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Trzeci dzień strejł(u ma lorzebieg spokojny. •
•
I Niciarnia pracu13lO - Przemysłowcy odma wiafą

Pochó-d nie

Na 275

)

.

Widzew
podwyżki •

odbędzie się.

Trzeci dzień strejku ma usadniczo l stalić, czy żądanie 23 proc. rzeczywiście tej z przedstawicielami z-mązltów robotni
Przcdsta\l, :cble robotnik6w OSWlac;
przebieg podobny do d.rugiego. Morna odpowiada rozmiarom 'Wuo!'tu drożyzny. czych - mó,'.;ł komisarz Janiszewski - czyli, iż mówcy nie będą po ..'suć spraw
powiedzieć, iż naogół ogarnął więcej fanie poruszano wog61e Gprawy odbycia po p6Htycznych i wezwą robotnlków do ro
bryk, a nawet w zakładach r.ied.noczo- KOMISARZ RZĄDI JANISZEWSKI. chodu. Oczywitcie iż w tych wanmkach ,..ejścia się, Do łoią wszelkich starań by
nych Scheib!era i Grohmana częściowe
- Czy wła" ~ . U~ ..tdzieliły zezwole-I' nie mogło być !r.owy o udzieleniu zezwo- nie usiłowano formować poohodu i za-:,<,du - pytaliśmy.
knja, skoro me zwracano się o to do niechano jakichkolwiek demonstracji.
bezrobocie jest większe, anlżeli było j~sz nia n~ ol::}'
cze wczoraj. Jednak naogół ScheibJer pra
-- l
• .teJ konferencji odby- włedz.
- Czy są ~n.e s~-cialne rozkazJ
Dolicji - pytaliśmy.
tuje w poważnych rozmiarach.
r
tswN&ttMhf' !.~~Ii!'Al· ~:cg~ .
Pozalem trudno jest ustalić rozmiary
.------ ,- -_.. -- . ---- Policja będde dysponowana stoltefJKU I zwłaszcza, iż zazwyczaj w sobotę)
\ "3wnłe do potrzeb, Jakle staną się aktual
wiele fabryk Jest nieczynnych.
"'1'a odpowiedział kom. Janiszewski,
ko6cząc z nami rozmowę.
WIDZEW PRACUJE.
lar6wno w Widzewskiej manufaktune
fakoteż w Niciarnł praca jest utrzymana
'W dl)łycbcza50wycb rozmiarach.
Wszelkie usiłowania u strony Iromiłe
tu Mreikowego, zmierzające do nakłoni~
D.ia tamtejszych robotników, by porzucili
pracę, dotychczas nie wydały żadnych re
lulLatów.
OKRĘGOWY

D:JSIEJSZE WIECE.

I
l

Dziś o godzinie 3-ej po poło odbędą s~
'ta czterech rynkach ,a mianowicie na
~ Srnym , W Odnym., Bałuckim i Zielonym
ca:tery olbrzymie wiece, na !dórych z ramienia zw. klasowego przemav,iać będą
1>p. Ziemba, Latkowsld (Górny Rynek),
~p. Walczak" Piotrowski (\TJodny Rynek),
'O p. Danielewicz, Kubiak (Bałucki Rynek)
!>p. Krzynowek Cichocki (Zielony Rynek]
~rzedstawiciele związku "Praca" i Chru
śJija6skiego oraz posłowie.
Po przemówieniach j uchwaleniu re~~Iucjj wiece zostaną rozwiązane i ro, 'Jtnicy będą wezwani do spokojnego ro-

INSt». PRACY IN~. WOJT

KIEWlCZ.
Jakie stanowisko zajmuje obecnie p.
łnsJektor

pytaliśmy.

Wczorajsza ma interwencja nie wy
dała żadnych rezultat6w gdyż wielki zwią
zek kategorycznie odmawia udzielenia
jakien,olwiek podwyżki. Twierdzi, ii pod
wyższenic towarów nawet o 2 proc. zam-

knie im zbyt.
Co zamierza pan w dalszym clągu
- pytaliśmy.
- Dalsza moja taktyka uuletniona
fest od instrukcji, takie otrzymam & ministerstwa pracy.
- Czy uważa p. inspektor, li kompro
-

uczynić

nUs Jest do osiągnięcia?

- Niewątpliwie, mówił p. Inspektor
UTojtkiewicz, zwłaszcZA, iż należałoby u..

zejścia się.

L{'Ig:

Niemcy o polityce polskiej w stosunku
do
ententy.
)rUn, 28 listopada.

I
Dziś
gwiżdże

'9Czerwony
1(0 "~e

"'..' '

W chwili gdy numer oddajemy poc\
prasę !Ul rynkach tych poczęły się groln cud~nziell'~stł.i \V r~1arct{ł{O.
madzić Humy robotników, wobec c:rego
lIu~ ~.
'ja ,nasza przedstawIa transport ranll1ych iołnier:ry wiece zostaną wcześniej rozpoczęte.
legjonu cudzozEemskiego, . którzy biorą udział w walkach
w Marokko. W medaljonie - pułkownik franko dowódca GROtBA ZAOSTRZENIA STREJKU.
Jak się dowiadujemy w razie nieosiąd
tego legjonu.
nięda porozumienia w c1ągu dnia dzlsJej
lAAiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiili,iiiiiiiii=iiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiim___iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_ szego, komisja strejkowa związku klaso
wego postawiła na poniedziałkowe m ze
braniu delegatów włókniarzy wniosek o
zaostrzenie strejku: wycofanie stróży,
małej
kotlarzy itd.
So.datft8 .łutba lelellrałiC:ZN ,.!.llpr...a"

I

Polski do malej .ententy to jednak nie u
lega tadnej wa.tpliwoścl. te pewne koła
polityczne w Polsce starają się zbliżyć

Jutro

.. Vossische Zeitung" w depeszy swe Polskę do małej ententy, aby uniknąć izo
go w&ruawskiego korespondenta stwier lacji Polski, co powstać może w razie od
du, te choć oficjalnie zdementowano rzucenia prolokułu genewskiego przez
wiadomości zagraniczne o przystąpieniu Anglję.
H. Z.

Konflillt

Nr. 9
,,'A"~RAMY"

między

senatem i parlamentem
francuskim.

Paryż, 28 listopada.
Sł)~cl,.11J8 .łuth.. łeleeraUc:zu ~prUIG-

Pisma' lewicowe omawiając sytuację

finansową Francji stwierdzają, iż udzie-

lenie przez Morgana Francji 100 miljono
wego kredytu jest wielkim zwycięstwem
uf\du Herriola, gdyż Morgan w swoim

I

czasie odmówił Poincaremu udzielenia
pożyczki.
Obecnie powstał, .ednak konflikt mi ę
dzy parlamentem i senatem w sprawie
kontroli nad zużyciem tej pożyczki, gdyż
senat żąda odd ~nia całej pożyczki do dy
spozycji, Ban'ku Francji, na co parlament
się zgodzić nie chce.
l. A.

Zdjęcia łódzkie,

krajowe

----

BANK

POLSKO-WĘGIERSKI

I

W BUDAPESZCIE.

.

Wiedeń, 28 listop9..da.
węgierska rozpuczęła pracę przygoto-l
Acht Uhr Blatt" donosi z Budapesz- wawcze około stworzenia banku polsko"l m~ilW~
tamtejsza izba handlowa DOlsko- wuierskieio w Budapeszcie-

tu. 't.

ukaże się

_._1iII

1 ś\viatowe.
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Nowy gabinet
austrjacki.

Fermenty w rosyjskIej partjl
komunistycznej"

Trocki i

Ołównym -zad~iem nowe- Kariera dyplomatyczna Chamberlainów.
go ministra spraw zagranicznych dr. Matai będzie
•
•
dążenIe do "umłędzynaropolityki
dow ienia"
••
austrJacklej.
Wlede6, w listopadzie.
Nowy gabinet austrjacki, kt6ry 40piero przed kilkoma dniami rozpoczął
.w_ unędowanie, Jut mote słę poszczycłć pięknym aukcesem: j8ft. nim fakt, te
lDłmo urtąpienia dra Sełpła kura korony
aultrjackiej na targach zagranicmych
• do
ł tad:n f mUAfl..
Dle
zna
e
-,'
Na pozór rzecz drobnef wagi. ate
Jeil! tię zwat.." te zaufAni. zagranicy do
waluty austrjackiej w znacznej uUeTl'A
było właściwie zaufaniem do energji i
-d lności olit cm eh twórcy chieła sa
1.0 o.
Pdr ~ i
t trodn
_
nacyJ.Uego
a e P ,c
o zaprze
c~yć, że utrzymanie koron.., austriackiej
Da dotycbczasowwm poziomi. na1dy uwda6 II. piarwuy
lIIOW'efO nIl-

Ia

_en

Pan Aurlen Chamberlai:n jest teraz
angi,el&ki~ m~nistrem spraw za~ranicz..
nych. MIJał 32 lat, gdy por8!Z plerwszy
na:1eż,ał do rządu od 1895 r. do 1900 jako
lord a.chnirnli<:ji. Jesz:cze za tycia ojca,
'bo w 1903 r., a więc w orleTdz-ioestym
roku życiJa :wsiał kancler.zem skarbu. Zrobił tedy i robi świetną karjerę p-arla.mentarno-poIlitycz.n<\.
Nic dzi'wnegol Pan AusŁen Chamberla.in mil3.ł ojca, słynnego .JÓufa Cham1berlem, który takdego ojca nile posiadał i
musiłał sam o ~snych siłach wszystko.
sobie zdłJlhywać majątek tnaJnd:at i .ta1lIOWl'Sko mi~'

Młodość i działalność Józe-

fa Chamberlaina w Bir•
h .e
mlng aml ·

Wbrew r<l!ZIpowsz.c:chn1()11lemu ~~a
nilu. J6zef ~ham~ był f'od<OW1iŁym
londydczy1lciiem (ur. 8 lipOA 1836 r.). Dopiuo jako 'kill:..1{unasi:01ellliego chł>opca
po&łanoo "Jó:ma" ("Joe") do uewnyc.b,
mieszkających w Bi:rmingham i posiIada~ łam fabryczkę prą'bor6w uewc-

'du.. _
Jdch.
A to tembardzł..a t. -cbł., otItałKoło ISSO r. Bkmłn~ było typ<>.
•
w,. r- wem mliastem f.abrycz;nem ~sk1em, t.o
1l1ego przesilenia, pflcle 61edzony zagra.
nicą, istotnie wywołał w pewnych kołach lekki. zamepoko1eni. tui choćby
dlatego, te tadec wterzycłeł Dł. J.IŁ z
tego zadowolon.." łeśU Jego cłłutn!k
k
truo zajmuje ol, poDt.., ""
Nowy gaJbinet f.at wykładD:łkł.m tendencji federaUstycznych, ale wobeo prrf
- ---'-_.I
6 do --I
k
łączenia rię wneam.lemc w
~, --'--- ~ iJ a d-'ł
f ł wysza ści C'nrz;e~c
3KO • spo ccme
delegowania dw6ch zastępców wa~.ch~eml'eclrich do --d.. EObowi-zał at- ---

dl..,-

n-

~

~ZT brudnem, ciJasnem, niehygjecleznem.. Jut wtedy lŁo11ea preemy.słu metaLowego w oalej Europre, - obok Ma.ncbe.teTu DaJjwł;ękaze miJasto przemy&ł?-

~ -:~uropych~~or.~e~mh.O!r<l~
~_ .... UVU'~ - , HJóz4.0" wstąpił do. fabryki krewnia.·
k6w, b..,ł bardzo piln.." okaszywal duto

Ula. DCUl

7:mys.bu handlo~go ł orgamzacYln'1<>'
lecz amł
równoc:z8ŚtllIle
da4ei
nad ~ft...t_pracował
•• _..t..szta.ł
' wve_
~
.... vl-" ... y....
cerueID.
Interesawały go eprawy apołeezne a pru
dewszyst~ kwestie aamonądu mfJefakleti 1 kwut.L.. robotn.iot..

" ~,,.
błeg'Jiem lat ~ na czele wta.'5'Jle1
~-ł kłAc.&.-,u Kt..t.łA.w meta.lowyd1 cło but6w
dmłni
ne z reformy a
nra"1I--'
ura po- t;s:dt~;d mJleiskłef Birmingham.u.
iączon.a JelŁ I akef" lana~ CZ}łl ID- ~ 1 _ ...1.._J Y
---'-- -~'k •__•
-"b d
.& uia n." ... w~ b ~ UllU.y . .aUlly
pronem! słowy: ata"y .t. ze lO ~ wa pr,- gram reform społecznych f'ad'Yb:1ny tak
f duali
A_.... l 6wnoc~ 'wa! ł
' - ..,

'"

eliminować wszelkie moment.., po'lttycz.

d"~ c::entrati.t..,cm.,. l .
atyom.,.. ~ r t
m!.asta.. o ~~
~wycłętył federatlstyczn.,., at. nafsł1nie'- ryc:h , rdIe~ego b dz.łe1nic o młod:eM'le
szą okazała at. ostate~. dawna au- ogrodów ł ekw~w, Q w~ hygje-

strjacka "Gemutlichkełt , kt6ra rozstny
gnęla, te wlzystlro został- po Itaremu.
M'
ani. rtarottów i ---łkicb
lanow
......
looych urzędn:ikÓ'W po3łtycm..,oh nadal
tAfe _.. -'--.....o~. wła~--m c_.l.-J

y..

pOZOS\4

_.wZo'O'.....

~

__

1.Tlft-

m"iomycb domów robotntczych.
Ta tego dz.ia.ł.ałność zroIbh go populam"""" VI cał....a AnAiJ, Uwat.amo za m;ee~
·'-n__ . .B'L-l' ..ck......._ ..... _ł
naturaLlHl' łie JlCUllnxu_u w )"uTM ~ IWO
bu burmJtst.rzem w ł4tita.eh 1874-1876.

Jó f Ch b I ł
I bl
ze
amO er. a n w z e
mln.

nym, tak, M ni. uchodzi obawa, by
--- ko~
w'. ~dze krafow. rouz---ł..,
"".y' -~'"
-r-tencję kos%tem pailstwa. Natomia.st mori;.na aię lpodzłewa4, t. w -sn-awł. roz..
dz.iała opiat ł podatków przyfdz:ł. nareszcw do łrompromieu ~ ~em a
miastem Wiedniem (WiedC'6 fest w my4!
konstytucji au.tr1ackIem krajem;
Z
wie ł\ rympatj, powitano zagraniCI\. lZ=e,ólał. w. Fncetl nowe,o mbd5l
_ .. ł OZD.....s. ~ B--"-

nc

pracy, w ciągu pierwszych dwu lat pob~ w i7Jbie ~ Chamberta.itn nie ()w
twrerał ust, lecz badał Sltosunki poJi..
tyczne, obserwował ludzi, uczył się. Dz.ięki ~m'\1 w tr.recian r~ku
'WY:
sun~ s~ę na croi'o ~ru'Ctwa 1 :r;wr6cll
na sleb1e uwagę całe) ilzby.
Już :'" 1880 r. objął tekę ba.nd1u ł 1?iast.ował Ją do 1885 r. Od lutego do kwiletnia 1886 był prez-y.dentem urzędu samorządowego.
I wtedy d;oszlł;o do najw!ę!kszego przeł'omu w żyCIU Chamberiatua, a r6woocześn.ile do pamiętnego wydarzen.im. w
d2liejach p-olityki angielsk:łej: CbambeilaID 1 ~ zgadza ~ę z proje'ktem home
711',e u dla Irland'J1, opracawa.nym przez
Gladstone'a., wypO\Y'~d:z.ilał p-OS'łuszeńsiwo S'tM"emu wodzowi i na oze'1e znacznego zastępu posłów porz.ucił stronni:ctow:o ,liberalne. ~ ~~wat. uczy~ł !~
w .1'lIllę utrzyma'?,1,a led!nośC1 ("um~n l.
~1~1kLIej .B1fŁa.nJ1. , prlJe~o .Ch~be;1aMl.l
Jego pczYJa<:11e1e nazw alt'! Sl'ę UruJOru'Mml.
P.oczątkowo hoo1dtowali <mi jeszae
programowi. ra.dykalnemu, potem atoli
połączyli się z kon.serwatyst.ami. a te to
było w par, lat po 'mierci Disnelego,
kt6rv ongi lam nalet..ał do tibenł6w. DLwładnęli szybJro stromtictwem konll'erWatywnem, zm,odernłwwali te, W'prmvadz.i1li
nowe metody agiilaeyjne, stwOTxy1i tanią
i pop u1arD4 prasę cOOmenną, pomagafąc
do zało1ema "Da.i1v MailI" i bych dzi.en
nilk6w.

..

oPOZYCJI

pr z<ć: ·.~f W

Zinowje\VOWł.

OO:M;U

W czasie ostatnich rozł~;nów w r o sy'
skiej partji komunistycznej wyhnilv się
dwie silne grupy opozycyjne, skiero:·..- ane
przeciwko partii Zinowiewa i Stalina. Kie
rownildem jednej grupy jest Trocki dru
giej - Kamieniew. Twierdzą oni , ż~ sta
nowisko agresywne względem k apitaH~
mu krajów zagranicznych, przyjęte prz:ez
komunizm międzynarodowy może dopro
wadzić do ataku ze strony europejskkh
"bourgeois", popartego przez Stany Zje
dnoczone, wynikiem czego byłby zuoełny
upadek bolszewizmu.
W celu uratowania sytuacji grupa
Trock)oego wypracowała plan zupełnej re
organizacji rządu sowietów, według któ
rego Rykow lub Krasin będzie miano",.ra.
ny prezydentem sowieckich komisarzy
ludowydl, Trocki llJJb Litwinow komisa
nem do spraw zagranicznych, Woroszy
łow lub Trocki komisarzem do spraw wc.
jennych i prezydentem rewolucyjnej ra~ .
dy wcjskowej, wreszcie Rykow lub Or..
djanłkidze prezydentem najwyższej rady
ekonomicznej. Pewna ilość bezparlYł"
nycb hnansowych lub technicznych ek.
pert6w którzy pracowali z bolszewikami w okresie kilku ostatnich lat, otnym3
równiet udział w gabinecie.
Liczba członków centralnego komU&
tu wykonawczego będzie podwojona w
tym celu, aby b.ezpartyjn.i rolnicy, robot
r:~ i inteligencja mogli być reprezento-.
ł
ni. Part je mienszewickie i rewolucyjsłone..
no - socjaUstycz.n~ zostaną prawie zaNo ko~oa 1;vciJa Gladstone nie m6.d t~ier~z~~e i ~tw.orzenie "opozycji so·
}
!S"
kle J będz le 1m do z wolone.
przebaczyć Chamberlainowi tego zdra- Wlec
d y,.,.....
!ft.r
..d_.J:
Prasa
sowiecka straci swój charaktet
m ó·t
WL 5'-u<lSno.
d
A pneoid, a prze.ciet ftlIZ jeden sen- urzę owy i prywatne wydawanie cza30tymen:.:t ł. w&pOD1t1ienła w.spó1nej pnesz- pism codziennych i periodycznych będz:ie
d
dopuszczone pod warunkIem, że lajmą,
ł~a: ~Zl.ęły gór, na" gru.ewem "starego lojalne stanowisko względem rządu. Tro
WleTkiego człowidca . Było to 1>0 "mo- k'
. t'
.
wie dziłewilczej" &i:sie;szego ministra c l propo?uJe s Opnt?~ą pr~e~!anę rząza-anboz:n ch . Ausfe:na Cham- du so"V!~tow na k0!l-IICJę S~C]al1stY?Z?ą ~
spra.,! 6 •
y, p
. ł GL.J włączemem do gabtnetu mlenszewlkow •
ber1aina. Wnet potem pr.z,ema~
la'U-.
h
. l' t'
. b l
. k' h
et
i
lótł Q
~
ra..em&wl ni.a mnyc soc}a lS ow rue- o sz.ewtc tC .
słó": um~
m~~go par~en
Prz.y zmianie ustawy o mon.opolu n~
ta4'ZY'sty orez wi:B.!zatdtę wspomniefl na handel zagraniczny, Trocki ma zamiar
temat debkttu IfJÓua." w i!ztbie gmin p-oo przyznać niektóre kotlcesj~ osob~m pry
jego, G1adstona, przewodnictwem.
watnym IUlb ~t?wa~zyszenlOm społdzlelSwiladkO'W'. na:oomi stwlerdzd[iJ, te czym, . zWal~laJąc 1e . tym s~o~obem. od
na. twarzY Chamherlaina o' od!mal'Owa.- kon.tr~h p,artl~ ~oI~lUmst~c~neJ. rro~kl 0~
ooY W1Ie' l~-!
TO&. •
•
znaJmla rowmez, ze udzleh zupełne) wol
10 .tę wt
·!Ue wertlSlZeru't:, a w Zlm
••
b
.
t
' .
.e
nych zazwyozai o.cmch zamigotab coś nołscl wy oru ":'Sl, zftł':'ll1 hWłar~ l:Klem, :;
_
:tah ł '
us yszy praw d Zlwy 6 os C opOW.
.m:~ k nserw t
Sal~
Program grupy Kainieniewa jest mni~
<O 1895 ar.ywnym
sburegogaod czerwca
Józef Cham- libera.1ny
. - . i demokratyczny . niż Trockiego
'"
be.r1ain jako. miniIster kolonii był głów- Kamiemew 'przedews,zystl{1en~ pragn~~oy
nym wOOIzem OOo:r;u imperia.Ustycznego i uSl!-nąć .swolch wr~gow O~OblS~YC!l(, J~k
zwo1e:mtikilem eneTgilOZ1lego post.ę:pO'Wta- ~zlczenna, SokoI,mkowa 1 DZlerzynskle

Chamberlainowie
01 d
a

ki1b

4

,- .

I

dl:

.;

Jako .,cze:l"'WlOD.y" ~ Błrmblgbunu CbamberWn w 1876 r. uzyskał
mandat do ła:by gmdc. Zł~~ Ma Anltlii w Afryce. Za lego spre.wą, wy'=~~ prz~~ !!-ę do
• u ł ~~ na ~ 1899 r. woJna anglto,
fU!" ewe - · ... 7 o
l»'Z'V'łą~,.. d o~.
.
.
stronniclwa h'bera1nego, fct~emu. wł1w. Dop1M'O we wrze<Śmu 1903 r. ust~lf
c:z.u pntnrodz.l!ł GLa.dsbon..
z gaJbinetu, Poi4'rz.e'bował wypoczynku i
Gruntown.,., umie.j~ meloclyoznłe odegrał tut swoją rolę polityoZlUl. Na
praoowa~ ł c:łap1łwłe CH4ca6 Da owoce arenie _A-I...&--'-'-"" osła.t się la&., _ . . .

.m

".'

W

I(am ~ e ni~\v
.

o. W skład jego gabinetu wchodziłyb1
Rakowski (kcmi~rz do handlu zagranicz.
nego), Miekhonosl:ym na miejsce T r ockie
go i Rykow lub sam I\amieniev,,- jako pre
zydent sowietów
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aUl1enle.w w ~wolm p:06ramle me :r;a
n tpraw 1I.•• 700&1 Uołlł
-1..........UO~,.... __,
,....~ - 1 wena przYJąć mIenszewIków lub sOCJa
Matafę. który Jako członek Uojł między
listów - rewolucjonistów do sowieckiej
parlamentarnej ma.nym ł cenionym fest
machiny rządowej, z,godzi się najwyżej na
w młędą:o.arodowych kołach po!łtycz..
~
udzielenie elementom bezpartyjnym 30
ftych.
proc. wybitnych miejsc, w administracji.
Nał.-h
do _.-.I - - - ' - _...łł"-ł.
•
Nie gwarantuje żadnej wolności prasy.
.~u v ... y'"" 1"'"'Y"'6w J
Wogóle polityka partji komunistycz:nej
.... 1 oa:
ktÓ1'ZT fako gł6wne zadanie współcze- esł ło
nie ulegnie żadnej zmianie i dyktatura
mej dyplomacfi uwataj~ w pierwszym
proIetarjaŁu, jak dotychczas, pozostanie
rzędzie odbudowę gOlpodarcz~ Europy
Rząd angielski postanowił dodać ge- dyń.skich za dowód, że rząd angielski nie w ręku sowietów.
ł pnywrocftlłe nonnaln ch stosunków e nerałowi ABeby'emu w Egipcie poliŁycz ma zamiaru zaprowadzać w Egipcie rzą
Grupa Trockiego cieszy się więks1.em
konomł ych mi dzy y
. nego doradcę.
dów wyłącznie wojskowych. Przeciwnie powodzeniem, lecz plan Kamieniewa liem
ę
poszezeg6-1neml
Tym doradcą politycznym został zna rząd angielski jest gotów utrzymywać z wdany jest jako mający więcej podstaw
pa1\stwamJ.
~
ny dyplomata angielski p. Henderson, l'ządem egips'k im regularne stosunki po- realnych.
Znawca ł włd>łciel tiulttury franc u- który był pr zez pewien czas angielskim lityczne w razie, jeśli po'litycy egipscy
Niewątpliwem jest, że wpływ Stalin~
skiej zawsze chętni. ", P aryb s7JUkał no I Char ge - d'affaires w Konstantynopolu. zajmą wohec Anglji postawę rozsądną i zmniejszył się znacznie, a złożyły się na
wyoh wskaz6wek I hasel "\robee cze o l Obecnie otrzymał on rangę pełnomocne umiarkowaną.
to liczne błędy popełnione w czasi! osta~
twierdz
nim t ' t .
g ! go ministra i posła nadz:wyczajnego.
Jest to dowód umiarkowania Anglji ł· nich kilku lat ~rzez komunizm roięctzyna
• k .. ~T?
, e m~ cln"ork
Jen a CJ ? ~nDodanie generałowi Allenby'emu po wobec Egiptu.
rodowy i nietaldowne postępowanie Zi.
C'l!S' ą • .&ile znaczy to Je
a , by rue mIał litycznego doradcy uchodzi w sfer ach lon
_ _ __
nowjewa.
trozwnienia dla p otrzeb ł da;!ności inr:mm,.,.~~'il~DmIMDD§if- i
f!II!~aBt~w.&"~
nych padsŁw ł narodów.
można mówić o akty.mości zagranicznej wskutek ogólnej stagnacji gospodarczej żna chwilowo z11aleźć zajęcia.
To też wolno się spodziewać, że głó- polit)'ki mulego puńsiewka pozostające- z każdym dniem staje się bardz:iej piekąNiewiadomo czy nowy gabinet ma iu!
wnym jego dążeniem będzie przyczynić go pod kontroią rady Ligi narodów. Na - ca . jakieś konkretne w tej sprawie plany, asię do. "umięcłzynarodowienia" zagrani. leży te.:i: zauważyć, że dr. Mataja , który
A idZIe głównie o bezrobocie sprOile- le to pewna, że prohlem ten nie cia się
~ej p.olityJd austrjac~ej, t, zn., że ~- 'I kilkakrotnie b:n.vił.w Polsce, jest na~zy?l tary zov;anej inteligencji, która '~najdltie rozwi".zać przez doraźne środki zaraJ..
Utyka Jego zechce tmikać poddawanIa szczerym p:'zy)aclelem ~ bezwątplema się w stokroć gorszych warunkach, niż cze, zapomogi, i t. ~., lecz te t rzeba bę
się jedno.stronnym ,vpływom poszczeg61- zechce swym uczuciom dać wyraz pra- proletarjat robotniczy.
cizie obmyśleć jakąś akcję zasad:l'czą
Ilyeh mocarstw.
I ktyczny przez zacie śnienie stosunku z
Wskutek przesilenia finansowego i i zająć się równocześnie • energiczncm
Będzie t~ prawd'~no dobnie pod pc- Polską.
giełdowego znalaz.ły się na bruku Całej zwalczaniem drożyzny, której dalszl
wnymi względami a'ywniejszą od. doNa r azie główną troską nowego ga- zastępy urzędników bankowych i prze- wzrost musiałby w końcu d'<lprowadz.i<
ty$h~'(ł _. o fla oo~:w.f6cie w0461e b!l1Clu bJdzie ~estJa. b zrobocia1 kt6ra mYlłoWIch, d4a kt6rych w kraiu nie mo- do Aowei e~ i.n.flacyjnei•.

Dorad"'a poll-tyczny dla lorda
Allenby'ego

dowód umiarkowania Anglji wobec Egiptu.
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1~~.~~~ funłów u!erIin~ów la rOIWÓ~

Nowy prezydent policji paryskiej
rozpoczął walkę z wyuzdaniom
, i rozpustą paryża.

otrzymał

od

księcia

WTECZORNr".

pan Robinson
indyjskiego,
~zalejącego z miłości
.
.
za Jego zoną.

Przedewszystkiem postanowił
kokainizmu.

---:0:---

w ciągu ostatnich lał szanła!u
i oszustwa.
Przed brybtmałe:m londyń.s1dttl rozegra t~ta księcia, w ldótt"ym pne.cziuli bre:tnią
tię w tych d:nńach ni'ezw)'Ikle de'kawa dusżę, na nara.dę.
a zrur<llz,em skandalicma sprarwa o szanW kilka cLni p6tniej zameQ!diOwalli ktsię
ld i oszustwa.
ciu> wWzytępana Nerwton _ znan~go mu
W grę wchodzą: mą6;, tona, ksiąte in prze'z panią Robinson. p.rzyszedł on oaYi's'ki ra;z. 'trzech S'za.nltaż)'1stów, z któ- strzec księcia przed ~rożącym mu ska nHlstorja

największego

wyplenić plagę

Nowy prezydent policji paryski~ Mr'l do takiej lwietn06ci, tak" li, IZCzyci r>
Morain, należy do typu tych łudzi, dla becnłe.
których niepra wdqpodobne rzeczy staj"
Drug" troak" ~denta połteji test
się możliwemi.
wałka z kokainizmem.
Mr. ~orain wp~owadza .n.iety1ko am.
Wojna posiała tę pla,. kt.6ra rozsze
ry'kańsku; porządkI na ulicach Paryta, na się z niesłychaną g~Gwnołcll\, O
które maJ~ na ,~e,lu usu~ć wszelkie zato ile pisma przemł1czały dyskretni. wallkę
rych jedoo był adr}ut.antem księoia. \
da.'lem, poka.za:ł mu p:t.enipO'tencję·zaz- ry komunIkacJI 1 zmnIejszyć niebezpie- Mr. Morain'a s 'W'olnll miłością ł zgoła nie
Całą spa-awę wyś'\....ret1ił w tych dnilach drosnego męta, który gro,z{q 8JWoMl"burą ł czeństwo ,dl~ przechodnlów, ale zamie- e~uzJazmowały sł, lX'agnłcniem umorał
przed pr.ztedstawid<elami sądu nadwyŻlSze. ,;przoo rulCz,em się me cofnie".
"
rza 'llmOrał~lć Pary!.
nieDia Paryta - G tyle pnyklaan,ły tygo w Loody.n,ie słynny oowokoat Ioro HaJs
Silnie pod~aim:i, ony ksiąte, widzą~, że' Ut~rła SIę bOWIem opinia w 'wiecie, WG zwalczaniu kokainowe' plagi, piętnu
bury.
i jego adfutant przyz.naje rację NeW'bono- lt stoltc~ nadsekwmska ,Jest współczes- jąc bez miłosiet'dzła tych kupców i te 1<1
K1~jeni ,ego Karoe Robinson jest fi- wi, z,apropcilnował mężowi odsikOdowa- nym Babtlonem, a zepsu~le doszło do me kale, gdzie nabyć moina 0W'l\ łrucimę.
gurą tajemniczą. Jako mlody cMopaJk wy I nile w sumie 150,000 funtów szter'lingó'W. prawdopodobnego stoprua.
PubHcyścł francuscy Sł\ zdania ił do 1'02
em.1JgrQwa,ł wraz z. rOOzi.cami sw}"!Ili z Lon Wie'cwrem tego samego wia , zgłosi:li slę
Wprawdzie rodowici parytanie zwa szerzenia się kokainizmu we F~ancji pn~ł
dynu do Ausbralji, gdzre p1"łO'Wadzdł !I1.ve- j1llŻ rruzem adtwolka<t Hobbs t Newton po łają winę tego zepsucia na cud~oziem- cz;ynili się zwłaazcza Niemcy a'lhowiem
spokojny ż)"\vot. Sz.częście nie zawsze czek, ośw1adczaqąc z:godę Robinsona na ców, kt6rzydemoralizują francuzów i w ten lzaładski 'pos6b chCłl 'zdegeneromu d opi'Sywało. Pewnego raru,udiało mu zaJtu.szO'Wante 9praJWy,
wyprawiają dziki~ orgje, ale sława złych wać naród 'francusld
eię wygrać w 1tarly 3,000 funtów szterZirytowany tern wsz.ys'tkiem potentat ob!~zai6w przypada w udziafe franeuKokaina aprzedawana w Puyłu jest
ugów.
m'}'iSld opuści! swą kochwę i powrócił Sklej rasie.
memłeckłego pochodzenia a przemyeają
Wyjechał więc zpow:rotem do Loo,M do Londynu. _ Wszystko szłoby daJei
Prezydent Morałn c~cił si. więc III malOwo r6tni kupcy niemieccy,
dynu i został booGs;macherem.Z'wykłym trybem, gdyby me adjutant księ b~rdzo radyka'łnego środka ł za~dził
Handel tym narkotykłem Jen wybor
Powodziło mu się świeWile i w roku cia.
wlelką obławę, na rozpustników,
ni. zorganizowany, a na ogromne zarob
1908 ożenił si,ę. Młooout!ką ŚHOUlą maiłNaezadowOllOllY wkłoc:z:nłe s podzllał,u
Pewneg~ Wleczora przelzukano WIzy Id łakomil\ tłę nawet porZtłdai
tu
km.kę wpwwadził do swego prZlepięk1Ilie u.daJł się on do Robinsona l opowied_ł stkie ~~deJ1'zane lokal. ł sprowachono dzłe.
UTzą'cLzonego mieszJkarua.. gdrle d!zrmęć mu ltiJstOll1ję cze'ku na 150000 funtów Slzter na PO~lCJ,ę tłumy zabawiaJące się nie do'~
C.luJIl zU w tym hatdu studenci m.
osób służby cZie'ka,}.o na rozJk,azy &we'j pa- lil11gów', o której Roh:iJnson 2'łllPełcie nie POCt~W'
&tał i1oś6 ~zl
dyeyny, którzy w ten łpoWb łataj" sw.
ci. Lecz niestety karta szczę,ścia się <ld- wiedział. Okazało() się w6wczas, jak hw1ci
s o e przew
.a
em- f.inanse.
wróciła ł Robinson :pewnego POIram:kU "ftttiefu'kre działa b lelkkomyślcle:
c6w, francuzi ,atanowUi skromnIl garttkę
Dl ha dl
k t k
k
ł .J
"
~
.
."..
dochodzĄc" zaledwie do 15 proc. a w teł
a n ar~ uar o y &mi o au .'ł
maij.amł 'Sl:ę bez grosz;a d - bez żo~:y,
Brunkkrowl IkSlęC1a AppIetonowi 4'0- t l' bi b H
6 . ' starał'
wi prezydent Moram niezwykle flD"owy •
Pani ROIbi'1'lso'1'l me tubHa. biedy. W, y- stał pr-zedsfmwi,ony przez N,ewrona auten o lCZ •ecjfY' ktP::ew"""ru~ L_tl pabJJ,()wł! naw·et okrutny.
'
.l. •
'd
4.~
d'ł
b
~
-~- L - 1 '
I-ł
~A...!
Z prOWlD,
lJ~zy przyJeclUW za a
"
Jm'Iowa'liz1fw'S~y ~lę o :nę
p,ę 'Zl. a
rur; "l:--.,fLy ~~ lS.:flę<;lla ~ Ut; szywym P''''''!Y''' si nieco w Pa ź
Celem ich wyłapania rozszenył zna
a:ho wesot-e zycle. MaJ~o'l1kcW1e Wldywah sem ROlb msona, sikOJ>')owauym z plerupo ę
ry, u.
cznie sieć tajnej ~oIi" która wciska si
&ię jednak i gdy w r-oku 1916 pani Ro.biin- tenlCji. Ba.nddler posłał ten list do Midland
Mr.. Morain nt.. lł~zył się z tem wcale
et
gi łQd~' t~ l
ii ę
son od,zńe&zrozyla po dziadikach fabryłkę Ba.nku, jednego z na;wię'k:szych w Landy- Ił ponuędzy rozpustnik~ml znaJdować llię nawg w Ij:;-e mwf z, e 'I al J;W1'aca P nl\
chemiIkalii, ofiarqwa,ła w niej miejsce mę nie; w kt.órym TJaZlllaa..&, te załącm auten będ" rożni potentaci finansowi lakn"cy uwa • na
ro e mor M.
tow; wrg,'!, z pr'zYe.tWoitem w)'llla.grlodz.e- t')'ICZl1y podpis C. Robinsona t poleca o- ~abaw. Stanowil\ oni natpot"datlsZl\ kUKilka sprytnie pom'Yś~anyoh obław na
ci'em. I zn'ólw zakwitła miłość.
tworzyć mu 'kredyt do wysok'OlŚd. 150,000 lentelę ,Pary~, gdy:! zostawiaJIl w stolicy handlar~~ kokainą podZIałało w sposób
. Mąt w ruczem jed nie pn-eszkaJ&zał, funtów szŁerlmg6w. Nie do wiary, a jed- maJątkt i daJłl zarabiać k·upcom. bolela- czarodzleJski, albowie.m poter~cz natkobawi:ła Glę więc i ,st1"łoib, zmieniając ciąg- n.ak prawdziiwę - Młd1and BMlIk, nie ma nom, magazynom, ~ełZta uracfoml.. tea.- tyk6w dobrze się mUSI natrudzIĆ flim mai
le "opiekunów", Małwn'kowie wy}ephali js,e ,ld1ljeoŁa, oŁworrył mu canto.
tro~ itd. Bu ~ch nt. p'rzynedłby rarył d.rJe chotby ",Izc~t
raa;em na jasny bT~g ale zaml'eszkaU kat
W 'ki-Ika dni potem zgłosił słę lpÓłnik
~OJ.de w innym hotelu. Tam pa,ni Robicnson Newtona - H()bbs z podrobionym CrA!~stała kochaniką niejakioego NewWna 1d.em i zamasQWał oał.t ltUlllę t50.0oo
~oń.cwnego szubrawca.
.
funtÓW ~Z'ter'lm.gów. Pieniądze t. zostały •
Równ:ocz.eśnie z N ewto.ne«ll pCl'zy.skal wy~rune do je<:fuego z banków parysldeh
fej względy ~(siąże indyjski, którego nu- jut a.a n3ZW1"'Sko obu wspóln.ilt6w. W Pajed~n dzień
wisiko adwoka,t dyskretcnie przetIIli~czał. ryżu w tym samym- banku miał równiet
Pani Robi'nson dzięki hojnemu opiekuno oiwarle oonu> ł a.djuta.nt księcia - któPa.rys1Q "L'Ec1.... płsu, te CZłooko-lczcł 2lI!W'łym bohater-om wołny, tołni..
wi zaczęła wi~ść nies1ychanie zJbytJkow- remu Hobbs przekazał tylko 1600 funtów wie orkiestry Wie'Ekłef Opory w Puytu rzom Frano;l. udUał 'W obchodzi. brał 0ne t)'lde 20-1etni kJsiąże U'bóstwi.ał Wtpt'ost
Robinson "uhviatłom1JOnY" przez zac- op.M"lł się udziałowi 90~ skrzypka. au- bywatel n.vodu, który w6wcza~ był łut
swoją 32-1e1nią kochankę, zasypywał Ją nego a,d~utam.a oskarlył MidIand Bank ł s~kiego obyw8:~, manego ł w lo- wrogie:n.
'więc kle}nofanni i pi'en!.ądZ'mi.
zatąda'ł z;wrotu 150,000 funtów,
wyda- dZI z kCl'nC'ertów w Filharmonii, Fryca
Zą,damu mu.zy'ków stało się zadO'ś6, a
. Newbon zv/ęszy'ł dJ1ia siebioe doskonały nych n,~esłus:miJe pt"zez bank za sfałszowa Kretgte.ra w pr1Jedst8JWien1u dnia 11 b. m. pułpf.t Krei.slera był opT6tniony.
łlnteres, wybrał się wi'ęc do Ro'binsocna i nym podpIsem.
Kre~It".J' jest ~łIl kontraktowym ł
Wbitbtiąc rio w amMcję, nak~onił d-o zażąBank
brom
się twi~e, te. wpadł w bardzo lubian""" ""'zez koleg6w.
.~~~'!J.AV~'f"t.~~~~~ ~~'I! ~.J:'~'" ~u'll'
'-j 6
_ ..1
d
1 - rp
V4"'n."i
...,,, "'1.>; <lA~ <.~{'n-f'~ ",,;r~~ ...*,,74n~~ jf~<::
dania rozwodu. Joo>o'cz,eśnie w7.liął O'U nie sidła sZiapd oszustów, O' kb.\rych, lak m6
Na dzje6 przed obchoJz,~ w &rytu
go plenitpctencję dla swego pUY'iadela wi, należy r6wn1d w tym wypadiku, po- rocznicą zawieszenia broni ał'tyści orkiee
adwoikata, r6wnież nmorycwego osro.sta krz)wdzony RoMnson. Sensacyjny ten bry wystąpili do dyt"ekcji o zwolnienie
Hobbsa. Z plenipotencją, opatrzoną poo- pil"O',~CS w/.uudzi1 w LO!laylite wyjątkowe Kreislera W dniu tym ud ~racy, nie wyfi'
piJsem Robi.ns-ona, udali się obaj do adjll- minteresowarue.
pad,a bowiem deby w dniu skła.dania
c'

u.,.
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nł
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Skrzypek Fryc Kreisler urlopowany na
z opery paryskiej.
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(163 musz.ę

md.eć...

wezmę...

ClZekaj,

tylko

wódkę kkh łun sęk6w?...

Czy

bibij.ł

niIe zna...

cle?...

- Jef1:i n_·a, n.a. to rady, to tle ... to
bardzo tl~... To znaczy, u wS7;ysllko

A więc ... jedno wiledlzileć musZ"ę ... Przed
- Proszę d~ bud7Jo, 1isłątę, nie śmiej wkrótce pru'Wrócl się do góry nog.ami
Czy wy, jen'teJi.gencja "eta się... Sam na. własne oczy widziałem: i chwyeimy wszyscy ;eden, drugilego za
sa.ma;a ..... czy wy przed nami, chamami, stary' tyd mOOUł si'ę w kom6rce, a Ja garoto... Cboclat... wszystk-o jedno... ~
czegoś ni'e u'krywacie 7... Czy wieci~ do- przez szparę pa~łem, t.eby zobaczyć, daj, m:egadaj, a od, losu swego
ude'kkładme, -że jest Bóg,...
}ak bo łyd'y się modlą... I widzę: oparl
A los d1a wszystki>cth jednaki:
Romans z życia cesarskiego
_ Wi.erzymy, że tak..
sd'ę gl,ową o ścianę ł coś tam szwargocze tny arszyny zi'eml .. I talk tak o tern podworu rosyjskiego,
_ Ale ja t~ie nie wierzę... Tak to po swojemu... A Jruk 'WYsze&l:, poszedłem m1~eć, to td: Ińę człeko'Wli przy1u-o roIbi
......- - 0 jakoś móWisz, alby zbyć...
zobaczyć i ,vńd'z.ę w ścilanie: wie1g.a.chny na duszy, takie ~r:nd:a miechęoenie, że
Lecz ukor,onovrani'em C"fIo
'
.J;"";ał-~
b ch-!_!\.
t o wszys,tk10, co my
e
""l l OIUL' i:lUN"
dl
?
M."
t
sęk ....
P'luna. ć 'y
0I:al na.
noś . R
t'
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. ~. le,
aozego... ~ OWlę . -o, co
i1..'
W!Bi1.._1m··
1_
• <:Q. ,a.SlPU ma Dya Jego 1'O=OZ o er'1'.
. ' . k'd
ł
_ A~e't, ojoze dri()i~, znacWe hiisŁMję: wyrallJlamy z tym
J:.I'pe
em 11 ".. % '1\0ę
bna. O tem, 00 tam ro!b1{, można sąd.zić m!sk 1 m~~ wrfazent'e, ~ed .,a~bY c~ tO>- ha'ba postawiła miIotłe do kąta a po bietami ~ w<>gó!e .... I, witd:ds:&\, dlatego to
1 d '
~1 .'
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W[81
ił m01eJ s: '!;ry
PO·Wl'e.Z'a'l y CI o
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ChWbli deszcz zaczął padać ... Wlęe dla- la. pi,ę ...
m e Wlle z ury\\ ww koresrpondencJ1, Powód wytazdu feg() (wn;z z księcioe.m samo....
tego deszcz zaczą.t pa.&at, że postawiła
- No, doIbrzt .. , więc teralZ ja W'a'łl\
Me'k1emburskim zresztą) byt następują~ No, a wro~iJgz, nn;przykład, cz-erwo- miotłę do kąła?..
zadam pytanie, ~ Grigorij, teś~ macy. Pl'z;edewsz.ys~1dem W Berlinie dawno 1li, nagaJCJ'a'łem ja się z rumi o t~m dużo
A
'ś .
C
t _ . cle taJkile wątpld'Wośoi, znaczy się, te ta
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S_L" ... n10Wlą,
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B d
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% Raspułttnem. NIe wszysik,o (1".10 się b,oo , a PYtłliłt1 Się Ja 1C , a S:,ł\,ą SWHł;~ Sł, ę. t 5 . . .
k
. .;.....;1.
Wiarla w gruncie rzeczy... Nie jeste~a.~
e
wiem omówić lioMowrni-e: pa'1:o~tały rze- stW01:"LYł... A oni na t,o, że tam jakieś Jes ~ SWl'ęcae p.rn: ~nany, ze 40,/"'''1
pewni czy istnieie Bóg a wciąz odbv,
J."
~ 1 d
"
"'
b ł
d1ą Sle do sęków 1 'Wl,erl!ę w to całe ' / . y - '
,
.
czy, ktorym Ly h\.O oso'hiMa TDi:r.mowa na- &O:IU~ o owe cr;y co",; n,aJplz.rw y y...
.'
.. ' .
• . waoie obrzędv na których prr;el! cali'
, .
A
~
.. rł.
•
k d? A
.
t Clle, a przychodu mi talu uc'Zony kSlązę
.'
da·wa.ła wfasClwy char.aikter.
S0if:lle, p pam SlJę, Si. ą: .. ,.
vm na o . .
•
..,
czas nttJezalet.n.iIe od 1etf'o co pmy ·t{'lr
k
tk',
. t
l t
l }ednem S'l,owem daje tlll tak1ego k<lPsa,
,
1:0
WaTto zanotować 1'I0'mnow~ jaka się z UN')U, a l~gO, co w pOWle rnl a a,...
.'
..,
~ab4ade wciąż nie p'rZiesta'~e n-'
,
.
'
·A k
'k d? N'
. d
k"
Z~ lezę 1 nawe·t me ZIpnę...
.. J- . ,
J
oohyła przed wyrazctem m~c.ky Rfl&]YlIun:; s ~
re WIe .zą - . 'Ontec r?zwić o Bogu?
tinem a ks, M dderrubufl9k:lm.
1l10wy ... Więc : oni nie ..dedzą.,,, Wi~c
Ale to rnniej,sza () t'o, czy w sęki czy
_ DLacZ:ęgo 1n0V..'ię o Sogu? Bo v.ri,eotl\
- Słuch!tj 110, ksiJążę, zł·e mam pl'Z'3- stworzył ktod ten ku"z czy nie? I je:.;t ni~ w s ę.kł , dość, że ko:My w1erzy ioo- te ile baby to lubią ... A ja lubię ka~emu
cl nci,a ... Je~)i mnke tu nie zaJka.trupili. to tam Kt<lś w n;1:!bi~, OZ) niema? ... A }e'śIi czai, więc napewno wszyscy źle .. , I znów zrobić przyjemoość ... A ~a;SQnl t.aJk Z elf'
ok wA'wnefO, bo Wci8,t. Dię uwenda1~ do jest, to dLa czego każdy :Lnacze; mówi: ty'J.e wiem, że moC n~e wi-em...
kawośd, C'Zy uw.ieI'lzą... I te cuda wszyst~t,c'hl mni-e szpiki ... A.k, Ido ' prfłU,.Aro&r.i jedni - TrÓojOll Św" drudzy -- Mahomet,
_ To już Sokratps ładni~ pa.rę tysi~~ kile. 00 robię, to prz.ecież k~wały, 1edw3,e
taki okr"ici~, którym ma1uy jeche.ć w pc~ a ot żydy {lo s~1r.ów się modl"!. ..
ey lat przed wami powi,edział, ojcze Gri- ze śJ!l.iechl1 n1{! pęknę czaselD ... Na.pt'!!',v\Wetrze wysadzi':? ... Choci'~.'Ż ... raz ko.z icl
-- Co wy wygaC1'.l)eCle, ojcz.e Gngo- gOTij ... To ju.ż t'rudno i n,a to już ni'ema klad ostatru1o u hr. 19f1.a,ijewej....
~rerć... Ale przedtem rozmowę ~ tO'bą1rij? ... - r~eś-miał się książę - do ja- rady...
(D. e. 0..)'.
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Warszawa, 29 listopada.
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PIERWSZA PRZED,GIEtDA WAR.
Nowy Jom5,16
Londyn 23,92
Paryż 17.64
Belgja 25,23
. \Vłochy 22,39

Zmiana decyzji sekretarjatu, Ligi narodów. - .Pozorny spokój.Ewakuacja Sudanu. - Przeciw nowemu gabinetowi - Ziwar-pasza.

l

Genewa., 28 listopada.
ciągu. Dz!ś zaaresztowała policja angiel
SekretarJat Ligi narod6w postanowił ska 35 strejkująr:ych! podejrzanych o za
ł»rzesła6 protest parlametu egipskie~o ao miar .wywołania nowych rozruchów. 0rąk prezesa Ligi narodów, belgijskiego statnie wiadomości mówią o olbrzymiej
min!~tra spraw zagraniczn.ych Hyman- manUcstacjianti .. an.giel~kiej, która zor
Ba, gdy! - lak m6wl wyjaśnienie sekre ganizowałc'l się. samorzutnie w godzinach
łarjałul "z protestu parlamentTl egipskio popoładnió~chj po nabożeństwie za
go nie wynilr.a wyraźcie, czy jest on slde gen, Lee Stacha.
rowlUly do sekretarjatu, czy też do pre
Londyn, 28 listopada.
zesa rady Lig! narodów". W pe,vuych
Wyco!ywarue wojsk egipskich z Su
kolach Ligi nłLrc~ów utrzynmją, '.!:c nagła danu podniecił() w jeszcze silniejszym
ta zmian. c1cC}-z}! seJtretarjalu Ligi naro stopniu' wrogi ustrój pncciw władzom
d6w 2j()sata BpVwoooW8I'.a . silnym na& angielskim.' EWalntacja Sudanu nk odciskiem ze strony Frl'ncji i Włoch,
bi wa się' tak spokojnie, jak to podały
Londyn, 28 listopada.
wc~oraj źródła angielski..... Wojska egip
Z KIl1ru dCIlOSZ.ą: NIl3irój 11l<,;!lo~d ę tWe, otrzymawsly lozku wyhl.8rSZU, o
girskiej po:r.osta!e nadal FQdIil~i:olly, jak pady slę, ośwlad-:zając przez unta wycb
kolwiek ilość manifestacji i ich gwałtow dow6dcÓ'W', że podlegaJą Jedynie nędo
ność naogół się ~ejszyła. W·ad.o~oś 'wi c.&ip-~,!·iemu i !irólvM i Silełnią tylko
ci ze źródeł angi'-'lskich mówi" o daleko ~ch rozk'azy. Dow' clzłwo wojsk sudanposuruętem u1}pokojeniu ludności, gdy w I ..kich wysłało do rzędu egipskiego tele
rzeczywistości uspolmj..}nie to jest
gram z oświadczeniem, że woj<;ka egip

l

ttaderj

poo;orne. Cc1ągłe rewizje w domach zna
lwmitych egipcj.tm i liczne 8E'e~ztowania I
nie przyczyniają się do uspokojenia umy
<:Iłów. Strejk studentów trwa w dalszym

skie nie opuszczą Sudanu beoz wyraźne
go rozkn.zu ~ądu i ~otowe są walczyć do
ostatniego naboju. Zwołana natychmiast
rada ministrów poleciła ministrowi. woj

nowc:r;ośc.

Ewakuacja odbywa

się

WARSU~ V,1S.~!E.

5,18
Tend~n~ja bez Z4l11an:y.
Dolary

obce

PRZEDGIELDA AKCJOWA.
Ban:k Dyskonto\\-y 5,25

nie spokojnie.
Londyn1 28 Hstopada.
dono-si z. Kairu~ że jec!no ze
stronnictw, zbliżone do ZaglWt.l Peszy, urządziło dzis1aj zebrani~ protestacyjne
przeciwko nowemu gabinetowi egipski~
mt'. l'czni mówcy zarzucali Ziwarowi
Paszy zbytnią nstęplivrość wobec urzą
dzeń angielskich wtaszcza w sprawie Su

Bank Zachod:nl 1,90
Rudziki 1,22
Starachowice 2,17 - 2,10
Li.lpop 0,67
Ostrowiec 6,25
Cegi·ells.ki 3,40 - 3,20
Zyrardów 12,60 - 12,40
No'b-el 1,70
Tendencja 'nie zdecyoowana..

Reut~r

da:o.u.

PRZEDGIEł,DA GDAŃSKA~

Paryż,

28 Hstopadla.
Zag!ul Pasza ohviadc7.yl l-"!'zedstuwi-

Złoty 105
Warszawa 104,50
clclowi "Matma", ż<: wskutek decyzji ZiDolary 5,43
'Wara Pa3zY1 odrłlcr:.aj~cej parlament na
Prliekaozy .na WM"s:c.awę 5,15
mie!>-iąc, zosw.J 'twoh11ony z l'lrzyr~cc~cnla
popierania II.Ot'Vego n:t 'li. Ten ni-e mniej
jed..'1alt - oświadczył Zaglul Pasza - BUDźET CZE H(>Sł.OWACJI I KORO
NA CZESKA.
wZY"'vam GO zncho,:varua spokoju i to mi-

mo

Specjalna słutba telegrllficz"a ,.Expressu" 4

oskarżenia

mego stronnictwa przez
władzo R'l.gielsJde o współwinę w 2'Ibrodni
która nns wszy::;thit-h doprowadzi do zgu~

I

Złożenie

DRUGIE NOTOW.

ny wydać ro~)taz , ewakuacji Sud&llu i
wyrazić w imieniu rządu podziękowanie
wojskom elZipskim za ich wierność i sta

W

związku

Praga, 23 listopada.
z krytyką budżetu austrjae

kiego przez "Times'a" pows!ała w Czechosłowacji obawa spadku korony czeskiej.
Pisma czeskie starają s:lę wykazać, te
panika
jaka wywołana zosŁała wśród
Łodzi dygnitaspołeczeństw l jest nieuzasadniona i te
nie naJeży tracić wiary w stałość korony
czeskiej,
gdyż choć rzeczywiście budżet
Berlin, 28 lHopada.
Czechosłowacji nie jest opar~y na silPoHcla aresz.towała tu dziś w nocy nych podstawach to jednak równowaga
krawca Luftmana z Łodzi, podejrzanego jego będzie mogła być utrzymana bez po
R. P.
o to, te był szefem znanej komunistycz i:yczki zagranicznej.
nej centrali fałszywych paszportów.

by.

mandatów przez

Przenlysfo\vcy niemieccy Kra\viec z
oowomianowanych sena.. za nawiązaniem francusl\:o- rzelD sowieckim w Berlinie
torów.
nietnieckich stosunków hanSpctcfalu

lłutb.

tel"graficZIla ••Exph.... u~.

Rzym, 28 listopada.
Odrzucenie senackich mandat6w przez c2'ł:erech nowom.ano\lWanych
aenatorów
wywołało
wielką

senaaclą

w

kołach

po li-

t;,cznych.
Pisma opozy,cYJne wskazują,
jest to jeszcze jeden dowód,
iA. 5po.!eczehatwo włoskie uważa
r~t:altly Mussoliniego, jako rządcy
gwałtu I bezprawia ..

i'

R.

natyfł'kacja protokółu

ge'newskłego przez parlament
niemiecki
~ .łatba telegrafJcu.: "ExpreIsu".

"
Paryt, 28 listopada.
Jak IJI~ dowiadujemy z dobrze

łtolnformowanego

ir6d~a

rząd

rZl\d francuakl w nłedługlm czasi. p ...edłoi, Izbie protokół genewskI do ratyfł kacj L
.
.
I. A.

Prasa francuska o ' ułaska
wieniu gen. Nałbusiusa.
Sp..JaJaa

.łutb. kle,raficzna ,.Expressu-.

Plama poranne podkreślają,
. gen. Hathualua dzi~kował d~
rektorowi wlęzlenSa za · należytą
plec.ołow.to'~ nad nim I ścisnął
mu ••rdecznle dłoil na pożegnanl~
.
~d dobrz. uczynił, li · dał
Je.zcze raz Hlemcom ·dowód, że
Francja nie pragnie żadnej zemsty I d'l:ly wszelklemi siłami do
powrotu wzajemnego 2aufania
obli ....od6w.
.
I. A.,

Bez obocie VI Anglji.
Sp'ecjalna .łutba telegraficzlI& "Expressu,

Londyn, 28 listopada.
Liczba bezrobotnych wynosiła

w dn. 17 bm. w Angljl 1,209,000

osób,_ czyI! ie w stot:>unku do ze.złego tygodnia
ubyło
9,000

burobotn.vch.

L5.

dlowych.
SpecJalna służba te\egrllliczD' "express-.. •
~erłin,

28 listopada.

koła gospodarcze
zaprzeczają; jakob~ pragnęli od-

niemieckie

PODWYżSZENIE

CEL W'Y JAZDU BENESZA
DO WIEDNIA.
Wiedeń, 28 Hstopoda.

wlec rokowania handlowe fran·
cusko-niemleckle. Zwłoka w wyje~dzle' rzeczożnawców ze sfer
przemysłoWców nastąpiła nie z
VI związku z planem przyjazdu Bene
ich winy.
sza
do Wied'nia podają dzienniki różne
Przemysł niemiecki jak i francuski pragnie szybkiego powro- wiadomości, że przyjazd Benesza Jest
tu riormalnych stosunków go- związany z kwest ją utworzenia federacji
naddunajskiej itd, Czeski "Wideński Den
spodarczych.
H.
nik" ostrzega przed wszelkiemi fantasty
cznemi pogłoskami omawia tylko możli
Rząd Dlemleckl za 8-godz. wość wstąpienia AusŁrji do małej endniem
tenty.

z.

...

pracy.

STOPy DYSKONTO
WEJ W NORWEGJL

Specjalna

ałużba

telegraficzna ..Expressu....

Chrystjanja, 28 listopada.
postanowił zmnief.
sz:yć stopę dyskontową z 7 na 6 i pół proc
7 proc, stopa dyskontowa była pobierana
przez Bank Norwegji od 16 ::stopada
roku zeszłego, czyli że przez cały rok.
Powodem zmniejszenia stopy dyskontowej jest zmniejszenie ~ę obiegu pieniędzy papierowych.
W. R.
Bank Norwegji

tĄDANIA PODWY:tKOWE PRACO"
NIKóW ' POCZTOWYCH W AUSTRJL

Specla~a iłutba telegraficzna "ExPJessu".

Specjalna

słutba łeJeł!raflczna

.Expre8su"

MASSARYK I BENESZ CHCIELI U·
Wi~deńł 2.8 listopada..
SZCZĘśLNJIć CZECHY DYNASTJĄ
Pracownicy poczty i telegrafu wysta
ROSY JSK-Ą.
wili !ądania podwyżkowe z terminem do
Praga, 28 lhiopada,
10 grudnia.
"Pravo Udu" drukuje pamiętnllk kapi
Poniewa! podwyżka plac pocztowych
Łana. Vos'ka, pie1'wzsego pomocnika Mas- może nastąpić tylko w razie podwy!sze
saryka i Benes·z,a w cza'sie wojny świato nia taryfy rząd postanowił zwołać konfe
weej, W pamiętnika,eh tych, bl!dzących rencję rzeczoznawców w sprawie pod.
'
.
ogólną s'enśację jest przytoczone memo- wyżki taryfy pocztowej.
W ten sposób zatarg z pocztowcami
randum M'l.5saryka z r. 1915 starające 'się
uzasa-dnić kcmieczno,§ć utworzeni.:t kory- będzie zapewnie uregulowany, gdyż rząd
nie chce dopu§cić do strejku.
W.S.
tarza łaczącego Czechy z Jug'osławją,
przy b'ldowie państwa czeskiego 1._
ważano m'Jnc.rchję jako sam!) przez się
MOWA WYBOTICZA KANCLERZA
rozumiejącą formę rządu, . Kwestję dyIt'lARKSA.
n:astl'l' prononowano zatatwić w sposób
Elb f 'd 28 l' t
d
.:1
•
er
el ,
l'S opa a.
dwojakI, Albo ententa miara prze3naczyć
,
Jednego ze. swych ksi,ążąt na tren czeski '. ~~ z;~romamdzemu7 wybo:czym,? stro,
al,.,\) w razIe Ilzyskanta korytarza z Jt1g" mcb" a ,centru.i. pr~~ma":l1ał, k.~ncIe:-:
~!a,!r;ą y:rzewidyw2n:l była p!}jn i)er;;r nnI dr. l'ii~rKg ~v p:z;-ge!~lOn~J S3.1.1 !r1leJskwJ
n~ między Cztch1.mi a Jugosławją, Kapi Mar'k~ P~W:'Ca.ZJaf ,~n, ,m., ze o[;:v;'1;1o rc~
tan Vosek pisze dalej, ze Mussaryk są- dr'ob~ller:;'e u,~ parge 1 g~~py wSIo·d nar'Qdził, że n~jwię\.-szą jednak popularność w d? ru,~mleck:ego z ~kaz.Jl nowych~ wyboC:c::h:Jch mogh1)-y' mieć dynastia rosyj- rc;w led ,-p,cza,lowama. g~ne, ~~l~s.~()nO
sk'1. W ~. ,- żdym r:de p'fZy b:.Jclcwic pJń- ~le ,m:uęl Jak 25 na.JJprzerc~~r~teJszych
slw~ c7.l!~ki060 mi<>no ros t ę!)(w/;:ć tylko Il,~t 00 p~rl~11lcnłu, fakt'y. .~~'::.ycn sf.'·on.
BANKRUCTWA HURTOWNI' 'X'ł..ó- w jak n:l ;~..::~1f'incm porc.~t1m::-njtl z Ro m.t:.v, mowJt kanderz, ru~ mn·żna t:vo-'
KIENNICZYCH WE \VIEDNIU.
~ją
rzyc na zn"dJ.·ch wyłączme ek,01l:om:ozSpecjalna służba tclel!raficznri "ł.xpressu".
".
nych, r;dyi: W ty:n wYP':tdk 11 na.sb"pilaby
Wiedeń, 28 listopada. WY JAZD OB01... Er:~Sl~lEGO ZE SZTOK, nieuni,1.;,r;ioP:l walka vr n ysi.1dch przeciw
HOI MU
wsz :stImn, W da.Iszy:n CI"!!".l swej :noDzE ogłosiły zwą niewy~lacalnosć
'
•
wy kancl<lrb potępił o3frc tendencje a~Ldwie wielkie hurtownie włókiennicze:
Sz!.ołtholo, 28 listopada,
tys'emickic, które VI obecnej ka m'P a nfi
Fritz Klose, oraz Paschkus i GruenhuL
Przcdstawid21 Sowietów Oboleńs..ki wyborcz~j coraz silniej się ujawnta;ą, D
Passywa tych dwóch firm wynoszą 7 wręczył królowi listy odwoławcze i w)"je które u,it:' dadzą się po,godzić z z.a.zacla...'11'
i ,pół miljarda koron czeskich.
W.S. chał do lvloskwv..
'
. chrz.eściańsLwa.
BerUn, 28 listopada. '
Minister pra'c:y ' dr. Brauna W~!..
głosił wielkie przemówienie w
Cassel, w którym omawiał sprawę a-S04Iłzinnego . dnia pracy w
Nlemc..:ech.
.
.
Mlnisłe'r Brauns twierdl!lł, iż
nieprawdą jest jakoby rząd nieo:
mi~c~i ~iał wypowi~dziec!: seę ' za
znieSieniem· . 8-·goda:lnnego dnia
pracy.
.
."
_
. R~.ąd nlęmied~i zgodził, SIę,
jedytu~ na 'prl!~jśdowe W~)l:'owa~
dzenle 10-god:ł:mn~go dnia pra~y
ze względu na fat~dną s~tua(~.ę
gospodar~:zą · Niemiec i memoz1Il0śt kon~{urowa ia
e
ł
.
• ..
n
prz m,~s u
niemi~~k8ego 2: z~g."all1icą• . Obecnie kiedy ey;tuacja g~5poda~cza
R.2~s~y ueeg~a poprawre' l"~ąd podeJmwe krokQ celem wprot".8sd~e~
nla z , powr~tem . 8-godzina1ego
dnIa pracy.
H. Z.

I

I

.. eXPRess WIECZORm"'

$ft·l~

Fred Belin.

ŁOdzią.

Bitwa pod

Wersja ,o "wizycie" MikołaJa Mjk~łajowicza w Łodzi.
SppHczkowani oficerowie. - Zwycięstwa w komunika..
tach i przegrane w rzeczywistości. - Wycieczki na
pobojowisko. - Pauza i akt drugi tragedji. - Bitwa
w nocy z 27 -go na 28-y listopada.
In.

l

Na t1e t)"Ch ()rgji

krążyły p~

Lodzi nrujfanŁast.yczniejsze pogłoski.., .Mówi'ono o
l ni,e,spodziewanej wizycie wieJ!kiego kisięl cia MilkO'łaja MlwłajewcUl w jcdlnym z ia
kch lokali re's1au.racrinych i spolicxkowll.
niu ucztujących ofi~er6w:..
Ba, mówi·ono nawet o wVzycie "Jewo
Wieliczestwa" MiJwt.aja drugiego...
Faktem było jedna,k, iż w nocy z dwu
dZl'estego pierwszego na dwudziesty dru
gi listopada zjawi'! ' się w Łodzi sztabowym automobilem jeden z glównodowo"
.
Rys. -H. Poller.
dzących armji i pn,epro'wa.dził doraźną
-- Czy pan sfę naprawdę kocha w c6rce bankEera X. "inspekoję"
sztabu wojsk operujących
Moja miłość dla niej je~t tak potężna, iż jej nie po.d Łodzią, rezultatem cz,e,go było zdetno9E; wyrazi~ słowami.
,
.
gradowanie kulku "frontowców" i odd.a.
me po,d sąd polowy szefów in.toode1ltlll")'
To wyrai pan ją w cyfrach • .
tej armji.
.AA'
#?\W:;ww.......... , .
iW I
fiWiMi#ę~~
Tymczasem sytuacja na froncie była
wciąż niewyjaśnivn.a: rn~janie raz po raz
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W dnłn wczorajszym zako6czone Zo 146 nadesłała 134 wyCInkI.

stały Dl~zo1ne obliczenia złożonych w
redakcji "Expressu" paczek z wycinka,
mł dla konkursu "Zakopiańskie~o". Z
'.
'
..
' pośrM nadesłanych 164 odpoWledzi. olbrzymia ilość została wog~le zdyskwali
tikowana, gdyż nadesłane zostały paczki
bez podania nazwiska uczestnika kankursu, 'Witl. wycink6w byl~ nfewłaśd

P. "Giewont''t ul. Piotrkowska 46 na
deslał 115 wycink6w.
· P. "Gorliwy" - 131 eg~
S
• I
ka (Ba
p. t. Podg6r~kl, u. Głowac 8
łuty) - ~40 wycInk6w,
P. St. Kaczmarek, uJ. Gdańska 57 207 wycinków,
.
' P.Laufer6wna. td. Zafcątna 28 - 316
, '
'
S
.
In'
'ki d '
wycb, ~dyi nosiły one datę b~dź wcześ . ą , to natura le, wj'n.t
oplero czę
niejszą, niż 10 września, bądź też póź- ściowe, gdyż w ' da,l szym ci~gu Itiespraw
aJejszą, niż 15 listopada.
dzone są jeszcze bardzo polcaźne paczki
Dotychczas sprawdzono następujące konkursewe.
. -czk'b
Dalsze wyniki obliczeń podane będą
r-

,

'

.

•
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P. Ita Sanołc6wna, Szosa PabJaDlcka
-

Dom Smierci"_. pod
" Warsza wą.
Z Warszawy donoszą nam:
l ...

H

d W .

k'

,

"

następnych nu~erach "Expressu •

W

- - -- ,
E . . csp81'ała'cłł. z ., ta4c owego,
ni o,m

ule~szy OI'1;>'l'a~e-

Pic'I'Wszei pbmo,c y udzielił mu le'krurz
k
h
h
od
b a •
a,t?' ~ alorJu;n asy c ~rY'.c , po~zet;t, t t WIeZiOno ofIarę W'łaSJIleą nleostro,znOSC1 do
s a dQlO1u vrzy uli'c y Na wrotl. Nr. 1.

',' W
enry, OWI<C po
arua wą,
się tragiczną sensacją od ·tygodnia t. zw.

dom zadżumionych. W ostatnich trzech '

dniach zmarło w nim prz,eszło 10 ' osoo,
Oom nalet,y do ' niejakiego PadyId. ,Za-:
"gnietdziła '~ię lam' jakaś niez.badana na
·,r azie. choroba.
. .
PolicJ'a . i urz!ld sarutarny taJ'ęły się

Post pipłnastodniowy
'C
.' przY'Y raca młodość.

"
.ProfesoI: fizJ'olo~ji na uniwersy1ecie w
'"t'
Chicago Ą. J. Car son twierdzi, że znałymdom~m' i bada-ją pozostałych jego Jad naturalny środek przed w tbyt szyb
mieszkańców, aby wyświetlić przyczynę kiemu staneniu się.
choroby, która zabiła tyle tućW w ci~u
"Recepta młodości" brzm1 kr6tko:
tak krótkieł!O czasu.
Pośc piętnaście d n H '
Więc tS dni nie jeść zupełniil (kto
....'...."-'--....
to potrafi?) a potem przyjdzie powrotną

_

~rzej ecbanY'przez tramW~j ' ~~\ m:d:S1~'
.

Dziś.() godziniE! 10..ej P"" południem

'Po

ir;.lyt (oo! ddwnegol),

świe

a, gr an·a ty . n;e-

na mielsou rabttnku, po.

pobltzu d:vorc~ ko,leJowego ~abr~cz?ego.
Lucln' osć mIasta tak oswolł,a S1ę Jnż z
tym stanem rzeczy, że poczęto urząd'.ać
wyciectki na pohOijowiSlka - chcąc z.ap.J
bj~c .temu ?l~wygodnemu dla wOtjSlk ~osY'JIsl{lch wsclbstwu wyd,:'!lo rOl~al., t!~
mo:! bktl?"'~~o ws~y~dY ct. "w1ycleczkowl
cze
y I o()oUa waru są OWl p'<l' owemu za
S7JP ie g'OTWstwO.
Oczywis1a osłu,dziło to zapały dekaw
ski'ch. Do Łodzi dniem i nocą napływały
transporty rrun:nych, ~ kt60rych ~i~k8tość
ewa~uowMlo z ŁodZI, P?~ostawla.Jąc tylk'o CIężko ranny-ch na m1e1S'CU.
Dzień Łodzb.<nina w cZlas:~ Łych sbrasz
nych dni, kiedy "ju1ro" nieznan~ i tajemnieze zakryte bylo ł11alą pożogi i krwa
~emi oparami, llIkładał się tak dziwaczme, że w, t.yrn bezczynnł ym rup~tycz~rnb i
przygnębIOnym
SlpOl e-czeństwle n1lKt y
nie pooz,na'ł ludzi pracy, ludzi czynu, kt6.
rzy wprowadzali w ruch tę PQtęż,ną machinę przemysłu, a w tych SZM)"Chh zda
się martwych ulica,ch i domostwac niktby nie, m6gł o,anal.eżć tego pierwiastku
ruchu j żywotności.
Przez trzy tY1!.'odnie pr~s:r;ło ulice
ł d k' b ł b I d
• 'h
hl
ł
6< z: loe Y Y ez u ne I CI,e e, c onę y
tY'~ko w siebie ten daleki oddźwięk kano-,
nady, odtwar.zając g·o z.grzytami drżą-cy-ch
szyb,
.
ZabHe de&kamł OIkM wystawowe, 1"0stade schylonych prze'c hodniów, obda1"łoe
sylwetki żQłnieny d·opełnłały te.g<> }>otęt
nego i stn'Ułnego obrazu .
W dnin 25 l'lstopaoOJa
..1_ k
' Mlornada U"ci'c h la _ Łód:t odetchnęła, zdawało się już,
że tetazna obręcz wojsk niemi,eocikich roz-.
luźnila się i krwawe, sbrasZltle cl'n.j miną
bezpowrotni-e, pozostawi'a;ąc tyl'ko dusU\ce, jak zm01'a. wspotnnj'e nla.
Tu j O'Wd.zie poczęto otwierać sk1~py,
na ulica'c h pokazały się grupy pt\LElchod-

Tegoż dJnla wie.czorem na łód1Jldrn
odcinku frontu niemcy przypuIŚci'li generaJny ataJt _ kanonada wzanogła się bak
gwaH'<lwnie że mury w śr60dmi~ściu dlrża
ty, tak gdyby kiJlkan.a.ście ciętkich oda.
dowanych aut cięż.aJrowych pr:z.eteŹldż.do
jennocz..eśoie, na prezd:mieśdaeh od si'Inc
•
go parcia powl~tr:z.a wylatywały szry1by, ~
zebran.a w sutel)'lJllach ludn.06ć drżącem!
ust Y powianalal "Od moru, wełny f głodu .....
Okolo pMnocy b.n.onada. uclchła, za..

~.:~~::.e Mo'" ą...tajn ...*00'" do
·:!,l~~;~;}.
.
" '; ·r . ·
!l"'P.~rl;~~~~

"

z dD1a na.

~;.':~~: ;;ł::z~::sd~~~J~f;;I'e;:'i~Jo:~ot ~:,mk:~a}~:!ałd~~s~::~rlowe.
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A n g i e I s k i e Raban
... Kawa
n .-- Hnrhat!:l
~ u U
,,~ ~ ~

"piętnnstodniowym poście człowiek

nie mogą się podjąć

IB HI D" .

tel kur.elL

"R.E
' K''U'R' S"

li
zleceń

KoncesjoDowanebiuro porad i

Do nabycia

administracyjno~skarbowych.

PIOTRKOWSKA

64 ŁODZ

(w podwór'Zl1. prawe

udz,iela porad
pisze --załatviia -

stąpiło ją ostre tulikotame IkaTabia16w
ma szyn OIW)"Ch, a od c:z.asu do CZlliSU dawał się słyszeć gruchot salw kwrahiJno.
h
\
wycW'reszcle W,~_1,O u~",.t..lł", .. W .....O!ska
...... 1........
",,,,,,Ul,,,
VI
ruszyły do ataku...
W ciszy połęmef, a.a tle krwawego
ł1.li1'lą zala.neg'o ni,eha toczył slę ostry, z.aA
cięty bój na bagne,t y _ walika na śmie-rć
. t '
. ,:.
I yC1e ...
(D. c. n.)'

'aRi&_m• • •ejM;-~~~_4M@.lJt•

około Nr. 15 przy ulilCY Piotr'kowskiej, posiędzie norm a dną wagę; bo tylko , bar
p.odczas s'Z)'lb-kitgo' biegu ŁramwaJju 33 let dzo wycieliczelli -

si~na,

o:~:~~n:d~~'r~'::~c~:o~~łaorjizis~~
wy~~aW!N:~
°oJ~fC:~:~~kt:;s~~
~zl.en,
ią~ przest~pców

tę~ma~a

h
. lerwsze wynl·k-, ł obl.·czen' k Od"- k ursovłyC.
.

ni6w, gdy Mgle ~ dała w1le-czo,
rem ooe-zwały si. ze rdwoioaą lit.. ar·
maty niemiecJkie, prdłl C fnmalalJli tubaroz " Widzew i Batuty i J)eIW'De d:delniic.e
śródmieścia.
'
Znów rozpoczęły Idę 1ragi'C2:lDe węaró1V.
ki mieszOtańcÓ'W pJ'Zeldm.l.e." ku centrom
mów poczęły na;pływ..ć t:ran~y runy-ch, a miasto prZ}"brało oblicz. ~b1eg.a.
n,ej fortecy.
A tymcu.-sem z dnia Dla dzieó wzra.sta
ły ceny żywności i oparu - z kra6c6w
miasta dochodz.iły coraz liczniejsze wieś.
ci o raJbunkach skLepów żywnośdowych,
o burzeniu płotów, wyclnaniu drzew :\('
ulicach,
27-go tist'Olpada do rabooku ,sk(Je'pÓ\ł
zywności'<lwych 1'1Z.uciH się wygłodniali
żołnierz.e rosYJ' scy, staczarjąc 'bójkę z mi~j
. ską mrlilC'ją obywatelską, kt6t;a była bez-

wszędzie.

TELEFON 30-48

weJście,

we ws:r;ystklc:b .praw_th

parter)
admhlilJłtaryjnycll,

podatko-

wych l mleszkaQlowytb
rekuny.

podaała;

zdalenia,

memotJały.

2:lecenła il1teresatJtów we wszystlcteb spraw~ch IUlmlnłstrllcyjno"skarbo\'9y~11. ,
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Biuro otWarte codziennie od 9-ej rano 'do 7-o.j wietz. bez przerwy.
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Przedstawiciel

na Lódź:

, A. Lilienfeld, Traugutbi 6.
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"EXPRESS~ECZOR~
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Za i
z

kły gło

y syren fabrycznych.

pod ogromnych maszyn

I

Ulica! Rzgowsk&..
W<:ZJoraj szło się na interwiew do
S~g niJSkkh. li'Chych !kamieni'c zek, lPysmych
gabinetów, , gdzie posadzki
jednoparlerrowych domków drewnianych szJklą się. jaik Lustro, gdzie się częsŁuie cy
z,wyGrly widok, jaild pnedstliJwia kaźda u- ~garam.i i Winem, dzd:ś - idzie się gdzieś
~ połoicm.a w dzlie'J.:nircy miasta, zamiesz
krańce- miasia i błądzi się wśród i~h
kałej przewatnie p1'1Zle(l; rodziny robotni- za,dymi onych , das.nych, gdzie ni'kt nie ma
CT.le.
crem po<:zęstować "gości", chyba sz:klan
Mgtilaty d!ziied ~y defe tu jakąś ką czystej wody studziennej...
mew")'lP'O'WiedZJi.aną n~ ł stra.rszHwą apa
Idę na wywiad...
.tją. Ludzd.e soo.ą błędnie Ola uli<:y po błotDo k01!o?... Wszystko. jednoO... Oni są
łusŁy.m bruku, po wy5'ba.iących kamie- bezimienni, ich nazwisk nikt nie zna, a
(mach.
żadne gazety nie drukują _ _ _ C6ż
Domld _ !pI1"ZeWafn:re stare, brudne, więc za różnica, czy to. będzie Kasprzak,
o odpaaają<rym tynku ... Okna nie mają Walczak, Antcmk, czy Wójcik? Każdy
. ,poczęści szyb f z.aJbdił~ są 'tekturą 'lub den 'powre to samo, kaMy ma t'O samo do pokilem! de.secZ/kamł.
wiedzenia...
Tu i owdzie pa:"Ze'd ~adłą hramą
O tem, że głód bezlitosny zaziera im
gantka ,oIb,d:arlych, zamorusanych dzie- w o.czy, Q tem, że nie Wiedzą, coo im przy
diaków grz.eibi"e się w ry1DISi21tokaeh - niesie jutrzejszy poranek, Q tem I że w iz
stam gl'a1ą w gu'Zlild, [ub w ,,footlbal" z bie wilgo.ć na ścianach marznie...
piq;Jcą, s'koostruowaJJlĄ u sbarych 's zmat i
I o tern, te fest strejk _ ich jedyna
papieru.
broń, którą wykuwać chcę lepsze jutro.,
Od C'Zasu do C'JlUU lI'ozbr2llD!~& we- to znaczy: zapewnić sobie i rodz.in.ie
soły, be,zltros'kł! śmiech tydl wynędmłifl- chleb ł ziemnłaJd.
łych, zziębniętych dzieci!.
A strejk - toO da:lflT.Ie gł-odowe.n1e, to
A w domu - ojciec siedzi pewno z po mie91.!kame bez opału...
ChY1ODę głowę ł myśli ponuro Q czarnym
Głodem tedy walczyć będą o chleb.,.
Jutrze, a matka gotuJe obiad z z.iemnia.
ków, kt6re dostała ,;Da kredkę" 'WekleStreJk....
piku...
Z pod ogromnych gigantycm'Ydh maA1e dzie ci ~ z pewnoś~ leszcze nte szyn ooeszJli maU ludzie. I zmrerochomia'.'liedzą, co zna'czy to okrutne, berlrtosne ło w wielkiej marlwocle kipią<:e ~yde te
~łO'Wo: strejk inaczej uLe baJwilłyby .tę tak lamtych &Arom,6w....
herlro~o i weso.1:o...
Pod ko.tłami wyguł o.gid, a pdtęble
D2Jieci t e nie wi'e, cłzą z pe'WIllośclą jen koła rozpędowe przerw<8Jły swą gorącLcze o tern, !e futro, pojutrze 'Przyjść mo- kową, nieprzerwaną pra<:ę . Zamdi1kł skaże dzień. !kiedy ma'ł.1oo nłle będzie m!a.ła wył pa9&w trm'!llllisyjnych, tm1i~1kło szczę
co do garnka wł' oiyć."
kanie kółek ł kM-eczek, USblO łomotanIe
Bawią się więc błreldne, rachlitycme dtwigIM ! trybów, umarl' sk,oW)"t moto.tzi,edaki WŚ'l'6d MotaJ, a. tam w domu oJ- rów e1~ktrycz;nych...
Nie przychodzą Już tu w~emym rancie'c wt.o żrt beroZ}'1D!t1ie spracowaJlle dłoL: e i myś1i O iłem, co będńe futro, polu- k1em ~ blu,z,attkamł 'W rękach rz~ ni~
l ._~('... .
woonik6w tych te'la,ZI!lych kobos6w, nie
! - widać w ~1!kitC'h ula<:h uwi)ającycl1 się
Zmieonn.y .e-sl łoił ~u:...
ludzł w Muu-ch robotnic%ydl...

l..na

\

Kącik

dla

·plęknych

Płaszcze
Paryt znowu

paB\.

sportowe.

przy.-yła.

płękna'J pani

ooś nowego i o.ryginalnego. Jest to dywa
nowy materjał na aportowe płaszcze. O
czywi<ście, że trudno to łobie wyobru.łć
i w pierwszej chwi1~ pani, pełna przen
żenia, będ~e % obawą spoglądać na dy
wan w gabinecie męta, no ł naturalnie
nie pogodzi się z myślą wło!enła go na
siebie.
Trzeba Jednak mieć trochę zaufania ł
wierzyć w p!ękno pomysł6w wytwornego Paryta. Materjały te są bardzo mięk
kie, gęsto tkane z jedwa.biu i śH<:znie układają się na 9gurze, Kolory i desenia
są piękne i harmonJfne ł na.pewno pani po
lubi tę no.wość.
W nadchodzącym leroni. w Zakopa
nem, na nieskazitelnem tle białego śuie
gu, pani ubrana w płaszcz z takiego ma
terjału, ędz.ie tworzyła pociągający i efektowny obrazek,
Płaszcze te będą dublowane sk6rą i
r6wnież kapelusz ze sk6ry będzie bardzo
'odpo.wiedni do łch charakteru. Ubrania
'białe, do aportu .zimowego, są coraz nad
sze, gdyt za bardzo zlewają się z tłem zi
mowego . krajobrazu, za to barwy żywe
odgrywa,ą wiel'ką rolę w tej dziedzinie
mody, gdy! tworzą silny kontrast z otoczeniem,
Szczeg61niej daje się zauważyć pr zewaga koloru Młtego. Wobec tego materjały dywanowe będą się cieszyły powodzeniem w sezonie zimowych sportów.
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Czytajcie

odeszli mali ludzie •.•

Poszli - jak z;wykle - ale jut nie
wrócili...
Strejk ...
= W ciemnej po,n urej bramie wisli na
drewnianej dese'c zce poi.ółkły skrawek
,papieru, na którym nie wprawna jakaś
ręka wypisała naozwios'ka lokat'o rów tego
domu.
Sześć ro.doo flobotni'c zych, jedna szwa
czlka, malarz pOKojowy i dozorca - oto
wszyscy "loka,t orowie" Ul: a:dłe!j kamilen!cz:ki.
Wybieram na chybi~ traW jedn-o nc!l:wisko...
Wchodzę do i'7lby dusznej, m.ałe1 ... SiPe
cyHC'zny z3Jpach wilgoci uderza na ws~ępiJe. Na ż'eła:z;nej ku<:henoe go.tuje jakaś
ko.bieta Q dzn;nie bladej wynędzniałej
twarzy pożywienie dla rodzmy...
Przy m'ałym stoailku obak ściiM1y sietlL,l\
trzej męrezyt1lij.... Głowy Wisparl! na dloniach ł ro~ra'Wia1ą () <:zem<ś żywo...
Wyjaśniam cel wiizyty... Na. twarn
gospodarza miesz:kacia maluje się widocz
ne za'kłop,otani-e...
- Ot, bo wMzł pan - m'6w\I, podsttwaJją<: mi st<lłeik - tak tu cla:sno ł nie.
~zątni'ęte...
M;6wię mu, te m-e S!lkoozl i p!"Q&zę, by
się me krępował....
Wsryscy obserwują mme tu ~ d'Zi'Wn'f1ll uciekawrenłem - &tan{ ł dziecl...
- Przyszedłem - mmvłę _ by się
dowiedzieć czegoś od was o dzi6łejszym
strejku, o tem, jak tyjecie, co myślicie ...
"Express" mnie pl"l:ysłał...
- C6t my mo!emy powi~ "El[preS'sowi" - mówi gospodarz mdeSlZka.nta ... Wy chy1>a włlecle lep~ od nas, ;aJc
tam idzie nuza.spra'Wa &trejkowa... Mv
od "Expressu" dapief'O się d:owta.du~emy
A jak tyjemy? Ot, pa.tr~ pan...
Mówiąc to, wskeuł mi a.a te«azną ku

kinematograficzny proces
Berlin, w listopadzie.

Znów historia przypominające najlep
sze czasy ,,kapitana z Koeperuck" i obli
tuląca w wiele momentów wprost groteskowo śmiestnych.
Na ławie oskarżonych zasiadł niejaki
OerŁel, u!ywają~ tytułu barona von und
zu Egloffstein. Tytuł nie jest właściwie
uzurpowany, gdyt ojciec podsądnego był
rze<:zywiście baronem tego nazwiska; po
niewa! jednak stary baron zajmował zu
pełnie podrzędne i kompromitujące krew
nych stanowisko nitszego urzędnika,
zrzekł się rodowych tytułów i nazwiska
a otrzymał wzamian rentę i nazwisko
OerŁel, nadane mu przez króla bawar!;kiego. Młody Oeriel twierdzi, że jakoby
w roku 1918 uzyskał z powrotem tyt>uł
barona - . zgubił, niestety, papiery....
W ciągu wojny światowej popełnił
Oerte,I niesłychaną masę oszustw z dużą
precyzją i większą jeszcze bezczelnością
Występując pod róźnemi pięknie brzmią
cemi nazwiskami wyłudzał pieniądze od
ufających mu męż<:zyzn i kochających go
kobiet. Grał rolę oficerów najrozmaitszych formacji (w neczywisto-ści był żoł
nierzem bataIjonów robotniczych i przez
pewien czas symulował obłąkanie), potrafił być sędzią, wożnym sądowym (wy
kradł papiery w pewnym procesie i sprze
dał je osobie skompromitowanej), kupcem, arystokr atą - wogóle wszystkim.
Najlepszym jednak kawałem, który
w o statniej chwili się nie udał, była spra
wa wymiany okupacyjnych not "Kriesa"
któr e " z zamiłowaniem kolekcjonował
niejaki p. Eps Ł ein z Poznania, a Oerlel,
jako ofi cer, baron v. Luettichau, ofiarował się do korzystnego spieniężenia ban
knotów za pośrednictwem słynnego lotni
ka barana Richtb,ofena. dowódcy stacii

- A co myś1ide o- st'1'elku? Czy dadL4
wam te 23 procent
-

Ja tam na pr:oce.ntac:h

~ię nie

zna.ol

Chcę tyl'ko, by mi starczyło na chleb ł
karlofle .... I o to jest stre,jIk i to mi-eć musimy, bo maczej czeka nas śmierć głodo
wa ... Teraz już jest <bLik ż1e, że chyba gorzej być ni'e m'OU... Kto miał kredyt 'W

sklepiku, to. mu odebr~ ... Sflrej'k, mówią,
jest, zar-oibku nie macie, a my dann'C
sprzedawać nie chcemy,,, Kupowało. się
wlę<: dotychc:Das "na kredę", a teraz! t.e
go niema... żIe, panie, baT'dzo tle... Dobrze,..t e pa~ p~Z)"sze,dł, dobrze, że "Ex,pr~ss będzie PlMł Q tern, to roba-c~ !Udzie, Ja~a się nam krzywda drleJe za naszą CIężką pracę..•
Głos mu się młamał, a pr1JeZ twat'ł
przebiegł cired cŚJe11pi"ema ...
Towarzysze jego patrzcl~ tępo w pod
łogę i dorzucali od ezaw do czasu Jakieł
słowo ...
- Trze'ba będzie chyba' zn'O'Wll wszystKo wysprudać z domu __ rzekł jeden &
ni<:h - jak POOCUts zeszłego strejku.
Handlarze już poczynaią częściej przycho
dzić do n.-'lszych ~zlkań ...

Z1

•

e, ~me, bardzo tle
szeptem drugi...

'-

~ dorzucił

-

.

Wychodzę na. ~ireę... Mgła je:S1~S
oMa nędtz.ne, odrapane dom1d.. ,
r wsłuchują się w gw-u, dochodZ4C1
z mj,a.s~, czy g~eś nie 1'001egnie się
gwizd syreny, fa'bryczm.ej •••
Cicho...

StreJk..,

chenkę...

Nowy kapitan z "K OPen i ck" .
Iście

- Karto.fle, karloUe l - nic wIęcef...
Ledwo. na to. starczy. a kto. wie, czy bę-
dzie tych kartofli za dni kUka... Chleb
jest teraz przysmakiem · dla nas...

berlińskiego

oszusta.

~piewa[lka, którą 19ubiły narkotyki.
Juanita Hansen,

wielce

popularna

śpiew~czka kabaret~wa po obu stronacb

Pacyfiku, w ciągu pIerwszych lat 8WDjef
zbrojnej dla jedc6w "KriIa" , zdaje się w karjery doznawała triumfów i powodzenia.
Halli.
MaJąc lat 18 oddała rękę wysokiem'l1
W Ha,LIi znowu wywiesił OerŁel na
urzędnikowi
M. Femauld, lecz uciekła
ba1konre pierwszorzędnego hot~lu szyld
od
męta
ł
powr6cita
na estradę podbijanieistniejącej wog61e "Krify" i "robił"
sam barona Richtho,f ena, promenując w jąc serca ł mącąc głowy mi,ljoner6w. Pomundurze huzarskim z odznakami lotni- rucznik armji holenderskiej M. Walker
czemi i z najwyższym orderem "Pour Je przeprowadził rozwód, otenił się i wy.
merite" pod szyją. W ostatniej chwili ko wi6zł młodą tonę na Sumatrę. Tam zamendant dwor<:a fałsz wykrył i wypłatę padła na febrę i uczęła przyzwyczajać
wstrzymał. Posłał też chorą!ego z roz- się do narkotyków, którymi ją leczono.
Po raz drugi rozwiodła się i oddała
kazem aresztowania fałszywego Richtho
fena, a'le Oertel najspokojniej poszedł z rękę amerykańskiemu stręczycielowi fol
chorążym do komendy placu, "gdzie ba warków Frenchowi. Znowu powr6ciła do
kabaretu i ugrzęzła w nałogu picia narlro
rona znali" ... a potem się ulotnił.
Jako świadek staje też p. Epstein, kM tyk6w, palenia opjum i wo-g6le rujnowa
ry tytułuje Oertela wciąż jeszcze baro- nia zdrowia. Fren<:h ją porzucił a młoda.
nem i zapewnia sąd, że zawsze był pełen kobieta dosŁała się do Newarku w Stapoważ-ania dla niemieckiego munduru. nach Zjednoczonych, gdzie jl\ zamknięto
Gdy przewodniczący pyta się Epsteina, w szpitalu dla nieU'leczalnych nałogow
czy ten nie przetrzymywał czasem not ców. Jeden z lekarzy zakładu oczarowa
Kriesa, w celach spekula<:yjnych, wyjmu ny jej wdziękami zapragnął wydobyć ją
je świadek z portfelu barrknot i m6wi z stamtąd i po wyleczeniu ofiarować SWOj2
uśmiechem: "Przecież tu napisano, że nazwisko.
Władza sądowa nie zgodziła się na to
rząd Rzeszy wypłaci należność Vi markach niemieckich ..... Tableau. Podsądny ponieważ nie wierry w możność wylecze
Oertel zaś, przyznaje się do oszustwa, ale ma nieszczęśliwej,
twierdzi, że chciał to uczynić z pobudek
patrjotycznych... anŁysemkkich.
Przy tej okazji wychodzą na ja w inne
P9"
sprawki "barona". Podczas rewolucji r.
życzki
1918 był Oertel komendantem korpusu
w Dreźnie i chwalił się, że uratował ro
'w
dzinę królewską saską. śledztwo stwier
dza, że przy tem "ratowaniu" zabrał so
Padpis na pożyczkę francuską w A.
bie Oertel gumy od samochodu królew- meryce na sumę 100 miljon6w dolarów
skiego. "Co za skromność, szydzi jeden zamknięto w 4 minuty po otwa'1'ciu subz dziennikarzy niemieckich: OerŁel mógł skrypcji.
zabrać przecież cały samochód'"
Podpisano w ciągu tych trzech kwan
Po rewolucji slał się Oertel działa dransów daleko większą sumę, niż 100
czem partyjno - nar odowym. Przy tern miljonów tak, że będzie musiała nastąpić
"brał na lewo". gdy się tylko dało.
repartycja udział6w, by każdy z subskry
ben.Łów otrzymał pewnĄ częsć o.bligacji.,
Proces trwa".

Olbrzymie powodzenie
francuskiej
Ameryce.

=

Str. "/.

>-

Pawilon polski na targach
\v Królewcu.
Na najbliższych odbyć się mających

. cd 1~18 listopada 1925 r. Targach Kró
lewieckich urządzony będzie dla wystaw
ców polskich specjalny pawilon - na
najlepszem nader widocznem miejscu.
Dla firm polskich pragnących
znaJeść zbyt swoich wyrobów
w krajach
wschodnio - europet.;kich,
względnie
chcących nawiązać z takowymi stosunki
handlowe - byłoby nader
pożądane
przyjąć udział w Targach Królewieckich
ze względu na to, iż Targi te odwiedzane są od całego szeregu lat - nie tylko
przez kupców z krajów nadbałtyckich
(Łotwa, Estonia, Litwa, Finlandja) lecz również i przez delegacje sowieckich komisarjatów handlowych z Mos'kwy, Mińska, Charkowa i innych miast
Rcsji Sowieckiej - celem poczynienia
poważnych zakupó\\f.
W szelkich dalszych informacji udzie
la Oddział Targów
Królewieckich w
Gdańsku, Langermarkt 1.
o

Napły\v

emigrantów rosyj-

skich z Czech do Polski.
W fl1edjolanie odbywają Się obecnte waeUde uroczystości na cześć w~eHdego futurysty
W, koł~h po!it.~mych seJffiow;ch IF• T. MarinełUego. Na iii!strar.:jach nasz.v~h v/i,!2!imy; 1) r4"r~!1etti w Cl~~2ell'il i ~l vU~I.. rys.
on:awfan~ jest. mozH:vv n~pływ d~ .1:,01- łów różnyt:h krajów; 2) Olbn-~ymi sztandar, ofl~row.any p:tl::,:!e prZ!ez ~~a~o~o r1l'1edlOaan; .
~ n~-eJ, t:ali , eml.granJt~w rosY')sklch. 3) Tłum demonslracy~nie odpro~Nadza Maranettlego z pr,z~dstilw2enla gaiowego
MianOW1'CLe li-cZlll1 emlgrattllCl w Czechosło
"
w teatrze do domu.
.
Warsz,

k()C!,

"Republ.1Jlci"

tele~onuje:

wacfi Hczą się 1: możliwością u.z.n.ania
S, S. S, R. JWLez rząd czechosłowacki, co
pociągnie Ul sobą zmianę dotychczasowe
go sŁosuo\ku Czechosłowacji wob~c emi- l
j
gracyjonych kół rosyjslci'ch.
Według posd,a danych prZlez nas in- ,1
f,ormacji, główna fala emigrantó,w roo s Y
skkh w Czechach będzie usiłowa:ła prze
cisnąć się do Polski.
K~a sejmorwe i Po~tycl~e. ws~az.u!~
iJ1a ruepożądane skuikl takle} ern!gracJl :
o

i-l'

I
I

-1

,

0
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Hypnoza na odległość.
w sobotę w Berlinie wydarzył

się

"-'Yiątkowy

wypadek hypllOzy na odległość. W jednym zes klepów jubilerskich
areszt'O'Wa.no młod", pannę ze znane; rodziny arystokratyczneoj pod. zarzutem kra
dzieży cennego ze!Iarka ja·ki.emuś stojące
mu obok. POlllieważ wydawał-o się rzeczą
nieprawdopooobną, aby o3<oba ta. chciała
zeg3.rek ukraść - wezwaRO lekana poli
cyjnego, który s twierdzi1, że de1itkwent~a
z.n.ajduje się w śnie hypnotycznym i daje
odpowiedzi wi&o<c:&nile dyidowane jej r; ze
wnątrz;, a nie OOp.owb.d.aj~(Je Jlulrejowi

.
o

:
\
.

chwili.

Wezwany ps:ychja.tra zdołał ją o'. uOsOlba ta nte z.dawała sM>ie sprawy
• teJlo, ~ch.ie się znajduje.
dUć.

o

Z

jes~ennvrh ~6d Paryża•
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życia młodej kobiety, rzuconej z ulicy wprost wobjęcia zbytku, przepychu,
skazanej na niezasłużone i niewypowiedziane męki, jakie znieść muśiala, by nie paść ofiai blichtru złota. Tragedja kobiety, omotanej siecią intryg, narażonej Ha ka2dym kroku na zniesławienie.

PIt:kny JednoserJowy, 10 aktowy dramat, osnuty na tle

. wspanlałości,

rą

kobiety o duszy

wesołej,

namiętności książęcej

lubietnej

Wielkie Karnawałowe zabawY uliczne.
tycie dwuc:h śr dowisłl: przepychu l nędzy.
Rozpaczliwe zmaganie z losem.
!l1loł~
I tałSl)'W7 &lrzech. g=-~~~;:::;~~€~~:~:':.~::~.;:sr:i'ii:.~§;~== Początek o godz. 5-ej po poł.; w soboty i niedziele o 3-ej.
,
SaJa ogrzewana. -

\

Ilustracja muzyczna pod dyr. L. KANTORA.
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