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Miiśm W Mśna
nie wyczerpuje.

Obecna -sytuacja wymaga natychmia 
stowych środków zaradczych. Należy 

. . w pierwszym rzędzie drogą krytyczne-
Przeżywamy obecnie poważny kry- kursie nieoficjalnym dla zaspokojenia go przedstawienia sprawy uspokoić 

.zys bankowy. Chwieją się najpotężniej swych wierzycieli — otrzymamy car- społeczeństwo, by zapobiec panice i na
sze instytucje bankowe, wierzyciele sta kowity, ponury obrJPz obecnego stanu głemu wycofaniu wkładów, co prowa
dzaj^ .formalne walki z personelem, ban niektórych banków naszych. Powiada- dzido bankructwa. MinisterstwoSkar- 
kowym, organizacje gospodarcze zmu my __ niektórych" — gdyż na szczęście bu zaś musi, zwiększywszy kontrolę 
szo.ne są d'o wydawania uspokajającej nie wszystkie banki znalazły się w tym nad działalnością banków, przyjść z 
odezwy do ogółu obywateli, zaniepoko położeniu. wydatną doraźną pomocą tym instytu-
jołiej obecnym stanem rzeczy. Rząd Grozę potęguje jeszcze fakt nieure- cjom, których dotychczasowa. działal- 
prżez usta. premjera. zapowiada ener-' gulowania u nas w drodze usta woda w- ność daje eajkowitą rękojmię właści- 
giczną akcję w celu ulżenia dotychcza- czej kwestji upadłości. Wprowadzenie wego 1 zabezpieczonego należycie zu- 
sowej ęiężkiej doli banków. zaś nadzoru sądowego zastosowanego życia udzielonych kredytów. a

Załamanie się kursu złotego naryn- ostatnim dekretem banków kwestji tej J. G,
kach giełdowych, a w konsekwencji 
tego zmniejszenie przez Bank Polski 
kredytów dyskontowych o 50 proc., ja
ko też i wstrzymanie całkowitego

■saÄÄ'sas;«

W celi nr. 17, gdzie mieszkał mor
derca. ks. Józef Kopacz, znaleziono na,
mnr7P tir nin.Kli-rli nl/tln 11— Si

Zaogni# § Bornk
Niemożność zrealizowania posiadane 

go portfelu wekslowego w Banku Pol-,

murze w pobliżu okna odbicie ręki u* 
maczanej wie krwi, nieudolnie zatarte,

W wiadrze peinem wody zakrwaw i 
wionej znaleziono kawałki płótna, któt ^, 
rem morderca obmywał sobie ręce, • {gg 

Na stiOfle znajdowała się butelka wód ||§ 
ki „Starki“, wypróżniona w trzech ■ $ 
czwartych swej zawartości. ri

W przyległej celee stało otwarte piat 
ni no, a obok' również otwarte nutyj_-|; 
marsza żałobnego, świadczące o teki*-: h 
że morderca p-o zabójstwie oddawał^5 
się ćwiczeniom muzycznym.

Na dziedzińcu klasztornym znaleziot-,. 
no wreszcie narzędzie mordu — okr,wa,:./|t 
wioną siekierę, którą morderca / wy-c;' 
rzucił przez okno. %L.

Jak się okazało, morderca" już po li. 
dokonaniu strasznej zbrodni na osobie

SSIsSr KÄfeaSi «is-*
Genewa.

see. JmufcaaoH 
Dzień wczorajszy zaog- nego Śląska. Amery odpowiedział wy

UIUIUMIU^IIU j 1.U1UUI11 Iłu UOVV« ,
ks. kapelana Id:eca, zamierzał również f-,---- 1--- i— a, a \.j.źl-aas~ -^j|.

tylko przeprowadzanie nowych tran 
zakcji, lecz co o,raz ostrej wiatki w komisjach pomiędzy An 

glją i Włochami z jednej a Francją zać ie powszechnie jako kompromitacja d

zabić przeora ks. Biniaka, do którego,')# 
celi zakradł -się tejże nocy z siekterąj i|;| 
w ręku, leci zbrodnię udaremnił prey. 
padek, morderca 'bowiem w ciemności
przewrócił krzesło i obudził ks, Bi- 
niaka, który słysząc podejrzane szme. 
ry, zerwał się szybko z peśłańia-i za. 
pałU światło.

Wówczas właśnie morderca wybiegł L
z jego celi i wyrzucił przez okno sie

cznie przez reprezentanta Turcji, kto-

mStę ss&Äüffitylko na codzienne wypłaty, stało się 
niemożliwością. przyznał Lidze prawo arbitrażu. An-

Mżpy jednak dale,. W zwitku z gkbM mkUder kokpji, Amery, eof- preep^^ćkk^popawkę_z«adni-

pojedtiawczości mowy Boncoura na 
punkcie porzucenia protokułu. 

Widoczne jest dążenie Francji, aby

twa Skarbu, zezwalającem na wolny 
.0i>rót walutami obcejni w kraju, rozpo
częły banki przyjmowanie sum w wa
lutach obcych, księgując je na osob
nych rachunkach.

Wartość tych wkładów, płatnych w, 
efektywnych banknotach, dosięgła w 
poważniejszych bankach do kilkuset 
tysięcy dolarów,, niektóre zaś banki 
miały na tych rachunkach -dio dwóch mi 
1 jonów dolarów.

działania. by świadczyła o przewadze Francji nad 
Anglją w assemblee.

W czasie wyjaśnień .„udzielanych, Anglja przeciwstawia się także wnio. 
przez Amery'egB prasie, . redaktor ' skowi Loucheura o zwołanie konteren
„Voss. Z tg.“ poruszył kweśtję prawo- cjj gospodarczej pod hasłem walki z 
mbcności arbitrażu Ligi w sprawie Gór.- protekcjonizmem.

ny. ijs
Według zebranych na miejscu da- 13 

nych, ks. Józef Kopacz wstąpił doklą-Jijd 
sztoru Karmelitów' We Lwowie, w paź 
dzierniku 1921 roku, jakó kandydat ną; ,,, 
zakonnika. ' " /

Poprzednio był wikarym w Przemy- y 
ślu, władze biskupie usunęły go jed- 
nak z probostwa z djece-zji przetnys - M 
lifej za' 'niemoralne i nienormalne za- l|j 
chowanie się. ; fj

Stwierdzono dalej, że Kopacz, liczą- ; 
cy 38 lat, cierpiał na chorobę nieule- |j 
czalną i czas jakiś przebywał w za-.:fj 
kładzie dla nerwowo-chorych dr. Pil. j 
za w Krakowie. 1

Były to, oczywista wkłady, przewa
żnie a vista., W związku jednakże -

■nagłą zwyżką dolarową oraz wstrzy
maniem przydziału walut przez Bank 
Jtoiski, rozpoczęło się gwałtowne wy
cofywanie tych wkładów.

że przez korytarz 'klasztoru z I-go pię
tra aż na parter do celi nr, 17, zamie
szkałej przez ojca Adama o nazwisku 
świeckiem Józefa Kopacza, prowadzi

we Lwowie
Obłąkany sakomnik zabił siekierą kapelana wo|-

sisowep
Niezwykle bolesna Wieść o potwor- nił do furty klasztornej, zapytując fur - 

nem morderstwie w klasztorze O. O. tjana, czy istotnie w klasztorze dóko- 
T tutaj nowa, nieprzezwyciężona Karmelitów wstrząsnęła wczoraj Lwo nane zostało morderstwo, 
wprost trudność dla banku. Klijent żą- wem: w klasztorze tym dokonano o- Furtjan zrazu zaprzeczył, zaalarmo- 
d!a należnej mu sumy w efektywnej wa- kropnego mordu — brat zakonny zabił wany jednak pytaniem ze strony przed
Jucie, do czego zresztą ma zupełne prą brata kapelana wojskowego. stawicie ta policji, rozbudził przełożo
no i — nabycie zaś tych sum przez bank Szczegóły wstrząsającej zbrodni są nych, którzy zarządzili natychmiast po
dia zaspokojenia wierzyciela staje się następujące: szukiwania po celach, klasztornych,
niemożliwe. Boć chyba, trudno wyma- Posterunkowy 4-go komisarjatu we W wyniku poszukiwań stwierdzono, 
gać od Banku, by trzymał stale w po- Lwowie, Plebanek, wychodząc w nie- 
gotdwiu całkowitą sumę złożonych dzielę o godz. 6-ej rano z lokalu ko- 
iwikfeufów — bank bowiem z natury misarjatu, zauważył siedzącego na 
rzeczy jest pewnego rodzaju pośred- schodach przed komisarjatem jakie- _
nikiern między wierzycielem składają- goś mężczyznę w: cywiinem ubraniu bez ledwie dostrzegalna wąska struga 
cym swe kapitały w banku, a dłużni - kołnierzyka, w: zarzutce koloru bron- krwi. 
idem, czerpiącym stąd fundusze na za- zowego i czarnej czapce, nasuniętej na 
spokojenie swych należności. Dłużnik oczy.
wobec zastoju staje się niewypłacalny Posterunkowy Plebanek, zdziwiony 
— wierzyciel zaś żąda swych wkładów, obecnością tajemniczego człowieka na 
a nie otrzymawszy ich w franku — pro- schodach komisarjatu, zapytał go, co 
testuje czeki. Stąd zaniepokojenie on tu robi.
wśród społeczeństwa, głośne i nie za- — Jestem księdzem — odpowiedział 

• • - ■ - ------*- nieznajomy. — Zabiłem księdza w kla
sztorze OO. Karmelitów1, a teraz przy- siny widok, 
szedłem oddać się w ręce sprawiedli- Cała podłoga 
wości. "

Posterunkowy Plebanek, lubo są
dził w pierwszej chwili, że ma do czy
nienia z obłąkanym, zameldował o tern 

g swej władzy przełożonej. Na skutek 
tego meldunku nadkomisarz Kozakie- 

Onli. 24-, r, b. w cswurteH o go- wlCZ — SZCf CkSpOZytury Śledczej, —
dzioio 7 wieczorom polecił zatrzymać nieznajomego, wpro-

* ‘/LSlRtiÄ-lE*
_ 517II-DP? A If Czarneckiego klasztoru OO. Karmeli-
P* pOSfa W 1LKaA tów, w celu śledztwa.

na temat Na dziedzińcu klasztornym nieznajo-
„Sytaacja polityczna i gospodarcza my oświadczył, iż dalej nie pójdzie,

Kraju, oraz zadania Z. L. N.“ gdyż nie chce oglądać miejsca prze- .
no Który uprzejmie zoproezamy człon- Stępstwa i Ofey GWCgO potWOÜnCgO dleCiąfc> na dmgl kąt pokOjU.

ków i sympatyków z. L. N. mordhi. Po tent strąsznem odkryciu rozpo
ZARZĄD Wówczas przodownik policji zadzwo częły się dalsze poszukiwania,----

IPrzez cały dzień wczorajszy trwałol 
badanie ks. Józefa, Kopacza, zabójcy i 
ks. Jana fdeca.

Śledztwo energicznie prowadzi na
czelnik policji śledczej p. nadkom. Ko
zakiewicz. , r :§:

„Pierwsze wnioski dochodzenia poll- i 
cyjnegosą niezwykle smutne: zbrodniaj i 
popełniona została z całą premedytą- jj 
cją i z pełną świadomością zabójcy. 

Świadczą o tern przedewszystkiem, fj
jego zeznania.

nie za
wsze uzasadnione alarmy o niewypła
calności, o sprzeniewierzeniu przez 
banki powierzonych im sum etc.

A jeśli dodamy do tego olbrzymie 
straty, poniesione przez niektóre ban 
ki na różnicy kursu w związku z ko
niecznością nabycia obcych walut po

Po bliższem zbadaniu domu okaza
ło się, że krwawy ślad ten rozpoczynał 
się u drzwi pokoju gościnnego, ozna
czonego nr. 6, a stanowiącego właści
wie dużą celę, przeznaczoną dla księ
ży odwiedzających klasztor.

Kiedy otwarto pokój, oczom zebra
nych zakonników przedstawił się stra-

zalana byto kałużą
krwi.

Na środku celi leżał odwrócony gło
wą zmasakrowany trup ks. Jana Ide- 
ca, dziekana i kapelana wojskowego 
z Lublina, który w przejeźdiae z od
pustu w Obroszynie, bawił w klasz
torze zaledwie od 4-ch dni.

Ks. Idee przybrany był w sutannę 
i płaszcz gumowy z odznakami woj- 
skowemi ppujkówniką.

Ciało w górnej swej części nosiło śla
dy potwornych ciosów, zadanych sie
kierą.

Z rany na skroni wyciekał mózg.
Kilka odrąbanych palców u ręki 0-

Stpaszna spowiedź f 
zabśiey f

Ks. Józef Kopacz, liczący obecnie lat j 
38, wstąpił db klasztoru przed 3-mjaj 
laty, przybrawszy imię ojca Adama. J 

Była to ponoć kara za rozwięzłeży- | 
cie — bardzo burzliwą przeszłość. i;

Ks. Kopacz zwierzył się władzom: 6
klasztornym, że jest chory na przymiot | 
że czeka go śmierć — chce więc re- K 
sztę djeg spędzić zdała, od życia. : % 

Zeznania zabójcy brzmią fantastycz- |; 
gzfefe, Są Mglisto,' niepokojące — tru- 1 
dno im wierzyć. |

Znękanym głosem z widoczną skra- j 
chą ttomaczył władzm śledczym: |

— Nienawidzę kobiet..! Chciałem", f 
aby mnie mury klasztorne odgrodziły, 
od nich i od całego świata. Nie zna- | 
lazłem w klasztorze współczucia, o- : 
piekl i pomocy! |

„Przeor kś. Biniak był moim naj- 
większym wrogiem.

„Gdy przybył do klasztoru ks. Jan 4 
Itfecdręczenia moje wzmogły się jesz- f
cze bardziej. Obudziła się we mnie żą
dza . zemsty.

— Ja wiem, że umrę prędko, ale i 
wy nie pożyjecie! powiedziałem sobie,,

Teraz dopiero oprzytomniałem, 
wiem jaką zbrodnię popełniłem. Wiel
ką ulgą dla mnie jest, że nie zabiłemj 
przeora...

Dochodzenie policyjne ustaliło- nie-



bnin M'Wrzäotm *Ö25 f. '

! które szczegóły co, do przebiegu zbro-
g.dnk - ' -------
| Wieczorem w sobotę, ojciec Adam 
■j' wziął z klasztornego, podwórza siekierę 
I i ukrył jią w swej celi.
| Ks* Ideę tego dnia długo bawił na 
| pogawędce w celi przeora.
1 .?;Wyszedł około godziny 11 -;ej wieczo- 
| rem. W mroku klasztornego koryta- 
f rza czaił się juz z siekierą zabójca, 
f Cicho skradał się z a swą ofiarą... W 
I chwili gdy ks. Idee otwierał celę, zwa- O o n E!
| Ufo go na progu pierwsze uderzenie; a G. s S I.
1 siekiery. ■1 11 -------------------------

— DYREKCJA SZKODY HANDLOWEJ
zawiadamia ze wykłady na

Półrocznym kursie buchalteryjnym
rozpoczną ślą dm. 25 września r. b. w ioEzaBia Si®«?. Kupców PoisBtich. 
Zapisy przyjmuje w dalszym ciągu: 1) Dyrekcja Szkoły ul. Handlowa 6 od godz. 8-1 p. p. 

2} Stow. Kupców Polskich 111 Aleja 54 od godz. 4-6 p.p.

wice 1925s. Po poświęceniu pomnika 
olbrzymi pochód związków powstań :zych, 
hallerczyków, sokołów i harcerzy prze- 

j szedł ulicami miasta.
i Radioszpiegoątofo 
i sowieckie na granicy 
[ ' Polski,
i Wilno. Z pogranicza donoszą, że 
i władze bolszewickie poleciły sowiec- 
i kief straży granicznej urządzić radio

Zachowasz cza'itj’.cy blask młodości, odzysk z cudną cerę. stosując codziennie znako- j Bparsty podsłuchowe H& każdej straż 
mlte wyroby Radi-usn - Lestoir»72. Kipom. Mydło. Puder. Otrąb»» 1 nicy bolszewickiej, Aparaty Są liaj-

[ nowsze? konstrukcji. Urządzenie ich 
l pozwala aa przyjmowanie najlżejszych,

zmięltszający, vo:: ; neutralizujący szkodliwe działanie wapna.

wiadrem okrwawione ręce, chwycił 
znów siekierę, wyszedł zamknął celę 
na klucz i począł się skradać do celi 
przeora.

Zdumiewa tutaj jeden fakt.
Ks. przeor obudził się słysząc hałas 

i przewróconego krzesła. Zabójca u - 
I ciekł.
! Ks. przeor zaś zerwał się z łóżka, 
ją wybiegł na korytarz i krzyknął:

górze Bi-

Złodzieje! — cofnąwszy się 
swej celi, zamknął dtzwi na klucz.

Spał potem d'o: rana spokojnie.
Zabójca schronił się db swe] celi, 

gdzie przesiedział do: 5-ej rano.
Wyszedł potem wewnętrznym przej 

sciem do kościoła, modlił się fam czas 
jakiś, potem około 6-ej rano. wyszedł

ny w nogę podczas walk 
bano.

Przemowa Ojca św.
de pieägs*zs?Mild mięnis$6Bap®= 
säoswel emSodgieży EtatoisoBtiej.

Rzym. Papież przy,ąl złoto#a z 4000 
osób pielgrzymkę międzynarodowej mło
dzieży katolickiej. — W pielgrzymce tej 
reprezentowana była młodzież 25 naro
dów. Ojciec Święty wygłosił przemó
wienie w języku francuskim, wyrażając 
swój zachwyt na widok tak licznie zgro
madzonej młodzieży katolickiej całego 
świata może być uważany za prawdziwą 
międzynarodówkę katolicką, jedyną zre
sztą możliwą, gdyż Kościół rzymski jest 
powszechny. Papież zaznaczył dalej, że 
całkowicie popiera prace kongresu. Zds-

rozpocząh fal głosu.
Ssrnmteśisihssffl proffssora 

wa8*s2as«?sStieg®= .
Warszawa. Wczoraj rano prof, uni 

wersytetu inż. Aleksander Wojdo po
zbawi! się życia wystrzałem z rewol
weru. Liczy on 67 lat. Stał on się o- 
flarą kryzysu Banku dla Handlu i Prze 
myslu, jdzie ulokował 28.000 zł,, bę
dących własnością uniwersytetu. Nie

tego też w ostatnich dniach 
się run ca te banki ze strony ludzi, ma 
jących lokal) w fiijach tych banków w 
GdanSku. *
Aresztowanie prokuratora 

w Komnie
Berlin. Z Kowna donoszą, że policja 

polityczna, wykonywując rozporządzenia 
komendanta kowieńskiego gen. Brazule- 
wieża aresztowała prokuratora sądu o-
kręgowego w Kownie Prusakiewicza. — mogąc tej sumy obecnie wydobyć, a 
Natychmiast po aresztowaniu prokufato- będąc bardzo wrażliwym, prof. Woj- 
ra Prusakiewicza wywieziono go z Kow do, który tej kwoty sam nie mógł po- 
na i osadzono w więzieniu wojsko wem kryć, doszedł do wniosku, że śmierć 
w Komach. Oskarżony jest o utrzymy- tylko może temu kres położyć, 
wanie stosunków z Polską.

Gwałtowna burom 
w Anglji

Paryż. Z Londynu donoszą, że od 
soboty szaleje nad wyspami Bryty]skie- 
mi straszna burza połączona z ulewnym

w polityce; w rzeczywistości jest wręcz 
przeciwnie: zajmuje się ono wtedy jedy- 
nie religją, albowiem broniąc wolności 
Kośęnła i świętości ogniska domowego 
i szkoły oraz obowiązku przestrzegania 
świąt — nie uprawia się polityki, lecz 
pracuje dla religji.

Przemówienie zakończył Papież udzie' 
leniem błogosławieństwa.
Owa mHjony bezrobotnych 
m Śtssiaeh Zjednoczonych

Na zgromadzeniu rady wykonaw
czej amerykańskiej partji robotniczej 
postanowiono przeciwdziałać osiedla
niu się cudzoziemców, Do wszystkich 
związków zarobkowych rozesłano spe

burza wyrządziła bardzo poważ-
na ulicę — wprost do 4 -gq k o misa rja lu je gję nieraz na pozór—powiedział Ojciec deszczem. Zwłaszcza w hrabstwie Mon-

Rewizja dtokonana w cen zabójcy wy- Święty, źe duchowieństwo bierze udział mouth b 
kryła w biurku większą ilość porno- ■ '
graficznych fotografji i rysunków.

. Równolegle z dochodzeniem policyj
nemu toczy się śledztwo władz k-ościel 
mych,

..i. Stwierdziło ono podobno pewne nie
dokładności w klasztorze.

Dziś spodziewany jest przyjazd do 
Lwowa ojca prowincjonała zakonu z 
Krakowa.
Świetlana postać tamo«*» 

dowaneg®
Kur;a. biskupia podaje następujące 

informacje o zamordowanym we Lwo- 
, wie ksi Idecu. Otóż na początku woj

ny światowej wstąpił on do wojska au- 
strjackiegO' i był odkomenderowany ja 

- ko kapelan do oddziałów polskich w 
Bośni. Następnie został wysłany na 

i front włoski. W roku 1918 zgłosił się 
do wojska polskiego i otrzymał nomi
nację na kapelana w Jarosławiu. Po- 

. tern był w: armji gen. Iwaszkiewicza, a 
następnie został mianowany dziekanem 
w armji generała Stanisława Hiallera.
Po wojnie bolszewickiej, którą odbył 
na froncie ks. Idee otrzymał nominację 
na pułkownika i krzyż walecznych. Po 

, wojnie objął stanowisko dziekana woj
skowego w Lublinie, którą to godność 
sprawował do ostatniej chwili. Wiado^ 
mość o morderstwie wywołała w Lu
blinie wstrząsające wrażenie, gdzie za
mordowany cieszył się wielką popular
nością.

fSliliir
Delegacja polska za wzmo 
onieniem autorytetu Ligi 

Narodów.
Genewa. W ciągu wczorajszego Zgro

Ubezpieczenie pracow
ników umysłowych.

W War-szewae Wszą ssę ma° 
8^01857 siad projektem aaste wy*.

Wars?swa. W Ministerjum Pracy i 
Opieki Społecznej w Warszawie odbywa . 
ją się ostatnio narady nad projektem

ne szkody, zrywając dachy domów i o- ; ustawy o ubezpieczeniu pracowników u- 
balając drzewa. Dużo domów, a także : myślowych. W naradach . biorą udział 
całe ulice są zupełnie zalane wodą. ■—; przedstawiciele zainteresowanych- organi- 
Również na zachodniem wybrzeżu Iran- ? zacji pracowników umysłowyć&T a mia- 
cuskiem silna burza dała się we znaki. ' nowitie: kas chorych, zakładu pensyjne- 

„ ” [go we Lwowie, ubezpieczalni krajowej
Oonoosłe W PSsbId \ w Poznaniu i na Śląsku, oraz stowarzy

szenia urzędników państwowych w War-
Warszawa. W wyniku projektowa- "i sza wie. Z ramienia tej ostatniej organ!- 

nej oddawna reorganizacji M S. Z,. zacji biorą w naradach udział członko- 
donoszą, — iż sprawa utworzenia [ wie zarządu głównego stow, urzęd- 
podsekretarjatu stanu w M. S. Z, zo- \ państw, pp.: Krupski, Stypiński i Sas or- 
stała ostatecznie zdecydowana. Stano - j ^y. Obrady toczą się. nad opracowa* 
wisko to obejmie p. Kajetan Moraw- j skim przez Min. Pracy projektem o u- 
ski, dotychczasowy rezydent Rzeczy- i bezpieczeniu • pracowników umysłowych

............. _ pospolitej w Genewie, : na wypadek braku pracy, niezdolności
cjalne cyrkularze, wzywające, aby do Obecny dyrektor departamentu po i do wykonywania zawodu, na starość i 
programu walki wyborczej na kongres litycznego p. Bader, ma być przenie-; na wypadek śmierci ubezpieczonego, 
w roku 1926 włączyć także kwestję stony do Londynu, w charakterze j. , Uczestnicy narady podzielili się na 
ograniczenia przyjazdu cudzoziemców, pierwszego radcy poselstwa. Zarazem \ 3 komisje:-społeczno finansową, technicz 

Myśl ta znajduje w Ameryce . po- dowiadujemy się, że sprawa następcy j ną i ogólną. Komisje mają przedstawić, 
parcie także i z tego względu, że pre- Wróblewskiego w Waszyngtonie został swe wnioski na posiedzenie plenarne- 
zydent konferencji emigracyjnej, który ła już definitywnie załatwioną. Będzie | które poweźmie ostateczne uchwały, 
jest lekarzem, stwierdził, iż pośród pa nim p. Ciechanowski, który w pierw* < Z pośród różnych zagadnień, omawia
_•—12------ -u- —-—**-—■« szych dniach października wyjeżdża I nych na posiedzeniach komisyjnych, wy

do Waszyngtonu. i suwają się na czoło dwie następujące

niu Rady Min
sza dyskusja nad projektem
budżetowej na r 1926. Wobec koniecz- j min,stracyinym kas*chorych., 
ności przeprowadzenia pewnych skrę- i \\r pierwszej sprawie opinja wazy się-

cjentów zakładów dla umysłowo cho
rych w Nowym Jorku 43 proc. przy
pada na emigrantów, którzy w ogóle 
stanowią 27 proc. ludności tęgo mia
sta. - « • ' ,

W całym stanie nowojorskim znaj
duje się 10 tys. cudzoziemców cho
rych umysłowo, na których stan ten 
wydawać musi 3milj. doi.

Bezrobocie w Ameryce jest daleko 
większe, aniżeli to powszechnie przy-

ustawy j stowycb na gotowym już aparacis ad-

ÄäSSS-sSsCTS'• - j nyi’1 wyjechały „ ..
polskiej, v/ którym ta oświadcza, iż rząd. pierwszym portem, do którego torpedem 
polski jest zdania, że autorytet i prestu, ce czerwone przybędą, będzie Neapol.

staw: o ochronie lasów, o Najwyższej 
Izbie Kontroli, oraz szereg projektów

sagags
podpisał aneks do artykułu 16, celem lińskich doszło w niedzielą do antypol- w KatswiCaeH.
przyspieszenia podpisania tego artykułu j skich demonstracji z powodu wyświetla-5 Katowice. W dniu wczorajszym odby 
przez inne państwa. , ma obrazów z całego świata. Film Len ja w Katowicach uroczystość odslo

tSSSsdpSSSi. . . . . . . . . . . . . .
»tsrtsssrsssi1pokoju na podstawie warunków, posła- \ interesom l-,OiBsitl. 
wionych przez Hiszpanję przed rozpoczął Gdańsk. Od szeregu dni pisma tut. 
c.em obecnej ofensywy. j „Danz. Neuste Nachrichten“ i „Danz,

Fez. Ludność cywilna opuściła aze- i Zeitung“ w szczególności zamieszczają 
szuan. Brat Abd-EI.Krima przeniósł głów»wiadomości o katastrofie grożącej najpo- 
ny sztab swej armji do Tazrout. Ataki ważniejszym bankom polskim, celem za- 
nieprzyjaciela wszędzie odparto. szkodzenia .interesom Polski. Skutkiem

•. rzystały dotychczas przy pracy 2 ubez- 
‘; pieczenia przyszłości. Również bezrobot 

■ na inteligencja pracująca znajdzie w pro 
jektowanej instytucji należytą i zasłużo
ną opiekę. H. T.

lift Ili WH1H8« IlliSlilllittł?
Zaniechanie egzekucji. Od

roczenia podatku gruntowe
go, majątkowego i docho

dowego
Ze względu na ciężkie położenie e- 

konomiczne rolnictwa, spowodowane 
przednówkiem i okresem żniw, zarządzi
ło ministerstwo skarbu, aby w iipcu i 
sierpniu r. b. zaniechano prowadzenia 
wszelkich egzekucji zaległości podatku 

sztandar grupy katowickiej powstańców gruntowego, majątkowego i dochodowe- 
śląskićh, poczem po przemówieniu pre go od właścicieli nieruchomości grunto- 
zcsa komitetu — Piechuilci, p„ wojewo-1 wych.
da Bilski dokonał odsłonięcia pomnika.) Z uwagi na klęskę tegorocznej po- 
Pomnik umieszczony na fiontonie wieży j wodzi polecono, aby płalnikom podatku 
w formie płaskorzeźby, przedstawia wi-1 gruntowego, dochodowego i majątkowe- 
zerunek Kościuszki. - Pod nim napis: go w miejscowościach dotkniętych tą 
„Tadeuszowi Kościuszce nr. i po w. Kato klęską, (w wypadkach zniszczenia plo-

nięcia pomnika Kościuszki, połączona ze 
świętem powstańców. O godz. 10-ej ra 
no odbyta się Msza połowa w parku Ko 
ściuszkowskim, u stóp dawnej wieży Bi- 
smsrka. W czasie Mszy św. poświęcono

ms» mmmsaf^sasmsaBa CTsacaareWEsssaaa

Kupujcie w Księgarni M. LIPSKIEJ Częstochowa Aleja 23.



. nów w połowie: lub na większej prze
strzeni gruntów użytkowych), odroczo
no wszystkie należności-tych podatków, 

:tak zalegle jak bieżące do 30 września 
: roku b.

- W zakresie podatku majątkowego u- 
-oważniono dyrektorów Izb Skarbowych 

-Jo warunkowego odraczania 111 raty do 
-końca września r. b. i przyznano odro
czenie tej rafy wszystkim rolnikom do
tkniętym w roku 1924 ■ klęską nieuro
dzaju. i -at

..Zarządzono też obliczenie -definityw- 
aiego wymiaru podatku majątkowego 
wraz ze zwyżkami kantyngentowemi i 
■doręczenie nakazów płatniczych, przy- 
czem ze względu na przewidywane zni
żenie kontyngentu podatkowego .dla rol
ników (I grupa) zrządzono obliczenie

Lfcoiy I. klasy Paflstwfwej loterii Klasowej sa jeszcze do oafiycia

w Księgarni Antoniego Egera
Główna »ograna Zl. 480,000

wygrane po .złotych 150.000
u •• »i 100*00-0
•* m u 50000

. >» it «• '40,000

Co drugi las wygrywa. Ciągnienie już 14 i

2 wygrane po złotych 30 O O
25.000
20.000
15.000
10.000

15 października.

! opodatkować się w dalszym ciągu od?'- 
200 do 20 zł., stosownie do zamożno
ści rodziców i upoważniono Komitet 
do wykonania prac, objętych planem 
przedstawionym zebraniu przez Korni-
tet, a więc zakupienie pomocy szkol- 
°TC u (“tórychjest brak, gdyż z powo-

Seny: los cały zł. 40, połóurka zl. 20, ćeriantka zi.10.

du . budowy hali gimnastycznej nie 
j można byto nic kupować) i urządzę- 
jme ubikacji sanitarnych szkolnych, któ-
. fP ni(> flnnnwrinrJnio

2 wiecu w sprawie refom]? rolnej
W ub- sobotę o godz. 7-ej wiecz. w ' ' ‘—’'

należności ograniczyć tylko do wysoko-1 lokalu Stów. Rze.m.-Przemysłowego od 
ści 60 proc. definitywnego wymiaru po-| był się wiec w sprawie wpływu refor- 
datku." ti my rolnej na aprowizację miast. Przy

Pasatem preliminowano na wrzesień ‘ wypełnionej sali obrady zagaił prezes 
wpływ -z dodatków gruntowych zaledwie Dużyński. Na przewodniczącego za- 
na sumg 3 miljn. zŁ, mimo, że należ L proszono ławnika Więcławskiego, na 
ność z tytułu tych podatków za 2 gie ■ asesorów : pp. mec. Zawadzkiego, Wa- 
półrocze roku 1924 oraz I-sze półrocze i ręskiego i Dużyńskiego, na sekreta- 
roku bieżącego* (obejmujących fok go-1 yza zaś p. Kolwasa.
-----*.............. ------y około I ----------*~-i

I re n*6 Opowiadają wymaganiu.
Przystąpiono do wyborów Komite- 

* tu Rodzicielskiego i Komisji rewizyj- 
nej. Przez aklamację jednogłośnie, wy 

łrażając podziękę za dotychczasową, 
pracę, pozostawiono dotychczasowy 

Ł Komitet, upoważniając do dokoopto- 
1 wania potrzebnych członków,
8 Przyjęto wniosek następujący: Wal 
ne zebranie wyraża podziękowanie 
ks. kanonikowi Kossowskiemu, ks.Gie 
bartowskiemu, p, Egerowej, pp, Gro- 
cbowskim, p. K, Jędrzejczykowii wszy 

którzy przyczynili się do
I tMrłnMnrrżri. 1_

spodsrczy w rolnictwie) wynosi około < Obszerny referat o reformie rolnej
30 miljonćw złotych.

łowni spożywczej. Dzisiaj, 
środę o godz. 6 wiecz, w lokalu Stow. 
Kupców Polskich odbędzie się ogólne 
zebranie w sprawie przyszłej hurtowni 
towarów kolonjalno spożywczych. Ko
mitet organizacyjny za naszem pośred
nictwem prosi zapisanych na listę człon 
ków oraz osoby zainteresowane o licz
ne przvbycie na zebranie.

rolnej trzeba zaprotestować, a cho
ciaż ustawa o jej wykonaniu jest już 
uchwalona przez isejm, to jednak senat 
w phwili obecnej; wnosi jeszcze db niej 
ważne poprawki i opinja publiczna w 
demokrątycznem państwie musi wy- stkim tym,
wrzeń wpływ na, odpowiednie zmody-'powiększenia funduszów" szkolnych 
rikowame niszczycielskiej reformy roi- przez bezinteresowne urządzanie na 
nek , 1 , ... , *-»ten cel imprez dochodowych.

Prelegentką odczytała następnie re-6 Prof. Mąkosza prosił o upoważnię-
'wygłosiła p. Pepłowska z Warszawy: głośnie. Rezolucja, ta brznu^ ^ kmrceHanń
| F reiegentka dowodziła jak fatalny „Ustawa ,o wykonaniu reformy roi- parcie ogółu. Zakończył o Guzowski
I" «W» wywrze uchwalona przez Sejm nej gwałci prawo własności i jestsprze wezwaniem do rodziców o wspóiora-
\ ustaw,a ° wykonaniu reformy rolnej czną z 99, 98 i 38 art, Konstytucji. . cę z Komitetem przez chętne wpłaca- 
na interesy ludności miejskiej. Przede- spowoduje bardzo znaczne obniżenie nie składek, poczem przewodniczący
wszvstlaem ßdv vneHue „mm: wytwórczości rolnej, wprowadzi dra- zebranie zamknął. ^

żyznę, zachwieje równowagę gospo- — Waloryzacja wkładów 
drobnych darczą kraju, uniemożliwi poprawę bi w P-&.0- W „Dzienniku Ustaw” ogło 

lansu handlowego, w razie wojny bę- szona została ustawa o przerąchowaniu 
dzie dla kraju wręcz groźną, 1,,MnAAn’ •

nietylko nie zabezpiecza przechodze
nia własności polskiej na kresach w 
polskie ręce, ale je uniejmożUwi, 

zniweczy zaufanie świata zachodnie
go i uniemożliwi kredyt zagraniczny 
niezbędny dla rozwoju wszystkich ga
łęzi życia ekonomicznego w° Polsce.

Wobec tego- zgromadzenie stwier -

tek niskiej kultury rolnej 
gospodarstwach, spadnie do minimum
jej wydajność, tak, iż wkrótce odczuć dzie dla kraju wręcz groźną, wkładów oszczędnościowych w P.K.O.
się da brak środkowi żywnościowych, - nietylko nie zabezpiecza przechodzę- Ustawa ta orzeka, źe wkłady marko we,
a co za tem idzie ich drożyzna. O-* nia własności polskiej na kresach w złożone w swoim czasie w PKO., a do-
czywiscie, nie będzie mowy o wywie- polskie ręce, a.le je uniemożliwi, tycbczas nie podjęte, przechowane zo-
Złeniu płodow rolnych zagranicę, co zniweczy zaufanie świata zachodnie- staną na. 20 proc. ich złotej wartości w 

jjw,vUji.ic ,,c icujflinr. $ujemnie na. naszym bilansie go. i uniemożliwi kredyt zagraniczny chwili-złożenia ich na konto. Wkłady
— Wycofanie biletów jedno) ha5”l°iyym. ^ niezbędny dla rozwoju wszystkich ga-, mąs spadkowych i depozyty sierdcirb

i dwu zlotowych. Kasy skarbowe 9 urugim następstwem przeprowadzę- łęzi życia ekonom,i cznego w? Polsce. skie przerachowane będą na 50 proc. 
otrzymały polecenie nie puszczania na-( PCJ niepomierny Wobec tego- zgromadzenie stwier- wartości w chwili złożenia, wkłady
dal w obieg biletów zdawkowych 1 i 2 |lakie zaciążą nad d'za, że krajowi naszemu potrzebna jest zaś pochodzące, z przekazów obcych
zlotowych I emisji z napisem „Bank \G,dy bowiem wiel- zgniata ustroju rolnego, oparta na do- walut, przerachowane zostaną na 80 proc.
Polski”, lecz odsyłania ich do właści- j. A i10.^6 P^acą cztero- browohiej parcelacji i tworzeniu isto- jIch wartości złotej,
wy ch Oddziałów Banku Polskiego. • ? 3- podatek ma tnie zdrowych gospodarstw włościan- - Pfaga kasztanowa w Ale

— Rozgoryczenie wśród ; u!^h wyzszy, skich, podczas kiedy "zamierzona oben i3®**1"/ nastaniem okresu dojrzewania
urzędników. — Ooniźeme poborów j JJ1], obne gospodarstwo, z chwilą za- UlStawa jest niszczycielska i prze-, kasztanów^ Aleje nasze nawiedziła plaga 
na »r ze sie 6 wywołało rozgoryczenie | majątków dworskich rząd ściąg- Wrotowa i dla dobra ogólnego ze ^ postaci całych zgrai chłopców, odda- 
wśród urzędników, którzy wobec nad-1 "5C •n\us!j ^eA PP^kl.z handlu przemy- wszechmiiar szkodliwa“. i jącycb się z zapałem sportowi strącania-

— - - .............-....................—
urzędniczych powziął uchwałę porozumie I P11 J??ow 1 P°diatki zwykłe 120mM

ci 7 ItlnAmt Ir.nfniirAmis SÄ*a!a“iS4,t«j*
— Kontrola dostaw zagra- • ^ t° ™e dos= fae bezrolnemu kawał 

nicznych. W dążeniu do ograniczę ziemi, ale rżąd musi udzielić zasiłków- 
nia zabudowania gospodarcze, kupno 
inwentarza i t. p.

Reforma rolna zniszczy całkowicie 
przemysł rolniczy: wszelkie przetwór
nie ziemniakowi, krochmalnie, cukro
wnie. Na wieść o tak radykalnie prze- 

f prowadzanej w Polsce reformie rob 
av ministrów ! nej cofnięto niczbędhe nam kredyty za-

**
nia importu zagranicznego Min. Skar
bu już w roku 1920 zawiadomiło zain 
teresowane Ministerstwa, że „wszel
kie państwowe zakupy zagraniczne i nJ 
mogą być czynione tylko za uprzednią I * 
zgodą Min. Skarbu, które w miarę po 
trzeby zasięgnie uchwały kom. ekon. 
Rady Ministrów.

Następnie mec. Zawadzki wygłosił 
dłuższe przemówienie, w którem stwier, 
dził, iż reforma rolna zwiększy licz
bę bezrobotnych, rekrutujących się 
z zatrudnionych w majątkach ziems
kich pracowników, nie przysporzy mia 
storn kapitału i jest niedopuszczalna 
jako podważająca prawa własności. Za 
przeprowadzeniem reformy wystąpiły ]

kasztanów za pomocą rzucania kamienia
mi i kijami. Spadające kamienie często 
trafiają w głowy przechodniów i było 
nawet kilka wypadków bolesnego zra
nienia.

Możeby więc policja, jeśli nie sama, 
to przynajmniej przy pomocy dozorców 
domów, owe łobuzerskie zgraje przepę
dzała z Alei.

w niesłychanie ostry sposób partje wło 
ścijańskie w sejmie, tern nie mniej prze 
ciwko takiej reformie rolnej zaprote« 
stawać trzeba.

W tym duchu również przemawiali 
pp.: W-aręski, Łochowski, Janik, Szcze
ciński i Guzowiski. — Prelegentkę, za-t 
równo jak i wszystkich mówców, na
grodzono hucznemi oklaskami.

Na zakończenie wiecu uchwalono wy

— Drobny pożar w fabryce
hebli. W ub. poniedziałek o godz. 
2-ej po poi. w fabryce hebU p, Alfon
sa Klawego przy ul. Wały 18 powstał 
pożar, spowodowany zapaleniem się 
gotowanego kleju. Ogień ugasili robot 
nicy. Straty wynoszą 600 zł.

Kto brał Udział w bójce 
przy ul. Dąbrowskiego? Jak 
już donosiliśmy, w ub. niedzielę w go 
dżinach południowych^ na podwórzu

..............._....is&\5&Ł2t=3tt:dla czwartej części bezrolnych. Naje- stawitielu Stow. Właścicieli Nienicho- ze stolarzem. Przybyły policjant 1
morski ananas, czy ten zagraniczny li -;■ żałoby więc nie rozdrabniać to, co jest, mości, Stow. Kupców Polskich i Stów. stal i trzeciego uczestnika krwawych 
kier? Czy musisz mieć buty amery- aje drogą subsydjówi podnieść kulturę Rzem.-Przemysłówego. Delegacja ta zapasów. Przezorni „bohaterowie“ po
kańskie, ubranie angielskie, bieliznę rolną w gospodarstwach wiejskich, a w oznaczonym dniu, wjrajz z delegatami uspokojeniu wzburzonych nerwów roz
wiedeńską? Zastanów się, czy musisz? byłoby to z korzyścią tak dla mało roi- innych miast, na audjencji u prezesa prószyli się i uciekli policjantowi, któ-

nych, jak i całego kraju. ministrów oraz marszałków sejmu i ry dopiero po odnalezieniu zbiegów

Maturzyści!
■; Przeciwko tak szkodliwej reformie senatu wręczy powziętą rezolucję.

Zapisujcie się do Częstochowskie
go Kola Akademików.!

Sekretariat czynny codziennie od 
godziny 12-ej do 1-ej do dnia 1/Xr, b. 
w lokalu Koła ul. Panny Marji Nr. 22 
(biuro rejenta.)

został zdeprawowany przez wojnę, 
Szkoła ma być nie tylko przygotowaw 
czą do wyższych studjów, lecz ma 
wychować wszechstronnie wykształcę 
nego człowieka, od wyrobienia fizycz- 

ymmazjum i oapyio się zeoramę ror neg0 do zmysłu estetycznego. - Do 
dzicow^ których dzieci uczęszczają do współpracy wychowania młodzieży za- 
tegoz Gimnazjum. Zebranie zagaił prze praszai rodziców, gdyż bez tego szko- 
wodmczący Komitetu p. Karkowski, sama nje jest w stanie podołać 

uczczenie pannę wszystkim obowiązkom wychowaw
czym. Zachęcał do wyrobienia w dzie-

Z zebrania rodziców 
w I. Gimnazjum.

W ub. poniedziałek w nowej sali 
Gimnazjum I odbyło się zebranie

— i prosząc zebranych o uczczenie 
**' ci śp. sędziego Kędzierskiego!

1 zdołał ustalić ich tożsamość i sporzą*
• dzić odpowiedni protokuł. Uczestnika 

mi familijno pijackiej bójki byli: Wła
dysław i Stanisław Bockowie oraz Jó
zef Kaleta, wszyscy zamieszkali przy 
ul. Dąbrowskiego 6.

— Kłótliwy pijak. Policja spo- 
rząciła protokuł aa niejakiego Włady
sława- Szutiadowicza (Wieluńska 30), 
który w ub, poniedziałek ogodz, 10-ej 1
wiecz., będąc pijany, wszczął kłótnię : 

ul. Wieluńskiej z Lucjanem Matu- i

I

W m lim MM. BKSME^
Komitet Organizacyjny 

Kol.-Spoź. zawiadamia zap

23-flo wrzei
Sto1

przyszłej Hurtowni 
zapisanych na listę człon- 
teresovków, oraz * osoby zainteresowane, źe w dniu 

»nia r,b. o god 
Kupców Polskichw lokalu SI

odbędzie się ogólie zebranie 
porządkiem dziennym:

ila r. b. o godz. 6-el wlecz. 
- - - • - “i! Aleja 54)on

następującym

zebrania, zaprosił na przewodniczące 
go red. F. 0. Wilkoszęwskiego, który 
zaprosił do prezydium: pp.inż. Michal
ską i dr. Kluczewskiego, sekretarzo
wał p. Torbeczko.

Dyrektor Płudowski wygłosił pięk
ny odczyt o zadaniu szkoły średniej, 
tchnący wielką miłością młodzieży i

y&"ry8dó Komisu:R<? uczelni, pomiędzy innemi zaś wspomi- . - . .
nał o zamierzonej reformie szkqiy zowskiego oraz protokuł Komisu rewi leżących do fabryki szkła „Paulina1 

u poruszona zostanie średniej, stawiając za przykład inne zyjnej przez dr. Nowaka. Sprawozda- a mianowicie: 18oo tuzinów szklanek 
sprawa przedłużenia godziuw handlu, oraz wie- „aństwa kulturalne, a zwłaszcza Szwe nie z działalności Komitetu za ubiegły ocenionych na 18oo zł.

-war-SStSaG-ttS: 29 1«, i

1) Zagajenie zebrania, 2) Wybór Przewodni
czącego, 3j Sprawozdanie z dotychi 
łalnoścl Komitetu Or|

dziej nam brak. W końcu położył na. 
cisk na karność, jaka powinna cecho
wać ucznia, co da się osiągnąć tylko 
przy pomocy rodziców. Szkoła robi 
wszystko, aby- wychować dobrych o 
bywateli kraju, nie zaś tylko wyda
wać świadectwa dojrzałości.

Następnie odczytany został proto-
l   1 —. ż — - — ^ — L — — — f a— —a — r — — l ) I „

, Ogłoszenie.
Komornik przy Sądzie Okręgowym 

w Piotrkowie J. KOSSEK, zamieszkały 
w Częstochowie przy ulicy Jasnej JNs 21 
ogłasza, że w dniu 29 września 1925 r, 
od godziny 10 z rana w Wyczerpacti 
Dolnych gm. Grabówka odbędzie się

kuł ostatniego zebrania przez p. Gu- sprzedaż przez licytację ruchomości 
zowskiego oraz protokuł Komisji rewi iezneveh do fahrvki

nego kupiectwa chrześcijańskiego.
Komitet prosi o jaknajltcznlejszy udział.

I
:5



21).
TOMASZ LIE

Dn'a 23 Września 1925 r.

-i A cóż mólże stać pani na prze, ku, że dobra żona powinna domu przy tip, na kwadrans przed trzecią, przy,
i szkodzie? nie przygotowuje się prze- kradnie pilnować? jadę tu, by odwieźć panią do. przy,

. _ __ __ ___ _ „ _ m i cięż wyprawki dziecinnej w tym domu? — A niechże mię Bóg strzeże i za-; stąpi.
jPt 17 Ä fi TT .A Tl y | §3* | — żariowiał. 1 chowa od wymagania od debie tego po I Gdy Wingard odjechał, Stełaajipo-

?■ W ŁiJ%\J U V 1/ * «I Uśmiechnęła się tragicznie. święcenia — zawołał żywo doktór — : deszła do męża i położywszy mu rękę

i sä systgsgisssrs sÄs-iÄ»
— To towarzystwa asekuracyjne do-1 trzeba się namyślać bez końca,* szyć chodził jak upiór i straszył po domu... wina, gdy ci się potem wyda, ze zbyt 

staia siwych włosów i zmarszczek ze , coś na gwałt, pakować całemi dniami, z mojego powodu stałaby się taka me często jestem za dómem.
strachu — o ile wybadałem mego bra- - Żeby tu chodziło tylko o namysł obliczona strata w twym muzycznym - "
a- 1 . — i fix-,., —-in.;#«.,,- _ i przygotowanie się! — odrzuciła. ~ ------ - " ........... .ta — a nie my, którzy ryzykujemy- 

1 Odpowiedział, robiąc ruch lekceważący — < 
końcem buta, jakby chqąc tern okazać, garda 

i: że go nic nie obchodziła ta strona in-
. kresu.

tó Wziąłem powóz i przyjechałem tu
zy taj, bo; mi przyszła myśl jedna... świe- 
>' tny pomysł! Jadę jutro parowcem do 
i Chrystjanji, by być obecnym na ostat- 

nim w tym roku koncercie towarzy- 
% siwa muzycznego... nie słyszałem do- 
V; iątii tego sławnego skrzypka, Polaka,

■który ma na nim wystąpić. "Coby też 
pani powiedziała na taki projekt ? Nie 
miałaby pani ochoty go usłyszeć? Wy- 
płynęlibyśmy ztąd jutro o trzeciej pü 
południu, pojutrze koncert, a w piątek 
o bardzo przyzwoitej porze bylibyśmy 
już każde u siebie w domu.

Gorący płomień przeleciał po twa
rzy doktora, gdy wista#, by odstawić 
próżną filiżankę od siebie.

Papi oczy zabłysły przez chwilę, lecz 
Ząraz twarz jej pokryła się wyrazem 
goryczy i niezadowolenia.

Ale iskądże jabym mogła myśleć

_ rozwoju, a pogarsza sprawę jeszcze
Co db mnie jestem zdania Win- to, że jestem tak pozbawionym wszcl 

wtrącił doktór ochrypłym ’ ! jfe 1 'kiego poczucia w tym kierunku, iż nie 
potrafiłbym nawet ocenić jej doniosło
ści.. Powiadam więc i powtarzam, że

głosem — co tam oglądać się na 
głupstwa, jeżeli się ,ma dó czegoś ta
ką ochotę. Powiadasz, że nie masz wio- nie trzeba omijać tej rzadkiej a miłej 
sennego okrycia, Stefanio!... to sobie sposobności.
je kupisz w Chrystjanji i będziesz mia — Czy słyszycie, państwo? Zdawa
ła coś gustowniejszego, niż udałoby ci toby się, że jabym go tern zamęczała, 
się dostać tutaj. Skoro sobie możesz: Ani słowem nie wspomniałabym wię- 
prozwolić na taką przyjemność... cej o tern, jakkolwiek byłoby to może

— Że też pan zawsze musi wpaść dla mnie stratą — dodała, patrząc ja- 
z czemś podobnem i zakłócić spokój koś smutnie w ziemię-
domowy — zaczęła lekko udobrucha- Ależ powiadam ci na serjo Stefa-

pi czemś podobnym — odrzekła z nie- nagle stanowczo, jakby otrząsa jąc się 
ćhęci;ą — nie każdy, tak jak1 pan, może! tamtych myśli. — Kończmy kawę i nie 
swOim czasem i Osobą rozporządzać. I myślmy już o tern. Nieprawdaż, dziad-

. — My już cieszyliśmy się na jutrzej njo, że byłoby mi przykro, gdybyś dla 
sZą wycieczkę db Słonecznej, gdzie nas: drobiazgowych, względów i domowych 
czekały różne przejmności jak': pale- zajęć powstrzymywała się od tego, 
nie na kominku, kopanie i sadzenie w ' czego tak bardzo sobie życzesż. Jutro 
ogrodzie, sielankowy posiłek w naj- i więc o godzinie trzeciej będziesz ocze- 
ciaśniejszem, rodiziniiem kółku. | kiwał na przystani moje] żony, Wm-:

— A! przed taką idyllą cofam się 'i gardzie. Trzeba tylko- korzystać zcza-
1 ' *---- •" ' ’ ' ------ ' :su i zaraz wziąć się db- przygotowań,

bo jeżeli -się Zabierzecie wprzód do 
„Adagia“, to nic z tego, ma się rozu
mieć, nie będzie.

Wingard podniósł się natychmiast z 
miejsca, jakby czując Słuśżność tej u- 
wagi.

— Eto widzenia zatem — rzekł —ja-

skłaniam głowę.. — Siedział, wsunięty 
w kąt, w cieniu ciemnej, firanki, której 
jaskrawy odblask padał na gęste, czar
ne, falujące jego włosy.

— Tak będzie najlepiej — rzekła

— Czyż ty nie wiesz, że największą 
moją przyjemnością jest, gdy tobie do
brze i gdy ty się bawisz — odpowie
dział ciepło, lecz uwolnił się od jej 
ręki i powstał z miejsca. Kilka razy 
trącił coś nogą na podłodze, jakby po
pychał niewidzialny jakiś przedmiot i 
rzekł: ,

— Wychodzę teraz do chorych, ty 
pakuj się i urządzaj tymczasem. Wie
czór spędzę w klubie, więc c. nie będę 
przeszkadzał.

Doktór miał kilku chorych w tak 
oddalonej części miasta, że nie mógł 
wrócić na czas i przyjechał dopiero w 
dobry kwadrans po odjeździe żony; 
pani Śtefanja zmęczona i zakłopotana, 
wsiadła' nieledwie w ostatniej chwili 
do oczekującego na nią powozu i przy 
była na przystań, gdy na statku za
częły się rozlegać ostatnie sygnały i 
dzwonki.

Gunnar badawozem spojrzeniem o- 
gamął puste pokoje i wiszedł do peł
nego słońca, saloniku, w którym dzia
dek siedział jeszcze nad pustą filiżanką 
po kawie i swe mi gazetami."

— A zatem nasza pani odjechała — 
rzucił .niby obojętnie.

(dl. e. n.)

Teatr „ODEON”
Program od środy 23 do piątku 25 września. 

SZCZEGÓŁY W PROGRAMACH. 

Początek ostatniego seansu o gpdz. 9 i pół wiecz. 

Ceny miejsc popularne przęsło tylko 1 Złoty

Najnowszy Film! Pierwszym ekranem po Warszawie! Tylko 3 dni!

BLONDYNKA czyn WIELKOMIEJSKIE BŁOTO
Dramat erotyczny, osniity nä tie ptWdzftvego zdarzenia w 7-miu, wielkich aktach. ; „ .

Uscenizowany dla Kinematograf podług - Słynie) i znanej powieści MARCO PRAGA pod powyższym tytułem.
W rolach głównych: Urocza PtNÄ MENICHELLB i niezrównany LIDIt) , PAVĄŃELLL

MD ?soaM FRYDOLINl JAKO TORREADOR
.. Nadzwyczaj komieżną ta?sa w 3:ch aktach*., - W fflli głgwnej największy rywal Chaplina, FRYPOLTN?.

Eino-Teatr „Mowy“
Od środy 23 do piątku 25 września (włącznie.) 

Ceny miejsc krzesło 1 zł.
Początek seansów w dnie powsz. o 5 p„p„ w soboty 
o 4 w niedzielę i święta o 3 p.p. Osi, seans o 9Va wlecz.

Na skutek silnego.zainteresowania pozostawiliśmy obraz p. t. „POPIOŁY ZEMSTY1 ’ jeszcze na wtorek 22, b. m.

TRZY PRZYGODY
_____________ NAP PROGRAM. .>BOHATEROWIEm, arcyzab^m? f*rao ^ 2_ch ahtach

______ AHpNŚt Yfr r>ajbliższych dniach najpotężniejszy film świata »O Z I E Ś 1 Ę C l O R O PRZY K A Z A Ń”.

TEATR „NOWOŚCI’
Od niedzieli 20 do środy 23 września wł.

- Ü waga: Mimo fciikakrotnie wyżsiei d
rnltpodwri«z»my te^eałal zł.Lotrl.

dzieilawyob od inoychceny 
■Sfłgr ęalerja50 gr.wł- z pr d.

ŻEBRO ADAMA (kobieta)
m Hayakawą.T. Kozio w brawurowy odtwórca erotycznych bohaterów tworzą niebywałą trójkę mistrzów gry kinowej w arcydz. Zebro Adama.

Monum 
w wief 
saskiu

IOT TOt ■
„Kobieta zapewne d|a tego 

srorzooa z żebra Adama, ab> jej 
lie-biło s-ęenąćpo jego serce".

'«mim «*£täfr^uümm mett&b 
•*wts*65?W»,.

22- go września r.b.
Ofc Kahl at Dąbrowskiego Nr. 7.

23- go września r. b
Dr. Kahl ul. Dąbrowskiego J* 5. 

,23-go września f.bL
Dr. Tomaszewski Parmy Marji 62. 

23-go września r.b.
Dr« Błagowldow Panny Marji 33

OGŁOSZENIE
Na zasadzie okólnika Województwa Kieleckiego z dnia 11/VII r. b. 

L. Rw. 3110/I/I Magistrat miasta Częstochowy wzywa wszystkich posiadaczy 
ogierów (od 2 lat) o natychmiastowe rwejestrówariie W Wyjlziäle V Magi
stratu ulica Dąbrowskiego Nr. 10 pokój Nr. f i nie później jak do 25 wrze
śnia r. b.

Niezależnie od powyższego wymienieni właściciele winni bezwględnie 
pod rygorem sankcji karnych przewidzianych ustawą do prowadzeni« posła-ss. ™!&l"

Częstochowa, dnia 21/DC 1925 roku.
MAGISTRAT.

„ORBIS”
czysty | * ialutrn

Najracjonalniejszy środek przy wyczerpaniu 
łizycznem I umysłowe® oraz przy Krzywicy

seKSSH&P
Ogłoszenie.

Komornik pray Sądzie Okrętowym 
w Piotrkowie, rew. I-go pow. Często- 

ire chowskiego K. PEŁKA; zam, w Czę
stochowie przy ul. Geń, Dąbrowskie- 

■ go Ns 6, ogłasza, że w dniu 30 września 
i 1925 i. odF "godziny 10 z rana przy ul.

3SSSÄ5
żących do Naftuli Orbaeha, a miano
wicie: szpadli gwoździ i zawias żela
znych ocenionych aa złotych 810. 

Częstochowa, dn. 20 września 1925 r.
Komornik K. Peifta.

MW i W#
Kantor Loterji Państwowej

przy Kałę Carol

Antoniego ELgera
I Alei. Nr. 1*.

Rozpoczął sprzedaż biletów do 12 Loterjl. Ceni 
losu «0 zł., pól losu 80 zł., ćwiartka 10 zł. 
Wygrane dużo powiększone — Główna wygrana

400.000 zł. s
Co dpugi Los wygrywa. 

Wzywa się Druhny VI gniazda
po trzech miesiącach vrakacjif w środę dn. 23 o

Sżtifer
z praktyką francuską 
poszukuje w tym

Dnia 18-IX r.b.
pozostawiono na ław
ce w II Aleji czarną 
laskę ze srebrną rącz
ką i monogramem S.K. 
Uczciwy znalazca ra* 
czy złotyĆ za oyna- 
grodzeniem do Adm. 
G#ca HI Aleja Nr. 52

Slgwkf
węgierki dó sprzedania 
Dąbrowskiego 15.

Ważne dla Pa At
Kapeluszy wyuczam ła
twym i prędkim sposo-

Wyku plony
dn. 18 IX w Banku Pol
skim weksel na 4oo il. 
płatny HMX 1925 r. 
na zlecenie H. Sitainł- 
ca z podpisem Heraz- 
lika Cymberknepfa 
zamieszkłego Stary 

Rynek 22 został zgu
biony Weksel ten onie- 
wainia aTę

Po sprzedania
owoce zimowe wybo 
rowych gatunków na 
drzewach Jasnogórska 
38-a

Poleć}

seaŁiwr.gggggg

T. Tyflewsitl
stroiciel fortepianów 
i pianin, ub Wały 14 
obok synagogi, .

. Pmyhnują
sie do roboty meresz- 
ki maszynowe z chrześ 
cjańśkiej pracowniKos- 
tjumów, sukien i bie-

Zgubiono

Kwlatkowakicgo

MSJ % Beclmią
do wynajęcia czynsi 
roczny z góry Oferty

Zgubiono
ksioikę kasy Chorych 
wyd na imię Andzi 
Freilich ■

Zgubiono .

kówież _____

. ... Zgubiono
dowód osobisty kole- 

d. na imię Mi

trowska L, 3 Zarząd VI gniazda.

; S'iakior i WiiJwretE. D. WILKOSZEWSKL

front

Zginęła
koza biała uczciwego 
znalazcę uprasza się 
odprowadzić na ul 
Piotrowską 3 do do- 

17. zttef
-----_' Zgubiono

S

wodzie zajęcia Zolo- 

pod szofer".

Weetiuuiie '

bacji zdatne na biuro

muję dd^roboty, wyko
nanie podług ostatnich 
źumall-ceny konkuren
cyjne. Kilińskiego “

Kierownik Literacki JAN BARYLSKI
°4blto we wltsDTcb eeltłedecb drekerekidt .(łołca Cwtochewittefo". ~


