaku artystycznego i dra
matycznego - tj. w Ameryce. Poczciwytch naszych emigrantów uraczył tą nie
łada atrakcją p. JaIllusz Makarczyk, któ
ry z "Trędowatej" wobił tragedję i wy
li'tawił na scenie, bez wielkiego jednak
sukcesu, gdyż C'kliwa piła, przerobiona
przez amatorskiego dramaturga, padła
1lA dwie łopatki.
Może wreszcie będzie to ostatni etap
karjery "Trędowatej", po którei, w myśl
tytułu, a także i intencji myślącego ogó
łu, zemrze ona wreszcie, przestając grasować Wśród niewy'brednych czytelni\rów.
Oto, co' pisze o tem orygina'lnie "po
amerykańs.ku" sprawo;roawca "Dziennika Związkowego". Ostatnio wesZlła na
reperluac operetki z łMkami, mofna im
to wybaczyć, ale tragedia z łóŻlkiem to ra
U, stanowczo razi, tern więc€j, gdy umierają<:a wykrzykuje niesamowicie, kok
ł6r chodzi, nie wiedząc, co mówić i co
robić, bo się l'oli nie nauczyq-, ama.m pokamie pU'bliczności nie-frontową część
swych spodni (llI), ojcie.c umierającej by
haimnielj się nie martwi śmiercią córki,

ale przyjmuje wieść o zgonie, jakby mu
powiedziano, że rzeźnię w Chicago wy
budowano.
A gdy do tego dodamy, że ta tragicz
na scena z ł6ż'kiem odbywała się o godz.
2,15 nad ranem, po siedmiu bolesnych
aktach, wysłuchanych na twardych, cia
.gnych i zgęszczonych nierniłosiernie stoł
kach, wy'baczy szanoW111y czytelnik, że
piszący te słowa był zadowolony iż wo
gó1e bohaterka dramatu "Trędowata" u
marła na łóżku, choćby wołał, by urnar
ła w bulfach (I).

zwykłych

R:

I

Po

wylądowaniu

R.

Tango było modne jeszcze na 1500 lat

przed

naszą erą.

Lecz wtedy tariczono je... nago.
I

Jak angie1skie dzienniki inIormują w
okolicach starożytno Teb w Egipcie znaleziono w wykopaliskach płaskorzeźbę,
która obala przeświadczenie, jakoby arcymodny przed kilkoma laŁy taniec "Tan
go" był współczesnym południowo - amerykańskim wynalazkiem.
Płaskorzeźba, znajdująca się obecnie
w "British Museum" i datująca z roku
1500 przed Chrystusem, wyobraża istotnie scenę tańca, kt6ry jest najniewątpJiwiej identyczny z naszym tango.
Oryginalność (staro-egipska, nie na.

j

sza) polega tylko na tem, że podczas gd}
wszystkie dotychczas znane wizerunki
tańców staro - egipskich wyobrażają pary tańczące w mniej lub więcej kompletnych kostjumach, płaskorzeźba "tangowa" przedstawia tancerzy najzt1pełnieł
nago.
Angielscy komentatorowie wyciągają
stąJd wniosek, że staro egipskie tango
było tańcem specjalnie "bachinicznym",
praktykowanym może jako rodzaj lT';
styczno - erotycznego obrzędu.
.

-xxStuletnia dama dworu.

W Sztokholmie zmarła, przeżywszy) ru czterech z kolei królowyoh szw~.
101 lat, radczyni stanu Huda Giinther.
kich i cieszyła się względami zwłaszcza

Dr. Eckener cdbiera zaświadc:renie, stwierdzające, iż
teppelin przybył na miejsce przeznaczenia w zupełnym
porządku.

bEROJUSZ ARITONOW.

I

Sędziwa ta pani, która od 1845 do 1861 kr6lowej Jó ze finy.
roku była małżonką radcy stanu, a następ
Do ostatniego dnia życia cieszyła si~
ni€ ministra sprawiedliwości C. E. Giin- pełnią sił fizycznych i umysłowych.
thera, zajmowała stanowisko damy dwo-

(141 powszednią.

Rodzice liczyli na to, że ru i z pośród tłumu ad.ot·atorów obdarrzyła stało się to tak. Kiedyś oficer ów, nazwisdziewczęta dzięki swej urodzie wyjdą za- wreszcie wyłącznością swych względów kiem Wasi'Iji Michajłowicz Leczic:kiJ, był
macż bo·gato i pomogą rodzicom. ZawiedJi jednego z młodych, lecz już bardzo wybit- obecny przy transportowaniu do arsesię

jednak srodze, tern dotkliwie; zaś, że nych prokuratorów, człowieka z hardzo
istotnie córki wkrótce już miały się bar- bogatej rodziny i pracującego w magistndzo dobrze, ale bynarmniej rodziców nie turze ze szczerego zamiłowania.
wspierały.
W tydzień po dokonaniu przez Katię
Romans z tyda cesarskiego
Początkowo - owszem: w sądzie, w definitywnego wyboru odbył się już z wie'!
dworu, rosyjskiego.
którym ich ojciec pracował i zdobył po- ką pompą jej ślub w Isaarkiewskim sobo--owszechny szacunek znaleziono dla jego rze. Nie zaprosiła na ślub rodzic6w ani
Jednem ze 'zleceń, przesłanych Ras- c6rek posady maszynistek. Obie panienki siostry. Obawiała się, aby SwyTDl strasz~utinowi przez Steinhauera było zawar- oddawały swą pensję rodzicom i wszystko nym wyglądem jej nie "kompromitowali".
cie bliższei zIlIajomości z hrah:ną Zoją KIu byłoby dO'skonale, gdyby ... gdyby nie by- Od tego czasu nie dawała znaku tycia.
;ewą, osobą ~ zupełnie ustalonej reputa- ły ł>a:kie piękne.
Młodzi żyli zresztą w odosobnieniu od
eji,
Kance'larja, w której pracowały, by- świata. On był pochłonięty pracą w sąByła to mioda wdówka równie boga- wała tak przepełniona istotnymi i fikcyj- dzie, ona _ kombinowaniem coraz to inta, jak urodziwa, pochodząca z dobrej n~mi ~n:eres~nta~i: a f~~tycznie poprosiu nych strojów i toalet, kt6re potem demon
jecz podupadłe; rodziny urzędniczej. Oj- wlelblclel,aml Kah 1 ZOl, ze wszelka praca strowata na wielkich procesach, w których jej mąż oskarżał, zmieniając je .. _
eiec jej Mi'koła; Pietrowicz Nikitin był sę- stawała się niemouiwa.
dzią sądu ok'l'ęgowego, wskutek CftOrOby / Nie chciano re.bić staremu przykrości, 5 razy dziennie. Ze vaś proces taki eiągocz~ ws:z;a~że musi~ł ~puścić swój urząd, więc nie wydalano d~iewcząt, ale, gdy 0- nął się niekiedy ze dwa tygodnie, musiała
zanim zdązył wysłuzyc emeryturę, mog~~ statecznie wszelka cierpliwość doszła do mieć więc duży zapas, który też szykowa
c~ mu jako tako zahezpieczyć byt.
kresu, miano już, acz z przylccością, wy- ła sobie w przerwach lIlięazy sesja.mi.
Nie mogli mu tei dopomódz synowie, dalić panlly Nikitiny, uprzedziły one
Parę dni pG ślubie Kati zniknęła ze sąktórzy byli na wojnie, a po roku wojny wszakże ten niemiły dla zwierzch1\ictwa cu i Zoja. Tej z początku materjalnie nłezginęli niemal jednego dnia. jecien w 1»it- kro'k, ustępując niemal jed1\ocześnie same ~yt sie wiodło. Poznała kiedyś na. ulicy,
wie :t turkami, drugi z austrjAkami.
Stało się to zaś z powodów następują- Wł'acaj~c ze są.u, młociego oficera, który
Całą nadzieją były CÓ'l'ki, tembardziej, cyeh: Otóż, starsza z sióstr, Katia, zdecy- pomimo, że pracował w intendenturze, zo
te obie odznaczały się urodą z~oła nie dowała się wreszcie na dokonanie wybo- stał ranny i to w samym Petersburgu. A

nału świeżego ładunku

gl'anat6w, przywie

zionego z Anglji.
Przy sprawdzaniu iakości granat6w je
den z nich pękł i zranił Leczickiego dość
cięZko w lewe ramię i w prawe podudzie.
Leżał przez pewien czas w szpitalu, a pot€m jut, jako rekonwalescent, spacerował
po stolicy, udaJjąc rannego bohatera, pomimo, te był noto~czny tch6rz, frontu
nawet nie wąchał i czynił niezwykle 'vvsiłki z początku, by s~ę dos:a~ do intE'~
dentury, a potem, by SIę W mej ~trzymac,
gdy wysyłano n,a front ~S~ystklch zd~l.
~ych .do słuŻ'by. frontowej, a zastępowano
tch ruezdolnyml.
Wypadek z granatem nietylko uraŁo·
wał Leczickiego od wyjazdu. na fro~t,. ale
zagw~ranto,,:ał mu .pozostanIe na mIeJscu
bcdal do konoa wOJnY·
Udając więc bohatera, catlnego w bit..
wie z wrogiem, spoflądał okiem zw cięr.ey i poieracza serc na przechodzące ulicą
piękne dziewczęta i coraz to ktM~ś zacze
piał, pewny, że żadna nie ośmieU oHpa 1 j ć
jegG, bohatera ...
(D. C. nl
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r
prezydenta Stanów

Wal~a WyilUli W~Ani[~ ~
Próbne wybory na
dowiodły~

Wars~awa,

PIERWSZA PRZEDGIEtDA WARSZA.

Zjed

e

się powiększyły.
NOWY-JORK, 2 listopada. w~eH:ie znaczenie na ·wynik wy-'
bor6w.
służba tele!:raficzna ,,~xpręssu".
Już w swej popr~edn~ej. mo·
V)a;ka VJyborcza centralizuje wie wygłoszonej UP 6aitHi10re'
si~ nudal tv stonie New-JorEc, LafoUeUe wsStazał, SŻ prezydent
g(J;zie d<::)rnokii"~d liczą na osiąg .. Coo3idge powiększy~ do na C~, nieclo :O;r:iąc:ttnej wi~kszości gło- kier, na 5:i:kodq konsume1Zt6w.
661.'...
Jeieli obecny system taryfowy
ceJny zo~taO'llie utrZ~F'J1any, to
LafoUełłe wygtosi dziś li!! wiel- i
kim 1i13piędem oczekiwaną mo- konsumenc.1 . w pr:!ecaągu roku
'W~, kłóT3 ma odsłonit po~ho sti'acą 30 ml!J0f-1ÓW dolarów. tł. T.
Nowy Jork, 2 listopada.
dzcnle
fundus::!!:u
wyborczego
W całych Stanach Zjednoczonych. z
pa:!' ji repubłikafiskiej • .
ł\1owa ta bf':d:(h~ m5a:a bardzo ogromnem zaciekawiertiem ' oczekUJe Slę

Sledziwo

W

.

ślad fałszerzy

.

wyni1{6w wtorkowych. wy~orów na prczydenta Stanów Zjednoczonych.
Szanse Coolidge'a znacznie się powię
kszyly. W Wallslreet ·ostatnie wybory
Coolidge'a przeciwko Dawesowi odbyły
się w stosunku 10:5 na niekorzyść Dawesa, a przeciwko La Fa1Jet'owi w stosunku 10:1 na niekorzyść La Fallet'a.
W głosowaniu tern, w którem brało
udział około dwa i pół miljona wyborców
całego kraju otrzymał Coolidge 1.348 033
głosów, a La FolIet i Dawes kai:dy, około pół mi1jona.

Dementi

sprawie afery starachowicldej.

Dotychczas na

,
WSKA.
Nowy Jork 5,16
Londyn 23,32
Paryż
27 1",BeIgja 24,70
Szwajcarja .99,50
Włochy 22,40
Praga 15,37

ze szanse Coolidge'.a znacznie

Spec/alna

3 listopada.

rumuńs!de

DRUGIE NOTOWANIE WARSi!'..
.
SK.IE,
'

w-

Nowy J01"k .5,18,75.
Tendecja bez zmiD.ny.

PRZEDGIE- .. DA AKCJO\'
Ce~ielski

O64 - 0,62
Rudzki 1,40
Bank 'handlowy 6,25
Starachowice ,2,61!.:- 2,61
Lilpop 0,68 - 0,69
Modrzejów 4,90
Żyrardów

17,25 -

17,-

Zieleniewski 10,10
Ostrowieckie 7,15
\VI ~~iel 3,20 .. '
Cukier 4,10
Gosławice 2,75
Spjrytus 2,40
Nafta 0,40

o mobilizacji.

nie .natrafion~.

Specjąlna służba

telegraficzna "Expressu".

Pisaliśmy już przed kilku tygodniami o trzymany Grynberg był owym dostawcą
aIt:rze z Iałszywemi akcjami starachowic fałszywych akcji.

WDEDCg;:3, 2 IBstop~da. S1anowis!{o dyrektora !(asy
Ponieważ w
niektórych pisChorych
kiemi, wykrytej przypad.kowo przez jed~
Jakkolwiek początkowo wielu rzeczo mach zagranicznych u~~azały się
nego z urzędników "Banku Budowlanego" znawców stanęło na gruncie, że klisza na vJiadomości o próbnej mobili- zostanie obsadzone w dnhł

Z powodu afery tej ~attzymany został
jal:o winny rozpow5zechlli:tnia tych akcji
łodzianin Ch. W crete, który wskazał nazwisko niejakiego Grynberga jako dostaw
')y tych akcji.
Na skutek energicznych poszukiwań
zatrzymany został jak zresztą jut w swo
im czasie donieśliśmy ,niejak.i Gryn·berg,
co do ktćrego ustalono, że istotnie rozpowszechniał akcje starachowickie. Został
on wraz z Ch. Werete osadzony w wię
zieniu. Werete zaprzeczyl jednak, by za-

zacji w Rumunji, do prasy nadjutrzejszym.
której zostały odbite sfałszowane akcje, szedł komunikat poselstwa fUJait się "Express" dowiaduje najpo.
w gruncie rzeczy nie była podrobioną, to mufil5k~ego, kt6re wyjaśni~, iż
ważniejszymi kandydatami na stanowi.
jednak na podstawie przeprowadzonej o- Rumunja d~iy za Ws~elhą cenę
sko dyrektora kasy chorych są dr. Arcł
statnio ekspertyzy załączono akt sprawy do utrzymania pokoju i nie przed- oraz b. komisarz kasy chorych w Wij.
sięwe;fmie żadnych demonstracJi
z opinją, że akcje odbite zostały na pod- wojs!,ow)lł:~.
R. S. nie.
Sprawa obsadzeuh dyreh.Łora kas.,
robionej kliszy.
chorych tOZ~ 'a'iann b'ęd~ie ~a dzisięiszem
Dotychczas jednak na ślad j,akichś fał Przemysł
posiedzeniu konisji administracyjno pra
szerzy
1'I.atrafiono.
wtlej
ZllrZ~U kasy, przyczem odpowie.
się
uśpienia.
dnie wnio51ki zo~ł ną skierowane na »le_
Do tego ograniczył;:> się dochodzenie
Berlin, 2 listopada, narne posiedzenie zarzr:du, które cdhę..
policyjne i sprawa przeshn 1 została sęSytuacja przemysłu żelaznego, który dzie si~ w dniu jutrzejszym.
dziemu śledczemu.
.
zda wna cierpi na dotkliwy brak kredytu
i ograniczoną produkcję, nagle się mie-

niemiec -i budzi

me

z

Co &11ówią delegaci Francji o swej
dz~a.ł~lnoś i w Cienews'e ?
Paryż, 2 listopada.
W dniu 24 bm. w wi~lki...-n amfiteatrze Sorl-.cny, w obecności prezydenta Re
publiId i premjera, oraz licznie zgr-omadzoncj publiczności delegaCi Francji do
Ligi narodów zdawali sprawę ze swe;
jziałaJncści w Genewie.
Przemawian' kolejno: p. Rene Cassin
który repre'ze.n'tował w Ge-uewie, zwią7.t{i inwalidów wojennych i byłych wojsko"/\ ch 1rar.cuskich.
Ode ' ytn ł on w zakończeniu Ust pana
Le ona TIourgeois, usprawiedliwiający je.
go nieobecność. Nazwisko p. Bourgeois
było -tematem licznych owacji w ciągu ca
'('[lo trwania sesji.
Nasl,pnie p. Georges g'onneŁ opowie
d zi2 ł iak Zgromadzenie ligi narodów przy
jtJo dar francuski instytutu w~p6łptacy
intelektualne;. Potem p. Henryk JOtlvc
• ·1 pOWill~7.0wał p. Hel"do1owi inicjaty.
wy w dowicdz.eJliu parlamentOWi narodów, jak dalece Francja jesŁ mąło milihrystyclną. P. Loucher wytłum'aozył jasnym, jemu tylko właściwym stylem, jak
wprowadzono do protokułu zasady arbitraiu.
"Oto jakim sposobem - mówił on!.apełniliśmy szczeoliny paktu, wprowadza
i'tc zasadę arbitrażu obowiązującego,
zamkn~1iśmy drzwi przed rr~żliwością
wkroczenia wojny".
"Mam głęboką nadzieję - zakończyl
en - że odt+t.<1 matki będą się mogły
w

pochylać nad kolebką 1iwych dzieci, nie
lękając się o
P. Paweł

Teatr "SCA.LA"

w ostatnich dniach dużo
obstalunków, które niemiecki przemysł
żelazny z.aabsorbują do końca roku. Ten
Howości.
dencja wzmacnia się obstalunkami ze
dyr. Wł. Szczswiński.
strony centralnego zarządu kolei żelaz
nych.
Ponjedz. 10, wtorek 11, środa 12 b. ID.
Przyczyniają się także do tego znaez
ne zlecenia z.agranicy. Firmy niemieckie
konkurują z powodzeniem na rynkach za
granicznych. Szwedzkie koleje żelazne
.poczyniły obstalunki u Kruppa, niemiec
kie koncerny zawarły umowy w krajach
Operetka w 3 aktach M.uz. E. Kalmana.
południowo - wschodnich, na Bałkanach
Udział bierze 58 osób.
itd, , Na wewnętrznym rynku mają P9Bilety w kasie teatru.
myślny przebi~g usiłowania stworzeni:1,
karlelów żelaznych, Spodziew'lją się pod , .
wyżki cen przemysłu żęlaznego.
Spółka akcyjna

Warszawska operetka Teatru

ich przy~Z'ły los",
Boncou,r wykaz.ał jak Fran
cja zrozumiała i spełniła swój obowiązek
w Genewie.
Przemówienie jego przyjęto hucznemi oklaskami. Nakoniec p. Herriot 'streścił całą politykę Francji w Gooewie,
poczem 'wyraził' podziękowanie wszystkim de.Jegatom,
którzy hrali udział w
Zgromadz~niu Ligi Narodów.
"Pragniemy - zakończył p. Hernot
- aby nasza ojczyzna, która dała świa
tu deklarację praw człowieka, mogła
pewnego dnia dać narod.om zgromadzo- PRZYWóDCA POWSTAŃCóW lRnym deklarację praw narodów".
LANDZi<ICH W WIĘZIENIU.
Te ostatnie słowa premjera zosŁały
Specjaln .. sluiba telegraficzna "Republiki",
entuzjastycznie prz')tję1e przez słuchaczy
.
Londyn, 2 hsfopacla.
i zakOńczyły uroczystość.
:,
Vlc!oraj znany przywódca powst..ń••
• e6w irmndzkkh D~wć'hra zosiał pod ~iI
n es1;,?ryą przewicz:~ny do wh::i!!da
w Belfascle.
Dewalera oskarżony test o nielsgalne
Dziś i codz.
przehywanie w granicacTl U1steru.
Jak wiadomo, rząd Ulsteru wvd3~
nakAZ wysiedlenia go z pr nje pa6d",a..
PrT.Cs~""'lshvo to f~t '···-,lne wie.zie~

I

[J

A. Clnlselll

~n~~~j~[lny ~ro~mm Ho ~
Nowe siły artyst.
sensacJe!

====

l

"
nadeszły wwielkim wyborze

niła.
Napłynęło

"

PIOTR ROZU'ł

6 ~ierpnja 2. Tel. lO-55.

Z i m o Yl

DEMO)TSTRACJĘ

NIE

p l."r.JW

w AUSTRJI.

na raty.

1[0' r Ri ~-K~

tMl, Pomorska U-Tel. 14 11 i Z6-11
p

Plle~ył~
z

Specjalna służba telegraficzna "Rcpublil~i".
Wi~deń, 2 listopada.
W zwiłlzku z podrożenie,m ceny chleba, oraz niektórych artyk 'łó"", żywnościo
wy:::!! z vi-.zku UlWO' owe
~icrzają urzą
OT

óz;ć

wielką

s'clp.rowanq
n:edvt t:!:-:dowi za jc~o peli yką gOS?Ot1a' ,ZD.
Drobni l.arid f.! 'z..~ pos\ru o'wili ró. 'nież
,1"

Ol. '>43C: ,1

lbiorowe i la

lłflwe

W~ednia
Paryża

Gdaiiska
HambLu"ga
Chemn"tz
Bremen
Manchester

DROżyź.

przy1ączyć się do akcji robotviczej i 11a
znak protesiu zamkną sklepy na przeciąg
~----_ _ _ _ _ _ _ _i8IiIR• •~I_ _!!IJZlZ!!!'alllilili'i'llliil24 godzin-

sprzedaż

dla J~dlyn~iO~nweUo Transportu

niem do lat 2.

atra!łll:je!

Nowośt!

----------------

B~~J~~~ ~!t~y~~;!!~!~1.1
-

ODPADKÓW i SZMAT ~ .,
ze wszystkich krajów.

[lenie - finansowanIe - ·Magazynowanle.

·.eXPRESS WIECZORNY"

O'U'.

1.

_.

Pogrzeb Anatola france'a.
Uroczysty kondukt pogrzebowy na Pont

Carrouselle~
"

l.otnik francuski B'chele ..~
który obecnie przedsiębierze
podróż: powietrzną z MarsyIjl do Indochin"

Linja okrętowa między
Nowym Jorkiem a Haifą
w Palestynie.

"a

trybunie honorowej :l:ona Anatola France'a oraz Jego bratanek w otoczeniu prezyNowy Jork, 2 listopada.
denta republiki, p. Doumęrgue, wszystkich członków rządu, oraz reprezentacji izby Jak donoszą pisma nowojorskie, po raz:
i senatu.
pierwszy f historii świata w marcu wyje
dzie stamtąd parowiec transatlantycki
pod flagą żydowską, jak ogłosili dziś urzędnicy nowouŁworzonej linjii okrętowef

OFICJALNE ZAMKNIECIE WYSTAWYI
W WEMBLEY.
Polska

Agencja Telegraficzna.

Londyn, 2 listopada.
Wystawa w Wembley została oficjalIte zamknięta przez ,księcia Waiji wobec
Jo~ci 60 tysięcy osób. W mowie swoj~j
IUląże zaznaczył, że wystawa cieszyła SIę
niezwykłem poweazeniem t że odwiadziło
ją 18 mi1jon~w osób i że dała ona dowód
IAcmości dOlllin.jów w Metropolji.

Z LIGI NARODóW.

NOWA PARTJA POLITYCZNA W
NIEMCZECH.
:5p;;:. ialna

służba

tele~r aficzna

Polska Agencja T clegraficzna.

..Expressu"

Berlin, 2 listopada,
Trzej posłowie, którzy wystąpili z par
tji demekratyeznej, postanowili utworzyś
nową p~iję pod nazwą ,,zjednocunie liberalne •
Posłowie ci rozpoGzęli akcję celem O-I'
derwania również mnych posłów ze stron
nictwa demokratyczne20.

I

amerykaflsko-palestyńskiej.

Linja będzie utrzymywała regulam~
komooikację między Nowym Yorkiem a

Bruksela, 2 lishpada.
Halfą w Palestynie i będzie pozostawała
Rada Ligi narodów na d:zisiejszem po wyłłlccznie pod zarządem żydów,
siedzeniu załatwiła sprawę wydalania
greków z KonstaJ!tynopola, oraz przyję
ła wnios~~ z~ołania. dCl Konstanłyao
pola komlsJI mlesza,lle}, cel~ uregulowa Czytajcie
nia spraw dotąd nIe załatWIOnych.
Sesja rady Ligi została zakeńcz ·) ncl.

"REPUBLIK

•
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Waelkie święto polskiego przemysłu filmowego!!!
serji", wytw6rni "Sfinks".
DRAMAT ŁEZ i KRWI.

.,Złotej

III obraz ze

__

płci.

Historja walki dw6ch

\I'

Ci BRYEl! ZAPOLSKI EJ

Wybitnie sensacyjny, erotyczny dramat życiowy w 8 aktach z prologiem, według genjalnego ~h'Joru
Zdjęcia

i opracowanie techniczne:

In:. Zbigniew Ciniazdowski.

W ro l a~h

ka

os

głównych:

opracował

i

zrealizował: reżyser

•
Zł

•

Edward Puchaiski.

"IerZ

Franla-Jadu.llga Smossrsk." I<rajewsl<f-Kazlmięrz Justlan, Romanowa-Wanda SIamlaszkowa, l(on 1tz ~ Władysław Grabowski, Radca
Wolsld-Sler;ai) Jar<lcz, Kosz-Wiesław Gawllkowskl, Mańka-Mvja (Jol'Czyńska, Prysadna-ft1arja ChaveaLl, J(omiwojder-Marian Domosławs!i:I, •• Ten co p/aci"-LLldwik Frlłsche, Gwozdccka-MarJa DLllembianka, "Panna z towarzystwa"-lłarbara Kościesz,tnka, Jedna
z "tych"-fJla"la ~ah:eld~wic:z:ówn.il, Pani z "towarzystwa"-Marja (JOllil.

OSOBY:
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Dla filmu

I(a~!~,n~~l!!~!~~).o!~~.~~ni

FOTOGRAF
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: :!, "t"~~ ~~~~~"~~W[
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LUNA '
Dziś

I

~(łlo tylko zł.

Wyprzedat trwać b~dzje

Po raz ostatni

t~ .,~
.'. I
J '~1
't

.

tylko kilka dni

Wykonuje zdjęcia do
paszportów i matrykuł.
3 sztuki 80 groszy.

Bitwa po~ [luuima

I

I
L~ry~ul~~i. w~ro~:~j:t:~i

A

Perfum rja

!oJ"- ~I!. .~I!. ... , . ~...
~,'rJ~n.~ ~ 'ii «_

ODE NE" ~ l

?
? jutro wielka premjera 1

j

'łJt..

LIPOWA 9.

nieodwołalnie

J. OSTROMOQILSKI

·1

Piotrkowska17.
~~Tel.
Tel. 35_88Ct<l~ l K
~ ł ł Ił n[l
35-88

~ ~pa=~abrYczn~l~ze
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rewirów

węglowycb

szej

W. L1Plń~HIE61J.-- fwougiellcka 11. 3P.

wszelkich

wagonowo i z na-

składnicy

OKS

najlepszej jakości hutniczy, Jejarski i do
ogrzewalI centralnych wagonowo i ze
. składnicy

·I: opałO\~O;"

węgla

produkty !acji
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są wyłącznie

S. Jakubowicz - -

Oferty sub. "Sprzedaż
adm. "Republiki".
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samochodów.
Oierty pod .,Sklep na samochody'
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OSZen13
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__ W; Polai • , __ ____________ ____ ____

~daw.'wo _~epubllu~ Sp;'; tgi~ odp
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czachy sl;arpe [ki
polec3
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K. Petersll!l
przy ulicy Piotrkowskiej \V ruchliwym "f'm
-'~ li In· ~ ~
Piotrl;"I'. ska \j3
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~ l~e~~~mma
punkcie z dużą wystawą
'Ii i
1f,p
•

OdnosZeme do domu 2U groszy
=~<.:=,~_
Rodakcja i Atimlnistracja. Piotilwwska -iJ. l'eleiOn :.:i-24, ~:l-14'
Ogł~xellia kolorowe (minimalna wielkqść ćwierć
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kwa Ii.
pedagogiczwolne pIlpO.
ludnie. Przyjmie zajttCiC prr.y dziecincl1

Dr. otd.

długoletnia

ftepuhllka lamie zUJo

jąca wyższe

. ~. P?ro ł ~ ~ BiGlizn3
(1ryliolaża
51enliuHó11cza ",l
ręi\3wi czl,i, pOII'

ul. 6-go sierpnia 76, JIl piętro
T,anio, bo w. pry\Vatnem. mieszko

VI ł.~,t1 zł. 2.50 t1',!!e~l~zuilł - Zamiejscowa 4 złote
. nllesięczni~. - ...agrani~ 7 tłotych mlesięczl11e. -
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przYJęcia. h-~ filcacje
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Choc0hy skórne
i wcnery.:zne.
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Tel. 29-45.
Godz,"y

i inne, sult!lie triliotinowe i t. p.

OnurM~"

c;::;.,

.

ata ·

fabrj'6~6~'; __d2o

~oń[lo[ilY i~~wa~n~

udziela lellcjl pisania nil maszynach r6tnych
i rttljnowszych systemów z dokładnem objaśnienIem kon- 75 sl<órek na palto ol<azyjnie
,trukcji i ltektogr~fji. Udziela równiet lekcji korespontanIo do nabycia.
dencji i arytmetyki handlowej.
Zawadzka
N2 9, m. 13 między 11-1 ~
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