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OPLATA POCZTOWA UTSlCZONA RVCZAl TEM.

Dwaj groini
bandyci z faodzi,
od kilku lat ścigani
przez policję

zo

I
ŁODŻ,

ROK V.,

aresztowani na granicy
po/sko-n1em1eckiGj.

NY ILUSTROWANY.

WTOREK. 23 SIERPNIA 1927 ROKU.

Zydzi zwrócili

się

I

CENA NUMERU 20 GROSZY.

NR. 233

do województwa

przesunięcie terminu wyborów
dzień 16 października.
P. wice ... wojewoda Lewicki dziś udzieli definitywnej odpowiedzi.
prośbą

z

o
na

Lódź, 23 sierpnia.
·
, Zbliżający s:ę termin nowych wyborow do rad'y miejskiej wywołał wielkie
ożywienie we wszystkich ugrupowaniach polityczny<;h 11a terenie Łodzi.
Jak wiadomo, tcrrn:n wyborów wyt.n~czono na dziet'1 9-ty pazdzi.ernil\a,
ktory przypada w 11icdzieJę. Umyślnie
\VYbrano dzień \V'O lny od pracy, by umożliwić najszerszym masom wzięcie udziiafu w glosowan:u
Ludność żydowska nic jest jednak zad'owolo11a z tc~o terminu, albowiem 9-ty
października przypada w pqeddzie1i
5\Yiąt żydowskich t.

„szałasów".

zw.

W dniu wczorajszym delegacja komitetu wyborczego „Poalej - Syj,on" w osobach raduego Iio.!enderskiego, Szap.iry
: Cytrynowskicgo udafa się do p. wicewojewody Lewickiego z1 prośbą
o QdłGżenie terminu wyborów do rady
mlejskiei z dnia 9-go na 16-ty października.
Delegacja wskaz.a.la na to, że na wypadek nie·odrocz.enia wyborów
większa iJOSĆ głOsów ży-

przepadłaby

dowskich rzemieślników,

j oświadczył, ż,e porozmmi'e się w tej spra
w:e z komisarzem wyborczym

szem posiedzeniu magistratu omawiana

p. Zabo-

będzre

rowskim
sprawa wyznaczenta dwóch członków
i w dniu dzisiejszym udzieli defin!tywuej magistratu do główn. komisji wyborczej.
oo~wiedzi.
Z ramienia województwa wyznacro••
ny zostal p. Dychdałewtcz, któryi otrzy~·'
na da!siej- mał już w dniu wcwrajszym nominację.
Jak się dowiadujemy
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Zmasakrowane zwłoki- robotnika

na torze kolejowym pod Tomaszowem.
Łódi, 23 'Sierpnia.
.
kolejowym
UbicgleJ nocy na tor·ze
pod Tomaszowem znaleziono zmasakro
wane zwłoki mężczyzny, przyjechanego przez_ pociąg.
Policja ustaliła, i;e był to 43-letni Sta
nisław Szypowski, zamieszkały ,,, , Tomaszowie przy ulii:y Długiej 42, tooot·
nik jednej z mie;scowych fabryk.
Szypowski, pobierając skromne wy-

nagrodzenie, nie mógł utrzymac rodzhy
składającej się z sześciu osób.
Nieszczęśliwy &tarał .się

o dodatk'o-

we zajęcie, lecz napró:tno.
Ciężka sytuacja matierjalna rodziny
nie dawał.a inu spokoju.
Ubiegłej nocy zdecydował się rozstac z zyciem. Udał się na tor kolejowy

i

rzucił &.ię

przejeżdżając;i: poci~.

pod

Hmolbo~u eolilJine10.

.~tranna lata1trola

25-ciu policjantów rannych na szosie

marymonckiej~

na przerwanie pracy co uszczu.
'
oliloby ich zarobk:.
.
.
.
. P?zatcm delegaCJa wyrazila mmeiną.me, ze z tegc. samego powodu wstrzymałaby się rówuież od głosowanią więk..diowskich, k. tórc Ja·k· 0 goszość }\:O. bi et ży
spodynie zaj 'te są w dzieli prz:ed'św:ą. . .
. : . .
,
eczny sprnwam1 gospoda1skreim.
Termin ten jest nieodpowiedni zqaniem delegacji jeszcze z teg-o względu,
że prawdopodobnię, w nicdz'elę przed~wiąteczną, a więc w <l'oiu wyborów
będą otwarte skłepy przez cały dZię1i
wobec czego wtascicicle sklepów rów-

f'?lcż

nic

5ÓW.

bGdą

z tych

mogli .

oddać

swych gto-

powódÓ\\l delegacja zwrócifa

;~::~:::;:~:~::~:i~:;~:'.~:;,:16-ty paidz;ernika,

Na Bięlany zdążał ciężarowy samo- 25 policjantów przewieziono natychchó~ pol:icrjny, wiozący 35 po.lic;}ąntów miast do s~~itala :wojsk~wego Zl:a ul.. Za
kroczymsk1e1, gdzie udzielono un p1erpa cw1czenia w ostrcm strzelaniu.
Kilku posterunkowych
Nagle, podczas wymija11ia innego sa wszej p,omocy.
m(lchodu, sz-0fer policyjny zjechał z wo odniosło ciężkie i niehezpiec:m'e rany; i
zem na bok tak nieszczęśl.iwk~, że sto- obrażenia.
Na miejsce wypadku, przY;hr.11 dostali
i~ey w samoc.ho~zie p~licjancj
s1ę pod konary i gałęzie drzew przy-, d!odzc na ostre st~~~l~nie policit - i:i1mster Składkowski 1 inspektor Czyniodroznych.
_
W jednej chwili prawie wszyscy ;:>0- wski.
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Sacco
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CY t~tl\\Je,f.J„
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S1mo1bód

-

naJacbał

na wóz.

Woźnica c1qżko

ranny.

Łóctif 23 :sie.ripnia:.
'obok domu
P«"zy ulicy Kirmskiego
nr. 187 wczoraj wiec-z-oreml [Wydarzył się

st-raszny wypadek.
znac:mą
Samoohód jadący :z (foś~
szybkością najechał na wóz, przyczem
woźnica Moszek 1Torczyński 1(Z.g.ierska
3~) wypadł z wozu <>dnosząc ciężkde obprzf

SmiarlBIDJ strzał do
kochanka żony
Kowno, 23 sierpnia.
Znany finansista litewski, nazWlisJQiem Romana, dyrektor li:tewskiego ban
ku międzynarodowego~ z~strzelil w Połądze lekarza . kowiensk1ego, Zrum:a.
Romana pode:irzewal Brunza o utrzymywafiie stosunków z jego żona.

IM

Vanzetti uścisnął wszystNa cbwiłP! p1•zed egzekucłą
d
- kim dłonie, zapew11iając głośno o sweJ niewinności.
"f,'

Sacco
I

zawołał

przed

Boston, 23 sierpnia.

AGENCJA T.ELEORAfICZNA R,EU
. ~an v~cc-wojcwoda :y.~~uchal pop·oJane przez dclcgacJG, poczcm TER DONOSI Z BOSTONU, ŻE U5IE~~~~ GLEJ NOCY O GODZINIE 12-ej min.

a1H

Na podstawie wywiadów policja powiatowa ustaliła, iż bandyci zbiegld w
kierunku granicy niemieckiej, mając zamiar opuścić Polskę. Zawiiadomiono
więc straż graniczną oraz policję we
wszystkich miasta-eh i miasteczkach po
granJicznych.
Dzięki energiicznemu pościgowi wczo
raj przylapano bandytów w Katowicach Mieli oni zamiar tegoż dnia jeszcze przejść nielegaln!ie przez granicę.
Znaleziono przy nich rewolwery, kil
kadziesiąt naboi oraz większą ilość .rotówki w walucie amerykańskiej.
Groźnych bandytów: Połicja katowic
l{a odstawiła do Łodzii.
I

Vanzetti straceni.

I

"· OJy,

te.ta
·.' ;~
Z e~ m

Mau

p~eczetistwa.

1'aźeni.a dele~e.
iWezwano doń pogotowie, k't6re
o .ga- wiozło go do szpitala Poznańskich.

Na szosie Marymonckiej wyc:Luzyla licjanci odnieśli wskutek uderzen
Którzy w dz.i.c11 ?rzedświąteczi:y ia~ęei
są z:az\vycza1 sp1e5z:nem wykonczemem się wczor,aj niezwykła katastrofą. sam~- łęzie drzewa irany. Samochód zatrzymano i przystąpilQnO do akcji rotunkowej.
obstalunków i nie będą sobie mogli po- .chodowa.
zwalić

Lódt, 23 sierpnia.
Wczoraj ujęci zostali dwaj groźni
bandyci 39-letni Jan Bators~i i 21-letni
Franciszek Rybak, znany pod pseudonimem Wonsalski, którzy w ciągu kilku
la:t dokonywali napadów na szosach
podmrejsklch, szczególnie w okolicach
Tomaszowa.
Przed dwoma laty już pohlcja powia
towa zlikwidowała całą bandę. Nie udało się jej jednak pochwycić hersztów,
Batorskiego i Rybaka, którzy w dal·
szym ciągu grasowali bezkarnie i doko
nali jeszcze kdlku krwawych napadów.
Ustalono również, iż zbrodniarze ukrywali się u znafomych wieśniaków,
którym grozibf śmiercią w razde wydania ich policji.
Policja ostatnio wpadła na trop lch
kryjówek, lecz Batorski d Rybak i tym
razem wymknęli się z rąk władz bez-
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CZASU

AMERVKAŃ·

SKIEGO T. ZN. DZIŚ O GODZ. 7-cj
RANO ZOSTAŁ WYKONANY OZIE-

śmiercią uBuiua

L'anarchia!„"

Pio wejściu do sal.li strace'1 u&cls~
Vanzetti, przechadzając się po celi, ł
oo. wszystkim cbeaiym dł«nie, zapew·
cdparł, że trzeba poddać się losowi.
Sacco napisał l!st do 'ojca do W loch. l!li~ąic ich głośn101i <>' swe8 111iew\ttm.im§icf.
Gdy usia•.ił 111.a late.lu, wypoiwiedteiał
Madeiros przyjął wiadomość obojQl.nlc.
n,ał.itępnjące sfoiwa:
Boston, 23 sierp11ia.
- WYBACZAM WSZYSTKIM TYM,

Ró,vnocześnie z Sacco i Vaiu:cttrm KTóRZY WINNI . SĄ MEJ śMIERCI!..,
stracony został portugaSczYk MaóeiI
GENEWA, 23 sietrpnia.
Zastrze/it' dorosle,90 czio ~r.:iek;1,:1 'ROF NA S./\.CCO I VANZETn'IVJ., KTO• ros.
W '2-0r-·~~ wteci:iCTem rozpi0r..aęła się
'!Bcdin., 23 ski;pnia,
k~drv wvśmiewal i.ego ka/·..;.'ctwo, ,. r::,. v,.,·§.~1~ \~V~~n..~M~O- OD LAT 7~miu
p'ierBOf..JVCl'U!
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EXPR~SS WIECZORNY
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· Str. 2.

Bolszew~cy
straszą wojną
-:-

Sowieck.ie alarmy
wojenne

~to

m

z

najstraszniejsza

Bakterie ospy, tyfusu i

•

broń

c~olery

•

er1am1

wojny

wytrują

przyszłośGi.

armję : nieprzyj_acielską.

Przcdsta wicic1c 11ajrozmaitszych rno re z sc,sicdzkicgo współżycia mogą wy- nie dq rozw!ązania tego problemu. Prze
carstw nie zauiedbu.ią żadnej sposobuo- niknąć.
mysł produkujący gazy trujące odegra
ści, aby manifestować swe uczucia poEkonomiści, technicy i wojskowi za niesłychanie doniosłą rolę miłltarną w
kojowe, istnieje jednak w dalszyni clą-, graniczni, zastanawiając się nati możli- wojnie przyszłości.
gu, tak jak i przed wielką wojną, wy- wością wojny w przyszłości, z adzają
Od roku 1919 wynalez.iono w Ameścig zbrojef1 na lądzie, morzu i w po- sif;., że będzie ona prowadzona przede- ryce trzy nowe rodzaje - gazów trują.
Niejednokrohtle podkreślaliśmy, ie wletrzu.
wszystkicm zap()mocą broni gazowej. cych, które potęgą siły niszczące.i prze
alarmy wojenne s.owieckiej Moskwy ~o
, Wielka wojm1 pozosta\\ ila dotkliwe Według ich opinii tylko to państwo bę- wyższają wszystkie dotychcza~ znane
siadają przedewszystkiem znaczenie ta ślady we wszystkich dziedzinach życ1ia, dzie mogło liczyć na zwycięstwo, któ- gazy. Wyrób tycfi gazów odbywa się
spowodowała
minę
moralną
społe.- re będzie miało sprawny przemysł przy tylko w bardzo małych ilościach i pod
ktyc~ne, źe są one środkiem, z.a pomo(:ą ·
,
l~toreJ
, · stosowany d o f a b ry k ac11·· gazow
·
t ru~ą·
cze11.stw i gospo d arczą panstw,
ścisłą kontrolą
wladz pail.stwowych.
którego stalinowcY, sta.rają się um•>cnić dotychczas nie udało się jeszcze napra- cyc~.
,
,
.
Amerykanie używają nowych gazów
swoj stanowisko, a opozycja poRrz.e- wić, a jednak nie ·nauczono się prżez to
~tga 11arod~w, ktora yrze~ długi czas do ochrony skarbców i kas pancernych
pić swoje atuty w w~ke' z kliką rząd.q- niczego. W dalszym ci-ągu w stosun- zaJmowała stę ogramczemem wyrobu znajdującYch się w wiei.kich gmachach
cą obecnie Kominternem i ~osją.
kach międzynarodowych najsiln?cjszym gazów trujących, aby znis~czvć te no- bankowych przed groinymi włamywa·
, .
. .
. .
argumentem jest zbrojna wieść. Lud-, we niebezpieczet1st\vo dla pokojowego czami ame;ykańskimi.
Zaamem Rykowa swiat kapita!tstycz ność nie dorosła jeszcze do pokojowego wspól'życia narodów, dostatecznie pod. .. .
..
.
.
ny g·orączkowo przygotowuje się do woj! rozstrzygani.a vvszystkich sporów, któ- kreśliła jak wielkie przywiązuje znaczc;
L~dzk1 genJu,sz. zm?zczem~ ~:>-'.na~
ny z Rosją sowiecką, ' ho
antagoniz111 ! ...,..A:::
WMi§PW
•&&? *"';;z&
WIWlłll:d!WfiW#liMtt
EW< l':~ł Je~nak bron Jestzc~e potO·wot r~11~JSZą
d óch
t ótw
t ·0
h
. ·ł , · _. --·
mz naJgorsze gazy ruJące. s a,mo uw
~ys :m
. us roi w~c . uros
,
kazala się w Paryżu na:dzwyezaj lnte~~.acma Się. z ~azdr:n rokiem. Cho-1
iał
~
resująca książka pod tytułem „Arme
~az stw?·r zeme iedn?ht~go. frontu pr~~- (
W 10 .
·~
Bacterip~ogique", napisana prz.ez. insp el~
c1w s·owietom kom.phku1e się antag.omztora WOJSk. L. George, W kstązce kJ
mem państw kapitalisiycznych i pokoa~tor do\~o.dzi, że nai~t~as.zliwszą brojową polityką Rosji, lecz Anglja cwwa
mą. w wo1me przyszłosc1 me b.ędą gazy
.
. .
.
truJące. Według .autora . woina przy1 p~zygotow~·ie. iednohty atak, wykon~y
: szłości nie będzie starciem chemików,
ttuiąc przec1wień.stwa,
wytworz1one z
lecz bakterjołogów, Bomby napełniopowodu trakt.atu wersalskiego międ::y
ne bakteriami będą bronią .jeszcze barróżnemi państwami i obiecując koSJzdzi~j ok~opną n!ż gazy. L~ Geor~e pod
tem z.S.S.R. zmienić błędy Wersalu.
k~esla,_ ze dowodztwo ;voisk m.em:eck1ch uz w 1917 roku myslalo o w1clk1em
Nas-tępn:ie
Rykow stwierdza, :ie w
zastosowaniu w wojnie bakcylów różłprawie terminu wojny tt"eprezentowane
nych okropnych chorób.
były dwa punkty widzenia. Jeden , 0George uważa, że do użycia dla ce„
uńskie.gn, kiernwnika centralnego urzę
!ów wojskowych możliwe są trzy rodu statystycznego, · drngi - Zinoiwjewa.
dzaje bakcylów, których skutek jest
O.sii11ski wychodzi z założenia, że w
straszniejszy od \l.rszystkich ro'dzajów
broni, które dotychczas rozum ludzki
ciągru nałibliżsizych lat sza!JliSe na wojnę
wymyślił. Są to bakterie ospy, cholesą mało prawdopodlolbne. Zinowjew jedry i tyfusu. Bakcyle tych chorób są
nakże twierdzi, że wojna jest nie pr.a ·g.
nadzwyczaj liczne, rozmnazaJą si~ w
dopodobna, lecz nieunikniona.
dog-odnych warunkach z nieprav1•dopodobną szybkością i są stos;.i11kowo m1jRykow wskazuje, że odstras.zają :ym
lątwicjsze do zarażania.
państwa
kapitalistyC'zne czynnikiem
Rozsiewanie ich mogłoby się odby.
jest oocjalne niebezipieczeństwo woj;iy,
wać zapomocą bomb, które rzi:canoby
t.j. obawa, źe wojna w wielu wypadna ~ szary i mieszkania wrogich wojsk.
kach może
doprowadzić d.o rewo] ·1cji
Borr by, eksplodując. wywoływałyby
siocjalnej, która zadecydowałaby o Jo11ajstrasrnicjsze skutki \V armii przeciw
nika, zarażafyb"
howiem
woJ'sko ospą,
sie EuiPopy. Czyniąc wszelkie . wysiłki,
J
,
cpidemją cholery i tyfusu.
zmierzające ku temu, aby jaknajdłużej
od:roczyć termin
starcia wojennego,
Dr. George sądzi jeJnak, że \Vyrób
takich okropnych bomb byłby bardzo
rząd sowiecki zmuszony jest jed:i.:tkże
trudny i grozitby rÓ\.Ynież rozm11ożewyjść z tego założenia, że nfobezpieniem g-roźnych cpidemji we wl;>_'mem
czeńst,.,'lO wo-f.ny jest zupełnie rea•llne i że
pa(1stwie. W związku z tcm podaje 011
r.sd.eży pmeto po~ynić
zalf!ządizenia w
jeszcze jeden, o wiele skutccwiejszy i
Siprawie wzmoC!nii:enia goitowośd obroo~
bezp·\eczniciszy sposób walki zapomoCC\ bakterii.
nej Z. S. S. R.
Wynurzenia p. Rykowa zasługują '.Ila
Wielkie ilości bakterH będą znajdo ...
wać się zamknięte w specjalnie do tego
uwagę nietylko dla tego, że działaitwść
przystosowanych naczyniach, naocłniosił, kierujących z Ki·emla zwfoJzkiem ttonycłt odpowiednią cieczą. Dov..- ództwo
wieckim jest nieobliczalna,
le::z że i
wojsk jednej strony wojującej rozkaże
wytrrzymałość wewnętrzna
pseudo-k::iwylecieć }{ilku eskadrom aeroplanów,
· t
g0
g ·
R ··
o
~
których zadaniem _ będzie zatruć wszy.
mums yczne
or amzmu osii pow - Cztery wspaniałe okazy goryli, znajdu.iącc się w parku Narodowrm w dta- i stkie zbiorniki z wodą w stolicy wroj{a.
11 z1·edno"zonych
·ennei,
obliczyć się również nie da.'
1•ac
J
1
•
•
....
•
•
Zbiorniki te, jak np. w Paryżu z reguły
Chociaż hl~no~ć mas clatwia ol~ !~~~~~!'~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~;~~~~~~~& znzjdają ~ę wszys~~ razem w jcduem
garchji bolszewickiej wszechwładne rzą
miejscu i poza miastem·.

manewrem -taktycznym
dwuah zwalczających się
frakcii partii komunistycznej
są

czy Dar

. m

rac'.·,p •

l

dy, lecz z jednej str.ony ta biernnść może być zachwiana _ zwłaszcza w „cie~
le" armji czerwonej _ wskutek an:.agcnizmów wewnętrznych, jakie szarpią 0 becnie do niedawna jeszcze . jednolitą
rcrtię kcmunistyczną, a z drugiej, obfo
c::uagające ·się strony dla celów swoich
frakcyjnych usiłują, jalk to zaznaic:ty.Hśmy wvżej, zmillifar""-O'Wać n'ie;a':.ro naJ

J-

,

st;:0ije nietr'UchiC!lnych tłumów, alarmująie
je rzekoonym ataikiem ze sfaiooiy państw
!r~ipit~Hstyoznych na. „zdobycze" rewo-

'11.c ji rosyjslcitj.

TrzQsienie ziemi na liór·
nym Sląsku.
Katowice, 22 sierpnia.
Z Rokitnicy na Górnym śląsku dono
szą, iż w nocy z piątku na sobotę od.:zu
to tam dość
silne
trzęsienie
ziemi.
\Y/ strząs ibudzil ze snu mieszkańców.

Ro zw.o' d J. ak1· eh ma

ł

Wrogie samoloty mogłyby \\, ięc za
cel ataku .obrać sobie. park Saint - Mau
re w Paryżu, gdzie znajdują się baseny
-:••zaopatrujące Paryż w- \vodę. Lotnicy,
ukryci na aeroplanach w osłonach dybyli
pięknością "b~letowej
mów mogliby zarzucić te baseny gradem bomb z bakteriami i specjalnych
I
mqża.
naczyń, które przez· zetknięcie z wodą
·
ctw!erałyby się automatycznie. Bakcy
Tak czarujące procesy rozwodowe wyklym wykwintem,,- uśmiechnięta
za-, le trzech strasznych chorób znalazlvbv
jak ten, który prowadz i łci słynna wied·~ń dowalona z życia ,
przedziwny
urnk w wodz,ie nadzwyczaj dogodne warui1ska tancerka Lena Amsel: z swym en.var padł na sędziów, ś ·wiadków i obrnricóN. ki roz\ 'ÓJU i mogfyby w ciągu trzech
tym zkolei mężem, dyrektorem Domcke , _ Jak ślicznie wyglądasz, Le 71 o, w. dni i nocy zarazić cztery mi]jony mie'zdarzają się bardzo rzadko.
tym modnym płaszczu - zawołał zach- szkańców wielkiego miasta. Przed "'>Powaśnieni małżonkowie mogą słu- wycony mąż.
dobnemi konse\{_weucjami ataku możżyć za przykład wszystkim
rozwe>dzą- I ty wyglądasz świetnie - odpo- naby się oczywiście ustrzec, budując
cym się parom·, jako wzór
kurtuuji i w iedziała diva.
specjalt1c dachy nad zbiornikami.
wyrozumiałości.
Marżonkowic uścisnęli sobie ręce.
Bro(i bakcylowa, której wpr.owadze
Len.a Amsel , je;dna z najpiękniejs ·~ych
Pani Lena powitała uprzejmern ski· nic przewidtlje w przyszłej wojnie doktancerek w Europie, „Wenus bal~to- nięciem .~łowy swą rywalkę, która ń1i.ała tór George byłaby · najstraszniejszą ze
wa",' jak ją powszechn:e nazywają, przy świadczy ( o wiarołomności męża.
\\'SZYstkich dotychczas :znanych, ale za
łapała swego hrnlżonka na drobnej nie 1. - Cudowny nastrój. - wyrzekł ie- razem równie niemal niebezpieczna dla
wierności małż e ńskiej.
. .
den_ z obr ci1ców. - Wszystko pójdzie wroga, jak i dla tych, którzy jej ośmie
' Oczywista, iż wytoczyła mu sptawę lgladko, n'kt nie ma do nikogo pretensji, liliby się użyć, \Vszystkie okropliJOŚCi
rozwodową, gdyż piękna
kobiet0t nie wszyscy s ą s zczęśliwi i :r.adowoieni, '.ak- wielkiej wojny światowej i wojny gamogła strawić takiej zniewagi. Gdy zja- by rozwód był $ pm. wą błahą i wewl;i,, a zowej musiałyby zbledną wobec grozy_
wiła się na s-ali rozpraw uibrana z niez- 1-nie poważną kwesti<\·
1przyszłej wojny bakcyf'~;vei.

Wszyscy

oczarowani

1ei humorem

Oe

Wenus'

kurtuaziq iei

I
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Ona: Ach, zimno mi się robi na sa •
Wyciąć l 10 kolejnych kuponów wrzucić w zamkniętej kopercie dn . 30 r~
- Co pat?U, panie doktGrze, dlaczemą myśl o moich czterdziestych z rzę
t.•
sierpnia ~. 11. do skrzynki redak c „Exptessu" (Piotrkowsk a 49 w po dw.J
·
k
I
go pan się .tak denerwuje? ...
du urodzinach .. „
On: Czy pani .gl ę wtedy coś zlcgo
·
- Przed chwilą właśnie kiesze1i m.i ·~';
w tramwaju amputowano„.
przytrafi la? „.
~

a

&Zwe+h

zastąpił brata, jako... męża. Krzyk w nocyl
rozprawa nożowa
Tragi-komiczna historia o dwuch łudząco do si1bł1 podobnych bliźniakach Krwawa
między kolegami
i pewnej poczciwej kobiecinie, która nie po- O Diękną Plilńkę.

Brat

trafiła odróżnić męża

I

od jego. brata.

Lódź,

Reg,i na początkowo nie chciała go
Łódź, 23 sierpnia.
zaiste wypadek wydarzył wpmkić , będąc przekonana, iż jest to wszystkiegq.
Jan, który upił się w knajpie i nie moźe
się we wsi Podgórze pod Radomiem.
_.Ten niegodz1wiec uciekł - zawoW wiosce tej miieszkali bracia Józef trafić do domu.
łała do męża - musisz go dogonić:!
- Wynoś się - wolała - jak mąz
i Jan Kąkolscy, którzy byli bliźniętami.
Józef, nie posiadając się z e>burzenia
Bracia byli tak do siebie podobni, ti na- się obudzi, to się z tobą porachuje!
pochwycił ze stołu nóż i pobiegł z.a hra- A kto ja jestem? - krzyknął zclu- tem, którego dogonił gdzieś na drodze.
wet natbliisi znajomi nie mogli ich nigmiony mąż - Reginko, czyś ty zwariody odróżnić.
- Przebacz mi - błagał go Jan Przed kilku laty zmarł ich ojciec, któ wała?
już nigdy tego nie zrnbię!
ty pozostawił im znaczne gospodarstwo.
jego
Józef nie zważał jednak t1a
,Józef ożeni ł się i pracował energicz-.
brata.
rąku
Nóż
mu
zadał
i
ziemię
na
go
powalił
prośby
nie nad powiększeniem majątku, Jan zaś
·
Tymcz;ase~ Jan podniós.ł się z łóżka cios nożem w pieriŚ.
hulaka i utracjusz, zaniedbał zuoe'tnie
Nadbiegli wieśniacy, zaalarmowani
i ujrzawszy przez okno brata, wymknął
g-0spodarstwo.
krzykami, obezwładnili Józefa 1 oddali
się tylnem wej<Ściem. ,
Józef zaś, którego nie 'c hciano wpuś go w Tęce policji.
Rannemu udzielono pomocy lekarPodobieństwo braci było tak uderza- cit do włas-nego mieszkania, odep.::hnął
skiej.
jące„ iż żona Józefa często przyjmćwa żonę i wtargnął do izby.
ła Jana za swego męża.
Pewnego r.azu, zauważywszy go w
towarzyst~.vie,
knajpie w liczniejszem
zrobiła mu a wan turę.
tragtJdj1 w
Jan wysłuchał ją spokojnie, poc~cm
odparł ze śmiechem:•
·
.
.
.
- Masz rację, ale ja nie jestem ~W>oustaliło
1m mężem, Józef jest już dawno w qo•
· · "
ł
•
·„
Niuwykły

w

Józo/ czy Jan} ..

Echa

Jak

mu.

.

kobieta nie chciała mu wienie jest jej mężem i dopiero, gdy
do domu, przekonała się, że je-

Młoda

rzyć, iż
wróciła
dnak miał rację.

Przed miesiącem Józef wyjechał do
swych krewnych, zamieszkały~h gdzieś
w Lubelszczyźnie, pozostawiając w do. mu małżo11kę.
Ponieważ miał powrócił do Podgórza
dopiero po kilku tygodniach, Jan postazastąpić... w powinnościach
nowił go
małżeńskich.

hotelu Polskim.

-••=--

dochodzenie policji, kobieta, która Wy•
sk oczy ł a z okpa t pon1os a, sm1erc, nazywa się

~ kr~wnych!
Zo,stawił.em. ~szystko
przyslą m1.

Jan zastępował brata w ciągu .!zte-

łdk.
czasu TZa o opusz:za.
zagrodę, obawiał się bowiem, by .;:ąsiecl z1• ,go
• pozn:a I'1.
• me
. Pewnej nocy powrócił nieoczekhva•
tllC ~ózef.

t ń
rechwdn~:rł
c1'l6u e o
5

•lliluwm

B&·łafnia

siaruszka

zas1abla na ulicv.

Przy zbiegu ulic Piotrkowsk:ej i C e
g-ielnianej straciła nagle wczoraj przyromność jakaś staruszka.
Zabrano 1ą do bramy, dok:.i,d też we
Lwano po~otow1e, które przewiozło · ją
·
do szpitala św. Józefa.
Byla to 86-letnia Wilhdmin'l R icdd
(Leszno 56), która zasłabła 1·a ulicy
wskutek wvc ieńc:7. e.nia .

.
Musisz, zerwać z

rłosem.

wiił

-

Mańką .„

-

mó

jeden z nich.

- Nre
-

myślę nawet o tern.
Pamiętaj, Władku, b ędzi e

nies z·

ją kocham.
gwl żdż.ę na tw oją miłość.
Władku nle pora na ż ar ty. Zba!a

częście.

-

Ja
A ja

.
mucisz zupełnie tę dziewczy n ę .
- Ty mnie nie będziesz uczy! Za
mlody jesteś .na to.
Młodzieńcy pokf óciłi się. Btysm; ly
noże.

rozległ się prze rażli w~
zaalarmował znajdującego
się w pobliżu . policjanta.
Gdy przybiegł na miejsce wypad

Y-i Po chwili
krzyk, który

ujrzał młodzieńca le.żące go na bruk u '"
kałuży

'
krwi. ·
Rana okazała się niezbyt poważn a .
Po kilku dniach powrócit on do zJ r<,
wia.
Ludwik Rein od dłuższego czasu ko
chat. Się ~V Siedei:rna~tolet~iej , ~~i~ N•
czyme, ktorą . odw1edziat rowmez jegu
vrzyjac1e1,· wtadystaw Druk.

Naria Bancz i·Pochodzi z Pabianic..~:~~!:i~3!~~:;~~~:.~:t~::iz~:
Łódź,

23 sierpnia.
Przed k1ilku dniami „Express" pisat
o strasznem samobójstwie młodej_ dziewczyny, która wyskoczyła z 'o kna dri.1giego piętra hotelu Polskiego i nazajutrz zmarła w szpitalu Pouia11skich.
\Vladze policyjne, .mimo sl~rupulatnego śledztwa, nie mogły ustalić jej na-

Pewnego wieczoru zapukał do jego zw.iska.
tagrody. Otworzyła mu żona.
Dopiero wczoraj stwierdzono, ;ż hy
ta to 22-Ietnia Marja Banczówna, :-arn:e
Szatański podstąp.
szkata w Pabjanicach przy ulky :~cy- Wróciłem już, najukochańsza mo- monta 5 wraz z matką i ojczymem.
Banczówna często wyjeżdżała do.
Tak tęskniłem do cbbiel
ja Regin.kol
Czy cieszysz się, że już przyjechałem? Łodzi.
W ostatnich czasach byla stale barReginie ani przez myśl nie prz2nło,
Uradowana jego dzo zdenerwowana.
że nic był to jej mąż.
Po.dczas jednej z swych wyciecze:\
szybkim powrotem, z<fzfwila się tylko,
że nie przywiózł ze sobą zabranych rze. cz:.:_
- wytłumaczył Je) -

23 sierpnia.

późno wieczor em. Ulica, Ale
ksandrows.ką szli dwaj mężczyźni, któDopier-0 teraz Regina domyiśliła uę rzy prowadmli rozmowę podniesionym

Bylo to

•
.
do naszego miasta zapoznała się w hotelu Savoy z aptekarzem Świderskim z
Warsza\vy. .
~iewczyna lubiła pic, mimo, iż alkohol doprowadzał ją' do zupełnej nie:.
.
poczytalności.
Gdy przybyła do hotelu. Polskie<::.; o
w towanystwie p. S.i prosiła go, by po
starał się o wódkę i likiery.
Tym razem wypita bardzo wiele 1
straciła zupełnie humor.
Aptekarz Świderski zwrócił uwagę
da jej dziwne zachowanie się. nie przypuszcz.ar jednak, iż nosi się z samobójczemi myślami
wyskakuj:.w . z c.kna
Banczówna,
na ulicę znajdowała się w stanie zupcłnej niepoczytalności.

TaJ·emn1· czy . lud oz·erca''

Panna L natomiast zakochała si (,. w
·
·
nimRejn, oba\viając się, iż Druk ją uw!e
dziie, starał się namówić przyjaciela, by
przestał do niej przyc;hodzić .
Ponieważ Druk nie chciał go m.fuchać, wynikały pomiędzv · nimi częste
kłótnie, aż wreszcie doszło do rozpra··
.
.
wy nożowej _
Rejn, który zranił Druka znah.tł s (

przed sądem.

Sąd po zbadaniu świadków ska za!
go na dwa ' miesiące aresztu,

Od

Dąbrowskiego bolka

Caluikł f ranciszka
Z raportów krym1nalnych
Urz'0;du S/edczego.

do

_ Łódź, 23 sierpnia.
zam. przy ulic?
ki Lolek
D br
31 wra; z innymi spra wca·
Kr-1-:sa°::
pog.-vzłeiężkodozorcę
... :..aka
J
•
•
••
. a&
J
Ody dozorca powrócił do przy tom-. nu dostał się do m1elszkKanikusa uszw 16 i,
Łódź, 23 sierpnia.
przy· u . ra
lgnnace•>o
·
· co następuJe:
·
, · opow1e<lzmł,
ł e a nr.. ·
. '
kr 5 zam
Przeraźl i wy kn.1yk rozległ się wczo- nosc:
, .,
- Puechadzając si~ wieczorem po po- 5 adł z mieszkania 22 .z ot ·
raj wieczorem na podwórzu przy ulicy
1
Ze składu przyboro~ . samo
dwórzu zauważył pijanego, który SteNawrot 4..
175
~ewych przy ul. Piotrkowskie1 nr.
na schod::ich
- RatuJ'cie m11ie ! On mnie za!!ryzie d1l'ał
1
i...1.::D.&:,,,. Ja-zodo zam przy ul. .Tu JU·
•
•
• •
..,,.
~
h · .
: •
. ""'B .'
Dozorca spytał llłcznaJomego, czy ra~.....,,~
na śmi erć - wola.t dowrca domu 63~1esza n,r, 44, skradzio~roz~ . lzę s ... i .&a
fai Yranciszck Chachuła, który walcz y ł czeka na kogoś.
z· .
W od_paw:ied'zi na to pijany pochwY- mochodowyc,h, na s .ę 1.~
z jakmś wysokim, dobrze zbudowanym
. ~echlOIWS~a . ~a1Dsu1l .bez s hł..:·g.o
cil go za rękę i ugryz[ go. Przerażony
mężc21yz11ą.
m1ersca zam1~sżkaJ?-1a nocuiąc u ObteNim zdolano mu przyjść z pomocą .Clrn.chuła cofnął się...
- Stój tu, bo się z tobą rozpraw~ę 'dz~iej Heleny, zam. ~rzy ul.. ~e~oc'.~
napastnik powal·il go na ziem i ę i ugryzł i
s~1eg~ nr. 25! ~kradła teJ ostatnie) "' SL,
tak siln ie w szyję, że dozorca stracit · -- grozi·l mu n ieznajomy.
.
Nim Chachula zdołał się obronić, pi- ktenk1 w~rtosc1 50 zł.
przytomność.
. FrancISZek Ca~u~a . zam. w Krotosz'.;
Ni-ęmrnjomi obaw i aj ąc s ię, iż lokato- · jany wpl·ł się zębami w jego szyję. Rarzy g.o schwytają i odda'Ciz. ą w ręce p.o-, na na. szczęście nie była zbyt groźna. . m.e przy .ul. K~hsk1e1 f!.r. 40. skr.:idł z
Tajemniczego ludożercy posz.ukuJe m1esz.kama Uchniak Marianny za~. p rz1.
icjv uci e kł.
ul. _Kiełbacha i;r: 37 - ~5 z ł. g ~towk ą i
Do Cliaclml:v wezwano pogotowie, ·pol'. cja.
wy1echał do m1e1sca zam1eszkama.
·
kt ór e ud z i el ił o 1w 1 po mocy.
"

·

·

-IL

·

domu przyul.Nawro

Ł

4
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UIJSIQP łodzianina Ul Tomaszowie
lielorlunny
W stanie
GhGąG

gasiC

nietrzeźwym udawał strażaka,

pożar

sylonem od wody sodowej.

Pan K. nfe dat s:ę jednak skusić. O~
Zresztą, całe fowarzystwo Clalek!e
bylo od trzeźwości, pokój rozbrzmiewał bowiązek przedewszystkiem. Szybko
1
więc chóralnym śpiewem C melod}ami z wdział mund ur i wybiegl na ulicę.
0
„Ma<lame But„Żydówki" „Pajaców
W pokoju zmienił się nastrój. Ba·
terfley' i „Księżniczki Czardasza".
czewski nie zdorair już nikogo ro;ZJWeseNagle wśród zaibawy na ulicy rozległ 1'.ć. Ucichły śpiewy. Pan S. zwolna zasy,piat na krześle, mrucząc pod nosem:
się przeraźliwy krzyk:
- - ! Dlaczegoś odszed~ Stasiu, Stasiu ..•
- Pali się! .••
Stasiu, Siasiu... Nie czas żałować tar
Oj,
W miasteczku powstał alarm. Wseyscy sp:eszyli na miejsce pożaru. Oka- taków, gdy..•
I zasnąt
zafo się, re
Resvta uczestników zabawy, widząc.
pożar wybuchł w jakimś tartaku
że pan S. jest już bezpieczny w obję
pOd Tomaszowem.
l<>ścle postawili na stole kilka flaszek
ciach Morfeusza, udata s:ę również na
Baczewskiego,
Właściciel mieszkania p. K. członek
miejsce poźaru,
skoifozyfa się zaś na tern, że p. S. m:imo ochotniczej straży ogniowej w Toma- pozostawiając pana S. samego w pokoju.
posiadania gtosu, niewytrzymującego srowie, mimo stanu, w jakim się znajdoNasz wesoły łodzianin miał jednak
konkurencji z najmam!'ejszym śpiewa wał, szybko otrzeźwiał C nie .zapomina- niespokojny sen. Szybko się zbudzH, a
kiem podwórzowym, począł wyśpiewy jąc o swych obowią~ach strażaka, po- widząc, że nikogo niema, domyślit się ,
wać arje z .różnych oper, uzupełniając stanowił niezwłocznie udać się na miejże wszyscy poszli na pożar,
gościnnY. występ wymowną gestykula- sce pożaru.
pOstanowił pójść w ich ślady.
cją,
- Zostaw, Stasiu... --. rnHygowa! go
'Jak przez mgłę przypomniał sob:e,
charakteryzującą człowieka w stanie przyjaciel pan S. - Nie czas żałować
że strażacy inaczej są ubrani niż zwykli
nietrzeźwym.
tartaków, gdy wódka stoi na stole...
śmiertelnicy, ale po pierwsze n:e mógł
Rotszyld pożyczył pewnemu J}ewnesobie przypomnieć jak mundur strażac
mu biedakoWij talara.
ki; wYgląid'a, po drugie zaś nie mógl taC_zlow!ek ten zr~yt uroczyStą przykiego stroju znaleźc w calem mieszkasię~ę. że wróci dł'ug w ciągu trzech
niu.
dni. Ale Rotszyld nie wlerzyl mu i nwaPostano.wił w:ęc urozmaicić swą p<r
żal pieniądze za stracone.
Zdumienie jego nee miało granic, gdy
stać w oryginalny sposób.
biedak punktualnie odniósł mu poży.czo
$ciągnął marynarkę, włożył płaszcz
gego taiara.
kąpletowy i ranne pantofle, monoklem uPo pewnymi cz<l!sie fon satti k!ijent
plękstył oko, na głowę wcisnął cylinder
znów zwraca się do Rotszylda o poży
- i w tym oto stroju z syfonem od woczkę:
- Nie dam - 1 pdpowtlada m;fljoner. --;
dy sodowej w ręce wyszedł na ulicę, by
Raz już pan Z<l!W:iód.ł najnieS1Jod2t-°'ewapomóc koledze przy gaszeniu pOżaru.
niej moje nadzieje, drugi raz się to panu
Łatwo sobie iwyobrazić radość .ulicz„
nie uda!. .•
i zdziwienie przechodniów na winików
~,
dok oryginalneg(} strażaka.
. Buchalter firmy „~&am Kon" 1oył
Pan S„ nie zwracając jednak uwagi •
tburem. Pan Kon wyrzucił go ii przyjął
na ciągnące za nim 2'Jbiegowisko dotarł
noweg~ buchaltera. Był to anioł d wertym dziwaczny stroju do pfonącego
w
salczyk w jeid'nej sobie: cichy, spokojny,
a widząc kolegę swego pana i<,
tartaku,
grzeczny, ulQladny, ni.e umiał poprostu
zonie i>i'en;ę'Qzy, nle ofrzyma pan rozwoou ... zajętego gaszeniem ognia,
Adwokat: 1Je'Zeli pan nie
powiedzieć slowa głośnego.
Mąż: Dobrze, ale ona powinna wziąć pod! uwagę, że nmie się pozbywa. .•
Ta pokora i dofire wychowan'ia za·
odepchnął go od wozu strazackiego
cz.ęly denerW)Ować pana Kona.
J rzekł pretensjonalnie, nastawiając SY·
Przzywolar więc buchaltera pewnego
fon na buchające p.fomienie:
ćlnia do siebie i rzekł':
- Zostaw1 Stasiu.„ Ja sobie sam
- Panie! Wyrzuo:łem pański eo-o
dam radę z tym ogniem.„
poprzednika ho to byl chaim t gbur. Ale
Ponieważ tódzki „strażak ochotnipana mam już także dosyć! Pan jest naNiesamowite przeżycia Polaka, grenadjera
cgy" przes11ka:dzat w akcji ratunkowej.
zbyt grzeczny, mój panie! Pan się na
armji pruskiej.
wszystko zga~! Kaszka na mleku pan
koledzy siłą wpakowali go do dorożki,
jest. a nie buc.haater! Ża.dnej energii, ża
zawieź1i do domu, g;cfzie pan S. wyspat
żądanie żony,
dnej inicjatywy pan nie ma! żal'uję już
się i wrócił do przytomności, poczem
że tamtego od!praw~1łem! Może pan sO.:
już bez przygód i w norma1'nym stroju
bie szukać ~nnej posady!
wrócił na tono swego rodzinnego miaksiąiec·!.kę
rał
b
za·
i
mundur
mu
rozpiął
donoszą:
. Z .Warszawy
Na te słowa ctchy buchalter ,wpadł w
Bliźnięta Jan i Piotr Szafrańscy, m1e wojskową.
__., Str. fur~
sta.
O świcie ujrzał czarnych seneg!ilczy
- Co?!? .. W:ie pan kim pan w 'ta- !szkańcy iBydg'°szczy, ocllbywal'i: powinI
kim razie jest? świnia pan jesteś, oszust ność wojskową w 1-ym pułku grenadje- ków.
. - Kamaradf Kama,r ad! - kirzyknął.
fotr, ba111dyta, chuligan, la}dak. lob.uz!.. rów pruskich.
Piotr był kawalerem, natomiast Jan Próbował powstać, lecz stracił przytont
P~n Kon s.poirzat na buchaltera, zaU
w roku 1913 poolu·bił poznaniankę, Zof- ność.
cząl machać rękoma ] odparł:
~OdZi
Verdun
miasta
rynku
na
.się
Ocknął
Bohr.owską.
ję
T
,
,
.
1
łl
h
lż ·
·
b b .
.
h
t..
h
.' 7
eraz
--1 Z a póź no, pame, zapozno .. „
•
o u raC'l w towarzystwie mnóstwa · e1 rannyc
"L- c wi1ą wylOUC u w orny,
już nie p.c:xmogą żadne poctlizY1wania!..
wysłano na f~on~ zachodni.:W~l~.zyli ra- INie~có~. Nad ratuszem, . zamienio!l~
;lt**,
~
mię przy ram1en1u. Zdobycie hin.11 Mozy, na s1edz1bę sztabu, powiewał w1dk1
•= •
.sztandar.
trórkolorowy
Flanprzez:
I?ewien prowi!lncjonaił prziyiecha~ po- oblężenie Antweirpji, marsz
t ·
•
:Z okien sitabu spoglądał na nich sud~ję, a potem bitwa. na. ró~nin.ach Franraz pie!IWszy do Łod.zt
Sill
CJl. Doborowe pułki ntem1eck1e zosl':ł.ły rowy sta:rzec o profilu dzika. Ktoś StepNie może się zorjentować.
octową.
nął:
zd~iesiątk~ane, bracia Szafrańscy WY•
Podchodzi do policjanta:
1
Der F estungskommandant.„ Ge_
,
•
- i Przepraszam :pana, g<lzie jest Plac szh z opresi ·,
Lódź, 23 sierpnia.
. ł?ługa woin~ pozycy}l~a Jeszcze bar- neraI Mangin.
\Volności?
~czoraj w godzinach popołudni,,..·
Szafrańskiego, dzięki zabranej legidz1e1 I!rzerzedz1ła. grenadierów. Jan Sza
_ Plac Wolnoścf.> :wlaśni fo'
e s Ję na frańsk1 dwukirotn1e korzystał.'!- ~rlopu.' tymacji, zapisano, jako Piotra. Pod tem wych mieszkańcy domu przy ulicy Hor~
" •
•
nim...
,przyczem z goryczą stw1erdz1r, ze 1uz imieniem wstąpił cLo armji Hallera i wró delskiej 6 we 1Widzewie zaalarmowani
. •
•
~ me Cf :i........t.. Htn
zostali <Xłgfosem wystrzału rewolwe;:o~wuego, ze go me nie czuje do żony dawnego sentymentu, cił do Polski.
-;.i
t
•
wego.
Aniw
zamieszkał
demobilizacji
Po
,w ~ońcu iroku 1916-go Niemców <"·
·
mog em zn ' e .„
Okazało się, iż jeden z lokatorów te)
gairi;i.ą~ 1stny ~zał. Za wszelką c~nę nie pod iWar.szawą, gdzie wkrótce posła
kamienicy 39-letni Jan Smólski, bezrochc1eh zdobyc Verdun. Pułk za pułkiem bił 20-let·nią Józefę Bieni.szówne..
•
- w czasie nieo'b~cności domo~
botny,
·
szedł do ataku i topni;ił w morderczym
~g1111·1'łł
0
ni:ków - w celu samdbó1czyin. strzelił
'°gniu artylerii. Forty przechodziły z qk f
l i W Ułt
,
.
Niewiadomo w jaki sposób wfość' o sobie w skroń.
do rąk. Hekato111!ba krwi wzrastała.
się
ktor.e w
Wezwan? doń po~otow1e,
Bracia Szafrańscy nie rozłączali się. bigamj,i dotarła do Bydgoszczy. Sprawa
Szafrańska, stanie ciężkrm przeWlozło go do szpitala
nigdy. Podczas zdobywania kamienfr•ło stała się głośna. Rozalja
Z IW.arszawy: donoszą
skar św. Józefa.
W'Iliosła
i
iWarszawy
d1>
przyjechała
się
chowając
grupie,
jednej
w
'biegH
mów
na
się
(-..:Minister spr. wewn. ma zgłosić
t'tadę ministrów wnfosek w sprawie roz- chwilami do lejów, wyrwanych przez po- gę do władz.
"fil mieszlianiu przy :Alejach' Kośdu!Wczoraj aresztowano Jana vel Pio·
c.iski.
,;zerzenia granic :iniasta Łowicza.
1W odległości kilku kroków pękł gra- tra Szafrańskiego. Został osadzony w a- szki 22, 24-letnia sf.użąća Anna Stępień
Do Łowicza zostaną dołączone grun-•
ta przylegające do miasfa hezpośred;1io, naL Piotr, trafiony w głowę padł trupem reszcie przy posterunku policyjnym w tarignęła S'ię na życie, wyptjają.c większą
Kaczym Dole. Grozi mu proces o dwu- dozę ese~cji octowej.
stan-0wiące z miastem jedną całooć tak- na miej,scu. Joan ule;gł kontuzji.
Pogotowie :0c!Wi9zło ią _do. szpjtala
~rzeleiał całą noc. :w ~yrwie obok żeństwo i korz:y,~tanie z ,c udzych dokutyczną ~ tylko formalnie przynależące
'
. ·
a.w. J~~a.
·
~ent9w.
zab1te~o brata. Sam nie wie dlacu~o do pow1atu.

Lódź, 23 sieI'J)tlia.
Że Clziecf oawią się w ludzi dorosfych
--. nie należy się temu dziwić, bo są
dz;ećmi, ale trzeba się dziwić, gdy ludzie bądź-co-bą.dź dorośli bawią się jak
dz1eci, bo są ludźmi dorosłymi:. ·
A bylo to tak ..
Pewnej niedzieli p. S. wybrał się w
kolegów do swych przytowarzystwfo
'.Adwolial: Panie osKarżony, teraz
K. w Tomaswwie·.
państwa
jac~6l
niech pan powie uczciwie: czy pan zachował choć trochę ze zdefraudowanej
Kawalerska bibka rozpoczęła się od
sumy na honorarjum dla mnie? ..•
tego, że

·-

Trzy bomby imlacbu.

aa

Od okopów Verdun-do Kaczego dolo
Na

aresztowano go wczoraj
i zamkniqto w areszcie.

IDwa

-

zama"hY samobo"1·.

CZI \V

Bl'1zrobotnystrzala do sia„
b1e z rewo/waru. - SlutJsanc1q
zqca ru1a

ft ,

stanie

'*'

WieJkiem miastem

r:i:
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EXPRESS WIECZORNY

. otchłani
oarysklch apaszów.

Z straszliwej
życia

Okrutna

śmierć

trojga dzieci

. Rozszarpał je tygrys, Ich ulubieniec
i wychowanek.

•

Lich wfarz okrutnie torturowany na rozkaz
Królowe1· 40 zlodzitu''
chrząszcza" l
,, Czarneno
·"
:7

"!'J/ jednym zaułków paryskiego Monfmartru znaleziono por.zuc·ony worek, w
:ranny
którym znajdował się ciężko
"człowiek.
z dwtt tran zadanych sztyletem sączyła się;krew, ręce i nogi były_ pora-niio
ne, a .sko.ra odpa'dała kawałami od da.
ła.
• Napół o'bł~kany nieszczęśliwiec n;,
'W1dok ludzi drżał z lęku.
Po .pieczołowitej k~cii dopier. 0 i
po ~łuzszych dochodze!lta:;h zdołano ustahć prawdę. Okaleczony <:złowiek nazywa się Jean Potin i w kołach szumo. k
·ł
· lk · · k" h
·
prze~~iS -o
W1?1 w1~ om1e1si 1c nos1
„Lichw1arz z b~waru Sebastop?• : Pożyczał on. bowiem apaszom p1eniąd~e
procenty i bezwzględnie
na wysokie
egzekwował swe należytości nie rzep
bierając w środkach
. .
. :
p d k'lk
. rze .1 . u m1es1ąca~1 .Po~yczył Pot1n zniaczn1e1szą sumę, me1ak1emu Carlette, słynnemu ~pa.~w~i parys~i~mu,
~tóry ma na sum1en1u \mele złodz1eistw
t rabunków·
Kochanką Carletta była piękna Li~eta, ,,KTól.owa 40 złodziei„,
przez przyjaciół
CarleHe, zwany
obrabował
chrząszczem"
„czarnym
przed niedawnym czas~m pewnego bol!atego Holendra, zwa.b1wny go przy po

s.

Str.

mocy Lizety do apaS2lowsidej spelunki.
Potin był wtajemniczony w zbrodn:.ę apaszowskiej pary i gdy mu nie chcieli
zwrócić pieniędzy, zagroził iż zdemas.
kuje ich przed .policją.
W kilka dni po tej pogróżce jacyś lu
dzie weszli do mieszkania li:::nwiarz.a,
zakneblowali mu usta, wsa-dzili do autcr
mobilu i wywieźli do samotnego domu
na przedmieściu Paryżia.
Pótin został wrzucony do piwnicy i
poddany straszliwym torturom.
k
Zawiesron-0 .ro n h k
szy pow za . ~-..L··a . a u sg r~dov.:awmi, wv1iano mu Wv1. zie w
l1
ręce i nogi i przypala.no !°Ozpalonem że
lazem. Kat-cwany człowiek dostał z bólu pomieszania .zmysł6w.
··
W d
t~ Y t.o .0 i>rawcy w.sadzili go ~~
wora 1 prze:b1wszy sztyletem ·porzucili
w zaułku Montmartru. Dzięki energkz..
nej akcji policji pairy&kiej 5chwytano katów Potina
Są to z~yrodniali apasze, znani z okrucieństwa. Twierdzą ioni 1 iż zbrodnię
„ ·1·1 na rozk az „Czarnego chr.tąsz.pope1<11i
cza" i dział.all pod przymusem moralnym
albowiem z Carlettem „niema żartó·;v''.
Byłby ich pomordował za niewyp.?łnienie rozkazu
Moralnego ~rawcę tortur i kochankę je-go Lizetę nie zdołano ująć.
IO.

I

dzikich bestyj, jednak dzieci lubiły -~ i ~1y na1·
pogromca
Hans Mueller z. Hamburga, był tak Z-0• rozmaitsze przysmald swemu ulubieńkochany w swoich wychowankach, że cowi. Pewnego d!nia dzieciaki, jak zwynie -opuszczał ich ani na chwilę. To też kl·e, wy.brały się do ,.Kmga". Na nienic 4ziwnego, że dzieci Muelilera, które szczęście .nie za.stały koło .zwier.ząt ojca
niezrażony
odw1edzały ojca podczas tresury zwie- -pogrom-cy. Mały F'l'a.n.z
rząt, tak osw.oiły się z widokiem krwio- tem, ani nie ZW!'acając uwagi na zach-0że.rc~ych bestyj, że nie obawiały się zu- wanie .się tygrysa, otworzył klatkę, a.by
p~łrue. głuchyc? pom~~k~w. i gr.otnych go obdar~ć, ·królikie~. ~tej. ch:w.m jednak ,,King' irzucił się na. :dztec1 1 'l"OZmm m1eszkańcow pustyn 1 dzungh.
je w kawałki.
szarpał
symDzieci -0baczały szezególniejszą
Na krzyk r.o•za.rpywamych: wypadła
patją tygrysa bengalskiego, do którego
Niestety, pomoc; przytbyła za
in:zyzwyczaiły .się <>4 da~na. ,,King" bo- słuifua.
..
,
.
.
Wiem uodz.ony w ~t~woh, wych~wywa- późno.
Mały ~nnz, 1ego ~czka Mizi
ny b~ł w m1eszkamu 1 ~;wsze odznaczali
się niezwykłą łagodnosc1ą. Tygrys pod- oiraz braciszek H~nry,k już :me .tyli.
J"ósł i powędrował do klat.ki, niemniej

Słynny

Zdziczenia powoiannyGh ntamiec
Uczenice

szkół średnich aresztowane jako rozpustnite
obrażające moralność publiczną.

Hamburgu !moralnego tycia, :odpowi~mały, bez że•
Policja obyczajowa w
'
schwytała kilkanaście nieletnich dziew- nady:
- Kobiet jest więcej miż męże~rzn,
czyn, które zachowaniem swem budziły
podejrzenie, iż moralność ich przedsta- nie mamy nadziei za.mąZpójścia.
Chcemy samodzielności, inie myśli.my
wia wiele do życzenia.
Jak śledztwo jednak wykazało ai·esz 0 . mkła.dani~ J"?dzi:n. i ~ażda z nias pragznać
towane dziewczęta były uczenicami śre me zall<?'znac. &ę .z życte;n, ab)'!
dnich szkół i pochodziły ze sfer ~ntcli- ws~ystk1e )ego~~ 1 złe. !Strony. Do
takiego. ~owie111a skłon'iła ~s lek~ntnych.
tura ksiątek 1 własne obserwaC}e.
.
•
•
•
.

Dresz„zem zgrozy prze-1·mu1·ą·a ohyda ma!i~~c~i~~y f!~~wac!d~w~;m;i!· e~ ~a~=~ ~~:r~s:;:z:;~di:a~~~t!

JOW panu1ących ~ród powo1enne1 mło.
dukac11 swych corek.
Zapytane .o powód hulasz.czego i nie dzie:ży.

U

U

•

Osiem nieletnich dziewcząt z obciętemi językami
w palarni opium 1 spg/unce rozpusty.

Smler6

małpy

W jednem z małych portowych mia letnie dziewczęta, istoty wynaturzone,
miała urodzić człowieka.
, steczek na wyspie Hawaj wykryła po- które nikczemny chińczyk używał na
·
licja osobliwą spelunkę, w które1· gro- przynętę
W małej fermie utrzymywanej przezlbtj011 mzwijał tlrię zu,pełnie .n ormalnie i
· .
madzili się krajowcy i różne zlekłaro. Bojąc się jednak, aby dziewczeta dr. Woronowa na pograniczu francuskiej małpa cieszyła aię m.jlepszem zdrowane indywidua euorepjskie.
W spelunce tej działy się straszli- me ~d-r~dzlł~ .nikomu se~retu, poobci- i włoskiej Ri~ery zapanow~ła :tałoba. wiem. Miała dobry apetyt i ibyła wesoł!l.
Ze;chła bowiem s.zytnpa.nstca Noria, na I W .piątym miesiącu szym.,pansica po-i
n~ł łm 1ęz.yk1 1 w ten SPOS?b okaleczone
we orgje i palono opjum.
które1 dokonano ntezwykłeg.o ekspery- roniła płód i .zjadła go zwyczajem małp,
Ponieważ istnieją bardzo surowe ka uzywat do _posług W sweJ spelunce.
__ poczem zcrechła.
, .
.
.
Dziewczęta te kupil gospodarz od men tu.
1'Y na handlarzy narkotykami d policja
Stał<> się to rw l:IOCy.
Nora miała wy.da~ na sw1at potomkal
prześladuje palarnie opjum, przeto wla- ich rodziców, płacąc za nie po 5-8 do
Dr. 1Woronow nie traci jednali na•
który byłby tak ~anym mrałpolu~cm.
.
ścioiel, chińczyk, chwycił się straszli-llarów.
S:zit:u<:z_ne ~apł-odnieni~ przyjęło ·się i dziei, 1t u_da. "8ię znaleźć małpę, ktora
Zbrodniczego chińczyka i jego żonę I
"".':go sp?sob~, który miał mu zapewwyda na SW'lł.t małpoluda.
aresztowano a biednemi kalekami za. szympansica była brzemienna,
me bezp1eczenstwo.
Przez pierw-sze .cztery miesiące em•
Gości bowiem obslµgiiwafy 12 i 13- jęly się zakdnnice.

która

r

'

A. E. MASSON.

, ~§

Czarna Julka
Sensacyjny romans

spó.łczesny.

12)

!Jetek'yw \vyciągnął z kieszP.n~ miar
kę i zmierzy? odległość między drzwia
m: a pierwszym śladem, następnie m!ętlzy picr\\szym sladem a następncml.
- fak!eg~ wzrostu byla panna · Julja? - zapy!ał, zwracając się do Woj-

nyto
stem
_
dów,

Brama byta o jedenastej otwarta i Y.la-,ści. :Weszli do małej niszy, obitej kwłe
gner zamknął ją. O dwunastej brama ds~emi tapetami.
Nisza zasłonięta byla ciężkiem! por•
była znowu otwarta.
Mordercy w każdym razie Die ~·y- derami czerwonego koloru.
Uyrka ostrożnie rozsunął portjery.
jechaLi przed dwunastą. Nie.. brama
była dla nich otwarta, lecz nie oni nie Przez wąski! ~twór :widać było skrawyjechali. Bo pocóż w takim razie wek salonu.
Detektyw. ~sz.e!lt ~for.wszy ___, za
otwieraliby bramę o północy?
Szpicberg skinął Potakująco głową. 1::m wszyscy.
YVagner zrobił wystraswną minę:

ROZDZIAt Y.

· - To znaczy, że gdy po raz pierwzauważyć. Byrka zwycięskim ge
szy wszedłem do ogrodu i zamknąłem
wskazał na ziemię.
Proszę przeczytać historję śła- bramę oni już byli w mieszkaniu ..•

podaM, w tych oto odbiciach nóg.
Młoda dziewczyna tego samego wzrostu co panna Julja, w nowych pantoflach panny Julii wyskoczyła z pokoju,
dana.
morderstwo,
Ryszard pomyślał w tej chwili, 2e w którym popełniono
orYginalno~ć lego pytan.fa głównie po- gd~ie leżał trup. Ona ucieka. Nosi dłule~a na tern. że Byrka zwracał się z peł gie palto.
Przy drugim kroku noga plącze się
uem zaufaniem po informacje, które mo
gty zaprowadzić pannę Julję do wlęzle w fałdach palta. Potyka sie. żeby •1ie
r.ia. wł~śnie do tego czto·;v1ekJ.. któ- upaść, podnosi drugą nogę l opiera się
rego szczęście zależało od unic:winnie- obcasem 0 ziemię.
\V ten sposób udaje jej sie zachonia tej niewiasty.
Wojdan podał mniej więcej mlarę wać równowagę. Wstępuje na aleję.
żwir jest wprawdzie dość twardy, nie
wzrostu jego przyjaciółki.
widać na nim śladów, ale błoto z pankieszeni.
Byrka schował miarkę do
- Uprzedzałem pana, prawda? - tof!i otarło się o kamyki jak pan widzi.
Potem niewiasta ta siada do auta
zwrócił się do Wojdana z poważną
wraz z jakimś mężczyzną i dnną kobieminą.
Tak - odparł Wojdan. - Je- tą i wszyscy uciekają .• między jedenastem spokojny ii niczego się nie oba- stą a dwunastą w nocy.
- Między jedenas·tą a dwunast.'.\?
w!am.
Nic bacz~c na spokojną treść stów,ITak pan przypuszcza? - zapytał kow głosie jego dał się wyczuć pewien 1111sarz.
- Oczywiśc'.~ - cdparł Byrka niepokój. którego dawniej nile można

• " „.
• wiem
"Ja nie
Drżąc

z wielkiego

zdenerwowania

Z przerażeniem spojrzał na okno.
Ryszard rozsunął portjery i \VSZ~tlł do
1
- Mam wrażenie, że tak wlaś1 ie
n!cwielldego, podłużnego pokoi!!, bogabyło - odparł detektyw.
to umetfowanego.
,Wagner był oszołomiony.
Z lewej strony tuż obol~ nisty w lno
- Ależ to niemożLiwe... Pukałem
przecież do drzwi, sprawdzałem zamki,
a oni byli wewnątrz ...
- No, zobaczymy dalej... - odparł
Byrka.
PosLcdł po śladach Wagnera, prowadzących do progu pokoju. obejrzc:.l
drewniane drzwi, otwierające się nazewnątrz i szk!ane. otwierające ·iię cd
wewn~trz, następnie zaś wyciągnął z
k;esztni powiększające szkło.
- Proszę, niech pan spu]rzy ... rzekł. zwracając się do komisarza l pokazując mu drzw.i. Widzi pan .. rękawiczki.
Nachylil się nad progiem, ~dzie widać iJyło ślady stóp.
--- Gumov.'e kalosze - rzekł, ·.v~lioduc do t>okoju.
Za r.an kroczył Wojdan i r~zta go-

l

sił s!ę maleńkii

kominek.
Przed kominem stala kanapa, na kto
:ej !eżały dwie zmięte podu.lzki zdała

od

s1eb~e.

a za

kanapą, pokrytą ~edwah

I'.VIn p!cdem prowadziły drzw!1do
·
poku~n.
YJ..1 drugim końcu pok()ju byto

wmurowane
stało

w.

ścianę,

a

poo

przed

lustro
lustrem

b;urko.

Po prawej stronie ' trzy ok11:i. oświc·
tlały pokój, a między dwoma najbliższe
mi zn<i'.dował się kontakt dekt-yczny.
Pod oknami stal mały, okru,gly la~
k1erowa.1 y stół z tnema kr ·~estam :.
Jedno z nich było prze\\lró,~or:e, drug;e ojwrócone od elektrycz~cgo kot!taktu, a trzecie stało naprze:•! w po drugiej ~trc.iH ' e stołu.
1
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pochodzą

~m,~rykł.
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z

St. Zjednoczone bardzo wydatnie
do odkryć w dziedzlnil
najgłówniejsi wyn<t
Oto
praktycznej.
1
' Jazcy . ich, podani w porządku chronolo·
giczhym.
:Aiorunochron (franklin w r. 1752);
statek parowY (Pitch -.v r. 1784 1 Fulton w r. 1793);· maszyna do czesania ba
wełny (Whlncy w 1. 1793), maszyna pa
rowa o wysokiem ciśnieniu (Ewans w
r. 1794).
Silnik do poruszania śruby okręto
wej (Stevens w r. 1806); mas'z yna elek
tro-m·agnetyczna (ttenry w r. 1828); re
wolwer (Celt w r. 1835); telegraf elektryczny (Morse 1835); kauczuk (Goo- ·
dycar w r. 1839); lokomotywa elektryczna (Nail w r. 1851); krążowndk (Erics
son w r. 1861).
Celuloid wynalazł tlyalt w r. 1870,
sygnaty kolejowe (Robinson w r. 1872);
automatyczne łączenie wagonów (Janney w r. 1873); maszyna do pisania
Nad wodospadem Niagara zbudowany zsiał giganfyczrty most łączący kamfrfyjski · brzeg Niagary z brzegiem orzecsw- (Shołes w r. 1873);- żniwiarki -(Eickemeyer w ·_ r. 1876); telefon (Bella w roku
tcgłym Stanów Zjednoczonych. · Nazywa się on mQstem Pokoju i na jego otwarcie przyb1 l angielskd następca tronu, ks.
Wa)ji.
1876); fonograf (Edison w r. 1877); lam
.
pa łukowa (Bmsk w r. 1879); siłn4k ben
zynowy (Selden w r. 1879).
·
,
przyczyniły się

Nai\Viększa
~

.·. ,·•., •. d •.·...

.

. -•

była

„

.

•

.

tbo~~""=~i::traA~~YW~Ż~. ·~

czarownica 17 wieku
V o' I • I n' ,
·

· , ,. •
1·-w
•

..

.

.

najokrutniejszym potworem czasów nowożytnych.
·na

tramwaj elektryczny (Van Deppole i
Sprague w latach 1894-1887): linotyp
(Mergenthaler 1885); masz1na do Uczenla (Burromyks w r. 1888); kliszę foto

;r~~~~e ~~t:::i~: <T:~1 ~Tsik>~n~~

nogąch sin skupowa~a dzieci te .u pokątnych a- nematograf (Edison w r. 1893).
Jecbui .z najbardziej zagadk-0w:y-ch po wana :drogocennemi futrami;
Samolot wynalazl Orville i Wright
. or?ow. aniu tru:pki zaró- kuszerek; po .z.am
~r:tewiki,
aksamitne
„
.
zerwane
~
·
s~ 17-go stulecia byłą słynna -wróż.- m!al. ~
w r. 1903; hydrąplan Clenn Curtiss w
.
biar~ Katarzyna Des~~~~s, z~a·n~ pot wą1~z zlotem} wYSZyWamami .~rz.yo- kopyWała ~ o~rodzrn.;-,
Wreszcie w1adomosc, o tych okrop- w r. 1911 ; karabin maszynov.ry Isaac
pułamie ~adame Vo~n • Maiła, ok. rą- zdobione. UIU'lała występOWać, 1mpo-J

g"lutka. śmiała. chytra r mądra, została IJ()wać; hypnotyzowała swem spojrze- · nych „czarnych mszach' dotarła do u- 1L .
. ·
ta żona słm:mneg-o Jub'J.era paryskiego niem;. ludzie z drżeniem słuchali jej prze szu król_e.wskiich. Ludwik XIV wydał ewis w r. 1912
jest rzeczą, że nie wszy•
Widoczną
pOdda'ć
i
pojmać
czarownicę
bv
rozkaz,
oklientka
ostatnia
~fody
iedną z najsłynniieiszYch „czarownic" PoWiedini.•. A
. puszczalą jęj dom, zrzucała pani Voisin torturom. Podczas przesłuchania prawda stkie wynalazki no-wyżej wylkzone
.
swego czasu.
:e_OO!ęta ten sposób· zarobkowania stróJ czarownicy i zasiadała do uczty; cała wyszła na jaw. Pani Voisin zosta- przyczyniają się w różnej mierze tl~
kiedy mąż jej podczas bankructwa po- piła dO'PQty ją nawi>ół przytomną zalJ()- ła skązana na spaJetde na stosie.
Madame de Sevigne; która nam:ętnie uszczęśliwienia ludzkości.
str~ możąość wyżY;wieniia rodziny. .szono do łóżka...
się wszelakJm egzekuprzypatrywafa
p
„Mam dziesięć osób na karku - rzeonieważ odwiedzano Ją w sprawach cjom opisuje śim:ierć madame V-0isin.
kla madame Yoisin do sąsiadki, . kledy
ta ostrzegała ją, przed niebezpiecznernJ bardzo dyskretnyc.h j <l'raż.liwych. p0 Wedle tego opisu, czarownica z wielkim
pewnym czasie nabrała wiadomości o
manipułaciami;_ c.zar~ejs~e~i - ~u- wielu rodzinnych 1 włitycznych ta~ cynizme~ ~a na. śmit;rć.
. Spow„:edttukow1, ktor~ .towarzysziyl
szę pr~ać ... ~o Jej śmi.er~ znale'ZIIO- mnieacb To też stał sł dl . ładz p0dziań.
. }eJ w drodze na plac kazm, rzekJa: a ę a w
no ,w JeJ mi.eszkamu cała bibl)otekę o al.,. li • h. •
~ i J sztuce lekarskiej. o dziiafaniu , , cyJnyc . nietykalną. .Obse~ov.;ai~o Ją, „Mam -tyle grzechów na sumieniu;·iż.nie
S.000 zł. nr. 56314.
truci1J.1, o sporządzaniu t. zw. ,,pOurdres sledz~·no, al,e ~byt w1eI_ę w1e~zrała, by życż.e sobie, atiy Bóg sprawił cud uwot3.000 zł. n-ry: 39679 47999.
n:ienia mnie Od śmierci ogniowef._ ·
d"amour."', które :zaJnter:esowani późną odwazono s.ę JeJ wytocziyć proces...
2~·000 zł. n-ry: 53047 54009 56051
Pp tych słowach. odważn.:e wstąA row.odów. do przyaresztowania te}
AOC4 ·D ~ej sku1wwałi. Zak:wefiOne da72707.
D!Y„ mlOde dziewczęta, zakochane kobie- czarownJcy miafaby policja ówczesna pita rfa stos.
Śmierć jej pociągnę;ła za sobą szereg
1.000 zł. n-ry: 24027 34626 36315
fki - wszystkie Odwiedzały panią Vo- dość. Choćby słynne „czarne msze", któ
isiu w jej bntdneJ.. zaniedbanej, pod- re madame Voisin urządzała w piwnicy prąc.esów PI:z.eciw czarownicom; król 62786 64616 69808 70338 85166.
sweg<> dUmu. Odbywaly. się one o pól- Ludwik XIV .bowiem postanowił wyplemieisłdei norze.
600 zł. n-ry: 1767 9026 15843 16593
Jak Wliększość wrózbitek, UI}raw~'ała , nocy; ściany r>iwnfoy byly . po_wleczone nić id'o cna tę plagę ludzkości.
18648 22016 30544 41599 53707
16767
„Chambre ardente" rozpoc"ęło · ży
pani Voisin również i zawód ,;femme sa- czaniem 'suknem. Niejaki; Guibourg, na71562 90741 101227.
71487
65203
ge" i miara _, jak mawiano - „szczę- pędz.ony kleryk, łysy i' zerowaty, asy- wą dz.l'ałalność 500 koleżanek po:fachu
500 zł. n-ry: 11334 14573 15937 24541
śliwą rę~·ę" w uorzątyWaniu śladów nie- s-tował prz.y tyd1 blasiemjach. Ofiarami pani Voisiin było wmieszanych w owy
Ale wydał on ·tyle skan<la- 26535. 30956 40899 43467 45677 46038
legalnej młiłości.}N ·ogro(iz,ie domku, w byłv niemowlęta, które Guibo.urg m-0r- proces.
którym mre~ła. znaleziono p0 . j~ dow~ł. Swieża ich krew. zmieszana .z licznych re\\'"'ela~yj a szeregµ : naiwył>.it- 56851 68843 70115 74590 76674 87812
~mierci kilkaset. szkieletów nilemowląt..„ krwią kretów i nietpperzy, znaidOwała niejszyrch oS'obistośei, że król po. pOdpiDamy, któcyJJ.I ·z · ręki wyczytywał~ ·sie' 'W srebrnym kielichu. umieszczońym saniu wyr<,>ku śmierci na skazane: cza- 88951 93663 95602 95946.
przyszłość, musiaty zdejmować maski 113- brzlłchfr ·nagiej... kobiety, · leżącej mię- r~wni~e. osobiście dopatrzył, by ·akta
490 zł. n-ry: 2852 4735 5856 5928 8989
·
t kwefy. Madame Voisin była bowiem dzy płouącemi świecami. Ma:damc ·Voi- proeesu · zostałv spalotte„.
18354 22768 23382 23410 27290
13303
..
„
•
. •
•
• •'I',
\ '
•
znakomitą fiżjognoinistką i raczej z twa31430 32243 - 3612'3. 36812 38156
30375
rzy ni~ z linii rąk odgadYtVała tajemni- · ·
48128 48166 . 50646 50827 55401
45724
;
ce swych kliientek: •A rad210no się ·je.f
1
Wawelu.:.·.
królewsW
Zomeh
. .
.
.
.
. .
.
57566 61511 62073 62371
56575
.
.
56474
przed zawarciem' małżeństwa, przed roz.
.
.
wodem, przed procesem, · prred kUpnem
63217 66%8 70699 72422 74372 75067
.Paryiu b.ardzo wYbittJe
domu; byJy
77253 77762 78506 82181 87641 89989
osob:'stości, kto.re niczego nie przedsię
92098 93621 94910 95587 10024J
91422
brały bez porady ·pani Voisin. Stafa się
100968 101104 101106.
słynną, stała się modną·._Zaipraszanoją do (
salonów, lub tet udawano się na przed!)
300 zł. n-ry: 564 612 644 704 1431
I
.
mieście, gdZ.:e zamieszkiwała. .
2473 2934 2980 3410 3709 5628 5898 6732
1
Miała kochanków z różnych stanów;
. 7658 10161 10202 11130 11312 12410
arystoki:atów. bankierów •. kupców, ka- .
' 12999 14592 15385 16769 1()832 17662
walcrów dworu królewskiege. Umiała
~. 19635 19693 22017 22.224 22510 32674
czarować i była czaroWnłcą•.• Otacmla
' 25377 26058 26143 26523 26807 26920
i<1 atrposfera tajemniczości, byfa pikan27546 27969 28108 28983 29208 .30271
tną. bezczelnie śmiałą.
. 30743 33055 34153 34982 35458 36531
Złoto pł~nęlo do jej domu; mąż jej
136610 37456 38295 38316 38589 38627
n;e potrzebowar więcej handlować ta40206 40798 40829 41900 42562 43617
nią biżuterją; żona stafa się źród'łem zł<>
. 44922 46521 46945 47922 49677 50168
todajnem... Kiedy została bogatą. po51329 51343 51803 51893 54475 54505
częta pełnemi garściami rozrnucać zto56879 59509 60345 61443 62574 63156
to, stala się rozrzutną; piła na..i:d.ro:tsze
63242 64046 64186 66476 66505 67990
\\'ina i urządzaJa wystaw.ne .uczty.
68055 69186 70751 72522 73169 74057
A kiedy po nocnych orgjach budzi.la
74419 78535 78651 78860 78883 79781
s:e - w przetlpok-0ju było już mnóstwo
80057 80862 81432 81452 81805 81919
87137 83259 83442 83777 84059 . 84434
klientów, .. Kaziała sobie .sporządzić specjalny strój, w którym występowalii
85052 87185 87748 91752 91805 92612
wobec szukających 11 niej porady i po, 95699 97090 97158 97731 98579 98834
rno.cy. Była to aksamit11a, szkartatna
99093 100057 100628 100658 101203
101402 101534 101694 102030 102264
suknfa. ni której ztotemi nićmi wy haf to- Na zdj~iu powyższom, wykonanem z _aeroplanu. widńmy zamek króle.wski
1
Wawelu w całei swej majestatyczności.
102486 103014 10~3 103832.
wa·ne były orty; sUknia byita oblamo-
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Mistrzostwa Ligi I.

Tabela rozgrywek
o mistrzost_wo Polski po
21 sierpnia r. b.

...__...__:o:---

dzień

Turyści

Il -

Siła

i ·9:2 .(2:0).

Zbyt wielkim obowia;zkiem, obdąto · nut i porażka fioletowych wisiała pra·
z nasziem przewilld'ywaniem, · wnych i decydujących zwyc'.ęstw go- no młodą drużynę Siły, zmuszając ją do wie ,1111a wł·osku.
, .
z dnia 13 b. m., tabela rozgrywek o mi- spodarzy, z siedmiu wylosowanych na rozegrania dwuch ciężkich meczów o mi
Sytuację zmienił dopiero rzht k arnv,
Zgoan1~e

strzostwo polskiej extra-klasy -w piłce dzień 21 b. m. spotka11 o mistrzostwo
Polski. A tu jakby dla potwierdzenia, że
nożnej zmieniła znacznie swe oblicze.
I tak: Wisła zajęła znowu pierwsze chochlik piłkarski jeszcze żyje, najpewmiejsce dzięki m:niaturowemu zrwycię niejs.zy zwycięzca pon ~ósl poraź-kę, a zaś
stwu nad L~gją, spychając tę ostatnią o najładniejsze · zwycTęstwo o.dniosla drujedno jedyne miejsce z zajmowanego po ży_na, . · którą tak lekkomyślnie chciano
·
lekcewazyć.
przednio na dół.
sądząc
którzy
Turyścj,
.są
tą
Druzyną'
Na drugiem . miejsĆu z rótnicą jednezgotują
po ostp.tnim wynfku v T ..K . .
go tylko punktu znajduje się I.F.C.
Ostatn: iest obecnie najpoważniei jeszcze s:vym zarówno zwo·lennikom iak
~zym kandydatem _na mist"rza '. Polski. · - i przeciwn:"kom wiele niespodzianek.
I bez względu na to na jakiej pozycji
· KilkUietni mistrz Polski lwowska PoŁodzn przy zakończeniu rozgrymjstrz
pogoń, przekreślita w ubiegłą niedzielę
kładane w niej prnez caly polski świat 'vek pozostan:e ·ni"e mnie; jednak dzię
sportov.i-y nadz'.eje. Nikt bowiem rtie ki jego obecnej formie, bezkoonkurencyjprzypuszczał nawet, ani na chwile, aby 11ej obr.on:·e i pomocy oraz poprawiają
tak rutynowana dn1:żyna, miała w doda- cym się z dniem ka~dym napadowi nietku _na \\'łasnem boisku ulec tak niepe)V zawod11ie odegra on w mistrzostwach
nemu wogóle przeciwn:kowi, jakiin jest bar.dzo poważną tolę.
Obecnie każda niedzliela przyniesie
górnośląski Ruch.
I aczkolwiek, to żwycięstwo Ru- sportowcom w darze wiele niespodziachu nie wowodowafo w:elkiej zmiany w nek, radośoi i rozczarowań.
· Sportowa zaś Łódź pr~eżyje w przytabeli, stafo się O-no jednak niczw ykfe
brzemiennem w skutki. Pogoń bowiem szlą n i edz:elę największą sensację sporprzez swą porażkę lJ tak przeciętną dru- tową, szlagier sezonu, którym będzie
żyną traci wiele na wartości! I jakby lo- mecz bezkonkurencyjnej drużyny w
sy dalszych rozgrywek nie sprawiły, Polsce. l.f'.C., z świetnym obecnie pod
przestaje ona być drużyną czołową w każ.dym względem mistrzem Lodzi. l(łu·
pol kiej extra-klasie, a jej walory do ty- bem . Turystów.
Klub
Gier
St. brm.
Pkt.
tułu mistrza PolSki spadają dosłownie .do .
Wista
J)
27:9
18
57:25
straty
ogromne
zaś·
zera. Odrobić
C.
50:24
"
f'.
I.
2)
17
26:8
każe się z pewnością o ile niezupetnie
3) Pogoii.
17
22:12
46:25
niemożliwem, to naprawdę bardzo trud4) Ruch
18
34:31
20:16
nem '1Jadaniem .
5) , Warta
17
44:36
19:15
Wspaniałym sukcesem może się po38:43
18:16
17
Jzczycić ~tołeczna Polonia, swem żwy 6) Po.Jonia
18:18
18
36:33
=iestwem nad ex-mistrzem Lodzi. które 7) Ł. K. S.·
18:18
43:44
18
io zwycięstwo pozwoJifo jej do zrobienia 8) Legja
42:53
18:18
18
~ekord-0wego wprost skok,u z dziesiąte "9) T . K : S.
10) Turyści
32:25'
17
IZ:17
to na szóste mleisce wz;wyż w tabeli.
34:37
15:21
18
Wybita się również j poznańska War 11) Czarn i
25:44
15
10:20
la, sw.em bardzo zagadkowo miniaturo- 12) Ifasmonea
26:51
9:21
18
wem zwycięstwem nad Warszawianką. 13) Warszaw.
25:50
7:Z9
18
Spodziewano się naogół bardziej pe- 14) Jutrzenka

stirzostwo, w dwtich bezpośrednio po
s·obie następujących dniach.
To też, Siła nie będąc należycie przy
gotowaną do p:rzekraczającego jej z.dolności wysiłku uległa w :obu spotkaniach.
Jej drużyinie ~ w oibia dni, przen:edzo
nej mocno .rezerwami, odmówiły postu„
szeństwa, nie\ylko mięśnie, lęcz i nerw-iy.
Reszty ~ dok·onoł~, brak zaufania
do s-ędziegn,, p:r·owadzące:go zawody, któ
ry już raz skirzywdził Siłę. To uprzedze'
nie p-owodi0wiało niezadowolenie z jego
rozstrzygnięć, oróżne protesty aż w redo przerwania
zuNacie doprowadziło
przed ·czasem obu meczów.
Zawody z Turystami o mistnostwo
Ligi I, S i ła, irozpoczęła z wielką werwą
i mimo -s trzeloniia jej dwąch bramek w
pie.riwszej połowie gry, allllbihna ta drużyna, po z.mianie .stron atakowała coraz
energiczniej.
Jej iam1bitna praca z;ostala nagrodzoną, ~dyż już w pierwszych minutach dru
giej p·ołowy, uzyskuje ona wyrównanie.
Stan 2:2 •utrzymuje się przez kilka mi-

s.,

te

turnięj ldziński (Warsziawa) - Nikisz IKa towiCzwarty międzynarodowy
mistrżd- ce) 6:1, 6:1. Miziewicz (:Wars~awaj ennisowy w Katowi-cach o
6:2, Warmiński
1two województwa śląskiego 'fozpoczął Pimonow ('Wilno) 6:1,
iię na kortach Katowickiego Klubu Ten· (Poznań) - Aichner (Katowice) 6:2, 7:5
(Katowice),
.. Cxetwertyńs.ki - Szylle·r
,
. .
.
iis.owego.
Zgromadził on na starc1e :rekordową 6:2, 6:0, Maks St,olarow - Maricka IKalość zawodników. Korty K.K.T. udeko- towice) "6:3, 6:1, Czetwertyńs\{i -- Holtmwane sztandairami panstwowemi Wę- zer (Krą.ków) 6:2, 6:0, dr. Foers~er (Lodź
:ieT, Czechosłowacji, Francji, Niemiec i - Fitzek (Katowice) '6:1, 6:0, .MokrzycBu<lziński ~War:snwa) 6:3
~olski. Z zagranicznych asów na miej- ki (Wilno) icu jest p. Baugiarten z Budapesztu .o- 6:1, Jerzy Stolarow - Sachs (Katowice
~z. mniej znane panie i panowie z Nie- 6:1, 6:0, dr. Foerster - Horein (Kranioec. Z zawodników polskich elita kra- ków) 6:3, 6:0.
Gra podw(ijna panów: Czdwertyń.
bwych rakiet.
zgłoszonych zawodników nie sta- ski - Kuchar contra Pielock - Nicolas
t.rili się jedynie: ze.szł·oroczny misiirL wo- 6:1, 6:1, Warmiński (Poznań) i Foertste:r
~wództwia. śląskie.go - Daniel Prenn z (Łódź) contra Gra.how - Nikisz 6:1, 6:0.
Gra · mieszana: Baumgadcn. (Buda~erlina oraz Emchowicz z Warrszawy.
Tunniej katowicki ·obudził w szero- pes.zt i Czetwertyński centa-a Vollmantich kołach sp0<rtowyc4 loo1osalne zain- Fitzek 6:3, 6:2, DUtbieńska i Steinei· -con
\e.resowanie, Trudno ·przewidzieć, kto tra Domenget - Tyszkiewicz {K:itowi: zawodników mi.s fr:tos·t wo zdobędzie. ce) 6: 1, 6:.0 Warmińska (iPoznań) i KuW każdym m.zie najcie~a:wsze :rl()zegra- cha;r (L~ówl . contra T_homs~wna i. Thoae zostaną m1ęd;y Jerzym Stolairotvem, mas (Katow.1ce) 6:0, 6:3. Wiera Richte~zetwertyńs.ldm, dr. Foersterem (Lódź) równa i Jerzy Stolarl()w cónb·a Hoffmul
1-1.aksem Stola·r owem, Gottho1dem, War ler i Pielock (!Katowice) 6:0, 6:0.
Gra: p!Ojedyńcza• pań: Dubieńsk'i (Kra
nińsokirn i Steinerem (Kfłt"owice).
Mistrzyni PoLski Wiera Richterówna ków} - ,1Wussmatt (Katowice) 6:0, 6:0,
Ri:hterówzawodnicz~ Baumgarten (Budapeszt) t.rzegrała do znakomitej
vęgieirski ej p. Baumgarte:n z Budapesz.- na 6:2, 6:1, Kowalewska {Warszawa) u, do której już przegrała przed! kilku Thomasówna ~Katowice) 6:0, 6:1, Stefanówna (Katowice) - Kowalzwska W;;r
.
:ygod:ni.ami w ·Krakowie
1Wyniki turnieju są nagtępujące: Bu:- szawa ·6:8, 6;3, 7:5.

z
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Wyniki konkursu sportowego;Expressu·
Masowy

udział

Czytelników - 47 trafnych
odpowiedzi·.

W b. tygodniu będą ogłoszone dwa konkurS,y.

0-1

Pierwsze sukcesy ło.dzian
w.· międzynarodowym .turniaiu tunnisowym
w Katowicach.

podyktowany aa km.zyść Tury stó w : -po
którym nas·tąpiła jeszcze ·seria 6 bra.m'.:!k
strzelonych, zde:tor'jentowanej i zdenc!·wowanej Sile. Jej bowiem ' tyły, iuż po
drugiej bramce i drugiej -.p.ofgwie, z;„
przestały, nietylko wspierania wła ·mełmmienia swej
~ napadq,,, 1,ecz. !Ilą.wet
. . ,, „
·, . : .
święt~ci: ; . . .
Turyśi:f H nie , grali . pynajmnie j h k
brawurowQ:, .. · jakby to wyąikął o ;: ,,eh
wys-oko,pyLtowego zwyci~~l,w ą . \V ięk
szość howiem graczy Turyst9w po !lby.
ła się zup·etnie, czynnika walki", pr owadzą·c grę ibez tempa bez werwy i a mb inaw oly w·.)n :a
cji. Nie pomogły nawet
brenera i poszczególnych członków Turystów, zwłaszcza wtedy, k iedy ich ba r
wom gr<>ziła -porażka.
Podnieść tllatomiast z uznaniem na
leży świetne i wprost żonglerowskie opan·owanie _piłki u 'niektorych · · gr':lc zy
Turys·tów, popiisujących s i ę swemi sz.tuc.z kami. Ale wi~zie~ również t rzeba, że
ten system gry z: przeciwnikiem szyhFr.
kim, często zawodzi.

r_owo<lzenie nasrego konkursu sportowcgo jest wspaniale, nienotowane -dotąd w podobnych konkursach. Czytelnicy ruszają lawą do skrzynki redakcyjnej
gdzie składają kupony z odpowiedziami.
Zainteresowan:e naszymi konkursami
rośnie w miarę powrotu mloo'zieży z wy
poczynku wakacyjnego.
Lic21ba nadesfanych odpowiedzi w ostatnim konkursie przekroczyła

TRZY TYSIACE
'

co jest wsparrialym rekordem.
Przeszło os:emdziesiąt proce11t nadestanych o-dpowiedzi jest przychylnych
dla barw lód'zki:oh drużyn. Ciekawe, że
wynik meczu Ł.K.S-u na obcym gruncie
w \Varszawie „typowano" w przeważającej większości na kórzyść czerwonych.
Warun}~i ostatniego konkursu były
znacznie trudniejsze od po,przedn:·ch
dwófh, gdzie do przewidzenia był tylko
jeden wynik spotkania, mimo to trafnych odpow@dz.i nadesłano 47.
Drogą losowania nagrody przypadły
\i..: udziale następującym Czytelnikom:
p ,;crwsza nagroda w postaci 10 biletów.•d'o kino-teatru „Casino" otrz.ymat p.
Ryszard Wendske zamieszkał przy ulicv Pomorskiej 171.

Kulawiak

Dr.u~ą nagrodę w postaci 8 biletów
do kinO-teatru ,,Splendid" otrzymał . p.
Bruno Pf~iłer, zamieszkafy przy ulicy
Kopernika 57.
Trzec~ą nagrodę w postaci 5 biletów
do kino-teatru „Casino" otrzymał p. O.
Rubin, zamieszkały prziy ul. Chojny, Mły
nek.
Czwa.rtą nagrodę w postaci 3 biletów do kino,_featru „Splendid" otrzymał
J. Witkowski, zamieszkały przy ul. Ołównej i. 14.
Piątą nagrodę \~ postaci 2 bil ctó\V do
kino-teatru „Casino" otrzymał .p. B. Gar.
cewicz, · zamieszkały przy ul. Konstan~
tyno\vskiej 58.
Nagrodzieni prosze11 i są o . odb iór na-gród w czwartek w 1okal11 R e.dake.i~ przy
ul. Piotrkowskiej 49 ·(l p. I. ofi c.) międ zy
.
5-7 wiecz.
·
'
~*..,. .
y.; bieżącym ty god·niu ro zp is ujemy
dwa konkursy. Jeden na odgadnięcie rezultatu mecz u ŁKS - liasmonea we
Lwowie, którego kupon będzi e zamicsz..
czony w p ;·ątek, oraz drugi, na odgadn i ę
·cie rezultatów meczów niedzielnych Ł.
K. S. - Czarni we Lwowie i Turyści
- I.F.C. w Łodzi, którego kupo n bę dzie
zamieszczony w sobotnim „Expressie„,

I

I•

. :

Frydman

obchodzi·l"'I W ub·ieglą niedzielę J·ubileUSZ
.
setnych meCZÓW W fioletowych barwach„
1

, .
Redakcja „Ex.presiSu", obu wybi fnym
Kula:wiak -Oraz dochodzący już d·o for-1 .sip01rt-owcom mistrza Łodzi , skła d.a na
my! J?O kontuzji i cl~ul~t:iiej kurac_ii, ni~ kj drodz_e •. ~ajserde.czni:jsze życz.en!a
mnteJ dos.konały, rowntez pomocnik, A. długoletnie) 1eszcze i :piozytecme1 p·ra1.:y
F-rydman, obchodzili w ubiegłą nizdzie- dla honoru barw, których bronią i doblę, jubileusz setnych meczów w barwach ra srp'o rtu wogóle.
Turystów.
KUolawiaka uczcił zarząd klubu, łącznie z druż)mą P'od·czias przerwy na meczu ·z TKiS. okolic~nościową przemową
\ up.omii.nkiem, natomiast o jubibHzu
•
AROMATYCZNA ,MOCMA i WYDAJ NA.
•
f.rydmana, zdaje się zapomniano ~upełWSZE.CHSWIATOWA FIRMA.ISTNIEJĄCA oo ROKU 176l
nie. ·

świetny, prawy pomocnik Turystów,

••••••••••••••••••e•••••••••...
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Wl~lkl

dwugodzinn» program I

Ulub~enlec
Lodzi

następnych!

Harry· Li·edtke

dramat życiowo-erotyczny w? serjach 18 akt. razem
„Echo
.
de Pims p. t. »Gosette •

według tnakomitej pow1eś_ci" Karola Vayre ~rukofane; w

~ najryow~zeJ swej ~reacJi drama.
cie w1elk1e1 miłości pod tytukm

Serja I.

Pałac hra~iostwa

de Savieft'es. Podstępne zaanordorwanie b()
przemysłowca śród z~adk&wycb okolicznooci. -'ldumiewafący wynik śl~twa. Gars1onjera. Mtody hrabicz występa(llli w cyrku zarabia! na kawałek chleb.a. Tragiczna
gatego

śmierć hrabiostwa, którzy :nie zdążyli spclrządzić swe) ostat
niej woli, Galowe pi1zec1sta1wietnie w cyrku, Od:rzucenie . z
obur'Zeniem niecnych Fop.orŁycji.
·

~żczyzny

Serja li.

ełły, d1iecią

•

ezczyzny

OsrLołomienie

niespodidewamym ·widokiem kuzyna,

którego
mtrygł. Nle-'
zwykłe za.chowanie się szofera wobec sweigo p;ma. Tragiczny wypadek w cyrku. Spraiwiedłiwość musi · zatryumfować.
Wybryki bezsitni~j wścieikłośd. W ~v.wamie sędziego śledcze
go. Epilog.

najmodniejszy.:h mód

Ellen Richter

Reźyserja

51enjalnego Gerntalne Dulac.
Wyfwól"nia francuska „P'athe Consortlunt Cinema Pary.? 1 1 •

w
rolach MOłł'tka
głównych Dl

CbrJMf
Rena·Bont , JerzvJ Cb1"arl e artyści
i inni najwybitnięjsi
i>la,
scen patYskich.
,

LEC Z N ICA ·1

I

przy przystan k u tramw. pab janickic:.h)
przyjmuje chorych w choroqach wszyst·
kich specjalności Cld g.
rano do 6-ej
po poł. Szczepienie ospy, analizy (moczu, kału, kcwi, plwocin etc.) operacje

Porada 3 złote. Wizyty na mieście
Zabiegi i operacje od umowy, Kąpiele
świetlne. Naświetlania lampą kw11rcową. .Roentgen. Zęby sztucane, koron
z1ote, platynowe i mosty.

~ierwny obtaI !elBnn
1927-1928 ·r.

Zawadzkfł

-

Połut~~.io~~~2~~

przy Iinji trąmw:.ijowej Łódź
Zgierz, względnie w Zgierzu

poszukiwane.

AOOtPHf MfHJ~U

Oferty sub. „L. L•.

\Vkrótce

frnnfginV
UH
W I

'3

lKR

k~~~~ci~~j~

od 9 d o 11 rano
od 5-8 W.
Doktór

l2kc1e
IDIY
·'or~~DianD\VBj
Pa}1mu1"' od lO - 12
i od 2-5

Wschodnia 7'2,
. łl).

Odnoszenie do domów 40 groszy.

Redak~ja l Administracfu. Piotrkowska 49,
:Telefony redakcji 27-24, 36-43, 36-44
Telefon

admtnłstracji 22·14 -

miesięcznie-

-

......; .-

.

S

z.koła

przygotowawcza (7-m10
kl. prywatna po-

wszechna) Marii We
m sołkówny ul. Piotr·

19

1-----Poszukiwany
ą
PoU11roz·ui·!l[y

kawska 84, przyj-

f!~~:ci;;~J:1t~~l
przysposabia

reżyserja: D.

W Grilfiaha.

W rolach głównych:

Lya de Putti
Ricardo Cortez
Adolphe

Menj~u.

cto

szkół średnich. Prz~

szkole zakład fre·
blowski z ogrodem
dla dr.ieci od lat 4.
Liczba dzieci ze
względów
wychowawczych ogr.mi·
czona Zapisy informacje od dn. 22-go
sierpnia,
X
~~
!

Q········~-~
ł
• ZWYCZAiNE: 8 itr. za
-

zlotych

28-p

lAU~[A

znający stosunki
wiejskie do sprzedai:y wirówek. maGdańska 4 2. szyn ro!n1czych, a.
paratow iadJO
Przyjmnje:
. ,GRAŃIT' Z1elona
od 9 do 10 1/ 2 r. oq Nz 11, od 10 do 13
1-2.45 pp, i od 8-9
23p
wiecz.
moezopłciowe.

miesięcznie.-Zagranicą 7

wiek doda1kowego!
od godz. 3
pp. Oferty sub: .!·;.
z· do „Republiki".

\ii~1\J n1~-r!'!1
Pinf
I~ V~ ~lJ uu U&.
1927-19_8 r.

zajęcia

Doszukuję praso.
. .
reosk1ewsk1ego kon i[ \Vaczki i pracz
ki do białej bieli.z·
SpeCJallsta choro!;>
serwatorjum
sl;arnych i welle·
ny oraz chamiczar.
•
ki do prasowania
r~qnych. Leczenie wmow1ła
swtatl~m, (Lampa
•
• Ewelina, Zawadzlrn
11
p

Chorob;y ąkórne
weneryczne

Prenumerata

młody

urzędnik

w_t HUUDO\Vlki

W Łodzi zl. 4.00 mies!ęcznie.-Zamlejscowa 5 zł.

sd

--

lr'~au BRl\Ułl "';,~b~'=~'. mo-

-1'~K~J ( l H~ [HHł A

QIN

aa 31

ń Jj

Energicznv po·
Piotrkowska 87, szukuje
jakiego.kol- I

Dr. med.

powrócił.

(lftlfl

A

owynaiem,

Przyjm. od 9-2i 5cg
Dla paf! od 4 _ 6. mneblowany, 2_ okOddzielna p-Otze- na, do wyna1ę<:1a
kalnia.

Piotrkowska 71 Ili pietro. frut.

Rł[Aft~O

pnU KU'

{łecz~nie światłem)

la:npa kwarcowa,
promieniami
Rlintgena,

Przyjmuje zapisy na lekcje
,,powrócił.
rysunku i malarstwa,
. .
.
.

tm§W§WRJ

l

N,o 1· przyjmuje w

włosów, wenel'y~z
ne i moczopłciOWf'

Artysta-malarz

uroi. Maomy

HOrnWi[l P~ kvÓi
11

lecz. z _r;i~krępui~c~dm
nicy prz•.
v 0 .1• Piotr • mleści!J
we1sc1el)l
w sro dla izrality
kowsk1e1 294
_ . d
, . .
powrócał. codz1enn!-e ?d g0dz (ltlkt)
Choroby skórne
2-7 wiecz~
H . Kohn N~rutow1-

W niedziele i święta do godz 2 po pof.

W obsadzie:

słooec:zny

ta dny

Tehifon N'z 25-38,
•

ro

opatrunki.

Wkrótce

lekarz -denfWa

Dr. med.

l.
~fY~Ul~H! f.
22-891

~kar7tyc~~~cj;:!~t ~6r~yr~a~~!~u~ent~
Piotrkowska 294, tel.

&

i.

Pouątek uue~itaWień ouo~1inie ~

I

cyrku

uważano za zmarłeg.o. Obmyślenie piekieln.ej

Rzecz dzieje słę w New-Yorku. w Parytu, w Berlinie, na pokładzie wielkiego
okrętu oceanicznego, oraz na najmodniejszych plażach amerykańskich. Wspa

6

-

Talemnica iednei nocy

Erotyczny dramat w JO aktach na tle przygód pięknej I uczciwej kobiety
która wskutek tragicznego zrządzenia losu przechodziła z rąk do rąk pod ty

wg~~~·~~a

o

BEZ

OC HANKA

nlały przegląd

następngch!

12-ty podwójny szlagierówy program!

Współczesny

1

i dni

I

g oszenta:

Uodzjny · przyję~ retlakciI 6-7i
!>O poJ. Rękopisów niezamów~a.

aych nie zwnu:a :sie. -. -. -

-

-

...,.

-

wfersz milimetrowy (na stronie 10 szpalt). w T.EKSCie=
40 gros:iy za wierz milimetrowy (na stronie 4 szpalty). Zar~czynowe I zaślubin. pe:
tekście 10 zł. Zamiejscowe t1 50 proc. Zagr. o 100 proc. drożej. Za terminowy drulł
o~losze6 adtnlnistr. nie odpowiada. Drobne 10 gr. Poszuk. pracy 5 gr. NaJmn. 50 gr.
()głoszenia

koloroWO'

(młtiiwalna

wlełko§ć

ćwierć

stron:r} 100 11rocent

drożej

