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Pacyfistę dziś być modnie,
szukać drabin,
I piętnować wojny zbra<lnie
I o ziemię tłuc karabin.„
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CENA NUMERU

Zot:h w o lg nopod
no bank w Buio1niu

Rabunek walut zagranicznych przez 4 bandytów

Bytom, 17 listopada.
Do skarbca bankowego bandyci niel.dni6w. Kasetka trafiła w ramię wartująZucbwałego na.padu bandyckiego do. mogli się dostać, ponieważ urzędnik, kt6 cego przy drzwiach jednego z bandytów.
konano wieczorem w śródmieściu Byto. ry posiadał klucz, wyszedł już z banku.
Wówczas bandyci skrępowali Jelitę,
mia.
W pewnej chwili jeden z 1D'Zędaik6w, i zamknąwszy dzrwi banku na klucz, zbie
Około godz. 7 mhl. 30 do lokalu Jelit.a chwycił kasetkę żelazq i rzucił zlil. Na lądzie pozostawili tylko wpoś·
,,Oberschlesische Handelabaak"• mie. iii w drzwi, chcąc zaalarmować przecho piechu teczkę z papieramL
szczącego się przy otywionel bardzo uli li!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!'!!!!!!!!
r:y Dworcowej, wesz.Io 4 oeobnik6w, kt6 .;;
rzy 1teroryzowali rewolwerami trzech u-

rzę~t~::z;::.u.pc>dręcznę kasę, bandy
eł zrabowali waluty zagraniczae, wartoid kilku tysięcy marek.

Protest rodziców
przeciw.

godzinie poltcyjnej
dla uczniów

Lecz sąsiedzi nie tak c~ule
Nad Pokojem głoszą pteczę:
Ten _ rozkładu sieje kule,
ów _ hoduje zemsty miecze.H

w s k orbt:u bankowg1n

znaleziono •er€e I mózd si. Radi€ZO
Berlin, 17 listopada.
wieliie wra
:i:enie wywołało tam znalezienie serca
i mó:zigu Stefam.a Radicza w skarbcu ban
kowym.
Podczas rewizji przeprowadz0tti1ei w
zbanlkrutowanym banku spółdzielczy:m
chłopów chorwackich znaleziono w je-

z Zagrzebia

donoszą, iż

dnej ze s!crytek skarbca dwa słoje z preparowa41e'llli
szczątkami
przywódcy
Chorwatów. Relikwie narodowe odduo
wdowie po Stefanie Radiczu.
Dotychczas nadaremnie usiłowano
wyjaśnić, skąd wzięły s.ię szczątki Radi.
cza w S'karbcu i na czyje polecenie wy.
jęto je ze zwłok zmarłe~<>.

I

ł.6cH, 17 listopada.
Przed ki.1'ku dnia.mi „Expreu„ doniósł o tem, te kuratorium łódzkiego okręgu szkolnego wprowadziło godzidtę
pe>licyjną dla uczniów szk6ł ł6dikicb. W
myśl tego zarządzeni.a ucmiom nie wol!1ofłcła 06vcsafo111a u zapośnłfia ~fi6ora
no ukazywać się obecnie na ulicach po
~odzi.nie 7-ei wieczorem.
'
Katowice, 17 listopada.
1ko, że w nocy znalazła się w hotelowym
Jak się obecnie ,,Express'' dowiadu.
Od szeregu daii od•hywajt\ się w Kato pokoju urodziwego zapaśnika. Mimo pro
je, rada kół rodzicielskich zwróciła się . wicach zapasy atletów.
te&t6w St.i.bora, wielbicielka po ataku
do do ministerstwa oświaty z memoria- 1 Z pośród szeregu zapaśników serca histerii pozositała w pokoju.
tem domagającym się złagodzenia zarzą- kobiet podlbił młody stude!Jlt agronomji,
Po północy do drzwi numeru zapuka
dzenia lcuratorium łódzkiego w tym sen jugosłowiański zapaśnik Stibor.
ła policja obyczajowa i wśród lamentów
sie aby godzinę poJi.cyiną z godziny 7.ej
Między adoratorkami
znalazła się i płaczu odprowadziła lekkomyślną męl"'zełożyć na godzimę 9 wieczór.
pewna mężatka z Mysłowic, która w zatkę do komisariatu policji.
Ministerstwo w najbliższym
czasie swym z.aohwycie posunęła się tak dalema powziąć w tej 2'ptawie ostatecmą
----

1łJ pofłoni

sa płes•i~otq atletv

Pnetlo prawda oczywista
Jest - zawarta w aksjomacie:

te rozważny pacyłista

Winien siedz•eć na.„ armaciel
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dla biednych m1eszkanc6w Łodzi

L~DŻ,

17 llstooada.
Jak słe „Ext>ress • dowladułe. wobec
nadchDdząceJ zimy masdstrat zamler.za
wystąpić do rządu z memorJałerę ~ mewykonywanie eksmisji z mleszkan Jedno- I dwuizbowych w cią211 miesięcy z.i·
mowycb. W roku ubiegłym zarządzenie
taki ezostało wydane, przez co zabezpieczono naJubotszą ludność Lodzi
pa zed utratą mieszkania w czasie mroiów I chłodnych poa:ód.
. Istnieje nadzieja, ie równłet w ro·
ku bieżącym zarządzenie takle będzie
wydane, co będzie dobrodzieJstwem dla
uboKieJ ludnoścL

Bierułtowach

odefściu

zdit\ł

JleroploneDI no DJ1J6r~eia
„.411>rlJJ·se.
·e sm1a1u
1oi pt~oia
ff 1
amergkańsk•edo
SIJ u~

Właśt:i«:if!le

domóDJ
opodatftufq sf1:
na straj: oenio111q
Lódź,

17 listooada.
Jak się „Express" dowiaduie. stowarzyszenia właścicieli nieruchomości w
Londyn, 17 listopada.
skich, przyczem zabrał ze sobą poz os ta- Ło~zi postanowiły w szczać . wśród wszy
(Teleiram własny ••Expressu")
ly tutaj ładunek futer. Ma on zamiar w 1stk1ch ~wyc~ członków akc1~ za op_odatLotnik podbiegunowy Ben Elison, najbliższych dniach po raz dru2"i urzą- kowamem się na rzecz strazv ogmowej
li1:dsłe sordanł•o111ana
znany ze swego udziału w locie polar- dzić podobną wycieczkę lotniczą i za- w Łodzi. Chodzi o to, iż straż ogniowa
.., ..€od•i
nym Willkinsa wyleciał z miejscowości brać ze sobą pozostałych tutaj 8 męż- zamierza przeprowadzić obecnie szen:g
Nome na Alasce na otwartym dwupla- czyzn i jedną kobietę, którzy znajdują inwestycyj szczególnie zainstalować syg
Lódi, 17 listonada.
nalizację świetlną, która ma wielkie znaJak się „:Express" dowiaduie. łódzki~ towcu i przybył do brzegów syberyj- się uwięzieni w łódce motorowej.
·• - --czenie dla szybkiego alarmowania na
towarzystwo opieki nad zwierzetami, za
v: vpadek pożaru, a ponieważ naibardzicl
mlerza, wzorem Warszawv i Lwo\\-a,
zainter~sowanymi w sprawności straży
ui ządzić w naszem mieście wielką ~e
są właściciele nieruchomości. nostanomonstracJę zwierząt. połaczona z pociło
dem przez główne ulice miasta.
wukrviu
w
wl~zieniu 5ind·8inlł wiłi oni we własnym zakresie noprzeć
usiłowania straży ogniowei.
Pochód zwierząt, psów. kotów, kCJui
W związku z powyższem. w bieżą
i t. d. ma na celu zaprotestowanie pr1,eNew York, t I Ustonada.
przeszmuglowanie do ceł broni i wytryciwko barbarzy(1skiemu obchodzeniu się
W dniu wczorajszym oolicia wykry- chów, następnie przez wvwołanie krót- cym tygodniu odbędzi e sie walne 1·cbraz nimi. a w pierwszym rzedzie doma- , ła widki_e sp.rzysiężenie. zonr~ni~o'Yane kieg? sp_ięcia pogasić światła w ~i~zi~ nie właścicieli nieru chomoś ci. na k t fir~m
gać się będzie zniesienia przvmusu ka- I przez w1-:źmów słynnei;i:o w1ez1ema w mu 1 zbiec. Przywódców sorzvs1ęzema ustalona b ę dzie wysokoś ć stawki. j :-,ką
gańcowego dla psów, tembardziei. że od Sing - ~ing. pod New Yorkiem. Ookoło osadzono pod ostrym nadzorem w po- dobrowolnie wpłacą wszyscv wła~ c i1.: 1~·
le domów w Łodzi.
dwóch miesięcy nie zanotowano w Ło- 2.000 w1ęźmów planowało masową u- szczególnych celach.
dzi ani jedne20 wypadku wścieklizny. cieczkę z więzienia. Zamiarem ich było

Oemonstrac~a zwierząt

/

drueteeo sran11

Katowice, 11 Uatopad&.
wa~.
W
pow. rybniokiego w J Po
ojca inaistarszy syn
mieszkaniu na~órnika Polnika Pawła strzellbę ze ściany, chcąc poznać jei kon
zdarzył się strasz.ny wypadek,
oharą I strwkcję. W traikcie manipulowania hroń
którego padło dwoje dZtieci.
wwaliła, raniąc śmiertelnie 8-letniego
Po-ln.ik po powrocie z polowania po- brata, któremu kula przebiła głowę i z
wiesił na ścianie w pokoju, gdzie znajdo kolei zraniła lekko drugiego, 9-letnie~o.
wało się jego troie nieletnich synów, na
Na widok tego strasznego wypadku
bitą strzelbę, któr~ zapomniiał wyłado- oiciec dostał wstrząsu nerwowego.
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Byfoby necza. cie~av:ą zb~dać PO.
Pr~ed kliku dniami w Wl.edniu zda- niego swego syna swoim następcą I Pro wymóc to na Austrji w drod.te warunprzezwisk. 1ak1~ posi adają llcho4zenie
pokojowych.
ków
rzył się, dość pospolfty dzisiaj, ulicz-ny klamowat go jako Napoleona Il cesa-1·
filmowe. N1ktby naprlY·
gwiazdy
czne
tzeczy
stan
cafy
f
uczucia
te
Otóż
.
Francji.
rzem
ka
na
~pad bandytów automobilowych
SJera bankowe~o. niejakiego Józefa Kan 1· Dżiecko jednak. z:abtane do Wiednia ' chcieli 'Wy1 yskać młodzi bamfycl auto- kfad nie ptzypuścU. że nazwisko J~cka
, dler~. któ_remu .zabr~no tekę z kilkudzie , przez dziadka, cesarza austrlackie~o. mobilowi. ~Vykraść . tw1 oki księcia.. · Oak~e je~t właściwe jego przezwisko.
1
wychowało się w Schonbrunnie„ a _wta- Reichstadtu i . potem oddać je F'ranc11 Oak1e mieszkał przez dluższy .czas w
· łięeiu tys1ącam1 szyhngów.
. Napad się udał, sprawcy uciekli, po- ściwie było w niewolf at do śmierci, za sowitym okupem: Zanim jednąk do O!dahomie, srdzie do testo stop111a przy.
tego wYkonania 'dosz1o, napad na ka~ wyki do· akcentu tamtejszych cowbodzielili się tupem i zakopali go w trzech która nastąpiła w roku 1832.
yów. ie po przyjetdzie do Nowe20 JorÓd tego czasu aż do dzisiaj potlty-. sjera zapre;wadził ich do więzienia.
rozmaltych miejscach. Policja jednak
•. stale .nazyw~ny był ~klahoma. a
ku
trumny
.
por~anie
bar~zo pręd~o wpadła na ich trop, I czne marzenia francuzów zwracały się . I bez t. go.· . iednak
skróceniu Oak1e.
w
prawdopos1e
byłoby
.nie
.Il
Napolepna
a
młodzieńca.
nieszczęśliwego
tego
do
5-ciu
dokonało
stw1er.d~lla. ze napadu
1
1
Charles „Buddy„ Roiers przydamlodz1enców, którzy zawiązali „klub · istniejące dotychczas stronnictwo Bor.a dobnie powlodłó. ~dv~. jak oznajmia za
swój zachował jeszcze z czasów
mek
dosta.one
są
, automobilo~~cb bandrtt~w", a przez na ~ partystów-we Prancii. marzyło zawste j rząd grobów .cesąrsk1ch,
„Buddy" oznacza w iarKodzieciństwa.
wszelprzeciw
zabezpieczone
tecznie
I
Paryża
do
zwłok
jego
0 sprowadzeniu
pady rozbóJmcze chc1~h . uzyskać
dobreg-o kole2'e. dzielne·
żołnierskim
nie
wła~:aniu.
ki,emu
wojn!e,
wielkiej
p<>
chciało,
nawet
i
.zyc1e.
,,uczciwe"
~a
ułądze
coś Jakby •• morowe'to"
towarzysza,
go
_
4~
4iQl@J"d •1 rn
~lubrst~w zamkmę~o Pod kluczem,
o charakterze
określeniem
.
więc
Jest
·
·
_
,
ptemądze im od.ebr~no i spraw~ pyfa~~
przyjacielskim i serdecznym.
ze
nie ~arta wztmank1, .gdyby me. to.
. .
pomiędzy planowanen11 dalszem1 napa- .'311
'!fal Sketly im1e swe. zachował rówI
"
- · · ' · · ·· ·
darni wykryto jeden. który, wprawdzie
•. Na„ „„ ,.. ni~ z ~zasów wczesne1 m_łodośct
ZOO armo ... · .
był niewykonalny. jednak stanowi bi·
p1eszw
wiec
a
Har.old,
on
się
zywał
u
n
l.ondu,
policłę
storyczną I polityczną sensację.
„Straszne, straszne, ~ttaszne!" _ po„ dómyśtee, ale porory wskazywały na czotllwem ~krócenm Hal: imię to przyl
Miańowicie Jeden z członków klubu,
nte~k nal s~ałe i zab~ysło
s,Óbie cafy Lóndyn. a druty tele- j'kontbinację · sJynnej sprawy R!~audina:, gne.ro
wtarzaf
rzemieślniczy,
zaledwie 17-letni uczeń
Józef Batsch, który widocznie Óył nieco I graficzne na wszystkfe strÓny świata rot . którego znaleziono zamordowanego w i degiem asm~j, Je ~ ~yc~nyc . ~any~ro1 1
.e. Y ehs okwt ieÓ , Je
koszu, a ,policja paryska dotychczas mo- ~ayu.
oczytany. zaproponował. ażeby przez I nosUy tę wieść straszną. straszną...
1
scemcz~
or
a
arn1e1szyc
namopu
jeszi
zoli się nad rozwiązaniem zagoadki
.
.
kanały włamano się do grobów cesarBo oto sta.ro sl.ę, te na Jednym z _auto- cze ~łvnnfeiszej sprawy Landru, który nycJ~ ' Nowego Jorku, obecme ira on f
sklch pod kościołem Kapucynów w Wie
~
dniu i to nie tyle dla obrabowan ia sa- busów, kur,su!ących na dalsze przestrz~ we francjf zóstał stracony za patenie do fthnlL
Ja.
przezwisk
pferwszyeh
z
Jednem
kosiebie
przez
mych trumien rodziny cesarskiej, .srdyż knfe;„ spo~!:zezóno, n.a dac:hu dgsyćtadu~lzwf-Ok pomordowanych
mesa Halta był z nieznanych przycz~·n
.
bandyci uznali, że kosztowności trudno ul._J, o.\vI_ą~any s:inuram:, a P zos w oiet.
Hall Jest z pochodzenia Ir.
,.Hamulec'',
zba
Nadpalone 'ko§cl poltcja oddała do
_
.by im było spieniężyć, al·e ażeby ukraść ny przez Jed.nego z pasazerów.
to tet następne jego przY.
Jandczykiem.
weo:;praw
ministerstwii
Szofer autobusu. stósownie ·do ptzepi- dania patologowi
całą trumuę ze zwłokami Napoleona li.
t „lrsher". Zanhn
„nu~an"
były
domki
1
Rernardowi
profesorowi
wnetrznY<:h,
zagub10biura
do
kufer
sfawił
od
sów,
. · Postać ta, jak wiadomo, owiana jest
historyczną i literacką legendą. której!•ny.eh i zaP(}m11ianych przedmiotów w po- Spilsbury, który bardzo prędko poznał, rozpoczął karierę filmową był tancebarw dodał jeszcze stynny przed woittą ticjf londyńskleJ, a ponieważ . bag-aż npsil że, w tym wypadku nie m;o ie być móWY rzem a że odznaczał się nlezwyle si. l'bdramat Edmunda Rostanda „O~lątko„.. bard z~ podejrzane cechy, policja zajrza- .o ibrodnł, gdyż ko~ci są cze§c!ami sz~i~- kiem 'tempem tańca - zwano go przeto
·
letu anatomicZfle~o. który mewątphw1e „Bakiem„.
, Cesarz Napoleon Il wlaśc1wle me la do Jego wnętrza.
dz.fee
Jeszc~e
był
Austin
Wllllam
Ody
.
lekarza.
iak)eg~
·pano~.ar. Był .to Jedynr s~11. Napole:ma I) I oto w teJ :hwili nastąplla chwila był własnością
Pozostały bowiem P1"ZY nim Jeszcze · kiem miał zawsze bardzo oowaztl;\ ml·
- · -· ·· 1 Mani Ludwiki austrJack1eJ, który uro-- ·.straszna. ··· - ··
1
„Dzla·
:dzlł się w Paryżu w toku 1811 w koleb j W kufrze znajdowatv się mocno nąd: druciki i haezykf, kt6remi lm§ci bY!Y J>0- ne. Dokucza Ho mu przezwiskiem
dif·
dnia
do
mu
pozostało
które
dzio"
zd
Wszystkie
całość.
jed'tlą
w
łączone
JedneJ
W
kobiecych.
ce został mianowany królem rzymskim 1 palone kości zwłok
r
,
·1chwili rozesłano age11Mw i naJS1Jnrtniej· szczątk! byłv. oczyszcznne ctt;mtcznfe, sieJsz'ego.
l księciem I~eichstadtu.
przyJa:O
festo
ZWl4
Aclena
Ricłiarda
preparodzaJu
Kiedy cesarz Napoleon J-szy z.ostał szych detektywów i ~ano zn<l:~ dz.Ienni- Jak to się d~ieJ~ przy tego
ciele Dick" a Richarda Dixa ~- °R'"h"
ratach anatomicznych.
zesłany na wyspę św. Heleny, d11ia, 22 j~-Om o \VYkryteJ „noweJ zbrodm •
. ·· .„ •
p '
·~"'li' •
Co to za zbrodnia nikt nie mógł-. się . . Sledztwo wieo potoctyfo sie łnnvm ·
czerwca 1815 mianował zalędwie 4-let11 u m6w1ą .Brzy
W$lY·
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""' 1am1e
0
•
ł ·•
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.
·
.
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·
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•. „ '' '.Jok-hlin ika t~c~oit~ ~c~~~~~~s~e~~:~a~~=:t. chłop~·~ •
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David Newell, · Jedna
.że .szcz-egófy takie, i~ snrawczvnie ośmie'I.li! . l .e korska .:
•
'11
s'zyfyby dą k~ńca życJa, . gdyby jej naz.. zd~byczy .P~f8f!lOUntu. zwał Się Jako
dorobio l'a Si~ n 'a iowarzus •w·a cb wic;:ko
dziecko „Slim , w szkołach .,król Da·
wymiemono.
h
· wid", w„Hollywood zaś nazywają go
nadpalita
szkielet,
ostu
r
pop·
~Ukradfa
ubezpie.: zen•owg c:
.
•
„J(up,do
ahY
autobusie.
w
.
zostawiła
umyślnie
i
~o
_,Pomysłowość osobników. nragną- raportów - mieli podlesrać wielotygozdarzali\
przezwtska
kobiet
Pośród
zbrodni
podejrzenie
tz11dć
zemstę
przez
cych U'Nażać wązystko cudze za wJa- dniowej kuracji.
Z~brane dane, _kompromitu.ła o.s!a- n~ pewn~ osobę, ~~6rej policja londyńska rzadziej. Każ~y Jednak. ~.• le, t~ Cl ara
s~e I maj~cych pretensje do rezulo\vania
Bow to ,.Ruda • albo „Girl • Nancy C.irmcrównosc1 spotecz~ych Drzez odpo- • tecznie sprytną szaJke oszustów. Na ich jme wynnenla.
roll --: .,Irlandka„, D2rts Hill - „CzerchWi
n:\
tylko
się
udat
j.ednak
Podstęp
wiedni przyd~iał dóbr zi~mskich cud.ze- ! podstawie wzięto ten podeJrzan~ zesp~ł
1
, albo „Kudłała , zaś Olsrę l3akfawona
a
wywołał,
nfo
skutku
·
poiądanego
i
Je
w1ę~feh11.t
W
klucz.
pod
samarytański
I
Jest
rachunek,
gC\ pochodzenia na swóJ
1
dc:pra~gy niewyczerpana. _Możnaby PQ- · leczyć będą swe chore dusze j nazbyt dla s~rawcz.yni może jeszcze mfoć bar-I nową zwą popularnie „~akky„, .a Eve.
lynę Brent zaś ,, „Betty •
1dzo .memUe_następstwa. w1edz1ec bez przesady, ze wvnalaz- ' chytre i łakc;>me rece.
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ceniona
niemniej
nich
. CZ-OŚĆ Jest wśród
""
szeroko stosowana, jak we w:soółczes-
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nej~c~;~~edniachwParvżu„naktyto"

itiezmiernf(; .-interesującą afere oszukańczą,' -którf'j bohaterami bvłv osoby ze
świata lekarskiego, właściciele kliniki.

Har1·era· .k'ro'la b'rylanto'w''
''

. .:

..

.

cze~ra~dus~!:sz:~~n~;~~waw:O~~JiJ~ '11,0fji :.tfilepłftor• riastal posłacJacsem pó( djamenfO D'Vd;fi
J.08POD Jidseniu
· d. <ttj„&j
·· .
przy pracy zwróciły przed oaroma tnie- .
w.,
W"
&
.,"Jil 'tH
siącami uwagę. na podejrzana działał-

.,,.at.ornn1·f:••rnu

Byl znawcą i amatorem artvstyczno~~ właścicie.li prywatnej kli!1iki leklu- , . W Kapsztadzie (Południowa Amery- w~ń odkopał . pierwsze diamentv. ·
1 nych przedmiotów i je~o oałace w Lonzóri:ranizowa
o
pomyśleć
mógł
Teraz
j
90-letni
na~de
umarł
dniach
tych
sk1eJ, w które1 leczono właśme ooszko- ka) w

eksploatacji i dynie, Paryżu i Neapolu sa niemal wspa
dowa~ych przy pracy. k1:1ankl~~kd!e Cóa~- Joseph Robinson, znany jako „król bry- niu conajmniej racjónalnej ooka:tny
ma• ni8łemi muzeami sztuk.
w ciągu piQciu lat zdobył
bet miał w Paryzu 4. ta ie m1 I w t z- lantów".
W 1923 roku nagle prźvszedł do wnió
jatek.
·Kariera tego niezwxkłe2'o człGWieka
. .
nych punktach Parvza.
t ł ·
h' t • b;edak któ
Sprawę przekazano do zbadama ms- · t t
" Do Robinsona zgłosił sie oefnomoc- sku, że może nie jest wskazane. by tak
ry s a
a.
pektorom eo paromiesiecznei obserwa- Jes ypow' IS or.Ją I
amsterdamski~i giełdv diamentów i ogromne ·ilości arcydzieł sztuki znajdonik
k.
.
d
.
R
ł
BmultlmłlJoner~m.
sie
szczegóły
niebywałe
wyszły
ja,;
cji na
0
0
~~~n. . zrę ~ z~ptoponowat mllJon funtów szterlin- wały się w posiadaniu jedpeg-o człowie
ogactwo osiągną
oszukańcze' afery prowadzonei kosz1 dziwneJ gów (45 milionów złotych) za odstąpie- ka i.„ urżądził olbrzymią tii:vtację, na
w:,vtrwatosci.
uporowi,
~wem~
t;m nadut~ć na ~achunek to:.Warzystw
h St tv \vvniosły mtuicJi, granicz.ące.J z ja~nowtdzt\yem. 1iiie tetenów. Wszyscy znaiomi radzili której w krótkim czasie wvorzedał
i
b· ·
W 27 roku zycia Robmson bvł skłe~ przedsiębiorcy skwapliwie przviąć pro- "'szystkie swe zbiory. W oare miesięcy
ra
u e~ptec~en o;vyckÓ
pikarzem i gdy pewnesco razu nieo~par- pozycję, gdyt nikt nie wierzvł. by eks- później żałował swego postenku i wys.etki tysięcy ra~ w..
sJ)rzePos~.kodowam na ciele wsk~tek .nie- ta my$l kaz~ła m~ sprzed~ć s~lep t .za· Ioloatowahe działki ukrvwałv jeszcze dał olbrzymie sumy, by odkuoić
orzedmioszczęśl.1wych wypadk?w badam byh a(- I ciągnąć długi, by kupić dz1ałk1 zie~ w ! djamenty o tak olbrzymiej wartości. Ro dane arcydzieła. Za niektórekilkakrotnie
w ty musia1 przytem zapłacić
cypow1erzcho~vme me Prz~z lekarNa, 1: pobl.iiu Kett,lberla~. wszyscv znaiomi i są ,. hinson jednak stanowczo odmówił isię,
·
większą sumę.
okazało
lat
najbliżt;zych
kilku
ciagu
wariata..
za
go
uważali
siedzi
_
. lecz przez dyzu.i:nego sanitarmsza.
wielkim orygibvl
brylantów"
„Król
dziesięćkroć
były
Tereny
rację
miał
Ż"'
:
mewvtłumaopanowany
Ropinson,
ledja~noiy
.
niefachowej
tej
podstawie
sobie n<>i.
przv
miał
nie
nigdy
nałem,
·
.
warte.
.karz, dr. Go~rcerol, . p"odPisvwał odpo- i czonem przekonaniem, ie nabvte grunta :,~i.ęcej
...,
.
d
•
, \\ iednle zaświadczenie, ooczem prze~- żawierają djamenty, wynaiał 8 robottlistawiano towarzystwom ubezoleczemo ków i rozpoczął . poszukiwanie. Przez ; Wartość •spa ku .o~zostaw1onego mniejszego nawet brylancika. ani żadwytn \vysokie sumy z tvtu!u należnyc~ ' długich kilka tygodni kopanie nie dawa- przez „~róla brylant~w s1e1?a fantasty- nego cenne~o kamienia.
Znaleziono go martweS?o w łóżku, a
bonotarjów za leczertie ludzt. którym naJ lu rezultatów i wszyscy sasiedzi z poli- cznej niemal su~y miljarda żłotvch. _
oparty tom .żvciorvsu Remb~
obok
ciekawym.
tvoem
był
'Robinson
Sam
jak
widząc,
głowami.
częściej wystarczał jednorazowv opatru towaniem kiwali
ulubionego jego malarza. Smierć
randt'a„
1
bę2'dyż
wyksztakonv.
.
i
teligentny
fu
kopaczy
odprawiał
młodzieniec
uparty
'
wvstawionych
wedłu~
ci
nek. Ludzie
1
go podczas czvtania przed
):'zyła
<
zaf
i
l
jt.dnego po drug;m, w mlare • .iak wycz~r tląc jui bo~atvm,_kszta!cił sie bez prze:
_
snem.
wvtfumaczyc
ał
i
um
tue
mgdy
sam
wy,
I
orowadz1ł
ale
pywata się mu g-ptówl\a,
wniesiono tuż kilkadzieśmierci
Po.
któ
przekonania,
taJemniczesro
powodów
j
na
~ni
-Robinson
Tylko
poszukiwania.
CzgdaJ~le
chwile me zachwiał się w swem prze}{o re kazałti mu zakupić pozornie bezwarto siąt procesów kuzynów. którzv uważają, że testament starca skrzywdził ich.
nanh.i i oto wszostym tygpdniu poszuki- śc1owe grunta. .
11
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Giełda służby

domowej :::::1. ~~o;r:::s~1e1 92
8

'ff dornacli, "' lilórvcli daDJniej 6ula ftucliarflo, poflojóDJfla ł 6ona, d•łś Jest ff!dna „sluiqca do DJSSJJslflieeo"

I

( W1z\łta ,.Bxprllssu" w M1'21sk1m b1urzo pośrlldnictwa pracy dla sJużby domow'2J)

służące nłe chcą prać błełiznvl.6dt. 16 łistooada. Ibyły trzy służące (pokojówka. kucharka
W domu przy ulicv Piotrkowskiej 92 i bona) dziś jest jedna „do wszystkie- Służąca pierze tylko tam. ~dzie mi ··~T.
Ludzie nie mogą sobie oozwottć kanie składa się najwyżej z dwuch pona parterze w prawej oficvnie mieści się I go
mlcjskie biuro pośrednictwa oracy dla na liczną służbę. Pokojówki i kucharki koi i kuchni ..•
- Czy obecny zastój w ha~dlu i P"'e
rezygnują wfęe ze swesm fachu
.
służb%cJ do"'!o~ej.
• P .obme JB:k makłerzv. mł~szkamo- i chętnie godzą się do wszvstkie~o t ylt- 1myśle ma WP!Y':" na ruch w b.1urze?..•
- Oczyw1śc1e... l:\ardzo wiele roh•>t~ł maJą swą giełdę w kaw1arm. speku- by tylko znaletć prace. ·
Jak się przedstawiają obecnie pensje nic fabryc~nych_ szuka teraz zajęcia za
•
Janct walutowi na ulicy, tak samo
naszem posredmr.;.twem.
nasze i\\arysłe. Kasie I Walercle maJą służących?
_ Od nas służące biora mnief wie.:-cJ
s~ą ~lełdę pracy w mrocznvm lokalu
part~~OWJ:'m ~rzy ul. Plotr~owskłeJ 9Z. od 35-ciu do 70-ciu złotvch miesiccz- „Czy jest coś
. fo1eJsk1e biuro ~ośredmctwa pracy nie... Wysokość pensji zaieiv oczvwidla mnie"?
d!a służby domowe~. pozostaJa~e. pod ście od ilości pokoi, osób w mieszk.tniu,
W czasie naszej rozmowv co chwik~erownictwem pa~i Szu~ertoweJ 1 _be- od tego, czy są małe dzieci i t. d. Jest to
lę uchylają się drzwi z poczekalni i do
d4~e _agendą m:i2'.1strackie1?0 wyd~talu pensja bez prania gdyż obecnie
0

•••

spokczne~~~~warte ~a 1n~- ~~~~~~!·~!·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~1ek1
rcsantów od godziny 11-ei orzed poł. do =

4-eJ po południu Ale Jut o 9-ei zrana
pt.czekalnia dla interesantów napełnia
sie szczelnie
dzlewczętaml ł starszeml kobietami, szu
kaJącemł .służbv„.

lok spruinu

złodziej

okradlmieszkonle kupc:o lódzkiedo

kobietv. zadając
to samo pytanie:
- Czy Jest coś dla mnie?••.
Kierowniczka biura udziela im odpowiedzi. Wskazuje adresv lub kaie zacz;e
kać, - może ktoś przyjdzie.
Oto wchodzi Jakaś przvzwoicie odziana panna. Palto, które nosi iui pew·
nie od kilku lat. utrzymane jest starannie i czysto.
Podchodzi do barJerki i ovta nie·
pok~Ju wchodzą różne

śmiało:

- Przepraszam... i..:;zv ntema wolnej
kondycji?„.
Kierowniczka biura odoowiada przecząco. A gdy interesantka wvszta, kierowniczka poinformowała mnie:
- Gdzieżby teraz była wolna kondy
cja„. O bonach ludzie zapomnieli ...
Po chwili wchodzi Jakaś kobieta w
chustce.
- Czy Jest coś dla mnie?..•
- Może będzie„. W Strvkowle.M U
stimotnego...
- A duża pensja?...
- 50 złotych.„ Ale Już robić trzeba
wszystko„.
Kobiecina zamy~Hra sie przez chwilo
poczem odpowiada:
- Jabym tam pofechała„.
- No dobrze„. Zaczeka.icie.„
Za nią wchodzi nasteona. Mfoda.
zdrowa. Znowu to samo pvtanie: ·
.
- Czy jest coś dla mnie?
Kierowniczka daje Jej adres. Zna Jut
swe klijentki i wie kogo do kosro posłać.
I tak od 11-eJ do 4-ej po południu.
Do miejskiego biura oośrednictwa
pracy dla służby domowej przyjeidiają
nawet z prowincji osoby, chcace zaanga
ji>.kieJś

Zaraz po jego odejściu. zaiechafa takLódź. 17 listooada.
Do mieszkania kupca łódzkie~o p. f sówka. Migałówna wydała walizkę szo.
Kempińskiego, przehywająceg-o ob1~\·m~ terowi.
Gdy wieczorem powrócił do domu p.
~· Otwocku, przed kilku dniami zgłosił I
się jakiś młodzieniec i oświadczył stu- . Kempiński, służąca opowiedziała mu o
tącej, Migalównie, że chce sie widzieć j wizycie nieznajomego i wvdania wałiz
płacą
Służące
ki. Wówczas okazało sie. że nieznajoz jej chlebodawcą.
Gdy im służąca odpowiedziała, re p. my byl wyrafinowanvm złodziejem,
Przybywają tam równlet od godziny Jedenastej panie, poszukuJace służą- K. wyjechał do Warszawv. oświadczył który korzystając z nieuwa2'1 Migałów
C} eh i na miejscu dokonują ·wvboru. Siu· jej, że poczeka w mieszkaniu i kazał so- ny, spakował do walizy srebrna zastab1e podać herbatę i jedzenie. Służąca · wę, biżuterJę, ubranie i wywiózł wszytace nic nie wpłacają, natomiast
cblcbodawczyuie przy zapisie opłacafą spełniła życzenie gościa. Młodzieniec. stko taksówką.
Policja, zawiadomiona o oomvstowej
zaspokoiwszy głód, wstał oo kilku ml2 ~lote
ł rnaJą p~awo wybierać słutace '?' ciągu nutach i kazał sobie podać palto gospo- kradzieży, wdrożyła dochodzenie.
W krótce odnaleziono szofera, któ~y
14-tu. dm. Za~wvcz~j wvbór me trwa darza. wyjaśniając, że musi nójść na
dluże! ponad kilka dm, o l!e łednak .zda- Istację, by móc prędzej zobaczvć się z oświadczył, że rzeczy odwiózJ na stacię
kolejową. Potwierdził to numerowy, któ
rzy s1" że chlebodawczyni nie wvb1erze Kempińskim.
Służąca usłuchała go i dala mu pal- ry odniósł złodziejowi walizke do przesobie służ~cej w cia~ dwuch tygodni,
.
wówcz~ skoro chce nadal korzvstać z to swego chlebodawcy. Młodzieniec po działu 2-ej klasv.
Jak stwierdzono wysten w m1eszka- iować służbe.
pewnym czasie · J)Owrócił i oświadcz ł,
usług bmra.
że za chwile zaJedzte auto i ooJecił rz o I nin Kempińskie~ był dziełem znanego
musl po~ownf~ wpła~lć dwa złote:
O czwartej po południu biuro się zaZgłas~aiące ~u; pame mog-a również mo w imieniu Kempińskle~o wvdać szo- złodzieja, Zawadzkiego: poszukiwanego myka.
pozo~taw1ć w biurze swój adres. a kie- terowi walizke znajdująca sie w pokoju jut oddawna przez pohcję za oomysłoWotny opróżnia poczekalnie.
ł we kradziete.
row~1czka posyła im do domu kandy- sypialnym poczem sam odszedł.
Służące niechetnie opuszczaia ciepły
' d2 tk1 na slu1ące.
h.-kal. Ale niema rady. Musza wyjść l
ciekać do jutra - może Jutro do nich
też się uśmiechnie los szcześcia i znajSytuacja na„giełdzie"
dą odpowiednią dla siebie prace.
co dosytusfe
przuwrói:ll do auc:ia nielloszc:zh~
acjl, panującej obecnie na ~ełdzie domo
~\
·~.~':
„ •• • „ „ '_
ł
~·
, ..pieczętowania" zwłok do czasu przy.
z Warszawy donoszą:
wej, .zwrócil!~my si~ z sze_reirl~m. pytaó
prokuratora.
bycia
8-eJ
godzfnfe
wtorek
ubiegfy
w
p.
biura
w teJ sprawie do kterowmczk1
0
Okręciwszy rękę nieboszczki tasłem
wieczorem do mieszkania p. <.;hany De
Szuberto~eJ.
- Jaki Jest ~eh w .biurze? - zapy- genowej (S-to Jerska 18) zapukała obca . ką, wyjął z futerału pieczęć zapalił
świece i zbliżył do ognia pateczkę laku
kobieta.
tuJemy na wste~1e,.
Wtedy to gorący sopel padł zmarłej
_Słabo ml_ rzekła_ ustać na no
- Jak pan widzi - odoo.włada nasza
rrz~ówczyni, ~ poczekalma fest p~ze- gach nie mogę. Czy pozwoli mi pani na policzek.
Ku ogólne_!!lu zdumieniu nieboszczka
.
pcłmona.„ W. !lb1egłym roku obs~d~iliś- spocząć.
Zdięta litością, wta!clcłelka mieszka- Jeknęła.
my 2.626 m1e1sc. W zeszłvm m1es1ącu
.Policjantowi podcięło nogt, at stad?
(patdtierni~u) zgłosiło sle 170 służący.eh nfa wpuściła nieznajomą, dała Jej herde wszystkiego, 8 kucharek. 80 ookoJó- baty ł wskazała miejsce na sienniku pod na podłodze.
Lekarz stwierdził, ft rzekoma nie.wek, 12 nianiek. Z tej liczbv z2odziło sie piecem kuchennym.
p 0 chwili kobieta której nikt ;tfe py boszczka tyje. Prawdopodobnie zapa,.na miejsca" 110 służącvch. 6 kucharek,
dla w sen kataleptyczny. Jest zim:1a i
5 pokojówek i 12 nianiek.„ Przeciętnie taf 0 nazwisko zasneta.
Wstawszy ~ godzinie 7·eJ rano, p. szt~wna jak deska. Umieszczono ją \\
zgłasza się do nas dzi~nnie
Oegenowa udała sle do kuchni. Znah- szpitalu Dzieciątka Jezus.
20 pan.
Ze znalezionych w ubraniu dowo·
zła nieznajomą na sienniku. Nie mog:ic
.
poszukujących służaceJ.
- A wiec wolnych mieJsc Jest do- jej dobudzić, wzięła ją za rękę i - dów osobistych wynika. Iż Jest to 50..
letnia Pelagja Chmielewska. zameld~
krzyknęła z.e strachu.
syć?.„
wana w domu nr. 29 przy ul, Francis.z,..
h9
Ręk b
- Owszem, miejsc nie brak. ale
8 Y18 sz~,'WllL
kańskieJ.
przeważnie poszukiwane sa słutące do
Ratowanie chorych na katalepsję
Wezwany dozorca obeJnał Idąc:\ ł
wszystkłeł!'.opolega na rozcieraniu ciała. J?orącvcb
Z pokojówkami i kucharkami fest go- stwierdził, te jest zimnym trupem.
Pant Degenowa pobiegfa co tchu do okładach oraz zastrzykach podskór· ł<
rzej ... Wiem z rozmów, jakie tu orowaW clcbeJ wiosce bawarskiej, mieszkała stara
dzę, że w domach, w którvch dawniej komisarjatu, ską<l wysłano polichnta, J nych. Stan taki trwać może od kliku
matka. Miała 4-cb synów, którzy kochali Ji z
p. Bolesława Usarzewskiego. i misj4 minut do tygodnia, a nawet i dtuieJ.
Latem nre wpuszczano niko~o orzed godziną 11-ą lecz teraz, gdv tak zimno na
dworze, nie zważa się na J?Od.zinv urzę
dowe.
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Wpadła

calero serca I tycie 1>IY11elo Im cicho I spokoJwyemigrował do Ameryki.
Wkrótce potem wybuchła wojna. która porwała
staruszce 2-ch synów. Po roku nadeszła trailcina wieść: obydwai synowie legli na polu
aeńsklch chwaty. Lecz nil' był to koniec cierpień matki:
Moloch woJny zabrał Jej ostatniego syna, który
W wYOiku tej dyskusji i rozbieżnych po
Ł/Jdź. 17 ttsto11oda.
paru mJrslacach podzieli! los tylu bezimienW łonie zainteresowanych organizacji JX>glądów, wpłynęły ostatnio do minłster nych ofl:i.r krwawej wojny. Staruszka została sa
nauczycielskich odbywa sie już od dłuż- stwa oświaty dwa memorJały w sprawie mL A gdy. • • • , • • • • , • • • ·•

Walka o nowy program nauczania

nJe. Jeden z synów

W dniu wczorajszym na J>(>dwórzn do
mu przy ulicy Wysokiej 26 wpadła do
w szkolac:h
dotu kloacznego lokatorka tej kamienicy
Stanisława f'iątkówna. Nadbiegły dozorca sam wydobył ją z nieczystości i wezwał pogotowie. Przybyły lekarz udzielil
dziewczynie, zatrutej gazami. pomocy szego czasu żywa dyskusja i wYmtana programu nauki w szkołach żeńskich. 0zdań na temat aktualnej od dwu lat re- bydwa te memorjały są ze sobą zupełnie
Datur cląr nastar>I w
•
lekarskiei.
sprzeczne. Podczas, gdy Jeden z nich ekranie „Luny" w filmie
organizacji programów nauczania.
Topielec:
Miedzy Innem! przedmiotem dyskusji sprzeciwia się wprowadzeni u Jakłchkol
W dniu wczorajszym w Opatówku stata się równlet sprawa t. zw. rlmnaz- wiek różnic programowych między gimPo'! Łod'Zią utopił się w rzece P.okrzy- jów koedukacyjnych i gimnazjów ień- nazjum męskiem a żef1skiem, drugi natomiast przewiduje konieczność uwzględwionka 48-letni Franciszek Stasiak, mie- sklch.
Organłzacje nauczydelskie wychod'Zą nlenia odrebności ustroju biolog-icznego i
szkaniec wsi Krowicz Władze policyjne dotvchczas nie ustaliły czy Stasiak z założenia, że program nauki w szko-lpsychicznego dziewcząt oraz specjalnejj
pooełnłf samobójstwo, czy też padł ofia- łach feńskich Powinien być dostosowany roli kobiety w sJX>łeczeństwie.
do potrub i właściwości natury kobiecej.
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ojca oddRny
Go11kii po
wychowan ie do dziadka, który wyrót- •
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Pewnego dnia dziadek rzekł do sweI
io wnuczka:
- Obawiam się, Aleksieju Maksi.mowicJ~ te nie spotkamy się w niebie...
. Młodv Gorkii spoirzał na dz a~
~u~kiem pefnym ~spółczucia i n<fpai-ł:
Czy tak stras.i.nie
_.___
~-=-.....
j
~li.WW 1
Znańa arty~tlk; filmowa Norma
Shęa.rer (Szirer). którą nie'ednokrotnje
o~l~daUśmy n A ekra.nacb łódzkich, lubi-

w sensacyJ11ym przeboJU polskiej

k1ńe1'natografji.
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ukaże się

11:ał ~ię wielką pohoźnokią.
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oto obsada na jnowszego tfjumfu· k:nematograf1i po·sttieJ p.t.

.u f ZBSZRil
wg.

grot..

że dla osób obcych
Wsitę.p do łe~o lokalu jest wzbron iony? 1
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rocznicv w Wim i•
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Zofja Batycka. TiJaeusz Wesołowski, Bogusław S"mborski
Jet. Kobusz, Józef Matinewsli, ·Fraudszell Dominiak

!~.!"'„~;_:;J;;~·~yr;';i;~:,v~~t~~:,~go
C:v n;e wiesz,

••

3adwlaa S111os·a r·.·.ska

t.a. będąc małą dziewozynką. szwendać
, -

o~zeszna

obchl>d

··
W dn~u· 2~-go,.listopada · upływa dzie:
sfeć lat od utworzenia przez Juljusza Oió
sterwe .sławnegą zespołu dramatyci.ne~o
.
.. , ,
.
„Reduta". .
Jaksie dowiadujemy rocznica
I
dzie uroczyście obchodzona w Wilnf~
bowiem „Reduta" miasto to obrała sobie
iuż od szere2'u lat Za stałą .sitdZ1Vę: ską<l
wyjeżdża na riczne .toumee po· kresaćb
: ,;.·
wschodnich.
I Celem .uczczenia. zasług teatru utw~
rzył sie specjalny komitet z ósób, repre'
zeptuj!łcyc~ nanke °I' szhrk.e ~rąz pra~
. rocznicy_
d!11Una
w
zaproszenie do ' Wrlna 1 odegra
będzie
. w teatrze miejskim szt\1kę żeromsklei')
1
„Uciekła mi Pt:zepf6~eczka" w ·y.ridow~
ku wezmą udział· Jaracz i Ost1?rwa. - .·)
Projektq:van7 . je~~ r6\\'.nie* ~yda:n1e
~rtystyczneJ k~1egi pamiątkowej. '·. ·
·

wkrót e w swej n;ijnow;zej ·i naiwspanialszei kreaqi
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10 lat istnienia
teat r u n .Re d u l a "
Uroczvstv

urocza słodycz i
zmystowy szau

' Wielcy 1miz:·e r6wnid pnefywali kie

dy~ okres dzieci1istwa i byli wtedy tak
1amo śm'es2'ni i rabawni ia.k wszysti'k ie

•
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Sztuka, ktorq przetlumaezÓnÓ
· · ":'
na 14 1·aż„ków.-

„

angielska Sh~rfffa p,·.t;
„Kres wedrówki~' · Oourneys Eud) . 2'rana
obecnie z wielkłem powodzenlcm .-w tea.-.
trze Narodowym w Warszawie, zdpby„
dę...
ła sobie w carym świecie takie po'woctze'-To ci n.:e moze przeiść płazem!nie. jakie daje sle Jedynie porównać z poli
Odneltt dyrektor - z~ karę musćsz mi . L
książki Remarque'a "Na zawodze.nie'!'
~
.a.
1J
f-m•-lij
66
Ka'"'-r
'dać -c:o"a jmn.:ej jedne~o całusa.
I c~o~z1e nic nowe~o". Została ona mian~
WU&O-.
- ·••
Po dokład111em splaceniu k.a.ry Nordzaec:i W •zkołoc:c:h!-Nułradgkol· 1 w1c1e przetłumaczona jut na 14 języków~
na chw~lę,
!Ola zatrzymała s: ę jeszcze
'1tie łszgm środkiem no koi or · Ostat~io wystawił ją teatr w Tokio w ję9P<JliTzała na dy,r ektora i rzekła:
Jesi €ZUsia €husi.e 1:zko. - Je•ień ZY'ku Ja:><>ńskim .
:- ~anie dyrektorz~, pn:"pominam
Pozatem sztuk~ ta była ~rana Jut
b e z ko•oru nie b••fab•• jesi-en•-Q
.1ob1e! 7e przed tygodniem byłam tuta.j
przez zespoły angielskie w JndJach, Af~
'91'
r6wme!.„
nabywające ten „skarb" w s.zkole po.d- ryce. Australjł...
lódż, 17 listooada.
.
•.•
.
Pisząc wczoraj na tern mieiscu o ąo. czas przerw, gdy wybie~a.ia z cieplej / Autor •.Kresu Podr6!y" Jest. Jut wfe.f.
Słynny komediopi~arz fTHm~· 1 t'fce 1?<'gatvm cz.towieklem. Z samej Amestan Bernard wyr6:bniał się w szko1e ; łączkach jesiennych; a szcze2'Ótnie o bło . klasy na podwórze.
Wystarczy jednak abv iedna tylko ryki odebrał on w postaci tantjemy doidolnościami matema.tycznemi. Pe'Wlllego j c1sku na ulicy Piotrkowskiej umyślnie
d1t'ia, działo się to w roku 1905, nauczy- me wspominaliśmy o najdokuczliwszym osoba w rodzinie dotknieta została tą tychczas przeszło 200,000 dolarów.„ „
~łośliwą „chorobą", a wślad za nią idą
bodaj objawie jesiennvm ciel z;apvtał w klasie:
Moniuszki
natychmiast
o katarze.
. - Ile lat ma osoba, uro-cLzona w rows!ystkie osobv.
uważając, ie ten temat nadaje sie do spe
ku .1857.ym?.„
Ce
W
przebywające w mieszkaniu. nie wylącjalnych rozważail.
Tmtain Bernard odrzekł głośn-o:
Jak w swoim czasie donosntśmy, „Hal
Katar nie jest wszak choroba. w pel~ czając służby.
, - Około 30-tu lat!
. - Ja.kto .•• - zdz1wil się nauczy- ' nem znaczeniu tego słowa. a iednak ·wy 1 Najsmutniejsze jest to. ie na katar ka" Moniuszki byla już wielokrotnie nadawana w Ameryce przez tamtejsze toniema radykalnego środka orócz...
czerpuje organizm niczem
ciel.
czystej cltustec1:kf i trzydniowei cleri>li· warzystwa -radjowe jako słuchowisko o.naJ~ięższa choroba.
• - ~a. bior~ pod uw~ę. ~e ta o.soba
perowe. Obecnie donoszą z Nowego Jorwoścł.
ZazwyczaJ ep1demja kataru wvstępuje
yest płct zeńs!k1eJ ... - odparł malec.
W obecnej chwili, gdybv ktoś chciał kn, że „National Broadc.astlni?;-Co·• zacl1eI w dwa, trzy miesiące po powrocie z Jet.
. . . .•„•
. W1elk1 .komt'k f1linowy Ch~rh Chap- nisk i uzdrowisk, odbierając resztki sił, przeprowadzić szcze~ółowa statystykę eona \\:Jelkiem powodzeniem. przyjęła
.Jlalke do swego stałego repertuaru.
przekonałby sie niechvbnie. że
Im, .w~aca;ąc ze szlkały, wyib1ł szybę. w nabytych podczas kuracii.
miasta
pół
kataru
rodzajem
Najgroźniejszym
oknie wystawo~~m . Malec pocz~ł uc"ecierpi ·n•l'te wycżerpująca doleS?Jfwość.
.
.
.
I
lkać, lecz właśc1-;1el sk~epu dogonił go. jest t. zw. .
.· Przyczyny tego zjawiska do~ukiwać
„katar familiJnv".
- Ty. łoib1;1zie! -;-- krzyczat posz~od-o 1
ft/mu
w nieodpowiednim ubiorze,
jest orzechodzeCzy w1esz, które.go
mi
wany -:- W
~ferwszym polskim .aulor.ęm. f<tó°rego
nie z jednego członka rodzinv na dru:. · niedostatecznem lub nieracionalnem o.
te Dl!U$tsz u .ru~ zapłacić?...
paianiu mieszkań i wreszcie w tvm fak- ~ieść. przerobiona będzie na film . m&.
· - Oczy":·~.c e!.. - .odparł Chapl1tt1 - giego.
w1ony, Jest Józef Conrad - Korzeniowskli.
Zazwyczaj katar do. domu svrowa- cie. że...
DLate\!~ własme ~a.k ?1egn~ -:- chcę być 1
Jedna z wytwórni amerykańskich.. na:jesień bez epidemJi kataru nie byłaby
-,
dzają
prędHJ w domu 1 wziąć pieruądze ..była prawo przerób~i je~ powieści ..:Mu.
. Jesienia.
,
dzlecL
.
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o godiin'e •-ej po południu
Ołośny artysta ffłmowy John Bartl';.
dziennlkarzęwl•
·
.
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:.RYW~LE"
~ore zachorował na: grype z kómr11ll<~
·
·· •
Dz · ~ o 6nth•n1e g.3() wieczorem „PZIELNY l
Hanka Ordonówna w czasie swego · mejszych rzeczy. . Sama kierufe autem i c1ami tak ciężko, ie Jekarże zwątpili, czy
1
•
. .
WO.JJAK szw~JK"
· k'1e o d• uda się utrzymać go przy życiu.
'J tk ą, k'
· t em pt.~
·
·
- · dz1enmka· udz1ehła
ut•n, "mt1eduałek •. o god.inue 7·!11 w1ecio· ' pob y~u w nr·
. te dv bo1szew1c
Je~
lv 1edmu
re• · ,.ARTY$CI".
rzow1 tamtejszemu z .•• Neues Wiener działy zbhzały s1e do Warszawv
TEATR K AMERAtNV.
os:antąl mnie taki szalony patriotyczny . Dg~urv
Diił. !Ledzlela i dn' na•tennvch k„ot„ehwila I Journal" wywiadu·
Dz~ś w ·aocy dyżurui• apt„lri: li. Antonfe~
·
•
Relewicz-1
z
Młrede'a „ONA JUż JEST TAK.A"
- Czy uwierzy pan _ powiada Or- iapał. _ie przebrana W mesku ocłniłam wleza (Pabianicka 50}. K. Ch(d~óskiego fPiot7„
Ziemf.i'ń~k„ „ ; roli tvtułowej.
K!>WS~!t _164) •. W., .S okolewicza ·(Pr.teiazd lll}. R.
obowiązki tajneio kuriera.
~o poludni11 po c„nac~ initonvc~ <"ienl!'ca donka że pochodze z warszawskieJ· roR~mb1ehńsk, ego [Ąndr.ieia . 26), J . Zudt.l ewicJ•
'
Ił• nte~!abn°e„rn P"W"d7.t1n tem komec!1a Wł. Fodziny patrycjuszowskiej. skończyłam -· ·@rder-cieszy mnie wieceJ. niż kwiaty fPtotr.ko~ska 2,5J. M ·Kas~erkiewieits tlgięrska
d&P11 „Dr. J UL.JA SZA P-O".
. ' Nr. 54), S_ Trawkowskierl~~zezb\alća SbJ. -., (b)
.
· mam PO"'"' soba k"ilka sem. · i <>klaski.
. F .e tvser Leopol~ Zbueki priystąpił do prób rri'mnazJ·unt 1
..
e•
• ,r,a • •
,
fośnej, osnutei na f!e ty<"'a emi~M"łÓW żvdńw , ~
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.
dni n•,t~..,l"';veh kt>medif'-Opera ·' N Kamińęlc;e.
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I
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f~t1<own uy\..ko rewnie l : &1\>ol„~n i e żadać w

·.

.

•

.

Jut wkrótce odbędzie się w GRAND KINIE
·
prem1era wielkiego filmu monumentalnego ·

Winień
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~ramat, ukazu~ą ~y tragiczn.~~. miłoś~ ll':Vit·
-. z1onego Napole~na do p1ękne1 Angielki.
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1'1puiała ilu1tracja muzyczna orkiestry symfonicznej pod dvrelc~ią A. CZUDNO\l1SKIEGO. -
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rrzed ł~ty .Pieclu, .wśr~--dziennfkarzy no, aż wreszcie za1>0mni~mo :.·'- t dopiero '
wloskl~h w Rzymie, znany był niejaki . teraz koledzy rzymscy otrzymali za ro- !
t-'
. · szenie do Montecassino na prymi ·
~ttore Libri. ·
h
n1.-ł ter człowfek bardzo wykształcony tore Libri ego, który właśnie, Jako
~ upriejmy, iotet. powodzeni.e towarzy- zakonu Benedyktynów~ został wyś
szyło mti w pqu;y zawodowej i życiu. ny na księdza.
Zdziwieni dziennikarze .zrazu myśleli,
Vlidywano go wszędzie, gdzie moi.na byIo wldzle,ć dziennikarza - światowca. By- że to żart. ale na miejscu, w· skromnym, ·
wał wf~c na wszystkich J?remjerach tea- ' opuszczającym pokornie oczy zakonniku, 1
tralnych, znały go .doskonale kuluary par poznali dawnel{o kolegę.
1
Okazało się, że Ettore Libri na odpof.ameQtu.Ur:yhu~y .na wYfocigąc.h konnych
~ lest:p a~tx.kuły 1 pra~e l_iteraclue były P'9-: czynek przed pięciu laty , uprosił s,obie
. przytułek w klasztorze Benedyktynów w
~zstne..f doskonale . opłacane.
. . .
.
. Ale okres przed pl,ęcl.u laty w Jtalji Montecas~ino.
Spokój klasztorny zrobił mu doskonaprzełomowym ~ · życiu prasy. Byto
io tui. po iabójst~!e Matteot!ego. Pras~ le, a wnet bojowy dziennikarz za~mako
'"c~eto ze strone rządu przesladować 1 wał w nim tak hardzo ie nie mó~ł się go
<ł_zienniki ustawicznie ·musiały zmleni~ć już wyrzec. Wstąpił' więc do klasztoru
jako nowicjusz i po 5-letniej próbie i stu. ..
barwe. '. .
Wszystkie . te przejś9fa dziabły de- ! djach teologicznvch. dostąpił wreszcie
strukcyjnle na nerwy dziennikarzy, a i godności kapłańskiej.„
·
J)rzedewszystklem na nerwy Ettore Libl
rtee:o. który wreszcie w lipcu 1924 roku
ośwla<lczył kolegom, u czuje się tak ·
imecznny. ii musi odpocząć ~dzieś w cf.
chym zakątku, gdzieby go nikt nl'e zna-
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W dats1el t>bęadzie G:ntaw fl'6ldlc't, Albert -Stelnrllclt I H. A . . Schleltow.
dramat odhiący z calym realizmem łra~izm miłości po ic1an a do pięknej :&ło- .
..
di;;ejk1 brylantów.
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swytlt, qptll)y_ <19k\6r Rober•. Przejrz-ał,, . Zar>a!ił się l s.ilnie · ~est_ vkulował . •7-ą_ ~
~k zwykle w podobnych wvpadkach, dowolony, że doktó~ l~ober słucha gb i
hs~e przyjezdnych i smutnie ookiwar gło zainteresowaniem, mówił dale i:
·•
.
· :· · · · ·
,
- Przyznam sie panu, że J!dv my~lę
wą: frekwencja staczała sie w dół po
o tern wszystkiem. czuje w głowie prze·
równi pochvfej.
1'
WW
t'
Portier domyślił sie sna.ć orzvczynv 1, raźliwy zamęt.„ Nie wiem. iak d;lleko
I
. . : : • ' .'
. • I·-· . ' . '
zmartwienia swego chlebodawcv, gdyż jl posunęło się oficjalne śledztwo oolicyj~
"
ne, bo ja korzystam z urlopu i orowadzę
r:zckł przycisz6nyrn dosem:
· -NOWI SZ~'fJlN tODZI
To od tamtego, wypadku„. Codzien dochodzenie n~ własn(\ reke. ot. z arna. torstwa, ale sądzę, ~e urzad śledczy
nie mniej gości.
Rober bębnił palcami w blat konłua- mniej. jeszcze wie, . niż .Ja ..„ Zmieniłert
1
POWIEŚĆ KRYMINALNA Z ŻYCIA ŁÓDZKIEGO
ru. Zdawał się nie słyszeć sfów oortjera, dotychczasową taktykę i oostanowifea)
JAlł STAR
który informował go poufnie. że „jakiś zostawić narazie sprawę weiścia „Nie· ·
NAPISAŁ DLA .EXPRESSU"
k<·misarz", korzystając z zezwolenia dy- j \\ idzi~lnego"· do pok?ju na uboczu. Prze
· rc.k tora Korzelt, przeprowadza teraz o- szukUJ:.\C przez godzmę całv hotel, zdo;.
16 '
ględziny w hotelu. Z niewesołvch myślt 11łu.łem wykryć rzecz bardzo ciekaw'\,:
· Ruuyta szybkim, nłez~rabnvm kro-, stał mężczyznę w pretensionalnvch· bo,. wyrwał go głos, dochodzacv z głębi w jaki sposób „Niewidzialnv" zg-as.ł
światło na cafem drugiem -oietrze. \Vie
·
kobrodach a la książę Poniatowski. z hallu:
kiem do.dr.twi.
Doory wieczór, doktorze„. · · . pan zapewne, jako właściciel. hotelu„ że
- Jeżeli to jest szofer - rzucił. za któtko przystrzyźoym czarnvm wąsi~
Podał reke Kryspinowi i· zaovtał ,bez- prócz głównej" klatki schodowe i istnieje
itł2' dr. Rober-każe mti pani D6iść ..~ - Nic . kiem. Skrupulatnie obejrzał orawo ja:zjeszcze jedna, do której można się domu sie nie· naleiy, bo wział nawet za-: 1dy, wydane na nazwisko Antonie~o l\\o- myślnie:
stać tylko od pod\\•órza ... Pon ieważ cho
Co : sfy-chać?.••..<' · · ... ·
teckiego i rzucił okiem na wvoisane
h'-źke na przyszły miesiac.
dzisiaj wszędzie, ooszedłem,· 1
- At! ... - detektyw machnał rę~ą •...;.. 1 dziłem
-< Stanął przy oknie i obserwowa_ł .PO- mem maszynowem referencie•·,~ „. .
- ~eszcz_e .-nrz " dokładnie pokój .,t1m. S~wierdziłem,- że .,na każdem pie- Samochód stoi w ~arażu ... Dopro- . Z.badał~m
ruszającą -~ię. wz~łuż alei . OS!'rod. ow,ej
,trze teJ klatki znajduje się oo.iedyńczv
s1czupłą sylwetke Edytv. Padało qa nią v:adtcie go do porządku. bo zaraz wy-·' Nr. 18 1... me ... me...
mały pokoik, w którym dawniei mie·ś~i- Co pan badał?
mdłe światło, wymykajace sie· z okien ,. jcżdżamy na miasto... Garaż iest w głę-1
. ły sie zegary i liczniki elektrvczne, or.az
- Czy niema jakichś ta.lemnłczych 1
bi ogrodu; klucze da wam ~osoodynł- .
.
.
pałacyku. .
rupiecie ... Jak mnie inf ormowar dozor·
·
Skierował się z powrotem do pała- przejść...
Po chwili zgrzytnelv drzwi w murze
- To jest niemożliwe ..• Takiesro przej ; ca, ocl kilku lat nikt nie wd1odził do 0 •
t obok gospodyni staneła jakaś wysoka cyku. W pół drogi odwrócił ·sie o dodał
postać meżczyzny•. Nie . bvł .to · Jednak, ptotekcjonalnvm tonem.
1śda nie zrobi sie w ciąg"u nocv. a hotel I' wych· pomieszcte1i, które wraz z klatką
- Jeżeli mi się spodobac~e. zatrzy- , '!Ybudowano prz~d dzie~i~ciu laty ..• sd!odo~vą . są z.upełnie. odciete od kury.:
sz;ofer pana l<-obe~a, ~ni - starv Kukuła,
który ~yw,ał .c?dz1ennte· yv oałacyku ~I mam: was .na. stałe ... \V.arunki nracy o-. ~Yb, a.• wówc~as ~tkomu me, !!l~~lo za- 1 tarz~ h.ote.lowych. ~aw. iasem mówi!l,-c:
! lczec_ na. ·specJalneJ konstrukc.u Jednego r architekt, który robił · płanv „Capitolu''
tej racJ1, że . 0.'11ekował s1e o~rodem t mówi z wami gospodvni.
· r .,
był zupełnym partaczem„.
.
Doktór Rober zniknał za drzwiami, a pokoJu.
sprzątał pokoje.
- I. ja tak samo uważam ...- dod;tł z
Doktór czekał z uiecieroliwością na 1 szofer udał się po chwili do t?arażu w to j · Usiedli w hallu i za:palili oaoierosy.
Słusznie, - odparł Krvsoin - ale u~miechem doktór I?ober.
.
powró.t gospodyni, gdyż niezwvkły gość warzystwie starej pannv.
1
Samochód firkotał niecieroliwie, jak ieszc~e trudniej jest ·, przvouszc'zać, ż~ j - Ale mniejsza z tern„. Zwiedziłem
·
bardzo go. zainteresował. .
~ob~rt~o~a .zaąH jak~ś duch •..dla któn:~~~ Ik~:td~ p-os.zc.zególny: po~oik i usta!ikm
. - 'Fo- jest z~stępca siofera ... Tamt~n imbryk na silnym ogniu. · .
. -... P<>kąd . pan roz_k~e-? · - iąpytar . 111e 1s„~meJą.mury, ~m zamkm~te drzwi t mezb1c1e.-ze w pokoiku .na drurriem p,ę~
,
.
gopnysłał•.~o_Jest _ ątorv...
hze był ktoś przed niedawnvm czasem,
. ' . 0-~~ą:„ . Gdyby~ ~1.e, sł_ y_sza. ł . ~r.osu
.. - Chot~•.chory„._~ Z!'2ę~z1t ·star.szy grzecznie. no~y szofer.
~r~Y , w poko1u 1 Jego dwuch strzałów. choć dozorca zapr·zecza . temu katego- P0Jedz1emy pod miasto.
pan. - Tak1e wymówki mew1ele mu po- Za pół godziny musimv bvć w ho- sprawa: · byłaby prosta. Policia. idąc po rycinie. Ma on m'i eszkanie na oartcrze
mogą... Znam sie na tvch wvbiegach...
I hnJi najmniejsz~go oporu, ustaliłaby nie- i w tej wtaśn1e klatce schodowei. widział.;.·
Jeżeli ten mi się spodoba. zatrzvmam go tclu „Capitol"...
Gumowe koła -silnie odsunełv za sle- zawodnie. że Robertson, traoionv przez •by więc każdego, ktoby tam wchodził...
.
·
·
u siebie..
Na czem opiera pan swoie przy„
- Mojem zdaniem - . odoarla Edyta bie ro~mokłą wskutek deszczu ziemię i koszmarne sny, wyskoczvł z łóżka i n:i
- · szofer powinien mieszkać orzv nas„. maszyna wydostała sie na ulice. Samo- WP_Óf. pr~y~omny. $trzelil. do ziawy. ,któ- 1puszczenia o czyjejś by tności w rupie„
·
··
·
Nie miałby pan wtedy ni~dv zawodu ... (;hód, kierowahy wprawną reka rwał ra mu s1-e. przyśniła„. l)słVszawszy -po". ciarni? ·
Na podłodze, pokrytef ~rubą warbez naimniejsezgo t_trn wys_tr?ał. w!asn_eg"o · r~wolw,eru,, uTak samo i Kukuła z córka mo'!liby sie gladko naprzód
legł z p~zera~ema. a~a~ow1 serca... ~o ' stwą kurzu; · 'Znalazłem wvraźne ślady
.
.
zainstalować w suterynach. bo uważam, wstrząsu.
Rober pokręcił głowa z mma znawcy byłoby motno nac1ągmete. ale zupełnie stóp ludzkich ... Siady tak dokładne że
te...
- Niech to panią nie obchodz_i, pan_- i postanowił zatrzymać na stale tak · możliwe ... Niech jednak oan zrozu:ni~. zdo?af em stwierdzić, iż ten kto tam
dcktorze:-„ t~ ja--stafom·pod drzwiami - nosi gumowe obcasy, przvcze.n prawy
no Edyto - przerwał nieci~r:t?li~.ie ~-o~"'.' _ świet~ego szo~e~a. ..
•
pr,iytomny ·1:-iprzy·,.zdrpw.vccb zmysłach, ł~pęknięty wpopF.zek...
·
· tór. - Te sprawy pros.ze mnre· oozosta- ·
) .._
·Była to jedna -z· rzadkich „łnsoekcvj", a w sąsiednim pokoju Nr. 17 mieszkał · - Hm„. to bardzo ciekawe.
· · · -, ~ ·
;wić...
: · · (Dalszy ci:\g nastani). „ ,
Wysz~~~ -~ ~r~~~ion~~· ~~i-~ ~a-. ~•i kie od czasu do czasu z~~~dza~. ~ tlł~:~j~~~~JQr~ ~ł~~.f~.r )o s~p· _co ja...
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Z powodu krytycznego czasu
ceny wszelkiej kOSlllllYkl
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Wobec braku 1otówki -

wtclkle10 zal)asu ksiatelc.
t>OżY·

daJemr 10 cennych.

tecznych ksią:tek tYlko za
5 zł. l) Dr. Joian: •.Życie
•
płciowe kobiety". Poradni•k
lekarski. 2) Or. Werner:
„Lekarz domowy - masat". Leczenie
wszelkich chorób. 3) Dr. Misiewicz:
.,Samoltwałt meiczyzn • kobiet". 4)
l.)r. Welnin2er: "Tajemnice kobiet I
mdcznn". 5) Dr. Korabiewlcz: „Choroby weneryczne". Dodajemy 5 lnny::h
potytecznycb ksidek. razem 10

H

o

żek

R

tylko za 5

ksi'·

zł.

Wys:vlamy za scotówke lub zaJlczlc'
załączyć zł. I SO

Poeztowa. na wydatki
(możni

z

znaczki pocztowe). 01loszenle

uraczyć.

Warszawa, Redakcja ..Świt", Nowowiejska ~.

V

UIAJfrn~u

uku

Niedawno w

POUCZAJĄCE

do robót :deinnJ•ch mo2a sle zdo
sić w 11:odz. 3--5 w firmie „J~a
wickt i Winter". uJ. Kilióslde-

DZIELOI

&o

W ksl,tce tel om6wione Sił na podstawie licznych i wieloletnich doświadczed przyczyny. powstanie oraz leczeni• cierpieA aerwowyc'll.
Tę ewanielję zdrowia przesyłam

'41.

ZUPEt.NIE DARMO
•
•
katdemu. kto zWT6cl alt do mnie podłułf pod1nego nltel adresu.
Tysiące listów dziękczynnvch pok\ierdzai• nlezwyld, skutecznoś~ tych sposob6w. fakle podal• fe jec!yna" 1woiaa fOdHfa 'IUułrudzona. s1nn1naa.
.
lachowa praca dla dobra cieroiącei ludzkości.
Kto należy do licznej rze•zy cborvcb nerwowych. kto cierpi na roztargnienie, boiaid pnesłrzenl, osłabieni• pamięci. nerwowe b6lc- !!łowy, bei·
sennoś~. zaburzenia toł!ldkowe, przeczulenie, b61e w stawach, ol!6lnll lub cręścio"Wlł niemoc ciała, lub aa inne ob·awy choroby, len powinien

zaopalrzyt

si~

w mo a,

Okcnta1
d:ące łwlf'ł'
poleca w wiellrłm wvbnzzs
OBRAZY rodza:owe i reli1'! ine, ręcme
malowane. oraz LU.>TlłA,
Oprawa Portretow. własna pracownia "A"
Koastaa17Dow1Ka 31, r6f Gdads1c'el

1

przynoszacą u19ę ks1ąiece0tfł

Kto przecivta I• uwatnle, ten zdobędzie otuchę I pewnoś~. te Istnieje pewna droga do zdrowta I rado4ci
Nie zwlekajcie i llłlpiazcie jeszcze dziś do
Elłl'IES r PASl ERru:u:K,

na nadch

!
tyda

A.
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PoJsca

••lwteksze

Zawodowe Kursy Kierowców Samochodowych

łaDDZI. ~~t~!ł:~u':::~ ~·~

Ł.ódi, PIOTRKOWSKA 60, tel. 21·36.
Przvlmuie ogłoszenia do w n va t kich
pism świata na korzystnych warunkach

••
-

OR4'1'1S

••

J!>OfZl\cUa koS~Of?IT• udziela rad i wskaz6welc. redaizufe I Uumaczy, cłostueza egHmplarzy dowodowych.

--·

• Im

Szkoła saopatno11a w nowoczesne. samochody. modele i PO·
mOC4ł szkolne. Podwozi• w przekroio poruaiane e'.ektrvcznoNowy kur1
ki" lct6re ułatwia naukę i przyśpiesza. rozpoczyna się 20 h. m. Zapisy przyimu' lł Kancelarie od godz.

I rano do 8 wieez. -

-

Bupłatne

••

Wenztaly i farate przy szkole. porady techniczne.

limf„...

'-: :.: .... !

•

Nowg

rozkład

OD.JAZD·
2.00 do Wars:zawlr, Skartyska, Lwowi.
4.45 poś-piesinv do War<;zawy.
6.40 do· Koluszek (polaczenłe z POś1>ieS%tlYm
do Warszawv).

7.45 pośpiesz.riv d-0 Warszawy.
8.30 do Koluszek (w niedziele I śwteta).
10.05 do Gałkówka, Tomaszowa. Skartyska.
10-50 do Koluszek.
12.05 do Koluszek (pofączentc do Warszawy

Katowic).
14.20 do WarszaWY
15.40 do Koluszek.

ł

Katowie.

16.15 do Gałkówka. Tomaszowa. Ostrowia.

16.35 do Warszawy, Katowic.
17-35 do Koluszek.
18.30 do Koluszek

(Potaczenie do Warszawy),

19.05 do Warszawy.
20.31 do Koluszek. Bielska.
21.05 do Warszawy.

ZJ.1.5410 Warszawy, Katollł!c. Lwowc.
PRZVJAZD·
t.30 z Warszawy.
5.05 z Warszawy.
6.SZ z Koluszek.
7.28
8.4?
9.45
11.l2

z Koluszek.

12.47
14.07
16.04
16.25
'17.47

z

Gałkówka.

z Warszawy.
z Koluszek.
z Warszawy.
Gałkówka.

Warsza~i"V .

'

....

~

OD.JAZD·

ft.2-0 do Kutna (połączenie do Gdaóska
Z.05 do Poznania.
3.02 do Warszawy.
6.37

pośpieszny

do Warszaw-y.

7.30 do Warszawy.

7.50 do Poznania.
s.ss do Koluszek.
9.33 do Kutna. Poznania. Qdaiiska.
12 40 do Kutna, Gdańska.
12.50 do Poznania.
13.20 do Warszawy.
tl.39 do Warszawy.

15.15 do Kutna. Poznania. Oda6ska.

15.25 do Poznania I Zbaszynia.
15.50 do Kutna I Poznania..

f

Gd:vni)

LECZNICA

Lfl<A.RZV SPECJALISTÓW
I OAHINET DENTYSTYCZNY

. Doktór •MIESZKANIA

z
t!łnunom'bl
K1'~zewskie~o
Uy R•ft 2-łzbowe

I

„

19.16
20.0?
21.40
22.01
2?.58
2.'l .,R

~ leW~OW;1[l
'ł 81.her~al
~=!~t~. ,~:LT~=:ut:;
;sz~~~~~eles~e~=~cłd~
U
~
te 181·83
'wletlne. l1mo1 kwarcowa,

•
elcktnrzacla. ROelltcen. szcieplenła, Pn,;mufe od 8.3()
analizy (mOC%U, kała. krwi. olw~m. do 10,30 rano. od 1 Moniuszki 11,
ctelefon 63-22.
wydzielin ltd.). Operacie. opatrunkL do 2.30 PP.• od 6.
horobv •kórne
de 8.30 w., w nie·
Wizrtv na miasto. Porada ' zł,
1
Porada dentystyczna oraz wenefOh,. dzielę i hńeta od weneryczn~ elek·
siema dla cborób skómydl I wene· 10-1 •.;. Oddzielna p .trot_er':cf4'a
10
.- •
pocsekahUa dla pa6 rZTJdmu1e8
nrcznycb
Io 5- W18CZ
! melb. od lO-l
Dr. med.
NaDlszt
Przec:zJtał!

1
0
aa•1
ua beiułatn•1e· ł li·1e10ft ·1a1·f1J
Utrlym~'l

z

z
z
z
z

Łowicza.
Gdańska. Gdvnt i

Kutna

Alek<>androwa.

pośpieszny z

z Poznania.

Warszawy.

n

ow I

p Kl I nge r

u,
C••

wenerv(:!ne. •Urne 1 wldd•
4NlJRZfJ4 a. TfL .JZ•ZS.
Leczenie la!lllla kwar.;owa. anallzJ
ltrWł l wvdtll'l!ll PrzYimuie codziennie
od 11-1 1 •• ct 6-8 w. w pied:Ziele i
świeta od 1ti JO U. Oddzielna poczelralnia dla oati
Ud 1-l w Lt.:.Zn!CJ (Piotrkowska 62)

lwener»cznych

•ok•16r

a

choroby

Warszawv.

I
I

Kaplele

Wielki HustrtllW'altY cennik na rok 19 !pecJallsta cho
1841 do Łowicza.
zawferiJ•cy '\Vłete najttows:yclt w:vna.- r6b sk6rnych
do Ostrowia Wlkp.).
łazków i nJezbcdnych pnedmłotów w ~enery~ych
do Lwowa orze.z Skartvsko.
do Gdańska i Gdvni przez Ateksandrów.lkUdym domu. Jak radJo. eufony rra• t moczop?cto~h
aL AndrzeJa 5
'
do Poznania i Zbaszvnla.
Tel. 59-40
mofony, ma.seyny do surc:ia. zezary.
do Katowic I Krakowa.
platery i t. p. rzeczy. - Wsmtkie na- PrzTfmule od S-U
1>0śpleszny do Poznania l Zb:i,seynia.
i od 5-9.
sze towary sorzedaJemy aa wal'Ut1iach
PRZYJAZD·
niezwykłe do1odn:vclt t at dtuioterml- w niedziele i Pli•t•
·
t.50 z WarszaWY.
~ 9-1
uowe spłaty.
2.46 z Ostrowia (Wfkl>.).
JOddZtelna
zwracaw"' s !e d"u fi rmy••
6.28 pośpieszny
pań
kaln1a dlapocie. z Poznania i ZbaszYDl,r.
p
DIT ""MO"' M. OKO,.,, WARSzaw1
7.1. z ozna~1a I baszvn!a.
-----"
"
l"I•
• „..,
7.14 z Katowic I Krakowa.
Dokl6r
Złelna u, tel. l31-66.
7.28 z Kutna.
w· ł~ ,~ ~·
8.()5 z Gdyni, Gdańska I Kutna.
8.45 z Ostrowia (Wi.kp.).

I

W!fgodam1, pny ul,
10 obcik aowobudowanef

remizy tramwafoweł od raraz do wvna•
. .
specrahsta c:hor6b jęcia. Wiadomość na miejscu. Do·ud
wenet'yc:t tramwałami 7i 17, lub telefonicznie 60·34.
(przy 'IWZfStanku tramw. pabJa11lcklch) nycb i moczopłcioDr. med.
Dr. med.
Cunna od tO-et rano do 7-et wlecz P' ł kwrch 11 70

RvNKU
PRZ "• O"'RNYM
•
u ,

PlotrliowsKa 294. leł. 22•89 skórnych.

19.30
ZO t2
ZQ.35
21.55
22.15
23.o6

-18.50 z Koluszek.

z Warszawy.

22.52 z Warszawv.

j

jozdu

12.34 z Warszawy.
13.15 z Poznania.
13.2~ z Poznania ł ZbaszYnfa.
18.23 z Poznania.

lZ.17 z Koluszek.

20.23 z Warszawy.
20.42 pośpiesznv z

„

tg:~ ~~ś~l~~z~~ ~rw!r~~~;:sko)

z Kohszek
z Koh.szek.
z War:>zawr.

19.25 z

'

DWORZEC tóDl-KAUSKA·

lóDt.r ABRYCZNA.

DWORZEC

'

~

•
Cl' or. skórne we-

ne · J'C7ne

I

plc!owe

KaastaatyaorsU 12.

Tel. 55-52 .
Przyimuie od 9-t
od b-8.. Dla p&li
5.
d•
Dla ~1mm~tnvc·b

1

CENY LECZNIC.

~·••••••••••••••••••••••

)

Ogłoszenia (
robne. .

······················~··

OKAZYJNIE w dobrym stanie do sprze
dania futro na pitmowcach z kolnie·
rzem szalowym z bron:owej wydry
oru futro kara.kulowe. Nowocegiclniana
7 Plamiak, zastać od niedzieli codz.ien·

nie.
SZKQl.A Samochodowa Tuszyti~
Warnawa, Złota 25. Żądaj natychmiast
24
bez:p!atnycb informacji.

~ POK0.1E z kucltnia i przedpo~
elnlana 26 Oazowa 7, I praystanok z.a cmenta·
Telefon tl6-87
rzem, dojazd 3.
Spectalls ia cho
r6b ak6rnvch. STJTDENT wyźszego semestru udzie-

Elelciroteraria.
Leczenie lampa
kwarcow".
puvimuie od l!od:
S-2 i 5-9 wiecz
,_ąiedz. i łwięta 9-1
Dla pań od S - 6
- - - - - - - - - - - - - oddzie.laa poczek.

la lekcil i korepety<:jl. Zapóżnionvm
metoda skrócooa. Przygotowuje do tit•
iatnlnów. St>ecialność: matematyka.
t>olskl. Gdańska 2.3, m. ?. front, l pię
tro.

PRZ\"BLAKAL~;· pi;s tófty,

Odebrać można Jachime>\VISki,

Lit><>Wa 12.

·kiidtatJ!
Nawo-

Przed otwarciem sezonu ping-pongowego
Tenis

stołowy

ZdDbY\Vil GDfilZ \Vi°-CBJ.
Z\VOIBnnikó\V
~

Dzlsl1Jsza macza

ligowa w kraiu

H~t:~~ją~ ~:~~a fl~~~~~ ~:i::a
5

0

1

ju
- Wisła w Warszawie. Craco~ Stoimy w priedednlu ~atero sezo.f ten Jednak nie powinien sle 02ranlczyć kluby. które nie przestrzegały sprzedaty Ruch w Królewskiej Hucie I Garbarnia nu pf nr - pongoweio w Łodzi. Nowe wła tylko do podnJesłenia Poziomu czołowych blletów.
Pogoń w Krakowie. O wejście do Ligi oddze okresrowe~ związku ping - pongo.. graczy. ale przyczynić się równie! do
Diiś zapadła uchwała. te wpływy te bed- sle dwa st><>tkan1a. mfanowlcłe Ł.T.
wego ukonstytują sie w dniach naJbllt- zwerbowania dla tej miłej 2ry naJszer- przypadają organizatorom. Wpływy te S.O. - LechJa we Lwowie i Ognisko szych.
szych sfer. zarówno młodzieży Jak I star wprawdzie nieduże, t><>wlrmy Jednak być Napn;6d w Wilnie.
Przed nfemf stoi cafy szereg wd7Jecz- szych.
obrócone na cele popularyzacji tej gry.
uycn zadari do przedslewzlecla. W pier-1 Zagran~ mamy kawiarnie. które z11- na budowe jaknajwiększeJ Ilości stołów
łi.T.S.li.
wsiym rzedzłc idzie nam o J>Opularyia-,kwłdowafy story bi1ardowe. zaJ?rowadza- przepisowych. Dotycz:y to przcdewszys.
c;Ję tej naJtańsze1 gry pokojowej.
Jąc w Ich miejsce stoły ping •· pongowe. tklem klubów posladaJących własne Io..
udała srq do Lwowa
W sezonie ubłes:lym doprowadzono Zapał dla ping • Ponga zagranicą Jest kale i wszystkle kluby fabryczne. Pinr <ło tego. te dz.iś ni~ma w Łodzi klubu I kolosalny i bez przesady można rzec. te pong winien być st>Ortem masowym. W
W dnłu onegdajszym w godzlnach
sportowego bez tej Rałezł sportu I nazwi· niema tam domu gdzleby nie uprawiano ilości znajdziemy napewno Jakość. Zada- wieczorowych udała ste do Lwowa dnssko mistrza ·todz.i Salbauma f· Jego god- tenlu na stole.
niem wlęc . okregowycb władz związku iyna Ł.T.S.O. w swym najsilniejszym
nY<:h rywall: Outmana, Sztotenwerka.
W roku ubJegfym infkome wpływy z pin({· t>On~owes:o winna być w pierw- składzie tym samym, który wystąpił ul<etnera. Lenarta. PeH. Szotlanda f w. fn. imprez pin~ - ponirowych szly do kasY szym rzędzie popularyzacja tego sportu. biegłej med·zleli na zawodach przeciwko
są niemniej popularne od nazwisk ulublo.. zwlązkoweJ. choć niemałą wfne ponoszą
lin. Fr. Marymontowi w Warszawie. Spotkanie
nych piłkarzy Cyla. Oałeckte~o. Karasia
Ł.T.S.O. - LechJa odbedz.te się o godzł
ka lub Kubika.
nie 11-eJ przed Południem.
t2
~ •
~
•
.:_
Są~zac z zamferze~ okregowerco Z'!łą . ..,
,,ars~ODJIOD1,a
zku mni - ponll?'owe~o o rozwój tenisa
stołowes:o w nadchodzącym sezonie mo·
!Dzfsłefs•v decudujqcu mecs Jlolefo"'Ucft
temy być w zasadzie spokoJnf. ~ozwój
Dttś o go<falnie 1.30 na boisku WKS skłm, Zwierzem II. SzenaJchem I Haselgra1q W t.1.S.Q.
rozstrzygają sfę .losy . Klubu .Turystów. 1buschem na czele. Ze strony go.ścł stołePrasa lwowska pisząc 0 maJącYtn sio
który przez trzy lata trzymał sle dziel- 1cznych spodziewać sle równlet nalety b 0 db ć
tk i Ł T s o
Le h
-'
b"'
t l
I , bi ·
j
d ...
1· J
f wiecz-• &trze~a
Y spo an u · · · · c ja Ł.
lid ze I dOvaero
new
\V r• .c. zos a powa- am tneJ gry, g Y.c. rywa.1~u ą on
lechje przed grotną drużyną
.a
U
!nie ~agrotony spadkiem do nf!szcJ kla· nie z Pol~Ją o lepsze mie1sce ~ tabe1ce, T.S.O .• która przybywa do Lwowa ze
w uroczyato~ciach atulcda ·gy.. Nie· ule2'a kwestJI. te Jeś11 w dniu dzl- które moze im przypaść w u?z1ale tylko słynnym Kabanem 1 Weliszklem„. Oj pa.
Belgii
sleJszym Tiu·yśol i>rzes:raJ~ zawody z w tym wypadku Jeśli pokona1ą Turystów nowie sprawozdawcy St>Ortowi, czas wre
Warszawianką. nie bed.ą mortl nawet Spotkanie dzisiejsze będące ostatnim z te szcie, byście po łrzechletnlem istnieniu
W roku przyszłym przvoada stulecie marzyć o utrzyma11łu sfe w Lidze Jdll sr-0roczneJ kampanJI ligowej zapowiada Ligi wiedzieli 0 tem ie Kaban Weliszek
BclgJi, co da okazje do b~ate~o sezonu I z.aś zawody wygrają. s.zanse Ich na po.. słe ze wszech mtar Interesując~ I nlewąt- wystepują w UioweJ drutynie Tury
11,or.to~eio. Wszys.tkie 2ałezle sportu: tostanle w Ltd·ze znacznie werosnft. Jak nllwle ściągnie tłumy widzów na boisko tów
shclg1Js~1ego przystąp1ą w przvszłym ro- Jut donosiliśmy w dniu wc:zoraJszym. WKS-u. Meczem kierować będzie p. Brze
klo z b. bogatym kalendarzvkiem itnprez Warszawianka przybyła do Łodzi w zlńskł z Poznania. ·-'~' :·..,:" d-..
mfedzynarodowvch.
swym naJsllnJejszym składzie z Domań,,,~
„ ,..,
~
U
U
Niezwykle bogaty ten sezon orzedsta
l1zyczn~go w Aust
v:ta sie nastepuJa,co: od 7 do ZO maja ·
•
r1t
nllęuzy~arodowe konk~rsy hippiczne wl"ILIQpanlall}
AustrJackl Związek nauczycieli. I In·
Brukseli: 18 maja - m1edzvpaństwowy ' ' t::JI
t::JI
t::JI
struktorów st>Ortowych na spec1alnem
n1ecz .Piłkarski BeltJi z Hol~ndJa w Antll'bdd aftademłAó.n> us;ausl.ftldi pad•fn> posiedzeniu swych ciłonków stwlerdzlr,
werpj1; 25 maf;t - mfedzvoaństwowy '""_.
te tytułu nauczyciela wychowania fizy.
mecz piłkarski Beli.li z PrancJa w Leo- ~rSUfłO'toganłG
%ftn0riJtJ(ft
czn~l(O w -AustrJI utywaJą ludzie pozbailo
dJum: IJ czerwca - wielkie mledzynaro
~d
&.
~
wleni Drawie te zupełnie potrzebnych kw
dowe wyścigi motocyklowe o wielk~ na
.,.1erSUSH li' .ua„OS temu kwalifikacji. To też związek nai.
rroJę Europy w Francorchamos; 20
Mtedzynaro'dowe zawo(fy sJJOrlowe a- lców postanowił rokrocznie urząd-zaćmię- czyclell usiłuje jut od dłuższego czas•
czerwca - wyścigi automobilowe o wiei i kademlk6w zapoczątkowane prud 3·ma dzynarodowe Igrzyska spartowe. W r. przeprowadzić w minlsterJum oświaty
kfł nagrodę Europy w francorchamps; ~ laty w Rzymie wykazały w związku z o.. 1930 odbedą li Akademickie Jgrtyska Zł- zarzą~nie na mocy. którego tytuł Q.
'!t1I sierpniu - mistrznstwa Europy w · gromnym rozwojem sportu na wszystkich mowe (od 4 do 12 st~znl") w Davos, zaś stanowisko nauczyciela wych. ffzycznel
wioślarstwe; od 24 do 31 sieronia - ko- 1wvtszych uczelniach konieczność częste- od l do 10 sierpnia Ili Mfedzynarodowe go otrzymać b~dzle mo~na w przyszło·
Jarskie mistrzostwa świata w Brukseli i 1go urządzania międzynarodowych zawo.. mistrzostwa wyższ~b uczelni w Darm- ścl Jedynie po egzaminie pa~s~wowym.
Leodium; Zl września - młedzypafl- dów o charakterze mistrzostw studenc- stadzie.
Nad sprawą tą winno sie ró~1ez powatstwowy mecz piłkarski Befj?Jł z Czecho- kich. Już J-sze Akademickie Igrzyska ZiOrganizację Jgrzysk Zimowy.eh powie nie zastanowić n~~ze ~inister1um o~wła·
słowacJą w AntwerpJi; 28 września - mowe w Cortlna d'Ampezzo dały łmpo. rzył Confederatłon lnternati<>nale des e. ty. gdyż o kwahf1kacJ~ch naszych nautr•t~dzypaństwowy mecz oiłkarskl Belgji nujące rezultaty. nic wtęc dziwnego, że tucllants szwajcarskiemu związkowi aka- ~~yciell wych.owanla f1zyczne1lo dałoby
z Szwecją w Brukseli. Ponadto nrzewi- Międ.zynarocioWY ZwiązeJc Akademików dernlckiemu. Jut dziś czynione są gorą- sie bardzo duzo mówić.
dziany Jest bogaty proJtram olvwacki, a (Confederation lnternatlonale de Etu· czkowe przygotowania. by zimowe fgrzy
m. In. rewanżowe spotkanie Polska ~ diants), składający się. z przedstawicie- ska akademickie wypad:lY Jaknajokaza.. rłasłula
llel&)a.
li 32 paflstw l llcz"oy 900 tysletY ~:iłon- leJ.
zdvskwalilikowany przez

Druiyna

I

I

urus(I••
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wychowania
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Japonja

- t
•
za1n eresowa ła SI„

•u6udo111onu aosfal ..,

!lłerfłnfe

.Czarnych"('/)
„Król strzelców• ligowych, Nastula.
znany I ceniony napastnik „Czarny~h"
podobno wróclł inż na Sląsk 1 nosi s:o
z zamiarem opuszczenia na stałe szeregów swego klubu.
~owode~ .teg~ kroku ma być rzekomo yskwaltf1kacJa, którą go ukarat za
rząd PCzar.nych" za .dziwn!e „staba."
gre z ogonią.
•
_

W Berlfnfe nfedaleko dworca Sicze-I d.zfelnte dla pań I panów.
Japonja. która w ostatnich latach pociv· cińskiego wznosi się wspaniały nowy
Na plan pierwszy w tych wspantaniła takie olbrzymie postepv w lekkiej gmach. zbudowany w nowoczesnym łych urządzeniach wybija· sie olbrzymia
~tlet ce pł waniu tenisie i innvch ;;p,
stylu, a na nim zdaleka biją w oczy zło- hala J>fywacka. Okala ją 700 indywidua{
tach Y z;int%resow~ła sie obecnie hokc· cone wielkie ·litery nap:'S,!J' ,,,MieJskf za- nych szatni. Zostały one zbudowane na
jem 'na lOdzie.
kład kąp~elowy". ~ n:l~•SU tezo trudno trzec~ piętrach. Długość basenu wyn_o-:
Profesor akademJi peda5'05'icznęj w b:V!Q~Y zaiste wnosić. t„ nkła~ ów .Jest si 50, szerokość - 15 metró.w. NaJmmeJ
Mukdenie Sa-0ta zestawił drużvnę. xło- na.iw1ęk~zą w Europł~ a mot°' 1 na ca- sz~ g;tębokość basenu wynosi 80 cm„ 1Konfhkt AZS z p~ HL
toną wyłącznie ze studentów me.t··~:v· lym świecie pfyw.:i~n.ą.
.
naJwtększa 3. mtr. 25 c~„ co pozwala na
At:dsłe so.teenonu
ny, która poczyniła świetne oostf;py, a
Ten ~ryty b~sen pfvwaclcr k<?szt1'· wykonyWame ws~elk1cb skoków pl~. .
.
w grudniu spotkać sie ma z zesp:> i ńli \\'ał gmme berl!ńską " 1:uJ 3 m1ljOi:y wacklch. W basen!e tym odbywać się
J_ak. sfę do~iadu1emv. konflikt Akastudentów berlińskich oxfordskidl 1 ir- 1marek nlemleckt~h. ale zato JC$ł obJek- będą '!' przyszłości wielkie zawody pfy de~1ck1e~o ~w1ązku ~portowei;ro z Połn ·eh.
•
tern wzorowym : naJbardi:cJ nowoczes- wackte.
sk1m Zw1ązk1em tloke1a na Lidzie zosta·'
_nym.
Cała hala pływacka posiada szklany nie prawdopodobnie w ten soosób zażePływalnłę zbudowani). w Jednym z dach. Jedna ściana hali, przylegająca do gnany. te w łonie AZS-u na:;taoi wcw•
.
-miejskich parków. w ofo::zl!ńiu wsoa".' parku, Jest również wyłącznie ze szkła. nętrzne uzdrowienie stosunków i zmiana
zy Chodzi
· · 11!alych drzew, trawników ,. i kwietr.1· Powłokę ścian wykonano z porcelany, gabinetu.
o Nurmiego ków. Wszystkie ściany zbudO\\iano wy z tego również materjaJu zbudowano Wohec tego reprezentacia Polski zo.
ląeznle z żelaza i ka1l1'l~fl.a, We wsz3•st- miskę basenu.
stanie nadal utrzymana i bedzie mogła
Zarząd P.Z.L.A. otrzvmał od fińskie- j kich ubikacjach założono podwójne
Ze wz~lędu na zimę wszystkie oszkle wziąć udział w zawodach miedzypańgo związku lekkoat!etyczne~o list, w światła.
nla w bali pływackiej zrobione są z po- stwowych.
którym zapytują się oni, czv wszys;:y I Ten olbrzymi gmach zawierać be- dwójnego szkła. Trudny problem oirrza
h:kkoatlecl fińscy, jacy startowali w ro· Idzie wszystkie rodzaje kąpieli ai do nia tak wielkiej sali udało się rozwią•lkł
ku bieżącym w Polsce, bvli amatornm1. ' najbardziej wziętych i modnych kąptell zać pomyślnie. Olbrzymieml rurami roz
W Polsce gościło kilku finla!td~zyków parafinowych. Dlugl szere~ cią~nący chodzi sie ogrzane powietr.ze, dając kaź
koszykow .
'"l „
w Wilnie i Nurmi w Warszawie.
sie na ćwierć kilometra kąpielowych dej chwili pożądaną temperaturę. Ooe1
przv
„u l e
Jest to prawdopodobnie zaovtanic pokoi z wannami stoi do dyspozycji pu- 1 dnem zaznaczenia jest, że hala posiada
Jak się dowiadujemy przy kl.Jbic Su
dotyczące warunków, na iakidt Nurmi bliczności. Są ponadto pokoje dla ma- ' wfasne swoje centralne o~rzewanie.
j Siła w Łodzi zatożona została sekcja
brał udział w zawodach.w Warsz.lwi~. Isaiy, urządzenia ~la leczniczych z.abfe. ; . Ze. szcze.gółów powyi~~yc~ - wyra:t- pilki kos.zy~owei •. która ~osiada b. silne
Jak wiadomo za swóJ wvsteo w\~ ar i góW wodnych, wielka sala pryszniców, me widać, ze. basen berhnskt Jest rze• Jednostki między mnemi Kurtza z Iienv.
sza wie kazał sobie Nurmi dobrze .zapła-1 gimnastyczna itp. Wszelkie urządzen i a czywiście ,,cudem" świata w dziedzi. ·i Inauguracyjny mecz S i ły odbedzle sie
1w nadchodząca. niedziele.
cić.
znajdują się w podwójnej liczbie, od- nie urządzeń sportowych.
.
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Dnfa 9-ro b. m. obJął uroczyAcle nowy nad-burmistrz Londynu, sir wnttam
Waterlow,_swój urząd. Akt ten poleJla na tradycyjnem wręczeniu nowemu nadburmistrzowi przez ustępującego nad-burmistrza szabli urzędowej. Tradycja
ta uwidoczniona Jest na naszem zdjęciu: ustępujący nad-burmistrz sir Kynaston Studd (z prawa) wręcza szable swojemu następcy.
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Koloniści niemieccy, którzy Jut od kilku generacyj oslcdllll się w rótnych okolicach Rosji, tworząc tam całe bo2ate w~ie, ęmigrufą obecnie masowo z pad·
stwa czerw-0nego teroru do Kanady. Zb1edniełi oni tak dalece pod rządami bi>l·
szewików, że zmuszeni są obecnie szukać chleba za oceanem. Na zdjęciu: Jedna z Krup emigrantów, przybyłych w tych dmach do portu kilońskiego, skąd
udają slę

-

do Kanady.

Na mledzynarodowym turnteJu hlppicinym w G~newie zdobył dwukrotnie . Masowa demonstracja Arabów w mie-

zwycięstwo kolończyk

Koerfer na koniu „Baron 111". Na zdjęciu: zwycięzca ście syryjsklem Amman, przeciwko deklaracjl Balfoura. Liczne takle demonzwycięstwa.
strac.ie odbyły się w całej Syrji w 12-ą
roczalce oiłoszenta powyższej deklaracn.

w ·decydującym momencie

•••••••••-•i·--•
Uroczysty obchód rocznicy powstania
republiki austrjacldeJ (1.2-20 b. m.) na
placu przed ratuszem w Wiedniu.
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Berlin. 17 listopada.
(Teletram wl. „f.xoressu").
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W czerwcu bieżącego roku 24-letnl
szofer Emil Domarez wyjechał z .21-let- j nfą żoną swą na wycleczke samochodo. •
wą w okolice Renu. gdzie w pustej oko- ·
llcy zepchnął żooe do rzeki. Aresztowany stanął w dniu wczorajszym przed są
dem w Offenburgu, który io skazał na

Lwóiv, 17 listopada.
We Lwowie popełnione zostały niemal równocześnie dwa wstrząsające sa
mobójstwa przez rzucenie się pod pociąg. Degeraci pochodzą z kól młodzieży:
szkolnej.
kare śmierci.
Na torze kolejowym pod Brzuchowł
cami znaleziono w piątek rano poszar%aftopanem
pane zwłoki młodej dziewczyny w mun
jniee poftrvł ulice
durze gimnazialnym z odciętą głową.
Dochodzenia wykazały, były to zwłoki
Zakooane. 17 listopada..
córki buchaltera Celiny ŁazO\v
14-letniej
. DzfsłejszeJ nocy oraz do oołudnia pa
dał śnieg, który grubą warstwa poktYI Siedzibą międzynarodowego banku reparacyjnego będzie Bazylea, której ogólny skiej, uczenicy gimnazjum król. Jadwi!ri
dojeżdża.iącej codziennie do szkoty .powidok podajemy powyżej.
nie tylko góry. lecz l Zakooane, które
podmiejskim. Wedle wszelkiego
ciągiem
p1Zybrało śnieżną szate prawdziwie ziprawdopodobieństwa przyczyną rotpamową. Ku wieczoro\\ i nastąpiło znaczne
czliwego kroku dziewczyny było tlo
obniżenie temperatury.
„ł•
erotyczne. Władze policyjne mają jui
Iii ,,..
być na tropie wykrycia sprawcy uwie·ma -'e ~1
Kassel. 17 listopada. więc pociąg. W chwili usuwania z szyn dzenia Łazowskiej.
f
Drugi wypadek podobny zaszedł na
niebezpiecznych drutów, nastąpiło krót-1
(Telegram wł. „Exoressu").
Paryt, 17 listopada.
WYdarzyta się tu niezwykła katastro- kie spięcie i lokomotywa wraz z wago- torze kolejowym obok rogatki wólccW większej części Francji nastąpiły
w dniu wcwrajsz~m mrozy. Temperatu- · fa kolejow~ .. Maszynista pociągu oso.bo- na.mi. st~nęła w. pfomie~iach .. Kilkunastu kiej, gdzie znaleziono zwłoki z odciętą
ra spadła w Paryzu do -2 st. a w W?- ~ego, z.dąza~ą~ego do. Kassel, .za~wazył, pasazerow odn~osto mebezp1eczne rany ł głową . s!uchacza politechniki Jerzego
Kopy~tia~skiego. Powód samobó2stwa
gezach do - 5 st. W całym prawie kraJU . ze prze.w~dm~1 wysokiego nap.1ęc1a ober-1 przez pQparzeme.
narazie me ustalony.
wały się i lezą na~~ch. ~atrzymal
___
._ •
1padł śnieg.
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Za wydawnictwo „Republika" sp. z ogr. odpow.
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Władysław Polak.

W drukarni ,.Republiki" sp. z ogr. otip. Piotrl<owska 49 ł 64.
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Redaktor odpow. Jan Grobelniak.

