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Sowiecko· niemieckie rokowania handlowe.
sowietów trzymać się będzie zasady monopolu w handlu zagranicznym.
Niemcy dążą do zniesienia p_rawa kontroli tranzytu przez Polskę.
Rząd

Mookwa, 17 listopada,
. To prJ:em6wienie niemieckiego ambe.- rz głównych celów, do kt6rych Niem<:y hę- gacja niemiecka powłnna wpłynąć na .so<,
UroczY/lte ołwarcie niemicC'ko- rosyj- sadorą. zakończyło pierwsz.e ,oficjalne po- J da. dątyły, wymienia bez ogródek Ost - wiety, ahy one wywarły nacisk na POIluu:
!kich rokowań handlowych odbyło się w siedzenie,
Europa ..- Institut (instytut wschO'dnio- w kierunku zniesienia tego instYtutu.
wielkiei sali konferencyjne; kom!sMTjatu
europejski). JeS<t nim sprawa tranzytu
Zre.s~tą w Niemczech nie wywołały te
dla spraw zagtaniclinych. Przewodniczył
TRANZYT PRZEZ POLSKĘ.
przez Poiskę do Rosj!. Instytut ten, w ar- rokowania, o ile idzi~ o warunki czysto
Krasi1l, ohecny był am~asadQr niemiecki
Berlin, 17 Hstopadai tykule ogłoszonym w pismaeh, wskazuje, gQoSpodarcze, jednolitego odd:!więktL Pi'w Moskwie, Brockdorf-RanŁzau, Krasin
Na pierwszy plan wypadków po<litycz- że na przeszkodzie swobodnemu' tranzy- sma ber1i1\skie 7Jsmieszczają cło~esieni~
otworzył po:dec1zeIllie długą mową. w któ- nych, poza rozmaHemi przypuszcze-niami towi prze~ Polskę stoi paragraf 22-gi trak z Moskwy, zwalcl;ę\jące zapatrywania k61
rej wsk auł na ws:p6l1ność interes6w obu o możliwych wynikach wyborów do Reich tatu ryskiego, pnyznający Polsce prawo zachodniego pru.mysłu niemieckiego, kt6·
kraj6w i gospodarcze położenie sowietów stagu, wybita;ą się obecnie niemieoko-!o- kontroli tranzytu przez Pols,kę. Instytut re nie są zachwycone temi rokcywani'aQli ·
l.e względu na stosunki gospodarcze z wieckic rokowania gospodarcze. Jeden wschodnio-europeJski oświadcza, że de!.e- i ostrzegają przed ich następstwami, a mim
Niemcami. KM sin :ut znaczył, .te rząd so'Wd
I10wicie koniecznością ściślejszego zblif;e.
wieclcl trzymać !Się będzi.e stanowczo %11nia się dwu odrębnych sye.temów gospo,
sady monopolu Z/lgranicznego, jako istot, darczych.
nei podp~.ry p~lity~i i go~odarczego sy..
r---.;.,....--.----~----.
S. ~H.'J"~ll.l
i'}WIĘKSZENIE SIĘ EKSPORTU ROSYJ.
stemu uniI sowIeckIeJ.
C
l....·
Krasin dał wyraz Iwemu przekonaniu. \
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I Bilans czynny będrie ustalO'nY' zapew,
Ambasador niemiecki Brockdorf-Ran! nc sumą 100 mi1rjon6w ruihli złotych.
hau W odpowiedzi przypomniał, te to O'n
Zwiększył się eksport hydła., drzew@!
właśnie przed trzema la1y z okazji obięcia
I ora-z nafty.
'
stanowiska ambasadOM zapewnił rząd sowiecki, że ni/k t nie potrafi przeszJkodzić
PLACE ROBOTNICZE W ROSJI.
pokojowemu współżyciu obu narod6w i oSpecjalna słutba telegraficz"a "Expressu·.
świadczy, że obe.cnie nadal trwa na tem
Moskwa, 17 l'isŁopada.
stanowlsku. Naród niemiecki wie, co dla
KomisJa do badania płac robotniczych
niego znaczy otwarta droga na wschód i
zako6czyła Już swą pracę.
jest gotów wejść na nią i tonie f.ako peOkazało się, te tylko w dwuch fabrytent, lub intruz, lec.z jako .szczery przyjau
kach "Krasny; Vlyborzec i "larla Truciel, by wspólnie z ludami unj'i sowieckiej
Powiedz, co mam zrobi4!, :teby sE~ Wacel~ we mnie da"
płace robotnicze są większe niż przed
budować, co wojna zburzyła. JeŚ'li Rosj'l nareszcie zakochał?
wojną. ,W pierwszej fabryce płace wynopomaJ!a Niemcom, a Niemcy Rosji, to jest
Powinnaś zrobi~ to, czegoś zrobit nSe powinna.
szą 109 proc. w stosunku do płac przedto tylko samopomoc. Dziś rzpoc:!!ę'te 1'() .wllell1l*&E·ą.&&IIWm. . .ilmmi9'fim-II-II1IIlW
_ _IIIIBtri1l4211f1'!I~"""""BI!I!-_.lIillłll$lWl""1.ii." eW'hW*,M9łWiWwn
wojennych. zaś w dru!!iej 118proc.
kowania są ważnym etapem na drodze do
osiągnięcia tego celu. Idziemy zdecydowapaństwowe
nie do !pertraktowania Z;~ wzajemnem po•
szanowaniem słusznych interes6w drugi~i
.
Zaprzysiężenie
s-k~ny i jasnOOl prze'konaniem, te k..ażdv1
Wars!. kor. "Republiki" telefonuje:
Wlpływ6w z potyczek anł .um z pozosłakrai ma
prawo
rozbudować
swój
system
Tymczasowe
zestawienie
obrotów
kałośd
kasowe)'.
War~z. k oresp."Ex'PT'essu " d ODOSr~
d
dl
ł'
.
goop? 'a r czy we e W. asnego U~na?1a. - sowy~~ ,d.o~onane przez centralną ~SlęWy~atki budżetowe w patd~~erniku
DiVś w południe odbędzie się w Belwe
Jest s:tczerem życzeme rządu D.1emlecki-e- gow,osc mlnlsterst~~ ska1'bu wyk a,zul e, w ~amkmęte zostały cyfrą 15~,3 ml1].on. ~ł. derz'e zaprzysiężenie pr:rez p. prezydenta
go, ,a zeby ,rokowania doprowa, dziły do po- pOl'ownanlu z preltmmarzem pa:!duer.m ko lIcząc wtem wydtek 5,6 m1'lion6w zł na Rzeczvoospolitej nowomianowanych mimy'lne ri o
'k
k t k t'
,,'t
• wym bardzo pomyślny stan rzeczy.
dalszy wykup prywatnych fabTyk tytonio- ni's tr6W
PreHmlr..arz październi'kowv . pt!'zewidy- wych. Normalne 'zatem wydatki Skarbu
.
s 5 wynl u; ws. u. e ej pO'Z] ywne,
pracy będZIe wyda-true] poparŁa polityka wał w dochodach og6,Iny wpływ 156 milio Państwa wyniogqy w październiku 153,7
t •
pokoju i dobra ,lud.zkośei j aniżeli nrujwznio nów zł, w czem uwzględniono jtrl: z wpły mi1i.onÓ'w zł, wobec dochod6w w sumie
.
1
ślejszymi fral-esam1. W tym sensie tyczę wów p'ozabudżetowych wpływy z ~O'ży- 157:3. Wykup. więc pryw~tnreh fabryk ty
zydenłem
rokowaniom jaknailepszego powodzenia czek ·oraz pozostałosć kasową na dZień 1 tonl11 o,dobył SIę VI tym mle,s ,lącU z dochoZP
. d
. październi'ka. Tymczasem sama ogólna su d6w budżetowych i tylko w nie znacznym
OZll'anla on'oszą nam:
~~~~!!~~~!!!!!!!I!!.!_~~~~~łł!rw!!!!I2 ma dochodów budżetowych tj. dochodów stopniu z wpływów po.zyczki włosktej. R P~ez'ydben~ ~ła;sta dPo~~:nia p. Crl
a.dmini~tracyjnych wszystkich ministerstw Zwiękswne wpływy z pożyczek przyczy• .:. ab.lskl o e!mIe ~-zą mlmStra ~aw w~
oraz zysków z przedsiębiorstw i monopoli niły się do · dalszego WZ'l"·ostu pozostałości wnę'h'znyc~ z. dnIem 25 b. m. Az do tel
C
wyniosła 157,3 miljonów zł, nie licząc kasowej.
daty. pozos·(ama na .dotychczasowem S'tanOWlsku. Jak nas mformuJą, prezydetit
Ratajski nie doty obecnie g04ności preW numerze 259 "Expressu" t dnia 11
zydenta miaS'ta, poprosi natomIast ma.gilistopada ukazała się wzmianka pod tytu ..
Autentycznoś'
ć
straŁ m. Pozn~nia o udzielenie mu bezpłta'ł
łem "Łódzka afera cukrowa",- w której
nego '-!-1'lopu na Il't'zeciąg 6 miesięcy,
wymienieni .zostali między innemi jako oW Fi~landji.
jew~.
skarżeni o kradzież cukru J. Grobelny i
B. Mierrwiński. Po sprawd'zeruu okazało
. Polska AgencJa Telegraficzna
Polska AgencJa TelegrafIczna.
się, że an,j Grobelnemu, runi MierzwińskieHelsingfors, 17 listC?pada.
Wiedeń, 17 listopada.
mu urząd pwktlratorSlki nźe za:rzucal udziału w kradzieży cukru, tylko oskarżał
Jak wiadomo, VI styczniu roku przy"D~r M.crgen" donosi, że ·komisja dla
OWS .
kh, że mieli ni·e d",n:idć o miejscu, gdzie szłego odbędą się wybory na prezydenta zbadania sprawy listu Zinowjewa doszła
Paryż 17 listopada.
tlię ukrywał jeden z~ spr~wcó,~, przyczem patistwa. Na wczorajszych zebraniach do przekonania, że istnieją mez-awodne
Dzienniki doooszą z Rz~u o utworze
u:ząd prok~·rato;glci, stwl,erdzaJą; brak po partyjnych wysunięte zostały kandydatu-I dowody aułęDlycznoś::i tego listu. Wobec niu się tam nowego stronmc·t wa polityczbudek os.o,blsty~h ~ Po.stępow~mu Gro~el ry a mianowicie: Dl1rodowa part ja po-stę- tego istnieje możliwość wystosowania no- nego p. n. Unii narodowej, Stronnictwo
nego ł Mlerzw~tiskle.&o WilOS1ł o zaWle'
,
to ma na c"1u połą""enie element6w dc•
'& ,
powa wysunęła. tfenel'alne<1o dyrektora ty do Moskwy a "ł'awdonodobnie p-t.
""
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,zeme kary.
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Z",
&~:n. mokrat.ycznych rozmaItych odcIenI. OgłoObie instancje: sąd okręgowI w Lo,doli banku f1Jllandz!ucgo RIttegó, a part"a so- cizie do zerwania stosunkow. Churchill 1 szony maniJest tego str, onnicŁwa z8Jpowiai sąd apelacyjny w War~aw1e . Grobel .. lcial-demo/kratyczna dyrektora zwiaazktt kilku członków partji są zdanJtI., że nale- da bezwz,g1ędną Opozycję pfz.eciwko fa,ae,o l B. M.ierz;wió.skie~o uniewinniły. Ilpoiywc6w E1anto Ta.nnera. i
żałoby wręCZJ~ RakowsklomD paszporty. azyzmowi.
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Niemcy przed wyborami.

Mowa Stresemana w Dortmundzie.-Agitacja górnośląska w Berlinie. - Rozl<ład partji "volkische".Strejk na berlińskiej kolei podziemnej.
Trudna sytuacja MussoliBerlin, w listopadzie.
Pracowru<:y berlińskiej kolei podzi.emniego.
wywołało" •

W wigilję otwarcia sesji parlamentu
M:inilster StTe sem ann, który niedawno ne; zażądali podwyżki płac (przeciętna
'Włoskiego odbyły się w Rzymie odrębne przyczynił się do rozwiązania parlamentu praca pracownika wynosi 150 marek mienarady większości parlamentarnej i kar- pooi, eważ chciał koniecznie przyjąć ni<e- sięcz-nie), ZM"Ząd odwołał się do sądu roz
telu opozycyjnego.
miecko - narodowych do gabineiu, wygło jemczego, który wydał swój wyrok . Po
Na zgromadzeniu większości parla- sił w Dortmundzie mowę, przewyższa- ogłoszeniu wyroku jednak okazało się,
-nentarne.j Mussolini wypowiedział ob- jącą swą łagodnością i poiednawczemi że część kolejarzy nie nale!y do tadnego
azemą mowę, w której wskazał na zdo- tendencjami najśmieltSze wyrstąpienia de- ze związków ,których wyroki sądów rozl' k' mokratów i specjalistów.
jemczych obowiązują. Do nich więc wyd d
bycze faszyzmu w złe zinie po lty l
P
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świeżo opusz rok się nie stosuje. PostanO'WHi dalej strej
wewnętrznej i powoływał ,się na to, te
rzemawla w ml,es~le
. k f - kować. Zarząd kolei zaś nie podjął Zadfaszyzm uratował kraj z rueładu i anu- c~onem przez o k upaCYJM wOJS a ranh k
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szerokie pole do skutecznego rozwoju. każdym razie znacznie gorzej niż jest. ru~ 'ć ro~ ł y SIę n:.~z~ b l:~~~WY 1
Nie mnieJ' skuteczną była zdaniem Mus- Cały nacisk położył na handll.owe roko- Ub o,s Wl.e' Ut'Pl'ł z~ d le
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oszec. tu ow ZJe. o.~ r min.ilster Stresemann używa tonów, kM- na wagę, jaką lotnidwo dla militarnej polJllędzy faszysta~l, a ich przecl\~n.: am l rych przy tadnej innej sprawie nie tęgi każdego państwa posiada, postan'obyły to Jednak Incydenty bez a szyc......
ł
wienia te były próbą zapobieżenia rozwo" T
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k onse k
wencJ1. eraz,.g y ~ lCJa ~szyPomiędzy 9 a 14 b. m. odbył się w jowi aparatów wielkie,g'o kaHbru, które w
sto,;ska zło1:yła prZySIęgę WIernośCI .kró Berlinie tydzień górnośląski, ogłaszany razie powi'kłań wojennych z największą
1~W1 prz~stała tern sa:n em być orgaruza- afiszami na których "jakaś" dłoń obej- łatwością mogłyby się przemienić w waż
, Clą partYJ~, a stała SIę organem władzy mowała fabryki Górnego Śląska w :telaz- ną i decydującą w pewnyC'h wypadkach
państwowe}.
ny uśdsk, pod spodem zaś uwidoczniono broń. Obecnie jednak anglicy pragnąc
Chciał MussoHn! przez to powiedzieć nap~s: W obcych rękach, lecz w naszych przeprO'Wadzić przez Ni.emcy jako przez
te faszyzm stanie się organem pokoju: se1'cach. Jako główny mówca na aka- na,bliższą i najłatwiejszą linję powietrzną
ujęŁy w karby dyscypliny wojskowej, kie demji wymieniany był b. minister Fi- kiUta ważnych dróg powietrznych przede'1'owany przysięgą złożoną królowi, nie sche't', który swego czasu podpisał kon- wszystkłem linię Londyn - Bagdad nada się porwać afektom chwilowym. Na- wencję g6rnOO1ą,skąz PoLską w Genewie. potkali na trudności ze skony rządu ni~
stąpi przez to uspokojenie umysł6w i Do mowy lego nie d08'Zł'() z powodu ala- młeckiego, który zapowiedział, że przez
stopniowy powr6t do stosunków normal- bej frekwencji wie c ronI, lecz opublilko- Niemcy mogą prz.elatywać tylko aparaty
nych.
wał artykuł w spec'jaktem wydawnictwie, tej wielkości i. siły, które dopu~zczone
W :r:gromadzemu większości par la- w którym zapowiedział,:te Niemcy de- są do budowy w Niemczech.
mentu włoskiego, o którym mowa, nie cyZJji o G6rnym śląsku nigdy nie uznają.
Ponieważ wielkie linje pozakontynenwzięła udziału grupa posłów liberał6w, Niemcy nie ustałą w systematycznej pro- talne m'tt'szą używać znacznie si'l niejszych
do kt6rej naIdą byli prezydenci tnó.nist- pagandzie na Górnym Śląsku.
a.paratów, trudności te stanowią ważny
r6w: Orlando, SaJandra i GioIiltij r6wPrzed roki.em w piwniiC'y mies~zań- szkopuł d~a lotnictwa angielskiego. Rząd
niet byli rueOlbecni posłowie Viola i sIdej w Monachjum Ludendorlf i Hittler angi>elski pró1bował podobno oddziałać na
Fonzio, prezydenci związku byłych 1:oł- grozili całości Niemiec, przygotowywali Francję w kieruIllku rewizji odnośnych
łlierzy, uczestników wojny europejskieJ. marsz na Berlin a w trzy miesi' ące potem postanO'Wień tl'aktatu, jednakiJe spotkał
Nieobecn~ć tych posłów nie naJdą- sąd monachijski ni<e ośmieli~ się nawet jed się z odmową.
eych do mązku faszystowskiego, popie nem słówkiem p1"zypomni~ć, że sądy są
Nowy rząd angielski nie popierał 7Jbyt
rających jednak MussoHnie,go, kue przy od tego, by pewne postępki nazywały po silnie tych starań, gdyż również sceptypuszczać, te stosunk6w wewnętrznych imieniu.
cmie zapatruje si.ę na możliwość i potrze
we Włoszech nie moma uwatać za norObecn.łe ruch voeIkiJsche znajduje się bę uchylenia tych ważnych z wojskoweg'o
niewątpliwie w rozkładzie, do czego przepU!!lkbu wildzenia, postanowień traktahl
cnaJne.
Grupa posłów h'lberaJnycb zajęła sta- dewszystkiem przyczynił się brak środ- wersalskiego,
Można powiedzieć, te
ł1owisko wyczekujące. Uznając ogromne ków materialnych. Okaxuje się, te roch Niemców zawiodła w tym wypadku mezasługi Ml1ssoliniego, zdając lobłe spra- v'Oelkisclre stanowił klasyczny przykład toda, która w innych sytuacj.ach oddah
wę z tego, te stanowisko Jego Jest fe- eksploatacji naiwnego instynktu rasowe- im duże usługi. Metoda ta zasadzala się
ucze zawsze zanadto silne Alby go mo- go w kołach nie orjentują,cych się w p<>H- na wyJ!Tywaniu rzeczywi's tej czy możH
!ua skutecznłe u.atak'Owa6. pnygolo- tyce. Przywódcy. cz~~ah z t~ch kół ŚTod wej kt>tl'kurencji francusko _ angieLskiei.
,,-uf.aię raczej do akcfi pojednania MUl ki pieniężne i mIl1eruu chętrue stopę :ty10tinlego & opozycJ\.
ciową na trzykrotnie wy!~zą od ~ej, którą
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Rabindranałh

Tagore

i jego akademja.
Wielki poeta hinduski Rabindranath
Tagore, od kilku dni przebywa we Fran
cji. Aby uniknąć reporterskich wywiadów i pragnąc oiszy i wypoczynku na
łonie natury, sędziwszy pisarz egzotyczr
nego kraju, zamieszkał w Boulagne Sur
Seine, zdala od zgiełku Paryża.
Cały świat cywilizowany zna dokład.
nie jego utwory: "Gitanjali, Kosz owoców. Ogród miłości", oraz idealistyczny
romans "Dom i Świat".
.
Utwory te odsłaniają nam filozofję
Tagore oraz świat jego wcwnętzrnych
przeżyć, Lecz istnieje też inny zakres jego, działalności, - mniej znany jest nim
Akademja wszystkich dzi<ldzin wiedzy,
zalożona przezeń w BolpLlrze.
stolIcy
prowincji Bengalskiej, nc) terenie jego
wla!'nel posiadłości zie.nskie).
Instytucja przedstawia pierwszy typ
rr.iędzynarodowego un\versytetu, łączą
cego najnowsze zdobycze wiedzy europej
skiei z hinduską relil!ią i filozof ją. /'_~':.a
demjo. przyjmuje młode pokolenie, darzą!' ie kompletnym wspiJłczesnym wykształceniem, oraz przy~arnia uczonycb
i profesorów zagranicznych, pragn:>,cych
uzupełnić tam swe Stud,d nad Indjami,
ich przeszłością lub folklorem.
System wychowania lułodzieży w tej
akademji polega na połil.czeniu fizycznego re,zwoju drogą upraw:ani:t sportu i
z:bIiżenia z przyrodą z wyrobieniem
w mbdzieży mistycy Lmu płynącego 1:
doktryny J. J, Rousseau Gdy ze wschode:n ~lcńca, młodzie! opusz':za sypialnie
położcne w parterowych budynbch o
typie liceów angielskich zbiera się
przed śniadaniem na krótką modlitwę,
a raczej rodzaj hymnu, wzorowanego na
Upnni!>udach.
W)kłady odbywają się n:t świeżem
pow:.drzu, a w godzirrlch upałów t'ołu
dniowych; uczniowie upoznają się z przy
n dą w miejscowym ogrodzie,
Godziny popołudniowe poświęcone
są grze, sportom, oraz ogrodnictwu, wie
czór - odrabianiu zadanych lekcji.
System ten wpływa bardzo dodatnio
na moralność i dyscyplinę uczniów. &pory i przewinienia rozpatrują zebrania ko
Jeżeństkie, przyczem nauczyciele poprze
stają na udzielaniu światłych wskazówek
i rad.
W chwilach wolnych od nauki,ucznto
wie redagują pisma, urządzają przedstawienia amatorskie, na których grają sztu
ki zagraniczne lub fantastyczne utwory
pióra swego mistrza - fundatora, którego uważają za naj serdeczniejszego przy
jacieła i druha.
Wielu byłych wychowańców tej aka.
demji, pozostało w niej w roli nauczycieli; z kolei, oni wyrabiają w młodych
następc:lch zamiłowanie do nauki, oraz
poczucie harmonji dwóch kultur na?ozór tak odrębnych, a zjednoczonych dzię
ki szczytne; fundacji wielkiego poe ty
Indji.

prudtem u.prawiali. Gdy tródła mate- NIEMIECKIE FOKOWANTA Z FRANrlalne W)'1Schły, .ustaje cały ruch, końc7.Y
CJĄ I SZWA..TCARJĄ.
się ideoI'O!!ja. NI.&! znaczy to, by po znalePobka Agencla T elegraficzult.
zieniu nowy<:h iT6deł doohodu nie mógł
Berlin, 17 listopada.
'
dz'lewany a
si ę odr od Z1'ć W spOI'! ó bmespo
nie-b~ecZ1lY dil a spokoju wewnętrznego.
Wobec tego, że narady gabinetu w
Ta m'eż1iwość i,gtnieje i będzie jelszcze sprawie niemiccko-francuskkh rokewań
dł,ugo istnieć. K,O'DJflli'k t pomiędzy b. na- handlowych nie zostały ukończone, postęp<:ą tronu bawa't'Skiego Ruprechtem a wrót se~etarza stanu Trendelenburg do
L .L!Ci f'f
•• ł
'. Paryża zMtał odroczony.
Uu.en! or em zmrueJSzy s.zaIliSe stronm<:,
twa nawet w głównych tWIerozał w GórRokowania między Niemcami a Szwaj
.
Ba
...
1... • . 1 '
•
"
T
tf" cał'lą w sprawie przywrócenia obusłronne}
wa,r11 1 IOOl'u'O'lllOWe, CZęSC1 uryne;1 1
OJ
RdZytnu I współprk
l da'] Jego~; anehm_~z~- Konflilkt odlsł~nH raz jeszcze ponure ce- nych ograniczeń przywozowych zostały
~~' ta k . Zl ~e. łOs ze c LUaJe chy charakteru b. generalnego kwaiermi-dziś zakończone.
elę ::!.Ć
o~decznf\XIC1ą, mperatyn~ą sttza arm1i niemi:eckief.
_ _ __
wspVlł',aca mlę zy aszyz:mem a .tywtołami, kt6re lub pozosta;I\ na ubocxu, lub
. . ••
'o wprost zwalczają.
Od chwlii objęcia władzy przez Mus- a związkiem byłych żołnierzy i związ
Mussolin4, pomimo, ie j~at sruną in- soliniego stary Giolitti zamilczał. Nie Id>CD1 "Italia libera" przyszło dnia 4-go
dywidualnością, nie meże narzucić swo- było po Crispin polityka włoskiego, kió listopada w 1'0cznicę wzięcia do niewoli KONFERENCJA MINISTRóW FlNANfej woli skrajnym elementom faszystow- re go opin;a publiczna tak obrzucałaby ogromneJ' części armji austrjackiej zna.jSo'W
skim. Tym skrajnym elementom, goto- jadem, jak Giolittiego. Ale w chwiłach dującej się już w rozsypce. Na czele
Polska Al!ea ~ j. T.. I'a:ra!lc'l1lll.
wym na w szystk o zawdzięcza on swoją krytycznych państwa wychodził on za- związku "Italia libera" stoją bracia GaLondyn" 17 list opada.
władzę. Sprawdz.ają się słowa poety, że wsze z zacisza swojego witany przez na ribaldi. Oni sami nawet byli zaaŁakowa• K••elen skMb~ Churc~l ;we.ź~fe ,u
trudno odpędzić d uchy, które się wy- ród jako jedyny zha.wca. Giolitti wró• Ś 'ad zy te że naprężenie doszło ~ł w planowcneJ ko~ferea;c~ In 2.13troW
nt. Wl c
.'
.
Ifmansów, która odbędzle s1~ J'!>i!ehswem Vf
wołało. To tylko czarownik - mistrz cił 2 bm. do Rzymu.
do punktu kulmlOacyjnego.
Paryźu. Data tej konlel'cnc:i nie została
tra.&.
.
Do ostq~ch starć mi~dzy faszystami
jeszcze ustalona.
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wieku ••• w cukierni łódzkiej
nie wolno rysować!

,Aleksy

I

Przygoda polki z Holandji \v cukierni
Gostomskiego.
Niejednokratl'll~ pisaliśmy anietakto'w podał jej he'rb~tę t ci a<itkami , ten OIClparl
hem zachowaniu ~ię ~!l!lnerów w pewnych ęprY$'kliwiel
,
~. kiern. iąch, i j·ą.dłodal·niach łó,h;kkh..
..",. Nią d9s1aąie paul herbaty! ... Tu nie
Tym ra~em mamy dę ?:aIl:~lQwą.nia fakt wolno rysować!, .. Tu niema szkoły!".
wprost oburzający,
Oburzona panna 13. poczęła protestoPanna Jaawiga 13., ktbra prze,d 8 laty w~ć pr~eciwlto ta.kie~u brutaln~,nm tra.kWJ"lechała do HoIla;ndJi, gdzie zamieazk:ała t(»w~niu, lecz to Je,8zcze b~rd~.l rnzu-ch~
u swojej najblitszej rodzIny, ~Lęs!knien!l za w~hłQ. k.eln~ra; ktory rJr;uC1ł J-, '. ?dI?~
Polską. powróciła do kra1u i w'Przejeździe wledz:,{ klIka słow tak prdyn~rn) l, 12: bl·_d
do Chełma, gdzie jej rądz:ioe posiad.lją ma na ~~~lewozy~a ;~z.płakała. SIę·
ją1ek ziemski, zatrzymała. się na ldlka 4ni
, . j, • o, brol1-l~ l'eJ, s1a n.ął le, ~en, z pan6w)
W Ło·d:z.i, by Qdwie,dzić krewnych..
Zajm...lfJący sąsledm stolik, dając ~elne'r()Wl
,' i
dk '1" ....
B J.... nale"yŁą odprawę.
, G od ZI S ę po resJc, 1" panna, -' SliU~
Jes1t to poprostu fakt ekandaiiezo,l.,
de~{,ka o~,t~tmego seme~t;u. archl'tęktury
Pięrwszy raz ~J szymy Q tern, żeby W
polttechmkl w R.ott:rdrut11; Jes-Ł obywatel- cu'kierni, mającej J:,etensie do pierwSlo~
k: ho-lender~kl\ l 'IDowi dasć słabo PP. pol- rzędnej, nie wołn!') było". rysować ... ,

Rżewskl ..

Uci cz!{a Z przed bram
okupacyJnego więzienia.

Drukowanie nielegalnej literatury..... W lokalu policji
IJolowej. -- Skok do tramwaju. .... Na wolności!
J3~c.ląc członkiem okręgowego komi.

-- Oho -

rzekł

%

przekąs~m -

tego

tetu robotniczego od 1915 do 1917 rOKu, nie będzie, bo Niemoy cały śwjat ~oju ...
redagowałem wszystkie odezvry i v,'Y- ją, bo nimiecki cyson to najmądr.eirzy

dawnictwa PPS, i sam je dr;ukowll.łelJl, ze wszystkich królów! Wydawnictwa te wśród przygniębionych
,.- Przyjdzie kreska na. Matyską , ,.....
nędzą i przemocą pruską mas n;lboini- dodałem -- czując bezskuteczność dalczych wzywały do oporu, budziły uśpio szel dyskusji.
nYGh i zachęcały do walki ' przeciw na,Djalog ze śląskiem nasunął nl{ SIllut..
jeźdżc,..ej brutalności. Ąż'eby nikoJo flie
ne
refleksje. W suk ł my w Królestwie
wtajemniczać, rozebrałem. dru~arnię, bo
od
rQktJ 1863 mieliśmy więl(szoś~ wło.
ston~ę"
ŚCl9.ą, którzyrównicż ~ dum~ nUYWllli
i przeniosłem 'W worku do konspiracyjne- się "cysar~kimi ludźmi".
,
go mieszkania~
Ta sama gąngrena toczy część wto~
~__ u. _.
'
.' ł
d' l
Dziwilibyśmy si~ nawet gayby coś po- \1./ ślicznym pałacy~u jednego ; f",bry- ścian galicyjskich ...... pomyśląłęm ,. go016-:11 pł:tn~a .13. umó~'łib Sl~ w pi-ę Eie. ę dobnego S'tato się w Pipidówce w Xv wie- kantów łódzkich przy uiky Nowo-Spa. ryczą%: "Niewola sączy jad!1!
ze sw/\. pr~Y1,aet6F~" iz. B, 5- el pep,6łudm u kUl ' a cóż dopiero
Ł.adzi... w cukiemi eerowej, w mieszkaniu p. Puria1a, ktÓry
Ażeby wysondować nastróJ,
8ipotka,J~ s~ę W cU~lę~nl qestQm~kl~gQ,. ':tostomskiego -: i to ,- p l'l~ się ~ę nly~ był tam portjerem, urządziliśmy idealną
rQzppcząłem rozmowtt z drugim tp~Je.
poru.ewd przYjacIółka ta I!PQo~Q,1ła SIę, luny_-=- w XX wiekul
'
drJlkarnię konspiracyjną, Dwaj syno\vi~
rzeD1,.
więc;: panna B. dla $krócenta sobie czasu
MaTl1Y p,adz;ięję, iż właścidel puJderni, p., członkowie okręg(lwkł, z ~awodu sto ..
poczęła kreślić na sęn'... et~ac;b , !P.'a.Pi~Q-1 udzieli rzeczoweg, ~ wyjaśnIenia w teJ spra tarze, urządzili kasztę i OdpoWlędnią szaf Dowiedziałem się od niego, że po,~hoEtz:i
wych rozmaite szkice.
wie. a brutal~y kęlnęl' z9stanie przez nle- kę Ną drukarni tej odbijaliśmy lylkQ o- z Królewca, jest z zawodu stolarzem nadezwy.
' '
Idy do l.wiązku zawodowego i da ·p~r.
Gdy pa11illa B~ pClprQ'Słła. ke1.nęTa; hy go u'karany...
.
. Argus.
,Łodzianina" ze względu ną. format tjj S.-1).
ąrukować musieliśmy w prywatnych dru
Po kr6tkim wsl~pie wskaU1łem ptq
k~\l'niachł co wobec olbrzymi<;h kar, ja~ na ucisk, gwałt i har.iebną rolę, ja ką «:>4.,
kie grozi1y w razie wykrycia, wlaścide. grywają władze memi4c.kie w ' n<J.szym
lem, było od dluiszegQ CUlSIi niemo~li. kraiu.
we.
Mrukliwy ruemłec zamyśl!! się trochę
Pt"wnego ranka drukaT~ G, i!godził $ię i odrzekł:
Do redakcji naszej zwracano się kmka_/w zrozumieniu If(')niee~no§d um.&ż,liwienia, w~druko.wa.ć n~rner ju~i1euszow~ (~w~.
- Traurige Notwendigkeit, ver$!e~sell
.- t '
'l"
'.j.
<>łączenie się te- ubezpieczonym połączenia telefonicznego dZlCstop1ęclOlecle PP~l "ŁodzIanma. Sic nicht. dau wir im Fei! deslande' slnd!
IK.ro me z zaza eruaml, ~ p
,
..
.
-,
Dałem kilkadziesiąt rubli zadatku. Nil~efoIlliczne z Hczniocami kasy chorych J~st z leczruaamt kasy,. c~ tu,el.ed~ok~oŁrue de- pisalem treść do całego t;lumeru i oeze- (Smutna konieczność, nie zapominajcie,
że znajdujemy się \II kraju wrnga,.bardZio trudne, gdy t w katdei leczrucy cydować może o ZyClU 1 sm1.erct choreg" kiwr.łem na korektę w niedzielę, dnia
~o tych rozmowach upewniłem się na
je&t tylko jeden apars.t łelefoniezny,
Ipowięlf.S~y Heibę aparatów Łelefonilcznych 2 ~tudnia r. 1917,
aohre, że wobec ce$nrsko • niemi~ckiego
Nie wątpimy Iż ~ar~d kasy choryc:!t zwlas~CfA W lee~nicaeh śr6dn:liei~i~h.
Tymczasem o oznn.t.lonej godzinie soejaldemol::raty i "oysarskieg'O'· śląsak:\
zwaliła się do mego mieszkania czereda wszelkie poro~umienle eelem uzyskania
,
~zpic:li z rękopisami "Łodzianina", zapy- wolnoścj jest wyłączone.
tUJąc, czy to moja praca '?
Zacząłem przemyśliwać nad spo$c,
lm spOKojnie,
wo bem ucieczki.
hel: ~urowej cenzury ni ~mieckiej jest to
Ulica Piotrkowoka w niedzielę ogoo
Z Wusz.awy doneszą nalltł
cJalny pogrzeb, który zgłouono lako zmar jedyna droga do swobodnego wypowia... dzinie 7-ej wiccl.orem była jak zwykle
Ita W., !OOla właścicief,a <łomu pr~ ul. łej w WaI"9lzawie.
danin myśli i przekonań.
.bei'myślnymi spacerowiczami
Cęsiei. chora na gruźlicę została przewiePtotkan1wo tednak i wś~b~t~o l?d;~
_ Aresztuję pana, proszę się u}trać lapełniona
obojętnie przypatrującymi się nam z bo .. .
ziona na leczenie do Otwocka. Niestety kię nie ma gt'laruc. Ktoś, gdzles ja'kos S1ę ! iść z Rami - rzekł wyniośle jakiś drab ku, nie zastanawiającymi się widocznie
kuracja nie poroogł.a ł chora zmarła. Ro- dowiedzi,ał, te zw1o~! odbyły niedo~wo-lo- pruski.
nad kwestjami, które mgołyby zaprowa.
dzi'l1a chciała koniecznie pochową.ć zwlo- ną podr6~ "na gapę
z Otwaoka l t. d,.
Żona 1 dzieei rzuciły się ~ płaczem dzić ich do więzienia.
ki w Warszawie, maiąc jednak więeei pie- dość, te wieść przl'sadna ,d?tarła do Iw- ku '!Dnie, zawodząc r~zpaczHwie. UspoCzułem,
zbliża się dla mnie
tyzmu dla zma;rłej niili gotówki, której truisarjatu n.ądu tak, te pO!lcla V kmnłsa~- kajałem ich jak moglem, a do zony na chwila rozstrzygająca: albo postawić :na
bardzo dużo potrzeba na ~rzewożenie
;3.tu prze-pfOlW~d~ił.a e.nergtc,znc do,ehod~e~ nd.::hodnem powiedzbłen' ostentacyjnie; hrtę \vszystko lub td zgodzić się nil
J
boszczyl"ów w $pąejaln.ych w~~onach etc., mę j kt6:rQ po~w~erduło tjtplslule p~wyzeJ
_ Pamiętaj, jeśli zginę w wlęzięnill, powollie konanIe
w więzieniu pruskle 'm1
wpadła na sw~sty ~\UY$ł. Oto zwłoki oJ«,lIę~flOści. bbi1eje prZYP.u8ze~eru\\, te to synów wye~owaj t'1k, aby pomśclli Z tyłu zbBźał się tramwaj w stronę No·
zmarłej włożono d() sięnni1ca, który z'lo- będ'z!e dokonana eksl~u!lnacla zwłQk. .
ś:~lIierć swego ojca. Za krzywdy OMze W~gCl Rynku. Wa.gon zr6wnał się ~ nami
tywszy na wozLe pr~ykryto słomą, a naTak więc zbytni p1ę'tyzm przy o!l~ezęd: ~ ~wole lud n1emiecki zapłacl i.n kiedyśl Zacisnąłem $ilnie pięść i grzmatną3em
s{ępnie UleMami i w ten niezwykły ~(}Sób nośei na włatclwy trat1S1pon nl ę b?szezkl
...,.. Panie radny, niech się pan nie 7.a~ pot~inym boksem prusaka między oe:r.y.
przewieziono je do dem uw WaTszawie.
sp1:'(fflaelzfł na rod~nę W. wielę 111 przy.. \wmina! .. , ..-. przerwał ze złościa, w Ję- Cios był IIltuteezny, bo prusak eoś ~3.
TuŁai dopiero ędibył ~ię wezora; on- jemnoś,ci I rdedyskretn.ą poLicię,
Lyktt niemleekim koroisar;'! policji. Oto- bełkotał i, wypus~czaJąc karabin z ręki.
czeny kilku szpiclami, udałem się do rlu)ął jak dłufli na ziemię, ..
biura policji polowej puy ulicy Piotrkow
Błyskawioznie chwyciłem się antab.,
skie,j.
"dodatku" tramwajowego i skoczyłem
Po drodze nasuwały tni sięstnutne do wagonu. Wszystko to stało się tak
"eneksje, Myślałem
tych latach, kt6re szybko, że ślązak zaskoczony pochylił
OBł.ĘD~
ze. względu na stopień winy będę musiał się do powalonego na ziemię prusaka,
ORGJE SAMOCHODOWE.
Na u'l iey VI !ichodnie; róg Porpot'stdej
Po ' chwili jednak ślązak puścił si ~ w
W mie;dcanlu wlaSO\ym przy uiicy An- odsiadywać w więzieniu. \Y/ wyohraini
Z'oS'tała naje~hana prze-z samo-ch6d 7-let- drzeja 1111'. 56 dostał obłędu 24-letni Alfred stanął mi szereg widzianych dawniej nie- pogoń. za wagonem. Przebiegłem prze~
szc~ęśliwców, którzy odbyli karę wlęz.ien całą długu.ić "dodatkull i, wyjąwszy z. lenia e&rka handlark. Hela Najdef, uległ.szy Urbaniak.
n,,-,
bladych,
wej strony wagonu drzwiczki,
?:łamaniu prawego przedramieni,a.
Lekarz pogtńO'Wia po udzieleniu nieLekarz pogotowia udzielił fi>osdtodo- szczęśliwemu pomocy odwiózł go do zb10r
opuchniętych, nłezdolnych do praoy,
wyskoczyłem w biegu.
wanej pomocy na. stacJi..
.
ni miejskiei.
których wraz z radnym Wolczyńskim
Byłem wolny!... Czułem, te Jaka~
napr6tno interpelowaHśmy
w radz:ie wstępuję wę mnie nadludzka moc, kt6ra
UPADEK..
cil'jskiej.
zdruzgocze wszystkie przeszkody, stoja
Puy zbiegu ulic Piotrkowskiei ł 'An(W odpowiedzi otrzymaliśmy wtedy cc mi na drodze do wolności.
drzeja pr~ cownik handlowy 50-letni Efrood prezydenta policji Loehrsa list, pełen
,.\Y/lonyś!" powtarzałem w o51;oło
Im Berman u.pa,dl tak nieszczęśliwie, ił u•
!o'I!o.
pogróżek i napomnień) .
mieniu sam do siebie 7. radością - za.
legł Złamanłiu lewego przedramienia.
- I ty się takim slaruosz w iarzmie Inną męka samotnych miesięcy, głód i
Lekarz pogotowia ud%ie1U mu pomocy
pruskiem: sp'okorniejesz jak inni. głód nienawistni p'!usacy,
na stacji.
,,\Y/o1nyśl • - powtarzałem w oszofo.
zabije w tobie myśl i bunt wolnego du~
serce
waliło jak młotem. ślubowałem
cha, a postępowanie brutalnych dOLorNIEOSTRotNA JAZDA..
sobie
w
duszy, że mnie żywego prusacy
ców
wypłoszy
z
ciebie
wszelką
myśl
oSpisano portokM na szofera samonie
dostan),
że w razie aresztowania droporu
brzmiało
mi
w
uszach
złowie
ehodu Ł.D. nr. 512, należącego do Epgo
§PJ"zedam
życie.
szczo.
steina Keniga za nie ostrożną.
jazdę na
Udałem się do p. Kiermasa na Wi. '
Nigdyl
wyrzekłem
:t
mocą
-ulicy Trauguta.
lepsza śmierć nit niewolal I od tej chwi- elzew, a stamtąd po dwóch tygodniach,
li
zacz,ąłem gorączkowo myśleć
ucie- pomimo licznej sfory niemieckien szpiW BóJCE.
ch, poszukujących mnie niezmordowanie.
czce,
Na u1icy PieprtO'W~ M. 4 A'ntoni KoW lokalu policji polowej odpowiada- przeprawiłem się szczęąIiwie do o!iupacji ,
walski, robofn1k, będąc w stanle ruetrieź
łem na zadawane pytania dosyć lakoni- austrjackiej, gdzie rozpocząłem p:ld przy
wyro uderzony został i otrzymał obratemi3.
bra1;lem nazwiskiem znów to samo, co
omie, biorąc całą winę na siebIe.
ciała. - Zawezwany lekarz pogotmvia u~
- Wspóln1k6w nie miał pan jakich? w Łodzi: walkę z pomocą i skupianie sił
&tielił mu pomocy.
żywotnych do ostateczneJ rozprawy z
- zapytał w końcu urzędnik.
najeid7.cami. ..
Nie
miałem
odrzekłem.
TĘPEM NARZĘDZIEM.
Po podpisaniu protokółu, W towarzy·
Na ulicy Kili.ńskiego nr. 27 uderzony
stwie
dwóch żołnierzy niemieckich poleDZWONKIEM.
~ostał w głowę 37~letni Józef SztrlkOW'Ski
ROSITA
cwno mnie odprowadzić do więzienia
..
•
.
dozorca.
wljskowego przy ulicy Długiej, Jeden , Przy ul.. Kihdsklego .N;, 213 .m~~zY,Ill.
ROSITA
- Na uJicy Ro:kidńsklej nT. 102 udez towarzyszących mi żołnierzy, ślązak, I sta tramwaju Nr. 4 W~Jclech Zlehnskt u
nony zost<\ł w twarz tępem narzęd'zicm
nOSITA.
znpyłał mię po polsku:
derzony zosłał d:n'".onklem ~ tw~rz.
<lO-letni Frands7..ek PrMański, tnas.:r.yni-. Z~ co oni idą do śtrafhausu?
Lekarz pogotow1a po udzlelenllt Z ..p'o
,ta kolejowy.
Chciałem,
żc'
b
y
prusacy
wynieśli
mocy,
odwióll 120 do domu przy uhcy
Poszkodowa.nym ucl~icHi pomocy le~,~~.
~ IlI-ię do uVatąrlandu"l
Orlej Nr. 6.
lul'~ 'PoifoŁowia..
~~
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Więcej aparatów telefonicznych
w lecznicach kasy chorych.
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Kwiatki z bruku wielkomiejskiego·
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Czy autobus wyruguje w
Łodzi

Zacofanie

imaginację.

Pewien kolejarz z Bytowa na Pomonu
p. O. miał niezwykłą przygodę.
OtO' po obudzeniu się rano u siebłe w
domu spostrzegł ze strachem, te w czasie
mu zgubił gdzieś swą sztuczną s~zękę.
Staranne poszukiwania w pościeli nie dały
rezultatów, wobec czegO' p. Q. deszedł dO'
wniO'sku, te prawdopodobnie we śnie pol
knął szczękę w czem utwierdziły gO' nierllicie silne boleści !oląd.kO'we i wyrainy
ucrsk w je'Jiitach.
Udał się więc po~łesznie do poMiskle
gO' szpitala dla przeświet1enia l'oentgenicz
nego. Badanie t'Q jednak nic nie wykazało
i pac:1en't mimo, że nie uczuł ulgi wtr6cić
musiał do dem u.
Jakie byle ateli tegO' td.ziwienie, kiedy
tona przyjęła go ·wym6wkami z pewodu
wydania pieniędzy na niepotrzebne ubiegi lekarskie, gdyż w międzyczasie malazła szczękę leżącą

tramwaje.

pod względem komunikacji. - Wyższość autobusu nad tramwajem. -- Co powoduje zamieszanie w cyrkulacji łódzkiej. -- Nasze bruki. -- Autobus, muzyką przyszłości.

Zagadnienie komunikacji i cyrkulacji
NiedoTozwój środków komunikacji w
ulkznej w Lodzi w mi.aTę wm-astania inten Łodzi l do którego w znacznym stopniu
aywnoś<:i ruchu koławego i pieszego stało przyczyniła się i wojna wraz ze swemi osię zagadnieniem pierwszorzędnei wa~i, pła'kanemi skutkami, ruiną finansową i gokt6rego roz.wiązanie jest konie·czne d1a dcll' spodarczą, wśród licznych bolączek Łodzi,
_zego nornnalnego :życia naszego miasta.- jest bolączką bardzo poważną. Tem się
Gwałtowny wzrest O'TaOZ iście amerykański nómaczy, iż de dzisiejszego dnia sieć tram
rozwój bawełnianego grodu, nie mający wajowa jest bardzo skąpa, że wiele dziel'Wprost przykładu w historji innych miast, nic zupełnie pod względem komunikacyjapowodował, że wiele czynników, które nym jest zaniedbanych, że przedmieśda
'W innych środowiskach mieiskich powsta- są jej zupełnie pozbawione, a na ni~kt~tą ł rO'zbudowują się harmonijnie wraz z rych ulicach, ze względu na ich wąskość,
powiększaniem się terenu i zaludnieniat u budowa lin'ji tramwajowych jest absolutfJ.&S nie były w stanie dotrzymać
kroku nie niemożliwa.
temu sza10nemu pędowi i pozostały w calTa wąskość ulic zarówno w centrum,
kowitym zaniedbani,u. Mo<żna to powie- jak i na krańcach Łodzi, czyni koni-ecznem
dzi~ć nietylko o kanali~oji i wodociągach, zastanowienie się, czy kwest ja komunikt6rych bra·k u u nas nie jest w stanie zro- ka·cji nie mogłaby być w jakiś inny spozumieć żaden obywatel zachodnio-euro- sób rozwiązana t. j. czyobok tramwaju nie
pejski, ale również o brukach, śroclka.ch mógłby powstać w Łodzi inny sposób 10kom.umkacji, o szpitaLach, o urządzeniach komocji masowej, dostosowany do tnui$anitarnych, a przedewszystkiem o racjo- nych warunk6w lok a ltnych.
na:lnei budowie miasta" która to dziedziSprawa ta w wielkkh miastach Zachona dawniej zupełnie ignorowana, jest dzi- du zo,stała już oddawna pomyślnie załaŁslai poważną gałęzią wiedzy, wykładaną wiona pTzez wprowadzenie obok tramwana wszystkich wszechnica'Ch europejskich ju wozów samochodowy'Ch t. zw. autobut posiadająca już dzisie.j olbrzymią Htera- sów, które pod wieloma względami posiaturę fachow2l.
dają znaczną przewagę nad koleją e'lek-

Przez

Łodzi

-

spok~nie

pomiędzy

łótkiem

a materacem.
Aczkc1wie'k wymówki małżonki były
podobno niecO' nied~li.katne, to jednakowo! wet"kmistrz był zadowolo,ny, gdyż
'wskutek tej wiadomości ~nikły zaraz jego
dolegliwości toląd.kowe.
.

---•

~cję kolejewą.

Na l:ll&k, dany przez t"Uysera filmu,

caJ, ten tłum rzucił się bttotnie na stację.
Ale robotnicy i urzędnicy stacyjni, nie bę-

dĄc uprzedzeni o tym zainsceni ~owanym
ataku, wzięli go za rzeczywisty napad jaIdeji bandy na stację, zwoławszy się więe,
rzucili się gromadnie na napastnik6w.
Wywi'lzała się tedy pl'awdziwa Mtka,
W kt6rej urzędnicy i robotnicy ulegli pod
naporem przeważa1ącej li-cZiby napasotni"ów i musieli zmykać.
Dopiero po zwycięstwie garibaldczyk6w, wyiaśniło się wszystko i zatarg skoń
czyi się śmiechem.

Szczególnie można to powiedzieć o Londynie i Paryżu, gdzie kursuńc
o,koło 1250 autobusów, biegną<:ych na niektÓlrych odcinkach z szybkością aż 35 km.
na godzinę. Zdaniem fach!YW<:6w autobus
jako środek komunikacji wewnątrz mia·
sta jest idealną lokomocją uliczną, która

reg unieruchomionych elektrowozów zata
rosuwających ulice i arterje okoliczne,
świadczy nanepiei o ich niepraktyczności'.

Przez wprowadzenie autobusów mo.ment ten całkowicie odpada. O ile nawet
zdarzy się jakaś katastrefa na linji i jeden
z wozów auŁO'busowych ulega zepsuciu,
powoli wyruguje wszelkie inne, a dąa Ło- zostaje om natychmiast wycofany na boczdzi posiadałaby wyjąt'kowo wielkie plusy. ną ulicę, nie powodując przerwy w cyrku.
Dość jest przejść się ulicą Piotrkowską, lacji. Au10'bus jest również całkowide u.
szczególnie w okolicach Zielonej i Prze- niezależniony od żelaznego toru i od lokal
jawu, aby przekonać się co za zamiesza- nego defektu w bruku.
nie panuje w ruchliwszych punkta.ch.
Tak więc autobus posiada nad tramgdzie wąskość uTic i szaJony natłO'k wehi- wajem poważną wyższość, o któTej szcze ..
kuł6w powoduje co chwtla kilkuminuto- gólnie na wąskich i ciasny.ch ulkach na..
we zapory i uniemożliwia racjonalne ure- szego miasta łatwoby się było przekonać.
gulowanie cyrkulacji według prawidz'ł Oczywiście nie obejdzie się i bez "ale",
przyjętych na całym kulturalnym świecie. Mianowicie spTawna i wygodna lokomoDo zamieszania tego i zatorów w znacz cja autobusowa jest uzaleiniona od donym stopniu przyczyoniają się wozy tram- blT'Ych bruków ,kt6re w Londynie, Pary~
wajowe, które przez swą olbrzymią masę i Berlinie odznaczają się nadzwycujną
i znaczny ciężar, a przedewszystkiem gładkością i sprężystością. U nas naogół
przez swe ślepe przywiązanie do szyn, stan bruków jest rozpaczliwy i dopierO' ostanowią element dla regułacji ruchu uliOl statnio można zaO'bserwować pod tym
nego bard'Zo niewdzięczny. Zepsucie się względem poprawę. Mimo to komunikacja
Jednego wozu tramwajowegO' lub przesz- autobusowa w Łoazi jest dopiero mttzyka
koda na torze powoduje caf-kowite zata- przyszłości.
ID;!. J.

Sztuczne

perły.

Zamiłowanie kobiet
fałszywe kamienie. -

do... błyskotek. - Prawdziwe i
Sztuczne perły wynalezione w
Szwajcarji.-Dobre imitacje są też bardzo drogie.

Kobieta ma coś % papugi, powiedzi~ł wszędzie widzimy u kobiet zamiłowanie
jakiś wielki myśliciel francuski, a złośli do · świecidełek.
wi odeń twierdzą, że... może więcej ze
I teraz moda faworyzuje bituterję.
sroki, bo lubj błyskotki.
Suknie lśnią od strass6w (sztuczne brylanty) dżetów; francuskie korki od panPrzejdtmy przez ulicę.
Co druga wystawa lśni się od boga- tofelek zdobią imitacje brylantów.
tych naszyjników, bransoletek, wspania, Bo moda teraz kategorycznie żąc1a
łych brosz, gdzie mienią się kolorami tę biżuterji z pereł i brylantów. Modnie uczy brylanty, lub lekko zaróżowione czy branej kobiecie nie wystarcza sznurek
matowO' białe perły... ze · szkła.
pereł. Muszą być trzy sznury, z kt6rych
Kebiety lubią błyskotki, kt6r atoli jeden pewinien spadać aż do talji.
są tak dregie, że niewiele wybranych
Dawniej przed kilku laty, gdy wszech
może sobie na nie pozwolić.
władne panowały kolorowe kamienie,
Jeżeli wieźmiemy pod uwagę czas zaczęto · produkować szafiry z odpadków
renesansu, to gładkO' uczesane główki kamieni,.. pozostałych od szlifowania.
pań stroiły misterne siatki z pereł, na
Próbowano robić brylanty - z wę
obnatone biusty spływ'ały miłośnie krzy- gla, lecz produkcja wypadała drożej od
ż~ z ametystów, delikatne wypieszczone prawdziwych.
paluszki stroiły duże rubiny, turkusy,.
Teraz dwóch chemików szwajcarskich
lub szmaragdy O'prawne w ciężko dnię ..
te djamenty.
Talje, kt6re bt'ansoJetnką objąć by mo
żna, okalały ciężkie łańcuchy srebrne,
lub złote, usiane drogocennemi kamieniami, nawet fiLigranowę woreczki ze
złotej delikatnej koronki, z który<:h róg
chusteczki wyzierał, ebsypane były kamieniami. Ciężki,e zausznice, im dłuższe.
tem modniejsze, zawisały z lekko ur6żowanych uszek.
Ówczesna kobieta, lśniła od klejnoŁów, które z pokolenia na pokolenie prze
chodziły stanowiąc często bardzo znaczny majątek.
Potem w czasach biedermayeru przepych się zmniejszył.
Przestały być modne w ciężkie brokatowae suknie, ustępując miejsca tarlatanom, wyroby jubilerów zastąpiły częścio
wo kwiaty, szyje okalała skromna, aksamitka, ukończona cenną gruszką perły, lub jeżeli to młoda panienka, krzy
żykiem z tur kursików.
W czasie cesarstwa cudowne koen z
djametnów, szale tkane' w orjzntalne wzo
ry, które wprowadziła pierwsze cesarzowa Józefina, drapując się w cudowny
szał, przywieziony jej przez Napoleona
z Egiptu.
A pot·em moda rewolucji, gdy na 0 '0nażonych nogach noszono obręcze złote
i pier~cionki na palcach, sznury korali
jasnych i ametystów na szyi.
Za.miłowanie
do błYEkotek było i
między ludem w Polsce silnie rozwinięte
Chłopki z krakowskiego do swoich
koron ślubnych dużo u:żywają szierku
złotego i blaszek do wyszywania gorsetów oraz sznurów kolorowych, paciorJt6w, łowiczanki kochają się koralach,

Za b awne nJeporozum i eni e~ .

,Jedno z włoskich towarzystw kinemałograficmych, obrazujące epizody z tych
Garibaldiego, ustawHo w ty<:h dniach, w
okolicach stacji kolejowej w Neapolu, ki1kaset swO'kh statystów, ubranych w ,braje
faribaldczyk6w, miał bowiem być prz.edstawiony napad wcjska Gariobaldiego na

tryczną i stanowią dla ni~j poważną kon- mowanie ruchu na całej linii, a dł~gi szękurencję.

I

w Genewi, profesO'r Duali i jego asystent A. Almartine l zaczęło wytwarzać
fałszywe perły, równie! z węgla. Zna wcy por6wnywują je z prawdziwemi, i orzekli, te blask ich i koloryt nieŁylko
nie ustępuje prawdziwym, ale nawet je
przewyższa. Mają pn:ytem wagę prawdziwych pereł.
Jest te najnowsze odkrycie, bo dopiero zostało opublikowane 3 listopada.
Do tej pory są to jeszcze próby, ale
jeżeli ,będą one tak udatne, jak głosi
prasa szwajcarska, to ka:żda najmniej u
można z kobiet będzie się mogła stroić
w prawdziwie królewskie perły, przypo
minające legendarne perły kró\l owej Saby. Bo teraz i imitacje są bardzo drogie.
Dobra imitacja francuska czy to bryhnŁowych bransolet na ręce i ramiona, kić
re eprawiają albo w gładkie obrączki
kości słoniowej, luh naszywają niemi wą
skie czarne aksamitki, dla zwykłych
śmiertelniczek jest niedostępna a sznurek pereł .,Tekla" przygotowy .... an··ch
z tak zwanych muszli
perłowych
w
środku wypełnianych woskiem, aby były
ciężkie są tańsze od prawdziwych zaledwie o połowę.
W domach panujących, lub dla wieIkich artystek, zasobnych w klejnoty, zawsze robiono imitacje, i te były przewa
żnie noszone gdy prawdziwe kłejnoŁy
przechowywano w h:mkach lub skarbcach. Były tak santo ładne, a nie mhło
się cia.g1ego lęku prz;ed kradzieżą , lub
zgubieniem.
U nas bylo i jest inaczej. Napewno,
gdyby perły lub brylanty były tań'ize,
dajmy na to, od węgla, nasze panie zaczęlyby dosić naszyjniki z antracytu..
lub w ·złotych obrączkach czernił by się
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kosztowały wybory
ameryl<ańskie ?

Komitet republikański, który posta-

wił kandydaturę prez. Coolidge'a zebrał

na koszta kampanii 3,742,862 dolarów.
Demokraci na swego kandvciata Da..
vesa wydali przeszło trzy czwarte mi.
lj:ma, w czem deficyt wyniósł 172,632
dolarów.
Wreszcie part ja Lafollete'a zebrał&
wśród swych zwolenników 171,821 delarów.
,Sumy te po~ch?dzą z ~ieszeni miljarda
raw amerykans~lch, ~torzy w t.en spo·
s6b dokamentuJą swoJe "przywIązanie"
dla przyszłego rządu.
Ma si ę jednak w,rażenie, że stron~
"przywiązaną" nie są miljarderzy.
__ ~_
'
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S110\Vanle samo

o~s wa.
W mieszkaniu przy ulicy KrticLej n'1'.
18 Adolf Pilc targnął się na ży:ie, wy..
pijając pewną dozę esencji oclow(';j. Le.
karz kasy chorych po udzie!enilt den.a.
Łowi pomocy, odwiózł go do szpitala w
Radogoszczu.
dUM$i4li.m!H~:limD_I!!lIIii&Ii!5E.
krysztd ładnie oszlifowany węgla ka ..
miennelto.
Może więc i wynalazek prof. Duari~
spotka się z opozycją płci niewicściej i
bojkotem.
Bo wartość ezdoby dla ,.nelu pd.
stanowi nie jej piękność, a cena.
.-

.exPRess WIf:CZORNr__
.. r_ _ _ _- -_ _ _ _ _ _ _ _~e!:!.tr.::!ona~a.::.._..

~i~~
Zły

na ~traiy Wierno~[i ma' ień~kiei.

pinczer

rzucał się na przybyszów i czuwał
żoną pod nieobecność męża.

Wstrząsająca tragedja w wędrownym cyrku
Zakochany karzeł-błazen zastrzelił na galowem przedstawieniu woltyżerkę,

nad

kt6ra wzgardziła miłości" mściwego kaleki.

rłiezwykła sprawa rozwodowa przed rabinatem

W wędrownym cyrku pana Sidoli ego
wśród wielu światowej sławy artyst6w
"
, ,
,
majdowała się woltyierka Ivona Tarirl i
Przed czorlkowsktm rabInem rozgry- z pieniędzy swego taty 1 do 1:adnego po- -.netny a złoś1iwy karuł Ponc.
.
h
d'
h
'
<In
•
t
. . b'
b
ł
--~
wała Slę w tyc
mac powazna sp!rawa rz~ ego Ul eresu Się me leru, y w poKarzeł fikał kozio'l'kf, Ivona t.a4czyła
rozwodowa.,
,koJu?
,
,na wytresowanych ogierach i sjela~ka c:yr
Pan Markus Eldler :ze St~rusławow~.,
&, Bobek na ładnych chłopcowl11e kowa wlokła się radowie od miasta do
bogaty i VlpływOwy kupiec z:blOtowy czę- szczeka, a o panu Alfredzie nie potrzebu.. miasta opromienion.a uznaniem publicznosto wyjeżsdtał z domu, a na straty SIWego j.esz się tle wyraż.a6, bo on pracu~e w po- ści i wcale niena,;tfors"''' kasą, kt6re:8. y
"
' musI. SIę
, 2.a- mogły snadnie
, poz.udrołclć
16
,
f"
domowego OgnI.Sk a 1. m ł o d ej' t cny (.czwar- rządnym mteresle,
tyl k
o nle
nasze teatry
tej z rzędu) zosŁawiał
raz wszystkim chwalić - odpowiedziała miejskie,
t'k a tn ośClą
' męN 'lezamąeony lpO k ~ dun utystyez[1- ' ta m'00 e<u'
do żywego dO'!Kruę
bardzo złego psa.
ta pani Eidlerowl1,
nych wzburzyła na~e wiadomość, 1e maPies. był zupełnie szaloną bestią,. choć ma
Odpowiedt tony była dostatecmym do ły Ponc rozgOf'zał płomienną m1ło4clą do
ły Ciałem, bo należał do rasy pmczerów, od
dl l
J....
"
"o "~e panny rło ar1'n'
·
. . kil Ś •
k.l
W
em a rupca, :u W CUSle ,e 6 ~ .l.
rzuca ł ,SIę z WSCle. 10 Clą n~ ażu~go przy- obecności dziaq się jakieA .
Przekpiwano z kochn.nkÓ'W', co dopt'obysza 1 tak długo napełmał mleszkaru-e
y
wadzało do wście'kłości woltyterkę, slusz
wści~kłem
'
straszne rzeczy. .
nie rozumuiącl\, i! winien ;" otacuć miło.
. .
Nie zbierając więc dalszych do'Wod6w ścil\ conajmniej Maharaclta BombaJu. mił.at gość znalazł Się za .drzW1ami:,
niewiary małżeńskiej wniósł do rabina
joner amerykański lub w razie nałosłateez
Pan Mar~us był ":Ięe spokOjny 1 podsker
rozwodo
niejszy:m pierwszy clown DiCik, chłop lak
r6żował za mteresaml,
gę
wą.
mur, Opędz.ała się więc Ivana przed kaPewnego razu zapragnął zrdbić swej
Proces ciągnął się jut ,z g6r" t"Dk cały, rzełkiem, tt6maczyła m.u beznadziejność
ukochanej żonusi
bo pokrzywdzona na słaWie tona zUl\dała takiej miłości, a gdy perswnje nie pama"
,.
lUt. odszkodowania.
gały i natrętny Ponc jak cled wł6eął się
przyjemność 1 ruespodZ1arue przyb)4 do
uk 1. ___ g-~-.!- .
...&_J
ed j..J
domu, Zaledwie jednak rozgościł się na
Wresreie oddano sprawę rabłnowi za OCIUUlq, UULUlaml wyzr'-"'Jąc prz
""
ddbre, pewien młody człowiek nazwi- c~ortko!"ski~mu, który słynie z rozumu ł
skiem
Fredzio Chiment
Cleszy Się WIelką powagą u swych wap6ł.
zapu'~ał do drzwi i ja,kby nic wszedł do wyznawców,
,
~oko~u. ,
,Jed~~ k1asyczn-ym śW1adk,ł~ wiaZamieszkały w Berlinie nieja,ki Be!'~a,na ,Eldlera ogarnęło .niepomlerne rołomnoscl to~y b~ pl;S, ałe ~t'ozno było nard Gotu, liczący obecnie lat 79 nacierw~lwleme... ~ały Bobek ru~ sz.czekn~ł wymagać od niego )akl~hkolwlek zeznań, płał się w tyciu niemało niedo9tatku, Jwko
al11 rA.zu, ale, wl'zyta ta spraWiała mu ~Czorlkowski więc rabin wydał mądry urzędnik poszrowy nł'tszej kaŁegMfl od lat
doc%rue przYJemność, bo kręcR radoś1l1e wyrok na mocy którego pani E,idlerowej 18 tył u .kramnej emerytury, zaś 'W laogonem...
,z~stało przym;tane odszko~o~arue, al;bo- tach ubiegłej wojny i niesłychanej drotyzPo wyfściu Fredzla pan Eld1er ,pytał W1~ mer~anle ogonem n!e J~st potw!er- ny poprostu przymierał głodem,
'Dnę:
,
, dzent,em WlOy, ~ ~m, gdZie ,rue,ma 4WladPrzed kilku tygodniami ktoś; co czy_
- M~le tloto, dlacz,ego Bobek ~e k6w 1 ?Skarżeru rue przyznaJą Się do gru- tuje londyńskie dzienniki finansowe, poAZczekał lak ten łobuz ClltIlent, co żYle chu, mema zdrady,
wiedział mu, że posiada imiennika, kt6ry
---:xx
w Banku angielskim ulokował sumę, wył
'łoszącą 250 tys, runt6w szterlingów, GoNajwyższa
ru na chybił trafił wysłał tam list z zaDnia 3 listopada nastąpfło poświęcenie I anten. o sile 300 watów, Budowa feł na· ~ytaniem, ,
,
8
najwyżs.zej na świecie s'taCJl radjotelegrafu st1'ęczała mn6stwo trudności, materjal'y, ,Odt;>OW1edZlano m",;, te w 1 22 r, .f~go
Stacja ta zrnajauje się w Pirenejach, nie bowiem dowozić trzeba było na grzbie- 1l11lenruk zmarł wIndjach, pozostaWlaJąc
da1eko znanego miejsca pielgrzymek Lour tach mułów, a często nawet musieli dtwi- ~ek, który ~rzekazano do wypłaty ban
des, na szczycie góry Pic du Midi, wyso- gać je na ple~aeh wytrawni tragarze,
koW} londydsklemu, Był to brat rodzony
kości 2,877 metrów, Otwarcie stacji zaina
Stacja służyć ma głównie do rozsyłama
ugurowała m?W a senatora Du Puy, roz:: obserwacji meteorologicznych przez ist.
słana w~zędZ1e ,za,pomo~l\; al'~rat6w staCJI, niejąee lla szczycie Pi~ du Midi obserwaStacla na PIC, du MIdi ~lała zapomo- tor'jum mefeorolooiczne.
"Times" podaje ciekawą wia.domo·ść
(;ą fal hertzowsklch długosCl 350 metrów
'"
z Nowego Jorku, W Pittsburgu ma pow9tać, jak zapewnia rektOlt tamtejszego uniwersytetu "Katedra wiedzy", Ma to być
na,jwyższy z istniejących drapacz nieba,
Pod Spezią odbyły się w Łych dniach \ niera włoskiego Fiammy,
wysokości 207 metr6w, długoś;i 110, a sze
f1!'6by - jak donosi rzymska "Tribuna"
Próby dokonane w obecności władz rokośei 80. Koszt budowy tego gmachu."..,
- z samochodem, porusza...'lym przez fa- wojskowych i marynarskich, powiodły nosić będzie 10 miljonów dolar6w, 16 drwi
te elektryczne. Samochód ten, który mo-) się doskonale, pomimo wysyłania przez gów przewozić ma studentów uniwersyteże być kierowany z samolotu lub okrętu okręty, stojące poza portem, fal elektry- tl1 w liczbie 12 tysiący - na przer6ż~e
znajdującego się poza doniosłością art y- cznych, mających przas7.kadzać pr"dowi, . piętra, gdzie będą rozmieszczone aule, blbll10teki i labora1orja,
lerii nieprzyjacielskiei, jest dziełem inte- poruszającemu samochód.
c2ortkowskim.

miestkaniem. nazwała go głupłm b'Yo.tę..
ciem i raz na zawau zakazała sajmowa~
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stę na are ,. w ua onem sa o Wf oczyla aa ~zb,et rumaka padły dwa ~zały,
aba śmiertelne, Z rozpłatanl\ I~onlą potC'-:......,ła tłę wo1tyterka na demu~, brocząe
\I t. ~; op?dat sbl Pone z tw~rzą
kr",ywlOnl\ ~dJotY~7JIlym spazmem I spokotnie wyczekiwał blegu dalszych wypadków
Skuto go i odsta'!'tono do więzi,enia, 'W
SalZ'burgu, gdzie ~eciJe praw aus~l1acklch
gro%i mu kara śmierci przez powieszenie.
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Katedra wiedzy.

• samo cb Odem przez f a Ie eIekt ryczne.
K1erOWanle

starcA, kt6ry teraz dopiero dLiedzic~y t~
sumę, Posiada dwóch syn6w, ludzi ubogl eh, kt6rzy melpodziewanie %OStan.t\ ka."l

płtaIistami.
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bEROJUSZ ARITONOW.

(126 ko wytł6maczyć. Równie:! strzeżone b Y-'

Rom ns z życia cesarskiego
dworu rosyjskiego.
--{)--

Incydent z Lecz:ckim doszedł oczy~ście, szybko do wiadomości niemieckiego sztabu
generalnego i wywołał

tam wielkie zaniepokoienie, pomimo, że
został zlikwidowany. Wiedziano VI BerHnie, że to tylko sp~cjalna sympatja, jaką Rasputin obdarzył Zoję, wpłynęł::t na
obsadzenie przez L~cz.ickiego tak waż
nego stanowiska. Zdawano sobie sprawę doskonale z tego, kim jest Liczickij
i miano wielką pre!cnsję o to do Rasputina.
Lecz były dużo poważniejsze powodo niezadOWOlenia. Oto Brnsiłow, wi
dząc, że cały front rosyjski
dosłownie
s~ę zawala, postanowił zarYLykować na
własną rękę wic;kszą ofenzywę i przystąpił do niej bez porozumienia
się ze
sztabem gencralnym i zupełnie nieocz.elriwanie dla niemców.

ay

W Berlinie przerażono się tern bl.".szo,. nie wiedząc, czem sobie to wszyts-

Poniewd pańskfe usiłowania. w kiet11nku wstrzymania ofenzywy nad Pry
pecią nie odniosły skutku po!ądanego,
nakuujemy usunięcia generała Brusiło
wa sposobem T,O.X.I.C. Nalety 'W tym
celu wysłać zaufanego
człowieka do
doktora Loniata, umieszkałego w Kostromie przy ul. Preobrażedskiej w celu
otrzymania od niego "fiolki", Będzie Jui
wiedział tam, o co chodzi,
Zawartość
fiolki, wsypana do kt6regokolwiek napoju powoduje natychmiarlową ś-mierć,
Loniat jest niemcem, motna więc na mm
~ierpnin
w zupełności pole,gać,

ly wiadome sfery petersburskie, Nadamia'l' złego Rasputin przestał "pracować" i zaczął nagle niesłychanie hulać
i hołdować swoim obrzędom, zupełnie
z.aniedbując powierzoną sobie akcjęMeklenburskieNapomnienia h'l',
go nie odniosły skutku, bardziej p.,dzill.
ła! na Rasputina natomiast
energiczny
list z Koniggrlitzerstrasse, Brzmiał on
po odcyfrowaniu, jak następuje:
"F, G. 2734 - 22.'
M-emcrandum nr. 70 - 29
1916.
Uważamy za n.;ecz nadzwyczaj naglącą natychmiastOWI?: zapncstanie ofenzywy nad Prypecią i zwrócenie jej na ko
rzyść mocarstw centralnych,
tak, jak
pan to obiccy ..... a.łd w depc3zy ~ 1 lipca
.t>:iedoirzymujcsz pan słowa, Co się stał0! Siiirmer w swych mowach :z:agrzewil
Rosjan do zwycięstwa i wysyła triumfaJne tel~gramy do Asquitha. St:m ten
musi ustać, bo przyczyn1a się tylko do
do·br e~o usposobienia i podtrzymania za
pału u sojuszników; tak
dalej być nie
możel Fabryki amunicji w WołO,1dzie i
Bałogoje nie zosta1y je:::zcze zniszczone
to
mimo naszych rozkazów, Trzeba
wykonać natychmiast. Załatwić to powinien Metk,! przy pomocy Fleischero
wej. On ma dostać zato dwadzieścia t ysi!,cy rubli, ona - piętnaście•

Brusiłow

ma ordynansa,
r:wanego
Piotr Wasiu, kt6ry się kocha w siostrze
szeregowca Siemiona Kołodina, słuiące
go nam jeszcze przed wojną, Trz8iba się
postarać, aby Kołodinowi doręczyć nol
kę. On zaś niech się postan przez siostrę nam6wić Wasina, aby wsypał uwartość fiolki do jakiegokolwiek napo·
ju, pitego przez Brusiłowa. Nb, 6w Wasin ma kochankę
Martę Zastjałową,
którą uwiódł, lecz teraz porzucił
ella
siostry Kołoruna. Trzeba
się postarać
tak ją zaspokoić materjalnie, aby przez
zemslę nie zepsuła wszystkiego. Po spel
nieniu pomyślnem lego zlecenia o Łrzy·
ma pan extn dwadzieścia pięć tysięcy
rubli. Drugie tyle otrzyma pan dla podziału między uczestników teio mełat
wego czynu.

Wartoby się r6wnie!
pOZlby~ ~
Korniłowa
zapomoc,,=
przypadkowej
eksplozji granatu, Jak to uczyniliśmy w
marcu z generałem 2ukowskim w Puł·
tusku,
Nalety do tego ułyć tołnierza naz..
wiskiem Paweł Krlwicki, kt6ry przewo.·
zł aztafaty i znafduje się stal~ 'W kwat~·
ue gł6wnej, M6głby on opatl')wać granat - nagle najlepieJ taki w formie anawasu - i wywołać przypadkowy wybych, Za tę usługę mObaby mu dae! M
piętnastu tysięcy rubll.
Najwatniejsze ut & rzeczy Ipie 2!:.
nych jut wpłynięcie na cara przez caro
Wł\, aby natychmiast wyp\JSJdono z wie.
zienia Polenowa, Lewickiego oru panią
Kurt, Chodzi o tO', aby zdołali zab'!zpie
czyć posiadane przez ~ich dokumenty.
obciąż"jące Sturnera, Prot.opopowa, Wy
rooową, księcia i pana. Wog6l1e z t~i
arcsztrwanhmi b'zcba raz
wreszcie
skończyć. Należy aię postarać o energiczne represje dla aresztujących. Niech'
popadną w niełaskę i to tak przykładną
aby nikt nie śmiał ich naśladować. Chodzi tu o powodze'!l.ie całej naszej akcji.
Przyrzekamy panu podwojenie r,arDb·
k6w, lecz domagamy się bardzo energicznych kroków nr. 70",
a

(D. c. JL}
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Dyrektor naczelny

WSKA.

BanItą

polsldego
dr. Władysław 1\'1ie<:dmwski ł dyrektor
'wydziału walutol\vego dr. Zygmunt Karpiński udają się do Anglji i FraJlcji Vi spra
wach Banku polsldego. Po-wról na.s1ąpi
Ul dwa tygoocie.

Protest wybitnych literatów.

I

Z~rząd towarzystwa literatów i dzien pię wollloś~i dowa, leez wolnoęci obet~,

uprawnia do używania tak ka.rczem!'lych
wyzwisk jak maxima eloaca i uchwałą
swą stwierdza; że tego rodzaju okretleala nie mogą uwłaczać czci polskle~o o..
bywdelll, skoro powinny uchodziQ bezkarnie.
'
. t
Przeciwko uchwale' te!!,o rod!:aju, SM.
koloRującej wyuzd!lnie drukowaneJ;!o sło
wa, a roszczącej sobie preŁencfę do obrony ł!.ie:!:~leżnei opinji pisar~kiel . w i.
mię tejte opin~ stanowczy ~akłaciaMy
protest.
Gu~taw Daniłowski,
Tadeusz Gałec;ki .
. ., (AndrzeJ Strug)
, ...
.. ~
T~euS!l, Halówko
.
~',
Jul,an Kaden-~ąndrowski
Fdward ~l?ńsk:i
Artur Shwtńskl
'.'
Warsz~~af dnia 15 tist0l'ada 19~1 r.

Nowy Jork 5,16
Londyn 23,90
Paryż

Dolar 5,18
Tendencja bez zmiany,

d'tYorc1! głównym w War5zawie bitlfO wymia."'ly walut obcych, z miarodajnego źródła dowiadui"tlly się, iż spra
wa ł.a p..-z~z dyrekclę Banku polskiego ro-z
waiaJ1a nie była i że Banl... pol~,ki niema
namia~ powolania do i:ycl~ kamoru wy-

Złoty

Dolar 5,43
Pne!uz na

wjzy dla dzienni-

karzy.

t.ondyq..

~_ mieslft cu -w~m6lłł sill> ZMCZ"':". Zdarza
"1\IU

się
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"1_....

6

nawet często, .te tra11Sporly t-oWATÓ'W

i7 tistopada.
:W . 'Cfmewie'l'oq1oczęly się obrady ka
nll.$ii &,I~ ~Pfaw 'lwn{ro'li handlu opjum. W
d'lrsku<Sji nłd' t" I$praw~ hiorą -r6wl'lie7; udJ.;'ą.ł pań~tw.;!., ~łc wchodząę.ę 'W 5kład Li ..
~i, 11\• .'11\•. Amęryk,a. Pr&jekt, tęn prze widu~e, U WlSlya1kie p"t\stwa okrę$lC\ swe rocz
ne ~~potri~bo'Wanie i wrzęda.i: o'Pjum hę ..

:włó1denll.~czycht kł'hre przyhywajt\ do. roia dri~ monOipołern !p~ui$hvowym. PądąU:(o~
sta chłopi t'ozcnwYtui" w· przeci~ p6l WY 'pr,of,eld 5\mer"kański ~tzewidu~e pr6CŁ
~cbń
'
kontroli sprzedaży, rÓWulet i kontrolę

n.,..
'.
\ .
Obecnłe aty hamłet manwak'tw-ł!. _aJ
dule Iłę w";rękacb tros't~, ktt6re ~cłt1e.
łałł prOll»~ł~tnb, -}'1ndykłlty pt~i:n..
5....

I

~ondn.. 3,'

.

l'rodukdji- opjum. Na to nie zgadzaią się
jednak kraje, produkufą~e opjum, zaznacżająQ, *e . .,:al~y najpittrw p~ęprpwaduć
kOQ.k~ę sprz~ty. .
.
.
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"1"1'0 otwarte codziennie od 9-eJ rano' do 7-eJ, w.iee~. bez przerw)".
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amerykan' sk-Ie.

Do Aregntyny

ją obecnie coraz

ł Urugwaju przybywa
liczniej

duże part je

wełny, które ZDJll.aują zarllz chętnych na
bywców. Nabywcy- ci 'płacą katdą łąda",
ną cenę. KU'Pujący składają się

nie

przewd..

'l.

Trzy tysiące protestów. Ukazał sIę
pierwszy numer biuiętynu weksli prote
Bruksela, 17 listopada.
stowanych, wydany przez biuro kredyDelegarC'ja do r-okowań handlowych bel Łowo * informacyjne "Wywiad" w Log'ili'sko-f:ralIlcuskkh zebrała si,ę wcz;praj ,na dzi.
posiedzeniu celem om6wienia &prawy doNumer ten zawiera pneszło 3000 na
stosowania zawartago jt1~ układu prowi- zwisk firm łódzkich i zamiejscowych, któ
zorycznego do nO'. ."·ych belgijskich ta,ryf re w ost~lnim t.pką dopuściły S'!N C weks
ce1nych..
'
le do protestu, sianowi zatem niezwykle
Herriot P'O konferencji odlb)1ej z Hy- ciekawą lekturę i p·on.iekąd m'oże służyć
mansem i Theuni8~m w sp-rawie stosun- za księgę adresową. branży manufakturo
k6w handló\vych Jr/lncu'sko-b~lgits1dch w wej w Łodzi, Warszawje i innych mia·
wywia,dzie ze wSlPÓ'łrpracownikiem jedne- stach, gdyż niestety małQ jest fir:m1 któ
go z pism luksemburskic.h oświadczył, co re VI tym zes!:ycie nie są wymienione.
następuie:
Poszczególne egzemplarze nabywnĆ
Rozmawialiśmy S'Z,czerz-e i otwa.T'cie, a mOŻlla w "Wywiadzie'" Piotrkowska 104
drobn el1ietporozumien;~, jakie istniały do ~~f.ł)~@il~®~~
lł\d, są na dobretj drodze do z,likwidowaPolska AgenQja Telegrafłozna.

Redukcja podatków

Interesantów 'we wS'ly.,tkld...praw/u:b adm'·

ulstruyjno-ł'karbowyen.

W

gi j sko~.francuskie.

parter)
admlnlsłraryJ"yeb.

5

Spirytus . 2,35
Cegielski
0,53
Ruch mocno otywiotty.

nia.

wych l mieszkaniowych

,

Rokowania _handlowe bel-

' flOTRKOWSKA 64 ŁODZ TELEFON 30..48
(w podwórzu, prawe

S,19

irancuz.6w.
.
W Buenos, Aire,s 'są w poszukiwaniu
_
! szczególnie Crossbredy pochodzące z po
STRESEMAN - NlEZMORDOWANY ludniow~ zachodniej części tej prowin..
AGITATOR.
cji oraz z Pampy.
Agenc;ją W~cl1oJllia,.
Na ryknu w Montevideo sprzedawa.
no przewa.tni~ cieńkłe crossbredy, ogó-.
Berlin, 17 tfstonada.
_.
•.
•
'
. lem pr'zyWieZlon,o' 5000 bel, 'l<tórycn e~·
Siresen;.an !Ile -ust.3.te w lcQ!;ltynu9W$ , ny w s~Y'bJdm tempie zwyil,owały. DQ"
nlu a.gitacfi ~'Yb9rczel,
.' 'w6z wełn merynasQwych cie i~st d(k
. Przema'Ytlał on o~t~t.nio w Ossen- tychc:r;as dostatecznym.
,
br!ckę ł E~5en, OmaWiaJąo qg6dn.a, ~ytu. W obydwQch częściach tt\ Plata Wili
tleJę poHtye~J1l\,
hania kursowe petów w wielkiej mieTli:.
utrudniają prźebie~ wszelkich interesów
ŁAPOWNICTWO VI NIEMCZECH.
- Jest to je-dnak moment, który w Eu~
Agencja W schodnia.
ropie objawia się w postaci zwyżki cen.
Berlin, 17 listopada. '
Hodowcy w dalszym ciągu utrzymu~
WYiold ' urzędnik . W wydziale dla je. dotychczasowy poziom cen i oczekują
"Praw cudz<iziemców 'W prezydjum po1i~ ze zupełnym spokoiem dalszego kształ·
cj; berlińskiej. Bartel, ;l.o$htł Q.1'es:tt owany towania się sytuacji na rynk\1.
Biuletyn firmy Waren-A. G. Berlln.
pod ~arzutem przekupstwa.
reprezentant na Polskę S. HoHmant-Lódz
Piotrkowska 80.)
.

-Kontrola handlu opjum.

MosJnva, 111'fs.t{)pada.
"N!e zw~'a~ą~ na tPO'Wię'ks7.enie ~o,dttk
cji, głód torwar{jw vAJ6ki~czyC'h w %esz,..

Warszawę

Starachowice ' Modr4!ejów 4,
OstrowiecIde
Cukier 3,35
. Węgiel 2,60

z powstancamI.

lpecJ~D••łldb.. t"lellrdiezoa "Exprun".

.,50

PRZEDGIELPA AKCJOWA~
Bank zjednoc.z .... :.,.,,, polskich 1,~

JW. dworcQ~

h
B I
Ponowne rozruc y w · arce Onle.

towarów
.czych w ~osji. ,

Gdańsk, 16 Usfepada.

105,

Warszawa

M

Uezpłałne

27,25

DRUGA PRZF.DnrnU)A WARSZAWSI'A.
'.

otworzyć 'na

miany

.

Belgja, 24,94

Wobec ukazanią SilfW jednym z p.Ism
wiadomcśd, jakohy Bank połs!d zamierzał

't W aTI'lZś'lwy donos~ą naPlł
Na skutek inicjatywy blUil"8 l'fa!!owego
mimsŁ.erstW'O spraw z.agl"anloxnycb Finlan9
dji zwróci/lo się jeszcze na wiosnę do
państw zagranicznyoh z propozycją zwol•
•
~
,.
..
qieru'Q dr,iennłkarzyudaiącY{lh się w t'0d.
walczą
i'ót zaguI'Iiczną od opłat w!zC?wych na za·
sadzie wM.jem,ności. Obecnie finlandzkie
Puył. 17 listopada. l'~e prze~wko terorystyczuytn. !l'ządom' M.S.Z. oł#'zymało Zlfooę na' swą pr~.ózy.
.
.• . .
P.nlnO de Rlvery.
oję od Włoch ,DanJi ł Czechosłowacl 1 • W Barce';:lnte dZlslelszei n~y wybuZ ki'lkoma l'nnymi kTajami, w liczbie kM~hły ponowrue roU'Uchy, w której wzięło RUCH REPUBLIKANSKI W mSZPANJ1 rych jest Polska toczą się ~okowan;a, któudział około.200 os~. Po ,krwawe:j wa,lee,
P~i, 1? listopada.
re finlandzkie rruni'sterS'two <Spodziewa się
Iw ~tÓ'rej w7Jlęł~ udzIał DA rozka~ dyrekJ\.oresp~dd "New York Heralda" u- pomyślnie zakoń.czyć.
~
tOf')atu ka'WlaleI1ł.1. i artyleria, rOU'UlChy stb.. zyskał wYWlad z Romanonessem, kt6ry
tniono. W okoli'Ca,ch Barce'lony chłopi na- oświadczył, że w HI'szpan,p istnlelje obecpadq, na oddziały de Rivery, które ,jednak ni ewprawdzie ruch l'epulb'11kański, jednak śMIERć PA1'RJARCHY W KONSTAN
odparły atak i urzą.dziły tlzeź chłop61W. - ż.eeeocliuję go kQ'tl1ip'lętny brak orgaclza..
"'YNOPOLU.
W Hi 7JI'\ "
chI nu
.... . -" .L
b "".
,lo
•
, s_,..anJl na , pa 1e nte\5"lyo~lane o u "'Jt.
.
lhodYDt 17 lIstopada.
Pisma tureckie donoszą z Konstanty
nopola o śmierci ' 8ukuIPin.i~znego patr\ar'
Głód
\vłókiennichy Grzegoua.
'

Kawa!erJa l artylerJa

•

Warszawa, 18 listopada.
Dyr~lttorzv. Banku polskiego wyjeżdżają do Anglji. PIERWSZA PRZEDGIEł.DA WARSZA

Echa zajścia m:ędzy pos~em Rabskim
i Ą\iedzińskim.
nikarzy polskich _powziął uchwałę. opublikowaIU\ w "Echu Warszawski;m" z
dnia 14 bm" w której z powodu zajścia
między pp. Miedz-hlski a R~bskim oś'wlad
cza, h: "Stojąc na straży nięzalet~ości
opinji pisarskiej, protestuje najkategory..
cwel przeciwko wszelkim tego rodzaju
niedopuszczolnym usiłowaniom krępowa
uia wolności słowa drukowanego".
Zajście spowodował artykuł, w któ·
rym p. Rab5ki \lżył l'llllordynarniejs:o;ych
.ol?elg pod adresem swoich przeciwnik(lw
politycznych. Obelgi. t~ skłoniły P9Sł ll
artykuł~ zado~ćucz.yntem~ na drodze ho
nc:owel, a .nast~pD1e dop~era, gdy p. Rab
skI od udzlelema tą dane) od niego saŁysfakcji uchylił się, doprowadziły do ~nał1ego zajścia w kuluarach sejmu.
Otót zarząd towarzystwa, biorąc w 0bronę p. Rabskiego, brani w tętJ, sposób
M.iedzińskiego do zażądania od aut01'a

,

'wCzecbacb~
Praga.. 16 listopada.
"Czeskie Słowo" donoSl, iż ministersiw.o sliarbu pracuje ~silnie ne.d nową u.•
sŁawą o reorganizacji systemu podatkowe
go w Cr.ecMch. .
Rząd zamie'rza ~1l!iejszyć podatek ma
j~t:kowy, mies&an.iowy 'i dochodowy.

I

I

..EXPRESS WIECZORNY".

5tl'. ,.

Gł6wni mInistrowie nowego rządu W. Bryłanji. Od g6ry, poczynając od strony lewej:

1) Sir Douglas Hogg, pro.
kurator państwa.
2) Stanley Baldwin, pierw.
szy lord skarbu i leader Izby.
3) L. C. Amery - minister
kolonJi.
4) Austln Chamberialnminister spraw zagranicz"ych.
6) Lord BJrkenhead - serkretarz stanu dla spraw IndJI.

6) Wlnston Churchill-kan.
clerz skarbu.

:: rosy:skiego "Teatru Masek" w Paryżu: 1) Zołnierzjkl z
c ~ uwiu; 2) Dzwony wielkanocne; 3) Piosenki intymneŁowskEe j . "Testr Masek'~ jest czemś w rodzaju "rtiebiesk.iego Ptaka", który niedawno odwiedził Ł6di.

..!SIr~T-!S.~

_______________ . _ .. __

.. ,.trXPRT-:S3 WIECZORNr _ _ _ _,

,."

CYRK A. Cinisemli

Dziś!

KonsłanłynowJska

Dziś

.:::-".:.......................... -............. ":-'!

-
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- - • • - - • - - - II • • • _

Momenty

I

DAMSKIEJ l MeSKleJ GARDEROBY
=== ORAZ lUEL1ZNY. ====

I

II

W. Sokołowskiego
o

_L KIII6akl•• NI 80.
WIliIII' latderobł do ezJII'atn a I farbowania orli Braalrl na
ramach.
Powierzon, robotę ""tonywuJ. .l~ akuratnI.

II
I
..
~=..:t.-.I
punklualnle.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _I
===:!:

',iI-

1111

lakła~ fotooranUBJ SZ T U

ul. Zamenhofa t,

KA

(rÓl Ptotrk. 127).

do 12

po~ztówek dodaję

rtret darmo~

fi)

...

(jfWNłi.'

.

Nowo

otwierający się

~Klf'tutejszych
~AlAnI(RYJn,
stosunków hand-

nteznający

lowych w tej branty, pragnie tą drogą zaznajomić się z tutejszymi kupcami galanterją w celu zaopatrzenia

takowy w doborowy i konkurencyjny
towar.

Ia~aslt.

ot. do adm. .Republlkl- tub .GalanterJa-,

iI ::l~~~!~~~!
::~
Dolo!nltIo· alnekolouinDJ
oddzIał

I
I
I
I
I

pod kierunkiem
5502-16
lekarzy - specJallst6w.

r

z Bengalu.

c: -

II • m - II D II E II II m _ II 6
II II II II a II II II II II g a II • • II

krew w żyłach. Pozatem 16 pierwszorzędnych
atrakcji wraz z siostrami Princess.

\V pracowni art. malarza
urządzone zostały

CAS NO

TEAIR

TEATR

-----------~.--.---------------------------------

Dziś

i dni następnych

ftaiwi~~~lJ

•

"

PIĄTKOWSKI
PIOTRKOWSKA 89. 217-9
ł..askawego znalazcę

aktó\v
w sprawie Franciszka WoJdecl1ow'

tychże

uprzeJmlę proszę o zwrot
do V KomisarJatu P. P. w l.o

dz/ za wvnallrodzeniem

ar

Car

przez
morze Czerwone

10 plag egipskich

Ifl
II

111

lara Ii~~w_
Ołwojonych.

tywych

DOn'[1
r

[h • d

b.

OIIY J2uWa n~

Dr· L.~ ~lllrnlt
Ll\n~
ł(iJłiskieuo 143

t. p.

tfZęct dO=,~~łÓW.

przyjmuje do reperacji.
uL ..,. Ilupnia 76, III piętro

Choroby sKórne,
weneryczne i dróg
moczowych.

I hme. lulale

łrłkotlacwe l

łIlIl:lftS,1lIB

::::::::::=,12-31 7-9
Tanto, bo " prywatnem mleszk.

przyjęć od
w.
Panie odod
3-4. 76362fi

Godz

=.

Wólczańska

ttlieszk. 8
~

Uglnszeaia dro~ne

m~d.

17 listopada
godz. 3
a 4 na ul. Nowomiędzy

Królowa niewolników
na stosie
Wyjście żydów

weneryczne.
SienRiewicza 52 miejskiej zaginęła
(róg Nawrot).
mi ksi~tka m,ala w
czarnej opraWie, ta12-2 l 4-7. Panie wierająca weksel
4-5.
(blanco) pł. 28-Xl
Dr m""d
1924 r. na sum~ ,00

~ HI'~~~I'; l' ~
II

z Egip:u

'. ":-- ..

powiększona

pod dyr. L. I<antora.

KA

nAłoz"

I'" v

n.-IfIO"'
!!tPo_
~6
....
Ch Ifurglczna

D-ró\v Szarloty Eiger, Reitłer-Kurjańskiej, i\licha.fa
Kantora i I. Bauma.
Ogrodowa N2 10, tel. 13·57. - Godziny zapIsów na porody I operacie od 4,-J·ej.

Ambulatorjum dla

przychodzących

chorych:

Dr. Reitler-Kurjańska choroby kobIece 11 E
t

Dr. igier
Dr. Baum

.."

""
~___________________
·CC

.

............ ww:!U

U

lY"1

~n

•
lU
Chorvby skórne
I weneryczne.
Przyjmuje od 4 do
8 popoł

~;~~l~i.S\;.r
e~~et\~~:
OIeJszy zostaje uniewatnlony. Laskawy znalazca zechce zwrócić wytej

wymienioną ksiątkę

do adm .Republiki·

Sien.lUewicza 34

Orkiestra

13

9354

H.
Heller Dnia
Choroby skórne i

12 aktów-2 serje razem
Przejście

UK~l~\U\~ U~ ~Jil~anU\1

Dr.

głównej.

w roli

:.. ~... .......

pi~tro,

KRA'~ATY
I nowoŚci sezonowe

sklego

(Królowa Niewolników)
•

;:::: ::::::::::::;:=~::J:i:::::":: ;::~::":F:

Piotrkowslta 71 III

Fa

Iz a I "

z

Zapisy codziennie przyjmuje od 4-7 p.l'

~iellzna ciepła

film ~i~liinJ iwiata

I

komplety

rysunków i malarsl wa.

Dr. med.

12.
2

-.

5_

6.

_

_

453-t
gloda panienka po-

'U'Z l!lnnOI ~o~;Uk~~i/O~!1lt
JUI)
=-~ U yii d~~~e o~:r\aade~.~ł~
Choroby wewn.

-1Si1ii> _ _

Trębacze

Maurycego

Cena normalnego porodu - lO.dniowy
pobyt na l klasie wraz z sał4 porodową,
akusztrkll l kontrolą lekarską 300 zł.
-------- -

.~
!J

ścinające

PrlfIDll1J'

"r,::z

ił

·4

I

r.----------------.
f~lłAlnlA [H[MI[IBA ifARBIASHlr!
I

wiecz.

•

r e
-

Z;

16

,

,

Pogromca J A C K S O N i jego grupa

,

-

pół

o g. 8 i

at

da"

375-2

Wólmfiska !iD 51.

przyjmuje od 3-5 potrz.ebna z~oln.a.
Telefon 10-15.
Wladomośc .u!~c.
Szkolna 27 Ztelui.
~~~~~~ ska.
42&-

Lekarz-dentysta

Br~AHHU~

-

Mieszkanie jednompo!\Ojowe poszttkuje.
po

Pośrednicy

NUfBftli~~o,;'n s~:g~;.1. oPe:r; ~~~.
ił ~ iu.Hh ftin ..G~~ó~~_~

Piotrkowska 51 Reperuję
p!zyjmuje ~odz.ll'"'
bieliznę
me prócz niedZiel f
•
świąt od godll. wszelką stll;ranme i
10-2 I 4-7.
nJedrogo. Ul. Piotr-

~~~ l~o~f~~.a ~~~. P~·ęi;~.

~~~JJe1~~~1~~J;1~\1~~~\)~:l1~~i mHłi: ~l~l~~l>:.. ~~~;:~1i~V;' :'~'~2 ' . '~~~-&:J
-------------------------------------------~-----------------------------------------------------------. ZWYCZAJ~H:.; b 1(r za \Vier~" 'tnli ',etrow}' U13. s~ron;~ IJ .l~ill W TcKSt.:lc l, ~r u ,v'.rS>. :nU lmo
. W Łodzi tł. 2.50 mi(>silłCZtt1e - Zamieiscowa 4 złote O ł

Prenum erat a.

-====-;:;:==r===

ZagraniC<} 7 dotycb n1iesieQrnie. _
(J
!ff,,,,y ,na ser 4 s.palty.. Nf.Kj{Ol..OGI I :';Au,;;,,~A,";;!: ;IJ ~r ".a w,.r .. "'''11HtrrH.·Y IM H'pal ty.
.
5
• Z.. r''''''}łlH'W''' 1l!5iUl). po lttt .ClI .. to, z. :n,(jt~':':'Jwa u .-:tJ Iłrcc:. L!1!łn.łlJ. o hJJ oroc.. drotel z~ ter.n Ul
nO$zeml! do ~~mll ilU aroszy
= " - " " C = ! ............,...... aru~ ,,~ ... S:Mn adm'DI:Hr 11I00QilO"".OK Orobn. d ar POst, iwanio M.IY ,I Ilflł,ae· 'hJ,nAi~!ite ,u Il.r'
zł.5.71 l{edllkc:ja ł Admllllstl'acja, Ploirltowska 4;1. feleton 2N!ł,~2·14, Godziny prz:mć redakcji 6 po poł. l{ękopi!óW nlel:3iUÓwlonycil nie zwraca sl~

mlesieczI7ie. -
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OSZenla·

EIPlesS wieczorny i Republiki łącuia
""'="_-:---:-~__~~----_-..:...------O-:g~IOS--.:...:t::.:.:..nl~a...:..ko.l~rowe (mlniln~lna ~~~k_()6_Ć _t\l_'i~: .. ~~ny) o lOJ ~.~Oc.enl drotej.
Za wydawnktwo ;.Republik.·. Sp. I Git odp W. Polak.
CzclOnltalD.l .RepuQliII,'" P!OLrlto>\'n3.u
nO.:Lrua.ł'10lt.,).v~U!.l.
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Redaktor odp. Józef BurmaIł
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