Opłata

ROI< H.
.~_

poc:dowa uiszczona

ł

r)C.l:.a~te",.

ŁÓDŹ, WTOI<Ei\ 25

~.-. ---.-..:..

LISTOPADA 1924 r.

NUMER POJEDVŃClY 15 GROSZY.

II

rze

•

le.

91

T.fzecia nota angielsł<a d.o

Nt 271

Ro.zrtlchy W Aleksandrji
trwają. - Anglja wzmocni załogę -w Egipcie. - Jak lord
Allenby wręczał notę Zaglułowi paszy.
L01ldyn~

24 listopada.

W gndzinę po otr~ymaniu noty egip.

,Ide;, w kt6re; n~d egipski omuca część
iąda6 angielskkh, lord Abernoon natychmi~$t s~t>rmu1ował nową notę trzecią z rzę

du. Nota jest bardzo ostra. \V nocie tej
rząd angielski stwierdza, że wobec oporu
gabinetu egipskiego w spełnieniu angielskich żądań, rząd Sudanu otrzymał zlecenie zmuszenia wojsk egipskich, stacjonowanych w Sudanie do opuszczenia Sudanu
Pozatem nąd Sudanu o1rzymał od an·
gi ei~kiego rz ądu polecenie nawodnienia
ohsU1ra pod Gezl~ą. Nota angielska koń·
CEy się sIowa.mi: Wasza eksceJencja dowie
się w tej chwili, jakie zarządze9ia Jego
k.- '. ~ ka mo' ł u ażai za wskau.ne wy.
d~'~ , alby zahezpieczyć zagraniczne intere
sy l\ i1~Ujilł.

NIEZWYKLA FORMA DYPLOMA.
TYCZNA.
Londyn, 24 listopada.
Wręczenie ultimatum angielskiego Za
glulowi paszy przez lorda Al1enbyego
bJło się w bardzo ostrej formie.
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Prasa angielska donosi, że lord Allen
by w towarzystwie oddziału kawalerji
.stanął przed gmachem rządu egipskiego
wszedł bez zameldowania do biura pram
jera Zaglula paszy i zapytał się go bez.
ceremonialnie: Czy pan umie po angiel
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Olbrzymia turbina niemiecka.

SUDAN f AKTYCZNIE ANEKTOWANY,
Nowy Jork, 24 Ust·opada.
uNew Jork Herald" donosi z KaIru, że
egipc;anie posiadają w Sudanie 2 bataljo.
ny piechoty własnej ora1z 3 bataliony sudańskiej, zaprz}iaźnionej pIechoty, Egip.
ski gabinet wie dobrze" dlaczego wojska
egipslde mają opuścić Sudan.
Wyparcie egipcjan z Sudanu oznacza
!Wyc1ęstwO polityki angielskiej, która dą
:iyła do oddzielania Sudanu od Egiptu i za
garnięcia go pod zarząd Anglji. Egipt od·
dawna opierał się tym p1'6bom. Anglie,.
jednak pcmadają w Sudanie 11,000 własne
go wojska, które po większej części stan.owią czarni. AnJ!lja dlatego chce usunąć ar
mję egipską, że jest ona wysoce patrjotycz
ną i prowadzi kampanię antyangielską.

PO DYMISJI

RZĄDU

dział:

Nic nie szkodzi, i pneczytał notę Aft
glU z ultimatum po angi~lsku. Lontowi
AUenby towarzyszył prezydent rady z
Kairu, Kerr, który przełożył tekst lUł ję
zyk francuski.
Po wręczeniu Zaglulowi tekstu fru
ctlskieg<l obaj panowie bez powiedzenia
słowa opuścili biuro premJera egipskiego. Z oburzeniem i Zg łzami w oczach
przybył Zaglul pasza do perl<~;:nentu i
"Wzruszonym głosem opov,:ied 7.1a~ o obre
:de, dokonanej pn:ez lorda AUenby i je
go towarzysza. Wt,edy 10 parbme!1t egip
ski uchwallł votum ~-denia r:t~do 'fi Za
glula paszy i odrzucił niekl6re znane iui
żądania Anglji.
ANGWA OBSADZILA GMAC~ CEI.;
NY W ALEKSANDRJI.
Kair, 24 listopada.
Angi~lsk!e "Wojska dziś rano :zajęły
gmach celny w A,Ieksandrji, W AleltS8n
drji wylądowało 900 marynarzy.

I

ODP01nEDź

ANGLn NA NOT~

EGIPTU.

W Nien1czech została zbudo\vana ostatnio na zamó-

wienie Japonji o!brzymia turbina, która swoim ogromem prze'wyższa znacznie słynną turbinę przy
wodospadzie Niagary.
!!!!!I!!!!~!!!!!!!~!:!!!~!!!!!~!!!!!!!!~~~~:!=!!!!~!!!!!!!!.!!

EGIPSKIEGO.

Kair, 24 listopada.
Na skutek podanla się do dymisji egipskiego gabinetu, na ulicach miasta wy
buchły demonstracje nacjonalistów egip
skich, skierowane przeciwko Anglii, kt6
re zamieniły się na rozruchy. Policja
zbrojnie musiała interwQnjować. Tłumy
manifestantów zdołano rozpędzić. Podobno lord Allenby wysiał depeszę do
Londynu z żądaniem wzmocnienia 10810
gi w Egipcie.

sku? Gdy Zaglul pasza odpowlecb:iał, że
nie zna tego języka, lord Allenby po"\.ie

Do czego

może doprowadzić ścisłe
ceremoniału.

przestrzeganfe

Polska Agencja Telegraflezna.

Kairo, 24 lisł(tpada.
Wysoki komisaT.z Lord AlIenby w1rę"
czył Zaglugowi odpowiedź na notę Egip.
tu. Ze względu na odrzucenie prz.ez rząd
punktu 5 i6-go ultimatum angielskiego,
wysłane zostaną do Tządu sudańskiego
in's trukcje wy<:ofania ofice·r 6w egipskich
i wojs'~ e-gipskich z Sudan.
Zaglu.l pasza otrzyma równie! tnfor~
macie dotyczą-ce akcji. Jaką Anglja podejmie z powodu odrzucenia punktu 7
ultimatum. kt6ry to punkt doty-czy <>eh1"~
ny cudtozierneów.
Lord Allemby d!omalta się, aby npła
ta pół miljona funt6w azterli.ng6w nast!\"
piła d~siaj w połudttie.

Warsz. ,,,Express POf8DDY" donosi:
ł
Ten ceremoniał ścłśle zastosował oPrzy wręC2aniu odznak halerowskich statnio gen. Horoszkiewicz w Katowi·
ustalony został ceremonjał, zapożyczo- cach przy wręcuniu odznak hallerow.
ny z Frauqi: mistrz ceremonji staje na skich pani Paderewskiej.
EGIPT ODWOlA SIĘ DO LIGI NARObacznoŚĆ przed osobą otrzymuJącą od"Helena Paderewska I W uznaniu za·
DóW.
znakę, wymienia je! imię i nazwisko i ze sług Twych wieńczę Twą pierś" ...
Polska A~encla Telegrafłcf;Jla.
słowami:
I cm~k - cmok - buzi z dubeltówki,
Paryż, 24 lilStopadA
"W uznaniu twych zasług wie6czę co-jak stwierdza "Polonia" katowicka
"Malin" dorn osi , te w związku ~ ul.
twą pierś odznaką hallerowską", całuje -wywołało burzę wesołości.
timatum angielskiem Egipt odwoła się do
Ligi narodów.
w oba policzki osobę oclznaCZOD4.
R z ąd angielski udzieli lordowi AIJem·
by nieogfaruczonych pełnofmocnietw.

-

rumuńsko
jugosłowiański.

Sojusz

fUAł.OQRÓD, 24 listopada.
Rumunja I Jugosławja postanowiły zawrzet sojU!lZ odporny.
Rozpoczęte roP.<owania w tej
"prawie małą być ukofllczone w
koticu przyszłego mDes&ąca.
Jak slE! dowftadujemy, chodzi
lu Ul p~erwszym r;:E)dzle o przymierze OdpOri10 na
wypadek
konfliktu rosyjsko .. rumuńsldego.

~ fl er iW I OinH oID ID ił jf ar OJ m.
Londyn, 24 listopada.

Specjalna

służba teleQrafic%Dłl

•.Eltpr...su-.

Prasa angielska omawia decyzję Cham
bedaina w sprawie uczestniczenia w ohecnej stsji Li~ narodów i Itwiet"dza, iż
nie jest wyklu-czoile, ze lord Cccil mimo
to mianowany zosłanie delegatem An-~ .~
N.8. ' . .~ Ll~ ąaroc1ó~

"Manchełlter

Parlament francuski prze....
podatkowi obrotowemu

Guardian" stwierdza,
że Chamberlain pragnie najpierw załat ciw
Specjalna słutba t.legraHlI.UI4 ,.łxpre.....
wić się z protokułem genewskim, a potem dopiero zapropon1lje zawarcie 50PARY~ 24 Uliłopada.
jllKÓW militarnych..
KomiSja finansowa' parłameł
Zdzmiem pO"tyZSZQgo piśu1a taka po tu
odrzuciła projest podatlh.
lityka wtrąci ponownie Europę w prze- obrotowe o od el«8portu.
__ą 1 :W1.Wo~ §ĄW~ ~ojjiY. .
E~ S~
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Jeszczeje noogn·skowalkiwEuropie

Jak zwalczyć
drożyznę?

ł(atalończycy chcą oderwać się od Hiszpanji. -

Znamiennygłosel\onomisty połaczyć się

~

-

Istotną przyczyną nowej fali drożyźnia

nef w Polsce, jest spadek produkcj~ zarów
po przemysłowej, jak i rolniczej~ a więc
lmU1i~jszcnie ilości dóbr wszelkiego rodza
iUf które są do podziału między v.szystkich mieszkańc6w - twierdzi dr. Roger
Battaglia w jednym z ostatnich wydań ISKu
'rjera Czerwonego".

z

Francją?

ł6w pierwsze; poŁr7..eby z zagrarucy-]>1"zy
%&Stosowaniu rug celnych i frachtowych,
tanich kredytów na zakupy i t. p. Taka
'akcja JedDak w naszych obecnych warunkach musi mieć ciosne granice, ponieważ
nasz bilans handlowy wskutek spadku
eksportu wyrobów przemysłowych w tym
roku i tak już jest bierny, a d~e zwiększ:a.nie tej bierności (przy medostatecz\~ści kredytów zagranicznych~ ~odło
łoby złotego na {rzE}Sawisko, nte eLplecztle d:a waluty 1 finansów państwowych.
Radykalnym środkiem przeciw d.rożyźnie mogłoby być tylko podniesienie
produkcji - w rolnictwie jednak z natury
rzeczy nie może to nastąpić przed przysz1.ymi zbioramit a co do przemysłu z przy
czyn dobrze znanyc~ nawet w pnybliżeDiu nie można OZD.8czyć terminu, kiedy linfa graficzna" zstępująca ku dołoWI,. a o-

maczająca spadek, rozpocznie znowu '&WY

częścią dawnego lirólestwa Aragonji.

dęski pochód ku górze.
•
Wobec tych. elemen~ych zJ~~

zapowiedzi oderwania się Katalonji od
Hiszpan}i i połączenia się jej z Francją.
Ruch wparaltystyczny tak dalek'O pójść
nie może dla wielu przyczyn, a przedewszystJldem ze względu na bardzo roZJWinięty przemysł kataloński, dla któregO' jako jedyny rynek 'Z,bytu służy wył~M.ie
reszta WS74>allji. Przemysł ten - tny
czwarte przemysłu całej HiSZpan1i - spo
wodował ogromny rozwój i w:ie~kie hogaciwc pro'V'ril!l>cji! oocięde się od reszty
mO'!lar>chji spO'WO':lowałoby niechybny upadek i ruinę K,.tal ooii. Nikt też o tern
p()IWame nie myśli.
Natcmiast powatnie się myśli o
wywalczeniu dla Katalonji autonomji.
I żądanie takie ze wszechmiar wydaj~ się
słusznem. Zresztą w ciągu XIX w. Kat~
10nJja zdobyła scbie na Madrycie pewne
ważne przy\Wleje. Kataloński uniwersytet w Bar00l,onie, pewne samorządne instyrht,*, a pnooewszystikiem roduj prowmcjonalnego seimu _ IIMa.ncomunidad"
_ >() dość srerdkiej klOIllpet.ettl.oji lokalnej.
Ale
powojenna zaraza nacJonalizmu
nie om.imęła i Madrytu: przywj4eje udzielone Katalon;i wydały się madryc,kim
paJtrjootOOl zagtaŻAjącemi hisz,pa.ństkiemu
charakterowi pailsŁwa i rzuconem zostało

hasło: hiS'zpan4zaoji kataloń-cz;y1tów. Zamkni~o wlęc uniwersytet i s:Dkoły kataloń-

zrazu przez delegatów
Karola W., pr.zechod.zN'a wie1ce t'I~olite kdleie _ parokrdtn.ie nawet maJdywała się !pod pa!!liCYWrun~e.m francu Siki em.
Przedzielona od Franc#. tyl:ko Pirenejami,
Z;awsz;e ma~dywała się z nią w bliskich
st,osulllkach, a mia.nowide z sąsiedzką Pro
Wan,cjąf z M6rą łączyło ją w dod'at'ku pokrewieństwo wspólinego pcchodzenia: język bc.vwUem katalońslki jest odmianą pro
wans-alskiego. PrZe2 ślub F erdyna..nda,

skie, skasCYWadlo "Ma.tlJCOOlUi1la.dad", zakaz,attlo zebrań li OIhchooJów i t. d., lednem
słocywem zastosowano wsz)'\Stkie te mane
środki, a:a.pomocą, kt6yrch:t tak wieIkiem powodzeniem BerUn zamieniał pola
k6w w niemców, a Petersburg w !'o>sian.
Dało to też w ciągu ostatnich paru lat
cudowne rezultaty: naiw~ęlksz,a ba1"Celońska gazeta "Publ'iddad" wychodzi 00dzie,nmie
z wielka blałłł plamą na mieJscu skaso-

ność. Rządzona

wanego przez c:enzurę artykułu wstępnego.
Katolońskie dzńeci rzucają do rynsztoku
ofia'l'owane im cukierki, o ile są one w
opak-owaniu ż6łto-czerwonem (kolory
hiszpańskie), zaś piękne seniory kata..
10ńskie i ich ogniści kawalerowie Ładcząc swój narodowy taniec
sar.da~
zamieniają tradycyjne teksty przyśpiew
ku sentymentalno łzawemi aluzjami do
swej udręczonej ojczyzny - męczemi
czk.i narodów dO' Santa Espina (święty
kolec) korony cierniowej, włoż.onej na
jej głowę itp.
Najgorsze z tego wszystkiego, że kie
rownictwo ruchem katalońskim
przeszło z rąk umiarkowanych i rozum.
nych element6w
do rąk radykalnej ł
skrajnej partji "młodych".
Inaczej oczywiście stać się nie mogło. Z
chw1i.lą gdy w 1918 roku ówczesny leader ruchu wytrawny senor
Francisco
Camoo doznał w parlamencie madryc.
kim porażki ze swym projektem auto.
nomji, od tego czasu wpływy "młodych"
szybko wzrastały. Brutalne i prowokujące zarządzenia nacjonaHsty-czne centralnego rządu
rzuciły w ic:h obięc:la cal" Katalonię
do niOOloo!iwoścl zaostrzyły stosunki i ...
rezultacie doprowadziły do ześIizgnię
cia się ru>chu w kierunku zupełnie niepotr~ebnycb ekces6w, separatyz;m6w ;
haseł walki orężnej.
Dziwna, zaiste cecha nacjonalizmu,
dosięgając szczytu w doktrynie o s.am~
stanowieni,! narod6w (prio.cips des nationalites) uznaje w praktyce prawo do
życia tyilko dla narodowości panują.cej i
dąży do wyrnszczenia wszelkiej odręb.
nośei u mniejszości etmcznych _ a za;,
wsze w imię tego samego hasłal

_~ w t~~ mat~
~.~~M*(14~151~zI~.~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;
~~,. - Katolicką, ~ó1.ową Ka,styl~i. wchodzi Ka- =

praWU'A

wszystko inne Jest czystem złu~zentem. 1Dacze; oczywiście. pnedstaWl8łaby się
sprawa, gdyby mozna było zwiększyć dophody połowy mieszkańców, dochody w
plen!~b, ale za to w tym samym stopblu zmnłeJszy6 dochody druglei łeh połoiwY. Wtedy pierwsi mogliby nabywać~ Jak
'w
, zeszłym rok~ przeciętnie po 33,000 Jed
nostek potywienia etc., a drudzy spadliby
, tnie 25000 na 'weh 18000. Taz
PfZec1dkęal
'.
J t . '-....ł .. :~ł
ka ra y na zn"ana w sys CJDl8 ~ u
d6br jest oczywiście memożliwa _ zwłaS'Z
cza, że ogromna większość społecu6stwa
naszego, to nie kapitaUścl i rentjerzy, kłóryc:h możnaby wydatni~ ograniczyć w dQbodach i Jron5UlD.c;~ z widocznym skut~em dla reszty, ale ludzie, ciężko pracujący rękoma czy mózgiem na zdobycie
przeciętnie skromnego utrzymama.
"'--..Iści
~1!... _ •
koni
~
ecz.n.
- --.,. .... e, są mO,..u;we I są
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up<'śledzona - a z drugiej np, robotnilt

aiekwal.i-iri:o·wany w pr~cmyśle budowlaDym pobiera płacę o BO proc. wyższ~ od
~obotnik6w niekwaJifikowanyc:b w innych
lfał~ch pr'.lemysłn. Dlaczego np. lekarz
ma mieć 3i!O proc:, dochodu przedwo;ennego, gdy jego pacjenci 2 inteli~encji tnt.\ją
~to niżej 100 proc.
Przycny 'takic:h suz~góiów merówIlości w rozdziale dochodu społecznego są
wielorakie, a badanie i 9ł.wlerdzallle ic:h
jest nares:cie na porządku dzi~nnym. Wal
z niemi jest niesłycbnme doniosłem,
niemnie; jednak nader irudnem ~adaniem
Ji~ego społeczeństwa i rządu.
~!CL~wut}: jednak, • ..aczej kłosy

:ka

"młodych" ~

i wchodzi w ddrud i'llliPe<rjum Kar01a WieI
i kiego. Od tego cz,asu daittje się jej odręb

zp.laznycb prawtdeł, .,!111~JmY na n~J~lizszy
c:rres czasu POgodzlc S1ę ze zmn:leJ~
\l:cl1Stllllcj" i z przymusową OSZCZędnoŚCIą.
Albowiem jeśU suma jednost~k chleba
lnięsa,.mleka, jaj i t. d, w pa~tW1e (po,POtrącen~,\l wywozu a po dodaDlu prz~~u)
wynosiła w zeszłym r~ku np. 10 tryl)onow
a w tym roku wyn~l tyl~o 7, ~ w zeszłym roltu każdy ml~ka~ec mogł nabyć
,t ych jedAtostek. prz~lętnle 33,O~O, a w
tym roku będzie mógł ich nabyc tylko 0-

k·T~OO~ed
o Jest, ~a

Przemysłowy

Stronnictwo

Zap'()Czą~kO'Wana przez Napoleona III
polityka tak zwana "des natlonalites" dO'
sięgła ncwego szczytu w wysuniętej w
cZiasie wojny zasadzie o prawie narcdów
do samostanowienia, za sa,d zie , której trak
tat wersa'lski położył, iako podwalinę pc
koju .. o j,le pokryfem nazwać m'Oż,na obecny stan Eur,opy. J,eśl,i wolno się tak wyrazić, egzasperacja poczucia narodowego
wylewa s.ię wszed'ri ę w zatruwaj.ą.cy międzynaroocwą atm'Osferę nacjooali'Znl.
Sprawa kwestii narodowoścl>owych
znajduje się na porządku d'nia nieomal we
w~zySlt1dch państwach eu.rope,j skich - ~
czyw:iście w wi~1<:e różnclitych rouruarach i bardzo rÓŻ<nych formach. Widzimy ją w RU4llU.nll', Belgji, Włoszech i Czechach - spCYtykamy w Anglji nie tylko
w przypadku Irlandji i msteru, ale nawet jut S z,kocj:i, kltóra domaga się autooomii na pods'tawie swej oorębności rasowesj.. We Fraalcji odrachają się stare pro
wincjO'Dla,J]~my na tle etnl'C'znych, kułtural
nych i his't,oryC'Zlll)"ch tra,dycji. Hiszpania
posiada b estję - Catalonismo - która
w killku ostaJtn.kh dniach wypłynęła z:nowu na wlJd1own.ię i zaię'ba sobą uwa~ę
dzienntk6w.
Ka-talonl a jeSit

DrożyLnę tę złagodzić można ułatwie,mem i zwiększeniem przywozu. artyku-

-

Czy pragn~ oni
charakter Katalon)I. --

~lQJDta w skład powstałej w ten sposób
jedności hiszpańskiej. W r. 1714 FiUp V
p-ovbawia f2\ przywine.ji; aUiOOOOliiC'ZDych, z
których dotąd k~ała, kasująo 1e4 pro
wd:nd}ona1ne Contezy. Zakalicza to pro.
ces uclfiikacfi je1 z; Il"esz~ monarch;'iuarlfikacił ktoo-a me obywała się 7lt"es7Jtą
ber; 5prz,co
' 'wu
.
b'
k b .
katal06czyk6w z romą w rę u rODlącyeh niezliczoną ilość razy swych dawh
nyc praw.
Pamt~ć o tyc~ ~awach i po~~e o~ę
b?ośct rasowe) nngdy ":' KataJonJ1 ca1lklem
me wygasły: pl'ze<:W1l1e, raz po raz wybuchał,a w lokalnych zamiesZlkach lub udzia
le w 1f{)'Z1mait!>ch bunltach i g.pi~a>ch pooitY'cmy>ch, skierowanych przeclwko Madl'yt,owi. Z takim wybuchem marny, zdaje
się znowu do czynienia - sądząc z o*rzyh d d . d
,.
ma'!tv<:otą Wla omoSC1.
'.
ld
W!5kl.ztlg one na wy'buch oc a"Nna
.
J
' • l'
W·· b
zebl°' nego
pa '
'11CIJO ma"cei"Ja H,
,.
"' . .
.')'ouc
.
ten byc moze
. &lmeJs~y czy słabSZY, mek
omacza on ,edn.ak
w zac1.nym raDe - Ja
." ,
chcą tego lue'Kłorzy --

Nasze taryfy kolejowe
są

obecnie

droższe niż

przed

wojną.

Ohecnle obowiązuJąca taryfa kOleiO-1 proc., fi. na 4 zł. 1 'Zł., kto zd przeJdcHa.
wa w ruchu O,$Obowym wymaga w nie- 101 klm. dopłaca jut 2 zł. do ceny zasad
jednem uzupełnień i popra":,,ek. I tak, o niczej ~ d. 40 gr.! C? W1'?~si 45,5 proc.
ile taryfy zwyczajnych POCląg?W osobo
Ponlew~ pOCIągi pospte,szne na dal
wy'ch zbliżają sńę do prze<lwo)~nych z szą odległosć są na ZachodZie doskonale
wyjątkiem rosyjskich kolei, które ze uprzystępndone dla kl",:s mezamożnych~
względu na znaczne odległości ~yły tań należy. dotychczas<?w~ Jednost~ taryfosze niż w innych krajach eur{)peJsk1ch, o we zrueść 1 zastąpić Je nowenu, dosŁos-o
tyle obecnie obowiąrojące opła~y za po wanemi do istotnych p.o trze b, społeczeń
ci~ r:' "1oś pieszne są wyższe nIitt przed stwa, oraz r:nto~ośCl k?lel, która w
..
, Szcz.ególnie w b. zaborze pru- ten sposób oslągrue z.naczrue zwiększo~
s. .! dopłaty za pociąg], pośpieszne były frekwencję.
przed wojną b. n;'sk'ie, wyncsząc w III
klasie jedną markę za 150 klm., w drugiej i pioerwszej - 2 marki.
KONTYNGENT SPffiYTUSU NA KAM
W zabcrze rosyjskim przest>rzeń War
PANJĘ 1924-25 R.
szawR-V/Hnc kosztowała w pociągu po
Wanz. kor. "Republilci" telefonuje\
śpiesznym w klasie III 16 zł. 60 gr., pod
Minister skarbu ustalił kontyngent
czas gdy obecnie płacimy za tą samą
prawa odpędu spirytusu dla poszczeprz.e3trz~ń 20 d. 76 gr.
na
kampanję
Nadto obowiązuje ()DeCllie cbnicunie gólnych województw
dopłat za 100 kilometrowe strefy, co 1924-25, podlegający podziałowi pornię
sprawia, iż ten, Ido jedzie kurjerem 100 dzy gorzelnie prz,cz władze skarbowe fi
klm., dopłaca do ceny zasadndczej 25 instancji
Kontyngent ten daje prawo odpędu
~~~~~o~~~~~!!!~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!! dla gorzelni rolniczych na rok 1924-25 w
'
, Hośoi 1.104,000 hektolitrów, dla gorzel
zbyt wybUJałe - jakkolwi-tk je~t ich nie- dzemem. Co gorsza - i rząd sam nieraz ni za-ś przemysłowych w ilośri 96.000
mało - nie zmIeniają istotnie ob:r.~z UM tej chorohi~ ulegaj czasem nawet, według h~ktolitrów. Ogółem przebo gorzelnie
e.łej ogro1n!ie; przestrzeni, który io obraz tasady 1,,!1aj~l\ieiszego oporu", licząc: się otrzymują prawo na odpęd w nadchodzącej kampanji 1.200.000 hektolitrów.
obecnie oWt!ie ogromną ilość JiłosówlprzedcwszystIciem z Ilastrojami, a zoczRozporządzenie
ministra skarbu w
chw.dych i m~doiywiollych wskutel! tego, nie m..'liej z istotl! zjawiok, wręc~ te złu- tym wzl!lędzie ogłoszone zosŁało w ciqże matku ziemia zaiłabła,
dzenia ułatwia, tym złudz.l'łiom schlebia, gu na.jbliższych dni.
Niestety, pouom ehmEllltarne~o wy- do nich stosuje swe ClZi\Sem nawet 9Zkodli
•
kształcenia uonomiCZllego jest u nas bar- we paljatywy, zamiast wypowiedzieć bez.;
NOWY GABINET TURECKL
Uzo niski, o wiele niższy, niż w krajach za wzgl~J1ą walkę wszystkiemu, co powierz
cbodnich, :o:właszcza niż w Niemczech. cftowne i ruere.lne.
Angora, 24 listcpada.
\Vobcc te~o ogromne odłamy społeczeńKwi~yzm i tama populamo~ć -, oto
Fetibey ukończył f·ormowanie nowe
stwa naszego w ocenianiu zjawisk gospo- główne bodźce działania, a 'C%ęściej nie.. go gabinetu. Tekę spraw zagranicznych
clarc:zych, ~to kieruj'l się z~ubJlem złu..działania. .
~bj"ł SZJUkri Kajo BeJA
o

• •
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Fred Beli ....

Bitwa pod

Łodzią.

E\vakuacja Łodzi przez rosjan.
Noc z dnła t 7 na
18 listopada. -- Łódi -- obozem wojskowym. -

Bombardowanie.
Wspomnienia

dz~ennikarża

Gdyby kt,oś jeszcze w końou lipca
1914 roku powiedział, że Łódź znajdzie
się w Q,Jtn.iu anm.tnim wyśmianoby go
propor..u.jąc u.danie Slię do Kochan6wki,
która iv C'ttery miesiące po-tem stała się
o.dcinJ~iem trontu dwóch wielkich armji.
Wybuch wojny, udeczk3. władz rosyj
6kich, pierwsza i druga .. wizyta" worsk
.niemieckich uprzytomniła społećzeństwu
łódzldemu fakt, i:t mlajduje się na terenie działań wojennych i lada dzień wie}ka nfl.wałnica wojenna: może rozszaleć
nad miasiem .
... Znów jeden lokal bankowy mają zamienić na
Dotąd groza wojenna nie dosięgała
klerni~.
Lodui, to też po wrześn~owej udecz,ce
Bardzo słusznie, bo u nas akcjami I obcą walutą niemc6w z pod Warszawy nikt nie przy
pu:szczał, że grad pocisków,
Siejących
najlepiej obracano w cukierniach.
śmierć i zruszczenie, spadnie wkrótce na
.&IiJiii!iZW W-$'W·
gw MiMwtW&fMliq>M4MV'
mili. iSii5lli&i!AA!!MWm
obecny polski Manchester, tembardziej
że z-bli!ał się do końca ów trzymiesięcz
ny tenliill, którym kon~e~ wojny określi
H nalbardziej przewidujący "politycy".
Po trze,ch miesiącach cała Europa hę
dzie zrujnowana - twierdzili ci ludzie,
a żadne mocarstwo n,je będzie miało po
zdmuchnął
tym terminie sił na dalsze p.rowad.z.enie
ukazał się
wojny.
Rzeczywiście zadała kłam tym przeWczora?szy Slzary i mglisty poranek o- okrzykami gonić doroi'kę. To ZlWrócił,o u- wtidywaniom, a nawet dziś po czteroletbudził wśród pTZygodnych prze.cb.odniów wagę policjanta i O zgroz.o: gdy s1róż po- nich kiwawych zmagania.c& firmameut e
w AL Ujazdowskich niemałe zacie'kawie- rząd'ku spojrzał na dorożkę, stwierdził, że ur,opejski nie jest wypogodwny i dzienie Z ra.cji zajścia, jalcie wydarzyło się 0- brak koca odsłonił wielki nieporządek!
sięć 'l ontów zapalnych we wszystkIch
k'oJo godriny 7 rano z m'knącą dot"'oi:ką na
DO!J'ozkę zatrzymał, a prz.erwa'wszy głę częściach świata może za'prószyć lada
gumach, a raoz.ej wtulonymi w niej w głębi bO'ką za,dumę pasażer6w, z których jed- iskierka, by po,żar wojenny objął ponC'W
pasażerami.
nym był wytwOl"tly męż.czyzna, a drugim nie cały świat.
W pewnym mie~sou z dorot-ki "wyfru- - "dama" na.kuał przejatdtkę do korniPod koniec pierwszej połowy listn;>a
nął" na jezdnię wzorzymy koc. Okryci nim s8.1"jatu 13-go.
da do Łodzi poczęły dochodzić głlld.e
pasaterowie, :tbyt prz,ejęd nastrojami poPana D. L., urzędnika jednej z instytu- odgłosy walki na ilbrzymim froncie "d
ranka nie spostrzegli tego fig1a, wypłrut.a.- crjd miejs1dch, oraz panią M. S. pociągnięto Prus Wschod.nich al. hen Olku~z, Kran-ego im przez ~odmuch w'ia'tru. Spostrzegł do odpowiedzialności za nieposzanowanie k6w.
:natomiast "ulatując}'" koc fakiś pow;lżniel przepisów Q uchowaniu się w miejscach
Jut w dniu 15 lilitopada rosjanie po
czy przechodzied, podniósł go i pOCZĄł z pwb UcUly ch.
czę1d ewa!,(uować Łódź, a ruch kolejowy
pomiędzy Łodzią a Wa<fSzawa rosŁał zre
dl~kowany do min.imum, przyczem bilety
dla pasażerów cywilnych olrzymy\\rać by
lo można tylko za protekcją.
tępić będzie
Następnego dnia opuściły Łódź wsry
stkie cywilne władze rosyj's kie, 3. jedno
zwyrodnjen~e
cześnie tramwaje podjazdowe ~wozić;o
Dostarczanie rządom państw, które c2· ęły rannych.
W związku z przystąpieniem Polski
do międzynarOOowego po,rO'zumierua dla przystąpiły do porozumienia, danych, mo , Władzę pol,kyjną w mieśde "hję"a 1"
zwalczania pornografji, uchwałą rady nM gących przesZlkodzić przywozowi porno- l nownie milicja o,bywatelska, r:l 'poc!yna
rostrów, z,ostało powołane do życia przy grafji, lub przyśpieszyć ich konfiskatę. ląc ,od wydania zarządzeń w 'lprawieom1nli~terjum spraw wewnętrznych cenKomunikowanie wymienionym powy gramczenia ruchu uliczneg.J.
tralne biuro dla zwaIczania obiegu wy- żej rządO!ll naszy~h 1\sta~ i przepisów,
W nocy ~ 17 na 18 listopada rozległ
dawnictw pornograIicznych.
wydawlłillych w leJ matuJ!. ..
się donośny huk armat, wojs!.{3 niemiec
Do kompetenc~ tej nowej instytucji
Pozat~m. "Cent~alne .blUro otrzyma- Ide zbliżały się pod Łódź, zajmując
ttależy m<iędzy inne mi gromadzenie i do- lo p.rzywdeJ b~zposred~lego korespondo Rz~ów, Lęczyee, Zg~erz.
starczanie wszelkich wiadomości, mogą warua zobceml rządatn!l, oraz otrzymało
.. .
ArtylerJa ruemle'cka poczęła rauc
cych ułatwić śledzenie i konfj.skow~nie polecenie komunikowania tym rządom
wszelkiego rodza;'u pism, rysunków, wi- sentencji wyroków zapadłych u nas w gwałtownym ogniem miasto następnego
'.
f'"
jud: dnia miasto nasze znalazło się w ogzerunków j przedmIotów pornograficz- s~rawach o szerzerue
porno gra lI.
nistym kolisku płonących wsi okolicz..
nych, kt6rych pierwiastki składowe manych.
ją· charakter międzynarodowy.
.
d
Prze·d mieścia Ł od zi zna 1az ły SIę po
s11lłym ogniem artylerji niemieckiej, a i
wśródmleśdu poczęły padać pociski.
W rubrykach kronik 1 poism łódzkich
Quineł, urzędnik
dzień w dzień znajdowały się wieści o
lrupa.:h. rannych i pożarach. Wiadom,Jś
s.tała odznacrona pierwszą nagrodą i P0'5i- ci te wskutek niezwykle os~re'i cenzury
Jeden z pOl1loniejs:zy.ch fabrykantów kaT' ła wszystkie WlSlpÓłza.wodniczki.
wojennej ni'e dawały na'le*ytego obrazu
mdk6w w Pary w, Vemb!J'ez wpadł na noUO'Zynił się rum'oT, a młodzie! dla 1'0tv eh strasznych dni, które d:dś jeszc7-e
wypoomysł reklamowy. Wwuściq nowy ga zyskania podQlMZtt1, hurmem wykupywała
przez pryzmiit przeszłoś":1 WYWOłllją tak
tiune1k karmeI1ków które'zawijał w papier- ctilkierlci. W końcu dowiedziano się isto,t - sha'Szne wspamnien.ie.
ki z por:tretem 1k00bi~y, 1"ze<Czywiście wy- nej prawdy. Do portretu "najpiękniejszej
010 cO pisała jednĄ x gazel łÓ-lzkich
bitnie pięknej.
kobiety" w p01"ozu.miemu z cukiemi:k-iem
między wjerszami w dnI:! 19 1istopod~:
, Poopis pod Fotogr;afją opiewał, te po- p'orował ul1"Zędnik jec1nej z fi1jd POCz.towych
"Naokoło Łodzi d:de;ą się takie rz;c~
<lobizn,a nalezy do panny Adeli Jacqut8, Jan Qu:inełt, przebrany za kobietę.
francuskt, która w Nowym Jotiku na kon
Figiel uda'ł się w zupełności, o co też
kursi.e pows:oechnym .z.a swoj~ wdzięki ze,. fa.brykanłcwi wyłą,cZlni~ .cho.dziło.

Ale psotnik wiatr

me.

realilOWali ~en OmiloW.

koc i oczom przechodniów
drastyczny widok.

Walka z pornograf ją.

Centralne biuro przy radzie ministrów
jawny bezwstyd i
moralne.

najpiękn.iejszą kobietą w Paryżu.
Jan
pocztowy.

Kto jest

j

---xx-Nowe pokłady radium.
Pani Curie Składowska badała je na miejs~u.
Prasa rzymska donosi, ~' w dolinie
pr't-y wios'Ce Lud's ia , we Wł'oszech w po
,\~iec1e R01::caforte, znajdttią się i~amieniołomy, z których przy pOOt11ocy dynamitu od w-iehl jU2! lat odrywają, c:ię bryły
bard:zo twnrd~J(>o kamie11ia.
W cdłamach tych z.auw.tzono ~1dono
Mltą twardą mił~\I~ 111ine!.'ltlną. \V lnhur;l
torjnln n-niwcrs)'tctlt w Ttllyhic maSI?
pctldano .anrrli;rie i domyślając si~ istnie
ma w niej radjl1ln, Z,ł07.011C o lern raport
rzeb wa' ce' w Par żu w nalazczyni

l

radjum pani Curie - Skłodowskriej.
,
,Nasza uczona rodacZlka pO;e<Chała na
m~iejg.ce i fakt znalezienia ra~'ium potwiel'
dziła, przy.czem stwierd.ziła, że jest to
ir6dfo najohfit'3ze z Q;lOńlięd1.y 7Jnanych
ha śWllecie, DopooohnrGh wynik(rw do
· s"ccłł rÓwnież many w nauce chemik
prof. Porlela przy uniwersytecie w Pizie
przy kumil!nio!omach Ll1risll ma być Z"..
lo:~ony iJ1!l~yŁut bC7.niczy, gdy2 wod.y IN
.pobliskiej rZecze uznano iako l'adjoakt wne.

światowej.

czy. jakich miasto nigdy nie pnetywato.
Hu~ armat, od który.:h DiUry drtą w
jlosadach, długie obozy 1. rannymi Uej
ranni w tramwajach, wymarłe ulic~ da
ja słabe pojęcie o tem, t'e; się' d2lieJe u
na.s,
I laktyez.noie żaden. najbardziej pla..
styczny opis łych tralZicz!'lych dni
tdoła odzwierciedlić tych straszft'rctt
chwil, kiedy śiruerć ctaiła się za katdym.
węgłem domu, a niewid()C~ny ruepriyjalnieszka.-1com Łodzi grozi śmierć głodC)
ciel raził spokojnie miasto deszczem po
cisków. W mIeście O'toez,oJlym ze wszyst
kich prrawie stron przez walc~ące umje
zaczął dawać się odetuwać bra'k środ
k6w zywnościowych. Grozę sytuacji
jeszcze machinacje spekulanłów 1 którz-i
po'Chowali. posiadane zapasy, wytwarzając w ten sposób przeświadczenie, ił
mieszkańcom Łodzi gl"Om Śn1ie!J'ć gło,d!)
wa.
Jedynemi apr,owidenŁami ludności by
li żołnierze ro!)yjscy/ którzy sprtedawaH
zupełnie otwarcie m-esztą, produk,eję
piekarń wojskowtch oraz zarekwkowa.
ne towary żywnościowe. Drożyzna wzra
sŁała z d'rtia na dzień: funt chleha kosn'O
wał 10--15 kopiejek inne artykuły wtro
sły o 300-400 proc.
19 listopada Łódź przedstawiała sob~
jeden olbrzymi obóz wojskowy, a do cen
trum miasta rozpoczęły się wędrówki
mieszkańców przedmieść, wyewakuowa
Dych ze ~wych mieszkań, które pozosta
wiano na pastwę ognia i złoczYŚr;ów.

c..

W~oroi[e

z wojny

W midcie rozpoczęła się istna _ - n't
W więks2:0ś,oi domów
miesz: "uicy
przenosić cenniejsze rzeczy oraz pościel
do piwnic i &uteryn, zwłaszcUl W dziel·
nicach, położonych w pobliżu dworca fa
brycznego, gdzie grad szrapneli i granaŁów padał bez przestanku.
Nad miastem ukazały się aeroplan,.
niemieckie, które poczęły rzucać bomb y.
Konstantynów, Widzew, Zgierz, Pa..
bjanice opustoszały całkowicie. W cią
gu jednego dnia na Widzew padło 20 gra.
natów, a ofiarami ich bylo ośm1u uhitych i 30 rannych.
20 listopada znwa bombardowanie
miasla ... ' ~:: Wo;S~:'l. . ~,.,.::< . . dd~ dosi~
Iy punktu kulminacyjnego. Ciężkie uma;
ty niemieo.1de ustawione na pozycjach
pod Zgl!eTZem po'Częły razić prz.edmieścia.
Baluty, RadoJ5oszC'z, Zunardz, Wio
dzew stanęły w ogniu.
ka,

Pieki~ 'ny syk lecących pociskAw,
si'ra szii wy huk eksplozji, trzask wruląeyeh się domków, rozpactHwe krzyki
mieszkańców, jęki rannych, płacz dzieci
wszystko t,o mieszalo się z odgłosami wy
strzałów i turkotaniem karabinów maszynowych w jakąś straszliwą djabelska

symfooję.

Ulice Łodzi zamarły... Od czasu d.
CzaS:l .ty.lko prze~ opustosznłe mia~to
prze1ezdżała pędem kar~tka Pogot,owla,
auto wojskowe lub sŁraz ogntowa".
Pod wiec'iór !kzelanlna ucichła ... Ty~
ko krwawy wjcrucc płonących wokale'
wsi przypominał o burzy, któt"ana ch Wf
lę tyl,ko zadchła by znów rbzegrzm1~ó
na,d miastem tysiącem p'ioru1l'(Jw".

I
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Koncesjonowane biuro porad i

zleceń

administracyjno-skarbowych.

PIOTRKOWSKA 64 ŁODZ TELEFON 30-48
(w podwórzu, prawe

udziela porad

•
pl$Ze

załat\via

wejście,

we W'w.ystkich sptllwltch
wyell l tnło'rrhanJowyctl

parter)
adminłstraryJnych,

lu,dałko

rekursy. podanIa, zał.alerull, memorJ!dy.
zlecenIa fnteresaJlt~w we wszYlltklch śpTilwacla
ni~tr.lcyjlln.sl(arb{)wydl.

admł·

i4~5-12

Biuro otwiU'te codziennie od 9·ej ran'!) do 7-4Jj wiecz. be: pr~e!'w:r.
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Nowa era radiotelefonii polskiej. Kiedy

będziemy

mieli

Dzisiai. gdy !"~orząd:zen.ie wykooarwcze oswobodnem kO!1"z:}'Isi..a.Jniu z rad~o,telefonu 'Zomlo jU± wyc1wne. mch radjowy w
Polsce p1"zyjlIIluje ooraz większe rOZlO1i,ary
i coraz więcei łodzian zrus.tanawi'a si,ę nad
k~em aparatu. któryby przynliósił ref~~ myś1a za<:hOOn~o-eU'rOip,ejskiei i zapew
rul bez:po~rednB. kontakt z daJe/kim świa-

tern. Do u'1"Zędu

pocz;t()\vo-te~'egraficZ4lego,

skąd należy otn')"Jllać pozwolenie na msŁa
IIwję. llaplywa wi011ka oość pooań, przy'ezem kaa:d'y p1'a.gnął!by być pierwszym
sz:częś.Hwym p,o oiadaczem Tadja. Ruch ten

pnytehodzi do nas z pewnym op6źnieruem
bo na Za<:hodZlie tuż od dłtliŻsze,go czasu
rado Jest mezbęooym sprzętŁem domowymi jest uwaiallle tam za ooś z.upewe
~kłego. Sl,aTOillY rozwój t'a,d'ia na całym świecie !kate WTÓŻYĆ, i~ u IIlaS dosięgnie on szalonego nap~ęcla. a udo.skonalei pdtan~enie aparatbów przyczyni się w
aeszcze wJęMz.ym stOipln iu do ich l'iOZipO-

ma

własną

Szalone zainteresowanie i popyt na aparaty.
stację broadcastingową? Komiczny wróg radia.

-

wsz,edmiecrl!ia.
Ipowietrznych o wys,okiem nalplęcdu np, daola" w Paryżu Z~ względu na swą wle!Co utrudni u nas w pewnym względzie drwlów tr-a.mw.ruj'o wych) ujemnie wpływa ką energię i wspaniałe programy jest bez..'
normalny rozwój życia radjowego. to prze na odtwarzaille dźwięki w aparacie odMor wą'bpienia najl~psza i najpopularn.iejsla.
dewsz)'lst1k iem b1'ak w kraju fahr)4t i wy- czym, PrÓocz tego k'oll'zystanie i ooclległy'oh
Z powyżsZleg,o widzimy, jak wielkie
twórru, produ:kuj.ących odjpowiednie apa- stacji bro,a dcastilllgowych wymaga bardzo Zl!taczenie d[a' rtlchu raru()Wego posiada
raty i prz')"l'ządy. które obe'c nie zmuszeni silnych i kosztownych urzą,d~ń o&ior- dobra stacja krajowa; to też stworzenie
jesteśmy &prowadzać z zagrani'er,
czych, nie zawsze dostępny4' cNa sz-ero- silnej i doborowej pod względecm pr-ogra..
Drugim. baJ:'1dZ>i-ej poważnym s'zk'Oipułem luiegoogółu.
mu centr·aU br():aJdcastilllgowe1 jest paląe~
jest buk włas.neJj sf,acji nadawczej (Bro,adPozatem, wyłączając pro&uk<:je muzy;ez kooie'CZIIlJością,
castingu) w Polsce, kt6ra jak wiadOttno net wszel'ki'e wytkłady, odczyty i k'o muniŻywiołowego r'OZ'w-oiu radjotelefl()l1ji 11
fest d'Opiero w stadium orgamizacji przez kaJty są wyglaszane w języka.ch obcych; nas nic rue jest w stanie zatrzymać i ŻY'"
co. zmUSZeł'J1 jesteśmy korzystać wyłącznie nie zawsze są one u nas aktualne i prz.y- czyć jej należy ja:kn,ajwiękS'zeg'o rozJkwiltu.
ze stacji obcych. 00 nie zawsze i nie dlla sto's owane do wymogów naszej pubHc:z- Nat~ia<st z uśmiechem po.błażania należy
wS'zys'fikich jelst wyg'o dne • a po'z atem o,g ra nos'Cl.
przeJść obok taldeg'o wr.o ga radia, 'który
ni~za z.na:cznie korzyści. jallde druwałby aTalk np. TU'ch r<IJdiowy we Fran<:ji ogra jak np. pewien właścide'l kamienicy przy,
par,at. gdybyśmy iuż !posi:a1da1i "Brorudcas- nkza się wyłącznie do k'o olaktu jedynie z UJI. Prez, N-arut,O'Wicza nie pozwala swemu
tingli w Warszawi~,
wlasnym kITai'em, Czy to z paUio.Łyzmu. Iokatoro'w i t1JOliMcić na dachu a.n.tenrny,
Odlbieranie emisji radłowy,ch z Paryża czy z zachwytu nad W~SltlJeml doskonałe- motywując swą odm.owę rem, iż rzekO\tDQ
czy Lond'ynu w czystym i wyTMnym rrui stacja.md nadJawez,e mi nikt tam nie chce dach m'oże ulec przez to zepsuciu.
brzmieniu jest uz.aIeż:nio:ne od warunIków odlbierać stt.acji zagraltlli.czn')"ch, W istocie ' Na szczęście takich ciemnych wstedtJ
atmO<Slferycz.nych i sŁosun-ik,ów }oka,l nych Francja posia'd a kilka wyhQTIowych stacji lników zu1a jdzie się w Ło·dzi niewiełe.
(oibecnO'ść ed,e ktrycz.nych przewod'nik.ów broadc,a stingowych, !Z któryC'h t. 'eW, "RaJongg. ,
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Trup na boisku
foołbalowym.

Oślepiony zaciętością grac»
kopnął przeciwnika w brzuch

i spowodował śmierf

Nowa literatura
łódzka.

natychmiastową·

lJ'iVlkf/fi
Ody

W

Podczas meczu piłki nożnej w Umó
ges, we Fran,eji. zdarzył się na boisku
straszliwy wypadek spowodowany brutaJlnością gracza.
Jeden z ucze'St.ników gry, 18 letni AD:
!o.ni ,?e<rle , ~trzymał kC'.~.męcie w brZlU~
l w ClągU ki!kunastlf mrnut zmarł pn~~..
mo narychml'ru:t~w~J p.omo,cy leka~skieJ.
, ~prawc.ą teJ s~lerC1 był 20 letni foo.Ł
bahh~tał' k tory łradtuląćc hono; s":kego klduhu
c Cla -o'b e'Lwa nl pue'C'lwm a o zna
czająceg, o się wyjaJkowo dobrą grą i cel

oczach dwoi SiA. '

Łodzi ukazał się pierwszy zeszyt blu
~
letynu protestu weksli. Biuletyn zawiera
_ ItNiew1i,rudtoillllo, kto i ki.edy wyna1azłj &zieclc,o. sa::częśdal Aż tu nagf1e cJioW'i.a&uje
przeszło 3()OO firm ł6dzkich ł zamie;sco- .aillkohol, przypuSlz,eza1illle jednak było to my się pewnego cLnia, że Wilkt,or powiesił
wych, które w ostatnich miesiącach dopuś- w czasach prre.dMstorycznych, bowiem &ię...
cify swoJe weksle do protestu. Wśród tych wszystJkie zdlM'zeilllia uwiecznIooe w hilSt.oDługo myś1e1iśmy i debaŁowafiś>my n,a,d
łJrm znaJduję się nazwiska wielkich kup- rii są bat"ch!o piiane.
przyczyną jego śmierdł która wawalo się
c:6w".
P"
al h "
"
k'
' a k ta
ł
ta,.
(Z prasy.)
.li
I'Cle lkodni°?Ilu l:~t n;.alO~~ r~:cz~ bar- ~e n~wle' Al?o:os1:ande
Ty
mf ą,
wZ'ł pow.sze p~ al,;:t.il!.o~C!~ ~l,e SIę go 1~~'~lcy ,.. , Z u przr~a : 1et;n zna eZ10no nościa strzałów,

"w

dk'

NaresZlCie tóidi zlddbyła ,się na. włas
ny. 'orygilll.aJny. nie pochodzący am z Rosji
ani z Niemiec. a,ni z FrailliC,~. sw()isty. nier?aletny. typoW'o ł-ód:Z1kti Ikr.zylk. a raczej
",łsik dus'zy,
To nie fulturyzm.
im.ariill~ZlO1, aru ak
fIl,eiWl. w te:m niema pawl'D-4"apug1.'zmu ani
,lSn'obi:mnu - cowy p!'ąd 11lterac'kd samol"zuwe wybuchł, ja.k sŁraljlk w faibryce, jak
pożar. jak gniew pedilcu'l"Zy~tIId, gdy j,ej n~
delpnąć na oddsld
Dotychczas Lód't. 1a,k ~om.na petnSj,onarec:cka ukrywała swe ~eslzyty z poezjatmi. dramatami, wodewilami i O{Perełkami
zamkniętej szufladJce i nikt nie wiedział
ijakięm cuJdOlWlllem d!iiedątł!kiem jest ta nie
pozorna. wie1c mie umorusana i niezbyt pa

am

Iw

ch.nąca Łódź.

z~_ ahz'rza w
. '1~:~-~ kt'l e sWHlft~c~ne. ,a
,a, ' !{~n o 1CY ską ~'o,;aWle. Ó1'IZ,kY hP~wlę<:aJą
saę Ula 1u d Zl OSO]; JllSZ'Czą a -o' (h,
A~lk,0h.()1 we W1SzySltftdeh jego postaciach
wywotUJje anM'ogkzn.e skut.ki - ł'ozwiąmt
je mudlzi,OJll języki
P,i}ani mówią pTa;wdę. to jest ruez.aporze
c~a1nym faktem i d1atego pijani idą przeważillie do aresztu.
.J: •
P rocz t,'e,g o aMtohod cz.ynt, z Iu,OIm
optymistbw li dlw,oi im w OCZClJch co. jest be:zpo•
.J_!
' 1 d:
._1-' "
sre~lJ!l:lą przyc,zyillą wIe u 'UwnyCIll t,al emniczych ·tragedji.
.Jeden z przyjadół moich pOipełnH w
-~_lLój""
zeszłym TlJ'l~U SMI1vo ~' L'WO,
Był to cMOipalk bard'Do hogatv, M&y
uważa,ł na skręt.ach. nie przejm";wM się
J. l'
'
'ł
-~'t k'
e l'e>ga,nc'k"1, lthe
1Jgent
y~ me roOS1. PUlt y I.

Aż oto dnia pewnego :tJa.lent. jak ol:iwa mia1ł względnie miłą

wypłynął na wiench a wraz z nim Łódź

-!kolebka lilowej cywi'lizacji. nowej smuhl, nowelj ery w dziedzinie twwC,7)OŚci litJeTa'ckiej.
Botel Jak 111IoŻ«lia była tak d'ługo nie
~edzieć. fak,l e SkartJy kryją się W' ty;ch
czerwonych cegła.ch faJbrytk, in ełoGl:ci poe,z ji ma w sobie kaŻldy kupiec za ladą "ubłechnięty pod względem twar,z y" do ku
ipUfąC)'Ch za gort.ów<kę/
Jak bard2'X>. bardzo cle1'piało biedne
,moje miasto. ukrywając w 's wych tle bru,kowan}'l<:h piersiach ty:le ruewypowiedrla:Ift~ tęskn~y, tyle ha.m'O'I,~'a.nego żalu. tyle
'łU'ewysłOWlOlllego czasu- ...
O pierwszej ' nowej książce ł6tł&iej
••Biuletynie protestowanych we~<GH" do.wie się niecługo ugrao.uca -- !kto wie? _
mo1a ... mo:bc Vl przysdym Iroku Łódź O!trzyma .na.grodę Nob1a i wyjedzie. ;aJk Rev
monit, na kurację do NilCei.
•
A p. Roman Dm-ow.ski powt6rry stowa
~e niedawn~ do 1aureata Nobta z ma-

teściową,

~s Jr1 0 ' p1san~ p~'Le MsmleJcl~, t • •
Brutalnym graczem zajęła się policta
W " ltekmo~ęzbzyc "~~.:un WIe eSC1IQWe.,
osadziła go w więzieniu.
SlZys ' o. mI rzyu1o ...
Po d~ug'kh me,dyt.acjach spadła nam
łuska z ~CZ!tl:,: Wtlkto'l" PT,zys~,dł kryty<:z- Amerykańskie
ne~~ d.nIa pl~any .. ,
dr~a,ch spot~~ł
.
~
tesclOw,ą... A ze dWo.l~O mu SIę w 'o'C'zac~ ..
Fmna amerykańska Go'o dyeac lep..
b !ak~ to.a'1 ,",:ygł' OS'li Paill~~ Brz:ski w pelin CO'l'lpratioo w Akron og'ł',os4d:l8.. że jut
g~ me'cI~ Je eJ z po rzę. y
re aur-a- przystąpiła do budowy olb~zymlego. balo.
CJI łóclzkll ch .. ,
nu -stte o !S d
d' .
t
tI t
Towarzystwo byl,o bard:z'o Bome i !ba't k' h roi:."'o o iO' ,rOlZ Y [aTJJdsa an Y'Cb
d
. t
b d
ł
lC ,
zym en ma y
wa razy
zo,Z'a dnawe: d·
z.a ar 'z,o
t 'vte.s'o ~ .. ,, . tak "'I'ę'-,-Z'
., J:\j5' y od b"lo"'u Z R 3 l' będZil'e mI'a'"'1
'
Je ,'D°d,nło",' UZ<O'. Pl, o leS'ZICzet'kim~Hęcb,eIJ., d pojemności 5 m1'11onów stóp kubicznych.
;Q~ po me ' u?lJlll ~~~sle ws'z ys
lelS!la - Fia:rn,a Goo,dYe1ł!r C'~kała tylko na przY'.
nilkom "dWOlło SIę w ocz,aiC'h ..
bycie Zeppelma ruemteCikietfo aby się
P dn'
,
r
'li
N
tfu
5 •
o leoenl wysz '1 na u 'cę .. , a 1',0 5 prz,e~olllać jakie hrzeba jesz.c.ze ~M>tos'ozad'Wo.ił" imsńę poHcjanlt a w d'w,a mieć
l'
;
k .
"
.
~iące potem zapJlaciH po '100 niedwoją- ~a . u .epszedm~ d Eery- anl1 e d J1lZ . s.!,~
b ę ą mo.li,l
' ;d()tych grZ'YW'ny,
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Przykry wypadek

Historia pewnego klucza hotelowego.

Walji.

l

Kore~l>oodeIllt k-openhaski .,Chicago
Po przybyciu do s.iolicy Danji FreuTrihune" donosi o nieprawdopodobnym, chen zwrór.1ł się do owego hotelu, ~dzie
a jednak prawdziwym wypadku, którY ZA- powiedziano mu, że klu'cze lakie od wielu
szed~ w Ko,petrhadz:e,
.
lat już nie są używane, Po przejrzeniu
,
. t
h l'
" t ,f'
'_
Przybył'}' ruedawno z v.ry:prawy pod s aryc
tSląg gosCl na Ta lono na n·azwl
biegtM:Jowej znany dU{151K; ~czony Plot; i sko ameryk.ańskiego baoacza stref półFret!~hen ~.11a,1n."ł na p'ói'nocnym ~rz~du nocnych, Swi.,Pta, który .przed kilkunastu
'":• .1 •
1.)
e
1 t
b"
, .
d" d b'
Gl'e llla~dji zagrzebana w 'lodzie i śn1edll Ja y, wy !eraJąc S!ę 'IN po roz 'o leguna
~,
.
"
.
<>
zajmow8!ł 'pok6j w hotelu i o którym od
5'k rzynKę, pozostawIOną Wldocz,rue przez t . 'h T
' . , " bł' d
innego hadacza. przed kiftkunasŁu 1,a ty. Li- ej
WII'l nt JU~ meet ot Wl~ °So:ft .
st6w i dc'lmmentów. znarcluiących się w o'ł ' zesz? ~god mu nze d
ZIJ~!-'krzyn-ce nie mai.'111 tut było 'odcZVltać. na- Wl S!\ w .o~end a z,e., ce em o s:anlj
lomiasŁ do dużego miedzianego' k~ucza p:rzygo owan e , l'~glel wY'Prav,ry,
am~.
przytwierdzona bvła iaJblicik,a noszaca on. w owym hotelu. 1 zarządał numeru, kto
• ci.
h " l'
K'
.
ry zaj'mował przed laty piętnastu Jakież
nazwę
,e nego. z . ole! w Qpenhs. dz:e,
b y ł'
'
......___
o lego. z d'"
zlWleme. k'la dy wręczono
mu
łVI$&fili\1ii.JJZ2&Ji
ten sam klucz od p'o koju. który pozostawił przed tylu laty w skrzynce na brz.e~u
łódzki ... !la tle hru g ~t:.wki St ,f Z'
Ie1i'ką tTarwesta'O)ą'
~I
u o.w
• a e an e
_ K"'
..h .... a L' lKrz:l
_.J_·!I Zasz,c_,
or.toh,
'
,
rom3iki wyda drugi nakład "Snobizmu i po Gr enIand-ji!
"""'.......
.... Cl nle..l"
'l . L.' ,
kul
wiMlzuu. bo być J; _..I
'ć 1_
~LępU Z uw~ ęunle'll4em pneWl'otu
.•
"t-'
J..OUZ1ą ( nie ';lH.e Kana- tm."aJ.n~go w Łodzi,
hzaC]l ~st wIększy zaszczyt, n1i być l,au, ,
.' ,
, .
reatem NoMa, Natomi,a.st ogromtue 3ię de
Now:) l~eraturze ł~dz:klel ~, progu !e1
&zę z .tej garsitkI dolM'Ó'W wpływających de powSlŁ;Ml~a zyczę. by SIę rOZWIJała mnle)
Twej kieszeni, Nie m6głby wybrać 'l epSlZej p,001ysln}e, co zresZTtą ~eży o<d u.czdwośdrogi".
Cl kupcowo
Pan Karol I~QWs1d w aajb1imzym Tenutt mdu1',a,1ny: wpływ uc:z.awośd ku:l1um~'fze Ił~iadomości lilter,a ckich" z pewJpie.ckiej na rozwój lirteq-aiury w Łodzi.
n'~5dA na.~e O ruez;rozu,nUaa.stwie poezji
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"REPUBLIKĘ"

księcia
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ame.ry.ka!skie do,t1!osz~, O
kt emu U'ległbytk:siązę
A a po czas
egoroC'znego p,o
u 'W
met'Bydące.
t'i'"
U~ , din
,~
ę
c w 60SC1ill1e w !lJll ,el e.go z IlU'l, d'
•.t!. ńsk' h
k"
lar
e~ow łkTy~ar le bI' k~ląZę ~ ~a...
nWo I~~rw~
ąpIe 1 W P? ~Slktm. Sł WIe.
5'ł~><t.KUJąc pewnego dni a. Ja
m'La 'lJWy"
eza' d
d
k'"
'ł że
,I o wo' Y.
SH",Zę me zauwazy ,
miejsc eOlb rane de Sikoku jest zhyt płyt..
k1e i uderzył z cał,ej siły głową o dno
stawu. Zemdlonego wyciągnięto z wody
i odnielSiono do wi.{łli gdZ>ie zaledwie po
dłuż'S'zym czasie pr~ys'Zed!ł do pa-zytomn '. W
d k t
' flit
., tf •
OScl,
ypa e
eil1 mo,ó pOCląlSnąc za
sobą faŁa,
l
ne
na'sltępsŁwa
szczęściem
dok. .L
•
' .
•
•
tO!zy: zawnych grozny,c h skutlkO'W me prze
Dkzienniki

\VzYjIi' rymd wypadfu.

wtduJą.

Wróg warko[zy grasuje wBerlInie.
Berlin, 23 listopada'.
Pisrm.a zajmują się oryginalnem.i zajścia
rrui uli czn,emi , Od kilku :1ni uwija g.tę po
najruchHwszych uHcach jakiś nie:many a.
mai'o r fryzur "a la paź". który obcina kobi.etorm wa'r'kocze, W tymsamym czasie po
jawił się my szkod1iwy żartowniś, ktÓł'Y
g;asuje w wagona.ch tramwajowych i wy'"
ClJla z paltotów damskic;\ trójkąty i kWĄ(
drąty materjału niszcząc je zupełnie.

fabrykanci zgnilizn)T.

Czytamy często o kradzieżach, malwersacjach, morderstwach we Francri.
teraz znowu opinję fra1ltCUska w Pał'yżu
wstrząsnęła nowa afera, gQdząca w moralność, która może jest nd~beZ4'i~czniej
sza nawet od pojed:yńczych zahójstw, bo
zabijająca powoli, deprawują.ca całe ma
sy ludności.
Idzie ta zgni1!iz,na życiowa, w postaci
niewinnie wyglądających' brosrurek o ty
tułach ozęsto poważnych, historycz.nych
a miesz.czących w robie s-teki wszeteczeństw, ilustrowanych pornograficznemu fotografjami, które docierają wszę
dzie, a co najsmutniejsze zatruwają mlo
azież. Cała ta sprawa ni~okoiła od roku przeszło pr.okuraŁorję państwa bo por
nograf1czne świst-ki wpadały i w ręce u
rzędńi·ków prokuratorji i były przez ruch
'Czytane, ale tródła nie zdołano wyśle
dzić.

Dopiero przed kilku dniami udało -się
wreszcie prokuratorowi dotrzeć do jądra
• pra~.
Sędlzia śledczy oddał ~ł~ te aferę w
ręce znanemu ze swych zdolności na po
lu śledczym. p. F aralicq, komisarzowi i
ten z pomoc~ brygadjera Clement dopomógł mu do wyślledze.nia lud'1Ji., którzy w
sposób cyniczny za pomocą książek roz
izerzali pornografję.
Zdołano skonstatować, że założycie-

1am.i tego

roooniętego na wielką skalę
l'rzedsiębiorstwa są dwaj bracia Jerzy i
Robert Btiilffaud lat 38 i 39, którzy zarzą
cha.H załoton~ przez siebie księgarnią
~rz'Y ul. Furstenberg 4,

Jakiemi drogami . doszli do wykrycia
na)ki. śledztwo milczy. Odkryto skład
dosłownie pełen makulatury, i ~otografji
pornograficznych. Księgarnia prosperowała od kilku miesięcy, założona z wieI
kim nakładem kapitału, który się rento
wał ich udziałowcom ta:k, że nietytlko za
moortyzował ka,pitał6w, ale wZDogacił i-ch
~ bardzo dutą sumę pienięd'ZY.
Gdy p. F aralicq w towarzystwie paila. Denoix i in'Spektor6w wtargnął na ul.
iBoissy d' Anglais Nr. 39, aby dokonać re
~ji w kryj6wce "wydawców" zastali
'Całe sympatycz.ne towarzystwo przy robocie,
Mieszkanie było zapisane na zazwi~·o jakiegoś niecistniejącego krawca.
Na jaką \Skalę prowadzono całą tę
imprezę, najlepszy dowód że zn-aleziono
druki przewieziono 3-a ciężarowemi au
to m-ohil ami , literalnie naładowanemł
~siążkami, broszurami li łotografjami tre
ści o jednym i tym samym założeniu.
Materjał dowodowy przewioziono do
"iura policji śledczej, p-oezem udano się
do domniemanego odbiorcy tego poplaŁ
:nego "towaru" p. Merlin przy ul. Milton

i posłuszne spełnia-

me wszystk~ch ty(:zeń uspokoiły Rasputt-

na, wobec c2'Jego za-czął przemyśU!wać o
powrocie do Petersburga, nie chcąc wypuszC'za~ z l:ą~ wszystki.-ch wąików ak;.:ji
proruemleckl-e}. Rl:ekł WięC:
_ Przyja.d01u drogi, dzięki ci s.erdecl:za łaskawe u~na,ni'e, kt6reg" mi da;eSl: tak dobi.tne dowody... Daje mi to bodż
ea do jeszcze usHni,ejszej pracy nad zbawieniem Rosji, dodaje otuchy i wiary w po
myślne wyjście z ciężkiej sytuac~ ... Leez
dręczy mn.i!e, ż,e jelitem ta,k od wszystkrego dateki.. .. Teraa;, gdy upewni~em się w
Ill-ezłomn·ości twego ~aufan1a, pvagnąłbym
powrócić do Pteresbruga, by, będĄc na
miejlIcu, móc lepitej śledzić za bie~iem
W)'!pe.&ów ... PostanO!wiłem wyjechać n!l~
tyc:hmiast, najbl.ilższym pocia.giem,.. Pra-

me

węgierskich,

a nie zostawił ani grosza.
Ciekawa afera spadkowa w Budapeszcie.
W Budapeszcie zmarł w sędziwym wie
ku psychjatra, prof. Ernest Moravsiok.
Trzy lata temu, mając już lat 67, poślubił
on młodą, prz'Yst'~ną ~annę z najlep~z,eg.o
towa-rzyslwa węglerskleg-o. Będąc WlaśC1~
cielem świet:nie prosperującej klllini'ki, pro!
M()ravsick uchod:oił og6lnie Ul mi'ljardJera.
Bogactwa swoje macz.ał on ścisłą tajemnicą i nikt, nie wyłą~zając uroczej małż-OI1lki, nie wiedzdał, gdzie Jok()!Wl8.ł profesor

Piaroów koron węgierskich. Dofychcz."
jOOn8Jk, mimo UiSi!ny(:h posrukiwat1, nic
natrafione n.a naj.mniejszy ś1ad zostawi'onych pieni~Z)'. Ni? od'nalez~ono w pozostałych po tlJ!!Il papIerach, am je&n..ego kwi
~u, czy mego d-owodu.
Władze wę{tcrslde rozesłały C)'lIktl'la.
rze do w.S'zyslkich tamŁefs'Zych batików- z
zapytaniem o depozyty prof. Moravsioka.
Nigdzie jednak ich nie z.nalew:llO. Przypuszczają, że niehoszczyk dOlkoo.ywał o~
peracfi ~iecięim:Y'c-h pod innym naz.'.'Tis~
k1em ,by 1lJI1i'knąć -wieJ,kich podatków.
CałyBudapesl't, zainteresowany tą sprt!>.
wą, ś1edzi z ciekawością m p o szu kh'v·a.·
niem młodej wdowy. KiJkun-astu detektyw6w onarOlWało jej swe usługi. W,.zystlkie
pos.zulciwanil.'. okazały s.;ę ;'eZic::k.rlec"_lle j
mł'oda wdowa przekcnał.a się, ie wv~?b
za SJtarego męża z "mi~-ośd".
'

Nr. 22, oraz: do intr.oligatora ul. Seine 54
p. J'osse, u którego znalez.iono okO'łO'
10,000 kilo już go~ov,..ych bI"OS'zur, z ~ó:ż
norodnemi tytułami historycznem~, opatrzonych nazwiskami zna,nemj i szanowa
nemi. Wewnątrz tych "dzieł" obok skan
daI1cznej treś<ci, znajdowały saę ZiUlpełnie
sw~}e kapitały.
"niedwuz.naczn-e" rystm.ki.
Wre!zcie udano się <lo kryjówki p.
Za-chorowawszy nagle, p.rofesor czują'C
La1l:glois, d;osŁarczającego łych cieka- bTislki !komec, chciał powierzyć t.onie tawych fotografji, aby go zaaresztcrwaĆ.
femnkę kryjów\1ci, gdzie ukrył mBIooy.
Zastano go przy wywQ,ływaniu klisz NieSlbely był,o już zatpÓŹIliO. Zm.atrł w chwi.w czem pomagata mu jego wna. Fab-ry- li, gdy -chciał ohłaśnić żoni~, gdzie Z1lajdukowano tam specjalne zdjęcia, któremi je się mają.tek.
potem ilustrowano książki, lub wypusz
W pozo&ta",1.oo)lTO te.stam-encie profesor
czano w świat całe serje po-czt6we-k, m:anuje swą żonę jedyną spadkobterczysprzedawanych później po kawiarniach, nią całego majątku, ~ffYnoozącego 12 minocnych lokala-ch itp.
C2:ęść tych pocztówek była kol·oroMajątek
wana. Ot·6ż do kollorowania zdjęć używa
no dziewczYnE;k w wieku od lat 8-14,
które z czasem - po oswojeni!! s1ę W miiście San Paolo de Lorunda w od 10 do 1 rejsa i lIlIie mał.o Mopotu z O'b-hpan fotograf używał jako modelki do fo Portugalji z.mad starze-c Manuel Drriaga, czaniem przysporzyły komisji sądowej, 0niegdyś kupiec prowadzący handel za- raz wykonawcom osrtatneij woli zmarłego.
tograf~ .
Znaleziono gotowych klisz 4,000 wieI morski.
Teraz dopieflo kupcy i banJkierzy miejkości 13 na 18, i 10 tys. zdjęć przygotoJ.8JkQ -wd.owie<: bezdzietny zamieS'zkał s-cwj, zrozumieli z.naceznie jego n.ieustanwanyeh jut do sprzedaźy.
w Paolo i tylkO' w rzadlkich odstępach cza nych ~a:biegów o pozyskanie drobnych pie
Za każ,de zdjęcie w hurtowej sprzeda su jeździł do Lizbony. W Końcu ia,go pod- nięd.zy.
.ty m-aIllO 50 centimów.
_
róże ustały.
W ballka.ch liZ:Dońsldch przechowywał
Znalezi·one korespondenc'je świadczą
Po jego śmierci z.naffemCJl11lo w piwni'C)' kapitał, który częściowo podnosił i wymie
te towar rorehodził się nietylko we Fran sześć ."'7eL1dtch skrzyń, n:ape.flno.i,n ych !lai-/ niał n~ najc1.r.o~iej'Sze pieniążki.
ciągu
cji, ale i po całem św:iecie.
dwbn'le)S'zą monetą zdaWkową na ogolną ostat1uch dwudzlestu lat swego życla byłe
Bracia Brifaur w czasie trzymiesięcz sumę 200 tys. franków. Monerty wynoszą to jedynym zajęciem dziwaJka.
nego prowadzenia swego przedsiębiorst
wa zdołaLi ~obie kupić zameczek w Lar
!he, ! złożyli w banku 800 tys. franków.
Obu właściciel'i za kauq~ Zlostawiono
A
uniwersyłetowy
"przemysł"
tymczasowo na wolności pod dozorem
policyjnym, jednak zdaje się wstaną oni
ująć w
garści.
Stlr'OWO ukarani za wykroczenia przeciw
.
mora1ności przez rozszerzanie pornoGos podobnego mogło się narodzić tyI- nia. Przedsiębiorstwo ma na cetn intcr~'graIji., (:0 kodeks francuski karze suro-/ ko w. Nowym ~wi.ecie. W Cle~elan4 .two- z erem się .~c,d~ nie ukryw·a.
wa.
rzy S1ę przeds1ęblOTstwo z wlelonuI)'onoW pobhzu m1asta udZIałowcy zakupui~~
_ •
wyro kapitałem w celu ześrodkowania wokoło 300 akrów ziemi, Na przestrzeni tej
swoich :rękach uniwe!"Syteckiego naucza- pobudują olbrzyn ie kolegjum, czyłe.lnie,

w drobnej monecie.

W.

Pomysł iście amer kański.
Trust
zamierza
nsuczania
swoje

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I~md~~u~~cre~hJi~dop~~

.:

Samobójca filantropa
Pozostawił ofiarę

na ubogie sieroty w Polsce.

słana do Warszawy z przeznaczeniem na
wsparcia dla ubogiej dziatwy. Suma ta
już została podniesiona i znajduje się w
d!rodze do naszego mia.sta.
Pieniądze ukryte w odzieży zmarły
t-onął.
przeznaczył na pogrzeb przyzwoity dla
W P 01'ZUoon-ej przy brzegu o&ziezy siebie.
OipTÓCZ 120 dolarów, złotego zega1'lka iŁp
Śledztwo -stwierdziło, iż samobó~ca
znaleziono kopertę z papierami pod adre tęskrui za ojczyzną lecz wiadomośoi b
sem poHci~. Mieściła przekaz bankowy trudnOŚCI IJlaJ.ezienia pracy w Polsce
na sumę 130 dolarów i list z prośbą, aby trz}'IDały go La oceanem.
suma po podniesieniu z banku była wy-:0:_

W mi·asteczku Superiot w stanie Mi
slsipi w Stana!ch Zjednoczonych 4O-leni
Stefan Szczepański rodem z Warszawy,
rzucił się do rzeki i p-omimo szybkiego
wdam.ia się policji w akcję raŁunkową u-

I

I

(159 gnąłbym ter2 bardzo, aby cesarzowa nie
dowiedz;iała się, że tu byłem ... Obawiam
się Dowiem, że gdy ją odwiledzę, nie będę
się mógł oprzeć i zostanę tu dłużej, a to
mogłoby być d1a wspólnej' naszej sprawy
zgubne. Pros'zę więc us]nie () zachowanie
tajemnicy...
Roma~ Z życia cesarskiego
Uzyskawszy i to przyrzeczenie oa cedworu rosyjsKiego.
sarza, Rasputin rzeczywHcie oclrazu pożegnał się i kaz'ał się od'wi'eźć na dwot'z·ec.

SEROJUSZ ARITONOW.

Str. 8.'.

. Zapisa·ł w testamencie 12 miljard6\v koron

Wykrycie w Paryżu ł<sięgarni, eksp~dycji i zakładu
fotograficznego, trudniących się rozpowszechnianiem
na wielką skalę pornograficznych wydawnictw.
Zatrudnianie dzieci przy tej haniebnej pracy. -- Banda
zaopatrywała w te rzeczy cały świat.

Za.rządzenla cara

WH~CZORm"'

.. eXPRESS

-------

stawień i rekreacji, sta.djcn, pola sp.orlowe i t. d. Tu również będą pobudowane
sale wykł,adów, biura uniwersyteckie <l1a
administracji naukowej i handlowej, przed
siębi-orstwa, gmach dla szkoły edukacyjnej na klasy wieczome i nauki specjaLne.
Plan przedsiębiorstwa przeds,tawił dr.
ZoO'k, asystent dyrekcji z/!.rządowi wydz:ia.
łu naukowegO' rządoweJ;!o Uniwersy tet ma
być dostępny dla wszystkich: młodych, 0'sób starszych, d!la kobiet, r-ohcl,nikĆtw, bo·
gatych i ubogich.
Przedsiębiorstwem ma ZUrząd1'lĆ ka.."\.c
Ierz i rada dyrektorów, sk-ł.r. dr hca s~ę Z; 15
os6b. Do wykładów będą pow~,ł..~~ fI~ilep
si pedagogowi~ ame1·ykafls{..y i 7:t~ra.,kznn
Początkowo wykałdy (Jdbvwa-t się będa
dąa 15 t)'lS. słuchaczów.

ze pr:zy pomocy Wyrubowej się to załatwi nr, 137 podrzucit w· kijows'bm p-ałacu TieZadaniem nr. 259 jest wejść w stosunki reuczenki kompl"()(')'.itJjące ddkumel1ci1kj.
b1itźsze z posłem do Dumy ALeksandrem
Jest on groźny, ponieważ będąc ze ,
Teodorowi'czem Kiereńskim. Według na- wzg-łęd6w osobistych, wrogtem S Hirmera ,
szych infotmalCji, jest on "der kommende ma możn-ość skcmprom1\Łowania go. NaiMann". Chocłzi o t,o, aby swych z dnia na lepiej wtrącić Tiereszcz.enkę owJ'tzu d,)
dzień wzrastających wp-lyw'ów nie użył więzienia, a ~Iedzt'Wo ćdracz.ać;
przeciwko nam. Są zaś pOlWażne poszlaki,
2) załączony przy dniejsl.'ym lis.t oj·
że takie właśnie są jeg-o zamiary. Ot6ż nt'. dać pokryj om u resarz,owej;
259 ma sobie powierz.one skompromi!lOlW&
3) dać znać Sti1rmer.owi i Prot~~penie go i wywołanie laki'ego skanda!lu, kt6- iwom, że należy ni'etwloc:mi.'e d"ymisjonoPrzeczucie go nic omyliło. Zaledwie
ry raz n:i ~awsze zdyskwalifikowałby go, wać za.r~d:~ającago ap'!'Owi,zacją. Jego nazdążył przybyć do Ptereshurgn, nadeszła jako człowieka, ft01loru i złamał iego łBt·- stępea, którego wybór poz'osŁawiamy p!'tterrJlinowa depesza, której brzmienie po jel'ę polityczną.
nu, nioeh tak ll1an;pu!cjc, a'hy wyW'oł~,~'
odcyfrorwa-niu było następujące:
Gdyby się oka.uto, Ź~ naMe \'y'ZypuS'2:4 tłód;
,,5965 _ 418 M. G. S. R Nr. 70 posyła a:r;enia eą prz<e~adne, ll1ointa. 1'l1eco osłabić
4) koore.;t;ftre tm;eb4 wywoływać epi.
panu 8ro~trę .M.ataldą, która ma uch"dz:ić &kall.dal, gdyby wszak.że mi.llły być choć demje w większ'Ych m:a9Ła<;hi naj lepie;
za delegatkę włoski-ego Crerwonego Krlry" w peW'l'tej nlienze uspr.awied1jwi'011;~ llAleiy chO'!erę.
_
ż,a. W korellpoll1dencji omaczjać ją będzie- pO!-tlIJpić z Kiel"eń~k11m ;&lk najbez:vngl.ędOddawca nmiejs:lefo p.M.ostanite w Pe~
my n'f. 259. Wyjeżdża ona z Berlina 28 b. mej, .a ttawet - o ile by Pan to nzn,ał u t~sburgu Ul:y o'1ii i ma przywieźć rap,ort
m. i jeooe n.a Tralleborg, Malmo, 5ztOk-\ sto3e .... ne - nie e-ofnąć się przed lU4'eł- 'Pana. N.!'.sra syLua':}a ,,~<.;ni~ jest rOl'lpac!.
ho,lm, Hap-al"!ll'lda, Tomeo. Mars:o;rutę pe- ftem usu,nięciem go. Nr. 259 posi.ada od- liwa. Hmdellbttrg twierdzi, ie uratOl\v",ć
dajemy, aby był materjał do s-prawdzeni,#. ?owiednie środki i ma polecen:re pO!lltęp-o- nas mo"iJe tylk·o zu.p-e·tne ogołocenve fronklentyczn.ości osoby. Pl'ct-opopow p()\\ri- wać ściśle według pańskich insiruk<:ji i tu w$chodnie&o i rzucenie wSl.j'sikich si~
nien się nią Z~ opiek'Ować o tyle, aby wy- w>&>kuówek
na za·chodni. Cała JJ.il.iza L1dzieja w was.
stawił jej -legalny ~~uport i uni<eMo<żliwił
P-Otatem kilka i:a1nyeh deceń:
Zwła!:lcza :!aldy nam n~ gtodzie. Kto sit\
jakiekolwiek śledzen:te lub ?:f!oła ZUTesz1) donieść p-oufni~ cea:'\r~owi, ie Mi- do tego przyczyni O-t'rzyma spccj<rlne 50'
lowanie.
chał Iwanorwic1. Tiere!.%czenko jes.Ł "llie- 'Wille wynagroJzE'cie do'latkowe.
Dobrze byłoby, żeby Mogła. ~ies.1:- błagO'ilA<li'Oinyj". Niech z·ostanic u niego
A. O. G S. G. H. Q.
kac u Frederiksów. Przypuszczać naleiy, zrobi-ona rewizja. Nr. 70 postara się, ab
{D. c. n.,1··
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Powstańcy ś ą

80 osób,

oskarżonych

Katowice, 24 U<s;topada.
Po 9 miesił\!ca.cb śledmwa f'O%Ipoczął
$ię dzisiaj w Lipsku przed eądem rzeuy
Proces przeciwko pł~rwszej OE.ęśei ace8ttoÓ

zed

cy
o

są

zdradę

em.

stanu.

ną amMstję polsko-ni-emiecką

w sprawie otrzymał. Sądzą tu, że p. pr-ezydent Carlon
G. ś1ąska. Rohcnni.cy posiad.a1i te legityma der podCUtS poo,b ytu swego w zeszłym tycje, bo przy ioh pcmtocy mogli znaleźć łat- godniu w Berlinie poruszył również tam
wiej za.r()lhek po IIokorue polskiej.
sprawę ares.żtowanych polaków. Jest rzeZ drugillj Ul giro·ny mąz.ek po-wst.a.n- CLą mllmi~nną, że jak przedtem ~ledztwo
"ÓW ruema ładnych celów polityc:mo-woj ciągnęło się mi~siącamł ł aktu oskarżenia
skowyeh, byna;mnietj zaś niema nA celu 0- areszt(7'wa.nym nie dor ę.cz.ono, chcąc zgnę-

Warszawa, 25 listopada..

PIERWSZA PRZED. WARSZ
Nowy York 5,16
Londyn 23,88
Paryż 27,35
Belgja 25,05

'

DRUGA PRZEDGIELDA WARSZ.
DoIMY 5,18

PRZED GIEŁDA AKCJOWA. .,
WMl)"Ch polaków na Ślą9'ku Opndskim pod
Bank Sp. Zarobk. 6
:za~ztrlem z&ra.<fy rLa.nu za. naleiend-e do
Bank
Handlowy 5,10
z,wiązku porwsła:dców po1sldcb.
Bank 'Zachodni 1,75
Aresrlowmych jest O'koło 80 Mób,.set dlłTwania niemieekiej części G. Śląska od bić al'esz.towanyeh wi~zieniem śleaczem,
B3.ńk Zjedn. 1.60
osr1{arlerua zaś doręez'Ollio tyMco 27-u oso- n~&ty, leez. d1e czysto społeczne i huma- tak obecnie p.o oświadczeniu p. ptezyden
Bank Przem. Lwów 0,3
Rudzki 1,08
bom. Proces przeciwko dalszym oskarl:o- nita1'ilH~ w s1-()SU~l1 dO' S'Wooch odonków. ta Calolldera niemieckie władze sądO'We
Starachowice 0,93
nym ma. się !'()1.IpOOZąć dnia 4~ grudnia
p'09pieszyłr z aktem oskarżenia i ro7JPoOstrowiec 6,10
\'. b.
PRZEWLEKANIE I POSPIECH.
częciem proce.su.
Węgiel 2,35
W Lipsku sądzeni będą gł6wnie'jsi oO tem ,że sprawa nie jest pevm/l dla
Cukier 3,15
GLOSY NIEMIECKIE.
skarleni, rema ma s.tanąć przed sądam1 władt nietnieokich, świadczy również fa.kt
Chod,arów 5,50
sIąs1clmi.
te kedy zwiąrek pclaków W' Niemczech
Proces ten uważają zresztą i tuŁeJS>i
PRZEDGIELDA GDAKrSKA,
zwrócił się de ~emisji mieszanej dla G, niemcy za szykanę, a podstawy aktu 0ZłoŁy 104,80
KRUCHE PODSTAWY OSKARtENIA. Sląska z zapytaniem, czy pt'zynależność skarżenia za kruche, czego dowodem
Warszawa
104,20
Długie śledztwo i niedol'ę-czenie a:ktu do m'l"ląlJku powstańców jako instytucji z jest choćby głos dzisiejszej "KaUowitzer
Dolary 5,43
os t.:t:-icma dowod~i, że władze PTo'kura- okre&u plebiscytowe~ mote być karana, ZeitlUlg" półurzędowego pisma niemiec
Przekaz na Warszawę 5,19
t o:-skie zdają sobie sprawę z tegc1, iż pro- czy też podlega ()na wzajilmnej amnest~ p. kiego V olksbundu na polskim Sląsku,
NOTOWANIA BAWELNY.
ce:; ten jeSlt dd.a ruch bard~o ruepewny. prezydent Caloo.der m.ime kategoryC7JIlych kt6ra między innemi pisze:
Frtld~m jest, że l'ny ares:r.to'wanych ma- pr~testów przedstawicieli rządu niemiec- Wyniki tego procesu oczekujemy
Nowy Jork 24 listo'p ada.
Dowóz; do podów Atlantyku i GoUll
lezione 1egHy; cja związku p 'v łańc6W, klego nie udz.ielił odpowiedzi zaprzeczają na G. Śląsku . z pewnem naprężeniem.
,
który ma swoją siedzibę po &tronie pol- cej, lecz oświadczył że sprawa ta test istot Chodzi o oskarżonych, przeważnie rODot 45,000
wewnątrz kraju 62 1000
skiej, lecz łll'kże faktem ;eS't, te 7JWłt{~ek nic uwiła i wymaga gruntbwnego zbada- ników. którzy wpadli w ręce niemieckie
do Angl~ 27,000
len istniał już przed poo.ziałem G. śląska. nia. P. Calotrder przyrzekł udzie1ić w tej go prokuratora. Jak dotychczas widać
na kontynent 28,000
loco 24,50
~e jest zakm tW01'em okre9U plebiscytowe ~prawie obu ~tonQ..tn odpowie.dzi na piś podstawy oskarżeni , nic ~i\ zbyt szczepaźdz.iernik 23,85
~o, 'te zaś sprawy podpadają pod wnj~m- me. Odpowiecmi tej tw!iązelk pOllak6w nie gólne.

Obostrzenia dla cudzoziemców w Anglji.
Specjalna .łutba telegraficlDa "Ellpr..eu".

LONDYN, 24 lIatopada.
Jak si., dowiaduJemy,
Jedn~
a: pierwszych czynności nowego
ministra
spraw wewnętrznych
będzie obostrzenie przepisów
dla cudzoziemc6w, przebywających w AnglJi.
Minister ~ir Johnson Hlcks
w najbliższym czasie złoźy nowe
rozporządzenie rad::ie minisłr6w

do zaakce płowlui!a.

Na m o c tego rozporząd:::eniB
ma byt wyda o n a z granl- Anglji

z n a na

!l1"' rc;: ~ bf. a

IEm ma

oad-

man. Mini sterstwo spraw we·
ęJf ~ętra:nych ma zamiar r6wnleż
~;)ada~ czy liczba 770 pracownlk 6w zatrudniony ch w ambasa-

Włochy
kółu

za zmianą protogenewskiego.

Specjalna slutb. telegraficzna "Ex.pr.aau".

R

xym, 24 11s t opada.
Dziś na dłuższej aud}encjl Mussotlnl przyjął posła angielskiego w Rzymle, z którym omawiał sprawę protokółu genewskiego.
.
Poseł angielski WYjaśnił Mussollniemu stanowisko Angljl.
Z kół dobrze poinformowanych
dowiadujemy się, że doszło do zupełnego uzgodnienia stanowIska Anglji
ł Włoch w sprawie reduI<cU zbrojeń
oraz zmianie protokółu genewsktedo.
W ten sposób należy się spodziewać, li Włochy b~dą popierać aKcj ę
Angljl w kierunku rewIzji protokółu.
R.
TURECKO _ ŁOTEWSKIE ROKOWA-

ECHA SKAZANIA GEN. NATrJSIUSA
ZA KRADZIEt.

SpecJalna

,łutba tele~taflczna

"Exprelll1l-,

Berlin. 24 listopada.
Prasa niemiecka zarzuca obro6cy ge
nerała Natusiusa, który został skazany
na rok więzienia za kradzież przez sąd
wojskowy w Lilie, te nie wyzyskał wszy
stkich argumentów rzeczowych w obro-

nie generała.

W swej mowie obro6czej odwokat
francuski, który należy do kartelu lewi
ey wskazywał na politykę porozumienia
Herńota i dlatego żądał uniewinnienia
generała Nałusiusa.
Takie argumeniy zd.anic~

prasy nie

micddej me oddz~fały przekonywuiącG
na necjor. Iist-ycznycb oncerów.
H.Z.

grudzi eń 23,98 - 24
styct-eń 24,23 - 25
marzec 24,60 ~ 62
kwiecień 24,76
m.aj 24,92 - 94
lilpiec 24,90 - 93
sierpień 24,5.1
wrzesie1\ 24,10

Nowy Orlean, 24 listopada.

Loco 24,55
grudzień 24,47
my1Czeń
24.44
marzec 24,54
maj 24,74
lipiec 24,67

Brema, 24 HsŁop::tda.

26,26.

-x"-

Handel

sO\VieCftO-włosJd

.Sp"C/iłlna słułb~ telt'graficzll8 .i!.'pr....c ..,

Pary!, 24 łi~topada.

SUKCES POtYCZKI FRANCUSKIEJ

"Temps" stwierdza, iż handel so ..
Polska Allenqa leler,!raficzpa.
wlecko-włosld zwIększa z każdym
NIA W WARSZAWIE.
Nowy Jork, 24 listopada.
dniem i doszedł do bardzo znacznych
Polska AteD~j& łelegralleulL
Subskrypcja pożyczki finansowej w sum. W rol<u bieżącym wartość
. Ryga, 24 l-isfopada,
wysokości 100 miljonów dolarów z,osta- wlezionych towarów do Włoch wynoWecfług doniesień prasy łotewskiej ro- la zamknięta p.o 45 min, od chwili otwar siła 9,309,000 rubli złotych, zaś wywóz
W AMERYCE.

wy-

cizie sowieckiej zachowuje .i~
lojalnie i nie narusza pr-zepla6w
o pobycie cudzozlemc6w w Angljl.
E. S. kowacla handl<lwe między Turcją a Lo- cia subskrypcji.
Z Włoch do Rosji 401,000 rubli.
twą odbęd~ slę w Wars~awie pod przeI. A.
śledcza w
wodlnktwem posłów tU'teC'kie1!o i łotew- ROKOWANIA FRANCUSKO-NIEMIECb~dzie
sklego akredytowanych przy 1lrządz-ie
KlE.
't
węgierskim.
,pd8kirn.
Paryż, 24 Hstcrpada.
tować zboża
SpecJalna .łutba telegraficzD. ,J!xpreSlu".
24
b.
m. po południu rozopc.zęły się nie
Specjalna służba tel egraficzna .. Exl'tCSsu"'.
UKRAIŃCY O KONKORDACIE.
BUDAPESZT, 24 listopada,.
m[e· cko-fran~uskie układy o traktat hanMoskwa, 24 listOpada.
AJ!encla Wsche>.J'lia.
dlowy. Przystąpiono do omówienia sta.
Ha dzlsleJazem posiedzeniu
LwóW, 24 listopada.
wc;~ celnych -w olbu haiach. Jutro po poW.spf.awOZ?anlu O sytuaCji goparlamentu Jeden z posł6w zło
j,nił-(j" otrtawia wY'wody pos1a Stanisra iudni'11 bcdą obradowali ne.cz&zmawcv s~odal cze1 R. O SJI sowieckiej przewodI:ył Interpelacją w spravJle poWIl G1ąbi ,htkieJ1lO w sprl;4wi~.! konlwrcahl, francuscy "i n~cmieocy przemysłu !Jletalo: mc~ąc~ łw..m łs arzy
łudo~ych Hyl~,?w
gwałcenia
nietykalności posel.
i wyraża nb:twę, ze w kolach poIskic'h
sklej.
o.eI ten ośwladc%ył, że l'ozpocryraji\ si~ starani~, aby ostrze kon wego n ad st~wkami celnemi cbtycz-ącemi stwJerazU, ...... z powodu menrodzalow
tegorocznych Rosja zmuszona będzie
:rozmawiajĄC •
Innemi poslaml K.ord.ltu ZWtÓC;<': przeciwko cerkwi ~rcc t'~cje.).nie 1ego przemysłu.
zaniec h a ć el{sportl1 zboż a zagran l ::~
bufecie zauważył trillech mło. kokaŁoiickiej. cel! em pod'Dorz:ądkowa.tia ~
STATKI ZDEFZYJ.:.Y SIĘ Z W1ELO- i poc zynić wys H\<I, by tegoroczne Z:3l.dych ludzi, kt6rzy podsłuch iw" Ił leJ Wb<lrDID świcckim.
RYSEM,
siewy zimowe były naleźycie zabezJ~go rozmowę. Jak się okazało,
,,l1ilo" dowodzi, że r'Jsini winni być
Paryż,
24
lisŁ<lpaua.
plctzone.
byli to aJe"!!:. policji 'ledczeJ.
obeonie bwnić się przeciwko mozIiwemu
Stac}a iskrowa w Chcrbourgu otrzyRykow wypowiada się równlej~
1'i'I. W .. r:iebelple: zeństwu; łakko'wlek sprawa
m:ilJa depe.zę z parc ~tatku ŁransatbntyC' przeciw . p o w i ę k s z e n i u prywatnego
dotyczy gł6,vnłe duchowi~11stwat +0 jed- k iego "Scythia" Hnji ang. '"Cunard" do- llall::llu w Rosji.
X.
podwyżkę płac nak. tdanir;m uDna". spoloczcńsb{o rU $ ~ no s zącą o niczw ykł i kata.~tronc M pel.
kic nie pO"..vinno $obie tl}~O lc~ce ..Aiai;yć, :nem morzu ,
urzędników państwowych 8dyŻ
w w1padkll wpro",ra"':enia ko,n !wrW noCy t. 29 n1. 30 palch:lcrnib. ro
dnlu, cerldew grecko - !<atolicb m07-C wiec zderzył się t. 12-metrow'ym wiclory
w
l!ltracił !woje znacz;~ni~,
b em, który spc.~koinic wędrowa~ sobie
Specfalna .łutb łelegraflczlUl .,EX1>res8u",
przez ocean. Bok potwora został rozp LI.
Berlin, 24 listopada.
UPROWADZENIE STRAŻ!\'lKóW.
tany, a przód paros tatku wrył ~ię -v poTrwają,e ou dhlłszego czaSu toWilno, 24 li6topada..
kh d tłuszc ~u i ug t ttJ .
,ka ania ml~d%y organizacjami pra..
\"II tI.:z '~tni4lni' wiadomcrci nas,Zyc. o
P t fi
Dud u\v·olnicniem M.rd l 7 t_
eowników państwowych oraz rtądem porwaruu w ubie~ym tygodniu strażników w:ęz-i trwała pół oby. V!j!,'lory:' w~ta';
Iw sprawie podwyżki płac nie dały po" granJcznych ,dowiadujemy się, że porwa- rozsadzony clvnamH<:!m. PasażerowIe ob
'{ytywnego rezultatu.
Ola di)xCJ.nah.t bolszcMcka ~raż :ran;cz.nll "en"'Otłran' z ~ok1ad.1.t szc :1. knomc n~lłłząd zgodzIł się jui ua podwyikę w celu .ail~gruąc.'ła ) yka o organi:z: ait l 11~ ch wyhu 'ił ',t, '1 d I' t\f\j ,e...:', j ,?>
płac, natomiast odrzuca kategorycztlle dyx:lokecJi kOfptt u ochml1Y po~r -licz "j. C,.o o naki ;;ycl4t wl()lot'yb,.
żądanie wypłaty różnicy za czas Od PO~Tano prZ)icm mę ł1"ze-ch, lecz sZ{:!śclu
"Scyth.ia" przyhiła do brzeg':'"" E:.u-o norzy niemieckich do służby n:\ ob'ct~cb
_ ....llJ1Ullru!.QIall.-_______-.H...2:..-.~:.obne~"._____________.L..I3._z..lci·lkJ.w.a~).I1odzinn(l QD6i. icniem _aI12ielskich.
E S.

Policja
mencie

:w

Walka o

Niemczech.

parla-

ROSJ- a nie

ekspor--

....

------------~-~,--------------------

r~,*
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Ze sportu.
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"EXPRESS WIECZORNY".

_D!We:i::"..BW

b

-::-

T, K. S, (Toruń) -

WARTA (pozna6)

4: 1 (2: 1).
Towarzyskie. ząwody piłki n,Ożnej mię
dzy Wartą z Poz.nania a Toruńskim Klubem Sport:,owytn przynńosły zdecydowane
zwycięstwo

T. K. S. w stosunku 4: 1

(2: O).
Gra otwarta prowadrona z Oibu st1'Olll
prę-kluzyjnie. W pierwszej połowie lekka
pr~ewaga T. K. S., którego napad w tym
d~1\.l dosk~ały. W drugiej połowie "Warta. zrywa Slę do ataJku uwieńczone~o pod
koni,ec jedną bram1tą h01lJorową. Z T. K. S
~r6ż~qi się hracia Geszyńs<cy i WiJlews'l,d, gralący w napadzie i znakOtIl'litej obro
Iu,e.

.

Sędzi~ł bardzo dobrze pOl1". Goett.
WIADOMOśCI KRAJOWE.
Ugrupowanae klub6w w mi,SltnowstwiJe
Dkręgu kraJkowSlkileg.o przedstawia się nactŁępująoo:

Polonfa 62: 10.

18 punkt. Stosunek bramek

Warszawianka -

15 punkt. St1os.unek

bramek, 36 : 18.
Legja - 11 ptm'kt. Stosun>ek bramek
40: 19.
Varsovia - 10 punkt. Stosunek bramek 17: 32.
Czarni (Radom) - 6 punkt. Stosunek
bramek 15: 44.
. A,.Z S. - O punkt. Stosunek bramek
50.

a:

\VARSZAWIANKA -

LEGJA 2:2 (2:0).

(Od 'Warszawskiego koresponden:ta).
Rozegrany mecz dw6ch powyższych
drużyn nie naleŻlał do ciekawych, a powodem było wystawenie obu zespołóW w b.
osłaMonych skł·adach.

BOÓJsko po obfitym d'eszczu pnedsta-

me

wiało jednoO wiel'k ie jed·aro,
nadające
~ię do żOOriych spotkań.
Już w pierwszych minutach atak War
ezawLanki tuż przy I'ozpoctędu gry, dzię
ki szczęściu i śHskiemu terenowi, zyskuje
pierwszą bramkę, sŁnel'oillą przez Luksem

burga II.
Atak Legji, aczkolwiek dobrze "dyrygowany" przez KrawusLa, jedn<3!k osłahilD
.ny tuema n.ai1et'srymi gra:czami
linii~
nie może pewnych sytuacji wyko zystać.
Po kill ku minutach udaie się Luks~m
bUT~owi po raz drugi wpakować piłkę do
siatki.
Zwycięstwo Wa't'szawianki zdaje silę i

być prz}"Pi'eczętowaue.

J

Przy gru otwartej sędzia odgwhdujet
przerwę·
\

pr7);~h~i:' ~1e:::!~ ~l:~, ~~:~~~~ I Z gorąc:ych dni patlaltfeTttarl1ych" VI RzYłi'ile: " ·1)-Clep.'- -a iolittl; -wych"bifZl'-it pałlamenfil - po

2? m. gry nie s<:hpd:Di z terenu p!l'Zeciw- wygłoszeniu w ielkiej mowy p rzeciw Mussoliniemu; 2) depo Turatłi, przywódca socja,
wi l .
.
listów podczas roz m owy z wyżs zym urzędn i k i em izby p o selskiej; 3) depo Dudan, wl~.,
o. e u tru,da,ch KraW11l§ po 1011'0 b1egu
orezes izby·
4) dep. Acerbo... -lt.Q..c!u.kr
.... +a .,. at ilOU -.VI-- milI. - wr:1f"
_DraUl IUAlUnętrzny'c h l-"':'
t:yskuJe pd!erwszą bramkę d1a swych barw.
- ,
- .lI!!!..t..~_~. ......D.llL ....~_
-- ~. )

Mp

W ostatni.ei mi;nucie Legia zys:kuje rzut
walny za rękę Lotha
który Amirowt~z
zamfeuia na wyrównującą bramkę.
Wyróżni'li się Krawuś i p:rawa str01l'a
~om'ocy Le!1ii, oraz OIbrona i bramkaTZ
Warszawianki.
SędJzi,ował sł1aranme por. Plutyński :

m.

WARSZAWIANKA

n-

VARSOvIA

n

3: O.
Mi'strZlowstwo klasy B.
Z powodu nie stawienia się d'rUżyny Var.sovili, Warszawianka zyskuje wa1c,ower
(2 punkt. i 3 : O bramek).

YACHT - KLUB POLSKI,

Do szeregu stowarzyszeń sportowych
pnyb;r.wa n.owa placówka "Yaeht - Klub
polski', mająea .ta zadanie zjec1noczenie
miłośru'ków sportu żaglowego i motorowe
go, oraz szer zenie wśród s.połeczeństw a
umił,owania d'O morza i jednego z na.jpięk
aiejszych sport6w - że~lantwa.
Informacji, dotyczących warunków
wstąpienia do Klubu udzi~lają pp. Alek~androwicz, But kis, kbm. FHan.owicz, Grą
bowSoki, Li~touad, rtm. Mryc, kom. Pelelenz, Pi"tel, Poska.ński, Suszczewski i
por. Tr,zepałk'o, którzy wcbodzą do komitetu orgaruzacyjnego.
Yacht-Klub powstaje puy U&e m,ot"1) Orygin'al ny obraz frituttsłyczny
ł1d'e'j i rucmej (Ele-kio!"itlaa 2),
W jesiennym salonie nowe j st!tuki.
NOWE PRZEPISY O SPAL NY ..
"
O M.

francuski p.

TrampOn"l,

którY ~zts!(al nagrod~

2) Opera "Scali" na gośdnnych występach w S rUnie, która cie zy się ni b y·
wałem powodzeniem, p o dczas gdy dwl.. o pery nBema.cki. zbankrutowały doszcz~tnie,

P·odc7Al.s bankietu
wydatte.o
na Połu~:&eść ~!!!!!~!!!!!~~~~!!~~~!!!~~~~~~~~~~~~~~!!~~~~~~~~~~~~~~~~
drttiyny
Afryki
dniowej w LOIl.dynie s.kretau międzyaa
Wa.Il'a ni_ uzy,ke, potrzebnej więkiZO .
r.odowego związku pUki nożnej Jnr. Wall obaonłe przy uchowaniu te2.o przepiau, noici~ spcawy nie maj".Gj w'dok6w po- aci trzy czw8l.rtych, to w kllJ.dym t21.zte
wodzania.
-wygłosił przemówienie, w kt6re11l ilU· nadal wyab.rc:zało tylko dwó ch.
Dlatego tei: koła. minrods.jue wyma.· ta doniosła zmiana p!."Z(łph~ów {) "spaloMowa Wan'a posiada b el'lwł!,tpieni!.
sadniał zmianę prz.epi'!!ów .o pozycji spagaj~
mniemanie, te j~~1i nawet na dcro- nym." zostanie wprowadzou:l w tycie w
lonej (off-side) w tym sensie, aby zamiast tnactenie ba.r dzo p oważAe, gdyż jako 0cwyro
z.ebraniu F, L F. A. wniosek Anglji i SzkJcji.
.;&ech p.rzeci\Vll.ik6w~ 9bowi~zują\:ych .laba urzędowa, nie poruszałb y on z. p ew
ł'eprezeataeyjllej

=

__

~~~S~tt~.~a_,__________________________~____~__~~
___R_E_S__
S~CZOR~

c

~ni i fni nan~pnJ[hlll
Wielki I
..

. - -

piękny o niebywałem ' napięciu film świata, reł,~erji Ernesta Lubicza,łwórcy "Madame Duba'-'..- ...- . '.':..'.-:::." _m:::.::~::....:::::::.. _..m. "'-::;:::::;::::.::::':::.:::::::u
rl ... ~' fi " r--~rJJ1 doleyn"
;:,:......... "::.:::::::::::::::::-=:::=:::::::-';::::::::::::'=:::::::::':::::.:""::'''.~:~:.::::~:.... _.:::.:-..___ ..m.. -::

z

"

R

C

Piękny jednoserjowy, 10 aktowy dramat, osnuty na tle życia młodej kobiety, rzuconej z ulicy wprost w objęcia zbytku, przepychu,
wspaniałości, kobiety o duszy wesołej, skazanej na niezasłużone i niewypowiedziane męki, jakie znieść musiała, by nie paść ofiarą lubietnej namiętności książęcej i blichtru złota. Tragedja kobiety, omotanej siecią intryg, narażonej na kaidym kroku na zniesławienie.

Wielkie karnawałowe zabawY uliczne.
tycie dwuch środowis!!: przepychu i nędzy. Rozpaczliwe zmaganie z losem.
Klłołt l talSZYWJ grzech. s;--===:-==_.~'t==-'::=Z~3§--==~..i~
P?czątek o godz. 5-ej po poł.; W · soboty i niedziele o 3-ej.

Sala ogrzewana. -

Ilustra-eja muzyczna pod dyr. L. KANTORA.

SZKOŁA TAŃCA

....

Me~le ~tJlowe i nOWOne!ne
:c
UJ

W. LlPlft1RlEIiO- fwanglelicka 11. 3P.

poleca w najw,kwltnleJszem w,konanlll

rIł

-:

Józef

>-

A.

Zychliński

Zawadzka 8

z:

Dziś

prawa on cyna,

Ul
V

[eny

przystenneł

R------------DAMSKIEJ

--n

ł MĘSKIEJ OA~DE~OBY

=== ORAZ BlfLlZNY. '

Iii

:

~ W. Sokołowskiego
D

B
~

IW

fa
I

ul. KUllia'dellO HI 86.
Przyjmuje wszelk_ garderob, do CIJ'"
czenta t farbowania oraz tflrankl na
ramacb.
Powierzon" robotę wykonywuje st~ ak~tatnte

g~----

II

z

•
•

_________'=..U
I

uruchomiony i rO%8zertOny

I

oddzIał POłOIOI[!o

•
D

I

M

'ekara, •

Początek

.p.eJall.ław.

" Cena normalnego porodu - lO-dniowy
.!{t pobyt na l klasie wraz z !łaJ" porodowĄ.
g
akane,ą ł kontrolę lekarską 300 d.

męskiej

W. Durczyński ego
~

u.

Brzezitlska NI6

II
I
I
,.

Przyjmuje ••zełk" gard~obę do c%)'.szczema i farbowania
oraz firanki na ramach. Wykonanie solldne.
l\.p"
801~8
"l!!; .
•

FilJoa Pomorska

,

22

zdjęcia do
i matrykuł.

3 sztuki 80 groszy.

grupą

rlnCeS.

z siostrami

6802--16

~-------------------'ralnloa [hemol[IUa·l·
farhl·uU!łrnloa
n
damskiej i
garderoby beZ" prucia

p szportów

pięć

pokol z

słoneczne, duże,

do

o godz. 8 i

pół

kuchnią

syst. korytarzowy

odstąpienia.

Oferty sub "Słoneczne mieszka·
nie* do administracji.
______________
~LI

~~

Dw~~~ińm ~r. L[K~eIl
Kilfiskiego 143

• SpecjalislI
chorób uszu. nosa trzeci dom od GlóW'
gardła i krtanI
nel.
przep;oowadzll Chorohy sll6rne.
s!~
weneryczne l drój
~ Ceglelnliula 26.
moc:zowych.
p
Przyjmuje od 5-7. Oodz przyjęć ocl
- - _......12-3 i od 7-9 w.
Panie od 3··1. 763625
Dr. med.

•

glnekologiEIBJ

.-------- -

Vlykonuje

oraz 12 pierwszorzędnych
numerów cyrkowych

iostał

pod Jdenmkienl

LIPOWA 9.

FlJ D

Pusta

I

FOTOGRAF

następnych

12 engalskic
tyg y ów.

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

g

i dni

Pogromca Jat son

•

t punktualnie.....

! :: lmni[J Unital

CltłISELLI.

Wi'DWil~o flJml~j(h reIarńw.

f'HAlHIA [UfMIUHaifARBIARBm .!
"

przyjmujemy z:apisy do grup: 1) począt
kowej. 2) zaawansowanej i na mazura
oraz lekcje prywatne.
3471.

na czele.

~.Hłe\~i~U~i

wiecz.

Dr. med.

~ł~N

Choruby skórne
i weneryczne.
Przyjmuje od 4 do
8 popał
ParudNiowlI Nr. 28
Si~n1iiewiclta 3t
Specjalista chor6b
skórnych i wene·
Dr. med.
ryc2'1y ch. P~zyl •
_ _ _ ~ _ _ IImII2IJ""IIIBtI!DlZł!l~ _ _ _ ll!!llmII!IrmmlllID'DI1~ lUf
muje od 8-10 l pół
11
.~ 1:.10
1-2 i od 4 -8

Pocztowa Kasa
Oddziały

..

.

Oszczędności w

-

oraz -

Z dniem 1 listopada b. r: .

PrlYJmUJa dO łD~aSR

wek!le, n~ty przewozowe IlUue ~9kumenty.

Do inkasa z pro'testem przyjmowane są wyłą(znBe weksle,
wysławione

I Sie~~I~~Z~:;:' 52 ~i::~~kiie;:C:::

Warszawie, ul. Jasna Nsz 9'

w Poznaniu,. Krakowie i Katowicach

I

He1.. er

.

'

Choroby skórne I

--

(rog Nawrot).. II petycji, konwer..
12-2 i 4-7. Pame sacj! udziela rutyno~
4-5.
wanll nauczycielka

;~:~a f:lj~~~al1~
I lAkA!. .HALT~[[b~T ~~~!l(a z Ody;';:
. - Dr.

mIlUSICna I

na miejscoVJośd pos!ada]ące sta.&'ego notarjfisza.

~1i!!'IiillIID&Vma!l!!lll1l~Giiim~~~~~~~rł

cuoro

BabIm.

y fi mem ox!erdzkie

go uni'wersytetu n:
Płołl'koms'iu~ 26 dzieła lekcji. Olerprzyjmuje ,d 10-1
sub •• w. Z." do
12 i 4-u
.Republlki" &03·'

ty

