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rocki w niewoli.-Bunt floty so\vieckiej w (ronsztadzie.---Rozruchy w Piotrogrodzie. ,,~-~ Ucieczka ZinowJewa.
I

TU·1

Wfedd, 21 listopada.
Jednocześnie donoszą o buncie w
skie, pose!shvo sowieckie w Wiedniu deDzienni ci parys!de przynoszą ~ło· 'le 1 w ohoHcach l\\osltwy. CMopi lamicis.: D'enfuje t~ windomcść Ą twierdząc, że zosld, że w Kronsztadzie flota rosyisl{a Ulun powywiesznli ldlltu urzędl1i!iów czeki, któ l 51 ala IJllS2czona w obieg przez cmi~rnn
loY/ala się. Wszystkie załogi wzięły u- rzy przyjechali do chło~ów celem rewizji. łów rosyjsl.rich, przebywa; cych w Parydz~ł
bunci~. Bunt ma pod1dad. re,;olu- Czekiści ~amian sp~m~ kilka ~~i..
_(7U' c~!~m zdyslrr2~rt?wania 1wykazunia
cYJny l fest lderowany przez enusaTJuszy
W zW1ązlru z teml wlsdomosclaml, tdo slaboscl rządu sowIetow.
wiende~o ks. Cyryla.
re już obiegły wszystkie stolice europe\W Petersburgu wybuchły rozruchy en 1i!.IE?~,~
.,
lo..
.~ _~~.~:w:~~~
tyżydowslde, splądrowano szereg sklep6w. Zinowjew uciekł Z Petersburfa
Złudzenia.
przed rozruchami.
Wed!ug ostatnich wersfl na ulicach
I
Kronsdatu miało przyjść do starć między
tołnierzaoni czeki, a zbuntowanym garni-

l

v:

zostali wycięci, znęcano
się nad nimi podobno w okropny sposób.

ronem.

Czekiści

Paryż,

21

1istopad~

Dzłsejsza

pra!la paryska óonos~ te w
armji czerwonej l noty w
Kronsfadzie wybuchły zabu.zenia, które przellzły w otwarły bunt.
Wedle tych doniesie6 Trocki miał wstać wzięły do, niewoli prnz zbu!ltowanych marynarzy.
Rząd sowiecki znajduje się w wletklem niebezpiecze6stwie.
Kronsttad już raz przed 3 latT zgo.
łował sowietom niespod:tlankę l tłumie
nienie buntu marynarzy kosztowało wie.
le ofiar.
Trudno ~zisiaj przewidzieć, dla bra.
ku ścisłych inforn:.acji, jald charakter i
rozmiary posiada obecne powstaale.
oddziałach

Dziś gwiżdże

ukaże

--

się

jutro
i zawierać będzie sze.
reg ciekawych zdjęć
łódzkich, krajowych i

Mac Don ald.
angielskiego •••

światowych

p.odw~zsze.nle taryfy ko!~-

w ~zechosłowacJl.

Specjalna słutba telegraficzna .. Expresau

H
,

Praga, 21 listopada,
J:tk się dowiadujemy ~arząd kolei
czeskich zamierza w krótkim czasie podwyższyć taryfę towar·ową O 2 i pół proc.

Drożyzna

w Austrji.

Specjalna słutba telel!raficzna ..Expressu",

Wiede6, 21 listopada.
W związku ze zwytką taryfy kolejowej zdrożały również artykuły żywno
ściowe,

Podwyższona ~ostała taryfa

tramwa-

iowa oraz samochodowa.

Prace przygotowawcze do
konferencji rozbroieniowej
Berno, 21 listopada,
komisja dla spraw wojskowych
Ligi n:uodów odbyła pod przewodnietwam admirała brazylijskiego E. Silvy
puiedzenie w sprawi:! kontroli zbrojeń
w państwach cenŁr:'ł.lnych.
-Komisja r-ozdz;idiła pOŁaŁem prace
przygotowawcze do konferencji rozbro-

Ameryt\a domaga

państw

• ..:. •• ••••• •••••• _ · •• _

••• ··~_.;:i

-

Cena 20 groszy.

(Slmpllclsslmus, MonachJum)

M

się

uregulowania
so ·)uszniczych

•

długó\t\·

•

Demonstracje studentów
w Konstantynopolu.

In'lerpelacja ma na celu WISkazanie, iż
Ameryka nic mate zrzec się swych preSpecjalna alutba telegraficzna "Expressu".
Specjalna ,łutba lelegraficz."a "Expr..~u".
tens·ji pienięinych oJ państw eur(YjJl!łskich
Konstantynopol, 21 list-op.
Staay Zjednoczone będą się domagać
Przyw6dcy frakcjI parlamen,t arnych
Studenci uniwersytetu urządzili wczo
postanowili zgłosiĆ in,lerpelację w spra- udziału w sumach otrzymanych przez pań raj demonstrację w celu uzy~ka,n1.a zniżki
wie uregulowania długów Francii, Włoch stwa sojusznicze od Nicrulee na mcx:y pla- przy przej!lzdach na tramwajach.
nu Dawe~
i Belgii w Ameryce.
Doszło do ostrego starcia między .t.!
dentami i policją przyczem 15 os6b zoNowr Jork, 21 listopada.

Londyn, 21 listopada.
SDeclalna aJuiba tel\!l1rałlcz... "f.llprellU"
~astrejl{owali robotnicy w
eleklrowni londyńskiej, która znajduje się na przedmieściu Barking,
Istnieje obawa, że slre;k ogarnie rów
met i pozostałe elektrownie Londynu.
Na zebraniu robotników postanowia-

Wczoraj

największej

Ewakuacja strefy
Londyn, 21 listopada.
Sf'<l\;jlolllli slutba telcgrafic%n/l "Expressu;.

"Ma fin" donosi, iż rząd niemiecki zwr6
do rzą,du &1lJtielakie~o _ J,aPI~-

aił. ai.

stało

rannych.
Studenci przez kilka ~dzin oblegal\
gmach dyrekcji kolei elektrycznej i dono w razie nieuwzględnienia żądań wy- piero po uzyskaniu zapewnienia, że osuniętych przez pracowników elektrowni lrzymają bilety znj~kowe rozeszli się spow Barking, proklamować strejk generał. kojnie,
ny robl- Łników zatrudnionych w eJeklro·
wnia..:h całego Londynu.
może być
Gdyby doszło d:) strejku Londyn zo·
o swoje
stałby poz!: .:. wiany komuT. 'kacji tramwajowej oraz kolejek podjazdowych.
Londyn, 21 listopada.
Biuro ReurŁera donosi:
Jak się dowiadujemy t dobrzepoinformowa.nego
stanowiska :tąd~nie Anglji
kolońskiejJ
w kierunku rewizii protok6łu genewskie.
niem, kiedy na.sta.pł ewakua.cja prm~ woj- go nie naleł.y uwatać za stanowisko &ngielskie w stOSUl'1ktl do Francji.
ska angielskiej strefy kolońskiej.
Gdyby nawet protokół genewski zoJak się dowiadujemy rtąd angielski w
tej sprawie nie powziął jeszcz~ tadnej de- sŁał zniesiony, Francia mote zupełnie byĆ
arpoko)na O b~ltPiec;zeflstwo swych iran1~
~Iduscei uchwały..
•

strejk w elektrowni

Stała

!ęwowej miQd~ łW.Y.mi ~:do~mi..

. . . . . . ._ • • • • • • • _

Jestem zadowolony: wytresowałem lwa

•
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londyńskiej.

francja

spokojna
granice.
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Gabinet Stanleya Baldwina.

Pojedynek MiUerandHerriot.
Atak Młlleranda.- Swiełna
odpowiedź Herriota,.
.

Sylwetki nowych ministrów,
Gabinet sir Sta.nley BaJ<iwina

będzie dzę na lat

10. AbstynMcja Austena

była

się składał, jak wsz}stkie gabinety angiel jedną z gł~wnych przyc~yn upaaku pier~skie, z 40 conajmniej osób jeżeli wliczymy szego gabinetu

Baldwlilla.

Chamberlam

P~smad francuskie kóodme~tlu1ką tyw~~: w to rozmaitych dygnitarzy, jak PoSJtma- dotychczas zajmował się głównie sprawa-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~~

Stosur.ki majątkowe

b. cesarza Wilhelma.
~::--

Według

prasy monarchicz..
nej niemieckiej znajdują się
one w słanie opłakanym.

,l'.LiT!1~ o e7JWę przyw cyu o u nar
. f'
. W
' ć
~\':::g(.,. Oto atuty, k.t6rymi stara się on udo ster - General, Payma!SteT - General, różd- mi l'ltanSowe:m.
J~tłarczy prZYPOf mrue
Prasa niemiecka przedstawia bardz~
wo~"nić wyborcom., te błędną obrali drogę, nyoh UnJde-r - Pal'llamelltary secretarys it . że on to przeprcwauzI znaną re ormę wa
pesymistycznie położenie majątkowe by
popierafąc rU\dy lewicy:...
Zasadniczo składa się cn z 79 mjcis.trów. lutową w Illdiach. Uchodził za człowieka lego cesarza Wilhelma.

Dowodem naszej pacyfikacli .-';0'ho- Wszyscy muszą być członkami parlamen chłodnego i nigdy się nie cie~zył większą
Twierdzi ona, że cesarz Wilhelm t
Mi'Uerand de- jestl · .•wk?,~uastcJa ~- rr· tu: obecnie 15 z nich są posłami do izby popuhrnością. Uważano go atoli za przy t.rud.nością opędza wydatki co-dzienne,
..
.
.. 1 F
... B-.!d .
.
lJedna.kte ę 1t1 po- ny l Je przYJęcie
/w1l1"t.l!llik ńw rozbrojenia bu uzyskania gwa gmin, 4. 4 tyllko zasiada w lZble l,oo-dow (w Jacie al ran~')11 \ . ~ wIT.n, kW)i'suwal~c g~ ponieważ większą część roz.porz:ądzalnej
ran~, ~I\<ł wy~ływa niebezpieczeńSllwo gabinecie Mac Donallcla było 5 mini's tr6w na czo o angle' IS.<:1eJ po' liły
zagranl'c mel gotówki musiał obrócić na zakr..tpienie
posiadłOŚCi Doorn w Holan.dji. Reszta
motliwego naruszenia ,t raktatu. ~o do po- _ lordów/).
zamiast CUITZOJl a, ma nadzieję, że uniknie gotówki nie wystarcza na opędzenie n,a lii:1ki wewnęt'."%nej - kraf osłabiony. PoZ 19 crlonkÓ!W gabinetu 12 zasiadało on w ten sposób tarć i wiecznych sprzy- wet takieg.o gospodarstwa domowego, do
datki wd'a.6i.a.t" ~_fia~..t1Ispada.. ~ ~ymcz~- tut W pierwsrym gabinecie BaMwina. Z 7 mierzeńczych niesnasek, których szorst- jakiego jest przyzwyczajony nieco lepiej
fHJIn rzą Jus~T"" ~,e czyta oncesre nowych ministrów _ tuej to są przywód- ki i wyniosły margrahia był stale po- sytuowany obywatel ziemski w Niem.. rucz :l ewtCy.
czech .
Albo ł~poatępuj. rUed z ..ebel1antami ey secesjonistów, k:lt6rzy nie go<izUi się w wodem.
Tak samo i druga tona cesarza Wit.
,'!" A1zacłi? Uła*awia ich. Czy! ~e fest to r, 1922 li: Bonar Law'ero w &prawie zerwa
Mr. WimtOt!1 Churchill, nowy kanc- hel ma korzysta z bardzQ niewielkiego
dowodem .tab~ci tego "silnego ~du? nla koa.1icii z Uoyd Georgem: A. Chamebr len ska~bu, ma lat 50 i jest synem mało dożywocia, ponieważ cały majątek, któ.
Nle~~ol~~~~7J.aata.}ełIl? doi<We labl, lord Bi,rl(enbead i W. ChuT'chjJ1'l .Jest znanego konserwatywnego polity.ka lorda ry posiadał jej pierwszy mąż, należy do
do r-amteWeK to ~ 1I':ll.00000yMa - Komu
. ł . Ran do.pa
1-h CurchiJHa.
h'
. .Jego dwóch najstarszych synów z pierwszego
H. '
rzeczą chankterystyczmą, te om w aśme
Natomiast
małteństwa. Ci synowie są wychowani
11 Ohcem, pokotu _ WoM z emf~ MiJle- dzilsia; nadają gabim.elo-wi w'laściwą fizjo- matka miała być osobą nie~miernie wybit
VI Niemczech. Natomiast obie córki cerand - leca pokO'ju trwałego, niezaJer!ne- gn'om1ę pdlityczną.
ną a jej sa,lon był najważruejszem centrum sarzowej Herminy z pierwszego małżeń
10 od k~idora;Gow0) opin;i sfer rzą~crch
Bal:d'Win, korzystając % okoliczności, te poIUycznem w Londynie temu lat trzy- stwa przebywaią u boku matki i oiczy.
tą,d.a.my poIkoiu. który nz poloty
kret
illu. .
d
dz1'
.. ma,
..J
•
t ;ego pozycję ogromrue wzmocniło na spo
esc,i Zostł'
a on po raz pterwszy mlm~. Ic tóca Iłyremy, '''J.U er4DU zapewrua, e
tr
1906' l 32 Ch h'lI
Cesarz Wilhelm nie byłby w stanie
che. pokoja. lipu:W1edHwego opodatkowa dziewanie wietacle 7JWYdęsŁwo wyborcze, s em w!".
,maJąc at
urc l' za nawet utrzymać kiJku a,djutantów u swa
Dla, 'WolnokL, Apelem do waL'ld przeciw które mu niewątpliwie pozwoli macznie czął posłowa6 jako konserwatystaj pM- jego boku gdyby nie fakt, że kilku daw.
k,G d~ttogji, rewoluc:fi l anarchii - koó- mmeJ lłczy6 się z opozycią w łonie włu. niej stał się liberałem, obecnIe zaś prze- nych oficerów armji cesarskiej pełni docq' M~erand 9W~ ódeEWę, kt&ra ma być nego str~nnictwa (w przeciwieństŁwie do szedł jako Iwnsewatysta.
Często rów- browolnie i bezpłatnie o-90wiązki adjtl.
przykładkte~ p°odkOJ' ~ch tn~enicji stT'on- stanu % r 1923) złotył listę gabinetu bez nie! Churchill zmieniał okręgi wyborcze. tantów u boku byłego cesarza.
luregt1 mUM ęcy rzuca
. •
,.
•.
Był' ł
kI"
niotwa, \.n e
Zdaje się, że te wiadomości o stanie
Heniotowi kłodę za kłodą pod stopy, ale porozumienia z Innymi wyblinem! crlonon mln strem o otliJt: pracy, , Sipraw majątkowym byłego cesarZa Wilhelma
tta.rarl~ bezskwtecznie.
kami SltroonicllWa konlSerwatywnego, a wewnętrznych, marynarkI, wreszOle woj- są roz.myślnie rozpuszczane przez prase.
W Rodez w mowie pełne1 w~rwy i tem przedewszysfldem z lordem Cu.rzo-nem. ny i powieu-za (for War and for Air). monarchistyczną niemiecką, ażeby wzbu.::
peramentu, daf~ ł!errlot. odpowl~ na o- Margrabia Curzon of Ked1eS'ton uchodził ChurchiH W'S~awił się ZJWłaszcza zamilo. dl.ić w masa'Ch niemieckich, wsp6łcrucie
de zwę kliikł. mienIącej S1ę ..blokiem n a T ' o - . .
.
d
'
. d l k' h .
.. A t
·-t l ,'
d j
odda'Wlla w Angl')1 Ul na~epszego znawcę wanlem o orgaruzowanla
a e t'C me- dla "biednego ekscesarza",
d owym,
O o mowa. '& vr" po a emy VI
b'
h k d .. O b ł ł
n y g 6wstreszczeniu. "Nigdy Francja, Aspecialrue poltt)'ki Ulgraniczne; "Wu Gabiatefl", (ktŁó e7jplec:my~ e &pe !C Jl •
T'Z~ nie zma;lazły się w tak d,ę6;kiem poło- ry ekładał się tylko z 5 członków, A mLa- nym orgaruzatorem Ucznych antyboI-sze- FIoła rosyjska w Bizercie.
źemu, jalk w chwi~i! objęcia ,teru polityki nowicle w 1918 r, z Uoyd George'a, lorda wic'kich wołsk rosyjskich; Sawi,Dlkow zeprzez demOil~l'iacj~. Ta'k wewnątrz, Jak i ze Cunona, lorda. Mi4nera, A. Bonu Law'a mawał nawet w czasie swego niedawnego
Ja.k donosi ".!emps" fIota rosyisk~, kt6
wnątrz grouło mebe74'iecze6stwo i sytu- l u __ -'___ ) od 1919 (d--ł-= B 1- procesu, te Churclu11 wskazując mu linię, ra po ewakuaCji Seb~siopola przez J~neacja zdawała si, być moCDO .k0mp4iko- neDKJeT'IIona, a . r.
1~J' a
,
rała Wrangla została mternowana w 131zer
wana,
fO«H"a) do " st,cz:nf.a 1924 aprawował bu na ~t6re1 walczyła armja DenN<ma, utył cie składa się z 2 pancernik. (z niclt jeden
Polrryka rządu popnedoiego była poU- przerwy ~d mhrlstrA IpRw zagranicz- w stosunku do nle1 zwrotu: "moje wof- z:budowany w roku 1914) z 1 krążowni,ka,
!}tką l?~ęl{Qych s!ó~ .Od U'W'D4lrz groziło nych.
I
9ka", Później Churchi11 uchod.z:ił za gł6w 7 k~trrtorpedowców, 3 to~edow~ó,~" 4
~r~C'J1 odo~obnt~e. Wspaniałe ~asze po
Lord CUl'ZlOIIl był podobno fu! bardzo nego instygatora kampanji ~ecldei prze- ~OdZl podwodnych, 2 k~nOnteTek l lulku
zyOle z sąs~ad~ które .po7JWoliło nam dot'k 't~.
•...........łe1ń B
L
ciwko turkom i klęska greków pod SmiT- tnn~ch statk6w. pomocnlc~~h.
.
przetrwać cl~kl dkres wOłny - mia.ło aię
ruę "I, "",y po....,1oCłP
u onar a",:a
.
Flota, zdaniem "Tem,ps przedstaWl!
sko6czyć. Owocem to było poUtykt tych, pr.mieceJ1l z.osŁał nie on., al", BaJ1dwin n", kt~a ~owadzlła ~adek, Lloyd. poważną wartość; kontrtorpedowce i ło
co ~dę "BlOkiem narodowym' ~ Zrywa- Tembarozłe.J musi być niezadowolon"l o- George a odbiła się fatalrue i na Jego 10- dzie podwodne są w słanie doskonałym.
ły się ~ęziy p~.zyjatnt
becnie, skoro zamła..t upragnionei tetld saeh: przepadł przy wyborach w Dundee. Reszta okręt6'\v wymaga gruntowne~ nap()l~ltyka plęknyc~ .łów ~awłta Slpt'aw zefranłeznych otrzymał synmrę: I oto teraz ten człowiek o ,,'wietnej inte- prawy, by odzyskać pełną swą wartosć b·,
'ra.nCJę owoców zwyCIęstw.... MImo wize!
d
.ł..
(prl
Co 'l) Jigencli" ten olśn1ewaf
ifaferwer'ko
lową·
kich aprzeciw6w. mimo api_ów tych ,oW- pruy eoltJr...a"'1 tałnef
vy
uner
."
l\q"
wy
"Temps" stawia. kwe~tię, czy u~nan!e
per pa.~rj0t6w". ~o reakcji ze atr011' l bardziej wprawdzie donlotłe zadanie re- polItyk otrzymuJe, te~ę s!;arb~, gdy do- ~owieiów przez F~a";cję n,ie pociąg~ie ~o
"B1oku' , - potraliUŚID]' pneprowad%ł6 preseMowanła trądu w ł?bł. lordów - tychcus nigdy z mą !Ue miał ruc do cZY- ltpSO Zia. s·o-bą oddanie 1m ieJ floty. DZlenrrutk
~lan nasz w Genewie, Locdynie l w Sla.- lead«r ol the Honce of Peeł'S' wstyst1de niMfa,
zwraca uwagę na to, że oddanie tej floty
~ac~ Zjednoczonych;. Owbe~ nuzei ~oli te godnołcł Jednak ł obłetnłc.a'biątęcego
Finansitę posadzono w minisŁerjum S?Wieto<m zap~wni im absolutne i',~~c:va~
ty!lu. to %8.~e21l?ieczerue P~~a,u. to p~e-..4...ł . zd ł :
Ćt
d
spraw zagranicznych polityka w minis- n!e nad Tl1 orz~ Czarnem. A M "- ~ t y.ie,lU8 polityki ska'Tbow",. My praCUlem" t,.. ..~u nte o A pOCieszy ego umnego
'..
••
ktem'?
II. tymczasem ci, którJ:y niczego nie ctwo- i niesłyehanie wynłOtłł~go męł.a stanu, te tentw·te skarbu p1sały d%1enntkt. Ul'uy,Ii - ci tądałą 'WSZl'łłkiego, Dmo pRy- wpływ iego będzie z pelW'ltoścl" majoryzo trrukonserwatywna pran podniosła lauekall przy Oibe~owaoiu .teru rządów,. wany przez Chamberlałna i Churchiłla.
TUm, tembardrleJ, te ChurchiI po dawne Sprawa honorowa pomię dz 1ł
~e
dotrOz-ym&dn mL~ok'tLter~~.J ~ILąłoAusŁen Chambe.dam
1Jyn sławnego po- mu kpił .obie z "die-hards" i marko- Lloyd Georgem a "Starym
uezwę·
ezwę.·
\.na .włe ~ę g. ,
.
I
d"
T
"
arodow,," Kto podp!.,;;je tę odezwę? Au- tit}k.a z czu6w wojny z Burami Joe Cham wał swą Wierność w-o nemu han IOWl.
,grysem •
'~ traktiltu ze Spaa - przeciwnicy o- berlału, D1& lat 61, ukończył Trł.nirty Wybór ChurchillA zdawał się być tem
Btl'Y redaktor nacze,lny "Timesa", Real
J;a.rowan~o pokofu - l ci dzłlłaj mt.ł~ CoJledge w Cambddg., piastował ko1ejno dziwniejszy, te na sŁanowi'sko "kancIe- ry Wi>C'kham Steed w książce swojej o ro~nośt nuwać a.aa ~amł pOlko- -.&.o .....u. _.:.I-.ił6 ] __ .J d ł 1'...Jł Fi ru .zachownicy" (tak brzmi oficjaln"J' kowaniach pokojowych w Wersalu zaznatu ł wap6łtycla D.U'~
5""-"'~'" "'ywWoUe 0 O'JUa a m Ta I~J"''' - .
' czył, że LIoyd George w pewnej sprawie
la,n.i,caf" Dam _opuuouałe ufł,bła n.ancł.al Secretuy to the Treasury', gene- tytuł mlntstrak I~ar~t) był ~andyd~ tak zażądał w Paryżu od Clemenceau wyjaś
Ruhry A włe~ dokz. t. b •• tego nio ra.lnego poc7:tmłstna, kancleru skarnu, w}1rawny, Ja Slr ()berl orne, t6re- nień, albCJIWiem "Stary Tygrys" zarzucił
\tałoby Ił, _pOQly'ł1e4 dal~ wsp6łtycle I pnewoc!nlCZł\cego b-ólewskiei komł-s1i dla mu Baldwin ofiarował tekę ministra pra mu kłamliwość. Według przedstawienia
~~'5ładad.. Kryt~ polityk, w Genewie. łnd~łef wll.M y l fin!llS6w, członka War CY. Horne odmówił. Ale wobec przeciw !'prawy przet Steeda, Clemenceau wyzRzecz far""" ~7ecld ni. om ." !'P1'awca- Gabinet, mow6! kanclerza ska~u ora~ ni'lta swego okazał się wspaniałomyślny wał wówczas Lloyd Geor~ea na pojedymi naszego dominu4ł\C e go ItaooWl"ka w Li
.
.
bI'
.
.
ł
b6 Ch
ntk i dopiero d:dęki pośrednichlTu Steed~
'!.Le D&!'od~ 1I'4_ft'I~. .../ g"- Ał
..... 'lorda. prywatne1 płecZęOl l "Deputy tea- 1 w pu lCr.ft~J meWle n~zwa wy
r
Uf uuało się ten ko~f1iikt w >VIo!ób POkol' ow'"
~
• A U l - - , Gl,
Uf 5'OSZ~, c.v
b ł h'fI
. f"
• k' b ł
d
"'f'
I
~UJlzono Franci, do prryfęda warunk6w der cd tbe HOUH of Commons", czyłł y C!! a naJtra nleJSzym,
)a l y W 11- z.aże.~n,ać.
rozhrofeała bez paraGCji.
rodzaJem u.tępcy premfe-rll - macowi- nych warunkach motliwy, ze względu na
Ob~cni; ~loyd George oświadcza, te
Pra~ t-t. te walezym, w obront. sko to, bardzo donl~łe, otu)'C'iu';e on ł VI lego niezwykle zdolności i pracowitość, ,przedstawle~ue sprawy przez Steed nie
pokotu. Pr...... łut, te mueieUśm, wiel- b
hl ~ci
·a.ki~l nikt w tym stopniu...., Anglji nie po Jest pr~wdr,lwe. wo:bee e~ego ,St,eed pQo~Id. pokona4 trudn04eł celem odwrócenia o ~cnym ga n~ e.
J .t
'
•
. trzymu)e pubhczlue ~wO'je oswladezen1e
Wkut1c6w aiedbałef ł J.Jdcomyłlnet o'Ittykl
Stary J~l ChambeTYdn, O'pttsze'Zaf!\t si.ad.... Churchl1., ;?OĆ ~I/lłby nle.wl\tplt- powołujl\c się prqtem na osobistości, kt6
aanydl popnednik6w. R~d obec!y prze przed ćwierć wiekiem stronnictwo Hbe- WIe ~~ękne kwałtf!~aCle. do w,o/n y lub re były w6"wczas świacH~"mi całego rajśeia
leiwnym ł..t wne~ ał'błtrałom, których raJne i tworząc ttoWll partię, kt"ra się p6i kolon)!, ptagnął k~mec~nle tekI IIkar~u
,- ~ 'W przyszłości unikać będzie. Rząd na~z niej połączyła z łorysami (stąd nazwa - podohno Ql!:wet Jednym z powodów Je SPISEK WOJSKOWY VI G!t!CJ!•
• r.wał a tradycJĄ nieumaw.ma rz4du ro- . 'sł6)
'ł k
t t m wła ~o !:erwania % Lloyd Georgem, jesT.cr.e
!"olsll:a ~ ~~t'lda r "ł<~'af'!Cletla.
";'kkiego ~ z tymJ będUemy pr~wać nad umoru w T.ap~wnt onserwa TS !')
dwa laŁa Łemu był fakt, że w jego gabiAte21y. ~1 listGpl'd/t,
.spo
&S '
idII!I*FW;iWAAi 4 ..... LUCEJHiEi
. te)' upragnloneJ
"
t ek'1 nte
. orzyma
t
ł,
Wład1:e r!:ądowe wpadły na. trop roz
R oferue1D
. ta umysłów.
ł
ędzł'
-'h
- - necie
.
.
'"
Powiad~ją te to gorące upragnIenie teki gałęzionego !tpisktl wojskowego. Dokrma.
, oSJa •. ~ę a w rz .• uawnye ~~ch prZ)'iaClół i eprzymterzeńcÓ'W. ŚWla- wych l b1"ak zamteresowama SIę połoze'
.
.
ny ubieg1ej 110cy na gen, Pl!.ng~l(!jsa nie
tu zW:a.slujemy po'kój. Jeteli rto ma być niem klas niższych.-Pr1:yznaię ze &kru- skarbu prr.ez Churchtlla pochodZI stąd, mlał się. Aren:towuo dwóch gC:lere.łów
IIbrodni~ - to bierzemy u to pełn4 od- chą. Życie jest drogie.'Łatwiej było umoc- że jego ojciec, ford Randolph, tekę tę p~ i kilku oficerów, !lal~źących do !!I.rniro~owi-edzialność.
nić pokojowe na.sz e stanowisko aniżeli u- wien C1:aS w r. 1886 piastował, przyczem nu ateńskiego.
L~cz prZe6laAują n as ttll innym }e&'Mł!e regtt'lować budżet i sprnwy zv.-iązane z ży bardzo cfłęboko budżet przestudjował zo
terenIe pracy. Panowie z Ligi na:-oJowej ciem colizi ~nnem. Paradoks, a jednak tak st ł b"l
. d ak
..
~
~~ublłk1A'Skjei" ei sami, co p030stawili było i jest. Zycie stale staje się dToższem, a o a o~y Je n . zamm leszcze
0Zaćmienie słońca.
/pusty skar~ obei~tony ueficytem, ci kió- ceny pierwszych artykułów stale wzrasta- łał wypoW1~dzieć pierwsze
budżetowe
ZaćmIenie
słońclI nie wywołało t.ki~
l:"1!y pOZ'WliliY hie-tlnym umierać z głosu, j~. Ur:r;ę~nicv cierpią i gti. moszą z samo expose. Rzuciło to na tego męta stanu
go
poru!!enia
11. świecie jM:i;! "1~o"
poo-czas gdy bogaty oltsfitewał w nadmiar zaparciem. Je-dnakże nl}' mamy odwagę pewien odcień śmieszności, kt6re~o zaI- .ci proponowali p~~ższenie ~udzetu przyznać si~ i ~o złych stron - tego ni.e tarcie było gorącem pragnieniem Winsto łało zaćm ente w~z:y~tkich gwiud ekranu
prjtez Mary Philbln obrazem .Dziewczę
~o)Sko-wego o 1,100 mtIJonów - Ol pano- mozna powled~eć ~ naszych popuedniCh hill
~ &a:r:uca.~ um, brak tendellC:lIii "około- kach.
Aa
urc a..
z karuzeli-,
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Najbogatszy

człowiek

na

świecie był

w młodości

ro~nantykiem.

Rzucił ~,~ę W

wir interesów po strac.ie

ukochanej żony.
Pierrpont Morgan, król liolejowy, o swojej karjerze.
Niel;wykle intcl'esująca ksią.żka o tO
CJzinie Morganów ukazała się świeżo w
Anglji.
Potentaci finansowi
pragną
przejść do historji i uważają, że najlepu,ym na to sposobem jest ks-l.ążka.
Niedawno Ford, obecnie l\brgan, posiedli monografie swych domów, dlatego cenne i pouczające, bo ludzi tych
wyniosła do znaczenia społecznego wyłącznie tylko ich osobista energja, gigantyczna praca i żelazna wola.
Bogactwo Morganów sięga nic-dawalej daty, pTLed 60 laty byli oni jeszcze
cnałymi bankierami, a oJ'Ciec obecnie ży
Jącego króla kolejowego nie zapowiadał
wcale finansowych zdoin-oścl.
Odebrawszy stara.nne wykształcenie
p. John Pierrpont Morgan zajmował się
estetyką, pisywał rozprawy o sztukach
pięknych udatne wiersze, a dla jakichkolwiek spekulacji pieniężnych nie oka,ywał żadnego zrozumienia.
Dzięki wpływ.om swego ojca ołrzy
l11ywał kilkakrotnie posady w rÓl2.ny~h
fnstytucja.ch, lecz po kilku miesięcach
dawali mu dymisję, }ako zupełnie nieprzydatnemu do praGy Murowej lub ban
kowej. Lubiał natomiast podrooe de E.u,opy, a zwłaszcz.a do Paryża, gdzie mie'łlącaml pnesia.dywał w bibljotekach i
,aler;ach,
Pooczas pobytu nad Sekwaną p'oznał
80M Morgan tnłodą artystkę, zakochał
łię w niej na zabój i poślubił wbrew
'Woli swego ojca. Po kilku miesiącach
szczęśliwego pożycia, ukochana jego żo
DA umarła i przepojony bólem romantyk
Wrócił do Ameryki, zerwał ]; dotychcz.a-

-
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No\vy potop

zgładzi

świata.

wszelkie życie z globu ziemskiego.

Pojawiające sit; często w osŁatnidl cza rą to nierówność przypisać
~ch proroctwa o końcu świata, bądź to ey tempera.tury i wahaniom
naukowe, bądź to okulisrtyezne, zwiasŁu- mi.

wety

rÓ!Żni

w ruchu zie.

jące n-aszej z;iemi mniej lub więcej stral$Z
. R6tnfca pomięd~y masami .1odu przv
liwy koniec, musiały jednak niejednego blegunach, wywołu~ przesuruęcie pun-

ktu ciętkości ziemi, a przez to uburzenia w równowadze ~anicznej,
Zaburzenia te zdarzają się w okresach
mniejwięcej 10.500 lal. Wówczas to wir!
ka część lądu zostaje za'lAn~ przez: w('dy oceanu, pod'łZ&. gdy w tym IM.tnYlI-:
czasie kontynent doŁychcza.s znajdujący
się pod woąą, wyłania się I toni.
Silne
trzęsienie tiemi, wu)kaniczne wybuchy,'
UI,burzenia atmosferyczne ł powodzie ~
wsze są zwiastunami takiej kaiastrofy.
Chwilowo punkt ciętkości ziemi znaj
duje się na północ od równika wobec cze
go najbli:tszy wielld p·otop
szedłby w
kierunku od południ..'\ ku północy. Ozna
ka żbliżająceg,o się potopu, ma być to te
pas lodu bieguna połud.'liowego Jt'5t (')
lO-o bliżej równika, aniżeli p.as lod-owy
bieguna północnego.
Dalej straszliwe ŁrzęS'ietlte zftmł w Clstatnich czasach -...; Japonji. w P eri>ji , w
Indjach wybuch Etny i innych wu~kan6",
stralSzliwe pow-od-tie, (j~kany i trqby po-.
wietrzne w 16żnych p'' ''nktach ~emi oral
anormalne tempeTatury atl!',~feTyczne
jaki'e od szeregu l.at da.dzą się 7aobserwo
wać. Według obliczeń tego anrnimowe~
go Fran'cuza katastrofa miałaby przyjść
jeszcze w tym tysiącleciu. Również według starych przepowiedni, nowy wi.elJ..J,
potop zapowiedziany jest na r. 2.000 p~
Chrystusie.
Po upływie kilku wiekó-"" b~-dzie mot
na w każdvm razie stwierdzić słuszności'
tej hipotezY. Wsz-akże mr.lić się, to luaz.
ka rzecz, a nauka nieraz się już pomyHła.:'
Być może jednak. że katastrof<\ istotnie
się zbliża.

---xx---

można doczekać się

W Chicago, jak donosi "New Jork
t{er::tld" odbył się niezwykly po~rt.eb.
Chowano niejakiego Diod O'Banruon t.
.w. "Króla librodni",
W pogrzebie wzięła udział policja ol u wielka liczba agentów śl ~-:!czych.
przyszli oni oddać ostatnią posługę terou, który był ich najżadętszym wrogiem.
O'Ban.nłon słynny był w stolicy ze
tlwPgo "artyzmu' w okrada.uu bliźnich,
'W sztuce zaś przemycania alkoholu był
wrTost bez konkurencji.
W ostatnich czasach zajmował się on
~pnedażą kwiatów w jednej z na/elegant
szych dzielnic Chicago, i tam dosięgła
go śmiertelna kula, wymierzona celną
ręką pokrzywdz.onego pnezeń wspólnika kontrabandy,

Proroctwa o końcu

sowem życiem 1 rzucił się w wir in.tere- ~stanowić i skłonić do pomyślenia na<l
sów:
.
możliwoicią' takiej ,kat<'l."trofy.
W owy~ czasie tyła A1:1ctyka pod
W~T6d wil?'l'U posępnych p.rz.epowiecl
znakiem rozbudowy swej sieci kclejo- ni progr.'1z.a be!gijskiego Bellota, zwia~
wej. Kilhdziesiąt towarzystw zwalcLi'l.- sŁui'lca w niezbyt oddalonej przyszłości
ło się z niebywałą ~ażartością, a licz.ne nowy potop, mmi wzbudzić specjalne Ul.
bankructwa były wynikiem tej ·Nalki o ~ntc~'csowanie,
dolary. Pewnego dnia bankrutujące tO'Na
Nie można się dziwić nikomu, jeżeli
rzystwo kolejowe "Albany and Susque;- na r.lyśl o takiej katastrofie przebiega go
ham - Society" zwr6cił·o się do Morgana dreszcz zgr·ozy, Jakid to bowiem strasz
o pożyczkę, alb0wic~ spelwla.nt gi'Jł?~- liwe, tragiczne s'ceny tnusiaty !ię roz~ry.
w.y Goul~s. p.~stano:'.vlł ~t~ć s1e własct- wać niegdyś gdy rozpętane wody oceacl~lem, tej. bnJl k~!e)0We! 1 n~b~wszy Ul nów zalewały ląd, niosąc śmierć i zagła
pSle plemądze Wlerzyte nośct filmy, - . dę wszelkiemu życiu na ziemi.
chciał doprow~~7.ić i~, do bankru~!wa,
Trzęsienia t"ozs~cl.epiały zi~mue jak
n~kał .proc\'!slUIl1 ! obollzał kurs akq~ na zabawkę dziecinną kontynenty pogrąża
glełdzle,
..
.
ły się w głębi fal, a '!"azem z nimi wyS'oka
Morgan za~trzegł soble tuy d~ do kultura. 1 tak o.powrada nam Plato o mnamysłu, roze~łał s~ch agentów l ~a ginionej Atlandydzie której egzesŁeneję
byle 00 wykup~ł a~CJe "Albany and Sus- potwierdz.iły najnowsze !\aukowe badaqueham - So.?ety , poczem zwołał z~~ nia. Równiei; Lemyrja
zniknęła w toni
rz.ą~ ~ompanJt i OŚ Wladczył, J:t potyC.!:Kl Indyjskiego Oc;anu. I tutaj naukowe bauC1Z1elt.
dania uzgodniły że chodziło o kontynent
Goulds i jego wspólnicy -wpadli we polinezyjski z którego ooz-ostały jMynie
wście,kłość i , na sposób arnerykań ... ki, szczyty wyspy Sandwidh i Nowa Zelanwyrazili. 5W<\ p~sję, zaczęli. demolować d}a.
ulządzerua kolejowe, napadh na m\eszka
Konstruowano wiele rótnych te-o.rji i
nia z.~enawid-z,9ne~0 zar~ą~u, Morg~nowi hipotez w tym kierunku, ale za jedną z
('rozlh rozstrzelaruem, n1C Jednak llle po- najprawdopodobnieł'szych musi uchodzić
mogło.
.., .
astronomiczno geo ogiczna hipoteza peGoulds stramł .kilkadzlesląt. dotar?w. wnego anonimowego francuskiego autoMorgan zaś sŁał SIę odra~ wlel~mt11M·- ra, który opierając się na prawach astro
dorym .bogaezc~, alboW1:em akCje wy~ namji, fizyki i geologji,
wykazuje, te
kupJOn'eJ prz~z ruego kolet pouły w go- ŁelIuryczne kata.s trofy powracają regurę 300-krotrue.
' lamie w pewnych -okresach czasu. AnoTen. czyn zadecydowało połęd~e fi~ nimowy 8.:utor na podstawie dokładnych
nansGwej Morganów, a był on dZIełem obliczeń przychodzi do wniosku, te goczłOWIeka, który pisywał wiersze i stu~ d:dny dr.ii i pra'c y stają się nierówne, któ
dja estetyczne, a nie cierpiał tnteresów.

Jak chowano "króla zbrodni"?
Na ka!dem "polu pracy"

:str.!.

uznania. Nie dowierzajcie zbytnio

Ciało O'Banniona zostało pochowane
w trumnie za 100,000 franków. uWielbiciele" zmarłego odwiedzali go tłumnie,
by raz jeszcze 1Jobaczyć oblicze swego
zwierzchnika. Za pogrzebem w dziesię
ciu zamkniętych autach jechali naczelni
złodzieje i bandyd z Chikago. W spaniała
orkiestra, towarzysząca niezwykłemu
konduktowi, pożegnała go marszem po~
grzeb owym.
~~'I1......4uP.u'u'u'łM,'M"-$~ ",łJ.:!!.4.$M1t's,....o.k.
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Pies zagryzł małe dziecko.
przywiązaniu psów

SŁuszny wypadek zdarzył się w małej miejscowości Drancy tui: pod Pary-

żem, We własnej willi mieszkał tam z żo
ną i sześciolenim synkiem niejalki p. Vief
urzędnik miejskiej :rzeźni na Lavillette w
Paryżu.
P. Vief kupił przed kilku miesięc.ami
czarną sukę z rasy owcz-arków niemieckich (berger), Zwierzę zdawało się być
bardzo przywiązane do dziecka, z którem stale się bawiło. Niedawno suka mia
ła szczenięta i od tej chwili jej charakter

stał się do tego stopnia złośliwy, :te mu-

siano ją zamknąć w piwnicy, a dziecku
zabroniono zbliżać się do niej. \V ostatnich dniach p. Vief bawił ja,k zwykle przy
swych ;!;ajęci~oh w Paryżu. Jego żona,
zmuszona wyjść za spra wunk!lmi, zahro
nHa najsurowi,ej synkowi schodzić do pi
wnicy. Kiedy po upływie godziny Wl'óci

la do domu nie zastawszy d.ziecka'"
mieszkaniu, pobiepła tknięta :dem przeczuciem, do piwnicy.
To co uj!'Zała, było okropne. OhO'k
suki, ,k tóra bawiła się ze szczenięciem,
leżał krwawy trup sześcioletniego chł-op
ca, z głową zmiażdżoną, z powyrywany
mi kawałkami mięsa z gardła i uda.
Na krzyk nieszczęśliwej matki nad.
biegli sąsiedzi. Z trudem udało im się za
brać szczątki dziecka, .których suka bro

.na,

Wieczorem powr6cił ojciec. Z",-ierzę
nie pozwoliło mu dos-łąp-:ić do s1E'bie i
trzeba było zawezwać oprawcó~ z Pary
żal któuy ubezwładnili sukę i 7ahrali ją
ze sobą do miasta, gdzie zo:.tanie podda
na ba·daniom ·w eteryna·r za.
Wypadek teJl vlywołał pow5z€C'hne
uruepokojenie w Paryzu.
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(157 putina o wszystlkiem, co się dzide. Wi- spłyną niebawem na Rosję, gotuiąc je;
Mniersm o wszyst~ti.ch inlO.y<:h, dt-.ogi
dząc, jak Rasputin jest o~oczony M .dWOIl' zgubę i z.agladę, uśmiercają: następcę tro przyjacielu -It':lekl tragi~z>l'ię R~putbn-~
eu, nie chciał mIl przeszkadzać; wolał nu i waląc sam trO'll w gruzy. Biada nam .. najlbMd~ej g·nębi mnie, że l'.'ltJtserdec:mlje~'s.i
wf..liznąć się do wag::mu i tam w s,pokoju biada RosjL.
dotychczas m.oi przyjacie1e SljJrzymier::)"l.~'
całą rz,ccz w~oiyć.·
- Na Boga Wszechmogącego, błagam się z innyoi wrogami...
.
To dopełnJ,h:.- cury ~Otyczy Rasputina, wa-t!, ojcze p1"ZienajświęŁ.szy, mówci-e, co się
- Kogo,:~ masz na myśli? - pytał ee.
ho td gdy tylko, () god'dnie sz65tej :;rana, g,ta.ło, czy neczywiś-c:ie iu'Z niema dla na! san gorąc2lkowo - mówżc wll'eszde, b"
Romans z tyda cesllrskiego przybył do Jałty, natychmiast zaJechał do r,atun;ku? ... skomlał c~a.TZ żałośni~, w~1(a- daliIbóg omdlewam ze &1:-rachu i gUiblę si~
dworu rosyjskiego,
pałacu cc~ars'kiego i kazo.ł się niezwloe2:- 'kUiąc z. :'TZesła, na któ~.m .sie~ział. Jed- w oomysłach ...
..
----0-nie zamelC1uwać,
nOCZeMlle zsunęło mu SIę wl~tkl<! czerwo_ A jf'ooa:k nie domyśHłbyś się nigdy..
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fnita;rze: znany nam tuż arc-yobis1kltp Teo- l1atych!\'lJa$itowe~o !,r:o:yi~c!a c tak niezwy brodę, z l~tÓ!'ej sąc,;;yły "ię kropile 'wody i
_ Ta.ka to fes.t wdzięczność 'udl'ka~
f.an oraz .przed f,okiem wyświęceni na hi- klei porze- wy~zedł odww z wody i Ika- spad!\.jąc, ~ywały pO' o'Wło.sion~j pier~i _ .rzekł smętnie cesarz, olPtlIs7ctai~c gto.
tk.upów Hermo~cna i Heliodua kam-rc:.ci zał prosić Raspl1ti.na do gabiMtu.
cara. na f~łdzlSLy, edę~y ~rz:uch:,
wę _ któiby mt,~ przypuszczać, że i<ak
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W dniu dzisiejszym

zmarł

po

,półwydawca

długich

i ciężkich cierpieniach

i redaktor "Neue Lodzer Zeitung".

Zmarły

senior dziennikarstwa łódzkiego w ciągu długich i owocnych lat pracy zdołał pozy:;kać
sobie sympatje i szacunek całego naszego społeczeństwa.
Głęboko wzruszeni Jego zgonem, wyrażamy serdeczne spółczucie pozostałej Rodzinie, -oraz
osieroconej "N-eue Lodzer Zeitung-.

Wy~awni[two, re~ak[ia i· le~~ół ł~[~ni[lny "RePll~likj" i JXBm~n".
Echa bankructwa "Banca

Wiedeń

Rokowania francuskosowieckie.

i, driatica" w Tryjeście.

S-p"jalDA. §lS\tba t,ole,raflCZD& ,.Expraaa-,

Specł«lu słutba

13550 -

Kopeahaga, 21 1!.top.
/ Rqd aocJaftłtyczay złołył łUIt w bbie
~ekt rozbrojenia DanłL
W.dług te~ projektu

&I'IDfa t

~ka ~ złłkwłdowane,

za,

'Of"-"

~hyl~e

Dan/l.

CAłego świata,

kt6re przy-

projekt

rozbrojenia

Q!ll.awi."

PIOTRKOWSKA

' ,,

R e p u b II
Dii k e:. "
~

i

J1, udziela porad

pisze

- ...
załat\via -

zleceń

wejście,

11

parter)

młcukanlowycb

rekursy. podania, zaialenla,

zlecenia interesantów we wsaystklch spmw:&cb adm!·
nisi:racyjuo--skarbowych.
·
!)4~5-1 Z

-_u._. ______'- ____IlIi__ ""_..._...

_ ___

Biuro otwarte codziennie od 9-ej rano do 7-aj wlecz. bez przerW1·
~j~.

AKCJOWA.

NOTOWANIA

1/

,Gdańsk

GIEr..DA

104.48 -105.0,2

PAR':S~~A,
Paryż,

21

"~,

Londyn 87,55
:Nowy Jork 13,894
Belgjn. 91,62
Hiszpanja 258
Szwajcarja 264
Holandja 758,75
Norwegja 279,'l5
Szwecja 505,50
Rumunja 9,eS

ZŁOTEGO

I

memorjały.

Włochy
106,5i
Szwajcarja 24,005
• Hiszpanja 33,n i pół.
oPrlugalja 2,34
Holandj3. 11,51 i trzy ć".-:
Da.:.lja 26,27 i pól
Norw2gj:l 31,20 i pół
Szwecja 17,27 i p6ł

5,10

Nowy Jork za 100 złotych i9,25
Praga 655,75
Paryż
365
Zurpch 100
Berlin 79,40 - 81,00
Frzekazy na:
Warszawę 80,30 - 81,16
Katowice 80,35 - 84,15
Poznań
80,35 - 81,15

li:;t~cda,

Londyn, 21
Nowy Jork 463,62
Francja 87,64 i pół
Belgja 95,57 i pół.

Bank dyskontowy 5,25
Ban.k handlowy 4,75
Rudzki 1,05
Starachowice 1,95
Modrzejów 4,-.
Ostrowieckie 6,10
Węgiel 2,45
Żyrardów 11,55
Zawiercie 20,-.
Michałów v,40
Goslawice 2,20
CzęsŁocice 10,15

\

we wszystkIch sprawach admlnlstraryjnych, podałko-

wych i

GIEŁDA

•

,«

TELEFON 30-48

(w podwór:z:u, prawe

~

Nowy Jork 5,41
Przekaz na Warszawę

CzytajCie

I

GIEŁDA LONDYŃSKA.

PRZEDGIElDA GDANSKA.
Gdańsk, 21 listopada.
Złoty 104,80
Warszawa 104.-

•

administracyjno-skarbowych.

t!

Nowy Jork 5,18
T ende.ncja ·bęz zmiany-

Debata nad budżettem toczyła się bez
udziału opozycji.
P. M.
•

27,29
25,01

DRUGA PRZEDGbi.DA
WARSZAWSKA..

węgierscy.

»Koncesjonowane biuro porad
«
(~ :tODZ
~

Paryż

Belgja

Mniejszości Darooowe W' Czechach
p1"zeszły do ostrej opozycji w stosunku do
rządu.
Wczon,; na p3&iedzenłe parlamentu
ni. Z'jamli się wcale posłowie niemieccy

"REKURS",

j

Nowy Jork 5,16
Londyn 23,90

Sp.c:fahaa tłatb.. t,lellrafiCID4 ~apre,,"".

maryminigter i

Jtwa wojD., ł maryu.arJd mpełnie miesloIle, Utworzony korptts policji granicznej
będzie Beryl tylko '1()()() osób.
NJMter sabtez,ł do tego profektu

głc"y

PIERWSZA PRZEDGIEł.DA
W ARSZA ws~,. A.•

Praa!a, 21 Ustopada.

~~~~.

banknot.,

Novry Jork, 21 listopada.
Dowóz bawełny do portów Atlanlyku i Golfu 66.000, wewnątrz kraju 23 tys.
Loco 24,15, grudzień 23,66 - 23,70,
styczeń 23,86 23,89, marzec 24,20 24,23, kw :~czeń 24,35 - 2435, maj 24,50
- 24,55, lipiec 24,58 - 24,60, sierpień
24,15 - 24,15, wrzesień 23,70- 23,70,
październik 23,45 23.45.
Nowy Orlean, 21 listopada
Loco 23,90, styczeó 23,94, marzec
24,14, maj 24,29, lipiec 24,30, grudzień
23,91,
Brema, 21 1isto~nda,
Bawełna amerykańska 26,60 cent. do,
lar. za 1 bs,

Wa)'szawas 22 listopada.

Opozycja mniejszości
w Czechach.

Rozbrojenie DanJJ.

13700

NOTOWANIA BAWEtNY.

tele,raficZD& "Expressu".

PBrYŻt 21 listopad",
Rzym. 21 Hatopada.
Jak'
się dcw..i.ac1uIemy, rokowFl-nh ,,~
Bankrnctwem "Ranca Adriatica w
,Tryjeście" wczoraj nalotoM aresZlt na wiecko • tta.n'C11sk.ie w sprawie Ulwarcia
Iłlajątek pryw'at.ny dyrektorów tego ban- ŁraktalLt hanc.óvwego rozpooczuł się dnIa
!tu, W Medjolanie zosŁał aresztowany wi- 10 stycznia 1925 roku.
~eprezes za.rzl\du wytej w:ymi~ne,o

~p.Ale~

13600 13690.

G~ELDA

l
i

I

j

!,'OWO'; u~ . "

Nowy Jodr, 21 listn,. da,
Kurs dzienny 2 i pół procent. Lna:11U
\61.50, Londyn 60 dni A,~f\ ,T
l'aryi 5,2~
Amsterdam 40,16
Praga 3,Berlin 23,80
Ko,p.enhaga 17.60.
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'~/J spE~a ·lIł~ ~(onces.r

wini1y
i

poczynić

dla elektrowni
wfadze nadzorcze

w~~jrzeć

odpowiednie kroki celem obrony interesów
miasta.
.

Warunki koncesji na ele'ktrownię są którzy obecnie przeobraz.fU li, w 'l6dzkie
bez.przykładnym dowodem zaprzepaszcz:\ towarzystwo elektryczne niema lut re.pre
przez magistrat i zentantów praw do majątku towarzystwa
r. 1886 - a więc te trzy obłekty 'Ił Jd.,
nawet có uchwala, gdyż poprBwki poczy- czYie.
nia interesów miasta

większość radzieC'ką "która nie wiedziała ż

nione w ~~owi-e ,paczyły i przekształcaly całkowIcIe prOJekt, uchwalony po.przed .
mo.
Nie ulega ładne-j
wątp1lwoścl, it wyłą,
czenie trzech
objeMów:
placu przy dwor·
.
cu kaliskun, placu z pałacykiem i domu
•
••
•
przy zbIegu ulic Przejazd ł Targowej są
całkowicIe sprzeczne z tekstem umowy
głoszącym, 1:1 ŁódzkIe towarzystwo elekttyczne przejmuje cały majątek w Lodzi
towarzystwa z roku 1886. Jedn'o-cześnie
wedlug dotychczasowych twierdzeń tak
koncesjonarjuszy, 'jak ł p. Woiewódzkiego poza akcJonarjuszami low. 1886 r.,

Ku

w. lle,rdiajew.

Co

W

tej sprawie

Rys. Brend.
,

,

Hi~f~rtunna wY~tawa kle~łomanki do Ikleou.

san~cJI

Zrozumiałą jest rze~~, te kddy dz:łet

żawca lub k l '

d __ i
onees pnarJun prze
UlP'lYwem terminu koncesll lub dzierl.awy wy_
cołuje
i.... czę ś'"" ma Il\ Ik u. og ól•
. pod st ępnlO
n e gO'11
e
t
I w 11 arz.a, Iecz przeCl'wk O t emu ł-"
OM
'e'e k'
d
'
nI J /li C'Ja są owa.
.

Nie wątpimy, ił władze nadzorcze wel
rzą w tę sprawę i poczynią odpowiednie
kroki celem obrony Interesów miasta, zagrożonych p!'Żez tych, których obowiąz..
klem była piecza nad tem, a kt6rzy swych
obowiązków nie umieją czy lei me c:hą

wykonać.

--J-

stosunllów na poczcie •.

uczyniła dotąd

dyrekcja

poczty.
KilkakrotnIe jtt~ poruszaliŚmy sprawę utwonOM obeenie centralę paczkową nit
bolączek w organizacji pocztowej w Ło- dworcu kaliskim, co przyśpieszy znacznie
dzi, której potrzeby stale są negowane obrót paczkowy.

przez wladze centralne. '
Dl' d
k'
d
O ł t ' . d k d . k'
,. d
a ej
yre cJa UTZę u pocztoweg~
.. s a ,nlo Je na
Zlę I energJI y- wprowadziła ułatwienia przy odbiorze na
Ul{radła
złotych,
zapłacił rekCJI ł6d:t1oego urzędu pocztowego wpro czek w a 'bl"
.
t
r
wadzono
cały
~.zereg
inowacji
zmierzająbędzie
aurząn
JpoI~::~:o_ccz:t~e
s
worzony
później mąż.
d
cych do sanacJI doty<:hcz,asowego stanu
y.
Wszyst1de wfeltde miasta malE\
W pewnym momencie zatąc1ala ona rzeczy. .
.
.'
. Jeżeli dodamy, ~e w bieżąc,vm ~iestą",
dodzieJ'ki szczura sklepowego".
pokaz.ania odp' owie·dnich wstawek a gdy
W pIerwszym rz~dzle zdeorf,!anlzowa- cu zos~ało uruc~oml'one bez,posrednte po,
h b ę d ą- łączenie
, ,'~ to
To \et w "wię'kszych sklepach w stoll- sprzedająca oddalila się, zręcznym
ru- no wysy ł'
anl,e pa 7ze k ~o~ vt owyc,
.
, telefonrczne
.
'.'Łódź-'
.
cach zachodnich istnieje specjalna S'lużba chem włożyła jednll ze sztuczek do t,o- cych ostatmo najbardZiej "rozpowszechnio stw~erdzlć ,mu~lmy', ~z jest JUŻ znaczna samająca za zadanie pilnowanie tego rodz;a- rebkL
nym sposobem e,kspedycJI towarów włó- naCja w tej dZIedZInIe.
"
l-'!."
k
t
ó
'
'"
i
k
kienniczych
a to
K
'
. t')e d na k'"Le pOWlę.
• k szenI~
.
ki
u.. IJen t:łł\, . reml 81\ pnewa~n e oPo chwili oświadczyła it cena fe)' nie
k k l z Łodzi
I
I'na prowincJ'ę,
,
onleczne
Jes
'ł
'w
s ute ' "
pouyc a za Iczenrowego,
II' c zb y o dd Zlfl
' ł6 W pOCZt owo- t e1"
Je
y na d er.e 1e g anck'.Ie;
••
konwenjuje i chciała opuścić
sklep, przeeEra f'ICZPlagą takIch złodZIejek naWIedZIOne są
• d'l' e , 'd k
l
ł . , , l kI
POOlewaz ebpedyqa tych paczek nych w Łodzi i cdciążenie w ten sposób
zwła-szcz.a le olbrzymie sklepy; posiadają- sz"okl~ J l ~ :tł w e~ w akclde. s eh przez poctŁę główną opóźniała niezmier- urzędu gł6wnego, gdzie przy każdym prace klkanaście oddziałów i ruch w których Pku,
kry Z ą a zwro u s ra tlonyc nie wysylkę ich, wpływając deprymująco wie ogon'ku tworzą się wiorstowe o~on,kt
.
. k szy od u'l'IClnego.
orane .
"
.est
Wlę'
na ....
ó:>LOS unk'1 h.J!1
anUłowe Lad Zł. z prOWInCJą,
--at Obak lednak tel!o typu 2lłodzieiek -zaPoniewat! zatnymana z obuneniem
--X xwodowych Islnieje Łyp złodzejek-klepto- I'Klparla rzekome. insynuacje, urządano
m9-ne'k, kobiet niekiedy bardzo dobrze u- .od niei wylegitymowania.
t '
posażonych, ~l6re i:dn,ak skutkiem pewInterpelowana, jak się p6źniej okaz.alo
rre~o z'boczerua znaldu'Ją rOlokosz w kra- żona jednego z przemys!owców w Łodzi
przeszły
dZIeży.
.
...
otworzyła torebkę, by wyjąć dowoo oso~rzed tygoonlem właśclcl~1 lednego bisty, lecz jednocześ,nie odsłoniła skraale "niesłeły" tylko teoretycznie .
• ~Ilęik.szych, sklepów g.alan.łerYHlych w to dzioną sztucz,kę koronek, ktMą nalych\V o$,tatni.c:h d~iach nastąpiło c.alko- nym papierosom fabryk Noble!l5~ i Sza-dZI zaobserwował pewną ele,!!ancko, a na~ miast pochwycił właścicielI sklepu.
wet wykwi,nŁnie ubraną kobietę, która 9.
.
•
wita Msycwic tynku tytoni'owego, za- restewskiego, lec l gatunek tych papleglądala drogie koron'ki belj:!ijskie, lecz po- .
wyleglly,mowani~ kleplol,nank!, wł.a równo papierosami bez ustników jak j rosów jest znacznie niższy, a większość
nieważ nie chciała zgodzić się na żądaną s'cl~lel s~17P\.i ~ko,mtlm~ował Sl.ę te,lerom- z ustnikami.
gatunków posiada nawet smak gorzkaw-,
cene, lr.anzakcja nie dosz'la do skul'ku. ' , c.znlez Jej ,męL;em, "klory dO"':Ledzlawszy
Monopol tytonIowy wyrabi.a paPiero-\lak te popyt na te gatunki zmnitklyl
Po jej wyjściu stwierdz01lo, iż zginęła SIę o co idZIe ,,:yrazll nalychmlastow~ go- 5y o nomenklaturze odDowiadaJącej daw się znacznie.
tztnczka korone,k wartości 6bo zlotvch.
towość poIHycla rachunku Ul skradzlOn~
Gdy wczoraJ pani ta powtórnie zjawi- poprzednIo Siluczkę, wobec czego pa.OI
ta się w sklepIe I utądala pO~8lanła Jel lei pozwoloM opuścit .kle.p.
łych s,ttmych k01'onek, właściciel sklepu
W godzinę potem wlaśC!iei~1 sklepu opoleclł sprze,dającej ob1lczyć iłość ntu- trzymał sumę 600 zł., wsku,te,k czelto poW jednym z numerów londyńskiego poznał bowiem sprawozdawca gazet,
cze'k w pude~kl1, a led"nc"e~nłe sam bacz si.adanie skradzionej smucZiki zosłalo ule- "Daily Sl<etch" ukazały sIę fotografie, znanych bokserów Bething, Siki i Jimmi '
nie Foczą! oboSerwować kli1entkę.
galizowane.
-krobione przez medjum panny StelId cór- White, oraz jedenastu słynnych foolbaH.
kj słynnego dzieJlnikarza i spirytysty.
st6w.
Medjum zapewnia, że O nłczem
Zdejmowane one byly w Londynie u nie wie i nie zna bdnej z wymienionych
stóp pomnika nieznanego ~olnierza pod- os6b.
Dowiedzione jednak zostało, ku wiet
czas 2 minutowej ciszy w rocznicę zakiemu zmarŁwien,iu !,anny Stead, że kU- ,
warcia pokoju.
Na zdjęciach widać zarysy porpnika sze umiasłJwprost ze sklepll przejść do '
Na wystawach magazynów mód w jącyrni się tłumami ma być poprostu u.- i 50 mniej więcej g/ów ,tonących we aparatu fQl graficznego, pozostawały kil '
ka dni w dpmu medjum.
mgle,
'
londynie zwracają uwa~e suknie ozdo- wrotny.
Klisze te były .akaby schowane W
Kierowru"Y }>OHcyjni zapewniajĄ iż
Podług zdania medjum i p.anny Stead
bione mnóstwem lustrzanych guziczltów,
zamkniętej szkatułce zdołali się jcdGuziczki a.! do naiJrobni-ej~zych są nosze~e tych wkien na ulicach nie mo- są lo fotografie poległych w wojnie świa
nal{ umieścić na nich
Iporządz.one
z: gładkich i r6tniętych ~toby być toleruwane z pow-odu ii pro- towej bohaterów, Gazety zaprotestowaprzeciw tym reproduk- zamiast 'lduch6w" - żywi młedzi c-ports ,
zwierciadełek, obijahcych nie tylko ota- mienie świateł tus1rzan.ych oddziaływa ły energicznie
meru~
czające przedmioty lec~ i światło słone ł"QY ujemnie na wzrok przechodniów. cjom, uważaj ::lc je za drwiny T. najśiwęt
Panna Stead wierzy swemu medju11ł i '
Modne suknię będą więc D{)S~On.e tylko szych uczuć. Ostatni numer Daily Sketch
ttzne a wie ozorem elektryczne.
donosi, że :r;djęcia dał tendencyjnie, aby "nie uznaje'· pomyl~i. - Wład,ze ~I~dcze
Efekt tych strojów jest ni e zwyklV. w l~kalach zam~niętych.
dowieść oszustwa ze strony medjum, W natomiast S,\ innego tda~a i łut '~jęły
swl.aszcza PClbity roch uliczny z porusza
ukarujących się we mgle dachach, '1"OZ- się tą ~ensacYinl\ 8pr4W~
'"'='~--=-::-- '!

koronek za 600

za które '

.

typ,

C

"Grand-Prix" "Fervor" i "Delice"
do lamusa historji

nie

!'?

Sławni

bokserzy w roli duchów.

Dziwactwa mody angiels1de;:
Suknia z lustrzanymi guzikami.

Bankructwo oper
WY-I

-

....

berlińskich.

w

Dziecko z

głową

królika.

. W sliu't ek niemo!ności pokryei&
Wskutek tego bankrudwa, T'lersonel
Marek koł,o Calais, pewna kabie- dząc na świat wartyło 9 funtów. OboClde
c:1atków, obie istniejące w Berliniie ope- operowy, Uczący 312 osób,. daje od kilku ta powiła dziecię, płci ~skie'j którego waga jego zmniejsza .ię z dnia na dzień
ry: "Gross~ Volksoper" i "DeuŁsches O- ~rrl przedstawienia na własny rachun~k. głowa podobna jest do głowy królika. gdyż dzięki anomalii swe
budowy nie
parnhaus", w dzielnicy CharloHenburga,O zaplace,n iu jeunak długów nicnl.a mo- Czaszka zachowała fomlę ludzką, ale po może przyjmować n(}fma nie pożywienia
ogłosiły niewypłacalność.
wy.
cząW!!zy od oczu twarz wydłub
sl~ w
Wypadek ten obudził wielkie zdnŁa
rasowanie w świecie medycznym. Cieka
W pierw67tef ,. tvch oper wydatki mie
• "Deuhch~. Ope~a.us", _naletą 7 1l do kizt,ałci-e pyszczl(a króliczego.
Nos niE: istnieje wcale, trittliast nie we je-st. te matka dziecięcia 7 miesięcy
"ęc~ne wynosiły 150,000 marek, docho- mluta Berlina, zrtaJduJe aię w ~elet)
dy zaś, pomimo te o.pera była ooozien- szem połoi~nłu. Mluto ~rydało 'u~ na go istnieje wypukłość spłaszc~ona po o~ przed jego urodzeniem przestraszyła' . się
11!e wV1")nedan,a prEynosiły nie wi"'c-: pOdtrz'Tma1l:lc •.;~o teatru cały fundusz bu strouf\c:h -- usta i broda tworzą ty- nieoczekiwanym wid·okiem królika, któ~
, t '
... "'ll,
,. l
'1' ~ . 1
p-OW)" p)'Sz~4ck królika. Biedne maleń- ry skoczył jej pod nogi w ogrodzie, uleg
niJ: 120,000 marek, niedoboru za\!! rJe suowencymy 1, '\\·l(',lCI3J p aCIe mo cnco.
było czem pokryć, wobec <:z~go długi
Personel opery, :do~ony h 700 osób, stwo, zdaniem lekarzy nie będzie i;yło, ( la tak lInnemu wsbrzą$owi nerw-owemlJt
Należy dodać, ~e reszta ko'rpuS1l jeS/Ł ~ Żi; zmuszona była. poloły~ . , N par, dutł
opery. doszły do mil;on·a marek (mowa ;r.najdui~ dę w syhtaeji krytycznej.
pełnie normalna. ~ Oziecko to przycho do łótk&.
c :narkaoch złolych).

l

"

Słag

•

aeJa w fachu ... złodziejskim.

Kradzież dzisiaj się nie opłaca. - Wyzysk paserski. - Policja cierpi... Aresztowanie w kośc:ele podczas śłubu . -Więzienie ucieczką przed hymenem.--Złodziej,
który zmądrzał.

Stagnacja. -

Praca. dziennikarsKa. obeJmuJe wuySpotkali.śm., Idę przypadkowo w po-ł
atkł. dziedziny tycia, duennikan chęt- czekalni sądu okręgowego przy ul. Pal'1 nia?

.ue rozmawia. z ka,tdym i o wszy&tkiem, skiej, gdzie ;ak lię okazało stawaliśmy'
a s kaU~1 choćby nawet najkrótszei roz- lako świadkowie w tednej i tej samej
lIlOwy umie wysunć ciekawy tema,t i ut- sprawie, OczywUcie rozmowa. nasza nie
kać z olei mAterJał dla swego pi-sma.
posiadałaby tak wyczerpującego cha,r ak
Dzłenmkan rozmawia codziennie l teru, gdyby me właściwa naszemu wy4desłątkaml K"łzi, I robotnikami l prze- miarowi .prawied1iwości procedura wzy
mysłowcamł, s kupcami l kon'łUDlentaml wania 'wiadków na godz. 9 rano w6w, niepoprawnym! poczciwcami ł z mo- czas gdy sprawa odbywa się dopiero o
;uonymi aferzystam~ I łudtml. którym pół do dru·glej po południu. To te! czuję
. , powodzi l takimi, co wieczni. uskar się 'W obowiązku podziękowa t, choćby
taj, się na swój 101.
Da .toem miejscu, naszym władzom lądoAte nie codziennie udafe się rozma- wyro za ten dobry zwyczaj, kt6ry mi po
wiat z zawodowym złoduejem, prawdzi zwołU rozgadać się w spokoju z mym
wym starym złodziejem, 1«6ry ma na lU dawnym w-rogiem, a obecnie przyj acie#lieruu niejedną kra dzid l me jeden rok lem ł chwilowym kolegą po fachu, 'przesiedział w więuenIu. A r07JDlowa ta bo tytko temu 4 ł pół godzinnemu siedze
była dla mme tem cIekawna, łt interwie niu w poczekalni w przybytku Temidy
wowany sam własnoręcznie okradł mm. zawdzięczam niniejszy nadu interesująprzed kilku laty.
er wywiad.
!Ul
;: ..,~',';;'.,!ł'{ ~'~"
W6W'czaa przeklinaliśmy ełebł. woza
femnłe ł ja jego - ł! zabrał mi cały m6ł
- To pa!s1dch kolegów dzłda' .ądobytek (para rpodni, niklowy licbtarz' dZI\? - zapytałem mego złodueja - gdy
ł tOOlbakowy zegarek), on moie te sł, dowiedziałem, te JOl na. poaadllł na
me potrafUean słę dorobić parokoraotowe Jedn_j ławie świadków.
go brylanbu i chociatby srebrnej cebuJL
- Jacy tam koledzy - odparł złoAle czas gol wszelkie rany, zagoił dzłe1 niechętnIe. - Kiedyś chadzaliśmy
f'6wnieł naszą 6wczesną nienawiść, razem, ale od czasu, Jak mnie zamknęli
D:zisiaj siedzieliśmy Jak dwaj dobrzy przy fuj lię więcej tym nie zajmuię...
Jaciele, którzy nie mają aobie nio do wv
- To pana zamknę1ł ... Na długo?
nuceni.a, ale za.to posi&dają wiele wsp61
- Przez te pal'1skie marne graty,!ta
Dych wspomni-el'1, kt6rcr.ai radziby się
które licho mnie Ikusiło. 2fZealed.aa~eli4, " '.
lIlA dwa lata.

I.

pol

A dawno pan wyszedł z wlęzle-

-

A co p~ teraz robi? -

upyta~

łem •

- Będzie temu półtora. roku Jak mnie
- Robię w szewotwie, mam wusz..
wypuścili. At e teraz tut się tem nie zaj- Łat i dwóch czeladnik6w, To jest daleko
muję, no bo się i nie opłaca...
lepsze i pewniejszy interes. Jak się do- Jakto, nie opłaca 1
robię, kupię sobie sklep ...
- 2aden łnte-rel, rozumie pan, Daw
- A nie tałuje pan tych dw6ch lat,
nIej wdęł-o się coś nie coś, to człowiek tego długiego czasu, który pan stracił w
m6gł wyży6 parę miesięcy. i .iedziet l więzieniu?
załotonemi rękoma. A dzisiaj co? PÓjdę
- Trochę tałuję, ate wldciwie to ni&
jeszcze z trzema "szopen feldz.iarzami" i !aluję ..,
wdmiemy trochę "pajęczyny" za duło
- Jakto więc got6wby pan był les.
za sześć tysięcy zł.otych. Paser da za to cz. raz...
tysiąc, najwytej p6łtora tysiąca. Podzie
- Co to, to tlief Ale pamięta pan jaIi
limy na czterech i będzie po nie całe czte mnie aresztowano, w koście}e ...
rysta na "ryło". A jak nakryją - siedt
W istocie przypomniałem sobie, łat(
bracie rok aLbo dwa. To się nazywa in mi opowiadał stróż z mego domu, te
teres?
dodzieja, kt6ry mme okradł aresztowa
Przymałem 'W duszy, Et rzeczywiście no 'W dość d'ziwnych okolicznościach.
czasy dla złodziei te! aię popsuły.
mianowicie. w kościele, gdy wszystko by
To dlatego jest mniej kraddety, lo przygotowane do jego ślubu i za chwl
prawda? - Auwatyłem.
tę miał się połączyć węzłem mał.fel'1skim
- A ma się wiedzieć, Co kto głupi. ze IWą kochanką.
żeby się puszczał na taki "geszeft". A
- No l o!enił się pan I mą po wyJśprzez to J zast6j ł policja cierpl..
cłu z więr.ienia? - zagadnąłem,
- Jakto, policja cierpi?
- Ale, gdzie tam I Dziękowałem Ba
- No bo dawniej było duło kradde gu, fJt mnie nakryli przed ślubem, Bo"
t." to było duto policjant6w, a teras to w" -i pan, nie chciałem się z nią żeni~
ich nłe potrzeba ł robią redukcję, Nie ro sI ... .,ię bałem, te mnie juha wYda, bo zna
zumieją oni, ił _mi sobie J~kodzą, Ja ła na pamię6 wszystkie moje sprawki.
teł rzuciłem ten fach zauwa,tył po Teraz, fak jut odsiedziałem swoje, nie
tas drugi, jak gdyby umyślnie chciał mam się czego strachać i wyrlJuciłem ba
zwr6c1ó moJ~ uwagę Da aWan" awegol b, lWI. pysk. Teraz nuka,m sobie inszel
zajęcia.
p'or~dniejszeł ł I gotówk~ . Jonu.

,I .•

• ·...,t,'

telo łalemnłcreeo głosu, wydobjws1ącege.
z miedziane; rury.

n:tJETON.

lak

się

SłudJba nie była ciężka, a co drugą nie
dzielę wychodziła na miasto, pOQZlwiająa
wozy ciągnione bez koni i większe DU.

Wy[hOWYWHt Rft!le matłł.
(Poradnik praktyczny).

r ' 'tak łut, panno Nlu.ł~o, pani ma
~cię, te dzisiajszy ltan wychowania mA-

te'k pozostawia bardzo wie'le do tyczeniaf
jl'yle się wciąr! mówi o wychowaniu dzieci
'" o wychowaniu mate'k wciął głucho, to
~et tradycja i kaprys panują tu wszechk-Itadn.i•• Brak tęn sprawia, te córki bar~ czę9to - tak DI,P. pa.ni, panno Niusiel'1
~ 'W tej chwi1i - mają powody być nie,adowalone ze .wycll matek.
_....J. d łat .& t- ł - wi 'lU
złu
Ab y przecIW
Z 'a" aI&
erllletnU
,
IlłAJety wcześ:oiej rOąloczynać wychowa~. matek zanim 'IXlął, nabrać złych pny
r;..yczajeA.
Przede'WU}"Slklem trzeba fe naucJjfĆ
epewania łyczel'1 córek. Nalriy fe do telo przyuczać zwoJna l .topnioWOI starać
. , uprzyjemnia6 im to CleiO lię od nic},

.l1J)(JłtI!
Z bagna wielkiego miasta.

dowIe.
Tragedia tel' była prosta f nieskompti.
kowana. Po ki ku miesiącach z wizytą do
jej pani przyjechał brat, który bez wieI.
kich trodnokl uwiódł ją, wziąwszy na lep
obietnicy małżeństwa,
Gdy po pewnym czasie nie mogła u ..
kryć faktu. iż stMUnek ten nie pozostał
bez s1mtku, wyrzucono ją ze służby, Z kil.
kunastu mi'ljanami w kieszeni udała się
do tego samego kantoru służby, mnieJ
chętnie przyję.ta przez otyłą panią, ale
i tym raze·m "zaopielkowata" się nią.
Po miesiącu Zośka zaopatrzona łut
była w "czarną ksiątlkęll, dającą prawo
do stałej kontroli lekarskiej,
Odtąd staczała się coraz niżej, '\.vlecz-o
nie pijana i bita przez gospodynię; at pew
nego dnia usi'łowała wykraść pieniądze'
z kasy szynku.
\
Sąd skazał Zofię L" miesikan:k'ę wst
Rubiec na 6 miesięcy więzienia l'I llsiłowani~ kradzieży.
Zakop.

Mtała lat 18, gdy nieurodzaJ w rodzm-I otyła pani zabrała fej pas!lport, zapewnłanei wsi zmusił ją d1) szukania pracy w mie jąc aren·d arza, it znajdzie słit1bę dla
'cie.
I faktycznie jut nazajutrz zg'O
A __ ..1_ t.._ ł ł
'--- -'- d • t dziewczyny,
d 'ł ' '- '-aś '...1.'
b
"
ń
rlil'lNlU"li Rura
ą lUIUlaInllą o Wie Zl a Ją JilIA pl'i'A rue u ral\A paru na Dla
kiego fabrycznego m1uta. oddalonego od. kę do czteroletniego dziecka.
Z drteniem przypatrywała się wodzie
gminy lei o 6 mil.
Olbrzymi,e dom." piękne, skl8!PT ł ~en cie·knącei. z kranu, I?oclziwiał,a tajem~icze
polęiny zglelk wprawa&ztł ją w dziką l;U~dzerua ma,szyn:~l gazow~, a na wldo~
ekstazę.
swtatła wydobywalącego SIę ze ulaneJ
Poc~cłwy aRnda.n zaprowadził ~ do rtU"ki ogarniało ją przen1enie, Powoli
~gL
'
wie'Ddego sk1epu. na którym widniał na- przywykła do tych wszystkich dziwów,
Pierwa. meporcmzmt.nia między mat pi.s: kantor stręczenia słutlby, i tam jakaś Przestała się nawet lękać gramofonu ~_ a c6rkll W}'1l1kal. .tal. na tle spraw
- toaletowych. Mal'ka pragnęłaby, a.by c~r- wieść, ł~by ją zatrzymać w domu, Wogó- pia, historyjkę o zepsuciu się Łt'a,mwaju lub
ki ubierały ~ i nawet czesały według łch le matka. jeśliby się mniej nudziła lama, długiem czelkaniu u krawcowej,
,WUltu. Maią co6 'W rodzaju w.trętu WTO- to mniejby pragnęła stale towarzyszyć
Takie Oipowiadacka najzupełniej u&pakłzo~łnj.go l~mod., t godzkl\ ~ę na nią tyl- córce, i nie psuła jej najgodziwszych pny- kafaj~ matkę, nie woln'O wszakże szafoszczurami~
ako na narzuconą oruecmOŚć. Za jemnoic1.
wać niemi zbyt ro:Dt'lJutnie i zbvt często. je
b czalÓw nigdy uczciwe cWewczę nie
,
l
ć
' S
,lWot1ło .obie obciąć włosy lub noaić
Na1ełltł'oby taMe poskromić w rodZI- powGarze. .
"
tatY'styka pt"zept'owadz'ona przez a"":
wabntł po6czoc:hy, cach zmysł krytyki i ciekawości, Istnieją , d1"by zaś,pMu mamU'Sla pozwoJi1a SD giełlS'1de minńmer;um ł"ol·nidwa wykazał!.,
matki o naturze niespokojnej i nie 'posłłusz ble w,tT,ąeać, Się do spr,a",: sercowych! ze- że każdy 'tuzin nczu't'ów w 'Pt'z:ecii\gu roku
OtM trzeba .topniowo ł ,bez gw~łttu nei, które chcą wiedLieć, cO' ich córki ro- chc~ Jej panI, yanno NlUSI;ń.ko, .wytło~a- ~yq'ządza ~odę się-gającą 5 funtów S71Łer
fNPAiać wpa.nią matkę, łe konleCZnOŚc\ ty b'
vi '
li: UPUI"
,
czye - aby tylko grzeczrue - ze rodZIce ltngÓ'W.
~ Dowoczesnego nie da.dzą .ię nagll\ć do ,lą.~ cz,
~Ją,
c~
1?osr~~Ją
swą
zu.pełnie się nie orjentują w eubtelnoW ceJu m1nie-jszenia. s7J'k6cl na eałUftl.
'urowo'd ~1\d6w & przed lat dwud1:ie- lump y nenc l2h" a o c z!, ~maT l~ ~w, 0- ściach miłosn"·ch, te lo dziedzina. nie]'~
~
zymywanyc przez e 6• ,(l.
a ru~na.sy, ' d 1,~_l
,
'l' .
d..JI- terytorjum Anglji, rorganizowano !la !lzeUw
eona cie·kawość jest często tródłem t y- z:nlcrnle ~' l·Ka~n.a l Lawl a 1 ze rozsą t;;Ą roką skalę tępienie tych l!I%lkodników i w
BlfobT
ł'6wniet
, ń
ruema
pr ....ci,,~u ..
-Lelło
ty~o""
':nt'a u·.Lło
~l'ę l'eLII
~
,
i
k
' bardzo
'..J
aniw'
t s kazane, a'by"
ł
Sląca Dle;')01'OZUmle ,
W' tu Ole do
d "roboty,
"~
'ł...... ....s
,_OlI!
t5
IC '"
a.a
US1.1 a
naJlllnl.. , P
owarzysz)' a " ,
lara, na ZleJa l m110ść są naJzupe - wytlt'1lĆ pl'~!rl'o 20 mi1!jon'w,
~o nie ,ws~ędzie ią moina za.b,rać. Można
N1ektóre ~zlewezętll. sta:"tl\ ~ię tę W2l- niejszem zaprzeczeniem rozsi\dku, cO' nam
Przez t.o eel<),we zaul\dzeme uni~ięh~
po%Wohć Jei towarzyszyć paru na wyata- dę wykorzeNi l''ODU~owamem l prze-ko- bynajmniej me przeszkadza np, wienyć 8.500.000 f1.1!ltów srterl~tów $trat, które
OIbrazów i niekiedy - J; ostrożnością nywaniem,
da ~ClJk:ty,~a, B~ nie/kiedy najgoręeej,
nienw>Odnie był~y wyq'zącm1y te milio~ do tea.tru.
tyI~o. umacm,a podeJrz~nte rodzl,e6w, Na!Gdyby matka posuwała się za daleko
'h
"ed1t
Nigdy na dancing, Spotkania, jakie tamłl~PleJ oapowladać na IC~ pytama ,sp~koJ- ze swemi pytaniami, powie je; pani, że pa- =~t:~~~,w pr~eci~u r
ego ty.
,!!logłyby naltąpić lub zachowanie się pa- nIe, z. ~arzą 'W&Sołą ,1 ~o~p~omlentOn~, ni ją o wie,l e więcej kocha, gdy nie zadaje
'!ni tancerzy mogłoby nasunąć jej szereg OCZywiSCle bez popełmant.a niedyskreCjI, 1Jbytecznych pytań,
J.'efleksji raczej szkodliwych, Nic niebezNależy tylko odpowiedzi swe tak przy
WogÓ'le niekiedy trzeba postawić się
'piecznie;szego, jak widok ożywienia ta- prawić, aby robiły wrażenie zupełnego ostro, ale już ty~ko, gdy wszełki-e per- Lloyd George (junror) ... płacze.
necznego i wrzask jazz-bandu dla duszy prawdopodobieństwa, Powinno to pójść swazie i dowodzenia nie odnoszą skutku,
tli
-,,4
d
Naog ół wszakICała
prasa JOfid~alra wp6łczule E synem
, e osWOJ•one')'ztem ws:rystk'lem; spo gl ąd a bez t nIdu, gd'
yz naogU'l
ro d'
Zlce oznaczaże przyznać na eży, że Lloyda George', które~o nie wpuncroao do
~k~ła Z uClruciem oburzenia i może za- ją się dużą ła.Łw.wie'ftlośeią, Trzeba z te- jeśli rodzice mają choć jako tako dobry kiaa Da Ił1In "DlliewclI4ł I karulleti w, 4dyt obru
'WIŚC1.
go korzystać i gdy się u nicth dostrzega charakter, to można stopniowo uczynić ten iest dl. dzieci niedozwcl.ll)'_ Ze IImnrtwieRodzi to W jej duszy zgu~ną ruepfzy- s'kłonność do robienia wyl' 6wki, naprzY-1ich posłusznymi cierpliwymi dyskretny- IlJ& Ll?yde Geor~e (/u'aior) rOl!płakllł się j ra~roehylność cłIa na.jniewin:niejs.zych rozrywek kład, za ~byt długotrwałą nieobecność. mi, J'ednem slow'em, zupelalle 'znośnymi.
Zt1ł.óo tle, ZOl/bUllel' w prz"szdłośćci dPr~~_e~el!'\fi1mft\iól'li.
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o OU"&ł n
W
Cz~a {el a lO bó'·&lI-A, l \.lib UJmuJa.cą,
po- Da\lety wymys e~ Ja S-Ś D.1edługą, l Dle~łuenrYL lliedozwolonvch
dla młodzieży, _
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W tym tygodniu r.cstanie
I

1) Ks~ą:.!ęce ~aślQbirBy

W

Anglp: lady Hermoine-Herbert

Ilawiąu-na rłJw ł części

TransatlanJtyC'ki ~ynd.ytkat napowietrz
ne.j komuci'kacji sfonn-ował, po czterech la
tach pracy, warwnki nowego połącunia,
obejmot!iją·cego ruch '{>oMaże'l'ski i poelltowy
na przesŁrz.eni 12.000 kHome<łr&w.

, ks·~ą~e Ro~:~rt PaB&.
2) Kom3sJa walki z opJum prz\f Lidze narod6w.
3) RakowsSd, delega~ sowcecki W Paryżu wchodzi po
Pomimo shJOierdz.enia W)RW'kieh za1eŁ
raz plerVlszy do gmachu oddanej sowietom ambasady W belon6w SIt ero.wyc1" przed!si~i~wo o~
s~clicy

pruezy ~ię do uty\&u hydroplanów: bę.~ one dostaTcnć eUf\opeiską kOt'espon-

Francja.

~ou;:~
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ow

zat

wieży

if la

zapasowych, oraz

iywnośd,

stała komunikacja lotnicza między Euro~ Załorone będą również
pą a Południową Ameryką.
torja meteorolog1c:me,

t1en~ię dQ Dakaro, s'k~d pośpdeszne paroOW
ee pn:ewioz~ ją do. Pernambuko odl-lI.~e od Dakaru o 3.3z0 kilometrów. Na
prz.es-tr2:eni od Pernambuku de Buenos _
Akcs - - (4.700 kk), b~d~ k~sować poc~tow~ ae,rop~y ~erykań~le •. ~a~Oo3eme k; kOiBUlli.kaeJl 1 zapewm.lu.~ )eJ P?my&ych Wat. \l ak ów .p~tenO!l będzie

specja.lne (}Dserwa
biura miernku
oraz SZe1"?g trlaoji - san~to~, dla I?a:;a.
że!ów ktcrym ~Zlkoda nagła ZJJD.1ana
1cltmaJŁu..
,.
.
\odrói będz1e t.rwał~ 7 dni, :r;a'ltlHl.st ••
jak QooŁychcz.a..s ,-; 20 dI!li..
.
.
,Jak u-pewmaJą or~~ll.at01"o~e ~D;''J'ef
tiItjt, poe,m lo!m:c.za b~le.w mO,z.tl'Os":l ob
!łu~yć klUcl8.cmes1ąŁ m'1:1!01'low.o.&6b-. Now:a
am~~ykańsk?. cu:ope,~a ~Ja komUllUkaC)l na,pO'W19t'1"Zne) będzie Mi,-dzynacodo

w;em to~.arrz:yst:ve<!W., ll<ozosta.)ącem. pod
kl~rowwdwem 1 konuelą Tz.du szwaJcarslGiego.
tC~~l'i!:tr~~l\l:~~~

Wie-ż& Eife! ule~ przemalowani\\.! wiety Eifel, przyo!.lek:a. się ona jUii: w
S-ubly .łaWRY .%dry kol ot'
lłutltPio1y c:zwartp, sutę. Początkowo Dyla ona koaleeist.,... N.. ~wioaie to ~tł)'t. 3G leru .ie_, ,Usiej .zekol.dowa, popie
tys. k~. far}.;,.. 1M robotników ,ue WJ.-Ilda, a .ltouie .;lIótt. zł.ta. PI.rwiZY jej
xy li
ł-o w ci~gu 4.ltn to..! ... P.lcMo !MWll ael.ryt a~al l"wi. . tlM m..dllie eW0Z8$ praoą trudną l kosa'towną.
ret
tUJJ" n .
ta farba meble2llu r.~Cilłie .d,ona u uj, i W ei~1l kUku MU! llÓW Wiłb!lf~ło
Prz:oos.iCłMorsh'lo uruchomi 100 hydro"ft
B"" ~
wpływy atmosferyczne i będzie trwalszą się w wystawach sklepowych materiały planów, obsługę radio - telegraficzną, upd poprzedniej. W ciągu 35 lat istnienia koloru "wieży Elie}"t
rządu odpowiednie składy benzyny, cma~ ~E-~'a!Hr~a:~,Jf.

C

t

Je·la

e p bI

.. EXPl(ESS

w n::t;".lU I{NY'"

CASI
Wielki I ph;kny o niebywałem napiE}du film świata, reżyserji Ernesta Lubicza,twórcy "Madame Duba.
il;--LlZ::t.:.:E::iliii3f:I;2E;:::~.:'~::::'':Z:E::=:::::::::::::':::::::::==:::iJ
rry" i " Anny Boleyn"
ili_:::::-_:..::::::~__::_c::::'::::::::::::3:::::::::::::::::::::_::_;:_:::::::::::::~_:-_::'.:_~:::E:::::::C:::::::::::::.:::5il

"
"

zMA Y
I
FO

(~~iewau~a
Uli[y)

Piękny

jednoser)owy, 10 aktowy dramat, osnuty na tle życia młodej kobiety, rzucot1ej z u1lc:y wprost w objęcia zbytku. pl'żepychu,
kobiety o duszy wesołej, skazanej na niezasłużone ! niewypowiedziane Il1ęki. jakle znieść musiała, by nie pasć ofiar, lubletnej namlętno~cI ksiąt~cej i blichtru złota. Tragedja kobiety, omotanej siecią intryg, naratonej na każdym kroku na znleslawlen!e.
wspaniałości,

Wielkie karnawałowe zabawy uliczne.
tycie dwuch środowis}{: pt'zepychu i nędzy.
Rozpaczliwe zmaganie z losem.
K1łoł~ l fałszywy &trzech. @~i~:~~:-~~}----:'::~B':::I:L::g~f;o:::::E.5~i:_~~:i:.~~~:':i~§'~;.i.~==
Początek o godz. 5-ej po poł.; w soboty i niedziele o 3-ej.
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Ilustracja muzyczna pod dyr. L. KANTORA.
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