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Tai·e·rnnicze ·. porwanie
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Warszawski korespondent „fxprq..
su" (B) telefonuje:
Dziś o godz. 11 ·eJ rano w gabinecie
marsz.alka Daszyńskiego rozpoczęło sio
posiedzenie prezesów klubów setmo.-.
wych dla ustalenła porządku dziennego
JUTRZEJSZEGO POSIEDZENIA SEJ·

M~trzeJszem

Na posiedzeniu
się ma wniosek klubu BB o

znaletd

wyrażenie

;~i:~?g:;g~f~~ig~~
których obszerne przemów~enle WY&lo·

.

'l~leftliłi!j: ,° ·~zenicg slć ma ml~ MatuszewskL.
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nie ' .~osfoło ' i.~--€~e. '_ _; ""'g-w1eflęne !IJ::~:=·~or~:n~=u~~~r~:.~:
'Wcsoraf ·xiosófl'na DJrótila jus do domu
I
•

' •

·.

.

•
· •
••
•.
Łódź, . 4. ~s:wada. . ~ą do ~p1tala. ?>et~~ prOSił .mnie
.
bym
/do_. clę do niego sprowadził. Dzi~czynka
. Przed kilku daiaiDi ,,Replil>lika"
1
alosła ·
··
' . ·
zgodziła się na to bez wahaaia. Kole.TAJ~CZEM . PE>RWANW 7-LET· ~ będące · świadkami t~J ~owy,
NIEJ HALINKI 'KLOSóWNY, · .
widział.Y jak
·mężezyz1ia zaprowamił
aczenicy szkoły powszechnej. Porwanie ~łosównę do następnego· r~u 1 wsiadł z
Odkryło się w czasie gdy. dzie~czrw ~ĄCEGO NAiq "SAMOCHODU.
wracp<>dszałazedłs~oł~•. ~~:~-=włOd tego czasu HaHnka nie wródła
0
cza
e
uu nie, 1
. . '."&
• • • .10 _.1..;A 6
Jak się okazato' bistor7~• 1• oświadczył
w.
brany młodY mę---,-.
,.
. ' -że JUZ
• "' .r~
'echaaięm
jej jce była 'zmytłoOJCIEC JEJ 1 ZOSTAł.. PRZEJECHA'.: :a..z~os, ktÓry dowfe.dzlawszy się Od
·
1
NY P.I{ZEZ S~OCHóD . .
koleżanek c6recz.IP 0 ok?Ii~ach
I leży ciężko ranny w szpitalu.
porwania zaal~ał 'pólicję. ·
Halinka, dowiedziawszy się o strasz- · Energiczne J><)szukiwanla. dzłewcz}·n·
nym wypa~u ~zęła'. płabt~--·
· ·. ki nie dały przez kilka diJ.tam.mo rezal
- 'Nie płacz. . clziecla.o' - n:ełd de tatu, mimo, ft władze ucwniły wszystko
nłeJ wówczas młod.zieafec. - ~ u co tytko było możliwe, lJy
·
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Wczoraj wieczorem zmarł w Warsza
WYS WIETLIC TĘ TAJ~MNICZĄ SPRA wie slynny językoznawca polski prof. u· WĘ.
.
niwersytetu warszawskiego dr. Jan Bau
Jak się dowiad ujemy, w dniu wczoraj douin de Courtenay. "'
,
szym w późnych godz!nach wleczor·
.
oych
.
- !JłO•S'lrsef
HALINKA SAMA POWRÓCIŁA DO RO
DZICOW.
. na ro.slia.s .'.Jladir .'.Kftana
Była tak pr~eięta w~padklem, ~ nłe
Moskwa, 4 listopada.
mogla ntc mówić. Rodzice nie posactdafą
(Telegram własny „Expressu")
I z ra dosc,
• i nie męczyli dzi eek a PY t a·
se
Według otrzymanych tutaJ wfacloma·
nlaml, ułożyli je do silu~
1ścl z Afganistamt, noWY ZWYCięskł król,
Halmka jest tak wyczerpana psychl- 1 Nadir Khan polecił w dniu wczoraJszym
cznle, tż nawet policja, która dziś słę do rozstrzelać zdet'rontzowanego króla Ha·
nłeJ zgłosiła, nie zdołała ]eJ zbadać. Do· blbullaha, oraz 11 Jego zaufanych.
tychczas więc spraw~ porwania dziaw·
czynki nie została wy1aśnlona, mimo Jej :JfrfJJODJO.

onie
Ha6i6ullafio

nvalfia

znalezienia.
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§ro:ino sul.uaifa

!Bonfii '
smnieis•otq
stop~ dusAonfoD'q
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...it:d•V lossvstami
a soł:j(llista1Di
Bruksela, ·4 ttsfopa'da

· (Telegram własny „Expressu")
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su"'t~)s~:i:r~~~i:~res~C?nde~t· „~xpres- (1flafl)a pOD0111~U€1i ro~r_u,;fiófl'

Instytucje skarbOwe otrzymały wła·
domość, te w ślad za lnneml barrka1DI europejsklemi banki emlsyfne: węgierskl : ll

Londyn, 4 listopada„ .
, (Telegram własny ,.Ex.pressuH) Angielski krążownłk pancerny „Ragdański zmnlei$zyly wczoraj stopę dy· millies" udał się na rozkaz sztabu adini:skontową. Bank budapeszteński zmniel- raHcn a.JlłgielskleJ do Jaffy w Pal~tynłe.
szyi stopę z s na 7,5 proc., a gdański z 7 Pancernik ten wysłany został w z~lązna 6,5 proc.
~u z grotącem niebezpieczeństwem WY·

· W dniu wczorajsz.ym faszyści włoscy
w liczbie kilkudzieslęci'u zeibraU się
przed miejscowym domem ludowym socjalDstów, gdzie poczęli śpiewać piosenkt
faszystowski 1e I rzucać obelgi pod adresem socjalistów. Na tę prowokację wypadfo z gmachu kilkadziesiąt mlodziet1ców, którzy rzucili się na demonstrantów. Doszło do walki, w rezultacile której w stanie poważnym odwieziono do
sz.pi~ala 3 faszystów l 4 socjalistów.

buchu noWYch rozruchów w Palestynie,
I w związku z generalnym strajkiem ara·
bów. Strajk ten powstał, fak wiadomo,
na zll'ak protestu przeciwko osiedlaniu
sfę żydów w Palestynie. Dochodzą tu
władOOtości, że arabOwłe bez przerwy
~iefe
J
odbywają wiece, na których przyjmują _
.
•
•
•
uchwały, głoszące, że strajk ich trwać snuerł:rq i .snirsz.:~e~rem
t
New York, 4 hsfoa>aid.a. ·
będzie aż do ZWYCaęstwa, to zn. aż .do co
ifTelerrram Wła.sny .„Expr.eiss.u"),
fnlęcia przez Anglię deklaracji BaHoura,
IWedł~.g wiad·omooci z Guatem.ill, w
• !
uznającej · Palestynę za siedzibę niarodo· ciatgu całego dnia wcz()ll"aijsz.e·go trwały
wą . żydów.
wybuic!hy wulikanu Sam.ta .Maria. Wybuefłspor'leró111 s~ia.
C'hom tawarzyszyły sifoe zaburzenia atl.cdź, 4 ~d.a. · s.tawdd, ZWl?'.oiu oeł dJlą · Ol"g~oji ~~
mosfea-ycz:n1e i burze. W mieście Queet.
,w tych dniach „Republilka" d<)n.io~ła,l <:zycli ~ ebPQrt~ zbo~owydh. · · ~<>
,
Paryż,· 4 listopada. sal ena.ng>e bm.za wyrząidziła wi.eUilde s7llto·
~.
że
iiba
prz,emysiłowo-ha.n<Uow·
a
~~l~iU
·
tych
~w~
•.
n~ipraw~didb
(Telieigir.
am Własny ,,Expressu").
0
dy, a ludność w popł1o:ohu iprneniosłia słę
podjąć ma aktję w ki.eronlku rozibudowy 1ni.ei 1eszcze ':' pr~ym ty~odn~u O<gbo1W dniu wczorajszym 111Ja jednym z n.a pola. Dotychczias llla1iczon'° 20 zabi.
systemu zwrotu .ceł. Dotyeh<::z·as bowiem SZ'9!11~ ~.sta41i.e w ei ~-spt.ra'W'l<eb .·!'~~,~za.wre-, dworc&w miał miiejsce niesziczęślliwy wy tych. Bliższych sikó.d nie możn.a illlSŁ~,
1.. •
b
ł
-.. L • • • cł.z.eniiie ~ona
wcze
y, l'~
. t. ._ „ po- gdyż wszystildie połączenia 1te1e~rafic~
%W'l'otem ce ł ()loJęte
· y y w UWJlleS1eruu ~
• . d
. ' K> ore. 't6
b' '.
. padek. Na· dworzec ten iprzy1ec1lllill
do przemysłu włóllcie.n.niczetgo· barwnilki'I 0~ zy~e . o~~kw„100~ero~~na zo cią.g, 1ctóreg•o 1Prusa.żerowie mus.j.e.Li przejść i itelefonicme są z:itlszczone. Rząd •l"IOZ..
i. chemiilcailja. A.koja izby · przemysłowo. amzaqia eJólb CJ b
"Wi•za. przez tor, by dostać się na iper0tt1. W te§ począł aktję ratunkową cNa do{:Imięt;.eł
0
handlowej ma zaś ~. c~u ł'Ozszea:~ ~će
tet~
;'ełos
d
'tata
~ę
d~
rąlt pro ch~ill.i ~adł · n~ .stację poc~.ąg pośpie6z- nieszczęściem ludności.
teg,o· systemu irówuu.ez ~ ca wrową ba- dcz:_J.~ .• 0..A.. •
~
ny 1 zabił na m1~ 4 [udzi.
eł
u~Lvw zwio·za.
.

'Jfutfian

%DJrot siaDJefl ,;elnę,;li
dla

1

1

1

:.r

w P~dbnj\ att<aię podjęły ostatnio rówmet i organ.i.ucie
handJ(YW'O-TOlmezie, Z

iniqa~ który~~

w

--··-----

~iedzi.ał~ " ~- .,llr•elnrasil

~1-1 -· 'f '*·~ .si>.eOJailna ("(~'°
renoia.
•Na konfe:r.e.ncj.i tej U&talon.e. ma.jĄ być
• • • - - • •.- - - - •
su (B) te.l·efonuJe. .
, -: · -~ '.
? 1 el.._ ~ -•
'
.
.
. ~ ,
"
:
Wczor~ }Vieezor~m : o • gooz. "1.0f.e;J
- Zaczekaj na mnie, ;wrócę za chwi1
'· , l'ddt,;4 li'storiafla. · ·pr:zechod~IJ uriCą~Krucząl.2t-1etni Broni- le.
'·
Wojew~dzikt urząd ,śled~z~ w Łoozi sJ~w Wdroniew~d ,ze sy.r.ą 'nar~cz?ną.
Wsze~'f.~n . id?;br~:~Y. Po paru m!nuotrzymał meldooek o katastrofie autpbu- 20-letni.ą tteJ7ną S9!bc~~sl<~ _?n~om~ t~eh ·.ci~1rnma .narzeczoną jego· ogarnąl
sowej na szosie Sompolno - Kalisz. ·
Woromewskfego w1e.~z1eh, .~ "t1ery1 on mepo:kói; Wesż.la d? bra1!1Y• gdzie zasta
Auto,P,us . ten, zdążając do Kal~s~a. na'·~apa~r 1!1ela~ch~1Ji, dą_tu! , ~e Sl'f~ od !~. leząc.~go ·Wo,r~m1ewsk1e~o. _Na krzyk
skutkiem~d t!re!{tu moto_r.u, ud~r~ł o •stup · sam.«:>.bóJ,CZeJ t śrr.1.IęfCI. ~tfą ~o! · która Jern~d~1exł doz?rca. Prz~w1et10n? ~o .do
telefoniczny (został strzaskany.
przed 5 iaty ~th:ifa się kwasem s1arcza-1 P?bh~k1~go szpitala, gdzie po. c1ęz.k1ch
Pasażerowie w liczbie 14-tu osób do- nym. Wczora! pod~zas spa~eru .z nar~e- c1eri;>1emach zma~ł. Lekarz stw1erdz1ł za
znali dość cię.'.:kich obrażeń. Wezwano do czon~ _Woromew:sk1 zd.radzał wielki nie„ truc1·e kwasem siarczanym.
nich pomoc lekarską.
pokóJ r przyi11ęb1enie.
'
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I
narse,~nn
ŁMt, 4 llstop<ida.
·i ·,:~ / · ~·. ;, ·. . · .„ ,„).- l' , '·~
' ; .:.
~· _
,
Dzisiejsza „Republika" doniosła o
;, ;
: i i Ąr .1 •
I:.„· · +i'd~~-~·~·ę•~: '. ~!11€1e
s~o?ójstwie w domu .:Przy wli~y Cegłel1,!. lJ
~
< w
i
ó ił ' d0 mane1 2,
bramie teJ ka mlem cy W go„Warszawski .k?respond.ent „-r;xpl'e;:,. . pewnym_~omenc e zwr c silę
dzinach wieczornych strzelit sobie w

być s1ę ma ';" DUIJl.~er&~! ,prU;tnyfłui ł' ,,_,
1

Zas'lrselił si~
li' 6raD1ie
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f. .',

'

'
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·

r
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w

skroń jakiś mężczyzna, którego nazwtska nie zdo1ano ustailić gdyż nie miał on
przy sobie żadnych dbkumootów osobl·
stych.
J
Samobójcę przewieziono 00 szpitala
św. Józefa, g-dzie walczy ze śmiercią.
w toku dochodzenia policyjnego dzł~
rano stwierdzono, fi desperatem jest
niejaki Józef 1\fokrosiń~k·i (Kaliska· 6).
Przyczymą jego rozpaczliwe·go kro.
ku byiło niezgodne pożycie z żsmą.

.EXP'lt'!!~·

!

'

•

au9wpgpy:g;ac

Wzrost ·naład.un Smierci · człowiek nie pokona!

ków kDIBiDWYC·h

zdolność
transportową

przekracza

Jtlarconł twiardzi,·żB

zmarli prz1z długi czas czuja co się dokoła nich dziBJB.

Wiek XX nie

dał ludzkości

genjusza.

jest zupe·łnem zamar.ciem. tvcia. zupel-,
nem zniszczeniem żY1ącej 1stolv. czy td
·możliwy jest dalszy Pt:WllY rozwój orga•
!1o"'i~ftsuenle fa6oru
,nizmu?
i Słt!Cł ft!Sf ftonicc:~nojc;fq
. - Nie przypuszczam. bv śmterć mo-i
fłospodorc:~q
gła zniszczyć wszystko. ~rzek~n.anr Io.
,
stem. że człowiek PO śmierci zv1e JCSZ·
\\; swoim ciasle omawłall~my na tacze bardzo długo, odczuwa co sle dok~
mach „Expressu" sprawę katastrofalnela niego d~leJe. ~ pełne! świadomości
go braku wagonów, który daje się we
zżywa się 1 buntuJe przeciwko temu, to
znaki ~ok ro~znle•. ~ matematyczną n1echca go zakopać w ziemi. odczuwa ból
•
mal śc1eslośc1ą w pierwszym okresie Je-1
zjad~nja jego ciała przez robaki.
\V wywiadzie poruszone bYly niesieni. Brak ' wagonów paraliżuje przede. lo ~ą straszne r.zeczv, w~dają si~
:v:sz~rstklem normalny bieg żyda gospo- tylko sprawy postępu techniki. kcz i
n1eprawdopodobnem1, ale ~m1em tak
dan.:zei::-o. które zwłaszcza w Łodzi doz- kwestje ogólne, absorbujące w ostat11lch
t~ierdzić na po<ls1awi~ szere~u bada(l
naje w~kutek tego całe-go szeregu wysoce .:zasach umysły ludzi, j. z te1rn właśnie
f11ycznych. I dlatego Jestem uorąc)„m
w~ględu wynurzenia jego zaslugujq na
szkodlzwycli wstrzt1sóiv.
zwotennikicm budowy krematoriów. U.
. Przemysł łódzki. który I tak Jut wsku naJgłebszą uwage.
o:arly odczuje ~I s.~alania .. ale .bó! krót~
~~~tb~J~!',~L le~~;~i~~~z)e!{~~~~d~~w~= .- \Viedza uwolniła ludzkość nd stra
k1, bardzo. krótk~. Nie bedz1e. s!e Je?n~k:
komplikacje związane z nleuregulowa- szJiweJ klątwy:. „W pocie sw~l!O czoła
meczył w!ele. ~te~e ~ni, do1>ok1 ostatn1ai
zdobywać ~ędz1~~z chl~b _swći'". Czyż
nym dowozem surowca 1 opalu.
}ego ciała nie umr~e.
komórka
uwol~v
Jest.:
memozlr\':ośc1ą
f~kty~zm\
za/eta
kolejoweg-o
. Lwia część taboru
-:-. Czr. pan pochwala wielki postęe
Jest obecnie eksportem "'ef.!la. o Ile z je- n 1 ła w: ludzkość od innej straszliwej kląt
_
_
cyw1hzacJ1?
clnej ·strony zjawisko to zbawienuy wy, klątwy njeuniknjoneJ śmiercj? - Pochwalam go, Jako człowiek natt..:
:wpływ wywiera na stan naszego bila n· kJ. Potępiam. jako człowiek kulturalny.
su, o tyle żnowu z drugiej strony komPostęp cywilizacji podnosi coraz to nopletnie dezorg-anlzuje rynek wewnętrz..
we warstwy do góry. ale w nedzy po.
r •
~~
ny. kt6ry w pewnych momentach pozbanajszersze masy u dołu. Postęp
grąia
~
powsze~hwlany nawet bywa artykulów
cywiljzacii. to zubożenie mas. oostęp CY.•:
l'I
nego użytku, w pierwszym zaś rzędtie
wilizacii ...:... to coraz wicccl bezrobot„
naprzykład weg-la.
nycb, coraz wiQccJ glodulacvch żofad•
słabi I mocni,
przystoine i piękne
. Szczwpfość naszeio tabom kolejoweków. wyna I ezleni e JedncJ maszvny daje
s7mpatyczne
- apat7czn1· I eaer·
·
rujące, i cza·
go stnn ten pogarsza jeszcze więcej, tempracę trzem nowym specjalistom. a rów
gicznl,
bardziej, ie mimo depresji iospodarnocześnio pozbąwla pracy JO,ciu robot"'
kt6ry • wa• choć raz w
~ 6;;ci~ :;~r::;0 g::ł::!~
cze!. praca kolei polskich stale wzrasta
nlków, c;łotąd zatrud11to11ycb w tej dzie,
t_vciu nie był paiaeem w
mę:lezvznę?
niewieki
a rnch pociąg-ów I liczba ładm.ków staie
··
dzinte.
rękach 1mvslowei. kaprvś·
Spos6b ufarzmienia
l sy~tematycznie się powiększa.
- Jak1'e obecn1'e wynalazki oczek1'wa·
nei 1 iaiadkowel kobiety?
P.
na
nała<lunku
cyfru
Dowodzą ten-o
takowego zobaczy w prze·
J
l'• ne są przez świat nauki? ·
Odwieczne to zagadnienie
pięknej zmysłowe! aymIC P .• z właszcza w porównaniu z latami
- Teraz, w kolejnym porządku rze•
'
atrakci~
fenomalnit
test
~
·
"~·
uięt•i·
fonii
poprzednleml.
czy, musi być tnalet1ona metoda rozIV
Ogólny dzienny nafadunek we wrzeBI G ,drabniania atomu i, w moim resorcie,
' ~
..,
śnlu 1929 r. w~·nosił przeciętnie 19„374
!1 przenoszenie fal elektrycznvch orzez. ra.·...!:..<--wa~on ó w' lS-tonnowych. podczas gdy w
11
1
t.'· _. • ...
r. 1928przec'
sam ym
tym
· wynalazki,1 nad którvmi' si~Cl.'JWa
I. djo
18,384 "'atny nafad
llnek W,1 nlósłwtylko
pranjejsze
.„. e;:i1cuje, a które będą rnog-ły przvnieść Judz,,;
gony, a w roku 1927 - 17,000.
kości .bardzo, bar~zo ·wiele. I mvślę , te
·
·
·
·
Wzrost wyikazuje równie! tranzyt.
wynalazki -te bęuą ·dokonane. l)redzej
-· ~ . ~ --> c·-~,.d
We wrześniu 1928 r. wyniósł en d~lt!n,
czy pó~njej.
___ . . _,_ _ _.,,.,„~- -~ :..- nie średnio l ,260 wa~onów, w r. 1928 b
h kt.1.
J • d0 t
N.
~
1,235, w r. 1927 - 1,131 wagonów.
yc • urzv awją sfę
ie na ezę
Wzrost ten, jak wynika z zacytowaw przepowiednie. Gdy ·przed latv obwie
·
· ·
nych wyżej cyfr, jest stały I systematyśtiłem, ie prześle przez Ocean Atlanty4
czny I przewyższa on zwiększenie śr0cl- 'r ~
cki wiadomości za pośrednictwem eteru.
ków przewozowych ko1e1 polskich. zaró' bez żadnych drutów, uważano nmie za
.. , r ·-. wno parowozów, Jak I wag-onów, ornz
śmier,;i ll'Upraiiię wariata, a przyuajmnieJ za nieooprawprzyrost nowych linH koiejowye;h, które,
nego marzyćiela.
.
iak wiadomo, budowane są w temple pod~ias pofoDJonia na 'fufłrusu·ludolodu
W roku 1914 ogfosifem: za~adn!enJQ
bardzo powolnem. Wskutek tego na gł6Jeden z wiel'klch światowych myśli-i Posłuchano tej rady, a wnet potem telefonu bez drutu Jest rozwiazane.
wnleiszych szlakach powstają często bar
- Jak się pan zapatruje na doświad•
dzo poważne trudności transportowe. Po- wych opowiada na lamach dlienników clemność zaczęta zapadać i już nie było
·
czenia Einsteina?.
nleważ zdolność przepustowa ważniej- zagranicznych wstrząsającq pr;.:yi:;odę z dos·yć światra do strzału.
dobroza
należv
uwatać
Einsteina
ramie
dotknęła
Baskarayi
r'eka
Nag1e
do
lowiecki~j
wyprawy
swej
ostatnieJ
zostala
kolejowych
szych linii i wczl6w
Inia myśliwca. Ostrożnie wskazywał na czyncę ludzkości. Powie ktoś. że wy.
ostatnio doprowadzona do maximum - środkowych lndyj,
Pewnego dnla wraz z częścią wypra potężny, dokładnie widoczny cień, kt6- nalazki jego nie mają żadne~o oraktycz.
dalsze zwiększanie naladunków i ruchu
pociąR"ÓW stanie slę rzeczą wrost nie- wy cały ranek czatował ów myśliwy w ry zwolna zbliżał się do ich stanowiska. r.ego znaczenia. Dotąd _ nie. Ale on
• ł . I sr d.v w najbliż..
· · s konczy
· · nie
na .· dzikie kozy.
nadaremnie
skwarze
h dstłumionym od wzruszenia przec1ez
d 'k l Trochę
.
p
moz. 1.1.wą.
1
jego sie urzeczywistteorja
czasie
szym
Wszystko więc wskazuje na fo, łe rzy powrocie z po owama, przewo :n: g osem in us powiedział:
- Bengalski tygrys królewskl, Ludo- ni, a że to nastąpi, nie ulei?a dla mnie
Ctalsza rozbudowa sieci kolejowej i PG- indyjski Baskaraya, zabtądzil i droga
wątpliwości, ·wówczas dopiero ludzkość
·
·
lad!.„
wlększenie taboru kolejowego stało się trwafa zamiast godzinę, trzy godziny.
Myśliwy rozdrażniony tern powie- Myśliwiec zrozumiał wzruszenie ·zwy zrozumie to, czego dotąd nie rozumie.
już dzisiaj palącą .ka.ni~C?l!.C?.Ś~~ą g 9~pGdział iklka przykrych slów hindusowi, kle odznaczającego się sLinemi nerwami I zrozumie, dlaczego Einsteina uważać
darczą.
któremu twarz w jednej chwili pokryła hindusa. Wszakże za kilka minut tygrys należy za dobroczyńcę, W teorii Jest to
l
musiał rlojść do ich stanowish, a przy
j słe chmurą obrazy.
Po powrocie do obozu, wszyscy my- 1powiększającej się ciemności, nawet wszystko skomplikowane i dla laika nie
śliwi wyruszyli na wieczorne polowa-, strzar zę wszystkich strzelb r6wnocze- mal nied-ostępne. w praktyce zrozumie
śnie mógł dać pewność tylko- żranienla to nawet analfabeta.
nie.
dlm IJ11óru.1 sAaulinl!u
Kiedy wyruszono, niejaki Sardar M1r tygrysa . .A wówczas i wierzę miałoby • - Ei~stein Jest jednym z nailbardziei
Pisma doniosfy, te w r. b, orzyznane
nieprzeciętnych umyslów dobv obecnej.
będą d"vie nagrody pokoiowe Nobla, za, . który bs-1 kierownikiem wyprawy, dość sily, ażeoby się rzm„ić na nich.
- Czy przypuszcza pan. że z rodu
W owem miejscu majestatyczny króli
Dokonać ma tego · parlament norweski zbliżył się do myśliwca i powiedział mu
Ju ż w po łowie listópai!la. Dotvchczas nie że to niedobrzL·, jeżeli na niebezpiecznej dżungli zatrzymał się na chwilę, pod- ludzkiego może wyjść nadczłowiek Nit·
sty.:-;J;a ć o kandydatach do tei na~rody wyprawie pan11je nieporozumienie pll- niósł po·tężną głowę, wietrzył w stronę , sche'go, czy też myśli pan. że wsoółcz·es
to te ż trzeba przypomnieć. że w roku między dwoma jej członkami, że więc myśliwych, wydawał się niezdec-ydowa-1 nn ludzkość nie może wydać z siebie nic
.
ze::zl ym wysunięto propozvcie ;iadaria przydałoby się, aby myśliwiec powie- ny. Wreszcie zawrócił w stronę dżungli, ponad zwykłą przecietność?
- Narodziny genjusza niezależne są
słów hindusowi. sunąc po~oli i stawia_'.ąc, jakby z namy.~::- 1 ,,: ral owi R. Baden-Powellow1. skau- dział ki.lka przykrych
od żadnych okoliczności. Nie.iednokrot•.
słem potęzrye łapy,
rr,wi naczelnemu i twór~Y skautingu, PC•- rayi.
Myśliwiec uczynił zadość temu żąda- . ~rz.ez k~lka se~un~ myshwl ~pogląd~ nie spotykałem si~ z opinją, że SP·ółczes
iv ::;irnląc dla niej cały szereir rząu6 n,
które, choć formalnie wntvwu na wy• niu, wezwał do siebie obrażonego hi'ndu- h. \\-Za.Je~m.e pa s1cb1e z. uczuciem ul~1, r.y, zmo.tterja]jzowany wiek, bez żadnych
hór nie mają, jednak opinja ich coś z,na- sa, z.łożył swoje rozdrażnienie na upał az dop?k1 c1en tygrys~ me rozpłynął srę dążeń i ideatów, nie może sprzv :ać na·? p
d l · k Dl
rodz"nom
słoneczny, a w słowa swo~e wolótł kilka zupeJme w przestrzeni.
1.
na: cz 0 V.:1e. a.. .aczego · o:
- I znowu mieliśmy szczęście - 0 •
bardzo pochlebnych· uwag o bystrości i
czy.
1
1 zło- ro'zumie myśliwskim Baskarayl. pod dezwał 'się 'jeden z ciatu)ących myślig ąd .iest na . łupeln1eJ n1e~lusznv. Jeś!i
Obecnie po międzvnarodow~~
cie skautowym, którym skautin~ święcił wrażeniem kiórych <>czy b!ndusa zabły· wych' - ale jak wytłumaczyć przeczu- gen~'!sz ma 51.ę narodzić, Ziawi sie w mumnł~l sprzyiaJących warunkach. Ale
cie Baskarayi?
swe pełnolecie. kandvdatura ta Jest sły Jak dwie latarki.
- Na niektóre rzeczy trudno znaleźć trzeba pr:yznać, ż~ mimo ~vszystko,
Przed samym zn.rokiem wyprawa doznów aktualna. Zlot ten bvł bowiem naj
bardziej wid~n:ym spraw?zianem hrater sięgla zarośli, gdzil.l rozstawiono strzel- rozsądne ob;aśnienie - oupowiedz!a~ wiek 20 nie wydał Jeszcze 2enmsza.
-:- Więc pańskim zdaniem ni ema orst.w~ mfod~1ezv •. będa._oe1 oodsta~ą ?:>- ców, którzy w milczeniu czekali na po- Sardar Mirza - Baskaraya ma coś z w~
ko1u 1 dobre1 woli pom1ędzv narodami. jawienie się zwierzyny. Nagle rozległ chu zwierząt dżungli, na które poluje od hecnie na świec~e nikogo, kto mógłby
się c!'chy szmer. To Baskaraya przy- 1dztecloństwa. A może wasza europ:!jska zas.fu.giwać na m1ano nadczłowi ~ka?
- Niema. Niema go ani w nal\c::e ani
' pełzł do ich stanowiska i szeptem oświad mądrość lepiej to wszystko wytłumaczy
zakończył Mirza z ironicznym uśmie- w literaturze, ani w polj!yce. Wiel~ iuczył, że trzej strzelcy, którzy stali w
Czgjajcle
tern ~iejscu, powinniby si~ cofnąć do, c~em na wargach poczerniałych od tu- ~zi ludzi się że jest in ac ze.i. Złudy te są
.
•
J(;?r.~'.{ płonne - zakończvl swói wy· .
U dru~tei:;o. z a~ośla o 20 k~okó"':, J:m on ma . c1a betolu.- ·
St. Kat.
, · ; w ,, J wielki Marconi.
l
przeczucie, ze tak będzie lep1eJ.
"

naszych kolei

Guglielmo Marconi, s.renialnv wynalazca radja i laureat Nobla z dziedziny
fizyki, obchodził w ubiedvm roku 50lecie swych urodzin. I na ba!1kiecie, wydanym w swej willi, udzielil zebranym
i)rzedstawicielom prasy niezwvkle in~ercsującego wywiadu na temat nr1yszłości ludzkości, na temat życia 1 warunków brtu do Jakich dojdą soołeczeństwa
rozwoju
na drodze swego ustaw•czne20
1

tak ,. brzmiało pierwsze pytanie. skierowane do wielkiego wynalazcv.
- Próby Carrelsa w dziedzinie sztu
crnego wskrzeszenia obumarlvch komó
rek. lub tet próby Stejnacha. z których
dziś pokpiwa pocichu carv świat. przypominają walkę z wiatrakami~ kt6ią toczył ongiś don Kichot. Usuniecie śmierci
Jest njemożliwoścją. Przedłużenie tycia
ludzkiego - to bajka. na która dalą ste
brać tylko naiwni. Nie przecze. że racjonalne życie może spowodować. iż ludzie
będą dłużej czuli się młodvmi i dłuieJ
żyli . ale tu mote być tylko mowa ·0 kil·
ku latach .życia.
Wiedza techniczna kroczvć mote na
przód siedmiomilowymi krokami tworzyć będzie cuda. ale nistcJY. w naiśmiel·
szei swej fantazji nie potrafie sobie wyo·
braZić, że kiedyś śmierć zostanie poko·
nana.. Wszelktl) próby w tym kierunku
są zupełnJo bezcelowe.
- Czy przypuszcza pan. te śmierć
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Ł6dt, 4 listopada. Na 11tektórych podwórzach zamia.st skle- mądrości lecz raczej podkreśla specyfł. Piotrkowska uilca ..• Czy znajdzie sie pów - tnaleńJ'kie ogródki, otoczone żela- cz:.ny charakter tego odcinka głównej arlodzianin, 1't6ryby nie wiedział gdzie jest :memi sztachetami. Domy cz:rste, ładne. . terj1 nasz~go miasta.
uJiea Piotrkowska, gdzie sie zaczyn'a i Na klatkach schodoWYch kolorowe wiCięźkie, przysadziste gmachy. K-0kończy, jakie są jej przecznice w śród- traie. Na bramach tabliczki:
·
lonja niemiecka. Panowie z grubymi
rnlc.ś~!;t i t. d. Nazy~amr, ją ,,sercem
„Dr. X.", ,.Adwokat Ygrek".
łańcuszkami. ~a brzuszkach.. T~mpo o
Łodzi , ,„.centrum mzas~a.„. „P!Ync.ypal·
Mieszi.~an!a gustownie urzadzone. nie- 50 proc. mme1~z~. Im bliieJ Placu Re~mł ulica , „glównq m;teriq 1 Bog w}e jak które nawet luksusowe. Charakter bar· monta tern mme~szy ruch. Mieszkania
jeszcze. lecz nie kazdy chyba zdaJe so- dziej wielkomiejski.Tempo życia niemniej czyste, elega_nck1:.
.
.
ble S'lr~we z te~o,
, szybkie niż na odcinku przezwanym przez
Na podworza~h płyty kamienne. Na
czem !est ta ulica t!J-a naszeJ?o !1fias1a. nas „Kończynami". Lecz wszystko jest, bramacp n~pisy. ,,llandtarzmn wsttW
_ Jeśh. zec::tcemy uz~ć poetrcklego ~o- ~da się, bardziej wypolerowane, wYgla- wzbrom~Y. •
.
r6wna_n1a, to rzec mozna, t~ ulica Jak dzone. Razi mateńki parterowy budynek, . Pata... ~k1, zazdrośnie uk!Yte za zieleezlowi~k ma SWQ twarz f SWÓJ cbarak~er, przy rogu Przejazd, wtłoczony między mą drze'Y· Obok przykucnięte, ~arte~-·
odr6imający Ja. od fn,~yc.h uli: "':' ludzi. kolosalne gmachy 0 europejskim wYglą- we ~omkt ze skośnemi dachami, slęgaJą. ~zy nie zauw~żyhśc1e, ze I'~ny na- dzle. Oaza wiejska wśród łódzkich dra- cem1 do okien. Potem .płoty, fabryki.
stróJ panuje na Piotrkowskiej, a mny na P"~zy nieba
I nagle Cegielnianej lub 6-go Sierpnia?.•. Niby ci „.
•
, .
stoTJ li
sami Judzie, te same domy, sklepy, okna
D31l~j o~ PrzeJ~zd.u i AnCf~eja sprzeNowy
świat, nowe życie, nowe temwystawowe, a jednak inny wYgląd, inny cznosc1 takich znaJdz1emy o wiele \}'IęceJ. po. Nowe twarze, nowe domy. Inny ruch.
charakter - zupełnie coś innego!
Lecz oto rozpoczyna sf.ę nowa faza Coś się nagle urwafo.
Szczególn;e ulica Piotrkowska upo· Piotrkowskiej uliey Coś się sko11czylo I coś się zaczętó.
l!abnia się do :>ostaci ludzkiej, ro;i;pa.daJej !!lowa,
To Plac Reymonta - pr6g Chofen.
;'!!C się Jakgdyby na trzy wyra~ne czę. która w tym wypadku nie jest symbolem
EGO.
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łci:

glowe. tuMw l nofd.
Zacznijmy od k01iczyn. Jest to cz-ęśc
ciała ludzkiego napozór najmniej ważna,
a jerlnak bodaj najistotniejsza. Od nóg
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dramat dziewczecla, które J>Oświec.a
wszystko bv odnaleźć ukochanezo
człowieka.
Przepojony słońcem i
zdrowym posmakiem tt1-0rza. ten cza
rowny romans miłosny wkrada się
gleboko do serca widza. Miłość ry.
backleJ dziewczyny i cyrkowca.

najbliźszy

program

LUłłY.

'l"radi«:zne
•••lironomicznedo . .-m· - - - - - - - - ·
w br skuiki
ku
U
U

szybkoM, tem110.

tak dobłtnie uwidocznione w koilcz~naeb
Piotrkowskiej ulicy na jej odcinku
'
miedzy Placem Wolności a Zielolll(.

I

Łódź.. 4 listopada.
- Ja już wiem o co chddzf. Ktoś łlaźniB
. Roazina Pilipczalków oddawl}a stynę- wlar. ~orzalkę do zupy odpada po

ta na całych Batutach z pijaństwa. Wia- chw1h namysłu pani domtL
domo byto, te stary filipczak, jego żoAntoni, nie mogąc dłużej utrzymać
na, dwie córki i trzej synowie cenili wód- powagi, wybuchnął śmiechem.
kę na-dewszystko i niemal dzień . w dzień
- A więc to twoja robota.. smarkaurządzali u siebie libacje. Prym pośród czul - wrzasną? stary Filipczak. - Zanich wodziła najmtodsza latorośl, 18-let- miast poczęstować rodziców, robisz , im
szalone tempo tycia,
ni Antoni.. Mlodzieniec ten wczoraj za- jeszcze zmartw"rertie.
• pulsujące na tym odcinku. Nie uda się robił kilkadziesiąt ztotych. Część tych
_ A wódka z zupą jest niby zta?
wam powstrzymać tej wielkiej machiny, . pieniędzy przepił sam w knajpie, a za
składającej się z tylu dziwacznych kół resztę kupił kilka butelek wódki l przy- Zoba,czysz, blainie, jakle cl sprawza jemnie zazębionych!
niósł je do domu.
włę Ianie! - denerwował się ojciec.
Z bramy wYPada jakiś człowiek. Nie
furta to godzina t-sza po południu.
Po stronie głowy rodziny staneta Je.
pyta o. nic, lecz rozgląda się_ przez chwi- Antoni :postanowił splatać figla swej ro- go ~ona i wsz.ystk!e pozostal~ dz~eci. Ąn
lę TlO iezdtil i nagle wskaku1e do pędzą- dzinle 1, korzystając z tego, te w kuchnt ton~ ~nalazł s!ę V: groź,neJ . syt.!acJI wobec
ceg-1 tramwaiu, który wnosi go gdzi~ś na lnie było. nikogo, wlał całą przyniesioną szescm przec1w~1ków, którzy po.c7.ęli go
Batuty. Z innej bramy wychyla się o- wódkę do gamka zupy. Ody wkrótce okładać stoł:kamt.
gromny wóz, naładowany torem. Z prze- wszyscy zasiedli do obiadu i pani domu
Młodzieniec, dotkliw1e poturbowany,
ciwka - rolwaga. O kilka domów dalej podała z.upę, stary Pillpczak pociągnąflschronit się wkońou do sąsiadów. ktobr>·ka. A tam - traKarze, uginający się nosem i oświadczył:
rzy wezwali doń pogotowie.
pod ciężarem kolorowych pak. Zewsząd
- Czuję gdzieś wódkę, ale jej nie wiLekarz udzielił mu Pomocy.
towar rozchodzi się po calem mieście, dzę!
·
używając w tym celu wszelkich możliwych środ:k6w komunikacyjnych
~
od zbiedzonego ~:;~~~· do auta ckźa- ' ~
Odcinek too to „nogi" Piotrkowskiej U·
llcy. Jej najruchliwsza cześć. Wyjd:tcie
w Południe, w dzień powszedni na róg
Piotrkowskiej i Cegielnianej i przyjrzyjcle się zbliska twarz.om zaaferowanycll
:przechodniów. Spróbujcie wstrzymać
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Z W.M'Szawy do11i.o,szą:
C1ekawy list wpłynąił
do widzmału
zdrowia magiistiratu.
Oto pewien b. z:DJMlY w Warszawie

inży.n.ier zwraca się do wła.dz zdrowia z
p.ropozy-oją„. urządzenia
łaźnii rzym.
skkh. J.nżynfor ten pisze, iż waży 120
ik.g. Jedynym radykalnym środ'ki em odr-

tłuszczen:ia dla nieigo jest zaiźywanie łat
in.i rz:ym..c:ilt1ej. M yśLi jednak nie tyllko o
sobie, a1e i o pooohnych grubarSach. Nie
wszyscy m1a'}ą prze ci eż mo~ opłacić
wysoką cenę,
pobieraną za wstęp do
łaiźni w i.nstytucj1ach prywatnych. Z tego wynika, ż.e mag~str.at winien w swo·im własnym zakr0s:i.e urządzi.ć
łiaźnię
rzymską, g~zieby wstęp kQ1Sztt0wał ki:lrka
dziiesiąt gr<l'sz:y.
Lisrt pruka.zamo d'O załatwientia ko..
misji saniiaxnej przy wy~e.

odJrrodzony potężnym blokiem oficyn.
Ł6dt, 4 Mat.opada.
- Pani ieS't urocza. Nawet najwięk I Kafa(łtrola ~utobul!lo11na
Przejdziesz. po~wó!Ze i oto. znajdujesz
Działo eię to późnym wieczOTea:n na Jsza obeLga. hrzmi w pa.n.i ustach, jak naitł
•:
I} W
sf~ w. noweJ dz1~ln1cy, zda się w obcem ,prtednim· pomoście w.a gom tr~wajo~e goa-ets~ pieszicro~.
•
pod Witloem
m1eśc1e. A w kazdem podwórzu
. g.0 P. Władysława s., pra<:o'W!lxdk~ b1u-; . . Dz1~wczyn.a, n!e chcąc słuchatJe~
.
Wilno,
lis·toipadla:.
składy, sklepy, warsztaty.
rowa i:adą.c d" domu po całoozLerunei l daLszych wynua-zen, zanuierzała wei;sc do
N
.
.
1slk' 4
•
kil
od
1
W mieszkaniach również - skfa<ly, skle- ""'"acy' '7'1•<neł.nie nie zwracała uw"'<łi na wiagonu. Młodzieniec, Jcorzys>tł\!~'ą<: z te- w·;_ ia szos;ie m~usz~go '0J 0 • 12 moł. ..t
· mładei:ro
r
•
wi;
•
-& •
•
....ł
•
wya.arzy1a
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Jest ort może niezbyt proporcjonalny do
Panna W!adzia, me mogąc poh~o- pol1qantow1 - l ~u~ m?itłem &tę po-bamo
Dziś i Ct.dzieninie o 8.30 wiecz. ·
całości, gdyż kończy się już przy An- wać oh~zenia, s-yknę.ła przez zęby·
wać. ?"rud.no, taki Już 1es,tem •••
WIELKIE WIDOWISKO.
Od dz!~ ceny zniż<.ne. Damy wchodzą do cyrku
drzeja. Niektórzy odcinek ten nie nazy- Idio.ta.:·
s,.p.isano. ~u pr9tolkuł.
• •
wają tufowiem lecz brzuchem. Niechaj i
Młodz1.enrec, ura.dowam.y, że W'l.T'eSZ'W.cZt01ra1 kochliwy
młodzienias.zeik, bezpłatnie, wyj a śnienia w afiszach. - Osta.!nfe
7 dni pobytu • cyrku. - W środę i w czwartak będzie.
'
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G111antycznv arcvtw6r ducha ludzlcieito. rdyserii kapitalne~o Clarence Browna. - - Fe1cynufllca dramatyczna in•cenizacfa największeito w dziejach ludzko§c:I
pochodu nędzy, tądzy. namięłn'lści i 1za!et1stwa. _
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godz.
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I obędny strach ... Ja chce

szkoda mi we z beznadzicJności mego pofożcnJa.„
umierać, a jednocześnie wiem. że nikt... W tym celu proszę pana o zdoł11ego w}'•
1
I
jr.ikt..• mnie j.uż nie uratuje ..• Tak mi mó- wiadowce, któryby mnie nie opuszczał
wi zimny rozum .•• Ale buntuje sie we ani na chwile ..•
- Dobrze - odparł 13ell!n Po krót·
mr1ie prainienie życia i ono każe mi rakim namyśle i nacisnął guzik jed11ego 1
tować sie do ostatniego tchnienia...
Opuścił g'lowe na piersi, utkwiwszy dzwonków, znajdujących się na biurku....
- NOWY SZATA N ~ODZI
- Niech panu moJe 1.-1tlanie nie wy„
nieruchomo wzrok w błyszczących noskach swych lakierów. l3ctlin odczuwał daje sie dziwactwem. Smicrć mojega
POWIEŚĆ KRYMINALNA Z ŻYCIA ŁÓDZKIEGO
intuicyjnie, że Robertson nie mówi mu brata uczyniła na mnie pjorunuJace wraNAPISAŁ DLA .EXPRESSU" JArt STAR
wszystkicgo, .że ukrywa przed nim du- żenie j wsączyła w moją dusze jad nic•
żo. Postanowił jednak nie badać go na- pokoju ..• W wirze interesów zaoomina.
razie szczegółowo ze względu na silny tern o tern wsz.rstkiem, ale gdy tylko
ej
zardzewjaf
na
kół
rpc•minał zgrzytanie
STRESZCR~1E POCZĄTKU POWIE$CI.
stan podniecenia. w jakim znajdował si~ zostawałem sam, poczynalo mnie napa•
s.zybstować widmo „NiewidzialneJ,!o". Dzi.ł,
Do polleJanta. pelnlacero slużbę przy osi. Atak przeszedł jednak bardzo
nieszczęśliwy człowiek.
zblc11:u ulic PlotrkowskteJ I 6-go Sierp:i!a, ko i po chwili twarz Robertsona przybra . - Co pan zamierza tera.z robić? - , gdy w „Grand-Cafe" oiworzylem gaze•
I d
I
:podbiegi Jakiś starszy silnie z.denerwowany ł
te i wzrok mój padł na to straszne oglozapytał k-0misarz, łagodnie.
• Jegomość I PQ!ccll od&>rowadzlć sio do urzę- a norma ny wygą ·
- Bardzo przepraszam... panie komi
- Mówiłem już panu, że chce słe szenie - wybiegłem, Jak szalony na ulf... ·
du śledczero.
w urzedz;le tledczym, przed~tawiwsiy sarzu••• To nie ja, to mówi przezemnie bronić, mimo, li zdaje sobie ziróry spra- et; i dopadłem do posterunkowego_... Zda
· ale komisarzowi DelHn<>wi, Jako Rudolf Rołem sobie spraw~. że od tej cltwili na
. bertson. pokazał mu oi:loszcnle w te.:le
kriźdym kroku może muie dosięgm1ć
nastePuiaceJ treści: „RUDOLFIE ROBERT·
ręka „Niewidzialnego" i dlatego nit
SON! 1iztS PODZll~LISZ WS AlJTUJ~A
,. NJrWliJZIALNY". Starszy pan oświadc:a.
chciałem sam udać sie do urzędu ...
·• te ów ,.Niewidzialny" zabił w Berlin'e !tgo
Rozległo się dyskretne pukanie efo
~~ ~ brata. a teraz zrozi I Jernu śmierci-. *dl 2
drzwi i do pokoju wszedł przotlownik
wówczas ukazało się w „Berii.ner Tagcpclicji śledczej, Karol Kryspin, zwany
blar' DOdoł>ne o,loszenle.
brata RobertS•XJa prze.:Jstawla
Smlerć
dla swego małego wzrostu „Kucvkiem·•.
alę zagadkowo. i:dyż ZIJ~t:ila ina Sl>l W;)doKomisarz wziął go na stronę i wska·
. ' ., wana atakiem serca a•kurat tc;:o samego
zując oczami na Robertsona, wtaje1111U:.. :.. - d11ł1 na ł.lc:tt, aap()wiedział J• Nicwl·
czał go szeptem w sprawę,
.,.. - działny"
,.- :~
"r~„ ~~"ł „ ~·'*'
Tymczasem starszy pan, stanąwszy
~ -,
Lepiej panu?
; - --=- przy oknie, z ciekawością przyglądał si~
•.. ~ - Tak„. tak ..• To nic ... przejdzie temu, który miał go bronić przed n1ewi•
dzialną a groźną rę.ką ,,Niewidzialnego".
chciwie lapal ustami powietrze. Ale ja
\\'idać nie poczuł zbytnjeg-o zaufania.
tit: Stl\d nie r•1sze ••• nie lló!de ..• Pan chce
do niepozornej postaci detektywa, gdyt
prowadzić śledztwo. a tymczasem „Niesły
pój<łę,
Nie
pe chwili rzekł w przestrzeń:
widzialny" mnie zabije .•.
szy pan? Nie zrobię stąd ani jednego kro
- Przepadło ... Jutrzejszego poranka
Ja już nie zobaczę ..•
ku .•. Wasze śledztwo nie obroni mn'.e
przed tym potworem! Nie chce waszego
Mówiąc to, machnąf desperacko rę"'
- "'!-.
ikdz:wa, nie. nie, nie!...
h poczem westchnął cieżko~
--.:1
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~~ Olos Jego slu-·ał się chrapliwy i przy
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LYA DE.PUTTI
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t w.eneryczne.
P• p.
Przyimu1e od
.kw_arc:owii.
kwarcow-. Oddziel·
PO 1• 1 R .... CI• n
PrzYJm. od 12-2 przyjm. do 10 rano
na poczekalnia dla przy1~u1e od ~odr. g.8 do l rano .
""' "
i od 4-8
i 71/,-81/, w.
8
2
d - -8
-. 1 s-~ wiec:z
Pań.
pnylmufe od ~ wleez6r.
dla pań spec. od4·5
.w.
o .J
wn1edz.1 święta 9.1
w n·edz,od 11-2pp. GABiNET KOSMET LEKARSKIEJ
8

u I•

CEGIEL "iułA"""
nn

29

Gabinet wenerologicz111
D·ra

s.

KANTORA

„

dla leczenia chorób skórnych
wenerycznych i moczopłciowych

Doktor

Dokt~r

dla niezam.ożnJcb

o

„.,.

•

O

:I

12-s
I

Dla pań od S - 6 Dla pad oddzielna ·

P. Klinger ~DIDWiej[lJk ;:· :~:· S B~Enł. 4 ttiiWiaiiki ;;11~1;;~; 1 t-ekarz-.oen-tvsra
1
MarKU~·
dok~~:/~.
:::„~~Q imię
111 ua11rb~ nokOJO\VBUD 9::s~cJ:~
f~~e::::~
chorob:NoRZeHf~e.tttn:z!zs~łosh
łaskawego ~ ~ "
~eneryc~nvch
I .nu ~
u
VI.
kWąrcowa.
Ilf r1UmO"'a
mAoczopłeio~h .z~alazcę
"ł
kr:} b~~dti~~\~~~~~en~z~~~~nle PIOTRKOWSKA 99
Lec:zenle

lampa

cnailzJ

Odd
11
12•
z. e aa uoc:::ieOd 1-2 w Le.:znicv (Piotrkowska 152)

~~:,~ d~ ~~d.d0

fAKSóWKA. Chevrolet kryta na cho
dzle prawie nowa z now<Xlu wyjazdu
zaraa; do sprzedania. Wiadomość ulica

&w· BmllJl 12, m. 1.
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ZAGUBIONO PORTFEL z
Teodor Paljocha.na
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ul. ndrz:era 5 1tow pod wskazanym adrasem z deku· i ~ U a. VV
•
powr6. C: I a.
jPictrliowsiia51
s_nentóv:.
TeL 59·40
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Wczoraiszakra/u

Wędrowny

liqowe w

J(RAKóW: Garbarnia - Czarni 3:2
'(t :O). Ora na niśkfm poziomie. Czarni

wyst:włll bez Nastułi. Bramki dla Garba rnf uzyskali: Mazur, Joksz i Smoczek.
DL. Czarnych - Piłat i Reyman III. Sę
dzlowa ł p. Słomczyński.
KATO\VICE: Pogoń - IPC 1:1 (O:O)
Gra r6wnorzędna. Je-dyną bramkę dla Po
goni zdobył Mazurek na 4 min. ))rzed koń
cem wyrównał Buchwald.

Sensacyjna

porażka

legii poznańskiej

Znana rdużyna poznańska Le~rja, bfon\Ca udział w roz2'rywkach o wejście do
Li2'1 pokonana została w dniu wczorajszym przez B-klasową drużynę poznańską L!va w stosunku 4: 1.

zdobył zespół

s. cwarszawa>
"· z. Z\VJCiężi'

pubar „Expressu"

Widz. Manufaktury ,., od6fnopotfifti<fi •a"'o-

Po kilkudniowych walkach zostafy,bów fabnrcznych o puhar Expressu. Dzię
wreszcie w d1nfu wczorajszym ukończo- ki temu zwycięstwu Widzewska Manune turnieje klubów fabrycznych o puhar faktura przeszła do finału. Sędziował p.
„Expressu". Pierwsze miejsce w turnieju Andrzejak. OEYER - ZJE~N.OCZO!'JE
z<lobyła druiY'lla Widzewskiej Manufak- 2:0 (ł:O). Mecz o czwarte 1 piąte miejtury, która okazała się najsilniejszym sce w. turnieju. Z~ycięstw? W!dz. Man.
zespołem wśród klubów fabrycznych. Z zas.Juzone. Bramki zdobyh Milczarek i
innych zespołów popisał się Oeyer, który Klimczak. Sędziował p. Orajwoda.
WIDZEWSKA MAN. - KRUSCHEjednak pechowo wylosował już Wldze~
wską Manufakturę. Popisały -się również ENDER 5:1 (3:0). Zasfużone zwycięsdrużyny Gentleman i Kruscheendera, two Widzewskiej Manuf., która znacznie
zwłaszcza ostatnia jest niezwykle ambi- przewyższała przeciwnika. Sędziowat p.
tnym fair graJącY'lll zespołem. Wyniki Rettig. Turniej został }uż zakończony.
wczorajszych sP-Otkań o puhar przedsta- Pierwsze miejsce zdobyła Widz. Man.,
drugie - Kruscheendcr, trzecie - Genwiają się następująco:
WIDZEWSKA MAN. - OENTLE- tleman, czwarte - Geyer, Piąte - ZjedMAN 5 :2 (3 :O). Dalszy ciąg tumi-eju klu- lfJOczon~. szóste - Poznański.
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Katastrofalny spadek formy
.
·

da<li lu~sni.:•ęd:~.
AZS warsziawski .zdobył p11erws~
~e)s.c-e w og61n-0pol'Skich za":'odach
ruczych, rozegir~ych . w dnJu wcrora1•
szym w Warszawie..M.~trzem kuritoW}'.,DI'

tuc:-

j

tostała

p. Kuirkowsika.

Plakkabi krakowska

zdo6g'l o mistrs.oslDJO
!lolsfd.
.Jak Już donosiliśmy odbył się W
dniach l, 2 i 3 b. m. turniej klubów ~Y.dowskich o mistrzostwo.
Drużyna łódzka Hakoah zm!erzyfa:
się z Mak kabi sosnowiecką, ul egając jej
w stosunku 1 :O. liakoah łódzki został na
zawodach tych znacznie skrzywdzony;
przez sędziego, który WYQa\Yał b. mylne rozstrzygnięcie."
W finale zmierzyfa się Ma,kkabi kra·
kowska z Makkabi (Sosnowiec) zwycie
.
żaJąc ją w stosu 2: 1.
w ten sposób 'krakowski' Makkabf
zdobyta tytu~ mistrza Polski klubóW'

.
Ostatnie sp.otlkanie ligowe ŁKS-u .za. 1 wystarczyło to jednak by z.awi.nił bram. ry ła<Ln.ą główike. zam.i.eszcza pił:kę w Slat żydowskich. w
W ramach jubileuszu odbyto stę to• •
linńezyło się zasluż.o!IU\ po.raż!ką drużyny lkę oPUS2'Czaiiąc niepotrzebnie świątytn.i.e. oe.
łód~Hei, która n.i.e p.otirafiła zakończyć I Rea.isumui3<C powytue stmet"dzi~ na- 1 Odtad toczy się 1ałowa ~ra )rzery- warzyskie spotkanie między reprezcnawe~o tryumfalne~ pochodu w leg.orocz ' tefy fesizcze raz, te <:ały zespół LKS-u wana ąd cz.a<Su d~ cz-as1;1 nruep.ar 'a;dert- tacjami klubów żydowskich a Wislą za
mi.ał ni1e:DWyB<le sł.aby d:zień 1 a.a przegra tamemi clkr~-ylkam.iktpulb.ticm°1Cliił P bł ad I kończone zostało zwy'cięstwem Wis.Lv:
nei kampanii łigowei.
ą w stosunku 3: 1.
I<h-es.em sę~go,. 6ry pope .n
01.ieoniie nadz.ie!e tych którzy wie- . ną zasłużył.
.
d . ' i i'kiem około 20 mll11. gw1zda po rzu~e a?t w
W t.a 6ro ł
2"zyli w to :te LKS. ma s:n.nae zdobycia
Wspan·1ały
~. napastników
~ tl'6- ' mLKS01lle'-UnczdieO'bgdły"-j~~
~p:r~ilri.
pierwszet!o mi.eis.ca zostały całkowicie w pi.e~$zJn r~
y ·u!Mulll\ę r..,Aą.
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St)'.lowo gnl; po2'.'lll;ni.acy oop.iero w puje niezwykLe kry·tyczny mom.enit pod !letfde111iczo "' :fzl.oft O ""
~ n.iubyt wesoły, jetela również zwa
mie.
bramil<ą LKS-u: Rodoje'W\5ki cenbruj~,
tyć te była t.o pierwsza w bi.eżącym se- ostatru.ch firzydztesł~ ~tnuła<:h.
Sztokholm: w dniu dzislejszvm star
W .tym to ~r~s1e. a·~ak pdkazywlł Mila ru.eipofrziełmie 'ry'hi.ei:~a z bra.mki,
zonie przel!rana li.gowa ŁKS-u n awłas- 1
inym hois'l«u. Drużyina ł6dm nie m<>źe 1wspa.nLał.c: p<>Ciąi~ntęcli& 1 cefowa wspó - a oa-c~y Cyll od!b11a pi.łfk~ ta.lk mefoT towal w Sztokholmie w biegu na 3000
tunrue, że ta wt.a-cza s1ę do S<LaitikJ LKS-u. mtr. Petki•ewicz, który odniósł WSPJ.·
_
jednak wnosić do nilkogo tad:n)"<=h pre.;. ~aoa z hDl)ą pomocy.
łensj.i: Gra}.a &łaibo, nawet b. ~ab~ pre-j ~ cią.~ reoszty meczu \Yar'ta. girała Od ~ chwili LKS. t~a~ głowę, po- nialy sukces zajmując pier~sze m;cj.
zenh.11ą<=. saę .nad . ~z ~ we ró~t ni~~~~ nerwowo i mało efelk .ezczetó~ ; gi~ pope:J!iuaqą el~entar- sce przy b. silnej konkurenc11. Cza.s Pet
town1e ~ Jiak Ilię to gc-ywa "li gl'a'c;b mi- ne błędy1 Ja&iń.Ski mia.st nag.ami gora r~- kiewicza wynosi 8.53,4. Drugi Mag-nudwszv~~ich niema.I hn;ach.
Isen 8 57 trzeci - Lindgren 9.08. Zawokama.
Ni.em.ail ~la Jedenastka czerwoctych str~.
wlz ~ołu pomamłkiego a.a!etałoby Dopiero w osst.aitni<:1b 30 min. tempo dom pr~ypatrywa?o się 25 tysięcy
przeiywa widocmy spadek formy. Na-1
we1. ri.adlko zawoozitoea dOS1konała na?- w ipt~zym n:ędzi.e wyiróżni.ć ni.eiwy- d,ey maoemie się zaostrza. ŁKS. energi- dzów. Zwycięzcy zgotowano owację.
Wynik Petkiewicza gorszy od regól par~ ohron.n.a .~S-u . grda W: dniu kle 'J)r.zyrbomne-go i stylow~o b.ramlk•- cmiq ąiakuje i ma narwet ®i·Iac.a dcg~wczora~zym poniJZeJ sw-e} zwykłei for- 1irza FOl!llfowida, 'kt6ry m B<11ku sytu.ac- «l}"C'h obzji., li0C.z osibre sbrzały napastn1- kordu polskiego 02,07.
1fach ipo~wyoh był wprost n.iezró k~ ~erwony<:h bądt idą w aut bądt
•
•
•
my.
łf
s.tadą się łupem bramk.arza Warty.
•
. J~yll:{~ w p1ea:vs~1. f>?łow1-e uwe>: l wm.any.
'fW rta rewa.n:żufe się kUkoma efek~
.a6w 'J>llśni-e~z~ ~hwde m1el1 CyH,. Galedc1 ) Na <>bronie 4W:e~y był Ft11e1, w poI
· talk · Mi[ lki!Jka!k m· br
l Król. lecz 1 ct gracze po paUZie do-, m·oą sutilepa.zv Wrv..eieehewlilu. aczko!„
Po wczorajszych wynikach tabela I·
~<J· keń 0
a. '
stro.i[i się oal!kowicie do gry swych kole- wie!k i sikrajatl Ptt"zykVdti i Szerfilc.ie II do t<?wneinu .a a.??1•
brze 'W"VUl'i.-zali się ze swego zadan.ie.. llll ibradwurK.i-0~ ' w11reszci.e sędkz:~ Bo „~ 1 gowa przedstawia się następująco:
gów.
St • br.
Gł
·erowa meczem y•·
zawo y.
„~
1. •
. na~s. ła b.szą czę:tc;ią
Be~rz~ziue
a •
er P'·t
Klub
naile?$i Rodoiewsikii, Kind0- nadwyiraz umi.eóętnie, poipełin.ia.iąc zaleci
W .atattru
ze
23 · 31 60:43
1) Garbarnia
sp~~?_u ~odziki-eg} h~ł ~ dnt1!niwc~~l~t~~ ta i Sz.erłlk;e, Stalińislk.i i Przybyn słabi. wdie dwa błędy prz.ez cały cza.s gry.
23 30 56:35
Dowiódł ;a'k morm•a nie reaigować na 2) Warta
Osi.bat.ni papieywał &ię tylnro świe~i.
i:s
n
aitail\,, . t6ryl ca~-· ,_resa
29 41 41
ikr k' ,_ 1 " •
.
t • W • technkzmemi
prawie wca 8 l!l& oo!SJKU,
:
·
24
S.
K.
L.
3)
1
g.cuel')1
1
zy
głwp1e i be.zs.enisowne o
·
ns ami
go ł
I
· · K ól
p
:35
60
27
,23
Cracovia
4)
m;po~
fanatyCUlie
pr~ji
~ię
P?dać
~
za~~~=
n~e
W.~
J.ako caf.o-ść
ni'k.a ize~~:e so!.~a ~:eptaw~~
22 27 58:43
5) Wisła
bdione1 putbhc:zmcści.
nl~ te
ła &ę nad~~·LKS.
pomysłem
· r tu
b ł
.
Droży.ny wystąpiły w ina.stępujących
przewyżs~a. zaCZl!l'Je
•
Y o nie or nnym
22 27 51·32
6) LegJa
Pruib~ gry nieciGa.wy, chwilami składaoeh:
l<ir61 n<a lewym łączniku czuł się nie
23 20 43;5~
Warta _ Fontowkz, Ftieil!·iel, Nowi- 7) Polopją
sWOtio. zaś Sowiak ws8cułenc dłu.U~o nudin.y.
23 18 41:46
D01Piero ipod koniec drugiej połowy dki, Pnyłkuoki, Woiciechows'k.i, Sz.erf- 8) Po1od
pa.uzowM6a zatracił oa~ c1*ak•24 18 59 :63
gra się nieco otvwd>ła i obfitowała w du lkiie L RooojewsOd, Kn4ioła., Szerflkie II, 9) Czarni
ter gra-cza ligowego.
21 17 33:44
10) Ruch
.
Jeg 0 prymi~Y'W':1e posunięcie, nieobli- ~ init~eisująeych mom-e11>t6w podbram- Ptt-zvbvsz, S.t.ialińslki.
21 17 36.:47
• · ~: Mila: Cy;LI, Gałecki, Peg.za, 11) Warszawianka
czone wysuwrue piił<!Jk n<a skirzydło spira- kowy-ch.
23 17 31 •47
w .a,rta zdoibywa pier~za. broadcę. TU! Tlt"zmiela, Jasiństki, StoUenwerk. Sowi.ak 12) I F
wił.o, że pr.awa &trona aitaku CHTWOO)l'Ch
'
• ' •
1'4"awi.e wcale nde iooi.ał.a, tymbardziej, w czwartied a .u.cie pr.zez Przybysza :kt6 Tadeuszewicz, Król S1edt.
13) Turyści
22 16 29 :52
- - · __
te i Stoloelnwerk mił mów nieiwykle
••••-•
słalbv dz.iet\.
Ni.e let>iei działo się na lew~ stronie
Podróż dookoła
~
'71lł
;,
ait.a~ ŁKS-u. Kn-ól czyM co mógł lecz -,
druagng
-rze-srana
zaslnaona
<iaslkorui.!e ikrvty musl.ał się ograaii.czvć
SO-letnieeo ~vfdistv
•
....
iedvni.e do killku wypadów.
Miejscowość Selestas w Alzacji, go•ódzkleł
Siedź j.aJk z:resrtą na ws.zysit:ktch osfaPo zmianie stron Polonia z miejsc~ ści obecnie niezwykłego turvste. Jest
Warszawski korespondent (H. K.)
łlnich m·e.cz.a.ch, kifilc.a razy k0ipn.ął soMe
przYiPuszcza groźne ataki. Napad Polon1! 1 nim niejaki Emil Korn, którv tam przy.
piil!k~ t;o&tę pidlY.iegał i na ~ym ogirani-czy ,.Expres!>u" donosi:
z w!elkiem zainteresowaniem ocrekl- gości bezustannie na polu karnem łodzian 1był na rowerze, wyruszywszv z Marł~ si:ę 1ego rola we wc.zora1szym spo·t!ka• • wane . spotkanie Turystów z Polonją za- i wreszcie Ataszewski zyskuje pierwszą sylH.
.
.
ni.u .
Selestas jest jego miastem rodzinnem
Jetelli <ł;O t~? doda~ r6wniież, ~ 1 kończylo się zwpetnie zasfużonem zwy- bramkę dla gospodarzy.
i dlatego tam pierwszą z1ożvł wizytę W.
Polonj~ w dal~z~ ciągu atakuJ<e.
Ta.Muszoe~z in:iJJał ruezwv:kle słaby cięstwem goS'J)odarzy, którzy byli praTuryści ogramczaJą się do~pa<lów swej podróży dookoła francii.
dz!.eń, to mic dzi~n~ ~resztą, że ruipad wie przez cały czas gry znacznie lepPodróż ta n.ie przedstawiałaby nic
maro groźnych. W 25-ej mln: Krug1e: daSZJtll zes1>0łem od Turystów.
LKS-u był prawie n~wiidoczny. .
Niezwykle ciężki teren był przeszko- lelklm strzałem w !Óg zysk~Je zW'Yc1ęską 1nadzwyczajnego, gdyiby nie fakt. ż,e f.
Piomo·c była sto.~kowo !1a1leipsza
częśC:.ą zespołu LKS-u acz.ko l":1e'k i o.na da dla młodych graczy łódzkich w roz- b:amkę dla ~olonJi. ..Polon1a w dalszym mil Korn ma obecnie lat 80.
ciagu ma d1:.zo ok.az1 1• podbramkowych, 1 Pom1mo swego sędzjweg-o wieku ewijaniu akcji.
nie miiał.a swe)!o inajlepszego dni.a.
lecz. Tury~ci bromą się doskonale a pod · mil Korn zdystansował zupełnie nasze.
pnewaznacznej
dość
mimo
Polonfa
od
lepsi
J~,ci i Peigza znacznie
Trzmieli J!ir.ająice<;!o hez głowv, i pchaią-1 gł w pierwsze! połowie nie fes! w stanie komec da.zą z.a Wj drel~ą ~en~ d_o ryró'Yk go 60-letniego piechura Jackowskiego,
zdobyć bramki. Kahan ł Kubik bronią narla. co / m SI~ . e n~ ?IC Jlf ?~ zdobywając w swojej podróżv rekordyi
oe10 się ni.epobrrelmie d.o at.alku.
2: me P._ ega JUZ .z.miam{'. ę z owa o~ doskonalę, którychby się nie oowsty.:.
~Obrońcy ŁKS-u j,11'ali b. do1brze do wspa1t1fale.
ni
kl. t
• d
d ł · · d
·
nrzeirwy. Po pa.u.z.ie Gał.er.Je-i niei,.ot.ruib-1 Natomiast Turyści zdobywaf-. jedyną brze n. Rutkowski.. ,
U Tmystów naJfep: iym ~raczem był zi nieJe en .nio Y cy is a. orzycze
~e wyisuw.ał się naprzód pozostt.awiia.iąc br:amkę do pa·.tzY w ostatniej minucie
o CyLLa. &a..PJ.ego o!erwszej wfowY ze strzału Prankusa, Kah~m. będący Jednym z .taJleit>szych na okazuje wył.urną pamięć, świetp,y; Iw.·~
&amef1o niedVllll$JQnow.ane,g·
/
mor i nienaganny apętvt.
.
.
~
w tvl~.
1 ~ M„~, umiejętnie wykorzystał błąd Kisie- bolsiku.
Mila 111i.e miał du3Jo trud.ny<:h piiłek, lińskiego.
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Chlca20, ~ "'s topada.
zbrodniarzy l mętów chicarowsklch poruszony Jest do głębi zama·
chem, dokonanym wczoraj wieczorem
·na włoskiego bandytę Rocc Naggio, do
któreio strzelano kilka razy w chwHi,
gdy przestępował próg pewnego sklepu
kolonjalnego.
Jedna z l:ul ugodzi.iła towarzyszącą
mu matkę, kładąc ją trupem na miejscu.
:;~
Sam Na~~lo oclnLósł bardzo ciężką
s0wietów'', dok c.oywujący raidu dookoła świata, przy.
„Kraj
aeroplan
Rosyjski
rano l w beznadŻlejnym stanie został od był obecnie do Nowego Jork1L
Na zdjęciu: ,,Kraj sOwietów"; zdjęcie to dokona:wieziony do szpitala, ~dzie zmarł.
samolo tu, szybującego nad· nim.
innego
z
jest
ne
Mordu t~o dokonano niewątpllwle

;.

Świat

na tte

.....

zw~czzjących ~ę ~~~~~~~L~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~rachunków

ldf•OD flemo„tmfe

irup zbrodniarzy miejscowych.
W związkµ z tern oczeku·ą zemsty
zwole~nlków Naggio, który byt królem
opryszków l szantażystów chicagowlklch.
Miał on na sumieniu nlezllczon.ą
Ilość przestępstw, jakich się doouścił od
roku 1922. Morderca zdołał zbiec nie-
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Pani Charmian London, wdOWa Po słys.
~f ' n~ pisarzu Jacku Londonie. objetdła
rv• f&I
...
obecnie stolice Europy, wygłaszaięc od,.&

czyty

.

O

wielkim

lwyID mężu.

I .._

poznany.

~RJfe pr~11fa1:łólftł

6. duftiotoro ..titnru

:Jedna ulasftall'iona.
drptła sftasnno no 6anf<fę

i„„ ·

Kowno, 4 Jj.stopada

·~ · Primaibaaerina Ka.ralli. ptzyjaciółb
Wa1dema.rasa, była przyjadółlka w. księ

I

oLa rosyjskiego Dymitra, ied111ego z 74- 1
b6jc6w Ra&putiina, wysiiedlona zoota.ła z i
glla.llk Utwy. Artystika ud.alia. się na 6ła~
ły ieobyt do Berlina.
Pani Kurlis.z:te, artyisitlka teatnt r.ail'O-

I

C!owego w Kownie, również wi-eI.tu pr?Y ;
jaciółJ<ia Wasldemarasa, skaz.a.na na stałe ,
()ISiedlen.iie na wsi·, Z.O$łała ułas'kaw1ona
na Skutek imterwen<:ii a:rtystów teatrów I:
kow.iie6sllmch i powróoiła jut do Kowna.
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Monachjum, 4 listopaJa
moniadliiskiei ~ chorych wy.
IDrTto znowu n.adttżyc.Jle na tle fał.
sze.rstw recept lekarski.eh. Aresztowano
pięciu łełkuzy i czterech fa:rnul<:eutów,
którzy wbrew zakaz.owi zapi5ywalt 1 wy
dawaili skrycie pacje111fom narkotyki.
Kasa chorych poo.iiosła stratę na kid.
ka.nucie tysięcy ma re1k, po-ni.ewa.i prze.
clłołon.o zarządowi ponad 2000 recept,
wyclanyioh na J:e1karstwa niedozwolone.

.w

W dniu jubileuszu zarówki elektrycznej zademODStr()Wał Edison (x) przed prezydeDtem Hooverem (stoi w głębi z lew a) -oraz Fordem (w głębi w jasnem ubra.
CHRISTIAN EIJKMAN,
niu) w jaki sposób dQkonał swego wiekopomnego wynalazku
profeeor · bigJeay · na uniwersytecie - w
Utrecht (Holan4ja), otrzymał tegoroczq
,..grod• ·Nobla za medycynę. Profesor
Eij}aąq dc>konał szeregu doniosłych odkryć 'w dZiedzłnie witaminowej.
·

. -. A
Senomenarn• aea1· · a .•••.a eroRaah
_,.......,~--~

1

\V IabOratotjum doświadczalnem p.-zy o bserwatorjum astronomicznem w Chicago zbudowano widoczny na · powyższem zdjęciu przyrząd, podobny do latami
magie.mej. Przy jego pomocy można rzucać p.-ojekcyjne obrazy na ekran z odległości kilku tysięcy metrów. Przyrząd ten będzie służyć · dła celów reklamy.
M.Uwowk:te będzie on rzucał świetlne obrazy i napisy ua - chmury-

!1Ja€1iarin

lot6re zadecydować -ma ~rewę wyklucze

JAKóB OFFENBACH, słynny kcmpoZ)tor, twórca całego szeregu znakomitych ~perełek, dzisiaj już częściowo za.
, ~~an.y~h, . przypomn~ał. się z.nów E-.:ropt, dzięki od.nalezieniu w paryskieJ
Opera comłque partytury nieznanej do.
tychczas jego opery p. t. „RobiDSlln Cm•
:1:.!
--.....
czaw swolJD
, o czem ~ • .ios~my
_.,.
sie w „Expressie".
'Wllłl2 51' · *

b. pa-ez.e®ą lkomuniistycmea międzyna
rod?~ ,B1JJC'har~ i khllk~. iiinnyclt„„<>a><>- !

•

Dvaurg

.upł1ek ::
Dziś dyżurują apteki: Si.:kc. WóJdc-

6f:d•łe 111vd~lonu • ftosJi
HARR:IMAN SIMMONS.
zycuo~t~ prawro~ch z ~artj;i.. ~o kiego ·(Napiórkowskiego 27), W. Danie•
Z ~ dolll<JIS~: ,
&fti!Ydent giełdy nowojorskiejt zarz#f
pm:lmięcie giełdy na dwa dni, s~ie-1 'W in.a1J:>hz1szych dni.a.en zebrać s~ ma wyllcluczemu z. parit11 Buchatill11 ·będ~e leckiego (Piotrkowska 127), Ilnickiego I.
svajlJC się, iż środek ten przy~zyn.i się do w. ~o$k"WJ!e t. ~w. p.le~um centr~lneiJ k:~ prawid:opo~o-bm.e .wydali~y, . poą01?.n1.e Cymera (Wólczańska 37), Sukc. ttart·
· ~. ·'·
łmana (Młynarska 1),
. im&J.ii°1wntirol111e, parit]ll ~O~'\lilJ!sty~zne~-11.ak Trodlcii, z g:._a.nruc R_o~11_. s-0_wliedkiiei.
odprężenia sytuacji.
·
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