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Telegramy.

Prasa o skandalicznej
bójce posłów.

Wiedeń. (Tel. wł.). Dzisiejsze pisma wie
deńskie zajmują się obszernie skandaliczną 
bójką posłów Malika z Hammerem. „Neue 
Freie Presse" poświęca tej wstrętnej afe
rze wstępny artykuł, w którym podkreśla, 
że uderzenie harapem w twarz Hummera 
jest ciosem, zadanym parlamentowi. Izba 
posłów powinna czuwać nad swoją go 
dnością i nie dopuścić do podobnych po
niżających i gorszących zajść. Cała pra
sa wzywa obu posłów do złożenia man
datu.

Hnmmer złożył mandat.
Wiedeń. (Tel. wł.). Smutny bohater wczo

rajszej bójki w parlamencie poseł Hum- 
mer nadesłał na ręce prezydenta Izby 
pismo, w którem oświadcza, że skład- 
mandat poselski, Hnmmer piastował fnan 
dat z miasta Litomierzyce.

0 tekę rolnictwa.
Wiedeń. (Tel. wł.). Namiestnik Czech 

przybywa do Wiednia na konferencyę z 
prezydentem ministrów hr. Stiirghkiem. 
Przedmiotem konferencyi ma być sprawa 
obsadzenia teki rolnictwa. W kołach po
litycznych panuje opinia, że prof. wszech
nicy pragskiej dr. Braf (Czech), tekę tę 
przyjmie i w dniach najbliższych obej
mie urzędowanie.

Ugoda polsko-ruska.
Wiedeń (tel. wł.). Prezydyum Klubu u- 

kraińskiego ogłasza w „Neue Fr. Presseu 
pismo, w którem donosi: Koło polskie 
jeszcze 9 b. m. zwróciło się do Klubu u- 
'kraińskiego z propozycyą rozpoczęcia ro
kowań w sprawie ugody polsko-ruskiej 
W liście do Klubu ukraińskiego wymie
niło Koło polskie sprawy, które mają być 
przedmiotem rokowań. Na pierwszym pla
nie znajduje się reforma wyborcza do 
Sejmu. Na wtorek zwołane zostało posiG 
dzenie Klubu ukraińskiego, na którem 
rozpatrywana będzie propozycyą Koła 
polskiego.

Rewolucva w Chinach.
Szanghaj (B. Reutera). Wojska rządo

we w Nanking rabują miasto, wdzierają 
się do domów prywatnych i zabijają 
wszystkich Chińczyków bez warkoczy. 
Liczba zabitych Chińczyków w ostatnich
24 godz. wynosi przynajmniej 1.000 osób. 
Od wczoraj rana 50.000 mieszkańców o- 
puściło miasto.

Hojny dar miliardera.
Nowy Jork. (T. B. Camegie ofiarował

25 milionów dalorów na cele wychowaw
cze w Stanach Zjednoczonych.

Sensacyjne rewelacje
o ucieczce Siczyńskiego.

Lwów, 11 listopada. 
{Telefonem).

Dzisiejsze „Słowo Polskie“ podaje sen- 
zacyjne szczegóły o ucieczce Siczyńskie- 
go. Dwaj więzienni dozorcy Nuda i Ma- 
iarz przyznali się, że dopomagali Siezyń- 
akiemn do ucieczki. Na długo przedtem 
ośredniczyli W doręczaniu Siczyńskiemu 

listów i pieniędzy. Listy były niekiedy 
szyfrowane.

Krytycznego wieozora sprowadzili Si- 
czyńskiego do suteryn, tutaj przebrali go, 
a następnie przeprowadzili przez bramę, 
strzeżoną przez straż wojskową. W Par
ku Elżbiety czekali na Siczyńskiego przy
jaciele.

Jak przypuszc ają, umknął vi a Delatyn- 
Nadwórna na Węgry.

Wczoraj aresztowano w tej sprawie ku-

Nowe odznaczenie Curie-Skłodowskiej.
Jak wiadomo naszym Czytelnikom, na

grodę Nobla z dziedziny chemii przyzna
no sławnej naszej rodaczce p. Maryi Cu- 
rie-Skłodf wskiej. Jest to powtórna już na
groda, jaką sławi ej rodaczce naszej przy
znaj e Trybunał uczony, rozporządzający 
w Sztokholmie zapisem Nobla. Skłodow
ska pierwszą nagrodę w sumie 20° OOO 
koron otrzymała w roku 1904, za c kr - 
cie radium, obecnie spotyka ją rza^Kie 
w praktyce sądu sztokholmskiego, przy
znanie ponownej nagrody 100.000 koron 
za prace chemiczne. Dla nauki polskiej 
jest to zaszczyt wielkiej miary. Przypom
nieć należy, że jest to z kolei trzecia na
groda, jaka z zapisu Nobla przyznana zo
stała sławnym Polakom. Przed kilku laty 
nagrodę podobną otrzymał Henryk Sien
kiewicz za swoją świetną działalność lite
racką.

Ofiara romansu.
Kijów, 9 listopada.

Urzędnik jednej z tutejszych instytucyi 
finansowych p. K. starał się o względy 
panny Sz. Rodzice tej ostatniej przecież 
zabronili widywania się jej z konkuren
tem. Ale panna płonęła do niego miło
ścią.

Pewnego więc razu zakochani posta
nowili urządzać sobie schadzki wieczo
rami w jakimś zakątku na Pieczersku. 
Panna jednak bała się tam chodzić sama.

K. tedy obmyślił sposób następujący: 
Miał zn? jomą 16-letnią Manię Łucką, na
mówił ją, przebierała się po męsku i tc-

zynkę Siczyńskiego, Jurkiewiczów nę, któ
ra kilkakrotnie przybywała do Stanisła
wowa i odwiedzała go w więzieniu.

Matka nio nie wiedziała o zamierzonej 
ucieczce. Więzień Chomin, skazany na 
20 lat więzienia, który razem ze Siczyń- 
skim odsiadywał w jednej celi karę, ze
znaj e, że około godz. 9-tej wieczorem 
przyszedł Siczyński z butelką Wina do 
celi i poczęstował go.

Więzień ten zeznaje dalej, że po wy
piciu' znaczniejszej ilości wina, zasnął i 
nie wie, co się dalej działo. Jakby przez 
sen przypomina sobie, że na kurytarzu 
słychać było jakieś podejrzane szmery.

Lwów. (Tel. wł.). Siczyńskiego do tej 
pory nio schwytano. Prawdopodobnie po
ścig będzie bezowocny.

warzyszyła jego ukochanej, jako chło
piec.

Stało się tak kilkakrotnie, onegdaj 
wszakże panna Sz. żadną miarą wyjść z 
domu nie mogła. Łucka, wyczekując na 
nią, zwróciła na siebie uwagę policyi, 
która ją aresztowała. Po przyprowadze
niu do cyrkułu — wydało się wszystko.

Ale nie dość na tem. Biedna Mania 
jest żydówką, w dodatku bez prawa za
mieszkiwania w Kijowie. Po stwierdzeniu 
tego, polecono jej niezwłocznie wyjechać.

Po zamknięciu numeru.

0 tanie mięso i wędliny. Na wczorajszem 
posiedzeniu komisyi aprowizacyjnej między in- 
nemi poruszono sprawy drożyzny mięsa i wę
dlin. Otóż mimo obniżenia cen żywego to
waru rzeźnicy i masarze nie obniżyli cen 
mięsa i wyrobów masarskich.

Sekcya uchwaliła polecic Magistratowi, ażeby 
odniósł się do stowarzyszenia masarzy i rze- 
źników, by do 15 b. m. obniżyło ceny mięsa 
i wędlin, a to w stosunku do cen żywego to
waru. W razie odmowy M gis trat ma przed
stawić sprawę komisyi aprowizacyjnej, ewen
tualnie Radzie miasta celem powzięcia dalszej 
decyzyi.

Za przemycanie sacharyny aresztowano
33-letni<go nejakiego Rennera z Dębicy.

Groźny pożar. Groźny pożar wy
buchł w nocy z wtorku na środę we wsi 
Groniec koło Chrzanowa. Ofiarą pożaru, 
wznieconego przez dzieci padło 11 do
mostw i 5 stodół z całym zbiorem. Przy 
gaszeniu ognia ulegli ciężkim obrażeniom 
gospodarz Szyjka i 15-letni Stanisław Ma
ci ej czyk. Szkoda w części zaledwie ubez
pieczona wynosi około 60.000 koron.

Stefan Grudziński i Tadeusz Berger
Przed nadejściem długich wieczorów skontrolujcie aparaty, czy dobrze funkeyonują i ewentualnie przyślijcie do naprawy lub wyczyszczenia. 
Odświeżcie posiadany już repertuar przez zakupno płyt z nowenn zdjęciami, a wówczas aparat — może już uprzykrzony — stanie się 
źródłem nowej i przyjemnej rozrywki. - Kto nie ma jeszcze Pathćfonu, niech zakupna nie odkłada na ostatnią chwilę.

1 athefon gra szafirem (bez zmiany igły) i nie niszczy płyt. Ora zdumiewająco czysto, silnie i wiernie, jak w naturze.
Katalogi darmo i opłatnie Telefon 305.

HANDEL towarów korzennych, win i delikatesów 
KAZIMIERZ BARTOSZEWSKI dawniej Maurycy Jabloner ri.f7aX u 49.

były współpracownik firmy Wojciech OLSZOWSKI.
943 _______ FoBeca ggswBkśe artykuły po najniższych cenach.

Ostatnie nowości na sezon jesienny i zimowy OirTOPH
. r-——- poleca MOWO OTWORZONY =   H|jg/p| F | MbH
MAGAZYN TOWAROW BŁAWATNYCH, UUŁUl 1 IŁ, g UUil

JEDWABIU i fLOClEH. KRAKÓW a SZEWSKA L. 2.


