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Poczyllania rządu bryłY1Sł{iego \v świetle prasy angielskiej.-Oba ,va przed I{onl{ure ·ją wpływów francuskich na terenie
euerat Hudleston - .".Q. astępcą sir Stącka.
Egiptu. anowisko parła entu egiD~\ ,.iego.
Londyn, 23 Hsbpada.
Mord dokonany na głównodowodząc:ego armją angielską w Egipcie Jest w dal
szym ciągu przedmiotem głównej akiuaJności prasowe) obok not rządu angielskieio do rządu sowietów.
Cała prasa pochwala energiczną notę
rządu angielskie~o 00 rządu egipskiego,
w której rząd angielski domaga się odszkodowania i gwarancji na przyszłoi:ć.
Ten pows%echny głos oburzenia jest dowo
dem, jak Anglja dba O swego żołnierza j
przedstawiciela na wszystkich krańcach
świata, gdzie spełnia on misję swego krj-

NASTĘPCA sm STACKA(
jest wczorajsze przemówieni~ Mac DonaJda na jednem z zebrań robotniczych w
Londyn, 23 listopada.
Londynie. Przypomniał on ostatnią rozmo
Z Kairu donoszą: pogrzeb zamordowę z sir Stack'em, którą odbył z nim jesz
cze jak opremjer. Sir Stack oświadczył wan~go generała sir Stacka odbył się
wtedy Mac Donaldowi, że nie obawia się wczoraj popołudniu z wielkimi honorami
nawet śmierci przy spełnianiu swych obo- Następcą Stacka został mianowany generał Hudlestone.
wiązków.
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"Dany Mail" w artykule naczelnym 0fwiadcza, że istnieją tylko dwie możliwoś
ci co do stanowiska Anglji w sprawie Egiptu, a mianowicie przywrócenie suwerenności angielskiej nad Egiptem z roku
1922, albo też wyrzeczenie się Egiptu, co
jest niemożliwe, gdyż Egipt stanowi arteJ'ję życiową dla imperjum angielskiego a
mianowicie łącznik między Anglją a In
djami, Australją f Nową Zelandią. Gdyby
jutro Anglja opuściła Egipt, to natychmiast rozwinęłaby tam swoje interesy
Francja i Hiszpanja. Egipcjanie dowiedli
już bowiem nieraz, że są najbardziej lekkomyślnym narodem na świecie z powodu
swej niestałości i nadmiernej wybujałości.
Od czasu faraonów nie byli zdolni utrzymać swą samodzielność. Rząd angielski
kończy "DaUy Mail" - może być pewny
poparcia całego narodu angielskiego i do1Ilinjów w akcji tnvei wobcc Egiptu.
Nietylko prasa konserwatywna J UberaJna zgodna jest z tem stanowiskiem lec~
również prasa robolnicza'l czego wyrazem

STANOWISKO PARLAMENTU EGIP.

SKIEGO.
Londyn, 23 Ustopada.
nad
zwyczajne posiedzenie parlamentu egą.
skiego, poświęcone pamięci zamordowanego generała i wyrażenia oburzenia z \
powodu dokonanej zbrodni.
Oficjalne pismo el1ipskie "AI-Ahramll
pisze między innemi, że parlament przeJ
swą uchwałę, dal dowód pokopowego u.
sposobienia Egiptu, a dalej dosłownie:
"Spoduewamy się, że Anglja potrafi
odr6i~ nar6d pokojowy, który pregnie
pucować dla sprawiedliwości, od izolowanej bandy zbrodniarzy".
W dalszym ciągu "AI-Ahram" UWlUI
czy, że żaden rząd na świecie nie mOŻE
twierdzić, li potrafi przeszkodzić zama~
cham, ł przypom.lna Anglji, że ł ona nie
mogła przeszkodzić zamordowaniq m,arszałka Wilsona w DubUnie.

W

sobotę popołudniu odbyło się

a

francja zgodzi się na zmia
ny W protokule genewskim.
4

Sen endeckiego radnego o nowej ordynacji wyborczej.

~pi'WIIl/Da .łutba

Am e ry k a w polityce europejskiej.
Senator Borah za rozbrojeniem i uznaniem sowietów·

Nowy Jork, 2J llsropada.,
PROGRAM AMERYKA~SKlEGO
P1"Hwodni-czący komisji dla ~aw zaSENA TORA,
gramcznych senator Borah przedqoiy! pre
Aten.:la Wscbod..i..
zydervtowi Coolirlgeowi propozycię zwoła
Wiedeń, 22 listopada.
nia drugiej k()nferencii rozbrojcni'owaj,
lIUnited Pree" donosi z Waslilyn!1..
gdyż stanowisko Anglii wobec protokółu tonu, że pr~ram senatora Boraha stresz
genewskiego odwleka konferencję rozbro cza się w następujących punktach:
jeni'ową,
Uznanie rządu sowietów.
Jed:no'cześrue sena:tor Borah wystąpił
Przystąpienie Stanów Zjednoczonych
Żądania POdWyż!iowe rodo trybunału światowego, .
z następującym programem: Uzniinie RoWspółudział w konferęJlcjach ekono
botników w Czechach. s}i sowiąakie'J. wstąpienie Sta'nQw Zjeooo micznej
i rozbrojeniowej.
Specjalna służba telegrafiqzna ..Expressu",
CLonych do światowego trybunału sądowe
Ratyfikacja protokułów lozańskich 4
• PRAGA, 23 listopada.
g,o, pod ZIlĄnemi fuż warunkami, wspólu• Ratyfikacja niemiecko - amerykań• Związłd g6rników oraz ",eta- dział w konferencji gospoda.rczej i rozbro- sklego układu handlowego ..
łowców wystosowały
wC2oraj.,·
., ,, kł 1
k'
Program ten doprowadzl prawdopożądania podwyżkowe, umotywo';' ~en.lloweJ, ,Ta't~kac~ U' a.. n Lo.~ańs Jego dobnie do· konfliktu pomiędz-y senatorem
wane zwiększającą siłł drożyzną. }akoteż llleml·ecko-amerykaflslnego han-. Borahem, a sekretarzem . stanu, HugheRząd obi4l!:cał pośrednic~y.t Uf d1owe go u'kładu.
se~1
.t"atargu i prawdopodobnie zaj.~
m5e przychylne stanowisko w
ełosunku do żądań
robołnik6w.
Be kosztowały wybory '

P. S.

. w Ameryce.
PARYŻ, 23 lis topada.

teleQrafkzu ..Expre"u··

PARVi, 23 Ustopada.
Wniosek Angljl o zdjęcie a
porządku dziennego obecnej sesJI Ligi Narod6w, kt6ra się odbędzie w Rzymie, aprawy protok6łu geneweklego w kołach rzą
d.,wych nie wywołał zbyłniego
zakłopotania, gdyi były one na
powyższy krok AnglJI oddawna
przygotowane.
Zawiadomienie, jakle nadeazło
w tej sprawie z: Foreign Offi';Q
na Quai o'Oreaz wywołało na..
wet zadowol~nle, gdyi rząd angielski podkreślił, li odroczenie
debaty nad protok6łem genewskim nie oxnacxa byn ...jmni j
pl'~ekreślenia dzieła dokonanego
w Cienewle.
Obecnie wszyscy zdają 80ble
sprawę, że naleły 81ę
na zrniitnę protokółu

zgodzl~

g.new"
skiego,
by
utrzy..,al! j draoiilt
sprzymierzonych.
Francja .będa:ie jedynie waJ ..
czyf! o utrzymanie og61nej IInJI
protok6łu
genewskiego, nato •
miast zgodzi .ię na dok~,.,anl.
w nim innydł zmi~n. .
.
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Nowy gabinet turecki.
Polska .Agenllja

T81egrafic~na. ·

All~rą, 22' listopada'.

Po U.itąpi~u Is.meta paszy Feto,Y"
Bey P'·.lViął mi!je utworzenia nowego ta
bi.netu.
.
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Przemiany w życiu polltycz- Z za kulis największej afery szpiegowskie) wojny świetowe)
nem Włoch.

Oiolitti przeciw
Mussoliniemu.
----:0:----

Mikołaj

II·gi

wydał

Kitchenera w

po pijanemu lorda

ręce

niemców1

Tak twierdzi szef tajOnej" policJ"j rosYJ"skieJ" Komissarow.

Mussolini grozi
niem parlamentu i
dzeniem nowych wyborów
w momencie dla siebie
najwygodniejszym.

Niepowodzenia
koncesjonariuszów
w Rosji.
Rukowania o nawiązan1.e normalnvc!i
stosunków między Francją i Rosją bolsze

wicką mają się rozpocząć według oświad

czenia Herriota w dniu 10 stycznia,
rozwiąza
Bardz'o bogaty, bardzo rollpow,sz.e,ch- JENERAł. KOMISSAROW OTRZYMUW związku z tem prasa francuska za
zarzą niIOny i poważniejszy od innych dziennik JE ROZKAZ PRZEPROWADZENlA czyna realniej traktować sprawę koncesji
ŚLEDZTWA
w Rosji i możliwość ich eksploatowania.
nowojorski "New York Times" rOZipo' czął
•
korzystając przytem z doświadczeń, podruk pamiętników szefa tajnej poHcii reZa pośredinictwem u'lubiemcy cesa!l'ZO czynionych przez Niemcy, którzy pierwsf
syjslciej p~ wo;ny, i'ener.ała Komissa- wej pani Anny WyruhOlwei jenerał Komi- próbowali, na podstawie traktatu w Rap
rowa,
ssarow otrzymał rozlkaz prZ!ep:rowadze- palo, ekonomicznej odbudowy przed'sięNajb ardzliel sedlsac)"j!nym ro:z.dzi~ałem ma ś,ledziwa w tlej Sipl'awie,
biot'stw rosyjskich, p,orobili jednak niezbyt zachęcające doświadczenia,
. Nejwdniełuym wypadkiem tycia po dotychczas ogłoszonych wspomnień jest
Pi' erwszą część rozmowy prowadził
Dość dawno temu pisaliśmy o- niepoHtycznego Włoch od euw letni,ego prze twi:er:d:ze nlie, że to M:ilkot:aj Il-,gi wydał lOt' Komissarow z -samą tylkO' parną Wyrubo- wodzeniach niemieckiego koncernu Wolf
IS'ilen!i.a jest niewątpliwie ostatnie głoso- da K1tŁchenera w ręce Nllemcow,
wą·
fa, który po wielu wysiłkach . zaniechał
wanie w par.lamencie włoskim, .o-raz dek P? pij.anemu wyg.~dał ~ię bowiem, ~e ~~rd
Ale w połowie tej rozmowy pokazało ostatecznie pracy w Bolszewji. Obecnie
IGtc4ener na krą~awnilku "Ham:pshm~ w się. że cesarzowa, ukryta za kotarą, przy- paryski ,;L'l!0mme ~ibre:' p?,daj~ kiJka
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Komissarow wysłał swoich ajentów do Nie moina było ani p;zeprowadzić kolea:
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chowanie się dwu grup wchodzących w ceniem O<hvarclla go na pełl11em morzu, W lorda Kitchenera z Anglii do Rosji.
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k6w, postawio:nych pllZeZ kongres ~ do była szyfrowaną według spec·jall ne.go k1uPO<lllewat' sprawa by4'a Jut me do na- ny fakt, z~ m~o l?ohty~z!leJ przY),aŹIll,
t. rw, normali'Zacji st.o!MUl!ków pc>lilty~.Ił ....""'k
b
. h
_,.I.__ J...
t
h d 'ł
'"
prremysłowcy memleccy nte okazulą za
h
Wł ·
h
cza. znanJe!!>C' "y" I() o u m'cmare om,
pravv~=a.. prze o c Q' Z1 o przynJalJlt1U11eJ o interesbwania: do uruchó.miania przemyuyc we ,oszec<.
.
• .
SkuUdem t . zbiegu okoliczności pad- wyśledZtecl1e winp.ych.
Słowych zaktaa rosyjskich. Odstrasza ich
Drugą grupę ńano'Wi~ łnwa1łd~; 'ej lo podejrzenie na c:esanową rosyjską. Już
wielkie ryzyko, z jakiem połączona jest
reprezentant, poseł DeI Croa, otoczonyoddawna m6włono w Pełenhurgu, że ce- BANDA SZPIEGóW NIEMIECKICH W pod rządami sowietów wsz'e lka inwestysławą bohatera narodowego, głosował sarzowa rosyjska sprzyja Niemcom i że
PETERSBURGU.
~ja kapHa~~, który za la~. dekretem m~
W'pt'4wdde sa rządem, ale za.powiedZliał sympatję dla Niemców posuwa tak daleZ chwillą, gdy jenerał Komi:ssa.'!'OW wy ze przepasc, bezpOWT'OtIlle,
takte powne zutrzdenia w przemówie A kc';'e pewną specfalną ckogą zawiadamia krył tak wdną okoHcmość, jaJk fa:k t, t.e
4
W
MU, które ma zamiar wygłosM w dysku- fe ho wszystkich ważnych tajemnicach M'ilkoła; II-gi wygadał Slię dO' je.net"ała. Wo ki ze służbą wywliad:owczą niemi, eC'ką, Jesił nad wewnętrmą poli'tyką rządu Mus- wojskowych i politycznych rosyjskich. rej'kowa o przy;'eŹdzie lorda. Kitchenera - go natlepszym przyjacielem był Grogus,
so!~ego, Nie bez pewn~ ironji podkreś Śm:Lerć Iiraa K*chene'r a spotęgowała t-o od tej chwiili śiea' rlwo pO'sz}io łaŁwo,
ktÓ1'ego w drugim roku wojny powiesZlono
lałą dzrlenn:iki wstrzymanie 9ię od gło,o- pod'etrzend'e. W~adomC""ść () tern doszła zaPolicja stwierdziła. ż.e jenerał Woie'j- za sZlpiegows1two,
wama POMóW F:in:zi'ego. dawnego wice- r6W1t'1<o d ou'Szu cesa-rza, ;.3.11: i cesarzowe;. kow następnego d111a wMzSaisię ze znaDrugim jego mężem z,aufa:nia był k,a piministra, wmieszanego w wielk~ aferę Cesarzowa, czując się zupelme niewi:t"1ną, nym awantur1l!ikiem pe~ersbur,skim księ- ta,n pOLasłużhowy Swedow. Stwierd~oo(),
finansową, kt6ref k,onsekwencją był na- p'Osta!lowiła dotrzeć do jądl1a pMway i ciem gruZ!lńs1dm M, M, A" które~o calego_ że książe M, M, A, po wi,dzeni'll się z jepad na MatteottiegG, a kt&y zmuszony w)11kryć właściwego w1tnowajcę.
naz>viska Komlssarow nie w}"mieru.a, K'oń nerałem W ojerkowem natychmiast udał
do usŁ",pienla, obraził się na MussoHrueCesa1'z,cwa musi.ał~ dążyć za każdą c·e czył on s:!'kO!ły w Niemczech, Mial w swo- się do Swedowa, a Swedow w dwa dni
fOl te go odpowiedn.io me bronił.
nę do wyśvri~tlel'lia pr.a wdy, ponIeważ: ich ży4a~h krew nietrri.ec,ką, pol11liewai je- późni~j za pasZ!porlem dyplomatycznym
NI. ulega kdnei W'1lt!p~cl, ł' 1'8- część wlie1:lclch ksiąiąt, wrogo d1a niej u- go matka była rodowitą berl:inką, Utrzy- wyjechał dlo Stokholmu, W Stokholmie
cbuby OłoKttiego nie opieraj" się bynaj ~oMonych, chdała skorzystać z tet 0- mywał om. ścisłe st'OIsunki z dworem, a "ie Swedow - iaJk stwierdził jenerał KomisWJiel Dra Jego ne6ciu Uberałach, Wystl\- ka.zjl ~ zgtLMć i~ bezpowrotnie,
niądze na swoie życie w)'Is:tawne zd!OIby- sarO\'1 _ widział się z szefem wsji tiie~
pian. Jego ma niew~tpliwie na celu ośKomilssa:row rozumł·ał tlO ciężkie poło- wał w ten spo,s 6b, że protegował pode'jua mieckiej von Lud'llsem, Oczywiście Sipt'ze
mielenie tych grup w dotychczasowym tenite cesaTwwej, ale czekał na rozkazy. nych spekulan:t.ńw, poruewa'Ż mi,at sŁosUitl- daJł tajemnicę o przyjeździe Kitchenera
obozie rządowym, które dotąd nie chcia
."....
Luciuso'Wl.
,ty wyrainie zryWać z rządem lub z·aimo
W -48 20d.z.in późnieJ Swedowa zaaresz
wały stanowisko wyczekujące,
tą sw.oią organizację faszystowską, któ- kiś bez parlamentu i zarządzić wybory bwano w Petersburgu na uHcy, Pocz;ątko
Sprawa nie jest jednakże tak prosta Ta wprawdzie w ostatnich
miesii:cach w momencie najbardziej dla siebie spo- w'o przec~ o·n wszystkiemu, ale ostate~
;a.k wydaje się nap ozór, Prz.edewszyst- dużo s'traciła na aulorytecie, a.le która sobnym. Najbliższe ty~odnie wykaż~, nile przymał się do winy. Swe.dowa pokiem Gioletti jest juQ: dzisiaj
człowie- przecież jest sił~, dominuj~cą jeszcze we czy do Łefo zao·sŁn· enia
się stosun,k ów wi,e swn,o, Natomiari podczas pr oc-&s !l
kiem bardu> sta.rym, co jest
momen- Włos~ech,
dojdzie, Będzie to w znacznej
miene pt"lemilczUlo o nazwi,&ku kiięcia M. M, A
tem bardzo poważnym
w g'r ze z enerWedle lUuicaodzących z Rzymu ule zależnem od powodzenia akcji Giolittie- ażeby me wciąJi!nąć do całej
ry j~ne'gją i rozmachem Mussoliniego. P.owtóre możliwości
rządzenia z parlamentem go.
rała Wojejkowa, a więc i same;dl) r.&&a.Cr;a
~ułłol~ ;Qa :'II da;}1ZyzI\ ci~u nietknię- ma umiar roz.wią~ać go, u!\dzić czas ia1- 10
Mikołaja II-g·o.
j.",.
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Z3bawna komedja pomyłek
w ciemnym zaułku.

duńskiego.

Okradziony z zegarka,

posądzony

o

•

kradzież.

Na let fiQz.maittych pomysłów siilly się pubHkowalO' na odmianę ankietę na temat
lut reda:kcje pism w różnych krajach ce- jakie są 2lalety kobiiElty doskonałej"?
. Niezwykle zabawna historja zdarzyła ł
Ledwie jednak p. Auba.nel unedł kn
!em wyszukanfa jakiegoś oryginalnegO' ~e
CzytelnIcy duńscy odJpovriedzieli, że ko SIę w tych dniach bogatemu kl1pcowi z ka kr,ok6w rz~cił się na niego. policja.nt,

dl~ a.nktetyl , 9~łasuno. z,at~~, rue bierŁa "dO'skO'nałą" joe's l wówczas, gdy czym~ąc J1;1ż Q ~ZJJedZlttl1e ~połeczn~ 1 eko.- ta dziennllk w kolejnym p,()tt'ządku stronnk

Lyonu, p. F. Aubanel.
a przypUlSzcUlą, te ma do czyndenia %
Mając ważny Ll1teres na Po.czcie wy_ bandytą, o'bezwładnil go. i zakuł w ktalj.
~;n0J tysIączne an~Ie.ty z .ukresu nie u,czynając od inseratf.v; gdy czytuje szedł z domu około. 11 godziny wieczO'- danlci. .
.
kwestl1 dotyczących w JakimkolWIek stop artykuł wstępny ood'ziennej gazdy; gdy rem. Znalazłszy się 'W ciemnej i mało u.Na. me zdały lię Jegltyma.cje i upe!D.isu koMety. Bywały więc allIkietŁy na te- ruie stara się, by jej sł,oWO' bylo O'statniem częszczanej uliczce, poczuł, że jakiś zała wnIem~.~ uczdw?ść, kupiec mal~zł się
ma..t przeróżnych zalet duC'ha i ciała k,o- w dyskusji; gdy mówi dobrze Q swych nie czający się pijak, otarł s1ę o nie~ i wy- na pO'hcJl. Tu dO'Plero :I pr.zeratemem za
MecegO' na temat urO'dy niewieściej, stro- obecnych przyjaciół1<a, ch; gdy nie xajmuje mówi wszy kiJka przekleństw z:niknął w ~w~yl, ~ zegarek zabrany :piJakowi nie
tu niewieściegO', urody i t8Jk dale1·. Zada- się plotkami na temaJt swych "''''si!
adów', ciemności
Je.gO' własnościł\.
"'"t
p A' b l
.
. JestPo
długioh doohodH:Diach wyJaśniła.
wano czyte1nikom męskiego i żeńskiego gdy przyznaje się zawsze skrupulatnie dO'
a~ uane spO'Jrzał na lewą ręk~ l się pomyłk P
A h
I
hoclz
rodzaju py.t.anie: Jaka kobieta jest napraw swojego wieku; ydy nie ia~uie nllgdy, że zauwazy.ł brak .zeg~rka....
. doml\! zarpo~.n:i:: Iw~g:n:łO';:ra z.eg:~k~
dę piękna? Ja/kk powinny być o,czy ko- me urodzała się męż~z-y2Jną·
Przypu~z~zaląc, iż p!Ja'k Je,s t ~~a, i przypuszczając, te wydą~ mu gO' z
b1ec:e? Jakle k'obi'e ta ma mi~ć usta? Jaką
Ośmielam się przypuszczać, te gdyby nym złodZJeJem zawróctł i dO'pędZIł lUe- kieszeni pijak, zagroził mu rewolwerem,
powinna być dO'bra i'OIIIa? aJde są zalety ponadto idealna koMeta duńska pO'ZWO'Htł,a znajomegO' mężczyznę. Nie namyślając się
W ciemn'Ości zaś nie za.uwa.tył, ił pija
~ernej kO'chanki? Co charaJkteryzuje do- oobie na tO', by być także inteligentną, do- wiele wycią.gnął rewolwer i tO'nem rozka ny przechodzeń oddał mu twój zetłaTek
brą matkę itd. itd.
brą i ładną, nie zepsułoby tO' w ni:czem je1 zującym: "Oddaj zegarek, bo strzelę ci w myśląc, iż ma do cryntenia z band';!ą.
Obecnie jednO' z cusop~sm dUńskich D "dJO'sk,onałości" ...
łeb".
W kaUlym ra.z.i.e p. Auba.nel ~ędzH
1 Pijaczyna bez sliowa protestu wycil\g busennie noc pełJUl ch:iwnych i oso-blizłota
nął zegarek z kieszeni ł wręczył go kup wych wzrosze6, zaclm odzyskał wolność
•
cowi.
tak niewinnie utracon".
OpIMając się na odkryciu chemika me k6w, towarzyszącyoh transmuiacji, ]Qosz
'
.,rueckiegD, dr. AdO'lfa Mietheg<>, któremu tów produkcji i wreszcie 'Określenie czaWłOChy staT-ą
powiodłO' się, jak don'O'siliśmy swegO' cza su, w którym świat stanie w 'Obliczu grO't
~
su, O'tuymać z rtęci złoto., grono che mi- by taniego złota.
porządku
ków amerykańskich przystąpiło, za stara . Wedlug paryskiegO' wydania "New
ni~m wydawc6~ ty~O'dnrika. am,7rykań- Y.O'rk ~iD?-esalt, pr~. Sheld~n mia! rówKliIka dni ~mu jedlenarstu fas:cyst6w z
Podczas baAanm okuało się, te mZt!,
sklego: ,.,The ,S~lenbflc AmerI.ca.n , dlo po nIe! oswład<;zyć, ~e Spo~zl~wa SIę wy- Ponte ": Ser~hiO' udałO' się do Veechla.no lanim.a. ta była aktem zemsty faszyst6w.
~órzema dO'sW1adczeń dr. MiethegD.
tworzyć w ctągu kIlku xmeSlęcy tyle z-to- w pobliżu PIZZy. Zaiechawsr:y na rynek Przed łdJku dniJami grono. faszyst6w bi~Kierujący temi dO'świadczeniami prO'f. ta, ile PO'trzeba na zapłacenie Ddszkodo- miastecika, łaszyści u~zęli strzelać, mie- gało po Veechiaoo. Grotąe mieS7Jkańcom
Shelden oświadcza, że dO'świadczenia wa6 niemieckich. W takim zaś razie sy- rzą w gromadkę stoją,cych tam ludzi. Wy- st:rze1a1i w powietrze i pokazywali os~
lrwać będą od sześćdziesięciu dO' stu dni stem monetarny cał,ego. świata musiałby 9Łraszem mies:zJkańcy rO'zpierzchli się po sztylety. Zachowanie reh rowaiuo SPO'telem zaś ich będzie stwierdze~e warun uledz zmianie.
domach, zostawiając na placu jJEldnegO' tru kojnych mreszikańców ł właSnie teTaZ za.I
AU
9.
pa oraz troje TaltlID.ych - !kobietę iI dwóch biJty BatŁ'iIsta BarrugliJa potrącił oiI1niej jedmężczyzn.
nego. z faszystów Rahe.rta Palla. Brat o,
ZaMtym okazuje się 40 letn:f ha:ndttarz statniego, Amos Pana rorgam:row:tł cał,
:tboż.em Battista B arzugIiJa , rannymi wyprawę dla PO'mszczenia O'brazy zadlaZłodziej
wł,ościanie: 2O-letni ErnesilO' StinaibeHa i nej RO'bertowi Pam. Zaaresztowani faszyś
52-1e1ni Pi~a deI Monte. NazwiSka kobiety ci tłumaczą s.i:ę, te tO' miesz:kańcy Veechinie ustal,onO'. Rannych w stanie gromym nO' przyjęli ich groibami ł t-e 9Łrzelali Wił
, .odwie.zirono do szpilb8Jla.
własne; obrcm.ite.
Faazyści zbiegli, tei samef nocy jednak
Bksoesy f!IJSZymowSlkie dają ai.ę włazdołanO' schwytać i zaareS1Jtowa~ dz.1esię- d'ZODl 7JbytnilO' we znaki. śledztwo więc w
ciu osobmkówf podejrzanych o tę arwan- te:} eprawi. prowadzone jes.t ener~k.zni-e
matu,

Na drodze do wytwarzania

l

si,. Meksyl.r
Europy.
n l em

Napady i zabóJ·stwa na

dzienny

m.

{

w generalskim mund.urze.

turę..

Co robi· ex-cesarz Wilhelm?
Podobno.. _ nudzi
Tak przynajmniej

Niemiecki

generał

von Nafhusius, skatany ta

ktadżiez

w etasle oku-

pacji Francji.

się

zapewniają

w Doorn.
pi ma holenderskie.

Dzienniki hO'lender::;kie zapewniają, iż
eks-cesarz niemiecki Wilhelm zestarzał
się i O'Decni.e ję.st ju,ż pO'deszłym w latach
starcem.
.
W goch.im.ach prudpołudnilowyeh, w 10
wwrzystwi.e przydanegO' mu dO' t,owwrzystwa o&era holenderskiegO', krąży pO' drO'
gach oIro1i<:z:nych i Z nudów zaczepia prze
chodzą.cych wkśniak6w, którym na roz~
mowy czas nie pozwala..
Zwraca się więc do dzda~, lecz taJ, ()rueŚ'lllieJ.oo.a., ucieka O'd rozmo.wnego pana
NiedaW'lllO' u malarza z Dorlrecłvtu zamówił swoje dwa portrety, jeden w moodu-

rze geateralskim, drugi w kO'stjumie futn~
nym cywrlnym, z wielką CZCłJpką na gło.
wiiEl. Pomimo przysł'Owiowej O'szczędnO'ści
dla szczupłegO' grO'na zaproszonych urządza w DO'om wieczorlci muzyczne, skrO'mne pod wz~ędem prO'gramu i wykonania.
Jeg.o starania Q PO'zyskanie przyjaźni u 0kolicwej IWlachty spełiły na ni<:zem. Pan.<>wie ci nie PO'spieszyli z rewizytami, co
9prawi~o rozczarowanie jego tony Hermi~
nji.
Ta ostatnia dla poraiŁowania zdr.OIWi~
barwi w Baden-Baden
..-:0:-

nadstaw drugi", mówi pismo
świętO'..
Poproszę cię nat'Omiast
o co innegD ...
Nie pDniżaniem wrogów zwalczać bę
dziemy lecz wywyższaniem przyjadół...
Niecharj zajmą stanowiska, które umożli
wia im zdobyć siłę abyśmy mogli znaleźć w nich niezawDdne oparcie ...
- Oczywiście c.nota musi
zawsze
być nagrodwną rzekł cesarz PO'wiedz: mi więc dokładni~ o k,Dgo ~ o co
ci chodzi?
Na tę chwilę Rasputin tylko czekał.
Miał całą listę nazwisk. Byli tO' bądt lu
dzie, którzy przyrzekli mu 7:a wyrobieitie więksr-etO' m ,nO'wiska p owaine sumy pieaię2ne, bJedp tet pt ot.. gow.ni u-

ka PO'czciwa, taka

-

·EROJUSZ ARITONOW.
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Romans z życia cesarskiego
dworu rosyjskiego.
--o-. Nie ~robisz tegO' -

jął błagać go

~esarz --- nie zechcesz chyba unieszczę
śliwić .nas, i RO'sję, całą, świętty
ojczel

Pnebaez . tym, którym sa,m tak wysokie
gO'dności nadać pDle,ciłeś... Już ja będę
umiał ich unieszkodliwić w taki spDsób
lie nie uzna uszczerbku na czci wysoki
ur~ąd kapłański... Teofowa poślemy na
This, ~ Hermogena dO' TO'bolska ... Co
do HeIjO'dO'r'a zaś, to zaws%e czułem do
:niego pewną antypatję... Jego wartoby
może rzeczywiście uwięzić ...
Rasputin pomyślał pr:rez
dł11~Slą
~hwi1ę, poczem rzekł:
- Ha! Jeśli taka twoja cesa.rska wo
to niechaj się stattie!... A co. lio HeIjodora - dodał aagle .i~kko - to mol;
naby go naruie !Ue łapae... O. mó,ł
~y się aam jesZ<:le przydał... Na nieto
zaWSle czas b~dzie ...
Wtem mów zachUlurz;ył się i pOOQł
.erwowo t'wać włosy z brO'dy..,
.

ra,

Ale c6.t ,tO' wszystkO' znaczy... rzekł wreszci.~ - cóż znaczą
ci dwaj
wDbec tej masy wrogów, jaka mnie Dtacza zews;e;ąd... Jednego si4 unieszkodliwi, tO' zaraz dwóch na jego miejscu wyrośnie... Wszystko i wszyscy ,się przeciwko mnie sprzysięgli ...
- KtM to jesz.cze ? - zapytał znów
zaniepO'kojO'ny cesarz - mów,
święty
Djcze, a zohaczysz, że ze wszystkiemi da
my sobie radę ... Nikogo nie oszczędzę,
byle tylkO' mieć cię stale przy sO'bie ...
- Przejdźmy do gabine'bu - nekł
Rasputin - tam pomówimy o wszystkiem szczegóło wiej...
Od tej 1"o:o.:mO'\I.'Y
u%aleinię d!l.ls2:c moje kroki ...
Cesarz śpie~2!'li e ubrał
~ę i przeSlZedł ntzem % R a sputinem do ~abiMtu.
- Słucham cię, ś więty ojcze - - 1"zdd
sladajl\:c przed biurkiem.
Rasputin rO'zsiadł
się w wygodnynl
fotelu klubowym i peWll)"1l'l 1'Ql: siebie to
Ilem Dświad'czył:
- Nie je~tem mściwy... Codzieli się
modlę: :,Odpuść nam nasze winy, jako. i
my je odpu~z.Cz.llmy, naszym win.O'wajcDm" .... Grzechem imierŁelnym byłO'by,
gdybym po Skończeniu modlitwy, pOltę
pował wbrew jej świętym
nakaaO'm ...
Wi~c nie b~dę Mę, drogi i pO'tężny przyjacielu mój, domagał kary na mych wro
gów ... "Gdy uderzą cię w jede.n policzek
-

!~eni RasputiR~.

- Prostę bafliEO: oto spis - r.r:ekł
-- a więc pn:edew!vJSikiem - ehodzi
Mi o Siergieja Iw.a.nczynll z kancelarii ce
sarskiej ... ' Najwyższy czas, aby otrzymał
(J11 llradc~ sta.rru" i odpowiedDio zu-,.... an
scwaL.
Dalej: Iwan Suchariow z cesarskiej
drukarni zasługuje fut nil "tajnego radc ę' ...
.
Ale ll~iwainiC'jszej rzec~y 'b ym zapO'mniał: .ue wiem, czy wiesz, że twój
bracisl.ek kO'chany Michc.ł zadenuncjDwd fałsz ywie pani~ Grigol'owiczowa, o
jakieś
konszachty z nieprlyjacielskimi
agentami ... PDmyśl: GrigO'rowiczowa! ta

pobożna

.

kobiecinka!'
mnie
na złość

Ale to wszystko, aby
zrobić... Wiedział, .te ją specjelną Bym.
patją obdarum ... Za jej wierność i 'Odda
nie naszym, obrządkDm zakO'nnym... Że
za6 jemu nie była powolną, w:ięc znalazł
pretekst dla niecnej zemsty ... Ty pewno
nie wiesz nawet, że GrigorowiczO'wa sie
dzi od trzech dni w twierdzy PetrO'paVl
łowskiej... Pomyśl tylko.: w Pełropaw.
łowskiej twierdzy, ona, taka k,obieta ...
No i, przypuśćmy,
że Wesz ją teraz
zwO'lnic, ale kM.t leI zaplaci a wSttyd, Z"
ha6bę, 7;8. łzy go.rZlkie?
- W tej chwili wszystkie twe tycu
cia będą
spełnione telegraJiQz.ruierukł cesarz- może uemł\
1eszoze
masz jakie ś ...
-- Owsiem: :najszezerszemu i nafh4.f
chiej oddanemu z naszych
przyjaciół,
ministrowi Protopopowi tneba pobDry
cO'aajm.niej PO'dwoić: musimy %!1chęc llć
iyczHwych nlom ludzi do pracy ...
Pozatern - wci~t zapewniam o naj.
watn.iej~zych rzecz~ch - mam dużo po
BzIak pl'~eciw Bl'u:riłO'WDWi... PodO'b!\a
wrogDwie nasi zapła cili
za .ołenzywę ,
aby w niej jak najwię cej zgin ~ło rO'sjan.
- DziękUję ei ę za o strzeżeni ll, świę
ty O'jocze - odparł cesar1,; - w ~ysiko,
o co prosiłeś, b ędzl~ załaŁwł<>.ne ... O?yś
tylko nas ~e opuszczał..,
LD.c.n.)
H.

mu

-
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francuska

Pożyczka

\V Amery~e.

(00 . młljonów dolarów, po kursie 94.-· Stopa procento\tva netto 7 proc. - Za
gwarancję służy zapas złota w Banque de France.
p~ 23 1łst0lpa&..
' Patłam~ f,re.GOUlSki przyjął po przełyskWbOW'aG!iu '"tV obu I.zbach projekt x-zą~tQIYI"Y za.clą~cita potyerAd w Stanadł
Zj.ednocum.yeh w wysokości 100 miljo
nów doIlarów na. przeci~ lat 35. W Izbie
p1"X1jęw prOljekit nI\®wy prawie jedno~oście, bo 535 głosami przeclrwtko 29 głoWIn komunl.stów.

Senatorowie radyka1rui zarzucali stroo.nitCtwOIll prawiclowvm, 1:e pi.erwsza poo:yczka
ameryka.ńgJta byq-a zadą1Plięba przez rząd
POIinerurego na waru~h me,korzysŁnych
dając bankieTom 5ta.n6w Zje&noez.ooych
w za.gta.w ru.po,t eczny zapas złota Banque
de Fran.ce, Były mln1lste1' finansów w ' gabm,ecie Poinurego Mushal odpierał za-

rzuty radykał6w, stwierdzając, ż.e i opecna pożyczka również jest gwarantowana
VI Cli4gu obrad senatu dochodzilo do zapasami :dota Banque de France oraz że
ż.ywej pOllemiJk1J pomilę'd:cy przedsbawidela w C'hwili, kredy p:itt-wsza pO'ŻyczJka byba za
ml slroom'Cl:w rządOIwyc:h ~ apozyoyjlIlych. ciągana, sytuacja nakazywała prudewsz:y

Angielska polityka reparacyjna.
Londyn, 231istopada,
Jed!na: z wybitnych OItOb~cl'
lityCZ!l1ych oświadczyła dz:M Illase7mU
de t ' te
l'k"
.1 __ ś .
r-espOlIlfr n:ow~. j ; : : ; Le ~Cho CI
Pb
'
maa.n,cfrUlS 1'e ..~!_ et'~tC)8.; amer ~ . z ancu .. KJllll antiuasa'UJOO'etn W
LondynV~ w sprawie ł:raktMw. handlowego
ni€m1.e cko-franeuskie~ potbwwione są
ia'ki'8jkolwiek podMawy,

nąć że zbytci.ego uFzywiJlejow~a Nie-

sIt·kiem dbać o podtrtymaroe kursu franka.
Marshal .o:Świade z)1, że stronnictwa prawicowe głosują za pożyczką, gdy:! słUiŻą
interesom kraju.
Waruniki wydama po'Życzki są nasrŁę!Pu
jąoe: kUTS emi::.yjny 94 przy kursie dolara
5,18j OIpr·o.cento'Wanle 7 procentj kupony
po.zyciki wolne są od wszetk1ch podat.
ków.
Rówmei Rada Mi'1listr6w ostatecznie .
zadecydowała sprawę pożyczki, a o godzilni'e pół 1 w n,ocy projekt, przedyskutoWIaiIly przez obile Iz,by, wstał już przyjęty.

Niesłychana zwyżka na
giełdzie nowojorskiej.

~ioo.
. Po prz.e~rO'Wadzeniu wyborów ~,p~ePko- me
. Ch~berlaiłn
,w~ł ~()~ te '" ł?," zyden,t.a ynl p6łnocno.-amerykańsklel gleł
gabmetu angl'elsklJe~ l!stnieJe dą2nosć da nowoJOIr,s:ka ożywiła się w ni.esłych..any

raJr

. .
,
P?,~~as kdl'nfurettcji torttcłyti~ ~d
sb w~Cl!ełe • państw, 80lusznic:zych pttyrr kU, SOIhle wza1emn.te komun.ikowa,4
prze:blleg rokow~ g~,ch .z NiemCarrIll', by .z.wpobllec D.1'8!j)01"O:mm1emOlD mię
dzy ~Tzyml>erZOll1ym, kJt.6re mogą wynik-

.

Przed

nową sesją

Narodów.

do utrzymania , 26 proc. · cła ·od towarów s,posób,
.
ruemieekich na: rzecz spła.t rera~aeyjny.=h
Od lat 23 nie było n.a tt1eMZlie tliOWMOt'
J k . do . d'u'
A Al' d' d
sk"
k' h
,6'
~I
a< sa.ę.· WlIa l~my, n~łla ązy .0!l~ . lej ta ,lC obro.tów Jatk obecnie.
trz'Yfl!a~a ~ ()b~c;nęj poMykl .f~arac'yJneJ l
W ~'ągu ~O dni obracano 18,717,732
uzgoaruerua lej ze stanowisk1em. mnych Stitlf~aml akcj1 wa~ości kursowej. Akcje
mocar~tw.
w CIągU tych 10 dJ1Ii wzrosły o 3 mi'lj.arJy
Zmiana w . polityce repM"acyjne-j An- GOIlarów Końca tej z;wyzk~ n1'8 można pne
gl'ji mogła.by nast~ić !y1k.o WÓWCZll!S, gdy wid.zi.eć. Największ~ zys!ki dzięki tTanzak
by FranCJa zgodziła &tę na U!regulowa.nic ci'om gie'łdowym osiągnął bankier Wf.liam
długów międZ}"Soj?sz.niICzych i nastąpiła Durant, Zarobi!ł on w ciągu kulku d'nli 12
~łn.a ,e wakua.c;a termów okupowa.- mi1joo6w d:ol.rur6w. Zasługuje na szczegóInych.. .
ną uwa'gę, :te siłna tenae/l1cta gi.e4dy jest
przypi'sywana zwycięstwu myśli konSff~
wa1ywn.ej w po1:Vtyce Stan6w Zjednoczo-'
nycb..

1.

Specjalna Iłu~. łel.,raficma ..Exp"""'f -

RZYM, .8 natopada.
Dorta - PamphIll zaofiarował
sw6J pałac historyczny w Corso
jako miejsce obrad dla najbll:i!
szej sesji LIgi Narodów. Do 8ekretarJatu Ligi H.rod6w nadeszły
wladomojcl o wyznaczeniu przez
pos2ca.:.ególne
patistwa swych
"rzedstawlclell~
.
Pr:r:ewodnlc:zlłcym
delegacji
włoskiej bt'łc!lzle Salandr., francuskiej Brland, belgijskiej Hymans, szwedzkiej Bratlanu, za'
angielskiej minister .praw za.
granicznych Chamberlaln.
Sesja Ligi potrwa około trzech

dnL

R.

'Dziś
;--iII!!!!I!!!!!!!!!!!!5:li!!!!!

a

a.

Wlel~i

'

~

'.

DRUGA PRZEDGIELDA WARSZ.
Dob'ry 5,18
Tendencja utrzytnana,

PRZEDGIELDA AKCJOWA,
Ba.rtk Hand10wy 4,95 - 5.10
.Bank Zachd~ t,70
Starachowice t,89
Ulp'op 0,56 - 0,55
Ostrowiec 6,10 - 6
Modrz,ejów 4,95 - 4,90
Węgiel 2,50
Cukier 3,16
Żyrardów 1,40 (2
Cerat.a 0,44
Spb-ytus 2,38
T end-encja s11llba, ruch mały.

ero.,

KAN At Y Z SREDNICH WIEKóW
ODKRYTE W GDANSKU.

PRZEDGIEtDA

GDA~SKA.

Złoty 104,80
Warszawa 104
Dolary 5,41,25
Przekazy na Wa.rszawę 5,19

GIEŁDA

LONDYNSKA.
Londyn, 22 listopad<l#

Nówy York 4,63,65
Francja 87,20 i pół
Belgja 95,20
Włochy 106,80
Szwajcaria 24.$0
Hiszpanja 33,92 i pól
Portugalja 2,34
Holandia 11,52 i p6ł
Danja 26,30 i pół
Norwegja 31,22 i pół
Szwecja 17,25
Helsingfors 184,.05

~~.r~~~~~~~

Neapol 23 listopada,
Wielka "Galerja UrnbertolI padła paNOTOWANIA BA WEŁNY.
stwą płorni·eni. P.ożar wybuchł o godz. 3
Nowy York, 22 listopada.
po poł. t szerzył się t wieklą gwałtowno,ś
Dodóz do portów Atlantyku i GolIli
cią. Po krótkim ozasie ogień przeniós.ł się
na pobliskie ~klepy, Ludzi ratowano 44,000
Wewnątrz kraju 41,000
pr~ez spuszczen'i e po linach. Wielu qdNa kontynent 3,000
niosło rany, Marynane i wojsko brcnią
Loc024,10
dostępu luan9ści do mlejsca pota.nL .
Paździermk 23,60
Zglisza je.szcze. dogctsają.
Grudzeń 23,61 65
Styczeń 23,85-92
POCIĄG WJECHAt NA LOKOMOMarzec 24,30-33
TYWĘ.
Kwiecień 24,45
Lond~ 23 list op a-da.
..Maj 24,60-68
Osfatnlej nocy pod miastem Preston
Lipiec 24,64--68
nastą}Mło zdencp.ie się pociągąw. Pociąg·
Sierpień 24,24
osobowy najechał na l()Ikomotywę, która
Wrzesień 23,85-85
w tym czasie dokonywała manewrów,
Obaj maszyniści żabic~, Wśród publicznoś
Nawy Orlean, 22 listopada•
ci duża iJ.ość rannyoh.
Loco 23,75

CZYTAJCIE
"REPUBLIKĘ"

rę
•

__ IO ye

z życia bogaczy

Reżyser: Brwin Willet.
W rolach głównych:

Dorołhy Dalłon
~k~.o::a& !i$a;M~23:..!'!:J.!l;·It,

22,47
Szwajcaria 99,79

Gdańsk, 23 listopada.
Przy naprawianiu kanalizacji na Breit
gasse w Gdańsku naŁrafJon,o na dawną ka
naHzację z przed kilkuset lat. Są ~o wieI
kie bele dębowe wewnątrz drą.t·OIIlo. Kro
niki wspominają o kanaliz.acji, która w
tym okresie czasu była w Gdańsku, jed1\akże pożar w roku ·1683 miał Uirząd)';~
rua kanalizacyjne zn:iszczyć.

dramat w 6-ciu aktach

Nad prograrn:
...

Włochy

MOI'tACHJUM, 28 listopada.
Wrzenie ' w prasie demokraty.
cznej . wywołało przemówienie
prezydenta
minlstr6w baw~r~
aklch Helda, który, odpierając
zar,:uty
mÓwc6w
lewicowych
stwierdził, ~e tylko powró~ monarchjl, moze przyczynit SU~ ~o
naprawy stosunków w Bawarjl.
R. M.

amerykańskich.

.
\

SpecJalna .łatb. t~l',rancuul ,.Expreull·.

premjera

. ~..::!!!:E'2E:-~l'"'=-

PIERWSZA PRZEDGIELDA WARSZ.
Nowy Jork 5,16
Londyn 23,95
Paryi 27,40
Belgja 25,10

1

\Bawarski prez. ministrów
za monarchją.

Ligi

WarSiEawa, 24 listopada..

i Jack liolt.

~eff·larolD UDJ~.

II

WIELKI P02AR W NEAPOLU.

GIEŁDA

Kurs dzienny normalny
Londyn 4,63,87
Londyn 60 dni 4,60,75
Paryż 5,30 i pół
Amsterdam 40,17
Praga 3,01 i pół
Berlin 23,80 - 82
Kopoohaga 17,75

Grudzień

POSIEDZENIE KOMITETU NOBLA.
Polska Agencja

Telcg~afjczna.

Sztokholm; 23 Hst'opada.
Z powodu niemożności przyjazdu obu
tegorocznych laureatów ~agrod'l Nobla
do Sztokholmu, uroczystość wręczenia na
gród nie odbędzie się.
W dniu dzisiej,szym na posiedzeniu ko
miletu Nobla przemawiał poseł polski
Wysocki i w imieniu Reymonta zło7.ył na
ręce pre3esa akademji podziękowanie za
przyznanie mu na.grody.
Odpowl.!l.daiąc na to
przemówienie
p'l'ęzes w imieniu akademji 'wyraził zadu
·.veleuie, iż nagroda przypadła auŁorowi
'IChł0)11ÓW".

Nil.

-.

tę El ~o~ W)l'S~~ \#~ay)t p4

nadto gratulacje: prOn'ljel', minJ:lLcr spt . .
zagranicznych, arcybis·kup Soederblum l
_....s .... rtV~ ~~~\':I>\..ońo:

NEW YORSKA.

23.96

Styczeń 24,02
Marzec 24,20
Maj 24,24
Lipiec 24,35

Liverpool! 23 Hstopada.
Styczeń

marzec

mai

13,23
13 129

13,35

lipiec 13,11
listopad 13 j 18
grudzień 13,17
luty 13,26
kwiaciefi 13,28
czerwiec 13,32
sierpień

13,29
wn':asi'iUI. 12,99
1-~~dzie 'fi'k 12,75
:Brema, 23 listo.patia.
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Spadek po bisi\upie Horo"Jtliczu oczekuje
.spadkobierców.
Wszyscy o tern

wiedzą

wyjątkiem

z

naszych

władt

konsularnych.
(ć) Spad~k po biskupie anglikańskim
JanklLl HorowicZll nle przestaje zaprząłać umysłu ewentualnych spadkobi,erców
,rozsianych po całej Po1.sce, a częściowo
i zagranicą.
Spadkobiercy zmarłe ,~o zamieszkali w
Ameryce zasYP'ują listami i !eleg'ramami
krewnych swych, w kiaju, żądając przy
słania metryk i papierów gdyż otwarcie
spadku 'ma nastąpić pierwszego stycznia
1925 r,o ku.

Źle się dzieje
Ci, którzy ,,,inni

I

Według brzmiema testamentu proce1\
ty od urny spadkowej zostały pneznaezo
ne na, cele dobroczynne i re.ligi;ne funda ..
cje, anglikańskie, suma zM spadkowa _
krewnym.
Chąrakł.erystyczne jest, te liOnsuJat
polski w Amervce nie zaint~l'e~ował się
tą sprawą i wskutek wydział konsularny
nie posiada tadnych wormacJl o waku
jącm spadku.

•

w krainie oświaty.

świecić przykładem, świecą•••
nieobecnością·

Co pan rnówi,
Celem doh~tałoania nauCLyc,lelstwali nie UlwiaclOOliH o tym słu~haczy kur&ó ,
szkół p~wszech:ych ;nspektorat, szkolny którrs: pr~ez trzy godziny napr6mo d:ch
bandyddch na kresach?
,Co, Ja mam mówifE, kiedy sam rząd nic nie mów; m. Loclzl zorganizował z POCz.ątklem roiku oczeknvah,

- szkobe kursy metodyc 7.ne,
Nie są to zres7Jtą' rzeczy Dl0W4 w pralk.
Z~~y~,iekur~t~e,~~m~~ce~uy~bn~riwcly~~~:~
jąc.e stworzyć doskonaly ma'tetiaq nauczy dobnie rzecz się miała na kursach, k1ó1"
•
•
. ciJelsk
. i, będą przez inspekto'r at szkolny o- rych ki'erowni'kiem był b. inspektor sk1:liltOCZą
toczone specja'Iną pieczą.
ny p. Kruczkowski. ,
,
/I
Jest jednak z.upełni'e i:nac2Jej, gdyż wyNIe wątpimy, i'.'! pan inspe'kt>or szk,()/ln,
, ludności płaci
kładowcy, prz,eważn1~ mspektoTzy szkol- S'kowrońs'ki wejrzy ddldadrue w tę spra..
ni) lekceważą sobie tę pracę i z.da,rzają wę i winni z1ekceważenia obowiązków
stają
kością
się wypadki, }ak nap. w ubiegłym tygod- swych zostaną naJeżycie ukarani.
niu, że wykładowcy wogóle ru~ zjawilli się ,
Wobec wyczerpani,a kontyngentu wy je opłaty umiarkowane, natomiast roJn.
"'. ozow~go jaj, z dniem 1 grudnia br. mają spr,a w wewnętrznych domaga się opłat
być zniesione opłaty eksportowe na ten jak najwyższych,
artykuł.
Szkoda tylko, ie ministerjum spraw
Obecnie trzy zainteresowane minister wewnętrznych, którego stanowisko odpo
gdyż
skrzynkę pocztową.
ja wystąpiły w tej sprawie do komitetu wiada intere!tom konsumenta, nie pomyBrak urzędu poczt.<Jwego w dzielnicy śledzenia półn. dzielnicy miasta, Z'ni6~ z,ft
ekonomicznego ministrów z odpowiednie ślało wcześniej o takiem ograniczeniu wy
stal'omiej~kiej
d3.je się bardzo sHni,e
pelnI~ skrzynki pocztowe w, tamtei dzi~I
mi wnioskami, znacznie się od siebie róż wozu jaj, nie zaś teraz dopiero, gdy art y
czuwać,
gdyż
miesz.kańcy
tej
dzielnicy
nicy,
tak, że jedyną skrzynką pocztową
nJącemi.
kuł ten jest zagranicą znacznie tańszy, n'±
Ministerjum rolnictwa wypowiada sl ę u nas i dlatego raczej akbalną staje się zmusze,ni są ze ws-:-elkiexrJ zleceniami dla tej handlowo części miasta jest skrzY!l
poczŁowcmi udawać się do urzędu pocz- ka przy magistracie, Zniesierue tych gkrZ)l
za calkowitem zniesieniem tycn opłat, sprawa importu jaj do Polski.
towe~o na Piotrkowską 17.
nek wydać się musi conajmIlliej dz,twne.
ministerjum przemysłu i. handlu propO!lU
'"_
Jakgdyby d1a wzmocruoerua tego upo- ---@~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.. t·...

Trzy manls erJa

spor O JaJa"

a 30 miljonów

I

za nie ceny, 'które
w gardle.

im

1

Magistrat posiada

obszerną korespondencJ~

zostawiono mu

od-I

J

,Bestjalski. mord w Bełzie.

zawołał .Władysława :tarskie~.o temi s10są
łaskę niełaskę
gości
,
wy: "Wu;cek, chodź na dwoo- .
,
•
Posterunek pOhCJl państwoweJ w BelRzekomo obrai'ony przezwiskiem Wię
..
d
_,,_
. .. .:I,.
• • •
:de aresztowalI wczoraj' Jana i Władysła·k" \Vrł d ł
..y
k'
ł
Ił.
ZWlązkl z.awo ,owe pTaco'WIDK6w ga- restaur,aC]l UJU utrzymywa.'llla atę z naptw, , ,
•
, . . _
ce, \\I a ys aW LarS' 1 porwa w ume- sri:
h 'f
. k' h
dl' · . kó
wa Żarsklch ' oraz Leona Lesklew!cza z sieniu siekierę, a w jego ślady poszli Jan ronI omlczn y c .l b:YZlers, IC po uZds~łye1
w
t
kt k -.l k 1
t
d
d
Bełza za popełnione tam dnia -lO b m Ż
'1- wa 'ce z prze Się vorcarru
Zl
ą o pra u anCll
e ner:scy,
,zw
.,
.
. ' ars k"I l L , L es'k"leWlCZ, ktOorzy Ch WYCI,!
d
,..
" -1.
g 'oprowa
.
"
1
morderstwo na osobie s p Michała Ba- zt b . 1
. t- k b ' ,
b' ił!'
o zmeSI,enna mewo ruczeo zwy-CZ, a1u "na "ptcco a-cy ,
' ,k
. .
s a y ze azne I a ~z roJeru wy )e 6 1 na piwków"dla kelnerów i fryzjerów.
Ten ' system winien być bezwzględni~
szu T~'
d b ł
t·. W k
~~~wórze ba B~.sz~ler' t cąc Się ze mTen poniżający g'oodność lu.dz'ką zwy-Izmieniony i praktykanci kelne·r·scy winni
o mor. u y o n~s ępu~ące_ b
ry- SCIC z.a "o razę
. ar~ lego. •
czaj wynagradzam1a prac'owników był bar otrzymać bądź ()Ikreślo~e płace, bądź pe_
t{Y'~znYn: dnąl t., " 10 l~stopa ~ r. ,pr~yDopad~szy ~aszuka cllął go plerws.zv dza wygodny d1a whśdcieli restauracji i wien procent. Przy wielki,ch obrO<tach r~szli aresztowaOl do mleszkan1a AnŁomnv Wł. Ża.rskl sleklerą, a powalonego na Zle~
kł cI'
f
. sik' h gd' ' db"
ł t
..
t
g b ć l'
Helmanowej na pogawedkę. Po kró1'kh~j mię Baswka okłada:li pręiami żelaz,nymi I ~ah
,ry;ldr /c, t~ . n;e
Ct~zd
~lkTicll. sumy ·e j.o ą y w lc~on; ; '
chwili pohytu wyżej wy~ienjonych u Hel. dwaj pozostali napa,s tnicy. Baszu.k pod LC 'k t egcn~e Je ni1lK P?'k'V: s al a J,esl'cze dJc 1- a:,;-t lac Ję , .a .pt'o.z.wko It nga ~~anowa~~~~? .
.
d dl
. t
M' h ł Bł"
ł
na a e oTla pra.cowm OWI k t orzy w a - nOSCl u z'ki.e'J el a e O'1"Jl prac·oWJJllKOW.
manow~l nasz.e
z. mla's a
I,C a.
a- wp ywem CIOSOW z:nar ,
szvm ciągu zmuszani są przez właściciełi
____ ~_
szuk, długoletnI znajomy Zarsklch 1 zaMordcrcy O'ddaru zo,sta1i sądowi w Beł
1
glądnąwszy z dworu przez. otwarte okno de.
'
Ze Lwowa

dono'szą
, ..

Gehenna restauracyjnych "piceolaków".

Skazani

nam:

i

na

restauracYJ·nych'

s.

fi
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Następca

tronu saskiego wstąpił
do zakonu trapistów.

k

d

telefonów w lecznicach
kasy chorych.

Ki~'ka'krotn1-e podn1os1Uśmy j~ sprawę/rowała nagle córka. Pan te:t1 UJsHowa!ł ~
z'wlększenia liczhy aparatów t~lef().nicz- zys'ka~ połą<:z.erue teldonkme z lI-gą
nych w lecznicach kasy chorych, zwłasL- dzielni,cą, jedna,k telefon był W ciągu 40
Były nastę.pca tronu sa'skiego, ksiąte najsurowszy z pomiędzy ioSini.eiących, ruJ.a cza w dzdeli11cy II (piotrkowska 17), która minut stru1e z,ajęty. W ten sposób pomoc

Fryderyk August Jerzy, niezwł'ocznie po
wojny z.amoor:tał wstąpić
dlo JdasztOTtl. Arc)'Iksiąże nie taił Slię w'obec otoczenia, ' i~ :tałnieni:aiąc swój ' świet
ny unifonnn.a habit, pragnie przebłagać
Boga za 1.e>k!1wmyślne posŁę.powaruoe 8w~'i
matki, LudWlikl AM>oniny, )ak 'w tadomo,
1"O'zwie'dzi'ortej t b. królem Fryderyki,em
Augustem III w roku uroazerua. się na6Itępcy tt'Onu,
Zm1a.na pofoj)enia bięcla ł potrzeba
uregulowwa interesów majątkowych pozwołiqy
urzeczywistnić swój projekt
dOiPie~o 'w Hpcu r. b. J~zy wybrał zakoo.
z.ajkońcŁeniu się

nnwicie trapistów w AqabeH,
Odrzucił propozycję przyspi-e,s.zeniJa
ś· więceń i zosŁał zwykłym braciszkiem.
DzieruUiklilJ"z.owl szkookiemu LibaWllOwf udało się wid:z.ioeć laika w ~rodzi1!
przy pracy, Nie podn-osi oc.zu i ni. oopowi;a da na z.ap)'lt.anila,.
W gru~u konczy prze&ws.tępny nOtwtcjat i wstępuje w mUJty k,l asrl'o ru Od tej
chwiH do k,~ńoa tycia tuż się ni>e ~eiLknie
ze światem ~ywych.

mu

posi,ada Ulledwi-e jeden aparat' 1.e1eioruICz... lekarska zosŁała z.naczme opóźIlioma, - co
ny.
' w ni'ektórych wY'padkBJC,h kostWwaĆ moOn-egdaj do redakcji na.sz~i zgł'osił się że tycie.
jed~n z ub e1lptecz.onych, któremu ucho-

tłowy

(-) 'Jak się "Express" dowiaduje w
najbliż,szych dniach władze miejskie przy
stępują do dyskusji Ibad pr'ojektem podat
ku od plac6w ni~za'budowanych, ·k 16ry

to p.odatek uwzględniony będzie w b~
cie na rok 1925, Podatek ten ma bardt{)'
ważne znaczenie, gdyt wpłynie na -ozy·
wienie się ruchu bmlowLanegoj

MA DWA MIESIĄCE, A JUż' SIEDZIAŁ

Przygody

w KOMlSARJACIE.

"

"

Koncesjonowane biuro porad i zl'

ceń

admintstracyjno-skarbowych~

,PIOTRKOWSKA 64 ŁODZ tJ!LEFON 30-48
(w podwórzu. IJrawe wejście, parter)

udziela porad
pisze ._załat\via

we wszystkich sprawach adtnlnistrar'y jnych, podatkołt i ttlleszltal110wych

wy

reltursy. podania,

zażalenia, llIemorjały.

Llecenia i\1tel'esalltów We wS?y9tklch
1!!<>rnlcyJll ,)<sll.1 bllwycll.

spnlw .lch fu.lml
~ '-(;3;)-1 'L

od 9.. ej rano dv 7-ej wlecz. bC:ł przerwy.

podatek miej ki .

pamiętnika

lowej Marji.

kró-

Do S-go kom. pol. prz,yni~słoDlo podPrzed rokiem. podtótuiąc po Daln18.C)
rzutka, płci tedskieł Ucząoego 2 miesią
w
towarzystwie swej matki. kr6lowej ru
ce tycia, znalezionego w bramie domu,
mUńs,kiej, królowa Jugosławii, Marja, spo
nr. 46 przy ul. Pnejazd.
Dziecko umieszczono w 2:łóbku.
b. strzegła w pobliżu stacji Buccari, że zginął jej z pociągu pamiętnik, w którym codziennie spisywała swe wrażertia.
Natychmiast zatrzymano pociąg i prze
Naj gł oś n iejszy amcryl\ll11ski artysta
siI;ukano tor kolejowy, ale .tlllpróźno. PoO
filmowy
mimo to śledztwo prowadzone było w dal
szym ciągu przez tajnych agentów poHcji
i wreszcie w tyC'h dniach doprowadziło
do z rlale:menśa. pami.ętnika. w biurku na·
cz t:Jnikastacjl BtlCCari, który, z,nalazł 9z 'l
pamiętnik królewski, przywła._s~~:tył ~
sobie,
~ \"
--

~.
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Życie się myli-- biurokrata zawsze ma rację.

Papierosy.
Fakt ten . został

"urzędowo

są! Drożyzny
stwierdzony", więc wszyscy

muszą się

Niema szczęś1iwy~h ludzi w Polsce nie wiadomo dlaczego,

cad biurokrat6w. Nie dlatego,

~e mają

wy
,okie płace, że żyją wygodnie i dost,ltnio
._ ale dlate~, te żyją w innym idealinym
~w1iecie.
Świat

re,alny, poziomy i jego zjawiska
oie istnieją, są właściwie karygooneiD złu
Cizeniemj jedyną rzeczywistością są "odnośne"
przepisy, "miarodajne" cyfry,
"uzgodnione" sprawozdania. Jete'li tycie
nie mOiŻe i nie chce stosować się do wy
'danych rozporządzeń, tem gorzej dla nie
go.
Życie się myli - biurokra.ta zawsze
ma rację. Jeżeli przewidywania jego nie
spełniły słę - nie ()Il winien, życie win ..
no, je re li ro~or,ządze.nia wydane n1e 0siąognęły skUTku -- to wcale nie je!t winą
owych rozporządzeń i ich autorów, tycie
jeM krnąhrne, uparte, nie umiejące się
stosować do rozponądzeń.
I żyje sobie taki biurokrata pięknie i
wygodnie, jakby na jaJkiejś innej planecie
a ludzie 1l!a ziemi się martwią, zu.~ełl.nie

iema!

najwidoczn:ej ... sy wyrobów ,b. fabryk prywatnych, iż v'
nie znają II·obowiązujących rOZlpu,·zą· wyznacz'onym terminie rozsprzedać iel,
dzeń",
nie będą mogli.
p.onieważ wyznaczenie terminu TO~
Cała prasa zgodnym chórem woła:
"brak tytuniu i papierosów", biuroknta sprzedaży wy,robów fabryk prywatnych
monopolowy zna przecie wszystkie roz osiągnęł.o zamierzony skutek, bo ujawniporządzenia i wie, że tytunie i papierosy ło zapasy znajdujące się na rynku itd. itd
są, że gł6d tytuniowy jest zaspokojony, aż do zupełnego obłąkania, nie swego
on przecie n~e ,odczuwał BJhsoluinie nig l.v wprawdzie, ale nieszczęsnego czytelnika
braku, ilekToć posłano woźnego do mm.•. owego urzędowego komunikatu.
polowego podręcznego magazynu w dyIstnieją jednak nietyl,k o "monopolorekcji, -zawsze iądane gatunki były i są wi" biurokraci, istnieją także biurokraci
na składzie, czegM więc ta głupia publi- "drożyźniani" •
ka krzyczy. Siada więc i pisze:
Społeczeństwo całe woła, ~e droży
Rozporzą.dzenie ministra ska'r bu z dn. zna istnieje, że łudzi'om zatruwa tycie, że
24 września !'b. ustanowiło termin rO'z- wyżyć trudno z powo,du nadmiernych cen
sprzedarzy wyrob6w tytUll1iowych, pocho siedzący sobie gdzieś Olbok owego "modz;ących z produkcji b. prywatnych fa- 1l!0poJ.owego " , taki "dr,otyźniany" moa sta
bryk tytuni owych na d. 30 bm.
tytSltykę, liczy, rachuje nareszcie wpadł w
Organizacje sprzedawców wyrob6w radosne upojenie "heureka", Jest, znatytuni'owych zwr6ciły się w listopad.ue lazłem moma wynaleźć i wyliczyć 24
do dyrekcji pOILskiego monopolu tytumo- (tak fest: dwadzieścia cztery/) towary,
wego z zaznaczeniem, że poszczególni kt6re nie pooroźały, co więcej, potanias~rz~dawcy posiadają tak znaczne zapa- ły, co więcej, potaniały o 2.2 ~roc. w sto

zgodzić.

do ostatniego tygodnia, chwytl .
(termin urzędowy) i wali:
W drugim tygod.n1u listopada, podobnie jak i w pierwszym zaznaczyła się
znilżk'owa tendencja cen a.rtykuł6w pierw
szej potrzeby. - Gdy w pieTWtSzym tygodniu listopada wskatnik skócony 24 to
war6w spadł o 2.2 proc. w stosunku dG
ostatniego tygodnia patdziernika i wyniósł. w zestawieniu ze stanem przedwoiennym 123,6, w drugim tygodniu wskał
nik ten wyniósł 122,59, co stanowi dalsZC\
zniżkę cen hurtowych o 8 proc. itd. Hd. .
A widziszl
Drożyzny niemal A papierosy sąl U~
rędownie stwierdzone I
Komunikaty z "koszulek" na masZ1
ny, z masz;rn na hektognf, do ekspedycji
do redakcji, masa ludzi ma zajęcie _
dwaj biurokraci są dumni, wSl'6łpracow..
nik redakcji patrzy na c~jej głowie ma
rozbić kałamarz, zęcer "winkielakiem"
zamierzył się na -k'olegę, a czytelnik do ..
stał ostrego ata'k u histerycznego śmiechu.
sunku

"koszulkę"

Szczerby w żelaznym
murze drożyzny•

Oryginalna "redukcja"
. we Francji!'

Mięso

60.000 baronów, hrabiów,
markizów i t. p. utraci swe

z tern

słaniało,

ceny chleba

bez zmiany, Jedynie

nabiał

zdroiał.

.IlJ)OłJIl

t-l W bietącym miesiącu postępy ~
tymy załamały się nieoo..
I tak st.amały wszystkie gatunki mi",
IS& zwłaszcza wołowina ł wieprzowina.
W paryskich klubach 8zlacheckilC'h na
Na rynku nabiał.owym w Łodzi panu..
Cans Elyse.es i na rue Rivoli, omawianym
Je
tendencja
moona: ~ jaje-k oochodzd,
jest żywo projekt ustawy, mające;' w naj
do 3 zł. 80 gr, za mendel, zwyżkuąą rów
bliższych dni.ach otrzymać aprobatę par
nież ce1lY masła.
lamentu , I(),znaozaiącei ko.ndec tych przy
Cały Mat ogarnęła 'Obecnie POiedyttl! go który zn~'ewatył f'O'dmę KOhn6w w
Ceny towa1'6w kOitQ'n.}alnych bez zm\a.
wHej6w, jakimi dOlty-chcz.aoS cieszą się 'Po- komanja, którei skutki na szcz.ęście ogra os'Obie A. Kohna stud)ował długo Baziesiadac1Je wi·elki'ch niegdyś nazwiJsk we czają się zwykle do dziUir w powietrzu. wicu Kodeks Honorowy, nie wied'ział, ny, opału ~ako.t.
T'O tet wzrost drotyzny w bietącyu1
Fra.nc~. Jak donoszono jut, frMlouski mi
Pojedynek jako Łatki jest wynalazlci(lm iż Kohn znów studj'ował kodeks .karny.
miesiącu bę(hie bardzo nieznaczny.
t:
nisŁe'r sprawiedliwości przedłożył pr~jekt ,starszytlll od prochu O' dlatego po pierw- Ja tego infamisa nauczę" - móustawy, zabraniającej U'żywania tytułów sze pojedyn:ki odbywały się pl'l~ pomo- wił do z.najomych pan Lauer.
szlacheckich w dok.umenta.ch urzędowych cy białej broni.
którzy odwołują się
- Ja tego łajdaka nauczę" - mówił
Funkcjonarjusz paósŁwowy, który w przy
Był to WÓWCZaJS nie pOljedynek ale s8(d. pan Kohn do tych którzy chcieli g.o słu
złodziei.
szło$ci w jakimkolwiek dokumencie urlZę Bo~y gdyż wieT~Oillo, że fen co .zwycię- chać 3 miesiące wdęzie.nia. dostanie jak
(iowym wykroczy przeciwko temu przepi żył mi,ał słuszność.
d'tlia 'n a dlziJeń rośme w P~'U ltcz1)a,
nic ... Trzy miesiące, no może nie ł.t1zy, aJ'e
sowi, zapłaci za sw,O'je niedopatrzenie du
p.onieważ dziJś ludzie już nie są religij koło dwócl1 napewno, dwa tygodnie ma zwolenników nabywania książe'k bez pie.
żą karę pieniężną, a nawet moż~ stracit ni wolą sprawy które winny doprowadzić laik w banku ...
niędzy, tak zwanych - słusznie zre' szŁą
powię.
do p,ojedynku oddawać pod sąd ale nie
A Lauer 'Ch~odził wciął IX kodekisem 'ks.ięgamd.anych zło&zitei. Księga;rze z fi!1,()IoI
Niedawno zniesiono we Włoszech, Boży, lecz koronny.
Baziewicza, m6wił rże KOM me fest ho- ZJoficznym gpok'ojem godzą się ze swym lo
jak wiadome, papieskie tytuły s:ZJtachecZ tego również załOiŻema \V"y'Cho dz.lł, norowy, że nie wyzwał go na pojedy- sem, a ponieważ 7JŁodzieje ci są a'bsolutnie'
Ide i Mussolini ogratlJi,czył legalne utywa ktooś którego nazwislro jest bardzIej po- nek ... i ooraz bardZJiej tracił kre,dyt.
llieu'Chwytn1, przeto niektóre księgarnie
me szlacheckiego tytułu do niewieliki.ego spO'lHe, niż najpospoJitszy wyraz, a mia
Sfery handlowe z litośCi .patrzały na wywiesiły w swych lokalach napiJsy o treś
koła tych staroszlacheckich rod71n. któ- nowicie pan KOM..
czlowieka, który mówił o p,ojedynku i co ci tak uprzejmej: "Osoby kradnące ksiąoi;
!l'ych tytuły p'o chodu, jeszcze z pneo. po
Ko1mOlwie dzielą się na cztery kate- fały mu k.redyt tako człowiekowi lekko ki uprasza się o zaszczycanie swemi
łowy ub. stulecia. Z powodu tego f'ozpo gorje Cohn6w, Conów, Kohn6w i Konów myśnemu i skłoonnemu do samobójstwa... wzg'lędJa.mi jedynile ksiJąż~k w cenie od
rządzenia na 30,000 włOlSkich baronów, - zasadnkze j-edtnak r6żnic tych nie mo
0,75 eros. clio 1 fran'ka. ...
brabiąt i książąt 28,000 str'!lcHo swoje ty ma spostrzec a te Kohnowie (Konowie,
Widoczmie powO'jenne czasy nauczyły
A gdy pan Lauer został skazany ~ ludz,i szuIkania po'Ży'Łecz.nyeh kom.prom.i!,luły. Francuskie ustawodawstwo zamle- Cohnowie , Conowie) nie używają wizy'r za postąpić o wiele %ladykalni-eJ, usuwa tówek, t'o ów ktoś, który znieważył czyn 100 zł. grzywny, był on już kompletnie s&w 7- twardą rzeczywiJstością.
Zakop.
;~(l poprostu wszelkie uJacheok4e tytuły nie pana A. K~hna nie wiedział, czy na zrujnowany.
~ tycia urzędowego.
pojedynek wyzwie go pan A. Kohn, ozy
udziału
W prywatnem tyciu o.c~cie będzie paiD- A. Kon, czy teIŻ A. CO'hn, a zresztą XvvXvXv~Xvvvvvv,
A " f t f t f t Aft ..........
W OIkolicach wysp Hawajskich na wil>!
każdemu ~olno utywać tytułu, jednako ktO' wIe może A. CO,n....
Lecz. spotkato go rozczarowanie ża
nę r. b. oobędą się manewry, których ce.w'o t bez tej ochrony praWlllej, jaka przy
lem będzie obrona od napaści nieprzyja.
.sługuje tytułom zawodowym. Jetelizy za den t czterech pan6w Kc'hnów nie wy- Czytajcie
ciela, przybyłego morzem.
tem jakiemuś m:ie6zczamnowi wpadł,o do zwał go na pojedynek dowi·edzi.ał się na
Plan manewrów został opracowany w
'głGWY u.tywać tytułu mafikiza, to nie bę tomiast ilż za'skarżon,o go do sądu.
Pan Lauer, Ł.ak brzmiał,o natzwhsko te
Waszyngto.nie, a roZ'ka;z;y opublilkowane.
dz.ie on za t() prawnie śdgany. Ponieważ
.z U we Francji, tak samo jak we Wło
=ww Rząd amerykański nie chcę wywieraĆ
złych wpiływów na narody, których przed~ch, at roi się od fikcyjnych arystokra
~ów, więc odmówienie ochrony pra'Wllej
sŁawide'le bf'.al1 udział w konferencji demo
Oczywiście, że krew, która płym.ie w bilizacyjnej w \VaszyngŁonie. Z tego powo
~yŁułom szlacheckim równa się zupełne markizów, 120 hrabiów, 5,000 wicehra'rou ich zdewaluowaniu. Oczywiście auto biów, 5,OGO baro'nów i przeszło 30,000 o- żyłach ndektórych arystqkratów utraciła du obronę brzegów w czasie manewrów
matycznie ustaje nadawanie szlachectwa sób posiadających inne tytuły 5zlache'c- nieco ze swego błękitu, liczni potomko- podejmie nie a·rmja, lecz kadry milicji kra
wie rodzin arystokratycznych zmuszeni jowej.
00 zapeWne nie będzie zbyt przyjemnem kie.
P.ośród tych 60,000 arystokratów 25 byli do małżeństw z córkami bogatych
Jedynie marynarka po·dzielona na Mró
dla nowych bogaczów, którzy radzihy za
swoje złoto nabyć szlachecką tarczę her- Łys . mo~o wykazać się sWiojem drzewem neszczańSlkich rodzin w celu pttzl~cema ny atakującą i obronną wystąpi w potrzeb
bową. Nie pozosiawi.o.no im nawet tej po genealogicz.nem, sięgającem najwyżej CLa na nowo zniszczonych t,a rc2y herbowych. nym kompaecie. N.a czele armU lądowej,
dechy, te mogą się postarać 'O zagranliez sów Napoleona, który jak wiadomo, hoj- giczne sięga czasów Ludwjka XII ożenił nie licząc s:z:tabu głównego, staną Q,b ywa
De tytuły szJacheclci.e, pooiewai: ustawa nie szafował tytułami arystokratycznemi. się przed 10 Idy z bogatą amerykanką n.a tele również wy1ącznie należący do miHZa czasów restauracji znowu 5zere~ zwi~kiem Bould.
cjL
irancuska zabrania francuskiemu obywa
Za przykładem jego poszli między in
telowi przyjmowania t'ego rodza.ju odzna książąt, markizów i baranów powiększy
tO..LETNI SŁUCHACZ UNIWER..
ło szere'gi nowej arystokracji. Napoleon 11ymi hrabia Rochefeucauld, który ożenił
czeń od rządu obcego państwa.
SYTETU.
III
był ostrożniejnym z nadawaniem ty- się z córką szwajcarskiego kupca LacksParyski dziennik "Qucrlidien" zamiesz
tułów
szlacheckich,
mimo
tego
za
rządów
ma,n.na,
ksią.żę
de
Choiseul,
który
poślu
Amerykańscy
psychopedagogowie iln"
cza wykaz si,atysŁyczny francuskiej aryje20
ciemniej
jak
500
rodzin
otrzymało bił wdowę po miljarderze F01"bes.
teresuią
się
żywo
umysłowem rozwojent
~to·kra~ji. z kt6rego wyjmujemy :nG\Jstępu
szlachectwo. Pra woopodO'hnie ilość aryi 'onl\: markiu de Chassetoup, ·któ:rej!o 10-I~tniego chłopca Artura Gottesmana,
lące CIekawe szczegóły.
stokratów we Francji od te~o czasu ani drzewo genealoj!kzne jest jeszcze st·a rsze który po świetnie ~da.nym egzaminie zoGenealog Bas ch~Hne D ~lorenne spe się 1JWiększyła ani się zmniejszyła, Istnte
Książę Sagan, którego drzewo gealo. stał pnyję.ty w poczet słuchaczów uniwer
cjaJasta w tej gałęzi wied~y w r. 1897 obli je zatem obecnie we Francji 60,000 rodZ'Ut od rodowodu księcia. de Sa~an, jest wnu sytetu w Nowym Jorku. M.łody GotŁes
t~ał liczbę francuski'ch artystów n.a 60000 które z powodu nowego l'ozporządzema czką amervkańs·kie.go króla c,ukrowego
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R~~'l!.lca zawl~szenia
'I"

Kolonja senegalska w

Telegramy.

no"

Parl~zu.
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Piękny jednoserjowy,
wspaniałości, kobIety

Tą

zM R
CKFOR

10 aktowy <::łrnrnat, osnuty na tle iyda młodej kobiety, rzuconej z ulicy wprost w objęcia zbytku. przepychu,
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Początek o godz. 5-ej po poł.; w soboty i niedziele o 3-ej.

Sala ogrzewana. -

Ilustracja muzyczna pod dyr. L. KANTORA.
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=_* *" ę

ogr odp W. Polak.
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Contlnental, A.E.O. i in.
Agencja Sprzeda:ty Manyn Biurowych, Główna
Nr. 38 m. 3 Od J 1.15
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z grupą

łafic6w orJentalnych
Wykonawczynl:

SzC%egóły Vi
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Beethoven: Kwartety op. 18 .M 2
O-dur; Op. 127 Es-dur; Op. 59 M 1 F·dur.
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8472
pole("~

-.a-w-'!,,':"ri~ ,!,'lIlTIelrIłW1 (~.

-d'-"'K"",
QlfOm, I·J SUltd W r::t:KSClc .w lit. U wleru 111111111_
trow) III" ;·. 1 IO'pslty). NLKRIll.OOJ I NAUlSŁAN~: a ~r. XQ "lIsr" m.llmenowy
\.a h~r.III.~
Z'~~Yll 'ł/lti I a~SI" ... p. !ell~C>le ~ II! la.'el1!llU"".w J.VO~ Z2łraa .• II)!! /łfee.
I«tUłh

IIrck ~ell aG"" ....', .i~ od,..\1I'łall~ O""l1e 10
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