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Manifestacje antiangielskie \,., Port..Saidzie.
STAN WYJĄTKOWY W EGIPCIE.
Loociyn, 25 listopada.

Według wiadomości nadchodzęcych

z
Egipcie

Kairu, miano pro.kIamować w
,.tan wyjątkowy.
Lóndyn. 25 listopada,
Reuter dooos~ te W Kairze defilowały
dziś angielska piechota, artylerja i kawalerja. Demonstracje te miały na celu okaunie zdecydowanego stanowiska Anglji.

c1W niespravń~tmwy.m zarządzeniom an- KONFERENCJA CHAMBERLAINA.
Gl.OSY PRASY ANGIELSKffiJ.
gielsltim. Egipt zrobU wS1.ysHro, co by!o
Lonc!yu, 25 listopada,
Londyn, 25 listopada.
w jego. m-ocy, aby uczynić zadQś~ Żąd3Gazety tutejsze donoszą, Austen Cham'
Prasa angielska z wielkiem nlczado
mom Anglii i Z'\\-'Taca si~ do vg! Narodów, berlaln ot1był dUS !u!~~a kOiiIerencji z lor- wok~~il'.lm komentuje głosy Pi!!!1y niektó
aby nie ~::zwoliła na dalsze kroki niespra\dem Cavanem, sze!em s~tabu jeneralnego rych państw europejskich, a zwłaszcza
wi~dliwe Ang.l}i.·
angielskiego.
pra,sy niemieckiej, która ultimatum An..
~r 11Iłfi'~3m$l'lłW~l
g111 do EgIptu stawia na. jednym pozlo..
mie z ultimntum Austrii do Serbii po za
wrócił
mordowaniu arcyksięcia atlstrjackSego w
j4
SarajewIe.

z Ameryki..

Hanjtan Z. R. III

CO MóWI PRASA FRANCUSKA.

2ABURZENlA W PORT • SAlDZIE.
Londyn, 25 listopada.
"Dafly Mail" donosi Z Kairu, że ludność w Port·Said zaczyn,. ię bun,ć. Tłu
my pubUul!>ości maszerują ulicami i mimo
rozpędUnia ich przez policję i wojsko
zbierają się na placach miasta. Głó~'11a
komenda angielska w Egipcie wysłała esbdrę lotnic:ąfj kt6ra deJIWD"ąUu;e nad

Genewa. 25 llstopada.

Stanowisk!"' prasy :%r.viels'''';ei w spn.
wie proj~ttu odcl8,t!.la kwes!łi egipskiej
LIdze naro,Mw 1V"I' olało nieprzyjemne
wrażen!e w kołach UgL PtUSJI. h:as1cuska stwierdza, że jednak Anglja moglaby się zwrócić do Ligi 'W ~prawie zatar
gll z Egiptem, chociai Egipt nie jest
ez I.lnkiem Ligi narodów. Pt8Stl l:'ancuska przypomina, ze i kwest ja wileńskp
była załat'wiona przez Ligę, chociaż Li I.
W8 jeszcze wtedy
członkiem U~1i nie

'r.'iastem,

EGIPT SZUKA POMOCY W LIDZE NA..
RODóW.
Londyn~ 25 listopada.
Senat i' p8l'Jament egipski wydał dziś w
Ilocy odezwę do wszystkich parlamenta'ów świata. W od~ń.e protestuJą prze-

była.

Proces ałdywistów
flamandskich.
Specjalna służba telegraliczD" "Expresl" •

Jugosławja nie uzna
rządu sowietów.

BRUKSELA,25 listopada.
Po dwudniowych obradach zoSpecJalni .Iu!ba telegraficzna .,Exp. essu",
stała dziś zakończona rewizja
BIALOQRÓD. 28 listopada.
proeesu
aktywist6w flamand,
skich: Maene i Barrelsła.
W kołach politycznych krąiyła
wladomoś~,
li Czechosłowacja
Maene był w swoim czasie
postawiła wniosek pozostałym
skazany na dożywotne więzie
dwu mocarstwom wchodzącym
nie, uś Berrelsł na 15 lat cląż:
w skład małej ententy, by do
l<1e90 więzienia
za naleienie
końca roku bieżącego
uznały
do rady flamandsklej. Obaj skarząd sowiet6w,
gdyi
należy,
zani przebywali Jednał< w HolEdaniem czeskiego mln. spraw
landjl.
zewnętrznych, Jaknajszybciej urewrócił
pol{~Jdzie
W roku
ble:łącym
obydwa)
gulować stosunkI polityczne w
skazani zgłosi15 slfą dohrowolnle
olrrętu
Europie. Gdyby paflstwa te nie
do władz sądowych I zażądali
zaakceptowały wnicsku Czechomu
przyjęcie.
rewizji procesu. Obecnie kara
słowacji, w6wczas to ostatnie
została im zmniejszona: p!erw ..
państwo pr3!!ystąpi samodzielnie
szenn.ł na 10 lat więzienia zsf
do rokowafl 2 Rosją sowiecką.
drugiemu .ba 5 lat.
Obaj skazani zostaną zapew"
nie w niedługim czasie wypuszquo gdyż obecny moment pollI'
czeni na wolnośf, gdyż
rząd
tyczny, kiedy zwalcza się partję
ąplenla
wniósł projekt amnestji do parRadicza nEe nadaje się do roz• lamentu. Projekt użyska prawpoczęcia rokowań z sowiełanli.
Berlin, 25 listopada.
4) Pomyślne załatwienie &k.arg ludnos dopodobnie wlększośtE.
B. L.
R6wnleż zbliżające się wybo..
Specjalna słu.tba telegrafie~", "Exprellu".
ci okręgu Saaryoraz polskiej części G6rI'y do parlam~ntu nie pozwalają
Prasa niemiecka .rhvierdza, li obecny nego Śląska (?I)
JU90~ławji na. po\Vzlęcie .i~kiej· okres polityczny Jest bardzo ' korzystoy
5). Nowy podział mandat6w nad koloko~wleł( decyzji w sprawie uzna- -~
. •
'
mi"
Li N
d;
nia sotviet6v/.
R. s. ula NleJn1~C i ~~ mogą one ltzyska.6 ejS oJami przez gę aro owo
Al1tyestońska demonstra~~__
oe w radzIe LIgi narod6w.
Jeżeli Niemcy będą nadal pozosta,.Vossische Zeitung" pisze~
wać pOUl Ligą narod:hv to wyżej wymietISTY KANDYDATóW DO REICHDla polityka od kilku tygodni słało się wone kwestie mogą być rozstrzygnięte
Speclallła slutba telegraficzna "Expressu·
STAGU.
zupełnie jasne, że tbliża się o.kr~ł kiedy be1. ich udziału.
Agencja Wschódnla,
Niemcy prz~z odpowiednie post1llięcła po
Moskwa, 25 ~ts.topada.
Berlip:, 25 IistolJaM.
lityczne mogą rozwiązać z korzyścią dla
Z powódtt skazania -kilku komunistó"
Odbyło si~
publiczne posiedzenie
1
MONOPOL RADIOFONJI WE
estońskich na karę 'śmierci przez rozsU-ze
komi&etu wyborcze-'=o, na którem ozo. siebien astępujące prob emy:
FRANCJI.
Si
1) P . . k U ' k
.
lanie bolstewicy urządzili wielką, demonrzeJęCle OJJntro WOjS oweJ w
Pol!lka AgeD~f8 Tl>HltaficzlIa,
czono liczbami poszczególne listy.
Polska Partia Ludowa otrzymała 13 Niemczech p~z Lil%ę Narodów.
slrację przed gmachem konsulatu en06·
aumer listy. Lisb Mazurskiej partii wy2) Przyspieszeni~ ewakuacji ,;agłębia
. . . Paryż. ~5 l~stopada, ", skiego 'W Petersburgu. •
•
borctej została odrzu(;Oną:lle względu R I
.
1 Dz.tennlkl iapl"Z{!Cz.aJąl Jakoby b~d- W demonstracji WZięły Ud~U'lł związk\
ne to że na telegramie i:głOSJ:eW9'WYDl u u. Z"
...... ...: ,~et pocz.t i tclegra16w i teJe'lonów mmł zawodowe oraz odtWiały w()jsk~e ~r.
I
tyllto c1waQ%ieścia
P9<fpi
3). m~lelsZenl~ kos~t6'W OłL~pa(!ll·l p1Z8widywać wprowa.dzenie . monopo!u . '
-

Przed kiHcu dniami
z Ameryki na
"Cohunbus" kapitan zeppelinn "Z.. R. IHf\
Niemcy zgotowali
entuzjastyczne

o~~~::~aa~i: b:::~~:!~ s!~!:!:

Co Niemcy chcą uzyskać w razie przySt · · dO L··
Jgl oaro dOW.
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może
spółpraco wać
z Włochami?

•

od1'odzi

Czy Polska

Kwest ja wytycznych linii pdliltyki Pol&'id wobec Włoch, ujmuje się na łamach
p~eglądu PoLitycznego pro!. Jan Dąbro~

Illki w art)"kule p. t. "Polska a Włochy I
Na wstępie rozwaU prof. Dąbro.wski
pozytywne i: negatywne rezultaty wojny
z Wlos1ciego punktu wid!z eni a, Do pozylI:ywnych ~Ucza, prócz ~jważniejszeg,o,
wweczerue AustN>-Węgler, głównego
antagonisty Wtoch, także i zmianę granic:y północnej włoskiej, gwar~tu.jącej im
pełne bez.piecz.eństwo militarne, stworz.ecie s Ad'rjatyku mara nostro, usunięcie
wpływ6w austrpcki<:hf A chwi1owo i r-o~yjskich li Bałkanu. oru batkan.i!Zację Eu
ropy naddunajskiej umożliwiającej wz<ros.t
!wPływów włoskicll,

,

Ohok tych

pozytywnyclt

wazadde i negAtywne re.zultaty

zaistniały
7:W-ycięs

idej wojny. Nalety do nkh wuost "nie.
hezpieczel1stwa .towiańmego" dIaWł'OCh
rYf postaci
związanych ze &OOą państw
peS'kiego ł jugosłowiańskiego i zbliżenie
lilię 'wpływów nd.em1edlcich ku granioom
~łoch. a",teme Niemiec ku morzu Sród
Jiemnemu otwiell"ll bowiem drogę do zaIt:argu o pnyz.n.aną Włochom część Tyrolu
.. w kvnsekwencji i () Triest.
Konsekwencje ia.lrJe z tych fa.kt6w wy
ciągała polityka zagra,nńcz.na włoska, byty w pierwszych latach po w'ojnie diametralnie różne od po'lityld zaini.c}owanej
przez :rząd faszystowski, który rrucił dwa
~g.t~l wyzyskanie zwycięstwa d wykonanie tra!krtatu, co .odsunnęł-o Włochy od
N~emiec.
Doszedłszy do wł(\!(lxy prz,ez z.ruszcze-

rue

się te!,

zmieniafąc

awoJ~

starą strukturę,

Je_ t nim naród angiels (j.
Anglicy

me_żnie zno§z~

~"'l

pr7.eci\vieristv~ra

choćby na~cięźsze.

ilOWOJ· enne,
I

dawne stronnidwo konkonserwatywne. Kilkrakrotrue bo'wiem
odradzało się ono dzięki wstąpieniu ta.kich talentów politycznych, jak DistaeU
i JÓ'zd Chamberlain.
Angli'a po bohaters,ku walczy z trudnI)
ściarni pO'Wojennemi lakże i w dziedzinie
politycznej,

••

Pi-erwszym określonym sądem, jaki
dzisiejsobie tworzy cudzoziemiec o
szych stosunka,ch angieJs -ich - pisze
p. profesor Roman Dybows!d w swojej
śwież'o wydanej "Anglji po wojnie" jest niewątpJlwi'e ten, że potężna i bogata Wielka Brytanja przechodzi obecnie przez dężlcie przesilenie społeczno
gospodarcze, nlie mniej ciężkie, niż ów
długi prze,szło
ćwiećwiekowy
okres
przed stu laty, po wojnach
na.poleoJiski ch, gdy vrprowadz.erue maszyn, pozba
wiaiąc wielkie rzesze rohotnik6w pracy, popchnięto ich w rozpaczy do buntów "luddystycznych" i pogro.mów fabryki gdy lichwa żywnościowa. uświęco
na przez "ustawy z.boŻo.we " , dowi,odła
cierpiące masy we wie,lkich
miastach
przemysłowych do "głodnych lat czterdziestych"; gdy wreszcie ferment przed
"wiosną ludów" o mało nie wybu,chł w
Anglji rewolucją pod radykal<Iiie demo.
kratycznemi ha:słami "chartyzmu",

nemi chmurami na horyzoncie politycz•
nym an~ielskim, Nawet te bardzo daleko
Anglik, jako naród, w1dząc swe błędy i
idące koncc<'je na rzecz samorządu, któ
braki, uigdy nie traci wiary w siebie,
reAnglja poczynHa w obu tych krajach
swoją warto,ść, swoją żywotnO'ść, swoją
przez osŁdnie lata n.ie zadowolnią i nie
przyszłość państwową, społeczną i ~ul,
pohamują rozagitowanego młodego naŁuralną,
cjanalizmu Łych starych narodów.
Tylk'o te naf'Ody mają przyszł'ośa
Daleko po.ważniejszy od tych gwałto pl'zed sobą, które w siebie wierzą.
w~ych poruszeń nac;o!!alistycznych jest
Do Łych n,a.rO'dów należy przedwszy.
ten pro.ces organicznego rozwoju, który stkiem naród angielski.
dokonywa się w łOIli!e rdzennie angi-elOd niego trzeba się uczyć, jak jed-skiego elementu w autonomicznych ko- nost1m i ja-k o~ół muszą walczyć z trud'1n.11jach brytyjski,ch. Mają one już drisiaj Mściami chwiLi.
Jedynie narody,
uwabjące się ~
faktyczną
albo będą miały niebawem
!'Jepodleglość państwową, Wtedy z ma- tym, czy owym s.ensie za wybrane docierzą w EUl"opie będzie jednoczyła je kazały czegoś w świecie. "Świętymi" sa
tylko ta wielka potęga moralna, jaką jest m.i siebie zwali ci P u-r ytanie , którzy
jedna wspólna kultura anglosaska i an- stworzyli nowoc-zesną Anglję i nowocze
sną Amerykę. .Mazgaje i tchórze, hoją
glosaska tradycja polHyczna,
cy
się wszystkiego i leniący się do robo.
Ta kultura anglosaska i ta tradycja
są z góry skazani na zatratę,
ty,
poiltyczna anglosaska ulegają coraz to
Odstraszaiącym przykładem jest tu.
szybszym zmianom. Charakter naro.dospołeczeństwo z piewy Anglików i mechanizm państwowo Łaj nasze właSl!le
Proces powrotu do jakichś narmal- społeczny zbHżają się do typu innych i wszej połowy lS-go wieku,
nych stosl1.mków e'konomic~nych w An- głęboko różnych od Anglii narodów, An
glji dziwnie wolIno się wlecze j ni'ewy~ gielskie życie poHty,c zne
odbiega od
mownie bolesnemi się maczy etapami.
swych wypróbowanych kolei.

Olbrzymia el<splozia amu-

k-omuni2llI1u musi.ał fas'Zyzm 'wyciąg
w Gdańsku.
nąć z tego konsekwencje i w stosunJku do
W tym krajU, który długie wieki pobolszewickiej Rosji. Na tem tle wyrosło Milczące bohatersł ~o
zostawiał nj~nuil wszystko inicjatywie
Al!encb WschOdniuńntereg,owanie si.ę Polską jako możliw<\
Gdańsk, 25 l~$t(}pada.
kłopotów prywatne'j, ograni'czając do mm1mum
dla Rosji zaporą ~ poparcie udzielone Polfunkcje państwowe, dzisiaj
właśnie
W składzie starej amumcji niemiec600 w sprawi-e granic wschodnich,
Rozważając na tle tych faktów ukła
wzrost owych {'ookcji jest szybki i roz- kiej i rosyjskiej
nastąpiła
eksplozja
aane się stosu~6w nńędiz;y.Pohką a Wło
Na szczęście Anglik wciąż je.szcze po legł , Nawet kontrola r7ndowa nu:1 ca- wskutek ni,eostrożności robot~a: Cały
y
"'"t
budynek został zrównany z ZIemIą.
chawf podkreśla prof. Dąbrowski trzy siada te wielkie przymi,oty moralne, któ
łym systemem kansportu nad całym syW związku z tern "Danziger Neuste
rEwłaszcza momeruty: sp.rawę niemiecką,
re
uczyniły
jeg,o
ojczyznę
potężnem
pań
transportu,
zwłaszcza
na,
d
kole
Nachrichten",
nawiaązując do budowy
stemem
),;.tos:!ne<k do malej aroaI~c;;' l st'osunek ao
jami wzrosła niepomiernie..
polskich składów amunIcji na WesŁerRosjl.
stwem,
,
"
• k
platte, pisze, że eksploz;a ta winna być
MoinośĆ współd:zńał:ania Pols'ki i ~och
Nadce.nnlejszym z owych
przymio.
Zagadnieme budowy m~eS"l ań p ań- ostrzeżeniem dla Gdańska, lecz i dla Li
~ stosumku do Niemiee
chce prof, Dą
throw"i przeceniać. Stwi:erdza i e dnakt e , t6w jest milczący heroillIll, z jakim lud. stwowych d1a klasy robotnicze} jest w gi narodów, która win'na bron-ić e gzyprobierezym
dla stencji mj,e~~t;ańc6w Gdańska, zaJ!roIŻ'Q
~e kvrootja Alto Adige stwmzylł:a teren ność angielska znosi bez melodTama;tycz Anglji kamieniem
if;uć niemiedoowwło-skich na gruncie naro nych gestów cie'rpielua uciążliwego po- wszystkich programów i partii politycz- nych przez byle nieostrożność,
kłowośclowyID, i że gra ona rolę sygnału
~--koju. St,opa życia klasy średniej obniżyła nych..
\ostrzegającego, Włochy 00 do mo.żliwości
Do klęski Mac , Donalda
niemało WZROST PRZESTĘPCZOŚCI WśRóD
~alszego pochodu Niemiec ku południa się znaoznie, Lecz Anglik ukrywa wstyd
DZIECI W MOSKWIE.
lwi. Z)awi<eme się, na miejseu Austrji, Nie liwie przed okiem lud~kiem konieczne przyczyn:ił się fakt, że niemal ni!e budomie,c 'Wz,nowiłoby, w &i!Jne'jszym j1eszcze oszczędno'śd, prz~~kre ograniczenia, po wał domów robotniczych.
Agencja W schodnia.
-~opl1li:u, nie'he.z;pleczeństwo,
jakie z tej ważne kłopoŁy ze zbilansowaniem budMoskwa, 25 listopada.
str'ony gl"oziło niegdyś Wł,ochom, W tych
żetu familHjnego, Na zewnątrz panuje ta
i
~eż wllIrunkach niewątpliwym interesem
"Prawda" zwraca uwagę na zastra1P000ski jest, by orły włoskie znajdo.wały sama, co zaws-ze w purytańskiej Anglji,
szający wzrost przes-tępczośd
wśród
się ja'k najdalej posunięte w głąb Alp, Czy staranna i poprawna przyzwoitość fonn
dzieci w Moskwie.
~ :równej mierze rozum!eją we Włosz:ech żydowychi go'Ścinność rzadsza i mniej
Zmieniają się nawet tndycje parlaWedług danych specjalnej
komisjI,
IWarlpść posunięcia granic Polski na zamentarne
w Izbie Gmin,
która wyznaczoną została dla zbadania
hojna, niż za dawnych dobrych czas6w,
~hód, związaną z m.ożnością podania soTen nais,Łarszy z parLamerrtów posia- rozmiarów przestępczości, okazuje się,
~ rąk prz.ez Rosj' i. N~emcy, w llIke~ je;st nie mn,ie; nienaga,nną, gdy się jej do
że w ciągu pięciu lat ostatnich p,o d panO'
dał do tej poTY przedziwny mechan~zm,
~zdquż Babtyku, ponad głowami Pol,ski, zna1e,
waniem bolszewikóww Moskwie zatrzy
aub niebezpieozeństwem pochodu obu po
Ta sama prostota j zgoła nisdekla- dotychczas umiejący 7-emleć na bie;lutką mano pięćdziesiąt tysięcy
nieleŁnich
~ęż:nych państw kontynentalnych ku momad'orska
lC'~eczywii&t,ość
w
st«llStlnkU do ko mąkę spokojnej kur,tuazji parlamentarnej przestępców, z których 50 pt'oc. był,o za
rzu Sródzd:emn-emu? Odpowie,dt twiet'dzą
nawet na~grubsze ziamo fantastycznej rażonych chorobami weneryczneroi, a
ca na to pytamie byłaby wielkim sukce- niecmO\..~ ekono.mkz.nych i w nieubła
więcej niż 50 proc. 'Oddawało się nało~-c
sem polityki polskiej. KOlliSekwencje tego ganem przeprowadzeniu
niezbędnych pas.ji p,artyjnej i zgoła nieparlamentarwo pijaństwu,
mumał)'1by się odbi'Ć nie7JWIłocznie na je- oszczędności, co w tyciu prywatnem i nych rnanieor,
dynym tereni.e, gdzie bezpośrednie dzda- rodzinnem, panuje w życiu publicznem i
W izbie tej zasiada teraz garść n~e
POWóDŹ W PETERSBURGU.
łanie W~oeh i PolS'ki ;est mot1iwe, tj. w
oknesanych
gwałtowników, gł6wnie z
paflstw'Owem",
Agencja W schodnla.
Europie t11dfd,.mai,sIlciej Ił ,
południO\'lej Szkocji. Jest to skrajna le·
W .toslJIIl'ku do małej k'oaHcJi - za.
Dumna z tego wskaźnika zdrowotno wica p.artB roho1niczej. Zakłócają oni
Moskwa, 25 listopada. ·
tnac~ Aut.,)!' hvtniała u Włoch, zmuści gospodarczej, jakim jest u.stalona wa
Ogólną
sumę
strat,
poniesionych
dys<Łygowaną atmosferę izby takiemi 0s:wnych do rozwiąza.nd<a tego 7.agadnienia
przemysł
w
Petersburgu
skutkiem
przez
luŁa,
Anglia
nie
roz,ta'cza
przed
światem
dążność do porozumienia z POI}s'ką, w cekrzyka'mtt, jak niedawny " mordercy!" powodzi, obUcz.ają na dziewięć miljołu wspólnego nacisku na małą koaHcję, widoku tych bied, jakiemi okupHa swój pod adresem ministrów, którzy - ich
nów rubli.
który za slkute'k móg~by mieć alho kom- wznowiony "presLige" finansowy .. , W 0zdaniem
niedość ~o'hią w sprawie hiw
Promd& jej państw z Polską i W'łochami, 11 zazdrość, pełną poważania_ niż litość
gjcny dz.ieci ~n)'let.arj,atu,
RADJO-GAZETA W MOSKWIE.
Elil'bo rozłam w małej koaHcj:i i oo.."lmotnienie grupy czesk~jugo.st.ow:iańSJkiej wobec 2: domiesz'ką wzgardy.
"Polska Agencja TelegraHc1;na.
Lecz nawet i wtym wypadku namięt
sHnej grupy polsko-rmnuńska-włoskiej,
nej lewicy Partji Pracy niepodo.bna 0Moskwa, 25 listopad3.,
Ta ostatnia zgadzałaby się .z antyrosyjprzeć się optymistycznej wierze w żywot
Radjo-.slacja moskiewska kom'lfliku
skim ttOllltem polityki wksHCtj z począt
ność parlamentaryzmu ~ngielskiego. Nie je, że w niedzielę, 24 bm. wydany został
ków 1923 r, Wł'Ochy były niewą-ipliwie
i:yczHw.ie uspoo..C!Ob:i:one cHa tej kombinacji
hr~kuje zjawisk, świadczących, że rut.mo- pierwsz.y numer radjo-gazety. W gaLep-rzez ZDl&CllIU\ część 1923 r,
T-l"oski polityczne Anglji są. nie mniej sfera :zby gmin wpływa dodatnio na kul cie tej podane są w sposób zwarty i w
Z'WT-ot, talki nastąpił w polskiej 'Polity- poważne, ruż troski go sp o,darcze. Spra- 'turę plitycz.ną nawet nr.ep'os'kr111ionych żywei fonnie niemal wszystkie dZlały
zwykłego dziennika. Nadawanie radjo~
ce zagranicznej 00 czerwca 1923 1"" powy egipskie oraz indyjska wciąż są czar krzykaczy,
gazety trwało 45 minut.
zbawił Włochy przekonania co do moż~wości:
współdziałania z Polską Nie chcąc ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!~~!!~
ryzykować ()parc~ ~ię o Węgry, nie SPOw
dZliewając się kOO<rdynaeji z Polską, Wro- zycję w dwóch państwach małej koa.licji, rym Rosja sowiecka zasią:lzie do d-yskusji mniej, nie traktuje jej jeSz,JE0, jako zbyt
ch~ w końcu 1923 r, przeszły do. a:kcji, o które najbardziej im chodził-o.
gospodarczej z państwami zachodniemL groźnej, Niemniej w tym kierunku rozwiia
a}ącej na ce'lu pwoznmienie z poszcz~Jednocześn.ie z terni posunięciami 7.3.- Ten fakt, Qczywiście, llie p\:ldnosił róww się cała sytuacja w zwiąrJm z polityką ro
óluemi państwami malej koalicji z,o,soh- chodziła z..rniana w stosunku \Vloch do nie i: ndszych szans we Wł'0sz:ech. Jed- syjską v.'cb\!c łwmunji i Bułgarii. Wraz z;
" Kbmpromis serbsko-wł'o_ski bvł zasad Rosji. Uznanie rządu sowieckiego i na- na,Ide t"OZpoczęcie wspomn:~anej dy5ku5~ jej ro,zwoJem wraca pierv. otna, chociaż
CLy-m sukcesem na tej drodze. \'li kilh wiązanie z nim dyplomatycznych sto'Sun-jROSj-j z państwami zachodniemi zacz1'na inaczej zb ..Hwwana, poclstlw:l do wsp61'esięcy p~źniej Praga musiała llaślado-. ~ów .były pierwszemi k~ok~mi w akcji ma się 'przeci~~ać, a jednocześnie wz.rasta nej ~yskusji po,ls~{~-włoskiel wobec zaać Belgraa, \Vłochy rozegrały same pat )ącej na celu zapewrucme korzystnego akCja rosYJska na Balkanar:h
gadmen w~c.hodmeJ Europy~
~ę natldW1ajSik~, 7.ahi-poiekovrały swą po- mle}s.<:a dla Włoch przy stole, przy któPolityka włoskal o-fi:cial~ie przvnai-.

nicji

pod-

czas znoszenia

materjalnych.

I

me

Stara. nowa jzba gmin,
oraz jej tradyc.je.

Troski o utrzYlnanie hnper . .
jum biytyJskiego.

F'red Belin.

szkole.

Łodzią.

Bitwa pod
Pogłoski

o ultimatum. -- Odparcie ataków niemiec.
!{lch: ...",.. fa.bryl{o~a~ie s~nitarjusz~. -. Atak eskad~y
pOwietrzne) na Łodz.""· Zebrzący zołnlerze. ~- OrgJe .
oficerów rosyjskich w restauracjach.

I

II.
Dopie:ro n/IJza.jntrz możM było usta1ti~ !wcm ro~

&

ra.czej ocłpaJ'dem a1nych,

. SPtl,>toszenie, wYT2.!\d.z<>nc przez gęsto pa ataków niemieckich, ł.ódtt jednak wciął
! ::ające bomby niemieckie.
była otoczona koll$kł«n woj~ niemiecI tak zburz.on~ zo~tały domy przy ul. kich, które TUSzyły ~ do ataku na ia,..
; Aleksaul1Jltowskiej 14, Zgierskiei 64, 25, nym odcinlku fro.ntu, dą.t~c 1* 'Wszelką
16, fabryka Kaiserbrechta i cały szei"eg cenę do przerwama kantaktu umJl oh1••
. mniejsrych nomków.
gającej Prze.rnyś1 z Wuazaw,"
I
Lic7.by oHall' l'Jdtld-ch ucrtaJić nie mot·
.
.
' !la był.o, gdyż trupy pochowane były w
Ok'otice Lod7.:l.były ~8.'~. znt'Jll~
nocy pl zez oddziały woj.sk ro&1iskich.
~ane, .,. z n~dejśetem 'WIeczora a p6łnocy
! W xmeścle
. . w d::l I
'
ł
•
na W'scodue ułaśol.ały krwawe łuny po
szym Ciągu pan<>wa a tam
pan:ika, potęgowana przez najfanta.styczLodz.i d hodz:J..."-- •
niejsze pogłoski, ktÓ1'\' pomimo prawie t e 0
na c
"' ~IDlnynue ł4"an,
Kto to był Kolumb?
:mpelnego bra,k u k'onWdu ludności, obie porty 18nnI,1Yc~: lokale. Itkół. .towarry..
gały cale miasto.
Stleń: o:gamuCJl w$%ell1dch Ja4ę1y wła.che
Ko!umb był ptakiem ...
I talk krążyły witeą! wieści o u1tima- rosYlsilue na aZlpdit.ade wojskowe.
Dlaczego ptakiem?
tum kllpitub.cyjn~ ... T en ~ 6y/ twie.r~z.ił
~a ulkach mł:asta. pojawiła li, ogrom,
Bo czytałam napis "Jajko Koh.amba u ...
1.. ca~ą sta.nQWC;LOśCl~,. te o de ~o godmny na ilość osób z ~paskami
cl.erwonego
Rys. H. Puner.
12~eJ, t-e'}, 2-e l, 3-e) 1 t. d. wOlska rosy)- krzy ta, Il te opaski te noai111\)~,i •. co do
skie nic uY1ąpią z miasta, zos1.a4l:ie ono pracy których w M'erwonym knytu za'Z.burzone ogniem i mieczem.
chod.ziły pewne w,~}h~cl. przeprowaOkot.o połudnlla pa,ekielna muzyka 8.1"- drono kODJtr<>lę legtłyma,-ji tych owb i omat zamil'kła prawi-e że zupełnie ... Dal·o kazało się, i! większość z nich mema nic
to podslawę c:lo nov'ej paniki.
wsp6lnego z czerwonym krzy!em, opaski
"W tern roś mu.si być" _ twieTcb:ili te na.tom.:a'Sl zakupili w łednym ze skle.
Zwołanie
łódz- wszyscy i nadsłucMwali, czy tam gdzies p?~ 7. t.owarami bławatnemi po 40 k~
w odda'H nie odezwą się śmleTci.o.nośne ple)ek za m:tuJkę.
zaża!eń" będą
armaty i nie pluną ogniem i telazem na
Opuki te n·osin jedynie w celu uzys!'W
1lruźlkzo
Iych, którzy ich odgłosy z takim uiepoiko- kania możno8ci chodzenia po ulicach w
<J
jem ocze~wali.
••
godzinach wieczornych, co naogół byłe
W Busku. """"'"
Ale m1'Ilę'ł.o p~łudnne, p1 e1'WSU , druga, t;abroruooe.
•
trzecia ... aTtllaty p'oczęl'Y się raz po raz
O
. t t
kI' tym
na pozycjach i mieszkańcy Lo..L cZywlS a: . e w ~
~ple
prz.epro..
PO-tt przewodnddwem p. Kałużyńskie ogólnej umowy z lekarzami to nie mo- o,d·zywać
ltł
waUL·ono reWlzlę. k tora wykryła z.naczne
d l h l'
go o.dby lo się 'Wczoraj posiedzenie zarzą.· żna oddzielnie załatwiać sprawy plac i dZ1 o e c nę 1 z U' 6ą·..
t b
k
wł ś .. l
.
wyodrębniać ją z ogólnej umowy.
Przyzwycz,ajono się poprostu do tych Z~PtS1 y:o op~:d.z:
ś ~ CLCI.e a pOCIąg
du kasy chorych.
W końcu przyjęto wniosek p, Kuka ~uchych odgł·os6w kanonady, do brzęku mę o o P OWI La no et.
p·o zała·twleniu kilku sp'r aw mniejs ... ej
aby
wybrać komisję w S'kład której we- szyb w o,k nach, do drżenia murów.
Na uUca'ch miaS'ta panowało dośĆ mact
wagi przewodniczący zakomunikował, że
Przyzwyczajenie to ~tało się tak SIlne, ne ożyw~~ie -:- wszyscy, ~t.6;ZV od poposiedzenie rady kasy wyznaczone zosta szli pp. Kołużyński, Pawłowski ł KaLimierczak, przyczem komisja ta wejdzJe że gdy w nocy na chwtle kancmada usta- czątk~ b!,wy nte Opuszcz,a,h rrueszkań, {tło na dzień 19 grudnia.
Również zakomun1ikował· p. Kałużyń w kontakt z Jekarzarn.l kasowymi i w wała, budzono się ze snu, rzucają<: trwot- spokOjem u~talonem tempem kanonady
wyszH na uhoe.
skI, że ok~ęgowy związek ka5 chorych cią~ll 2 tygodni m.a przedstawić kOl1kret n1~ pytanie:
nadesłał zawia:domieme o zwołaniu kon- ne wyniki porozumienia się z lekarzami
"Co się stało?"
Nagle f'o:degł się cha!!'akterystyc.z.n)l
gresu kas choi}'ch wo;ewćdztwa na dzier. przyczem sprawa podwyżki nie może
Bitwa w nocy z dwudziestego na dwu szum propeler6w i w chwili potem nasŁą7 i B grudnia. Zarząd przyjął to. do wiado być wyłączona :t ogólnej umowy. (bl l
d:desty pierwszy trukończyła się zwycięs- piły trzy potęż~e eksplozje,

!

ci

kongresu kas chorych wOJ- ewództwa
kiego. -- "Skrzynki do
wywieszone
ambulatorJ· ach. - Sanatorjum dla
chorych
Sprawa pensji lekarskich.

i

mości

i

postanowił wydelegować,

na lnJl·

gres dyrektora kasy i 4 czJonków za-r~
du, a nadesłany pO'rządek dzi.enny kongresu przekazać komisji pra wncj do przei
I1"zen1a i ewentualnego wystawienia wniJs
kó~·.

~ll:ł.idl"'ZOQ.'i'j!jm~. . . ~.lIi!Iii!!!IIIi~iifWĄ\!%@$W$lW UiIlWliiL!iLIiQ

Robotnikom sezono\vym miejskim
fa,łszywie oblicza się zarobek.

Ulitee natychmiast

wymarły,

bramy

p~

zamykan.o. a wśród gr<>bowej ciszy roz.legł S3.ę chara·k te.rystyczny turkot kaT'abi*
nów maszynowych.

To wojska !'osyjskie otworzyły ogie~
mitralie.zO'wy na lotników memiecki-ch.
P<> chwt1i eskadra niemiecka dożon~
z czterech aerop.lan6w wydostała się z.~
strefy sb"za~6w i poszybow.ała na północ

Wobec tegO', że ostwtnio często m'lią
---:0:----miej-sca zażalenia na fUJ1kcjoDarjuszy kasy chorych, a zainteresowani nie maią do
Żądamy wyjaśnień nlagistratu.
kogo zwrócić się ~ tcmi z.ażaleniami, ,Mste.nowiQl')oo w ambulatorjum ka,s y wywie
Do redakcji naszej z'wr6oH się robot
Gdy B, zvrrócił się ze skargą do inPierwsza bomba spadła na zabudO'W~
sit skr:r.ynki listowe na ten cel~ a złeżone
ma
fabryki Karola Hoffrichte.ra przy ul
nik
sezonowy
miejski
p.
J.
R,
pracujący
żyniera
Zegoty
ten
oświadczył
mu,
ii
nioC
w nich skargi wyjmO'wane będą co dzień,
Piotrkowskiej
204, gdZJi.e wznil"ciła poZa!!'
obecnie
w
wydziale
kanalizacji
i
opowie
mu
pom6c
nie
mote.
a następnie w ciągu tygodni.a skargi te b~
PO' kiliku minutach fabryka stała już v
clą roz.pafrywwe.
dział nam co następujel
Ponieważ nie jest to <>dosbniony wypłomieniach.
Dłuż57.ą dyskusję wyw,)łał szemat biW przeciągu ubiegłego tygodnia wy- padek t~go rodzaju mylnych oblkza6 pła

ła,nsu, j.aki nadesła'} do wypełnienia okrę
gowy urząd ubezpieczeń. Ponieważ ułoże
nie bila.o su według tego szematu wymaga
łoby całkowitej 'l'eo'r ganlz,acji księgowości
kas-y, postanowiono szemat ten odrzucić.

Na.czelny leka:rz kasy choryr:h referow sanatorjum dla ,~ho
w Busku i oZMjmił, że

wał udział kasy
rych gruźli.czych

dzięki przeprow~OOlyn..rn pertr'łktacjom

kasa chorych może na'być udział za 2500
d. !roc.z,nie, co uprawllii.a ją do O'trzyrnania . stałych 2 łóźelk dla ch~ch, a pozatem na sezon let.ni 25 dzieci będzie mo~ł-o k'QTzystać z sanat.orjUIn.
R6wnież uchwalooo wygłaszać

w fa-

Druga bomba wpadła na podwórze do

kopał

on w)"2.na-czone mu pnez do.z,orcę cy robotnikom sezonowym zapytUJjemy mu przy ul. O~lej 5, uderzając w śda.ne
51 metrów kwadra.tO'wych ziemi, a gdy. magistrat, 00 .zamierza uczynić by po.dob jednej z .oficyn.
zjawił się w sobotę po wypłatę <>b'1icz,o- J ne wypa.dki ni'e miały miejsca '!Ul p'nyParterowa ściana wraz z po,dłogą l.a..
no mu za 33 men'y kwwatowe.
sz,łoŚć.
waliła się, przY!lruałając zami-eszkał, w
suterynie rodzinnę I'enP.16w, ktÓ1ych po
kilku m1nu>Ła-ch wydCYbyto z trttz-6w tvwych acz pokalecronych.
Ciroźba głodu
Trzecia bomba ~~a.dła na elAch f6lbry
ki aikc. tow. JaJkób W o.jdysławgki pnv ~
przytułkach
P1<O-trkoW'skiei i uujMwała par1eerowy
budync'k, w którym m1",ścił SILę kant«.
Na nczęŚocie w k,8lIltorz.e nikogo :rt~'!
wydziałowi

szpitalach
miejskich.

W

i

Magistrat nie reguluje rachunków
handlowelnu.

I

był·o,

brykach odczyty na temat chorób wenerycznych i innych przyczem odczyty te
Uustrowane będą przezroczami.
Członek !lwmrsjl admi'tl.n!i!sf.T.acyjnoprawnej refe1'lował sprawę zawarcia umo
wy z dyrektorem ,k asy według kt.órej pen
:)je jego wytt10sHaby 1480 zł,otych miesięcz
nie i umowa wygasa po upływie 4 lat.
Proje'k t ten za.rząd zaakceptował.
Z kolei znalazła się na porządku dzłen
nym sprawa żądań lekarzy kasy chorych

się .. Express" dowiaduJe WIObec
Podkreślić również We-ly, tt urueru stem uka'Zywały się aeroplany nieptJeckiEl
z chara'k lerystycznym czarnym ltrzy1eIll
nłeregulowania przez magistrat naldno chn.mia.ni~ szcrupłego -kapitału obt-otonaskrzydle - były to lekkie bojowe sa,
śd wydzd.ału handlowego za dostarcz01l~ wego wydziału haw.llowego w dO'sla,vach moloty typu "Tau:be U".
instytucJom miejskJm artykuły tywnoś d1a instytucji miejskich uruemo~liwia te
Stosunki llIpI'owizacyjne miasta pogar.
clowe, oraz węgiel 1stnieje ewen1Juatność
wydziałoWli skut.eczną interwencję .na sla'ły się z d!nia na dzid, a ceny wuastait wydz:łał handlowy 'ZIlluszony będzie rynku żywnośd·owym .i prreciwdzi:ałanie 'ły z godziny na godzinę, tWorząc prototyp
wstrzymać dostawy artykułów tywnOŚN zakusom ~k·ulacyjnym w tej d2'.iedzi- -zja:wisk z dkresu 111fl:a.cji.

,1~()dnie starają się o.to..

Z n·IZ· k a ce n

Tego d'oia je-szcze kitka'krotnłe nad mia

JaJi

mu

ciowych ~ węgla szpitalO'll1
Ict6rzy p.onownie zwr6ciIi się do zarządu ,przytułkom, .s~k,oł<>m itd.
D załatwienie tej kwest;i gdyż i~ 3 ty-

tlliejwrn, nie.

CEl Ie

.

a w Warszawie

Straszne byłv r6wniet stosunki aprowiz,a.CY;ne wśród annji rosyjsk~ei; przybyLi z frontu łoł.Merze teb.raJli o "ku9O>k
chljeba", a w pie·karni.ach prywatnych,
wypiekających pod kOlln.trolą itrlendentu
ry chleb dla wojs.ka, sprz.edawano ch1ib
prywatnej ludnO'ści 1"060 kopiejek za hochenek.
W resŁauracja1::h "Viclorji" i łfEmpire"
SZa.111pa.n lał się stru·tnienian14 .. OHcerowie
rosyj,!;QY hulaH:t lI~ie>~truS'2'.bmi" I które

Zdaniem p. Kałużyńs~i~go zwł<>ka ta
.lw. stąpHa z: tego powodu, że dopiero
Łodzi głucho
zniżce_
pncd dwoma tygodniami lekurz.a jasno
~preoyzowa1i swe żądania, gdyż poprze
Znitka ta wpłynęła równocześnie na
dnio domagali się jedynie wyrównania
Wars-z. kor. "Expressu" d<>nosł:
plac ich z płacami Ielr..arzy kaso'V\"ych w
W l.wiątku 7. pomyślna. kotlJtmMurą 7,m;anę cannika pi(:karskie~o. I tak od
War~/.w..ic nic ok.rcHając jl1~nn wy~o~ 'l~ giełd:de zbożoweL ,o raz po por()t'Ltrnie Jufr~ dn. 27 bm. cena chleha pyUowe~o
I, OŚC'I :l.ąchul ej pttcl'W:"il.i.
Mt.ł ~ię młYt!,arzy WJ\t!łzt\wi!dch 1: ltom1.. 1y ni .gc, wyno~{ć hęd'l,l'O 40 gr·osty ;za '1
ptzc-wa'~nie były o$O'bami v.nł~dwutn.9 t:z.
\'\t dyo kLbli r.d~~ "J(~ \,v V!\.·ilHoI PV,l:Cl.C ~Ill'j~h~nl l ząduohn;7oM 1.ostały <Id .dll1a. 'g. w hUl'ci' 1 42 I!."r, W d<-: t ~. ltt.

W

t; ~ "l

'

"!J, ll '1 IC /,·~-:?ąJu tlW (~~ąJ"

me,va2 ob.:c.rue

OmaW!<llla.

j~st

te po

Id7j~j-ej"'.~ego

prawa ~r.

1:$,.

jednak o podobnej

m l 1 z '12 gr{),~ na 40
hUICh:.
' "

C>!fl.y

kt, "·l

rnegoprowadzenia

sł"l.

'O~ g~ !llrJ

lit.
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...EXPRESS wiECZORNY-

ł.

z
Zrzeszenia lekarskie winny wreszcie

y

YSO

.e.,

•

ustalić wysokość świadczeń.

me

Ub!egłeJ medzłeU odbył się w Łodzi zarówno w inte,resle paoeienta jak lekarza. Ii xnacz.nie Slkalę przedwoje'OOną. Przea
Jeszcze raz pOOkrdlamy, te
brak
~)a7)d lekarq okręgu tódz.ldego, Zjazd był Honorarium lekarskie jest zbyt wysokie. wojną lekarz pobierał przeciętnie za wi- lekarzy, których możnaby nazwać lek.bardzo Hemy, co dO'Wodzi. że lekarze mie O tem r5'saJj~my już nie;:!dnokroŁnie. Nie zytę u siebie 1 rubla, a u chorego 2 ruble. rzam iz powołania, nadzwyczajnie łroskll
lł duto ważnych spraw do omówienia. 0- chcemy przez t<> powiedzieć, że wszy~cy
D:.dsiejsze honoraria lekarskie z.a wizy wych i względnych" traktujących pacjen..
PlAwiAno tedy Il'ótne $prawy, !>Osiadające lekarze pobierają zbyt wysokie hOOlora- tę u chorego dochodzą do 25 złotych, czy- tów indywidualnie, zawsze gotowych do
be.zwzględn:i~ poważne maczenie nietyl- rjum, ale stwicrrlzić mu S11!'Ily , iż, podczas, li, że zwiększyły się pięciokrotnie.
leczenia niezamożnych bezpłatnnie. Ale I
również i dla gdy niektórzy zadawalniaią się rzeczywiś
.zerszego ogółu ludx.ł.
cle bardzo nis'k<imi świ,adczeniami, inni
Poruszruno były kwettje pomocy le- katą sobie płacić ~a porally lub wizyty
Jiarskiej dla ttrzędn!ików państwowych, zbyt wygórowane sumy.
1Ilosunku. lekarq do kasy chorych, poSprawa ta jest od bardz.o długiego iui
czem uchwalono szere" Tezolucji l wy- czasu przyczyną osłaMerua zaufania og6brano ZM'Zl\d mązku lekany.
łu do lekarzy, temba'l'dziej więc podkreśNa tem !lj.a7xł ~ł zakończony...
lić trzeba ze zdziowieruem, it zfazd nie uD2'Ji'Wnem m'ł musi wydać, te na złe- watał za kOttlieczne deHnit)'Wnie uregutym ni. poruszono jedne! % nafwa!- towanie tej sprawy. To tet pacjenci skar~ejszych bodał spraw która od dłut>szegc tą się ciągle na wysokość honorariów, a
fu! Ct.a3t1 wymaga pnepl'owadzenia. ra- "Express" nieiednok<r,otnie zabie.ał tuż
dykalneJ ae.nacji. Sprawą tą fest ustalenie gl,os w tej 'prawie. Czy utyS'ki wani a paWysokośd h<m{)ITarjum le'brskiego.
cjentów są słuszne? Przewatnie tak.
. Uregulowanie teł kwestji Idy b-owiem
Niddón;y howiem leku'u przekroczy

Odstrasza to oczywiście pacjentów od
szukania porady u lekarza, chyba tylko
w razie ostatecznej kon1ecz.noości.
I w tym wypadku, jak VI wielu mych
powołać się musimy na zagranicę.
Otóż w Wiedn1u honorarium lelk~rs1de
wynosi dziś normalnie 70,000 koron austrjaokich, czyli niespełna 5 zł.otych, a w
Paryżu 10 franik6w, czyli zaledme przeszło diwa złote.
Coprawda uzasadnić motAla tę niskość
honorarj6w w tych kra-j;a,ch mniejszą drożyzną życia, niż u nas, jednakowoż &twiex
dzf.ć trzeba, że "niskość" ta jest niepropot'(:tCJlIla1rue niż,sz;a 00 naszej drożyzny.

ko dla. IIMnych leokarq, ale

tdte

MINJATURY.

Historje, które

Usta kobiet.

w.

Usta w.dnym bardzo ł4 czynnIkłem
piękności bwar.zy kobiecej, mogą ją pod
nosić ale tet ł oszpecić. Mowa tu o ustach nie mówiących i naturalnych. Są
one wslrożn1Jdem charakteru i temperamentu.

Bl'Z.ydko. z;ł~liwie 6knywlone tub za
usta znamionują, te właśc1cie-lka
ich jest skłO\1U1ą dQ uporu i zł.oś1iwości
Kobieta posiadająca usta łagodnie uśm.ie
chnięte przejawia dobre myśli, test 8zen
rĄ i Upl zejmą dla swej rodziny, drra przy
3aci6ł, wogÓile ó1a 'Wszystkich, z kt6rymi ma jakąś GtycznOŚć. Kąciki ust jej
t':lśnięte

drgają wesołością,

śmieje się

chętn;e,

lecz nie za często. SciągnięŁe, drgają;e
usta dowodzą, li nerwowa osoba nie na
uczyła się stosować do koniecznośd i
niepotrzebnie sama sobie ł innym r.atruwa sobie życie.
Usta są nlłlJ'bardzlej subtelnym wyra
zem uczuć i myślij je'śLi te są w poną.dltu
wtedy ł usta są ładne. Piękny charakter
i dobroć serca dodajĄ ustom wyr8lZU i
wdzięku.

Pewien myślicie] powiedział: "Miej
myśli wesołe, bierz warunki żydowe "'po
kojnie, stara4 &ię o zdrowiJe i ła~ość,
a wtedy usta pociągać będą harwą i pięk
lIlym układem Hnji. Nawet dute szerokie usta mogą być bardzo miłe ł pocią
gające, jeżeli układem swym zdradzają
szlachetny ~hal'akte:r ł dobroć,

ARTUR NEWTON - REKORDOWY
LEKKOATI.ETA.

W kron1k h ......,."..."....,..r h
1~ j
- ~c -Y"dok~"" .. 1 c zna,..u emy
dut.<> przyIcl~ów,
dzi,
uw.atan h
61onanych. prz.ez
ry: hO'
ye w og nym pojęciu tr Gta~ D~ grona 1uchi
wf 7mł
łodym

IU-,

duchu" aportowym o i'ert et, . e m
.
IArtur Newton.
,na y ezsprz,e.cz.ru.e
Arlur Newton _ 4O-to letnii aPOrlowiec, amator z Nałalu pobił w ubiegłym
m,ies!ącu nf..enanrszony od 21 lat rekord

min:

otwarło nie-dawnoO klub się dopomódz zarządzeniu towarzystwa
noszący dziwną nazwę tramwa.j6w. Podobno wypadki niepłace

Wesoły

obrazek amery-

kański._
ma są nader rzadkie i to przewatnie ze
strony cudzoziemców.
Felietonista detroidkiego "Te!egra"
Wiele zwierząt, jak stwierdzono, ma mu" trla przyjaciela fotografa, kt6ry mu
możność płakać, ale co dziwniejsze, to że opowiedział niezwykłą przygodę Jaką
jak się okazuje, największą płaksą wśród miał w tych dniach z pewnym pohkim
zwierząt jest - słoń.
klijentem.
Niektóre nazwy ulic w Pekinie zOłu_ Kilka dni temu _ opowiada fot<>miewają e1l'1'opejc~yk6w swą oryginal- graf _ przyszedł do mnie pewien jego..
nością. Jedna np. nazywa się ulicą "We mość, _ prosząc, abym go sfotografo ...
sołych wróbli", "Wiecznego spokoju", wał. Ponieważ miał na sobie ciężki
lub "Posłuszeństwa". Alu?Jją do europej płaszcz, jakoż e zimno już było w Detroit
czyków jest "uHca Barharzyńc6w".
więc m6wię mu grzecznie, aby się rozel
R6wnież nazwy bram mi-ejskich są b r ał...
dość swoiste np.: " Brama nieprz.emijają
Jegomość popatrzył na mnie z pt'2'e_
cej cnoty".
rateniem, więc widząc to dodałem:
M m. Międzyrzecu ziemd siedleckie;
_ A na co panu potrzebna f<>togra.
widzimy na plaou Kościelnym n,ad stra~a
c .,
Ó
t je;.. f
nem napis: "Sprzedaż towarów ~alanteJegomość odpowiedział:
rvjnych i l'eligino - obyczajowych".
_ Jadę do Polski, więc muszę ją mie"
Zal'ządozający hotelem "Terminus" w
e
Ch'
1 ł
k t 6 ' na paszporCl ...
, lcago wyna az maszynę, . ra mYJe
_ Bardz.o dobrze. Niech się pan rot
1 suszy 18,000 talerzy n~ gO~Zlnę:
• bierze a ja za chwilę pana sfotografuFarmerzy w KanzasIe uzywalą ŚW1-.
'
!
. do' aZlU
--'
_..1
•
h
d
. d /ę....
.
\
n~e
.1
y .pou WIerZ'<: ~o o paWle _ Jegomość _ ciągnie daleJ loło ..
rum oSlOdłan:u .o~ych zWler~.ąt domo- \ graf _ poszedł istotnie na górę, aby się
wy;c~, OCZYWIśCle Jest t~ s~ecJal.na ,ra.s,a rozebrać. Zauważyłem, że szedł niechęł
dobliZc tuczonych 1 bardzo losłych SWID. nie, kilka minut i nareszcie schodzi do
"atelier" rozebrany prawie do naga bo
miał na sobie tylko spodnie, które ręką
podtrzymywał. ..
Popatrzyłem na niego :z; przera!eniem
berlińskiem
a jegomość płaczliwym głosem mówi:
- Niech pan zdejmie (11) tylko glo.
ŚledztJwo w· aprawie zaareszłowane-I ski.em prez:ydljum policji panują jaknajgo Tadcy Bart el sa, kt6ry był szefem ber gorsze stosunki. Twierdzi on jednak, że węt bo ja nago f.otogralować się ni.
lińskiej policji paszportowej, wyrasta na wszyscy skompromoitOWanl urzędnicy po śm1-em...
niesłycha.ny skandal.
licyini byli xwolennikami dawnego syste
Do tej pory zaateszwwaoo nie tylko mu pruskiego i gorliwymi obrońcami mo
Barlelsa, ale jeszcz.e dwóch innych urzęd n,M'chii
nik6w, z tych jednego na wysokiem sta f
nowi,sku.. I oni r 6wnież będąc czynni w
polląi kryminalnej berlińskiej dopuszcza
11 się wielklch nadużyć. Tym wysokim
d 'ki
_,1' .. k
' Inel
" Jes t st at'
urz.ę Dl em pUllICJl
rymma
szy inspe'ktor krymi,nalny dr. Gruenberg
§~=
--- =
Początkowo prowadził on śledztwo
przeciwko Bartetlsowi t ale podczas tego
-,.śledztwa dał się on przekupić tym OS?~".-....==
bom, którym zaJebło na oczysz~zeD1u
Wkrótce
B.arlelsa, ~ tem samem ~a zabezptecze~1U przeCIwko dalszym sledztwom teg'o'
ulubieńcy
vkanualu.
....
Prezydent p~h.CJ1. R!lchter przyzn.ał ~o
p Jbliczności
bec przedstawICl,elt prasy, że w berhń!l.'i-i\o/.im;?m~~~~ro~~:
"Kobiecego klubu intymnego dymu".
Organizatorki tł6maczą stworzenie
specjalnego przybytku palenia dla pań:
1) koniecznością i<stnderua ustronia,
gdzie kobiety mogłyby spokojnie palić
nie nara.i.ając się na drwiny,
2) klub palących pań ma za zadanie
zbierać kursujące po mieście plotki i je
łobie wzajemnie opowiadać.
Co ao drugiego punktu, to jest on za
ledwie kiepskim naśladowaniem odn,o~
nego punktu "kawiarnł plotek", r6W1Ili'eŻ
we WiecLnitu istniejącej.
W Londynie wybudowano os.tatnio
tl"zydzlestopiętrowy dom własności znanego nńljaroera Pierponta .Morgana. Jak
się okazuje ów "drapacz nieba" służy no
woczesnemu Kreliusowi wyłącznie do
chowania swych o.sz..czędności.
To też amerykarue, rodacy Morgana,
nazywają 6w londyński dom "perlmoneŁ
ką Morgana".
W Sztokholmie skasowano kond'ttkto
rów tramwai owych. Katcly pasażer wrzu
ca sam do puszki 10 ore, zaś o He nie ma
drobnych, mot e te otrzymać w znaidują
eych się na każdym rogu kioskach gaze
ciarzy, któr,zy w ten sposób zaooHuowaJli

7

Skandal \v

•

prezydjum policji.
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Brlngton.. ook
a82 klm. w 6 godz. 11
4 ~
W tych dniach ponowił swą próbę
- wynik przesze<U ocukiw..mia,osią
gnął on bowiem na tel łamej przestrzeni
c.ms: !S godz. 53. 43 sek. poprawiając
9w6; poprzedni rekord o blisko 18 min.1
· W ciągu pierwszej godziny przeob.iegł
Newton okrągłe 14 kilomdr., następnie
zleceń
zmniejszył nieco tempo, kończąc jednak
bieg w doskonałej formie,
administracyjno-skarbowych.
· Jako ciekawe zestawienia zantoujemy
~e Newton biegł z przeciętną szyhkością
PI01RKOWSIIA 64 ŁODZ TELEFON 30 48
'13,5 klm. na godzinę - podczas gdy w
(w podwórzu, prawe weJście, parter)
.tegorocznym raidzie konnym \Varsznwa
we wszystkich sprawach administraryjnych, podatko,- Toruń - Poznali zwyciężca robił
wych i mieszl{aniowych
IPr2'ecięinie 8 z ułamkiem klm. na godz.
Newton trenował solidnie, a !}omy'JS
rekursy. podania, zażalenia, memorjały.
:ne rezullaly me dały na siebie czckać.
Z ł t
lzlecenia Interesantów we wszyst\dch sprawach admi· .W okresie poprzedzającym próbę ponistracyjno-skarbowycll.
Y435-12
bacla rekordu, Newton do łownie ,,'1'\0,~ k I" d' . k k I t "
Biuro
l1y
a
zlesląt oj
-i ornetr6w, trenując I =-<::;""",,,,,,..~
......,,., otwarte codziennie 0:1 9-e,j rano do 7-ej wiecz. bez przerwy.
na dystansie 40 klm. - cod:den-nie.
'~;:;:u.o;~~I~;;::;;~;I;~~;~~i

~ące

U fotografa.

I

Ze sportu.

W biegu Londyn -

WIedniu

p:a;lących pań,

każdego mogą zdumieć.

nie brak takich, 1LtGl"Zy traktują swój za..
wód przedewszystkiem Jako źródło za..
robkowania.
Ujednostajnienie wysokości honora.
rjów jest rzeczą niezmierneJ wagi i one)
tylko będz~e mogło sprawę tę postawi6
na zcłrowym gruncie wzajemnego zaufa.roa pacjent6w i lekarzy.
Niechże tedy zrzeszenia lekarskie .nie
pozostawiają nadal tej ważnej kwestji od.
łogiem i przedsięwezmą Ś<rodki, prowadzą
ce do sa.nacji świadczeń lekarskich.
Będzie to wygodne i przyjemne Z;"
równo cHa lc k a-rzy , jakoleż dla osób, kM.
re korzystają z ich pomcy.

"

Koncesjonowane biuro porad i
ft

udziela porad
pi ze - - a a w a
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W~!fl~~aiij[J ~ramnt maUeń~~i wM~~i~lanie. PI~ne~ ~róla ~rlemytnitów al~ololu W[~i[a~o,

Mąż

zabija ŻOi:ę i odbiera sobie w chwilę
życie"

potem
w rodzinie znanego

rozegrał

się

w

zas.ł żon ego
Uratował życie 32 osobom.

Pogrzeb

I

pożar kina w salonie.
90 letnia staruszka żywcem spa!ona.
. W miejsc-owośd Creteiq pod Pary- aparatu na podłogę, dosłał się do. p.obli~em zdarzył się niedawno straszliwy wy skiego kominka, gdzie paHł się ogień.
padek l który spowodował ciężkie popa- Nastąpila sHna eltsp lo ZIjal która spow"rzenie dwóch osób a śmierć jednej.
dowała PO'żar w mieszkaniu, Sąsia-aom
17-letni Marceli Metayer przybył w udało się z trudem ugasić ogień. Chło&dwiedziny d-p sw ch babek, staruszek, z piec i młodsza staruszka zostali ciężko
których jedna Uczyła 90, druga 80 L.i. poparzeni, natomiast starsza babka
Chłopiec pr.zyniósł ze sobą s'alonowy ki chłopca została znaleziona w sta,rue zwę

nematograf i rozpoczął przedstawienie gl onym.
vi sali jadalnej, Film, wysuwający .się z

sEROJOSZ ARITONOW.

(160 ny.

IW Chicago istnieje

100.000 młodocianych
zbrodniarzy
•
tworzących t .313 band 1 klubów.

W tyd'1 dnri.ach odbył się w Chicago
pogrzeb triezwykły. Chowa-no, mianowicie, Dio'na O'Banoina, "króla przemytn:ików alikohollu" w tem mieście, a za4'azem
osławionego bandyty i mordercy.
O,Ba,n i,on utrzymywał dla pororu sk.Jep
z; kwtatam;i w śródmie'ś ciu Chicago, sklep
ten jed'nalk był Właściwie "biurem" przemytcika i miejscem schadzek lego wsp6łni'k6w i ajentów. Tam tet jeden z kompanów O'Baniona ~ah:irł go w -s przeczce wystrzałem z rewolweru.
Bandyta po,z,ostawii ogromny majątek,
oc~ni~~ iIla kilk~. milionów dolarów, ~o
tez rodz1TI~ sp1"a,W!!a ?Iu p-ogrzeb w~am'a
ły. Z",,:,łokl przemytruQLa spoczywały w
~mn1-e ze szczerego srehra, wartości 10
tysięcy dolal!"ów, a za. karaw,an.em iechał~
26 sam-o~ho?'~w. ~ :w'I eńcaIlll , zł, otcmem1
prze~ ":lelbicreh ru·e ooszczyka. Pozatem
w ruezhcZ'Onyc~ samoc~odalCh ~owa~szył ,p~g:zehowl ~wa.r'C1e ~ały tłum na!wybilt.nierszyc,.h Chlca,g?'Y'skl~h przemyłlników, b~ndytów, z.ł, oclZ.1 e1 6w ~ pr.zest~ów
wszel'ktego :odzaJ~,. choć Wle'l u z 1ll1ch. ~y
ło ~n~rch 1 poszukiW'a:nych,prz~z ~olicJę
PohcJa J,;dnak przyglądała SIę b.le1'llle pogrze~O'Wl.
"
..
Ntebywałla ta ma.I1lfe&taCJa purblit'icma

.

żywliołów zbrodmczych wywołała ogrOfU.~

ne oburzen:1e w całej Ameryce. Słusm.ie
wystąpiły przeciwko niej najpowafniejsze
d'Zlien.nilki amerykańskie, pytając trwot.
nie, jaka będzie pnyS21ł,oć m~odz.ieży ame
1"y(kań~ei, jetelii to:lel"owa«le będą Łedo
l"iod:mju skandale, jeżli wszelkie 7)bToonie
uchodzić będą beikarnie.
Dopier-o p-od wpływem tego oburzenia.
szef policji cru.cago\\l"1Skiej ~decyd'O'Wał się
W)'ISt9cpi~ ene.rgic.zniej plJ."Zeciwlko zb.rod'Ilia.
rzom. Are.5:Zltowano 56 7Jbrodniarzy notoryc~nych, u:wolnio<IlO zes łutby kulku~:de
S1ęCl'U p~l:qan:~w, będą~)'ch w zm'oW1e ~
przemytru...ka~ 1. zorga1l1nOWa/llo oddziały
strze'l ców poNcYJnych, które mają krążył
po zaU'J11cJach i f.okaJ.ach podejTzanych ój
p.~ n:~pżei$Zymoporze lub pŃIbie uciec%
ki, zablJać przestępOOw.
,
Jak ~bhcza profesorr umwersyte.t~l chi
cagowslkiego, F. ~. Thrash.et", SOCJolog,
ktÓ!l"Y dla Zi!>adanta siosunkówspołec7:~
n~C'h. w Ch!cago przebywał przez całe
~es:tą- ce ws~6d n~1go~s~ch mętów tego
~'IIasŁa, w Chi:cago- lstrue~e P;Tzes:ził1() 100 ty
S1ęCy młodoC1any~h zb!O'dlniarzy, t'W'O'l'Zą.·
cych 1,313 band 1 klubów.
Ja,k!e słuszne .s~ w-olbec tego 'Obaw.,
prasy amerykański e'J,

·xx-

Kropla wody z przed dziesięciu
.
' miljonów lat.

psa.

Mimo tak pokainego wieku
nie

.Na cmentarzu dl1a zwierząt na wyspj'e wszystki,ch lokatorów, w liczble 32. kM
odbył rzy uniknęli niechybnej śmieroi, gdyż w
5lię niedawno pogrzeb psa FIutby. Kon- kilkanaście minut potem pożar ogarnął
du'kt pogrz,eblY\vy pr·owa r1 z,iło sześć psów cały dom. W nagrodę za to llowojo'l"skie
Flutby nie był psem zwyczajnym. tow,. opieki zwierząt obdarzyło Flutbye
Przed kilku laty, w nocy, poczuwszy go srebrną -obrożą. Flutby należał do ra
, dym w domu, gdzie mieszkał ze swym pa sy owczarków szkockich.
nem, wszczął taki alarm, ze obudził

tong Island pod Nowym Yorkiem

zbrodniczych

żywiołów.

ki jeĆ:> arbitralności dochodziJo między
tych ni:n a .p. C~lombo do a~an.tur. 01cie~
dniach krwawy dramat.
młodej kablety, prze.z ffil10sć dla swe,
Na jesieni roku ze.szłegp. pani Co- córki, starał się lagodzić wszystkie te
·t ombo, żona właściciela wielkiej fabryki scysie, ale nic nie mógł Wiskórać.
_
jedwabiu, udała się wraz z c órką swoją,
Po kilku miesiącach pożycia, mł-oozi
dwudziestolletruą Erm1nią, na kurację do rozstali się, pomimo, że pani Rossi miaSpoto'rno. Mieszkając w pierwszorzęd ła zostać matką.
nym hotelu, młoda i bogata jedynaczka,
Kilka dni temu maleństwo przyszło
date była -otoczona rojem młodzieży.
na świat - niestety dz.ieck-o ur·odrił,o
Słynny doktór OggioIlli
Każdy jednak z wybranych przez ro się niewidome.
dz.ic6w konkurentów, nie zdołał z.dohyć skonstatował, iż gruchy ojca odbity się
serca Erminji - oddała je ona niejakie- na córeczce, a i u matki ukazały się śIla
mu Mads Rossi, r-o dem ze Spezj'i, byłe dy fatalnej choroby, za szczep.i O'Ilej jej
mu oficerowi, który pełnił w hotelu ,obo przez męża, Rozpacz chorej i rodzk6w
była bazgra·niczna, zażądali oni kategowJązki tłuma'cza.
PrzystO'jny i elegancki mł'odzian, zdo rycznie natychmiastowe~o r.ozwod'U.
Rossi zgodził się, zażądał jednak, by
lał rozkochać w sohie do szaleństwa mło
dą dziewczytnę. Rodzice zmartwieni nie przedtem mógł zobaczyć żonę swoją i
stosownym wy,boTem córki - staraH się dziecko. P-o długich debatach, pozwolowszdkiemi siłami zwalczyć ;ej uczucie. no mu wejść do pok,oju chorej. UjrzawNj.epomO'gły perswazje, błagania, a na- szy żonę Rossi pocwł p()wracaj~ą da'Wet groźby. Pewnego pięknego poranku wną mit~ść ku niej, uk~ąkł przy łóżku i
oboje młod.z.i znikńęli ze Spoaorno, uda błagał, aby mu wybaczyła i pozwoliła
rozpocząć wspólne nowe życie. Nim
ląc się do Mediolanu.
Zrozpaczeni rcdz-1,ce, pospioeszy'Ji czem chora zdołała wym6'.\-rlć jedn-o slowo, roz
prędzej za córką, gdy jednak udało się legł się skuł, który położył ją trupem.
im odszukać młodą parę, było już zap6ź
Rodzi<:e, zrozpaczeni rzucili się na
110 musiano więc ustalić dzień ślubu. zakrwawione ciało córki, w tern rozległ
Nie mogąc i nie chcąc juź opierać się się drugi strzał i zabójca śmiertelnie ran
dłużej, rodzice dali mł.O'dej parze dwa po ny padł na ziemię. Przewie,zi,ony do S'xpi
koje we wł~snem mieszkaniu, jedno cześ tala, Rossi zeZ-nał przed zgonem, że na
nie p. Cdlombo ofiarował zięciowi miej- rozwód nigdy by się nie zgodził, gdyt nie
mógłby tyć bez swej rony. Widząc, że
6ce u siebie w fabryce.
Niestety, współżycie O'kazało się nie mu jej z powrotem nie oddadzą, wolał
możliwe. Młody małżonek już po kilku zabić ją i siebie.
miesiącach okazał swój prawdziwy chaDramat ten wywołał w MecLJolanie
ra,kte'l' - dokuczał źonie, w fabryce dzię wśt'!ząsające WTażenie.
W MedJoffanie,

przemysłowca,

był publiczną manifestacją

różni się

niczem od wody dzisiejszej.

Dyrektor geologicznego oddziału w
chlca,gowskiem "Fiet.d Muzeum", dr. O, E.
Farrington powrócił z naukowej ekspedy
cji pO' pO'tud'niowej Ameryce.
W śród wielu cennych okazów geologic~nych udało się dr, Farringtonowi znaleźć b.ryłę kryształu górs'k iego, w któregO' wnętrzu znajduje się ki1lkanaście 'lrrop e'} wody.
Ponieważ czas powstania kwarcowej
bryły obIicM ame!l"Y,kański geoIog na 10

miljon6w Jat, p1"Zeto zawarte w krys.z!tale
krople wody pochodzą z tego okrew i do
sŁały się do wnętrza kwarcu w ch~vili kry
stalwowan;a płynnej masy w ciało stałe.
Krop1e wody pochodzą z tak odleglej epaki są pnezroczyste i niICzem się nie rM
nią od dzisiejs'zej wody.
OsobHwy ten okaz, jedyny w swoi:m.
rodzaju, umieszcz,ono w ml11!eum ehieagowskiem.
- ----

I

Obłąkany

fryzjer

II

Ze szpitala ~ta·nowego w Worcester,/zaraz po ucieczce i pnyjęty talP, jakłl
miasta stanu Mass'achuseŁts, 7biegł jeden fryz.jer, strzygł i go'lił wielu p.)ważnych oz niebezpiecznych furjatów nJejaki Simon bywateli miasta,
Da'sn-o·. .
.
Możnl. sobie wyobtraxić przerażenił
W ciągu dni dżiesięciu poszukiwano właścir.."iela z.akła;du fryzjerskiego, gdy do
niebezpie(;~e-g~ szaleńca p.o calem mieś· zakładu wkroczyła służba s7.:pltalna i Qde i wreszcie znaleziono gi) w jednym z bezwładruła pozornie zdrowego pracow~
za.1da,dów fty~jerskich, gd'T,ie zgłosił się nika..
.

l

~a-dził się ks. M e'k Ienb ur skiego , co

N:. 128 pQsiada wyczerpułące i'1lsi.t'uk

Gen.et"ałom Tup.ogorowowi t'rzeba tk~

zro,bić, żeby się zreha'bHitować w ocuch cje d.1a WasiIja Kubicyna, który jest na- mecznie zarzucić zdradę. Ju"t.ro, najp6i.c
Wilhelma. Pos-tanowili wreszcie zapro- SLym mężetn zaufa.ttlia w M()SIkwie i który n.iej pojutrze otrzyma pan papiery Udaod
jektować platn krzewienia epidemii, tern- () lD.l-Slji Nr. 128 będzie powiadomiony wadniajClice upueda.nie przezeń tajem..-,

Romans z życia cesarskiego
dwoJ"u rosyjskiego.
1 znów najważniejszych poleceń nic
udalo się "W"t!konać. Zwłaszcza zamach
.. J

lna lGereńskiegO' nie od11iósł slkubku. Spa
50by siootry Mata:ldy za'w~odły, gdyż Kie
reński był nde cliuły !la wdzięki naewieśde. W ówczas Rasputin pró<bował otruć
go, ale to nie dalo wyników pożądanych
bo osobnik, któremu po1eccno wykona:tIie tego zlecenia, opO\\<'iechiał wszystko
Kioereńskiemu, tą-dając gruhsug-o wyn.agrodzenia za l1!iewykonanie zamachu. Nie
natrafił wszakże na nC'Jwnego, Kiereński
momentalnie odst.a.wił "spl'yd&na" do
policji. Wresz,de, postanowi'ono Z:1strze
Hć lGereńskiego. Rzeczy"riście, .najemny zbir strzelił trzyikrotnie z rew-olweru
do lGereńskiego, g·dy ten m:aca! późną
nocą z zebrani'a frakcji "trudowników"
na Mojce.
Rasp'uUn był powa~nie zaniepokoio-

bn'td:ie'iJ że z Niemiec dopominano się o jro,n-ocześnie z panem,
to juź nieraz..
Sam pan ulech p.od żadnym poz,o'r em
Ks. lvi ekle nb·..!T ski projekt taki op-ra- nie zjada, nawet ni~ dotyka owoców:
cował, Rasputin Łaś podał go za swój i. tkwi w nich ho"wiem b.3Jl"d'2jO groź'n'Y zapru~sr.ał do aprohaty cesan:;a Wi1helm~.1 ra:zek.
W odpo'wiedzl na 10 nadsz-edł list naslę-I
Cho-lcra po,-\'i!l1'la 'wj"buchnąć mniej
pujący:
więcej według na'5zych oblicz:eń za jad
Gl
,,05918-267
'ki eś trz:y do czterech ty~o nh
ów-nie
Nr. 70 zrefe-rowa.ł pańskie prO'jekŁy chodzi o dcpj'Ino'Wan:ie Prol-o-pOp-O'Wl, aby
najwyż-5zej władzy, Zosta'ty wszystkie u1atwiiając s.zvb~-{ą doslawę (!)'\WJcrlW nu
łaska-~ie pny;ęte, P-osyłamy wam tą S~ mieisc2. przczrta'C'i:elli!!., u.chronił je' od
mą drogą, co siostrę Matl\Id~j Kurta zepsucia. Dohrze byloby, gdyby się paJen5ke (Nr. 128), docen,ta bllkterotogli nu u-d.ałe zti1'~anlzl)wać jakiś kOJuHet douniwersytetu w GoeWllgen, kt.óry prLy- broczynny, ktmyby te owoce t'ozdzie'lał
będl'i'e do Petersburga 27 b. m. i natych darmo najubc±szyrn warstwCTll lltctm,,ści.
miast zgłO'si się do pana. Tyms.amym po
Nale:ty uprzedzić Wyrttbową, że gen,
ciągiem p'1"zybędzie pod adresem firmy Kc,.rn:iłow ma ją w dtliem. podejrieeniu.
"Bracia Kub ky'U" , na swych przY;:l.ciół. Nie \\;i'3d-omo VI jalki sposób dostały się
hurtown<ik6w owocowych w Mo'skwie na podobno w jego p"-siDuanie ohci~;";)jące
Arbacie 225 becrllłe'k jaI:d:clk kanadyj- ją listy, ktćtre ukryte są ja.koby 'fi s:::nf1e
skIch i 81 skrzynek bananów z wysp ka- w Jego sypialni. Pozostawiian1y paflski.:Jj
naryjskich. Po.dział m1ast, do których przenikliwośd załatwienie tej sprawy.
mają być ow-oce r-ozeslane ustalicie w po- zazn.ączając ze swej sf.ro:::ly, i:e uv·;-ilŻamy
rozttmi~ni'U z wymienioną firmą. N.:liważ ją za nagłą i pilną. NaJely leż pilnować
nieisz~ j~~t, żeby Protopopo:, uła'lwH posła clo. Dumy Niclmnowa,. który ~oś
szybki transport towant do IIL'!ejsca prze zwęszył 1 odbywa z gen, Kcr.llłc,;"em pznaczenia, ponieważ woce mogą zgnić.
kieś tajne narady.

I

I

nic wojsk'ewy,ch austr'j-acJkiemu sztabowi:
I
generalnemu. Wartoby p~ez Manasewicu. - Manujlowa i ks. Andromikov,-"
puścić tę rzecz do pre.sy.
Nr, 128 z.referuje panu też s~ugó'
łowo naszą dZli,ałalność w Rumunii.
Nr. 70 sŁwie1'dza z z;adowo'leniem, że
b 1
f b
'1'
M
wy ucn w a ryce rukog lCeryny za ~a8
kiewską Zastawą został wykonany z portcyzją wzorową. E., I>Cr-ywH.C1e, powie
nienoorazu um'Ówi''''1.'1ą 5UtUę otrzym.~.f.
Wyrubowa niech si,~ postaTa zaprzy.
jainić bliżej z Borisem Say,rinko·.';~m.
Tego wlU'jata moinaby dobyć dla 113s.zych pb.nów, twie:'dząc, że che,::')"!.)

wywołać rewolucję w Ros;i.

Pun zaś niech koniecz!1ie pa.zr;c, si?
n1.e"ZlwłoC'.!'ule z Wie;-ą L;". Kol'osr.~.,::":ą.
zamic!:i&a~ą net PotCh'!·;:!~_ .. ic; p.:,~ ;1",29.
Pra.gllic jn:'.: {)l,{d:'.'i;;':::' ::-:.1'(;/('[. (:0 ,sló,,1r',
Jes.t bardzo hJ,~. D,~i\'!rH·. że pan ctQo
tychcz.a.s nie 7";1 Ccil n:t n:,: :; V;" ~:. Potrz~buj€ ;)10!:..il~d:ZY tth s',,, go kJC:lan!w
bar. Siewc;s<:. :l m:: d·.:;.'::: <1J~"111:: v; Du·
~i.e .. Proszę k
~e ~I'L: ·;'.:~ci.~~ l~a.
!ezyr:le wyzyskac! r.l~>?V. 10C'. me
,.c{.C ·
glnć r~~port".
li .. c .. -).

I
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.. EXPRESS WIECZORNY'"

rze e iu mkow~ń polsko-n· e__. .·. cłlich.

Warszawa, 25 listopada.

PIERWSZA PRZED. WARSZ.
Nowy York 5.16

Trzy kardynalne warunki niemiecl<ie.
BerJin~

25 li!;topada,

.,&diner Tageblatt" zajmuje

się 'W

Ańykule wstępnym Ericha Dombrowt;kyego sprawą bliskich polsko .. niemiec
kich rokowań gospodarczych. P. Dombrowsky sądzi, że wbre~ twierdunłom
pism polskich Polska jest więcej zainte
ręso,~ w tych rokowaniach, anłżelł
Nienlcy. Obawy polskie, że Niemcy ewo
ind towarami :.:.aleją Polskę, uważa autor
za przesadzone. Główne wanm1cl, ~
\rl6rych op~rać się po'winien traktat Pól

Londyn 23,92
27,27
Belgja 25
Szwajcarja 99,80
Paryż

sko - niemiec~ są, zdaniem p, Dom~ ł praktycznych podstawach. Oba kraje są
browsky'ego następujące;
gospodarcz<> na siebie skazane.
f) zapewnienie prawa naj'większego
Dla obu jest koniecznością wyjście z
DRUGA PRZEDGIEŁDA WAiU;Z.
uprzywi1ejowańia,
atmosfery okresu wojennego i powojen
Dolary 5,17 i trzy czwarte - 5 18
T endencja utrzymana.
'
•edl • nego, Jakkolwiek Niemcy nigdy nie
• 2) zadP~wnb.ieni~ SWO~Y6 os~ ';n:la zrze!mą się s~oich roszczeń do óderwa
PRZEDGIELDA AKCJOWA.
s~ prze SIę lorcow i upc w
nuec- nych obszarów, są jednak gotowe cło ukich w Polsce,
stalenia modus vivendi
Bank Dyskontowy 5,25
3) ~e~haftie l~widacji pl'Ywatuej
Mamy nadzieję, że' układ, kt6ry na- Bank Handlowy 5,25
Bank Zachodni 1,80 - 1,70
własnosd nIemieckieJ w Pokce.
ruie może być tylko tymczasowy, staCegielski 0,54
- Polska i Niemcy, pisze "Berllncr now;ó będzie trwałe podstawy pororuStarachowice 2,05 Tageblatt", są zainteresowane w roz- mienia. GMvroym warunkiem jednak są
Rudrlci 1,15
Ostrowiec 6,30
wolu swoich stosunków handlowych na. równe prawa dla I;iemców w Polsce.
Modrzej6w 4 - 4,10

'8w~tdni@[ ~órnoill~~i l~alany na l lata wi~lienia
przez
niemiecki w Lipsku.
I

Lilpop 4,60
Żyrardów 12 (2 em.l

Teror przed\vyborczy
w Niemczech.

Węgiel

2,75
•
SHa i Światło 0,48
No,bel 1,98

Berlin, 25 listopada.
Polskn akcja wyborcza. na Warmji na
Katowice, 25 listopada.
wet góo.noŚć przeowd:niczącego k'oła miej- pograniczu pomorskiem i poznańskiem
.
, , '
&Cowego Związu Powstańców w Bu'jalko- oraz w przyłączonej dO' Niemiec części
j'1J.1mo, .l, łlpC'hh1cgotbmku dO'\'lo~óW k Y wie, chcąc p'O szeregu Jalach pracy pub- Górnego Sląska, 1oC%y się wśród ruesły
po'~s~ęDnIe. !\C WY' aony przez n~e;nllCC ą liCWel' pra.ccrwać na. chleb dla swojej r.o IP011CJ'~ (h ~)C'zll~. obywatel ~dls~l, b. po dziD . Aresztowanie 'ego było zupełnie chanie ciężkich warunków pod groźbą
'W ',Ł"D.!"'2C g o rnosląskl , Cz.łowlelc ala spra b y
.
J
jawnego teroru niemieckich organizacji
w ) ~: L' Sk'CJ bardzo zasłużony,
p. Emil cz aw1'Le: o. a'W'V sĄm urzędnilk któ bojowych, Wiece polskie nie mogą się
:\,~ i~~;:.r." ;::l: sb.nu y, zoostal przez sądy
'" ,.;z:~~slłe r '1.PT ~:'1" ....;,'., p Wl'e' "z~--II"a
_.i
W
h
, .
"
1 t
'ć ..
' r y yrVl~OiH.l\l ,o wa'ł Z"UU·C&>l..."" •
" " U'llK , swobodnie oubywać,
tych dniac na
P l'l.". ~'c nol a (. w~ .:1 a SZC mleS1ęcy WJę .. pr.~Zllał, ż.e p. W~eczore'k był m<e'l ce padnięto na pOl\rracaJ'i'1cefło ~ wiecu pol
z i... :l
- ]
_.-! _ ...1 ~_
~_ __
'
't
6
'
.
"
wzburzony. Gł·6wny Świa.oue'A o.s=że\tl1,a, sWego generalnego sekretarza związku
. el'1' (! blCg procesu , kt~y Się t,o~zył który prze,prorwa,dził MeszŁowame skaza.
py~e; sąd em r~l.?szy '\~ Ltp3lku! p?i~r. neg>
o obecn.Ve p.Wiecrorka, zeml3.ł że wła na Pomorzu dr. Kaczmarka. Automobil
d,z]ł t) lk, o:'\"p.dczcma polskH:~ ~ p~zy- dze nie mvo1niły go z taj-emnky unędJo- zatrzymano, sekrełar;r.a generalnego i
P~ilSzc~.en'la 1tml!lJrikowa:nY'C~ kół menu.ec- wej i nakaaały wielką wsłrzemiężldJwość szofera obsypano gradem kamlen1. Szo
Ikl:ch, ze :prclm,;Jor me m~ał ,doSttatecz- w zezmanbach, w !f'aozle, gdyby powiedział fer ugodzony 'W ftlowę, zemdlał. Dr, Ka
nfch poch,b.w 00 ~l.omagama Sl'~ ik~ry za ws>zysb'ko, co wie () organizacji polskiej, ezmarek otrzymał kamieniem cios mtę
z i""d~ .stu.nu. P. 'Yl€.,cro'l'ka, klory oyt, ~- groZ'ilolby jego życiu nciebclipiecteńsŁwo,
rze d!~ !nem fahrykt ~!g~o:z.a. w ~wałd:zie Na tych wykrębnych zeznaniach. nie wy. dzy oczy. Po napadzie1 banda uluyta w
a·~·( ~ ! ? w,an,?, w ~~"1emm ~J b. n;a pogra. trzymujących krytyki: sędziów bezgtron- Rfzydrożnych krzakach, zbiegła. Policja
c nej .~ laCjt s.~sni1.~, gclJz:Le ba'!Iił d1a za· nych, oparlo wyrok.
niemiecka nic dotąd nie uczyniła. aby
kL \ , ~11: .1 sp ..aw celnych falbryh
·
Wyrok zapadł wMew opin!nfi nawet uiąć winnych.
p, Wil:.cz :,;. bl znam osobi.ś<:ie. Był on pism niemiedw:h. wychod'zących po sm-o
iV C? sie pl ebiscytu w powsłani,a istOiłJnie nie memieckiej G. Śląska. które p~zestrze
cUchym dzi-tll1 cze m. naJrooowym, Od cza gały ~y nien'Ucdde przed zbytnią n.er- Interpela~ja generała
Sll p .Q.l:nlu G. śląska 'P't'aoc,ował ty!fkc po wowoś~ i wskazywaiy na szcze!!ólnen
złozenia zwłok
sh'oni'e po1s'bei , ni'e zaś ni emie cld ej. W st.osunki, i>Mde :się wytworzyły nan G Sląs
w
ki/lika dni przed <\Tes:d·nwaltt!iem zł<l<1ył na· ku w ()Ilt>l:esi~ plebiscytowym.-

Gosławice

sąd

PRZEBUDOWA BANKU ANGLn.

.w:n

W

wodu
resa

--XX--

Rząd Bałd\vina popierać będzie dążenia

Ligi narodów.

I

się

Londyn, 25 listopada.
::,

_L}

·l..!

,;u,L.l tdegrali.cznll "Expres6u··.

Partie pr.a.wk<>we i politycy reakcyiru
{<ontyoo:D1u po ohjąci'll przez Baddlwina
rządów w Anglj3 twierdziJ1lł'. te nO'wy ga·
rnnet 3II1głe'l-ski jest st~c.z{) 'W!I."ogi:em

U~ Narodów.

'

w n:im przeróbek.
Wszystkie hlura pnz.eniesione 20Sltały
do cyrku Finsbury.

--

Generał Nafhusius zostanie.
ułaskawiony.
.
S{lecialna służ.ba Łe\egratiCl.ną ..ł.xpresłIId •
Paryż, 25 listopada.

"ReveiUe du Nord" dowiaduje się, ił
gen. Natłm:sius, shuzany przez sąd wojskowy w LiHe na jeden rok więzieni~
zostanie ułaslUlwiony.
Pismo to wskazuje, że generał Nathu
dus został sltazany na podstawie zeznań
jeclnego świadka! k-lóre nie były bardzo

ścisłe.

I. A.

zwłok Jauresa

Agencia Wseho"'llil,

do
Poseł

Gdańsk,

Z5 listopada.

polski w sejmie

gdań'skim dr.

:'OUZOll'Zemem Ugi; Nall'.o"dó'w prr..ez
Generał St, Just zapyhd rząd, c:o za Kubacz, złoźył sermm'li gdańskiemu .pro
dopuszczenie do mej Niemiec.
mien:a uczynić na.1_ p:rzysz~ość,
by zapo••
'
.. któ
kro jekt ustawy o ubczp:i-eczeniach r'obotw
Przyjazd s-ekl'e·łarza Ligi skr Erica biec poniżaniu gOWlOSCl atmJl,
ra
ków na wypadek bezrobocia.
Projekt hm wzrowany jest na, nie.
Drummonda. do Attglji l' jego sett"deczne czyta pod czerwonym sztandarem, pod
przyjęcie pl'Zez ra;ąd ~'ł1gielSiki dowiodło czas uroczystości przewiezienia zwłok d.awno uchwalonej przez sejm polski u~
stwie 'O ubezpieczeniach na czes beMoraz jeszcze, ~ Ant1ia $tano'Wczo popiera Jauresa do Panteonu.
l. A.
bocia i rozpatrywany będzie w najblilŹ4
dą~ema pa,cr,łiilkaoyjlte lAgi MJr'odów.
.- _~_ ...~.
szym czasIe przez odno'śną komisję.
Rząd BaMwi<l'la pr,zyldada Wie1ką wagę MIN. 'SOKAL U FRANCUSKIEGO MI.

...... -:;:..._.......

NIE-

Londyn, 24 li.stopada.
Dziś zamknięty :z.oSltał Bank Anglii na
dłltŻ.g,zy o'kres czasu z p-owoau czynlooych

lla

I

NISTRA PRACY.
.
.
P i 25 '1st da
M' ' t '
ar: f • • •1 ~a ł· '

ARESZTOWANIE MORDERCY HR.
TISZY W NOWYM JORKU.

.

pracy 1 ople,Q· spo eczncJ
Soka! udał 'się do fran<:uS'kiego ministerstwa pracy i hygieny, Mzje zosłał przy.
jęty prze~ Justyna Godeta, francuskiego
ministra pracy i hygieny.
Minister francuski powitał p. ministra Sokala w słowach niezwykle serdc
cznych, przyczem podkreślił kilkakrot·
n.ie przyjacielskie stosunki
obu mini.
strów na terenię
międzynarodowym,
wsoólno!Ść ich orzekonań
w zakresie
polityki socjahl~j oraz czysto osobisiy
sŁosnnek przyj aźni, Rozmow.a. obu miniserów h'wała około 2) godzin, przyczcm
były omawiane ro zmaite kwesfje, intei"0sujące oba ministerstwa. M, in. zodał
sz, ezeg6łowo ustalony program prac roz
·i111Se'!
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MIEC DO LIGL

SpeCjalna słutba telegraliczna .Eltp.essu~

Paryt, 25 listopada.
PROJEKT O UBEZPJECZENIACR NA
Sltrajny nacjonalista generał St, Just WYPADEK BEZROBOCIA VI SEJltiI,Ę
GDANSKIM.
złoiył wczoraj interpelację w b;bie z po
wodu przeniesienia
Panteonu,

PlTzypusr.częnla ł-ch były fałst.ywe, do obecne; se~ji Ugi na'1"oo6w, dlatego, że
~ tut 'W ~f pief"W!be; mowie, wygło- na me'j :tdecyd:o'\ an~ rosl:a'llie przyjęcie
tlzonej 'W Gt1it1dhaU Ba'lidwi!b. wypowledzi.d memie-e. . .

SZWECJA ZA PRZYJĘCIEM

z poJauPanteonie..

2,23

T endencja utrzymaM.

KÓNFERENCJA PANSTW SUKCESYJNYCH,

.

.

Pol~ka Agenc;a TelegraflczDa.
Pobka AgencI_ TelegrałlclDL
B.......~
l
.Wk'tłe6; 25 listopada.
... ......., Z5 iat-opadla.
Jak dooot'!i "PoUtis'c he KorresponNades7...$1l tu odpowiedź rządu szwedz deJlz'\ obra.dują
tu
rzecz.ozn3.Wcy
kieg<> n~ memO!"andum rządu· R2:es-LY w państw sukcesyjnych w sprawach fllnsprawo..e p rzystąpien:1a. Niemiec dl() Ligi dacji j zapisó-,,,, na cele publiczne, aby
Narodów,
W odlpow::iedzi swej rząd przygotować materiał
na konferencję

szwedzki wyrat! opinję,
że Niemcom tych państw, mającą się odbyć w dniu 1
powimto się Pt"Zyznaćstano'Wisk,o, przy- grudnia w Rzymia. Prace tej kotlleren.
słouguilloCe mym wielkim morars.twom I'P będą w najb1i~szy<:h dniach ukończoRząd szwedzki oświadcza dale:j goŁo- ne.
w.oŚĆ ~ł.działania w tym kierunku,
:\ żeby rada lub zgromadzetl'lie Ligi Naro ZAMACH NA B. KRóLA GRECKIE- poczynających się llicba-..vem rokowań
d6w p:rzoosięwzięły kroki·, zmierzające
GO,
francLlsko-pol:skich w sprawie kO.hwendo przyjęcia Niemiec do Ligi. Jednakże
Polska Agi!noja Tele.~raficzna
cji emigracyjn~i, 'Xl naib1iż~zym czasi~
rząd szwedzki uwaia za m· ożliwę do po
Budapeszt! 25 listopada.
:to, tanie iei u:f alollt'. data i miejsce ro~
godzenia % paktem Ligi żądanie, ażeby
Według doniesień L BraHy" władze kowań.
Niemcy mogły wejść do Ugi z zastrze:l:e wpadły na plan r.amachu
na b, k:ó!a
Po rozmowie z fr, .ncuslrim ministrom
mami co do art. 16 paktu, Zdaniem rząN greokiego, kt6ry bawi obceuje na pclo- p. minister Sokul z viedził rozmaite s(!k
J\l ,zwęd2'kiego Niemoy, czestllJct~c w wantach VI B~s~ar.abji.
1.in;8, · kolejowa cje fl'anCtls.kie~'o lftir.ist('l1'Stv:~ pracy i h;;
ewentualnych sankcjach,
mogłoby ko- ję.st $trzeżo.na prze'z \\'ojsko, Kllku gra,. gir<mr, Pr2v'::u,m azefowle Odr! ~ily()h
r.zystaĆ z pewnego uwzględnienia i sJJ'e- k6v.-, którzy się n, ie zdołali "."yle(itymoJ d~łałA",· uclz.ielali 1nu cbjaJtt! fI w Lskre
~lII;.tl_3U· ..~ ~>C?i~~~ .
. WL\Ć. Zórutło «<·es~'i()Wa!ly'c~.
" sie hi,e1:ą.cych spra w,

Wyj

Budapeszt, Z5 listopada.
"Naplo" don.osi z Nowego Jorku, te
aresztowany tam został w redakcji wę
gierskiego pisma komunistycznego ko..
munisia węgierski, ~ssen, który w fO.
ku 1918, bezpośred:n~,o po klęsce wojsk

austro-węgierskich, dokonał m order..
stv:a na osobie prezydenta ministrów
w Budapeszcie, hl', Tiszy.
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Londyn. 25 listopada.
"Daily C.hronicle lł organ Lloyd Geor
gaj ltOme~ltu!e ostatnie prz::}mówienie
lorda G(cya ! tWIf: dzi, że cie 'wskazał
on na szereg !~~dów: ld-51.'2 mot~~ być 'Wy
ZySk;: Ui~ prz<'clw prQLIE ~r~\-vi 1~el~~wJ3kie

m~,

Najważniejszym arguU1(!n!en,.

kM"

moi;", oy6 t'iy ty prze;,,',\,t' ~"'mu r", !· i)j{,.l~
wi według :z;rl:.miu ortallu lJo~/ f..!z,)!"g ~ ~
jest ta, że protokt!:~ g~n Dws1:j !Jb !,tl'r;'1i!
ra cmi s!owa o. • c;'ii:t'}.i cJo~JC~' ~l:~n,It"'yc!J
iTaltŁatów PC!t0}cv:y.m, ~"hrz Sij n'~h"':z.
picczne dla pokoju.
E. S.
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Piękny

jednoserjowYt 10 aktowy drntnclt, osnuty na tle ~ycia młodej kobiety. rzuconej z ulicy wprost w objęcia zbyt1~u. mzepychu,
kobiety o duszy wesołej, skazanej na nłezasłutone i niewypowiedziane męki, jakie znIeść musiała, by nie paść ofialubldnej namiętności książęcej i blichtru złoŁa. Tragedja kobiety, omotanej siecią intryg. narażonej na katdym kroku na zniesławienie.
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