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Rozwiązanie
•

iejskich?

rad

Za kt yw1zowanie polityki władz centra!nycb wobe~ samorządów. -Co hędz1e w styczn1u?-Czy nowe .wybory?

i

korespondent „Expres· rów i uzależnić dalszą taktykę od ujaw-1 nież problemy polltyczne w sejmie, któnionego oblicza wyborców. W każdym re równi~ muszą odegrać pewną rolę
'8 telefonuje:
Jak dowiaduję się z miarodajnych tró· razie w styczniu 1929 roku sprawa ta w taktyce wobec samorządów.
Możemy tedy w początkach przysz.
leł w kołach miJL spraw wewnetrz- 1definitywnie zostanie przesądzona, gdyż
roku sPodziewać sie sensacji.
tego
rów·
się
skrystalizują
czasu
tego
do
aż
większej
myśl
jest
llYCh rozpatrywana
aktywizacji s tosunku rządu do samorzą,
•
•
•
•
'
dów I ograniczenie zbyt samodzielnej
ł„odz·1·•
n1epodlBgloś•1
komunalnej, szczególnie w dzie~Utyki
U
U
~
dzinłe lnwestycyfnej. Wraz z rozpatryś
w" . '
t'
:waniem tego problemu poruszana iest
Cl.
O
's prawa ewentualnego rozwiązania rad
•
l.ódź, 8 listopada. J Przygotowania do uroczystego obmiejskich w kilku większych miastach b.
Wobec zbliżającego się święta Nie- chodu święta w Łodzi trwają,. Dziś, na
Kongresówki J przeprowadzenia nowych
podległości, zarządy związków polskich placu Wolności rozpoczęto budowę wiei
WYborów.
_ . kupców i prz emysłowców chrześcijan o- kiej trybuny, pięknie udekorowanej, z
__
Ponieważ w końcu grudnia ł tak od· raz kupców - detalistów, wys-tosowaty której wYgłoszone będą w czasie obcho
będą się wybory w Piotrkowie, przeto dziś rano do wszystkich s w ych człon- du mowy okolicznościowe. Na szczycie
należy, zdaniem sfer powyższych, wy- ków okólniki w sprawie dekorowania trybuny palić słe będzie od dnia dzisiejszego do zakończenia uroczystości wieiczekać, Jaki będzie wynik tych wybo· wYStaw sklepowYch. .
W okólnikach tych obydwa ~wiązki ki znicz.
Ogólna dekoraefa miasta rozpocznie
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' podkreślaj konieczność 1' kn ajp1ę ejszego udekorow ania wystaw sklepo- sie jutro.
'#
wYCh na dzi eń 11 li!topada.
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głośniki,

gigantofony• .

Przygotowan!a do święta ':Jit1pod·
leg/ości w Warszawie.
Warszawa, 8 fistopada.
„Polskie Radjo" rozpoczęło już przy·
gotowania do transmisji uroczystości 1~
lecia Niepodległoś~i. Na placu Sasldm
ustawionych będz1e w 12 grupach - 3fi
głośników, które umożliwią tłumom WY
słu?hanie P!Zebiegu. uroczystości, od~ywaJących się w róznych punktacb m1asta. Również na placu W'YŚCisroWYnt.
gdzi~ odbywać się będzie. rewia !'ojskowa, instalowane są potęzne gtosnikł e
głośników normalnych. Ponadta
sile
w czasie rewii ustawione .będzie na pła-:
cu auto radiow,e z aparaturą, które poz.'
won na sz"Yblde i czyste nadawanie SJ>Q
wozdania z przebie.g u uroczystoścl

n

*

Od ldltm dni czyni magistrat warszaw
ski przygotowania do wielkiej ilumina·
CJ1, jaka odbędzie się w dniu święta Nie-

Takiej iluminacji, Jaka będzie w tYm dniu uroczystym, Warszaww
.
.
jeszcze nie pamięta.
- Do oświetlenia gmach6w ratan.a. fle.i
atru Włełkłego, most~vi. oraz bram par.:
kowYch, użytych będzie 80.000·tarówek
Montaż instalacji elektrycznej potrwa
jeszcze dwa d ni.
stowarzyszeń
uchwalił żądać rozwiązania
Największa z dotychczasowYCh itnminacji w Warszawie odbyła . się w dnit
ukraińskich.
koronacji cara Mikołaja li. ówczesne
godło państwowe.
Wiec pmez ~Ję nclt'W'ai!il !~ władze miejskie wydały wtedy b. duża
Lwów. 8 listopada.
Londyn. 8 listopada.
l'OZIWią.zainia ukraiński ego Sokol~ pieniędzy na zakupno świ ec. Na ucho oNa wczoraj wdeczór zwoła.nv został nie
i ,,Płasta" z powodu działaloo powiadano sobie, że zarobiły na tem 100
„Łubu"
eletga'am wł. ,,Expressu").
ogólno-akademi.cki Wiiec w sorawie Orozwtazania uk:ra- tysięcy rubli.
antypa.6stwowej,
śoi
wielka
Według wiadomości z Konstantyno. statnich zajść. Na w i·ec przybyła
ańskiego tow. studentów oollitedm.Hd
Liczba młodzieży.
t>ola rząd tu~ooki zniies.ie w krótce godlo
Delegacja młodzieży udała sie wobec .,Osnowa" oraz zabronienia noszeni·a si..
pańs twowe słynn y p61łksdężvc tureclci. tego do poblliskiego „Sokola" z orośbą o czowych czapek przez młodzi eż ukraiń
Zamiast niego będzi e Wiidndała na sztan- przenrlesienie się tam. Ody o.rośbie tej ską w Małopolsce WschodnieJ.
Nadto uchwalono protest przecirw
da.rze tureckim !'tera C. alfabetu łaciń odmówiono z powodu odbywających się
wy1cła:d6w dwu1ęzycz
wiprowadzeilliu
skiego, co oznacza pierwsza literę Sto- właśnie ćwiczeń sokołów. młodzież nych w małopolskich szkołach powIO
przemocą zajęła sal~. wyp~niajac ją po
wa „repubLika" po turecku. W g-órnym
brzegi, a reszta uczestników wiecu po. szechnych.
rządu
kącie J.itery C zostanie umiesz.czona została na .u licach Sokoła i Zimorowi..
Wiec zakończył się o godzinie 10 wie
l.6dt. 8 listopada.
gwiazda, która dotychczas maidowała cza.
crorem.
'J ak się „Express" dow:aduie„ zarLąd
Młodzież rozeszła się spokojnie do
Otwarto ws·Lystlcie okna i rozooczęto
się w środ1ku półksiężyca. Nastepnie lini·emieckiej socjalistyc:mej part.il pra~y
terę C przeC'iinać będz.Le w poprzek litera wiec przy ud~ate przeszło 3 tvsięcy a- domów.
I w Łodzi, z okazji obchodu oowst!l-~1a
~.~
T (Turcja).
kademików.
; p·erwszego rządu ludowego w Lubl11n1e,
·sł
Ze ~tani a""."ow~ do~osza. !e na ut - wysłal na ręce marsza.łka se.imu, Da.
cach m~~t~ po.Jawi y 511ę .te same cza;p- szyńskiego depeszę nasit"'.pującej tre'«
·
ki ukraiinskiie „strzelców sLCzowvch", 1a- 'ci.
.
.
!cie 10 lat temu dały się we znaki pol- s •
„w_ 10:-leoie pov:st.~n:a rzadu Ludow~.
skiej ludności.
go, niemieccy socJahsc1 w Polsce da1c:
.
.
·
.
. •
najbliższą przyszłość.
Paradu1ą ~ę w m.ch l.!czn.l-OW11~ gim- wyraz swej solidarn ości z oolskim ro
nazJum ruskiego, które Jest pa.n stwo- cjalizmem i polską demokrac.ia. Jesteś
rem w sprawach prowadzenia polityki wym zakładem naukow vm.
New-York, 8 listopada.
my pewn:, że w nfodalek:ej przvszlości
wewnętrz n ej, zaś w polityce zagran icz(Telegram \\ t. „l:..xprcssu" )
utworzony zostanie w Polsce rZ3A luPo wyborze preiyde;1fa Stanów, zaj- nej stoi na zup ełnie innem od niego s taktóry wszystkim obvwateJ.om u
dowy,
.
itd
owiety
S
nać
uz
p.
n.
chcąc
muje siQ cała prasa :nvestją skladu prz y- nowisku,
sz!ego rządu. Wedłui: tych' obliczcł1 zaukraińskich .~śg.~_ wolność. równość ' [ sorawi~dli.
rządzi Iioover szereg- zmian po objęciu
głosowania.
Za zarząd N. S. P. P.
:\ve~w stanowiska. Wedlu~ wszelkiego
(-) Kronli~. .poseł
New-York, 8 Dstopada.
nrawdopodobieństwa ministrem finanlistopada.
8
Lwów,
~ów pozostanie nadal Melon. Ministrem
{Telegram wł. „c~pressu·•)
spra' z a1~ranicznych bc;dzie mianowakości ele
„Dito"' donosi, że aresztowano dotąd Wiel ka kradzież
Według ostatecznych obliczeń, na
11;1 s u iator Borah, a jeśli odmó\\ i on
około 80 ukraińskich studentów i uczna
a
głosów,
18261.879
padło
przyj ' da stanowiska, to poseł amery- Hoovera
Mediolan. 8 listopada.
niów gimnazjalnych, zamieszanych w
kaiisk i w Meksyku. Morro\\. Teodor Smitha ·12.994.275. Dla Hoovera urzy- zajścia lwowskie. '
·
wł. „Expressu")
(Telegram
padlo o 5.267.604 głosów więcej.
r~oo~('\l' (•lL syn zmartego byle~o prezytam
dokonanej
o
cnecji
W
z
Donoszą
Iow
rewizję
przeprowad~ita.
Policja
Jak w yuika z powyższego, ogółem
dcr•ia :--itanów. Roosevelta, hl;'dzie miakału ukraińskiego ·•. towarzystwa Qpieki dzisiejszej nocy kradzieży w kościelr
no\\ ~rn -· ministrem marynarki. Liczą się wzięło udział 31.356.154 osób w głoso nad inwalidami i w lokalu .tow. „Łuh", Salzatora. . Skradziono drogocenny kie-·
też z możliwością mianowania senatora waniu. W senacie zyskała partja repu·
gdzie znaleziono wiele materją.łu obcią- lich, pochodzący z czwarte~o wiekp. r
Borah sekretarzem stanu. Jak wiado- blikańska więcej o 7 lub 8 miejsc. a w Qią.ce20.w.adaści .ćwierć milioaa lirp~ r
mo. Wiliam Borah z.godny iest z liooy.e· jzbie niższe.i o

Turcja· znosi
półksiężyc

i wprowadza nowe, europejskie

pedległości.

we bwowia
Wiec akademikówszeregu
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rocznicy pow·
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Str. 2.

Gartner · zamordował księżniczkę

wpływem alkoholu, albo z pobudek seksualnych.
Rod~ice zamordowanej przewiozą zabalsamowane ciało córki
w szklanej trumnie do Egiptu.
·

albo pod

(Specjalna

służba

korespondencyjna „Expres.s u".

dz_ąc nawet, kim jest jego partnerka. Po
balu chciał ją odprowadzić do domu,
lecz nieznajoma nie zgodziła się i pokryjomu wymknęla się z sali redutowej.
Gartner nie spuszczał jej jednak z oka i
wymknął się za nią. Wsiadł do auta i
kazał Jechać szoferowi za autem księż·
niczkl.
Od odźwiernego dowiedział się kim jest
i jak się nazyWa „jego nieznajoma" z reduty.
Następnego dnia czekał na nią na ulicy przez kilka godzin, a gdy wyszła z
domu podszedł do niej i w ten sposób
nawiązała się ich znajomość.
Ojciec księżniczki, minister sprawiedliwości w Egipcie, krzywem okiem patrzat .na znajomość swej córki z Gartnerem, do którego nie · miał najmniejszego

BARON ·FELIKS OARTNER
księżniczki egjpskieJ
.
Zizi Moubed. .

.
Wiedeń, 7 listopada.
Okropne morderstwo, dokonane w
sobotę wieczorem w wiedeńskiej sali
- 4concertowej przez barona Feliksa Gart-ne;ra na osobie księżniczki egips~iej, Ziii .Mouhed, jego narzeczonej, zostało już
przez policję całkGwicie niemal wyłwietlone.
. .
.
Policja skończył-a już właściwie ·swą
tolę w tej tragedji i w dniu wczorajsz,ym
batoń Feliks Gartner został przesłany
do dyspozycji ' sędziego śle<foz.ego.
- ' Względem mordercy zasto5owano lako
łrodek prewencyjny

bezwżględny areszt.

, Obdukcja iwlok zamordowanej ksi~łniczki odbyła się jeszcze w niedziele i
tego samego dnia wieczorem
ciało księżniczki zostało zabalsamowane.
Specjalny zakład pogrzebowy przyrotowuje szklaną trumnę. Nieszczęśliwi rodzice zamordowanej księżniczki,
którzy przebywają obecnie w Wiedniu
ł mieli zamiar wcześniej jeszcze opuścić
Wiedeń ze względu na natarczyWość
"Oartnera względem ich córki, w najbliż- 1
łZYlll czasie wyjadą do Egiptu,
zabierając ze sobą zwłoki córki.
W Egipcie ciało księżniczki zostanie poraz drugi zabalsamowane, poczem odbę
dzie się pogrzeb według rytuału mahometańskiego.

.Wątpliwa potyczka, .
Według

formacji
czasu

zebranych przez l'Olicję inbaron Garnter od dłuższego

był na utrzymaniu księżniczki.
Morderca tłumaczył
okoliczność
'!". ten sposób, że przebywanie 2: księż
tticzką Zizi narażało go· na kolosalne
wyd1;1tk_i, wsJrntek czego został bez pieaię.dz,l· . .
·
Ks1ę;U1iczka Zizi chciała mu podarować 10.000 . szylingów, lecz Gartner nie
~rzh\l tych · pfoniędzy jako podarunek,
kcz jako pożyczkę,
Nie ulega jednak wątpliwości, że
llartner znalazł się ostatnio. na progu ru·
lny materjalnej. Znal~ziono przy nim
kilka szylingów zaledwie or'az prośbę
do pewnego urzędu, który miał się dlań
wystarać o posadę.

te

na batu

maskowym.

W dniu wczorajszym policja ustaliła
i6wnież w .łUi spos6b Gartner nawią. 1ał znajomość z księżniczką Zizi. Gart11er poznafją w zeszłym roku na balu
maskowym. Księżniczka Zizi zwróciła
Jego· uwagę swą niezwykł~ toaletą i urodą. Gartner zaczepił ją i ,przez cały
wiecz_ąr

t>rzebYwal z n1-

raze~

Jtie

~)

milton, która bardzo szybko Jednak wyzwołiła się z pod Jesro wpływów.
Morderstwo w sali koncertowej
wolało już cały szereg różnych fantastycznych plotek f' pogłosek. Między
-i-nnemi- rozeszła się po Wiedniu p_ogłos
ka, że
księżniczka Zizl była zakochana
w skrzypku Pribodzle,
który na owym fatalnym koncercie występował jako solista.
·

wy-

czy morderstwo ni~ zostało dokonane
z_pobudek seksualnych, co u Gartnera
nie jest rzeczą wykluczoną.

niazwykla

biżutarja
ksi,·żniczki.

Naoczni świadkowie ZJ sali koncertowej stwierdzają, że księżniczka Zizi miłj
ła na sobie owego fatalnego wieczoni
moc biżuterji. Przedewszystkiem więc
- dwa brylantowe pierścionki, brylan•
towe kolczyki, dwie barnsoletki, z których każda wysadzona była 23-ma bry•
!antami i trzy naszyjniki, z których pier„
wszy miał 199 pereł, drugi 126, a trzeci
30Z perly.

*

Przed· więźieniem, w. kt6rem osadzono morderce gromadzą się codziemiir
tłumy ludzi. ·
oświadczył kategorycznie, że
córkę · wyda tylko za mahometanina
Wiede_ń nie przestaje mówić o sensa~
i że poza tern nie uważa: Gartnera za odObrony barona feliksa · Oarntera cyjnem morderst~ie.
Andrzej Mar„
powiedniego męża dla swej córki .. Raz- podjął się. jego przyjaciel, adw.~ fryde„
mowa toczyła się w tak ostrej formie, ryk Bunzel, który o swym klijencie WY~e pasza eg:ipski musiał powstać z !Di ej- raża się : y.r ten sposób:
. .
sca i ' ,_
.
·
.
· :- "'Poznałem Gartnera, gdy był je.'
wskazać drzwi Oartnerowł. r
szcze w wojsku. Gartner był przez ko· Natarczywość Gartnera zmusiła: ro- legów swych bardzo lubiany. Zaciekadzinę księżniczki do powzięcia decyzji wiał mnie jednak : jeden fakt: Gartner
skrytego wyjazdu z Wiednia ·do Pary- był naogół wielkim flegmatykiem. czaża. W Parytu postanowiono spotkać sami jednak
' _
.
się z paszą, który miał wrócic z kongre- wpadał 'w · kraticowy. nastróJ; w falds
su; a - stamtąd pojechanoby . do Egiptu. szał. ~tóry szczególnie da:wał się we
·Kufry i walizy byly już spakowane„ wy
znaki· po wypiciu alkoholu. ·
, jazd miał nastąpić oneg-daj, lecz .tragi cz- Gartner nie umiał pić. Po rozwodzie z
ny wypadek w sali koncertowej, który pierwszi'\ ·żoną:, Gart11er był stale bez pie
pociągnął za sobą śmierć księżniczki, niędzy, -.albowiem cJtuga jego żona nie
pokrzyżował wszystkie plany.
. wniostą. ,zbyt wielkiego posagu. , 'Wąt ... ·
upały
pię jednak, by prawdl\ było to, co mó~
Ks·1·łni•"•ka
wią powstechńie, a mianowicie, że Gart
't!ll .uA
IJ.ł
u
r ner byt na utrzyman1u · księ'żniczki.' M'oPrl"hOdZłB
że udżielata mu pożyczek, to jest możliZakopane. 7 '15.topada.
_
• ••
we. Jestem przekonany, . że . Gartner
Od kilku dni painuje tu le·tmia pogoda
PoliĆja zbadała również dotychcza- dokonali morderstwa pod wpływem sil- Temperatura w słońcu dochodzi w po.
SOWY tryb życia mordercy.
nego afektu, może nawet pod Wpły\vem łucin'. e do 20 st. C., iedyinie 1>0ranJk,i i wli~
Pierwszą żoną Gartnera byla córka alkoholu. -Gdy- spotkałem 2'0 przed kił- crory są chłodne.
dawnego krawca nadwornego. _ Focząt- ku dniami na ulicy trzymał- się ledwo na
P.r zy sillnych wda.trach ha:mvch powit
kowo żyli z sobą szczęśliwie. Zmiana w nogach. Dowiedziałem się, że on ostat- trze jest suche I tak pięknej pogody nie
ich życiu zaszła dopiero wtedy. gay nio- bardzo wiele pil. Trzeba będzie ró- •Jmmiętają górale oó. na.jidawnieiszycl7
Gartner poznał
· .wnież s11rawdzić,
czasów.

zautvn~~zmowie z Gartnerem .ojciec Zi~i

mord~rca

córkę pewnej śpiewaczki eperetkowej,
pannę Robinson, którą zaangażował jako osobistą sekretarkę.
Od tego czasu maltretował swą . żo
nę, wyciągając ją nieraz z łóżka i katując niemiłosiernie.
.
Potem zapałał miło§cią do Miss Ha-

..

Co m6wl · Dbrońca ',_ -. mor.d"r".J .7.
U U

.JBSIBDDB

"akncban!:ll ·

\li

"-, w -Zakopanem.

9

1

~

- - oz.ii

uroczysta pramiara -.

sztandarowego filmu z • Grupy wielkich :gwiazd ekranu•
wytwórni ameryk. United Artists
najpotf'.;ł~ei•ze arcydzi~ło sezon.u , chluba naace10 ..
tegorocznego
repertuaru!
.
.

.

BURZA .
Reżyserji

Turzaflskiego i Taylora.

W, rolach głównych światoWęj sławy aktor

John Barrymore .
Camilly Horn.
i pierwszy

występ w

Ameryce

olśniewającej

WIELKA OR!(JESTRA SYMf'ONICZNA POD .KIBIUJNKIEJ" TEODORA' RYDERA.
llustracJa muzyczna składafaca się z pereł muzyki róiyjsldej, ściśle dostosowana do treści filmu.
Ceny miejsc nie podwyższone, jed!lak wobec wiełkicb kosztów · nabycia wszelkie passe-pa.rtout prócz W'zę·
dowycb i p.rasow:ycq, ·oraz bilety woln~go wejsci1a nieważne.
W sobotę i niec!ielę od godz. 12·ej do 3 wszystkie miejsca. 'po 50 gr. i l złoty.
Pocżątek seansów q godz. 3.30, 5.10, 6.5 O, 8.30 i 10.lp ~i~z., W sob'._i- niedz. dodatkowo o 12JO i 1.50 po pot.
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wódki.
•
:
.
powodu
z
Bigamia
·k tóra mu
z.
Po pijanemu

OSWIADCZYNY.

kobietą,
wziął ślub
nie podobała.

si~

ł..ód:ł, 8 listopada. f- wotar Włodarczyk do polic!ant6w
Nazajutrz po nocy poślubnej Antoni przesluchuJących go w komisarjacie Wfodarczyk uciekł od żony. Młoda ko- nie Jestem winien. Vódka mnle igubi·
bicta nfo mogła go odszukać, więc zwró ta ...
.:..... Dlaczego wódka?
ciła si«: do policji, oświadczając, iż przy- Przed pierwszym ślubem piten
puszcza, ii mąż padl ofiarą nieszczęśliwego wypadku, lub ZC;IStat zamordowa- tuy tygodnie bez, przerwy. Mojej prz.J
ny. Władze przei dłuzszy czas nie mo- szłej żony nie znalem nawet. Jakiś kom
dY natrafić na ślady zaginionego i do- pan zaprzysiągł mi, że nie z najdę lepszei
piero po uptywle trzech miesięcy ustali- kobiety na świecie, więc mu uwierzY·
fy, iż Antoni Włodarczyk cieszy się naj- tem na słowo i pobrałem sie z nią. cholcpszem zdrowiem i w dalszym ciągu etaż jut przedtem upatrzyłem sobie in·
pozstaje w Łodzi, Przy sposobności po- na. która mi sic; rzeczywiście podobała
.
lieja ustaliła również, iż w trzy. dt?i PO 1 Otrzeźwiatem dopiero nazajutrzpoSlubie
- Porządny i eieb!e człowlek! Sty„
- Nie ... nie. Wy?dę zamąż tylko ZR. ueieezce od żony Włodarczyk Qzęruł się 1 i postanowilem uciec od tej megiery da
siałem, ie udziel łeś poźv~zki swe1~u
pr,1:yJacielowii, by mu ulatw1ć otwar(:.e człow · eka który dośwla<i~vl iyc:a i 1p.oraz wtóry z Jakąś młodą dziewczyną. I mojej u}{oc.hanej. Nie jestem winien ..•
która, oczywiście, nie w!e~zl'1;?a o jęgo To wszystko ta wódka. Vvlodarc~:vk11
·
O:erpial. .. '
.
iJitcres~
1lplcrwszym
zwl.ązku m.atze~sk1m. Are- stawiono przed sąd.
.......... za wdowca zatem?
. - 1 o prawda, ?OzYcivłe!"l mu ~arzę
Obie małżonki na sprawie ztoiYb
sztowano go ~ięc .z.~ big~mł~·
dz,i do w_łamywą..rua, którem1 istot.we o-I
......,. Panowie, mieJcie htosc nade mną sprzeczne zeznania. Pierwsza nazywała
tworzył mteres.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!fff!!*~•!;!"'!!!!!•!!!WW!J!!!!'!!!W!!!!*!WW*!!!! oskarżonego „diabłem rogatym", druga
Obk
zaś „aniołem o gołębiem sercu••.
jednakże uważały go za swego prawowitego małżonka, którego nikomu nie
chciały odstąpić. Sąd skazał Wtodar·
na rok więzienia.
czyka
Młodzieniec nie · uląkł ~: ę gróib szantażystki.
lfa ·tle organizowania Federacji
skomf)romitować. Powiem wszystkim,
Lódź, 8 łlstopada.
· b. obrońców o;czyzny ~ostały
W kawalerskim pokoiku M:eczy&ta-· że pan jest ojcem mego dziecka. Styjuż zllkwidowane.
wa Waśnie\\sk1ego zja\\· :a sle ja,kaś szatam właśnie, że pan chce się ożenić,
tódt. 8 Li.st®ada. r, łoda niewiasta z dziecK·em na reku. więc akurat to się dobrze składa.··
Oneg(iaj donosdHśmy o i:aoowi~ . - ·Czy pan mu.i.; nie pni naje? ....... za- · Waśniewski nłe przerazlf się teJ grO..
tby i nie. wdając się w żadne dyskusje
.
. ..
..
ne-j ·w·iyeie gen. Oóreetciego, który mia.t ntafa. .
odbędzie się w Łodzi
z szantażystką wskazał jej drzwi. Ru- Nie, nic przy1mm1 rnm sobie.
przybyć do t.od~ w sprawa~h zwiąu;..
lutym 1929
tecka więcej g~ już nie odwiedziła. Po
- Jestem Stefanją R.it .... cĘą.
nych z organizacją Pedera~n iwii~z-ków
- Ach tak, poznali~.n.Y się kiedys kilku dniach narzeczona Waśniewskiebyłych obrońców ojczyiny. Wru 1 gen.
tódż. s Listollai!a.
go otrzymała anonimowy liścik, w któ.
·
•
, .
OóreckJm przybylJ do Łodzi cziłonkowle na ws~.
Jak si~ <towia<TuJemy w ooclątkac\.
- Wlasme, właś~1e .o to chodzi. Po- rym zawiadamiano ją, iż ukochany jej przysz.tego roku odbyć sie ma w todli
zarządu centralnego Pederadi w War. . włem Jeszcze w krotk1eh słowach, co ma nieślubne dziecko. Młoda dziew· wspólny kongres Ni.emiecklei SocjaU.
·
·
.
szaw1e, ~~· .senaitor Pe~zytiski. dr. P1e„ mnie d.o pana, sprowadzUQ. Jestem już czyna list ten wreczyła narzeczonemu, styeZ1nej Part.li Pracy oraz niem· eekit;i
w Łodzi od sześciu miesięcy ! w żaden który zwrócU się do polieii.
strzyńsk1 1 J>. Plodowsl<t
socja\iistów śląskich w sprawie or.$fą;ni.
Na konferencji, która odhvła słę J>TH'' spo5ób tti6 mogę znaleźć zajęcia. Mo·
Qpchodzenie ujawniło, iż ano11hn nr~ zacyjnego po.łącZ1enda tych dwóch &troo.
wsp6tudtla1e przedstawicieli wszyst- t~ :ryi pan oomoże. lub chociaż nożyczy sała Rutecka. Przyznała się ona do nd.ctw. Dotychczas obyd!wie niemieckie
.
szantażu tłumacząc się rozpaczliwi\ sy· grupy socja.1.istyczne dz'ałalv id~owo i
lich organilaieji b. wojskowvch. z wy- piemądz.e. ·
materjalną. Pociągnięto ją do od- ,foktycznie wspólnie, hie stanowiły jed,..
tuacją
pomóc..,
"ani.
mog<;
Nte
Nie.
fątkiem hallerczyków i dowborczyków
Jttak organ"izacyjnle zwartej caiłości..
kamei
powicdzialnoścl
szatansko.
s.1ę
lłŚmlechnęła
ł(utecka
zw'.ązane.
postanowiono, że sprawami
W początkach ·laś .u udn:a r. b. odbQ.
pana
mog~
ze
pana,
Ostrzegam
t
•
t
d
J
·
·
t,,J.
•
....._ _ __
.
m1 z uroc~ys u„oiami e enas eiro 11s e'ć!i1e sie w todzi przedwst1>rma koofe.reu
pada. i organl zacją Pedera.en na terende ·' „ ·
cja przedstawic'eti obu grup w celtł ult
Łodlli, zahnie ię z upoważn'eDia ia.rzą..
stalenia szczegółów konitresu.
1
· Jak · sie dowiadujemy na koo~s teu
.
które za·taipnszeni· zastana. wybitni orzedstawi.
znaczyły s!ę uprzed.n!o zostały jut zu- i sam oskarżył się o dokonanie niepopełnionej· krad'źieży ciele mi ędzynarodówki socja~:styczneJ.
.
·
t>et,nie zJJkwidowane.
· Policja stanęła więc w obficiu za„
: l.ódt, 8 listopada.
Z Łodzi na uroczyst~cł warszawsk!e
BudżBI
w łokatu Jednej z lecznic kasy -cłto- gadki. Dwaj złodzieje przyznali się do
wyjetdta 500 b. wo.is'kowvch sr>ecJa{• •
• •
nym p<>c'ągiem, dostarczonvm przez mi- rych dokonano drobnej kieszonkowej popełnienia tej samej kradzieży, a, jak
zł.
mllJOOY
34
Wyn1es1e
go
okradziono
poszkodowany,
zeznał
.policji
do
·
dnia
Następnego
kradzieży.
·iaś
·
nisterstwo komunikacji. Z terenu
,
"<>Jewództwa wyjeżdta prócz łodzian. zgłosił się 18-letni Brunon Chrupka, któ tylko jeden raz.
_ . Lódz. 8 lisŁ<>:f>adł..,
,
Zbadano ponownie Chrupkę. Ody orY oświadczył:
1000 o.sób.
Jalt sr.e doiwn~du1emy, ;v ma~i:;.t.t~ie
- Wczoraj w kasie chorych ukrad„ świadczono mu, że ftborn twierdzi, iż
fem pieniądze Jaldemuś robotnikowi. To był sprawcą kradzieży w kasie chorych, <>p_racQwywany J.est obecn.e h_!!dtet. '!'ej
ski nar. 1929. Do>~ychcz.as ukoncio~e io„
była moja pier~sza kradzleż. Aresitul- Chru})ka zmienił front.
........ Ten Ethorn pewno ma rację _ stały .su;owe bilanse P?sz.c.z~góJJilY~b
cie mnie!
Osadzono go w areszcie. Chrupka bo ja właściwie nigdy nie popełniłem ~·ydz aiłow, które n.zga>dnian~ są ob\\li;.
Krwawa btJika.
nie chelat jeclnakże przyznać si~, gdzie żadnej kradzieży. Chciałem tylko do- n~e z o-gólnym programem fmansowfUJ
. .
.. . .
.
stae się do wlęztenłą I zobaczyć, Jak tam miasta.
W domu Przy uUcy 6 Sierpnia 12 wynikła ukrył skradzione pieniądze.
Jaik się dowuadu1e.my pri~wu~ywa.na
Upłynęło. kilka dni. PotleJa ujęła Jest. Skorzystałem z tego, te byłem
krwawa bóJka, w czasie które) zostali dotJdJwłe
1
1>oturbowan1 34-tetnt płehrz Paweł Zut>ert I 30- znanego doliniarza, Rubina Ethorna, któ świadkiem kradzieży w kasie chorych. nad'Yri'ka w dochod~ch w':mes e okoł<?
Młodz;leńea iwolnlono narazłe z a.re- . 2 m1hony ~.. • ~ teJ sameJ wv~kości
łetnl tkacz Adolf Z-anenfeltt. zamł~kalł w tej ry w czasie badania w kom!sarjacie J>O•
samej kamienicy. Wezwano do 1deh rtogotowle, licyJnym przyznał się, it mled~y tnnyml sztu. aedzie miał sprawę o wprowaclie- wzrosną, równ11ez wydatki ądm lłl.stra..
cyjne. Cały b.udżet w cochooach i wy.
okradł w kasie chorych tego samego ro„ nie w bląd policji.
~tóre udztelllo im Pontocy lekarskf eJ.
ł!thorn zaś znalazł sie przed sl\clem. d.a~a-ch obracać si'<~ będzie koło c;yfry
botnika, co f Chrupka i podał tę samą
34 mil.tony zł.
Skazano go na 6 miesi~cy więzienia.
datę kradzieży,
Upadek ze schodów.

Szantai kob·e1Y z ·dz~eckism.

Tarc~a wśród byłych

wojskowych

I

···-Kongras socjalistów
ni1młacklch

w

r.

I
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SO·letnla Emilia Prokoplńsłcł (Nawrot 55)

Il•

P'Mlła

ze schodów domu 11nY ulicy PlotrkowskfeJ 1a2, <loznałlłc bardzo elęttd~h abrateli cle·
leMyeh. Wezwano do niel posotowle. które w
stanie grntnynt przewłoilo posibdowan11 do
apltala św. Józefa.

I\ radzfelo.
Mordłtł Kfajna przy
uf. NlłynarskłeJ t9 scbwytatt0 na goritCYIJI qczyn
ku krad:dety owoców Stanlsławe Trzepldskle-

W sklepie spotywczym

~o ł

Mleeiystawa Pr,;ewotuika.

••*

War~awlunfn()wł Jeko-wł

Majen)wf Borowskle1Du przed domem Przy ullcy WscltodnfeJ 4

skradziono worek z

pościelą

wartości

aoo

.io-

YCb.

~.c

W rtrzędzfc pocitowym priy ulłcy Zacbodnlci
nr. 7 franclszkow1 MoteJsklemu, zamieszkałemu
orz:y ullcy franctszltańskleJ 65, skrndzfono pacz.
\e taśm:v ledwabneJ wartości soo zlot>•clt.

*

Z komórki zn<0jtlu1ą~cj slQ w podwórzu domu
r>ny ulicy Wllcńsk l ej Zti skradliooo ror.malte
1>rz:edmfo~y. ~auowiiice własnoś~

lkieco.

Jana r11.mc.w-

TaJemnicza
Kto

-----

wędrGwka

ukradł-trudno

tódt, 8 nstopada.
Przed ośmiu Jaty Waldemarowi 0stenowi skradziono pamiątkowy złoty
zegarek z monogramem. Nie mógł on
przeboleć tej straty i chclaż od cnsu
kradzieży upfyneło Już tyle lat, przy kaideJ okazji opowiadał otem swym znajomYm. Przed kilku dniami. siedząc
przy stoliku w restauracji z jakimś sta·
lym bywalcem tego. lokalu, ku swemu
wielkiemu zdziwieniu zauważył, iż ów
jegomość ma jego złoty zegarek.
- Skąd pan ma ten zegarek? - za·
wołat.
"':- Przed pięciu Jaty kupiłem go u iu~
bil era na ulicy Nowomiejskiej.
Osten tegoi dnia jeszc~e udał sle pod
wskazany adrc ·. Jubiler sprawdził stare książki handlowe i podał mu nuwls~
.ko osobnika, który mu .1;13riedał ów ze·

I

I

teraz

zegarka?

stwierdzić.

rarek. Byt to niejaki Prancfszek I<'ruszewskl. P. Osten, nie znając jego adre~
su, udał się do blul'a adrcsoweg•1. które
mu podało miejsce zamieszl<ania Kruszewskiego. Kruszewski z kolei podał
Ostenowi adres swego poprzednika, Lu·
dwika Koralaka. Ten zaś rorąco ~a.·
przeczył, iż kiedykolwiek sprzedał komuś zegarek.
- To jest moie złodziej? - przypuTrzeba się dowieszczał p. Osten. dzieć w policji.
Gd:r więc oświadczył Koralakowi, lż
zwróci się Jo urzędu śledczegu. teri o...
burzył się, że go posądzono o kradzież i
'-Prawił Osteno\1. i taką łaźnię , że musia·
no doń wezwać pomoc l ekarską.
Jak się okawje, Koralak rzeczyw i ś·
de nigdy nie byt karany s;tdownic I cię·
szy się jakna.ilepszą opinJa. ·

Roboty lnwustycyjne.
Co zrobiono dotychczas?
tódi. 8 llsmvada.
Roboty dookoła wyko\'\ezenia bloku
domków robotniiclych budowa11ych
przez mag'strat, postępują raźno ua„
przód. W myśl umowy ~a wartej i pued
sieblorstwami budowla.nemd, dornv te do
dnia 15 grudnia doprowadzone iiosta,nJ

pou dach.

Roboty inwestycyjne oro.wa<liom
przez magistrat w r. b. kontvnuowan~
~dą również w roku przvsztvm. W c . ą.
gu roku bieżącego wybudowano 17 klm.
s·eci kanalizacyjnej kosztem 9 mJlionów
zł., podczas gdy w latach poprzedn'.cll
wybudowano ogółem zaledwje 22 kim.
JeieN w roku przyszłym roboty te
prowadzone będą w takim samvm tom.
pie, to wówczas śródmieście skanaliiowane zostanie zupełnje w ciąitu J !at
w tym wypadku ,-, roku 1931 · miast<
pnysta,P:toby do dru1rte.,l serji «>.bót ~

nall.zacyJnyob_.

· •·• ~ ·

" ··

„Pojedziemy na

łów„."

,„.
DOBRY MYSUWY.
panJ musi być dzielnym. zamlłowaCodziennie przechodzi obok
myśliwym.
~aszeJ wIDi w pełnym · rynśztunku.
- O nie! Z polowania wraca zawsze z pró·
inemi rękamL Ale za to De razy wyledzle autem, zawsze· coś przywie~e. kaczke. parę gęsi
lub przynajmniej kurę, Wczoraj przywiózł na-

11ym

Mąż

wet spore

przyszłości.
Jak rozwinie się on
w wieku telewizji.

Teatr

W związku

prosię.

DOBRZE .WYCWJCZONY.
Majoro-W~ ftt.. zanJepokoJona długą _nłęobe»
wością ąięż~ _ą_aa,a_ się do kasyąllt 1dzłe by~ał.
- Powtedicie: rot.· rzekła do ord:Vnama przy
frzwJach .:.__ czy tu niema :mego męta?
- Nfell!a! -'-' ódi>Owłada · żołnierz.
- :Ja!Ćto? l>ttecież ule· Powłedzla!am Jesz.
cze nazwiska - zawołała idilwiona.
- 1:f -tlas· niema nfady żadnego . męża według
rozkazu ·_;_ -ód.parł~ i>Óważnie żOrulerz.
'

·

z

coraz bardziej

posa-

wają,cemi się naprzód badaniam! nad

. ,/"

/.; , ..- "PRZYDAL Sie.'

·

.

Pan Czapka: znany ·tenor, przygotowuje się !
do wyf$cia . Po koncercie. .gdy nagle do garderoby wpada elegancka dama i pyta: ·
- Czy to pan Czapka. _
- Tak jesł! Czem mogę ' palli służylf? &dPowlada tenor,<pewny, że to Jedna z wlełbł-.
clelek przybyła - prosić o atitognd, -a· może nawet o schadzkę - co pani rozkate?
- Proszę pana, ule możemy odnaleźć swego
~am<>cbOdu. Czy nie byłb.y pan ·łaskaw tak gło·
śno, jak pan tylko może, zawołać: Piotrze! Jest
to ltnłę szofera. PortJer wołał g-0 wprawdzie
luż trzy razy, lecz pana głos jest bez porównania silniejszy.

SŁUSZNIE.

przejechał samochód
wskutek czego trzeba mu było odjąć n.ogę. PoPana · Deptalskiego

Dzi eń św. ttuoerfa, i>rzypada!ący ·'.na 3 TI$łopaCtrr; · 'J~st · dla ·myś!iwy.~h ~afogo

świata tradycyjnym <lniem rozpo-:tę;;-ia towów. jes:ennych. T.rad~c.)l teJ trzy:
mają się ·myśliwi święcie. Zwtaszćta- w · AngJ.ji 1est ona skrnpulatme r>rzest;~e
gana. - Na ~lustracji widzimy „khi-syezrie" łowy u jednego z arystokrarnw

· ·eutóP eiskich:

Łądzianł<f, _ ~p,am:_ę. tąj-ci~
„ Przeważną

l
1

ofiar szal_ejącej- grypy
kobiety"-dowodz_i statvstyka.
część

A kto temu winien?.

·

•

- -

. · ·· ·

'•••

.

się

stanowią

-Wasża moda~..
-

· ·

·

: :· ·

· .

l.ódź,_ 8 l~t_.opaq;'l.; . _ wą dolkładnrc>~ stale . n!B-. paczą11ku po..
•
· ·
.·
.W os-tatni1ch dniach mowu _dała -~·§ . i!Y jesjjeMej.

W.

dzeniem na odległość oraz pew11emi ju2
w tym kierunku osiągnięlemi rezu,lt~ta
mi roztacza niemiecka ,.Voss1.:iche Zeitung'' ciekawy obraz - śv..1ata przysztc~:ci, w którym; obok istn"i~J~c.ej już dziś
nieograniczonej możnośd )fyszenia,. na~- tanie również nieograniczo1:a -moiność ·
widzenia.
Pom. ir.n, roztacza nąStf,.puj~cą _ perspeil.tywę na teatr w przysz.lnści: ,
Przed teatrem poraz pierws;:~· -w jziejach stanie~o·t·~rorem „ tti cogran~ c? on:a.„ · ··
widownia o nieograniczonej 1lości w.i·
dzów. Zrodzi się teatr dla ·wszystkich,
teatr narodowy, tęatr św.tata. Powsta~ ·
,
ną ńowe rodzaje_s~tuk ·-teati:ałnych !i- j~
dnak przeznaczon.Ych· dla setek_Jys~ecy. _ ·
-o fiok zaś tych centralnych · te~_trów .J>Oo- :- ·. '.
·
wstaną centraln.e . opery; _~ęn~t~l1,1e _ ~.i~.''.
Cz~inniki zarządzające · temi- -prz;ep(jtęt„ · nemi organizacjami będą miały oc;zY\Y_t: _-~
ście 'decydujący wpływ na ·ksz-tałtowa· .'::.. „„
"· -·:. ::.
nie się kultury .cal.ego świata. ·
Obraz tak.i WYdaje się dzisialieszez~•. · ," ·
wytworem ·bujnej _imaginacji. Weźmy· ·.
jednak pod uwagę, że już od daw.n a Pl'.~
cież sluc;hanie przeds~awień operowych
i operetkowych przez radio stało ~ię ~ " ·
rzeczywistośCią. chociaż jeszcze ·prze'd
15 laty byłob~_U\.Vażane _Z!l }?ąjkę. <;;zemu więc, przy odpowiednim roiwoju
telewizji, widzenie :widowisk teatral·
nych na odległość nie ma ~ię urzeczy_: .,
·
wist nić?
·, . '':/,

Pr~ny. teg.o st~~ meczy ~ezy
szkodowany zażądał wobec tego 20 tysięcy zło- pow~nie we maki mies~ańc?'81 ~zę-.s1~ O<:Z~~q:e we . w.s~ółicze
dios~~IJWa~.
mebeZipteg
naweJ
a
złoślilwa,
miasta
go
I
tych od właśclclela _samochodu.
9
- Co? Dwad7Jescla tysięcy złotych. Czy ma choroba, znana powwechni-e pod na·· Sllle1 modiz1e miew1esp.eJ, h~M?'Jll!?eJ. k~~
pan m)rśU; :te Jestem · nilllonerem-? - o~u,i:,ył. si~ ZJW'ą „.g rypy" .. W .kaixlyrtJ; niemal domu towi ~a~~ci~ : re-dwkuVą.cej -ilosc i c.vę,za.r
•
• " ..
. . . ? iedJno łóil.kto ~st. Jl~ep-o.~j.~lo.ne, a ~eży W · da~CJ _ga,.r?er~by,
.
. - " .
9Utotnobilista.
_A."° pam myślt. ze 1a mam tysią_(: nog. niię_m pacjenit., cz~.ściej -j~~ak pacientka, . ,~OO!kie •. 1. e~""'.a,bne poncza'S1.lló, kit?"
.
. .. crutilne s~1en1~ i.pale-~lrn d·?1hre są w 1ilp
do-tlkniię-ba .tą przykrą C'h~:ro:bą.
- palrutł mu na to pan DeptalskL
• .•
b
Napiisali&my . powyże7, że c.zęsctleJ -cu ale . rue _w hst'Opad.z1e. N1es-tety, mod~ • k
ezpleCZeDJe prze•
spotyka się p a·cJeintiki niż pacjentÓ'W.· jako Jlliewieoc.ia nie zna zmian. ł~mper~tury ! ) 3 0
PRZYJACióLKI.
.
k pożarom
pł
in.
dst
d
d
Strasznej hlstorJi o t\~·o- ·
- Dowłedzlaiam
a
of:iary grypy. ~i e jest„ t? t~i~r zeniie go- . ZI;tęca .s~ na ~.:e. awirc1emaim1
. , „„~
. •
- .
.•. .
- łosłowne . Jaik wykazu1e cbqw1em statysty pi.ę!k.neJ1 ~anuca.1ąc mi;i swą ~ł~. P!()za„
.
.
Im mętu! .
W teatrze Wielkim w War~~"Y1e-. ~~- . : ~·
- Ot>ow1edz czemprędzeJ, bo własnle P~trz~ ~a, pruw~ż.iną c~ęść ofi~ s~e}ącej g_ry tęm k_o~~~Y, ~ obaw~, . ~y i;ie ~~-:
. . py stanowią- kob11ety, na1~~.1e;c w ~.Jie- d,z ono, l!C'h ze ~ą za tęgie ~b1er~rą .si~ J~k powstać - ~~tyna_ .wodna, z~~1ast -~ą.- ,-;. ;.::
halę nowei sukni.
ku ~ : 40,;:t;µ dió, 3Srdii: .lat:. „ · :"'_ -:. . " · ~ - . iila.jJżej, .niezma1ą-c w-cale cvepłe1 b!el.j!Zlly, tychczasoweJ zęlazneJ. Przetnacz.eme~ ..
_'. · .
~--__..:,...-.„,~~-·_„.
: .~:~'Jes:i.''tc» 'śicz-eg6ł· w}-so-~e- ż.rlain~runy· i któir.a sz.az~~ó~e w obeon~ puejś-cio- jej je~t: w ra~ie poiaru h:.olowanie w1- ._ ,
' ·
.
chairakterystycZlrty. Latwo -s~ę · domy~eć wym ołkreis1ie 1est poprostu rue2'Jbęd111a. - dowm od sceny~
Zebral)i_ą
.
wodą.
.
projektu
odnośnego
Według
-Ne cóż zr-ob~, s~ .nasze•. uiroc~~
dilaczego n,as·z e UJr•ooze panie tak łatwo
·- ·
Jutro, w kolejnym dniu zebrań kcin- się pirzezięibfa,ją, dlaczego tak często dio· panue wo1lą tydz~eń lezec w łoZku, l!lillZ byłaby puszczana zg~ry i z boków sce·
ny, przyczem przewidziane są specjal.
trolnych szeregowych rezerwv i pospo· sfają kataru, tkaszłlu, gorącik.i, bólu garo- od.stąpi<:- od zasad ~ody.
ne urządzenia które będą wodę odpro. .· . '"., ·\ Szkoda nawet, ze się o tem pDsze.
ła, głowy itd. .
lite(.J'O ruszenia winni stawić się:
. Bak. - wadzaJy. Kurtyna wodna będż.ie :W.PtaPisalMmy fuż . o tein nieje-ditokr,o ttµe; ·:~· J tak n:i.e :oomoże„.RocZnik 1897 zamieszka'i w vbrębie
wiana w ruch przy naciśnięciu jednego
komisarjatów policji 2, 3, 5. ~. 9. 11 o !la· mittno to fakt .ten pow.tarza się z ~otą'y ·,_ ·
guzika, który mieścić się będzie w kabi
- ' ··· ·' - ·
·
zwiskach na litery M N O P R S T U -vv·
.
nie strażackiej.
ż, w lokalu P.K.U. Nowo-Targowa 18.
Kurtyna wodna będzie kosztowała
Rocznik 1888 zamjeszkali \V cbrębie
mniej od kurtyny żelaznej i całkowicie _
•
tJ tJ - .. -, .
.
komisarjatów policji 2, 3, 5, 8, 9, 11 o na·
zabezpieczy scenę od pożaru. Mol.ltaż ;k Ć
zwiskach na litery Ef w k•Jsz:a rach 31
- .·
kurtyny nastąpi 'podczas. przerwy "W
eg~y ~· ,,oyce mUSI J?OCZe a ·
. 1ątv,. mąz
_
pp. Konstantyn.owska 62.
leo;.,·
wakacji
okresie
. ?wią.rzek ~e1?- unieważni'Ono i młoda mę pr.zedstaw:ieniach w
Znana aktOtt"ka amerykańs.ka Peggy
Roczn~~ 1~t)3 za~i~szkal1., . ~v ob!ębi~• · ·:
. '.
·
· _.
tmch. .
~-go kom isariatu pohcJ1 o nL w .ska ... h na , Yoyce os~ą.gmęła rekord roz;wo.dów-._-Roz tatka J>Q'Wt'óciła do szkoły.
Doda~ nal~ży, ze nprz. w ~hem~zec~
hte~y AB CD Ef G w ~otrnlu przy ul. 1 wiodła się iuż. z ~e.r~i_na mężcDnt -i u.· :-Za .dl;ug?n razem J?OZWo;liła się :por·
Małżeń- urządzanie ktir~y_n w<;>dny~l!__ Jest..r.rnl\a. . mierza oheon.1ie wstąp1c po raz - ~-Y -w· ~ać rue1ak.lemu Ho.pdrinisowi.
.
.
Leszno 9..
~ocz!u~ 1889 .z'!-'~uesz.kah. \'.'' ~~m:~:; z:wiązlki małżeńskie z J'Od-dein l'J'°'rt_h_esli. _ stwo to trwało zale?iwie k~Th:a miesięcy, zane przez pr_a_w_o_._ __
z ·m jedn~k to nastąpi . Peggy ·Yoyoe poczem Peg-gy rozwiodła się, aby poślukorrnsana tow pohcJ1 1. 4, 7 o naz\\ 1ska... :1
l(rNrn,~ ~
sobi>e urzadzić · małe wakacje bit Stanleya Yoy.ce. RoZJSltała się z nim,
na litery ABC n ·E f G_H~ Ch ! JK L L ra
.;~
• „
„
M N Op -~~ Sz. T W z Z, w lokalu P. ~ał~eńskie, wobec '.czego)ord pęcl~e-' ~u ~dy jet Jt!'einoty i ·toalety p.ochłooęły ma- •
.
. ..
siał poczekać bro.chę, ząnim zostąaµe_pią- 1ątek męza..
K. U . No \\ _Q C egrelruana 51 .(b)
TEĄTR MIEJSKL
tym małżonkiem kapryśnej artystki . .„ · . . . N~tępnle s-zwedztk1 _mil1~er hraibiia
. _.. .
'
. „~anton Il Rolland'a" . .. '..
· Wszyscy poprzedni małżonkowi~ - pi~ Momt;'l' zap~a~ttlą~ spróbowac · rozJkoszy
ot~k
:l mej Peggy uważani byli za milionerów. pożycia małzeńsiluego z zawodową roz- dany będ~1e qziś, czwartel<, oraz w n1edz1elę.- o f.
4 po południu. Ceny ·popuhme Po tyc:h p~zed- .
.
wódlką ..-.
p
.
.
. ·
·
ap.teki: f. WójcicDzi ś w . nocy . d y żurują
.Szybko skończyło się jego ~zęś~ie, stawieni::i-ch dramat Roland' a zejdzie na czas dłui
_ Pr~ed · pterwsz~ swo~m slwbem egkiego (N ap i_órkow~k i e~o -~7) ,. '!1· Danieleckieg~ gy
id . . szy z afisza.
. . I' .
ęd .
.•
UCI•ekł'a z pe111s.1-onatu klasztornego z d t ł d
(Piot rk owską. 127), Ilrnck1ego 1 Cymmera (Wo1
·
„Proces Mary Dugan"
synem mi!Ljonera Everaroa Denver z Salt -~a ymtS)ę _pr z.e.1 amze 1 się spo zie I
czań ska '37}, :,.t.· Ifartrna11a (Młynarsk a l}, J. · Kawit
piątek
j.
,
jutro,„t.
jeszcze
raz
będzie
dany
•
•
.
,
.
,
,
.
.
•
W
City.
Lake
hana (Aleksandrowska 80). (b).
·Po .tym czwartym :rozwodzre llllłSS czorem. Ceny popularne.
·
TEATR KAMERALNY~
Y.oy-c~ .w~aziła; pewn_?ść, że .maj<lzie ~-1
1?_1e p1~tego męza, k~ ~oze nar~s~ , Ostatni~ dwa·wystjipy Adwentowicza w .,.Mis·
'_ ()idpow~ w zupełności ]'eJ · gustom 1 wy· j trzu". odbędą się dtiś, t, j. cz:wartek, . jutro "'!lZ
w niedzielę · o godzirue ? -PO -południu (ceny zn{;to.
.
ma.g.uuom... .
·
· ·Nie ~Yll.ła 'si§; bo l9r:d _NOrtJiesik o- ne) i w poniedział(lk.
Natenczas chwycił Wojski iia taśmie przypięty
Premiera „Brata Marnotrawnego'"
· c~e .z iniecierpliwością_ · ~a, . w któ·
Swój róg bawoli, długi centkowany kręty
W sobotę Teatr Kameralny daje premjerę kG•
· · ·;ryin będzie mógł ·peggy Y oy-ce · -nazwać
'·
medji salon.owej Oskara Wilde'a ..Brat ·.Mat.no·
· · · -_- ·
·· · .
Swoją. ·żooą:
I zagrał: ,
bft ..J"' -" • :..1. · .-...t.' • · trawny" (tytuł angielski: „Jak to dobrze być Er- ·
· ' · b•"'.;:..J •
J
est ·to · q,uZ -CO ~ -CuOWle.A vuw.a:z:· nestem") z udziałem znakomitej artystki Jr eny
.
Solskiej w roli Lady Braknel Reżyseruje Mich.ił
·
ny."
Melina, który jednocześnie wykona jedną z i!łów
nych ról mę~kich: drugą rolę odegra - Ale'csan.. DZISIEJSZA- PR-EM.JERA W ARARACIE..
der Żabczyński. W rolach kobiecych pp.: Marja
Dziś o godz. 9.30 wiecz. odbędzie .sie dlugo- Dąbrowska, Kar. Lubieńska i Z. Slaska. Nadto w
n.
p.
programu
(X)
3-go
oculciwana premiera
rolach ważniejszych pp.: Jan Mroziński i J. w„.
„Wsz'.Ystko taóczy". W skład urozmaiconego szczerowicz.
Miekiewiczowska epopea ukaże się wkrótce na . ekranie.
programu- prócz szeregu _numerów · kameralnoTEATR POPULARNY.
re\VJoviYch, __ wchodzi inscenizowana _ legenda .

Wodna kurtyna·
za
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„P AN TADEUSZ"

4

r

„Matka Szwarcenkopf" grana będzte do
Hoppe'go ·,.Ponad śmierć", w 2~ch odsłonach ·z
. prolo:glem, intenneazo i epilogiem. Będzie to piątku wł ą cznie, W sobotę prcm;cra sztuki ··J>ie.rwsze :większe -. Prz;edstawienie l(amera1ne na G~zda~ - Wiecheckieae .Bftwa pod Racla\Vlca.IW •
.
deskach AraratU:-. . .. · .
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CLARĄ BOW g~~~~1

QJ

Wielka epopea bohaterów przestworza.
Niezrównana technika.
i1!:: Niebywałe emocje.
-o Potężna tragedja dusz młodzieńczych na tle
.o pamiętnych dla nas dni Wielkiej Wojny. - N
8

G.>

tł>

DźWIĘKOWY

PIERWSZY FILM

.... i::

::s
c:
Ctl

Poczatetł

nieważne.

duszę

zrozumie

P.łaczki~nie

Chirurgj a

kobiety?

Za_tą · slę · l:~: sk.a„r..~_ą,· bo lub.ią gdy ktoś z nimi s· półcżuje~

powołania.

·z ·.za\vodu, lecz z

o godz. 4.30 pp.

w kinematografie.
Dz;ienn,<iki ameiykańskje 'donQszą o

dużeirł pówodzenLil, ja:}{ie . miat•a , wś_tód .
lekarskich kół amezyka:ńskiich Qi:>ę.taci-3

chirurgii.cz.n a, dokon-a:na: . w ·-pa.rytu. · w
tamtejsz.ym swltahr -ameryloo,ński11em, .
prre·z dr. Martcl'a, n.a:czcllneio :Chktirga
szipitala, a sfilmowana pod.czas akcji •
przesłana, jako film, leka:rzaw.i amery.
kaJńsk.i.emu, dr. f ra:nkl'iit1 - H. Martin'o'\\I~
ipr.zewodniiczącemu w zw.i1ą.iku chirurgów amerykańskiich. Dr. Mairtin wyśw-.ile
trił ten fiim chirurgiczny, w Bost<mie.
wobec grona powag lekarskich i· studen.
tów medycyiny na uniwersvtecie tamtef
szym. Byl to pi1erwszy fl1tn teiro rodza„
ju, wyświietlony w St. Zied.noczon.~lt
Dr. Marliitl faik sdię o tern wvraża w jed.
00!11 ze ', specJa.linych pism ameryW.

Ciekawą sprawę z Ćodzienneiro życia nej od.powiedz.i, lecz nawet czuie się do. 1're dzieci i wog,61e to wszystko. co .skła
da się na szczęście domowego pożycia;
Porusza jedno z czasopism londvńskich, tknięta uwagami.
W i·ele jest też takich kob!et. które mimo to jednak ciągłe J)łaczą i jęczą. Bo
w którym autorka artykułu. Dorota Nix,
zajmuje ·się pewnym typem kobiet, ni!·e skarżą się nie na męża. lecz na dZ'Deci. gdy mężowi nic wyraźne?:o ·nie można
mogą~ych , wytrzytl!'ą~ _ bez -~·ą·glych uża W tym celu wystawjają swe potomstwo za.rzuoić, talka płaczka opowiada. że jej
· w jeszcze gorszym świ.eble. nqż należy, nie rozumie~ że nie poświięca iei należ;y_
· · - - -'
la:.i sl'ę.
· Jetli~ 'z · pa,hlµi:waczniejszvch. typów nleraz suchej nle zostawiają. na dzuec:.aich tej uwagi lub też zacznie mów~ć o urójo- pisze pazyi- Nix'- · _stanowią te kobie- nitki, byle tyl'ko zmaleść sile w oczach- nyich' cię,rpieniach.
ty, które jedyną pr.iyjemn.o5ć w życ!u słuc·hac~ek w polożenL'U godnym l>OżalO~ . . Bo prawdzi,wym szczęściem jest dla
wsoołczucie
·1·iiiej)o.- óor>ie_rn, gdy
_
_ .- . - ,.
.
w.idzą w, tym"_ że ~m ktoś wvraża wsp6t wania.
czucie•. , Ko?l-~ty te · ~zuja -s'e ~y1Jł.~piej 1. _·Nieraz takie płaczki. maja doskonale- . j ą.I~ JJą śwle?e nie mQgłoby · zmusić ją
wtedy.,_g~~~. nro~m P?)V'let:tvq .d:t~ęje.1s~ot go męża, cudov.11~gn1sko dop10wie, d~ :-~o ~!ęchama tych skarsr.
·
nego ezy tyJ!kC.f'l.Lro10ne-go ·C1erofenna.'Ja- · ·
kiemu.ś ·wspóleztijĄ'ćem:u sercu.: : wprawia
..
.
skic.h:
1
- Nauka medyczna może dmo uzy.
ska:ć, dzięki tmtiejętn.emu filmowaniu za.
11
.J>Qgrżebach.. lecz z po:~
niej bywary'
chirurgicznyóh, jakitm j,est Włili.
b1egów
,
woł~ą. Ta ciągła ch?ć btid.renfa W151Jlół
śnie :Di.im pa.ryski. Studenci med~Y1!1>J
· i. tajemniczy kufer w nurtach na calłym świecie, obecni• iprzy Wyś"'W"ie.
mrokach nocy
~'_,tłumaczy. -~Ia<?zęgo to .meJrtóre Auto
•
•
kobiety- ca:ł.e swe zyc1e· spędzala z·11w-__
tl:aniu takiego f.i!lmu. wynieść mo~a z te.,
rzeki.
·
tarni .brutatnemi czy pijaka~ Lnie chcą row1nie pouczadąoe doświadozenia.
go
ro~ieś~ S}°ę z n~mi. ~ie ~ą·czv ie~ z nw- · · Bulwar Bercy nad · Sekwaną w od- szeptem, potem wyaobyli z wozu duży .tak będąc przyitomnymt przy samej ope.
~J ·3'.fl1 ete(l m1fości, ani1 :P?czuct~ Ob?-. legtości niewielu . kilometrów od ·Pary- kufer, tak wielki; że mogfo się w nim racji·. Kto wile na,iwet, ew zabioeg chii.
wiązkti. ana. m:w~t n~dzl~la na_ to, z~ ża w godzinach nocnych jest zupełnie pomieścić cialo dorosłej osoby - i rzu- rurgńczny• .Jlłi.e okaże ~ skµt€C'imej.
cili gó w nurty SekWany. wszyst~o ·~~en: S'J.~ ~·1edvs _na tet>sże i pusty i w głuchej pogrążony ciszy.
w filmie, aniżeli operacia faktyicz..
1
Potem obaj mężczyźni · wskoczyli szym
zatam
się
aby
się,
zdarza
Rzadko
te t4? pi1eldo. ·n a ~emr s ę skonczv.
filmowane będ~ miały nie.
Qperacje
na.
11
z powrotem do samochodu i odjechali w
N e, taka kob:etą _trwa pr2lY zlvm mę; btąkał jakiś spóźniony przechodzień.
znaezenle
wszechświta.'tow·e
e
wodini·
z.a
tu tylko ~latego; by móc wzbu~1c . Pewien bezdomny, nie mając dachu szalonem tempie~ Bezdomny zdo!af je_- ·~ medycyny, fil to zarówino d~a skoii.
współ~C1e . z po:wodu , wszv:st~1ch nad gfową, ulożył się pod- ·mostem do dnak zapamiętać numer samochodu i ozonycli chirurgów, ·jalk dia nftodycli a.
rano zrobit doniesienie w policji.
swycii cierpień; takie wsooł-cruc1 e iest snu. ·
Już w ciągu popołudnia odszukano deptów nauki.
W chwili, gdy już usypiał, ocknął się
b.owi:em. dla niej prawdziwvm mdośćunagle zbudzony warkotem motoru nad- pasażerów owego tajemniczego auta i !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!
.
ez~ f,!looaem.
stwierdzono, że jednym z nich jest wlaT<"to 'L nas nie sr>otkał takich kobiet? seżdżającego samochodu.
auta Iienri Robert, a drugim meściciel
jadąautt>,
ujrzll'ł
gł-0wę,
Uniósłszy
pędząc
Ciężko pracuje, w niede>starku
snute z fantazji. Widocznie ezłowł~
dllri, n1ejedna z nich skarży się, nato, ze ce w kierunku mostu. Wóz zatrzymał chanik Paweł Campagna.
ten mial jakąś halucynację•..
spać
mogli
nie
że
się,
tłumaczą
Obaj
jednocześnie
łzami;, ie- iną'ż tna\vu nie pracuje,· że bie się przy ·moście, gasząc
Policja, nie dowierzając temu ttoma„
przejażQ.ż·odbyć
postanowili
dlategl>
i
·
'
:
·
·
śWiatta.
przy
że·
·pieniądze,:
·ws.żj'stkie
l1liei
od·
ru
Be2domny wstał i zbliżył się do au;;, kę samochodem. Przeczą jednakowoż czeniu, zatrzymała oou· areszcie, a Jechodzi do domit pij3:ny, bije .ią 'i t. p.· Ale,'
gdy ją zapytać, d1acz.e17:0 z ta1kim mę- ta, niespostrzeżony przez wysiadają- stanowczo, jakoby mieli rzucać jakiś dnocześnie zarządzono poszukiwania w
kufer do wody i twierdzą, że cale opo- wodach Sekwany, które wszakże nie
~em żyje, dlaczego nie stara sie o to, by· cych z wozu ludzi.
Było ich dwu. Rozmawiali z sobą wiada_nie bezdomnego włóczęgi jest wy dały dotychczas żadnego wyniku.
.tę rozejść, niecytlko nie daie na to żad-
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Dzwonek aiparatu tełefon.iczne~ zbu.
dzil go 'L odrętwlitmia.
Zimny Pot wystąipil mu na czołe. 'We- · - Hallo....
- No~ cóż? ... Maryś mów« ... Czyi je.W
stchn.ąt glięboko i dodał oo chwili:
- Pan wybaczy... Jestem strasznJe coś nowego? ...
. - Nie... Nic ... - odpad Gariii.eki bez.
zdenerw-0w<ł!ny ... Nie wiem co myś'leć ...
dźwJęcznym głosem.
co iirobi·ć ...
- A czemuś taJkii zmail"~VJ!i.onv? ••• Po.
- Zostaw pan to mnie ... Już ja się
~aifue wyszukaniem tego Próchnich."fie- znaję po głosie ... Czy coś si· esta~?
go... ,-- .
- Nie._ Nic oow~o... A•bsolutniie.•
zapyitał Garlicki, uś Absolutnie ...
-· · T aik? ~- ,_ -miechając s\e -blado. - Bę~ oo.nu bark
Ok
Ci~ Wdzię:cżny•.. ba.idzo wdzliecz:ny...
O W O O.
, .
·.--· ,;..._Tylko musi mi pan pomóc...
: ·~ -..: Czem . mogę · pa~u służvć? ··· Pro- , Czas mija?. Komisarz Benda nie da.
,,Zdradzę tajemnicę śmierci

stry,

.

„

I

·_34) ·

papierosa i odparł - wymlja.;
. .
., . .
~a.pa?ska
Jest
Zres~tą ... To JUZ
. .•
• . .: : .
1)U.
- . Skąd pan wie ze go niema w Ło- wa ... Powiedzaiłem tyllko m01e zdame...
sp-o-I Od pana zależy dal'Sza akcia...
dzii? .•. - z.aipewn-~ł, siląc si.e
- SI.usziniie... Wo1a·łbym żebv pan nie
kój. - Wprawd~e Próchntickii nie przy_
·
ii p yp s
i
at
chodzi od dwóch dm! do szpitala, ale są- k
~ę.poTw -d ~'11 e swdem ·erbz u z~mla·1
esuę
pan
m1... ru nv, praw a, z Y
em, że jest chory...
- W takim raz:e pan się mvlił pan. ie p'ej w tyrch sprawach orjentowar. .. A
11
doktorze ... Próchndckiego w Łodiii nde- ~twanani,~ ~ztucmyc~ kom'!>l k3;~J1 . ~-.
1
ma... Zniikł tej same1' .nocy, lciedvpainna ze utrndn
-. katą- c sledztwo 1 sprowad'ZI(:
___ .
Garl.iclm uciekła z. domu... Czy pan .iesz- s t r of. ę...
: __
» __
- J:iką katastrofę?···
cze nie rozum·e.-że· te-dwi.e osoby 'dzia- Mam na myśli pańska corkę:··
taty w zmow;e,' że - łącżą ich , ja,klieś
~sza~ tyLko chodZi o nią w danej.~h~.
iVSpótne sprawy?...
GarHcki wied~fał ó lem wcześndej . n~ż Li ••• Nie znam owego pana .Próct..Dlcke"'.'
komisarz, lecz . musiał prLecież ratować ~o„ ale m::im pewne 'Yątphwośeli co,. ~
s'ebie. Udawał wjęc \V dalszvm ciągu, Jego µcwwyc~ zamllar~... " Ta cała
sprawa pachnie „handelkiem zyiwego
te uważa to za n: ernożliwe.
. .
.
t•o waru:·· .
komisarzu,
panie
,
- Pańsk1'e poszla~i
Garl:1.c~ zerwał sv~ _z mieJSCa.
nie są przekonywujące ... Panna Zareb- Pan:.e, to prz.ec1ez okrot:me!... · Pan
ska mogła skłamać ... Nie należv jej zbyt
.
PTZYIP?szcza?:·:
naprawdę
śledztwo
n.io ufać ... Radziłbym panu
-7- Wszystko. Jest ~_oz,~iwę...
sikicrować w inną stranc.
Komisarz Be11da s~pojrzat na Garl'c- . - :\Vięc moja córlm? ··: W ta!kim ra..
.ite nap_r~dę ~rzeba dZ11.ałać szY:bko,
kiego badawczym 'wzrnk.' em i ·rL-eld:
.
.
· · -· Czy paill icst pewien. że ia się - my- trze•ba JeJ szuk,a:c!...
Pr~rwał. Nie. móg;-ł dokoń;:zv.~. ~rzy„
.
I~?...
Gair.iiclu nie wytrzymał te~o spojr>ze • .pomrua! ma si.ę list Proc~
To

na~de "świadc~enie'

komrisarza Iiia.

Zapalił

Beooy z.b1ło Garlfokiego z.UJJe!n.ie z tro.. jąco:
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moJeJ s10-
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s-zę~ _.Chodz.i mi 0 jakieŚ dane. dotycz~-

.
t ta C
~i,,;~
_zY. pan rue
c~ pan~-vgo -asys en ···
Wle gdZle--011 przebywał, w Jakim towa.
t · ? · ·
rzys ~~~~·go znałem Nie mia.iłem doń
niigdy wielkiego zauf~~ia Spotvka-lem
···
ł
·
·
się z, mm tyk? w - sz~Wu... Łaczyt nas
wspolny zawod wspolny teren pracy
a1·e poza t em... '
. . '
. ·
10 pa~ mało _wae o Próchn;1:ckii~
· . - . No· ale n_1 e
się komLSa,..z.
- - -. 1.driiVJUł
.
.
.
1nne. dokła·do
S'l~
Postaram
...
sz~Odz1
~ejs~e źródło:·; W k~ym ra~e. pros~
s11ę nte martwic, panne doktorze i proszę
})yć ~e'Wllly~, że policja czvn:i :vsz_ystko?
~o tez~ w Jej }OOCY, by sprawiedhwości
. . .
stato się _zadość...
. - Wierzę panu... -. odlpc;rl yarlrl:clci
cichym głosem. - w~ene 1 dz:i,ęku.ię...
. - Naraziie Więc to wszvstko... _
rzek.t komisarz Bend.a, podnoszac się z
fotelu. - Gdy zajdzie Potrzeba, ziadzwondę do pana...
- Proszę, proszę... Czekam niecierp!tiwie na daJsz7 informacje... .
. Od.y _Garlldka rostał sam. us•adł _pr~y
_h1urku 1 zakrywszy twarz Nkoma siedzi:a:ł ~k o-rzez kilka chwil zUDełnie bez- . · . „ ·'
władme. - .
.

I

,

wal ~ S?bie _ż~d?-ego znaku . . ?a.rlicki
cz~kal mespolrom1e n~ da.lsle " :adomo .
śc1, Lecz wszystko u01Chto.
ed śl d
k t · d- , · t d
K·aik
1
a ro rne ~om 0 urz u _ e czego, ~ecz ~ d~~zdym razem s'łvszał tę
. 1 . k.
z.
samą oNpowie
·1c nowego, pame uo rze ...
Szukamy... Może jutro iuż coś będzie .. .
·
· ·.
Dni ·00 k " il
mIJa Y 1· me uowego me
I}a
J
·
przychodzJito ...
Ta bezczynność nie daw,.,Ja SIPOkoju
""· • ur1op
u w sZ1p1··t a lu wzia'ł
Gar1··.1c1-:e
l\U m . ·
tłumacząc się złym sta11 em mrowia
Czekał na cia1sze Jdsty od Próch.nic.
kiego. Sądził że rrioże Zosia mu coś na.
'
pisizie...
Czekał jednak napróż.no.
PeW111ego dnia wsta.ł z.rana ·w lepslym
humorze niż zwykle. Przv śniadaniu
zdrad?Jfl żon'ie tajemnicę swefł:o bumo..
ru.
_ WJesz Maryś, _ rzekł z. mmie.
chem. _ DZJiś wyjeżdżam ...
_Dokąd? ... :Poco? ...
- Nadairzył mi s'ę pewien interesik..•
SZJkoda oka•zji... Poniew - ~ ocl!poczywam
_ mogę sobie po.iwo~ić na wy~a7Jd. ..
Jutro wróc~ ... TyiUro na jeden Mień.w
A dnteres ri:toże. być ś~tnv ...
" o
t
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D~iś i

dni

CASINO

na&łtłpn,c:h I

Dziś i

dni nastflpnych I

Wstrząsający

dramat Polki kochanki i matki, nie cofającej się przed niczem,
aby wyrwać swe dziecię z rąk sowieckich zbirów p. t. ·

,,K
W roli

sze

głównej

Miłości''

bohaterka niezapomnia1ego .Moulin Rouge'u", najsubtelniejsza artystka

świata

OLGA CZECHOW A
Po raz pierwszy w filmie zagranicznym, na tle przepięknvch krajobrazów Suwalszczyzny,
biorą czynny udział pułki polskiej jazdy. które swą brawurą oczarowały świat„

SPLENDI D
Wielka epopea morska. -

Wspaniała

------•

... pg. LEON:DOWA
reaUzacia f.lmowa

„

.,,

,,Zatok a sm1erc1

Wfilmie tym, ilustrującym dzieje · krwawych rządów carskiego satrapy. rotrnishza kozackle~o Bek•A „amałow, u'kate słę po raz pierwszy niedotąd, głośna w carskiej Rosji autentyczna .,Barka strace-1c6w" ną Ciarnem Mor~u ....... miejsca stracenla ircwoltowanyeh ma ynariy

widziana

hlslor,c.:nego

gł6wne K.-e11łl\

Role

Sałtykow, ·Ją.rieniew

m1i1zycana: pod
.

.

STAN1St4WSIUEGO w MOSKWIE

zwany rosyjskim Janningsem i Sonia Kartas.zewa.
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_bat11tą1 Ą-. - cz.-.dno"wskl~go.

D;r:hi

poczł\tek

o godz. 4,30 po poi.

LECZNICA l!legandde~~ !!~~-"wt~!~'!;~o!!
wedtug1K·RZYK ROZPACZ
n•
maeahaczne
gdy córka
PiotrkOW6k3 294. tel. Z2·89
Magaąn
Konfek~i
w pory
...
mu s 16 'JUAS ' .
~~~f :~;~:i!~u~~ · c~:~~ti !a~::::
Z. CiLIKSMAn, Główna 1.
I' ·
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..,„ -. e
lł•inowszyeh fuonó"' poleca

lekarzy specJallstó'! I a:ablnet 4entJr-

baclt wszn•tklcb spec1alnoścf od ,,
llJ rano do 7-cJ po poi. Szczepienie
ospy, anallzv (moczu. kału, krwi.
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ANOłELSKlEOO 11dzielą rutYttowa11a.1
Dr, med,
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1'eśli się ina1·diie kiedyś ,,W PORYWIE ZMYSt.ÓW 0 ?
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najlepsza tylko we fłnnie
EDMUND BOKSLEITNER

Sienkiąwicz.a

79,

tel.

41-79.

llQ s~:,~:.~,::!~;::t W nieda- od10-ł3
1

~~:·~.: :.:;.;.~;:~· 1Ar PDiAK

·

i od S-9.

otrzyma ć posadę?

wotwo•" •łe>,ll Alłdraeią 43
we>
I tel.ton 64·21.
J1gmyfJi"1 priylqiuje ".d 6-9 PnVt.·m_Ru.le ~~:.M
1
ft ff ~ft
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Dr. med.
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pro~

Ro•ntgepa CL
(ęcaem•łv. n~·
"or. wewuctrnł•

1

Musisz uk c1 ńczyć kursy fachowe koresponden.
~y jne profesora Sekufow!cza, Warszawa, Żórawla Nr. 4Z. Kursy wyuczaji:i,
listownie· buchalterji, rachunkowości
kupieckiej, korespondencji handlowej,
stenografji, nauki handlu, prawa, kali- . Telefon 26-87
g rafii, pisania
maszynach, towaro- Soec1a11sta. c1to
:i:nawstwa. angielskiego, francuskiego, rób sk(>rn!fCh,
!licmieckiego, pisowni oraz gramatyki wen•r~c•n»ch.
J> JlskleJ. Po ukończeniu świadectwo. Leczenie •a..,pą
kwarcową.
Ż :; dajcle prospektów.
30
Przyjm\lle od godz.
STENOORAfJl wyucza listownie naj 8-10, 12-2 i 4-8
doskonalej; Instytut Stenografie.my - w pied<>· i święta fH
jV/ arszawa, Krucza 26. l<s!ęgarn!om Ola pil.li od 4-5
odd:&ieh~a poeuikal·
irzeslaliśmY dilewłę~ rótnych wydaw
.U..
tlictw WoJnara. Ządajcie okazania.

CHCESZ

ft8 T8fJ IZIVQf6Wkl i~u1n~t"a '

IKl.

1nger

wyborie na dogodiiycb WllfUąkach.
oto~aiiv. tapezaiiy.

lmctlci. łotelia.

płc~owe !
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u .. •90 aerpnla 76, m_ piętro'.
Tanio, bo w prvwatnein m1eszkaum
p
ąp --.v.~

forte·

I
P:etJ ' Hutlenek ;:!ilni~1~~o::: Wschodnia 1ł mt9•.,1 1•11• ~ lekorz·3Rntnta .
pr::::!"!:!\~::;.o· so~:~rn:.
IE „ '8 w~arKU~l
Lekan
-tentma I
.
\Vytw6mia

krz:osłlło stoły.

t1,1rlcl. tremt.

itte

itarm

łótka.

PUQ·

medalem.
Choroby wenerJ•
„KOŻMlNEK"
Cł'or. skórne we- ~ne. skórne I wio- Główna 51ttil.75-0d
neryc1nc I
sow leczenie
.
Kanstantynorska 12. lampą 1'wareowit. Rutynowana . zdol-1
psychofog
.
I' ANDRlf.14 Nr. _2
na sprzedawciv• v .
~ I
Tel. 55-5!
Tel. 3%-28.
ni z braąfy g<1lann•me nar e
p
.
d 9 t Oodzlny tmYJeć• teryfnei 1 kll~ulet• DawDleł Rlłdwat\ska
1
rdyhmu;_
Ó od t.30-2.30 dla nią praktyką posiu e>benie Sienkiewicza
0
~pia Pań. od 6-8 dla kuie odpow~edniei
Nr. 67 lll· 27,
I Panów W nledile· po$ady. Oforty pod
C!flcyM.
Dla nte-umołnvchl
i 'wieta od
„A.C." dO .is. Pnvimufe od llO«h:,
CENY LECZNIC.
10-1.1.
,prel&U"'
~•I do 8..el o. p.
•

kon$envółtQnttm

ud iel

I [b'IJ0fil'ulDfk8
popnec:r:11a

pjanowej.

•

potrzebna panien-

fH •
~~~~raz. K. ątna 4.,or"zyjmu~ernwwl!~-~ '1· ł~u~.th~umnm~
ka do wszy$tlde·
go i do podaw•nia

•

U

.

I „UU
IPiotrkowska
5!

U VI U

Biegła niaszynlstka nicy p1iy ul. Piotr•
z prąktvkĄ biu·
kowsl(ieJ 294
tel. 21·:!3.
rową ze skromnemi odilennie oJ gocl;i:,'
wyn1agani•mi poszu t
~-7 wiec~
Godi. privieć 3-f
od i.tai 1
.Bersonw Narutowi·

kiwana

·oaa 16

·

Warta-li. K. S.

Dowiadujemy się, że Warta ooznań
ska. k tóra przed kilkoma tygodniami w
czasie jubileuszu Ł. K. S., u1e~ła w Ło
d'ZJ czerwonym, w stosunku 6 :O. 1Jwróciła się do Zairządu Ł. K. S. z prośbą o
rozegra111ie meczu rewamiowego w Pozn~i:u, pmponułąc Ł. ~· S.-om najdogod
n ejsz.e wamnki.. Term!!.n meczu ustalony
zostanie w najbl1ższych dniach.

JO laf

Pił-karze łódzcy

Poznańczycy żqdaią rewa;iżu.

godnie

I raz~

woju ·polskiago sportu.

obchodzić będą roci.nicę niepodległościową

l

· W 1O-tą

rocznicę
Niepodległości.

Polski.

1

lsfn~anla

Jak się „Express" dO'Wlia<iWe" Zarząd akademia SIJ>Ortowa, a nastęipneito dnia

Łódzik~ego Okr. Związku Piłki NOŻ'llej, ·zawody footbalowe. Szcz.e~ółowy pr>0- Sport fJolski chce dać spoleczeń
postanowił, narów.ni z i11JUemi zwlązka- gram uroczystości sportowvch ustalo- stwu mloazież zdrowq, silnq za
mi i fostytucjalfl1Ji godnie ~c~ci'ć r~znii- , ny zosta'11Je na s.pecjalnem zebranit:, Z~ hartowaną, odpornq, twardq w
cę

10-lecia

1tym celu w

N1epodiledosc1 Polski. W rządu Ł. Z. O. P. N., które odbedz11e
dniu 10 b. m. ma sie odbyć w dniu dz"stiejszym.

Sprawl•edli•wos'ci•

Z extra .k lasy
ell, m1'nowane
'

stało

z.ados'c'

s'ię

footbałowej ·

wa1ce, zdolnq do zdobywania
zwyci(Jstw kosztem najwyższego
wysitku.

Związek

Po!siki Sportowych
Dzienni'
.' karzvwi WarPubL:cystów
z siedz.'ba
szawie zwraca s1;.ę do sipo.teczeństwa

• •
8

w Polsce .w y- sp~~w::i~~r~j:m.;:~~~:~:c:;:~ho.

zostaną ·-naJ·słabsze
~

saę

kluby · i~~~~w~~~~'t:~i.~~J:~azf:~~C:: ;!~~!r~
II . w
1

~ - -IO-letnl1ego 1istnieJlla i rozwoJU Pol·
skieg-o spOrtu.
_I.
1dzia~ w SJ?~tl:aniach mię.dzygruP<?wych, zbytnio n~jg~o.źnie.jszego _r~a.la ~War
czasach niewoN ·drobne r>oczyna..
. Za. 2-3 tygod.me ustaną w Po11sce a m1anow1c1e. Garbarma, .Połoma· lub ty _poznanskieJ.
. .
.
n-ia sportowe spo:ł.ecz.eństwa Dolskiego,
'1oJe hgowe, trwaJące
Ł. T. S. G. .
.
. .
Coprawda, rozgryWk1 me są Jeszcze Humdone wrogiemi s'łami mogłv zaled
. około 8-iu mi~Ięcy.
.
T~le o zmianach „osob1sty?h", Jak1.e 1ukończone, ale zitóry już można Wiśle wJe z trudem we ·et.ować. Doo·e.ro od~
w_ pierws.zym rzędzie nasuwa się o· przyniosły tego~oczne spotkama o m1- po~ratulować. I ta~ samo, j~k w ~oprz~ zyskanie Nliepodf~głości wvznaczył„
becme pytanie: „~o tegoroczne walki li- strz.os_t':"o Pol~ki.
.
dmm wypadku, tak 1 teraz me moze byc ' właściwe drogi idei odroczenia fizycz.
gowe przyniosły f Jak!e zmiany poczyniJesh chodzi o cel walki:
mowy o przypadku. Królujący tak czę· !
Hasło t
· d bvt . ·
ły w naszej extra klasie w porównaniu
zdobycie tytułu mistrza Polski.
sto w piłce nożnej fuks" tym razem 1ndlw0 • , . k.u rzymłania z 0 · e1 łn1 eri<?•
bł I
t
dt
Id
d · · · d
h ·
· ł
t
"·
' .
•.
h
eg1oscit s erowa: o uwagę soo ec~en.
z rokte~ u eg ym.
. •
.
o ~o ym wz~ ę em z aJe S!ę ~a nyc 1 m: mia zas _o~ow!im~ 1. :n1mo
roznyc stwa na kooieczność kształtowania mło.
W pierwszym rzędzie nalezy zar.o- zmian me będzie.
l„medoktadnosc1", Jakie się rozgrywały d :eh
k~ ń
k h
·
tować fakt wyeliminowania z grupy liWista krakowska dąży ob.ecnie m!a- w tegorocznych walkach o mistrfostwo ·ą~ c~ ~arrf:y~:nny· ~c~::i,ew.ma...
1
gowej trzech klubów:
rowym krokiem do zatrzymania za- - sprawiedliwość jednak zwyciężyła. J Y un
n
y.
Hasmonei, T. K. S. i Śląska.
szczytnego tytułu i zda się nie lękać
·
STEF.
KamJenie węgiel1ne pod wsoanialy jut
Hasmonea, bezsprzecznie najsfolłeJdziś gmach ide· sportowej w Polsce stasza żydowska drużyna footbalowa w
wi.ruly jedlnostiM. Mocnym. nJezachwiaPolsce walczyła w ciągu całego se.-:onu
ł
1
'
nym ·wysi"tk'.-em, toorowały dro~e w spra...
niedozwolonemi środkami, dowiodła. 7,e
.
Il
wie wychowania fi'Zycmego młodzieży,
nie potrafili nietylko w spokoju zawody
pomimo oboj.ę.tnośd, a nieraiz wbrew i
przegrać ale i wygrać. Mimo rozpaczlifoołbalowych
w- 0
i
na·prze1kór dst<rtlejącym w sipołec-reństwie
wych wysiłków pod konie~ sezonu, zmu
1..1
przesądom ~ uprzedzeniom. Jednostkii'
szona fest podzielić los T. K. S-u i Stąs- zdobvł na w i ększą ilość bramek W grach ligowych, wskazywały, że
ka.
.
.
•
spOrt kształci kardynalne cnotv żołnier.
Coprawda Hasmonea me chce s·~ few tegorocznych zaw:odach Hgowych r efa tytutu króla bramkowego roscł
so- 5k' .
Oś od
wol
szcze pogodzić ze smutnym stanem rze- najlepszym strzelcem łódzkim okazał bie również pretensje Ła11ko z Legji, któ
se. ka~ ć,
wagę, i~est~ ę
1
szyi porusza wszelkie
się Król, środkowy napastnik Ł. K.S-u, ry do tej pory zdobył 25 bramek; Dalsze
zdoby01a, zdrową amb""ię Cc.yuuW.
możliwe spręfyny,
który nie brat udziału w pierwszych miejsca zajmują: Nastula - 19 bramek,
Dziś k"edy mch odrodzemiia fizyczb
byleby tylko pozostać w ~xtra .dasie, do rozgr ywkach, a mimo to zdobył najwię- Kuchar i Steuerman - po 18 i wreszcie . nego p~zybrat w Polisce realne ksztalłw
której trudno będzie się póżnit!j dostać, 1 kszą ilość bramek wśród piłkarzy łódz- Król - 17 bramek. Już najbliższe me- ty życia kiedy na daleklich stad.jonach
ale mamy wrażenie, ie nic już lwowia-1 kich, a mianowicie 17. Na drugiem miej- cze rozstrzygną, kto ostatecznie zdobę- św:ata ~ieraz wyibłyska ostra klinga
nom nie pomoże i w ro~u p1 zyszłym scu znajduje się Durka i Aldek - po 8 dzie tytuł króla bramkowego w Polsce. polskiego zwycięstwa, kiedv dziesiąt'k(.
Hasmon.ea zmuszona będzie roz~rywać bramet. 7 bramek zdobył Mosk~t z Ł.
•
li:'
a nawet setk: tysięcy m~leżv za;p.ra..
spotkania
K. S-u. U Turystów, którzy w ciągu b.
(i
,
wiają sie na zielonych b()lSlkach do przy
w lwowsklel klasie A:
.
sezonu często zmieniali atak •. najwięcej
szlej dz.:elnej postawy w ivoiu. do od.
Następnym klubem, który zegna hgę bramek (6) zdobył Węglowski, który ró
·
• t
T
,
ważnej obrony praw bytu państwa polfest
•
wnież nie brat udział w pierwszych roz:m1s rza unney a.
. skiego,--SpOrt potsld w rocznice to-1~
Torunskl Klub Sportowy. . •
gryw_k~ch. Po 5 bramek zdobyli ?toW Paryżu na meczu bokserskim ol- cia swego stnieµ!a w Wolne! OJczy~n1e
Zespól ten na począ_tku !e~<?r?czn;ych · Jarski i Hermans.
,
brzym włoski 't>rimo Camer:! zwycię- składa wyrazy najwyższesro uznania i
rozgrywe!c trzy~ał się ctz17m1:, gdy
Rekord bramek ~ród br::imek ws: żyl Rugiella w 4 rundzie. Carnere waży hołdu tym ~szystki~ szarym. bezimien.
przyszły Jednak n.1ep?wodzen.::· .a w do.Rekord bra~ek _wsrńd gr::tczy wszy 121 klg. i posiada 204 cm. wzrostu. Do- nym prawJlikom idei, ~tórzy niezmord,O'.
datku klub ponosił ciąg_le ~eł!1,.;~ t'.\:', zre- stk1ch kl~bów hg? w-ych w Polsce zd~- t chczas zwyciężył on z łatwością wanym swym wysiłkiem bowiem Olli
zyg~o~ał z. d.alszych gier i zglos1l wy- byt _d? ~eJ pory Gmtel, któ~? swego naJ- ~szystkich swych przeciwników. za- nie dla sławy swegO mienia i uie dla
stąpieme z hgi.
.
"
grozme1szcgo „konkurentl3; • Reymana, mierza on sięgnąć w roku przyszłym zdobycia głośnego. oklasku nochwał Pozsta.ł wr~s~cie ,,Śląsk. , te2oro- 1króla brarr.kowego ~ ubiegłego roku,
T
,
lee dla dobra Idet sztandar którei sil.
e~ny ou~s.1der hgi, kt~ry dow1ó~ł w cza- /dystansował z różn_1cą 4-cb bramek. PO 1aur unney a.
niez· wytrwale dzi~rżyli.
1
sie ~weJ JednoroczneJ „kadencJi" w ex- Charakterystycznem Jest, że większość
•
•
tra klasie, że tylko przypadek zrządził, tych bramek zdobył Gintel i rzutów
Na polach chwały, któ~e~ ost3:~~e
że zespót ten miał zaszczyt być w cią- karnych i jeśli chodzi o egzekucję tych
I v.;ojny gęsto obdarow;ał~ z.1e.m e Na.µasgu jednego sezonu członkiem extra kla- rzutów, to rzeczyWiście Gintel jest w
n11ejsią Rzeczypospol1teJ, leza w ciszy
;;y.
Połsce bezkonkurencyjny. -Do zdobytys:iące tych, którym żywi za~dro~~czą
Przyznać trzeba, że w roku bieżąśmierci. ZdołaLi oni zerwać n1edosc1gta
cym sprawiedliwości staje się zadość.
d'1a tylu pokoleń taśmę metv. własn:r
Żadnego przypadku nie było - do niżkrwią obfcie z.rosW'llą.
szej klasy spadają kluby, które na to w
w wielkim wyścigu narodu oolskie.
zupełności zasłużyły i które do nikogo
JUTRO
gó 0 zdobyciu Nłepodl~łośoi w najdłuż.
nie mogą mieć pretensji, że stało się tak,
PREMJERAll
szym ze znanych w historii Maratonie
a nie inaczej. Extra klasa musi bezkrwawych wysiłków o zwfastowanie
sprzecznie dążyć do tego, by na to zaSensacja sezonu!
Szlagierowy podwbjny program!
narodowi dobrej nowiny, oni to byli i sa
;zczytne miano w zupełności zasłużyć.
Produkcji fiimowej 1928/29 r.
dla nas nieśmiertelnymi maratończyka.
Na miejsce t~zech spada~ą7ych ~<?ni~WIELKI SUPERFILM
mi, zwycięzcami w najpięktdeiszej bra.
szej grupy druzyn, ma weJśc do hg1 na3wurowei szarży, którzy, wydaiac ostat.
lepsz~ z trzech klubów, biorących uI "I
I '1
nie śmiertelne tchnienie. zwiast<>waH
cu
wzruszaj ący drarnat w 12-tu aktach.
nam wolność I życie.
·- - w •
/
St>orJ; polskii pragnie zaszcz.ep;ć i u~
W rol. gł. Vivian Gibson . Włodzimierz S o k o łow
trwaiLić w młodzieży te cnotv żołnier.
-••skie, tę dumną ambicję z.dobvwania zw"S
Przygody
miłosne
studentki
roku
szkolnego
1928/29
cięstw, które przekazali nam ina.Sli żołn'ii;
po i) isywać się będą
Szampańska komedja.
rze Marat-0ńczycy z os.tatni:ei wojny.
w niedzielę.
·'
Sport p<>lski chce dać SJ>Ołeczeństwu
młodzież zdrową, silną, zahartowaną,
W na:dchodzącą niedZ"iele nastę.pujący
odporną, twardą w walce. zdolna do zd()
~dz.iowi e, kierować będa zawodami liW
roli
głównej: A n n Y O n D R A.
bywania zwyciestw kosztem nawet nai
gowemt
. · : Legja--P.olonja n. Arczyński,
wytszego wysiłku.
Warsza\1/ anka-.I. f. C.-dr. Nj.edźTylko taka bowiem m~odZJież będzie
•w irsk i, Cz.a.rni_Warta-P. Biotroiwski,
w sta:n'ie utrzymać 1 poiprawi ć w przy.
\Vi s ta-$Jąsk-}}. Słomczv11sikii.
sz.ł-ości na dobrej drodze rozwój tyd1
Meczem o wejtśc i e do Li.11.ii-Polonja
wi;ellkch ZJdlobyczy, które śmiercią sw:ą
-Garbamia, - kilerować bedzioe kpt.
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Koronacja w Japonji.

l

.Ostatni krzyk" nowoczesnej architektury.

-·1

. PIBlllSCJI
zadecvduu~ o konstytucji
w adańsku.
Gdańsk, 8 listopada.
· Na wczorajszem posiedzeniu sejmu
tdańskiego nacjona:liści narodowo • libe·
ralni i komunisci, -po gwałtownej polemice z socjalistami i grupami środka odrzucili w drugi-em -i trzeciem czytaniu projekt reformy konstytucji, przewidujący
wprowa<lzenie parlamentarnej odpowi•e ·
dzialnośCi ·. sena:tu gdańskiego.
Poni·eważ - w trzeci em czytaniu, które
ma nastą,ilić · w.1· piątek, opozycja nie dopQŚei ·do przeprowadzenia projektu w
myśl koalicji senackiej, przeto o 21mianie
konstytucji w Gdańsku decydować bę
i;iz.ie .plebiscyt.

'CESARl _nm:omra
W Gelsenkirchen '(Niemcy)" J>OwSfał dom J9W.:ato'w y, ·ziiut1owany

tonu i

szkła.

w"Yłącz~ie z be·
Domy towarowe teł<> , roa zajn są lłostiatnim · krzykiem" nowocze·

. snej

Straszna zemsta

zdradzonago

architektury · ną

zachodzie.

!Slll„.•

„„„1„ill'illlllill1idBl...

mqża.

Duesseldorf, 8 listopada.
W ·miasteczku Barmen nastąpiła d·ziś
ekSPloiia w dwóch sąsiadujących ze so·
ba. d·omaclt.
Właściciel jednego z tych domów
Meisslocb. podejrzewając żone swoją o
zdradę, wysadził dynamitem dom wlas·
ny; a wkrótce potem dokonał zama~hu
'dy.na.mitowego na będący jego własno·
'§cią sklad tytoniowy, znajdujący sie w
sasiednim domu.
Ofiarą eksplozji padła żona sprawcy,
kMrą odwieziono do szpitala w bardzo
· ci~zkinf stanie. Szereg osób odnioslo po~
ważhieJsże ·rany. . - .·
- -.
· ·Meissloch 21niktt bez śladu i prawdo~
t)odobnie 'został pogrzebany po:d g;r_ufami.

'

'

-

CESARZOWA ~A:GAl(O

· Dnia to dstopada odbędzie sie w-J~

akt koronacyjny cesarza Hirohito I Jeco
małżonki Nagako. Cesarz llcZy 27 lat I
jest 124 mikadem japońskim.

--

.

11· rocznica ·

Z n6w katastrofa
budowlana.

rewolucji bolszewickiej.
•:.. _

. Moskwa, 8

listopad~.

,

_,, z. okazj111·letniej rocz.n~y -rewotu;ji

Wulkan Etna zachowuJe 'się ' ostafo~o ł'ifłr ('{z.o iuesl)ol(o]nie. Jak z <łepe$Z wia(Jomo~

z r:oku 1917 odbyły się w całej Rosj~ \v-iel
ki~;;uroćzystó:śc1. Rząd sowiecki zebrał

r

ąiieszk'ańcy okolicznych miast
wie>sek opu~ci~i masowo swe siedZiiby wobec
możnośCi katastrofy. Na ~eiu: iąła;;!o Catama tta tle groznego wulkanu.

Bttf'tia uroczyste posiedzenie, na Uórem

11

przemawiali obecny prezydent sowietów
Ry~ow, minister oświaty Łunaczarski d:
!')tze&tawiciele pairtji komunistycznej.

Jak Niemcy

dbają

o wychow.anie fizyczne.

Samolot sowiecki
na

Wileńszczyźnie.
Wilno, 8 listopada.

Onegdaj w godzinach

wieczornych

_,, p~Q11~u wsi Dębi.nówka w rejonie Wici
~eh- Hutor wylądował po stronie polsk'ej
samolot 'sowiecki. Podczas lądowania a·
parat głęboko zarył się w ziemię. Lotni·

~Y wyg~i

.

bez szwanku.

Npwy - rząd
- •\' .. ~~
,.

'_\

w Rumunji.

'

.:. • ' l
."!'w.'-''

W Paryzu, na ·c liamps Etysees. znów
wydarzyła sie katastrofa budowlana:
runął 1..s~ielet - 6·pietrowego, budującego
. się dopiero teatru. Wydarzyło się to. na
Nowa olbrzymia hala sooriowa ,ołwaria ześt3ła niedawno w Frankfurcie nod szcz~cie, w nocl:', dzięki czemu obyło
·
·
Mene.m.
-~ bez ofiar w ludziaci..

Co us.f yszymy ·przez radjo.
11.56 - 12,05 S~ał czasu z Wą.raz. ,ObseTW •.
Amonom., kom. łom.. meteo.r. · 1~;05 ' - ' 12;30
Odosyt org. stę.raniem Min. W. R. i O. P. dla
mł~cłz. sz~olnej . p. ~·. „Jak pracowali~tn'f .
kóopera.tyw1e szkolne1 1 co z tego - wynikło? - p.
I Kazimierz Krawczyński. 12,30 -14,00 Transmisja
'
'. z P'ilha~monji Warsz · koncertu org. dla, młoitzi,?ty
. MANIU,
. '
,szkolne1. 15,00 - 15,20 Kom.: meteor.-. gos~odar6d a
..+łJ
ł , . • f{" ł
R - I czy, nadprogram. 15,45 - 16,00 Kom. L. o. P. P.
v~~y~ c_. „a~ ., woscians teJ".' u !i_ LigiPrzeciwgaz:o_wej. 16,00 - 16,35 M~u:y.ka
m~ staną t na czele no:wego rządu w płyt g~amofoąo~~h Gramofon i.płyty ze skłidu
·
-.
Bi.ukareszcie.
R~dik1ego M~Tss:ą.łkowska 146 · 1 8'1). 17,10 ...,.

I

„

~ .w,ydawnietwo
,

„""

I

„Republiki"
sp. z <>IJ.'., .......
odpow.
...
'

Wł~Y,sław P~l~

Poiarf a bryki „ Treugolnik"

,17,JS. , „;w-śród • kisiążek" przegląd uinows:?ych
1
wydawnictw - ·prof Henryk Mościcki. t'7,l5 . W Petersburgu.
·
18,00 Odczyt z działu . ,Samorząd ", 18,00 - ·19,00
Ayga, 8 listopada.
Ąudycja ljteracka. 19,00 - 19,20 Rozmaitości.
Moskw'y do11osza. , z· e w P e'r' e' t"Sl)'11r ·
19,20 - 19,30. Przerwa. 19.30 - 19,55 Od,::z:vt p.
.
.
t.. „Ra.cjonalizacja rolnictwa" - (Dział .:Rol!lic- gu spłon ęła naJwiększa fab.ryka wyro·
t~o '.') p'i;of: Stefan Biedrz:ycki. 19,56 - 20,00 Sy- bów gumowych t. zw. „Krasnyj Trcu[JLgnał · czasu z W":rs:z:. Obserw. Astronm., 20,00 nik". Pożar powsta ł wskutek \Vybu:::hu
20,05 Kom. rolnitzy ' 20.~s - 20,30 „Rom1.ntyka
dd . I
1 . b ·1-, -· . l
mu:z:yc:z:na , 19wieku" (Odczyt V-!yostaini)- ~o z~a.e.m~szyi; , _O_ro Otl11W\\ \'1.J "
wygłosi prof. Stan. Niewiadomski. 20,30 Ko,n!=~rt mosto c1ę z1\te obrazen.a.
w1!!lc~omy. ~.OO - 22,05 Kom. lotn. - męt~or.

W. diukami ..ReJ!Ubliki Sp. z ogr, tldp„

z

I

Piotr-kcwską_. 49 R 6'.

·

'R.eda.ktor

~dpow. J~ Orobellli~.

