Urzędnik

OPLATA POCZTOWA UISZCZONA R YCZAtTEM..

pocztowy

.-delraudant
nie

mogąc u.iść

ścigiem

przed popolicyjnym

strzalil .sobla w skro~.
Warszawa, 21

września

Z Włocławka zbiegł, jak donosiHś
my, 20-Ietni urzędnik pocztowy, Kazimierz Kostecki, który w tamtejszym urzędzie pocztowym
zdefraudował 30.000 złotych·
Kostecki, posiadając tak znaczną
I. NR. 262 kwotę, przybył do Warszawy. Jednak
CENA NUMERU 20 GROSZY.
LOOż, SRODA. 21 WRZESNIA 1927 ROKU.
ROK V~
że nie stolica była celem jego podróży.
Chciał <>n jaknajprędzej dostać się do
swej narzeczonej, urzędniczki magistra
tu w Wyszkowie, p. Czesławy Wiśniew
sk!ej.
To tez niezwłocznie po przybyciu do
Warszawy kupił 30 tabliczek czekolady
kilka flaszek likięru, parę kilogramów
różnych smakołyków i taksówką odjechał do \iVyszkowa.
młodej
strzelał
U narzeczonej nie zabawił długo.
Już wczoraj ran-0 zjawił się na dwo1
cu wyszkowskim, by ruszyć w świat.
Poznany przez posterunkowego PO·
mknięte i na usiline pukanie nikt "-lie od~liący.
Ł6dź, 21 września.
.Miasite·czko Dl\!bie powiatu kó.11skicgo powiadał. Sąsiedzi, kt6t.zy widzieli jak N'a ~ lezał komendant posterun- licji, Blaszkowskiego, Kostecki został
dniu wozoraj!fzym kotn·endant pOSlletiun:ku, prze·d kilkuna• ku ti:rzymajęc w ręce kw-czow0 zaciśnię- zatrzymany. W pewnym momencie zdo
w
(woj. łódzkie)
lał wyrwać się z pod opieki policjanta i
krwawą t1'3.ged!)ą stu minutami poW!l'ócił dio domu, zdecy- ty rew:olweir.
wistn~nięrte zostało
Jak s·ię okazało, WikŁQlt'ski w celu
rzucił sie do ucieczki.
dowa11 się wyważyć drzwi, gdy.t przypumHosną klór{l. slę tam rozegrała.
skroń.
w
sobie
strzeJ.'ił
sam:obó!j<ezyro
wyjakiegoś
Błaszkowski puścił się w pt1ofiarą
Post.
on
padł
i!ż
szozalii,
erunku
t
pos·
o
g
miejscowe.
Ko.me111dant
$mierć nastąpiła momenta ]nie. Widwzo- go1i za ntm, przyczern na past'ra1ch da·l
.
. .
.
policy1j·n ego przod'ownik Józef W:·ktor- prudfou.
ski od trzech lat starał się o wzi~lędy ' Gdy doofa[i siię wreszde do mb:szka ne ś1e:dz!tw·o w-y!ja.śni czy W. był sp.r aw- kilka sitlrzaló}V rewal1werowych w pncórki zamoiźne·go wieśniaka Sadowskie- nia, uirzeli widok k~ew w żyłach ścina• ca strzałów do mie·sz:kania. Sadowsikich. wietrze. Kostecki, wkh~c. że nie wYm• kllie Siię z rąk sprawi!eclil1il\VOści, z.atrayEEWM"
e
zamieszkałego w Chwru1boszycach
g.o,
DCl!bia.
od
om.eŁry
l
kii
mał się nag1e, wydob~ z ikii\eszem reod1egłych o dwa
f
woilwet'
Dziewczyna odlwzaie.mniała mu ~ię U•
dwukrotnie strzelił dO siebie w skroń.
czuciem, leez ojciec w żaden spois.S.b
J edrra kula od!bfla się, dmga ui:kJwtita ~
nie chciial udzi~Hć 7.dtW04enia
g.towJe.
gwałtu.
dopuścił się
Do Warszawy przewiozło go pogoto
Aa ma1'.żedstwo, aillhowiem upatrzył już
wj.e prywa1ine w stainre bez111acbziejnyim ·~
s«>bie bamzie.j od"Powie-O:nieg:O zięcia, ~y
umieściło w s21PHlal:u.
na jednego z zamożnych sąsiadów.
O god2\ 12-e~ w nocy Kostleckł zmar1
Wi·ktomki dowiedział się przed kilku
chwyciła siekierę i zadała mu 5 udeLwów, 21 września.
&niamI, iż jego wybrana na usilne żąda·
rzeń w głowę.
\Vc wtorcń. rano rozegrala si~ · we ·
nie ojca
Lwowie krwawa tragedja rodzinna, po- Przy- zadawaniu ciosów siekierą, mat~~Zifłl ' ..~ :1lO:SłaC Ż()Ulą j~O rywala. · twonia ze Względu na SWój przebieg i ·ka i brat morderczyni przytrzymywali
ojca na łóżku.
·
.
Właśnie wczoraj wieczorem młody są- tło.
Zm~sakrowane~o. Bębna odw~ezion<>
Kę:
.
.
ul
prz~
fv!.ie~zkańcy kamienicy
sia:cI ~ł"ożył ą8.'d'owstkim wizytę, _podczas
W
U
UilW
·trzynsk1ego 18 zaalarmowani zostah w stame bezną<lz1eJnym do szpitala, a
ktlore1 omawiano sprawę za~ęczyn.
s1~w~k1·1go
do
odstawiono
syna
i
córkę
jego,
żonę
zbry
widokiem
y.; „ 'f:e J.'IOdegły siię strzały rewolwe!l'IO- przed godziną 8-mą rano
u .-a
zganej krwią dozorczyni domu ,18-let- wydziału śledczego.
wie.
najwyższym.
sądem
poDochodzc..'rna policji odsłoniły
okna par.t erowego mieszkania z niej Stanisławy Bębnównej, która w ne
zdegenerowa
tyranii
szczegóły
tworne
trzymając
podwórze,
na
wybiegla
gliżu
jedbrzękiem wypa:dfa szyba, pirzyczen1
Łódź, 21 wrześ·nia.
· 1
nego ojca Bębnównej, który byt pijaw ręku skrwawioną śiekierę.
na z kul
:Tak' się 11Exp!ress" dowiadJU.je na w-.
Na miejscu zbrodni zjawiła się wkrót kicm i awanturnikiem, katował żonę i
kandzie sądu najwyźsize~o w Warszawie
ce policja i pogotowie ratunkowe. Jak dzieci i
ugodziła w gło-.vę dzi.Qw~ę.
dniu jutrze.jszym ma~łcizie się s.pra.wa,
w
oh}·dnego
kiłkałcrotnie
się
dopuścił
zalewając się krwią, upaidła na się okazało, Bębnówna, posprzeczawktóra
i Wofdysławtskich, skaza·
ILewensona
córce.
swojej
na
gwałtu
Witoldem
52-letnim
ojcem,
z
się
szy
ziemię.
Ta ostatnia, doprowadzona do roz- nych, jak wiadomo n.a cięlikie więzienie
S~awca strzałów, ukryty pod okna- Bębnem, podmajstrzym murarskim,
mi mieszkania korzy.sitając .z ciemności dala doń naprzód dwa strzały z rewol- paczy postępowaniem ojca, usiłowała za podlpalenie sikła<ln.t manu.faktury przy
przed dwoma dniami otruć się, lecz jej uHcy Piofrkowskie•j1 35. Sąid apelacytjny,
weru,
.
nocny-eh 2Jbiegł w niewiadomym kierunNa miejsce zbrodni do które~o odrwołaa i w siwoim c:zasie
ku, a po·ścig nie pnzyniósł żadnych re- a: następnie, widząc, że nie byfy one przeszkodzono.
·
Ulllniejiszył im kary.
sq,dowo - lekarska.
komisja
przy}Jyla
śmiertelne,
~ttlitatów.

WIECZORNY ILUSTROWANY.
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Samobójstwo komendanta posterunku
w niezwykle tajemni czych-

okolicznościach.
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1 RAQEDJA ZA WIEDZIONEQO W MltOSCI POLTCJAN1 A.
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niej
który

Ohydna tragedia rodzinna we Lwowie„
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wezwa~o natychDo dziewczyny
miast lekarza, który slwie<f14ziw-szy cię;ż..
ki stan, J>olecił przewieźć ją
do szpitak do łJod.zi,

Zyw y szkie let w trum nie.

·walczy ze śmiercią.
Sadowski, po przewiezieniu córki do Ło
dzi, wdał się pieszo do Dębia.
by za~ić 0 nęaidzie kODlenda.nta
}Jt'.>sWrun.ku, Wiktorskiego.

Bogaty labrykanf warszawski przez 7 laf wiqzlł swago syna w komórca.
Ciało odpada ka wałkami z kości nieszczęśli-

Drzwi mieszkania przodownika były .za-

wego warjata .

~dzie

Wybuch granatu
rozszarpał nieostrożną
kobietę.
Lwów, 21 Wll'ześnia.
W Bitkowie pod Lwowem zatniesz.
kala tant k,r.a wczy,n i Dora Reiner-owa,
zna.laizła P'l"zed kiilllru tyigodiniami w le>Sie
zg'Ulbiony w czaśie ostatnich manewrów
zapal1nik grranatu atirnafaiego.
Nie zdrują<: sobie sprawy z !!rO'iącego
1n'1.ehez1pieczeńlsttiwa, Reinerowa używała nieznanego s(jbie p!lzedlmiotu zamia.st
t. zw. grzyibka dlo cerowa.n ia po:rkzoch.
One.~d.aj przysz:ło do· Rcinerowej dtwąch
gospodarzy po odbiór zam&wione·i rohe>ty. \Y/ celu wyrównania szwu, wykońozionej sukmany, chwyciła Refoerowa w
zamia st młotka, leżący na
pośpiechu,
s•tołe za1palllnik i utlerzyla .nim po ;;ukmanie.
Nasitąpiła sltra.si2'1!iwa ek~ipacn.ia. Nieszczę~liiwa kobieta zi;ginęła, rowza~pana
n.a !s'trz,ępy, obaj c!Mo,pi odnieśli liczne
obrażenia, całe mie·s•zkan1e zostało z:dc:n1oforwane..
1

1

Warszawa, 21 września.
Dzl$iejsza „Republika" przyniosła
wiadomość o nieludzkiej zbrodni ojca,
bogatego fabrykanta warszawskiego,
który więzil przez 7 lat swojego obłą
kanego syna w ciemnej, pozbawionej
okien, komórce.
„Express" otrzymuje następujace rlal
sze szczegóły tej potwornej zbrodni·
Obecnie dopiero okazało się 1 w jak
okrutny sposób tlasfeldtiwie bbeszll się
ze swym chorym synem. Aby uwolnić
się od awantur umysłowo chorego, Has
feldowie wpakowali go do malej alkowy, znajdującej się w kuchni,
poczem wejście zabili deskami.
Całe umeblowanie ponurego więz 1 cnia
stanowiło koryto w kształcie trumny,
w którem · sypia! nieszczęśliwy wię-:

Więziony w takich warunkach
dostawał bardzo cz ę s to

Szot Has

feld

ataków szalu.
W czasie tych ataków ponvat na so
bie jedyne ubranie i odtąd
przebywał w więzieniu nago
wśród miljon6w najróżnorodniejszych
:nsektów.
Straszliwy odór, wydobywający się
z mieszkania l1asfeldów, skłonił wreszcle sąsiadów do zawiadomienia policji.
Wychudzony do ostait ecznych granic
łfasf-eld

ma ręce i nogi grubości ś~cy.
Czam:a, popękana skóra roikry\\ra wysfają.c;e żebra. Wtosy niestrzy·żone i broda nie1golona od czasu zaimlmięcia w wię
zJeniu - 1d1opel111iają straszN1wego wy.
gJ,ądu.
zień.
bYit jwż zrupelnie n.i1eprzy
śliwy
zę
c
cszr
Ni
drzwiach
w
otwór
niewielki
Przez
podawano Iiasfcldowi tylko raz dz'.en- tomny. Ciche jęki świ.a:cl!ceyly tyl~o, iż
nie jedzenie składające się ze skórek duch n.!e uleci1ał jeszcze ze szczątków
cł a.ta.
chleba i herbaty.
Przy próbi-e porusze111ia okazalo si·ę, iż.
Nieszczęśliwy wariat nie był zupetz pleców odpada kawałkami,
ciało
fizjologi
więzienia.
z
nie wypuszczany
odsłaniając kOśct
cznc potrzeby zalatwi ał w ponurej celi.
Na s trasznym barł'ogu z.nale~:on.0 kllTroskliwa rodzina co pewie1 czas zasy
pywata \'-' ;ązką słomy przegnily bartóg. ka suchych skórek obileb.a..
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Po wykrydu tak okropnych rneczy.
wez,wano naty chmiast pogotowie ratunkovl e, które prz.ewiozto ni:es:vczę~li·wit-'go do sz,pi·tala Dz. Jezus.
Otlciec nieszczęśliwego więźnia oraz
jego brat, areszitowanr przez pO:iitję, z.a„
'Chowywali si ę wyzywająco, twd·erdząc,
iż nie miefi "Lninego sposobu postęipowa
nia z chof11Un, którego nie przyją1t na kurację żaden szpi.taJ. wairszawrski. W wi.ę•
·
zie:niiu. trzymaH Szola od fa:t 7-miu.
NieszczęśHwym warjatem opii.!kowala się stale jego matka, niestety, 21!11arla ona pr·z ed dwoma tygod·ntami:.
Od te20 czasu nre pOdano wfęźniowJ
ani kubka 'Wody, ani kawałka chleba.
Lekarz.e pogotow:Ia i sz.pit a:Ja Ozie·
cl'ąitka J•e zus twierdzą zigoidnie, iż w czasie swej praktyki nie spotkali s i ę z tak
votwomem wycieńicz eni e m i m ·nl,ed1baniem cztowi·eka. Po kąpieh S z,ofa Iiasielda umieszczono na wyd ziale chorób
. nerwowych.
Oj1d ec Szymon Iiasfeld i brat .umystowo cho'r ego, Al't er, zostali osadzeni w
aTeszde:
Alikowę opieczętowano.
Priled d.ol:r.J"4l1 ~ ~ il?~

Str. i.
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Vowy prozos warszawskun Izby Skarbowe/.

Widok u,!ścia Wisły koło Wesłerolatte w Gdańsku.

Jnk cl'.'moszą, w1ce-minister slrnrbu p.
Ka rol Góra przechodzi w najbl:ższym
crn i, 'e 11a sranowisko prezesa Izby Sk<!r
bowej w Warszawie .

................
••-••Meoeo........„„•••„,

Z okazji wersfl o pobycie gen. ZagorsK'i ego na Westerplatte w Gdańsku, daJem y Czytelnikom - naszym piękny widok
ujścia Wisły,

Ziemia
za 100.000 lat
będzie

miala

t. zw. Martwej Wody". Po levv-cj stronie, poza widocznemi na fotografji
Westerplatte. Na tle widać wieżyce Gdańska.

Osioł

zupełnie

•

kominami

wcale

nie

fabryczncmi,

leży

głupi.

. Co wiemy, a czego nie wiemy o · różnych zwierzętach?
wiedza przyrodnicza przechowu1· e się w przysłowiach.
Ziemia naS:za je~·~ dlluższe~o czasu Dawna
systematycmue w roz.nyich swo1cli ·częś- I
inny . wygład.

I
I

Wiadomą jest rzeczą, że mądt.ość lu ją tu swe miejsce. I wszystkie te powie
1dowa przechowala nam od prastarych J dzenia mają pozór taki, jakby każdy z
1
czasów powiedzenia, o których autor- nas, używając tych porównań, zaczerpstw.ie i pochod·zeniu nie mamy więcej ną. l je z własnego doświadczenia. Ale
faktycznie tak nie jest. Przeważżan
pojęcia.
Możnaby np. · obszerną historję przy- ilość ludzi doświadczyła np. wierności
rody zestawić z porównań i przysłów, psa czy cierpliwości owcy - ale chyba
w których przechowała się starodawna niewielu z nas mogto się przekonać o
wiedza przyrodnicza. Coprawda wie- chytrości lisa„. I któż z tych niewielu
dza ta jest niezawsze ceima i praw- miał sposobność sposób życia lisa tak
dokładnie obserwować, by zwierzę to
Opierając się na sygnruli'zacJ•f apara- dziwa... .
Któż z nas nie zna takich powie- tak dokładnie scharakteryzować?
tów sejsmograficz.nyich :i obserwaitotjach
A więc szereg sądów i powiedzeń
irozsiooych ,po cailej ztTiemi, dO'chodzimy dzeń, jak np.: „Ten jest ·chytry jak lis!"
do prziekonauia, że ziemia bez ustanku - „Pracowity jak mrówka" - „Od- nie jest wziętych z naszych doświad
drży i faluje. W kat·dym roih."'\1 zidairza sLę · ważny jak lew!", „Krwiożerczy jak ty- czeń życiowych; są one poprostu przewięcej ni1ż 10,000 trzęśsień ziemi, z któ- grys!'" - „Bezczelny jak wiesz!" - kazane i zakonserwowane w slownicrych oczywśicie my, Judzie, odczuwamy „Natrętny jak pluskwa!" - „falszywy twie ludowem. \Vyobrażenie „wilczego
jak wąż!" - „Zwłnny jak łasica!" - głodu" można sprowadzić do własnych
zaledlwie J>Ołowę.
Nauka do.szła d:o przekonania że „\Vierny jak pies!" i tak dalej in infi- doświadcze1i, ale słynnej „lwiej odwagi'
eksperymentalnie stwierdzić nie mieliś
ziemila za 100,000 lat będzie miała z~peł- nitum.
Wszystkie niemal zwierzęta zna.idu- my sposobności od niemal 300 lat, gdyż
nie inny wygląd, niż dzisiaj. Aparty sejsmografiiczne notują skrzętnie choćby najlźejsze drignlienii'a skorupy zi'emsiktej, czwniią dfa cz~owlieka nauki gfob zi-emski:
niejako przezirocz:ysitym.
cr.aclh .i -O'kdl·i1c~:cJi - oo·tiaitinio .. także w
Polsce - na~I·e~iza;na ptz:iz Włle~k~e kataistrofy tr.~siema, - „któ·r ych ~~nc:-uch
roz~ocząl s1.ę 'Y J~ponJ~. a osta;ti1~1e Jego
,ogrnwo 2maJ<liUJe się w Pal·estynir'e.
Nie ad rzeczy będzie p.rzypomnieć sobLe jak wiygląda wnętrze zi•e mi która
pr<zedS'tawfa n.am się jako ołb.rzymia kula o zbłtei.i maisiiie.
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·zeznania · pod

hypnozą.

kryminalistyce.
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We<l'ług mozolnyich a bardzo suirnienuych baJdiań przywdniików, z"iiemia posiaNie można byto zebrać żadnych deW Berline oneg:dai dokonano intereda jądro żelazno - niklowe, posiaidaj·ące
sującego eks.perymeint:u hy:pnort:ycznego. cydu~ących dowodów jej winy i dlatego
śred:ni·cę praowue 5,000 kilometrów. Ją
Jak wiadomo w ubiegłym roku wro- po pewnym czasi·ę p. Neumann wyp.udro to okirążone jest jaikby szeTegiem
prof. dir. Rosen został w swojej sz,c.zono na .w·błność. Potem Jed nak z:noctawski
skorup rozma·iltemi warstwami, kt6re zaZamordowano wó- \\iu ją areszt owano., ponieważ w ręce
zamordowany.
wl:t'li
wierają me.ta.Jiczne żelaz,o t kamienie, raw głowę do- 1.POl'icj_i w·padto id·w óch wtóczęgÓ'\\r., któuderz.eniami
r.ów.nież
wczas
zem pomi·eszane.
rzy zezna"!.i, iż swego czia~u g.ospodyni
zorcę wH'li Stocka.
PoiJ.i,cja aresztowała wówczas ·g os- chciała ich \Vynająć, a1by zamordowa:H'
Ta powfoka kończy się w kJębokośc.i
oldo 1.200 ki<liometrów, gdzie roz.poczy,na po.dynię profesora, która pozositawala z prof. Rosena. Skom i te oskarżenia nie
się wfaściwa skonupa podkładu górskie~ niim w bMszych stosunkach i mogla z.nalazły dostatecznych podstaw, wy.pu'°f!.o i ·vnowu nieja!~o oblepi·o na jest waT- mieć nadz.i:eję otrzymainia po nim spad- · szc7lono Neurnannową ponownie na
wolność. Obecnie postainowliono sipróbostwą kamienia maignetycz,nie.g o jednolii:te- ku.
Kobietę tę naz1wisikiem Neumann zna- \V"ać ekspery1mentu hy:pnotycz.nego, aby
go, to znaczy bez aarysowań i 11Ier6wności. Ta ostatnia strefa sięga tylko do leziono następnego dnia po dokonaniu . sprawę wyświ:etlić.
~lcbo'k<ości 50 do 60 kiłometrów. l tu jest morderstwa w kfatce pneznaczonei <lla
N<rn.ią Neumann przewiezh)l10 dio Ber1właśdwa dziedzina ttrzęs0i·efJ ziemi. Stąd królików. GospodY'ni twierdzifa, że ocagdzie radca saini.tarny dr. Flactau
Hua,
.._wybucha przez poczyni·one kaina·ly i szpa liła się tylko w ten s1>osób, iż · zr.pbiwszy w swojej
kl: nicc przepwwadzil ekspery'ry płynna magna, którą w.uiJikany wy- z prześ:cicradła l'inę, spuściła się po. niej rnent, tnvający przes'z lo pó~ godziny.
·
z okna.
~pJuwają w formne pot.Olków Jawy.
Medium µogrążo1ne w sen hypnotyczny
&WM.-.sa+
obsta\vaio 1dalej przy swoich zieznaniach
i prz(...-cz.y fo podejrzeuoiu, jakohy dopuściDłuskich w
~\tojsko
to s.ię zbrodni. ·wszystko co pani NeuostamiL:h mann powledzia{a w stanie hypnozy,
W
czasach coraz zgadzało s·ię z jej zeLJnaufami pdczyniorealniejsze wi- nemi na jawi:e.
doki ma mysl
1(zeczoznawcy orzekH wszakże, że
zakupienia sa- eksper~' ment ten nic dat właściwie żanatorjmn im. d11e~o wyniku i że nie móżqa go interJr. Dłuskich w pre~o,wać ani na km~yść. a!łi na niek?Zakopanem
rzysc hypnotyzowa.neJ. Ni e1ednokrotnre
nasze bowiem stwlierd21o:no, że człowiek zaprzez
władze \Vojsko hypnotyzowany broni · się jednak przed
we. Zdjęc:e na- wypo\vi0d,zeiniem rzeczy dla siebk szko,
'!ze przedstaWla to sanatorJum.
d1iwych.

Nieudany eksperyment

1

1

1

kupu1e sanatorium

Zakopanem

1

od tego czasu w Europie lwów niema.
Poprostu od tylu tysięcy lat obce ,do
świadczenia w językoznawstwie ufrzy·
mały się tradycyjnie t przeszty z g~r.c~
racji w generację. Całkiem inaczej znowu rzecz się ma z powiedzeniem „fal·
szywy iak wąż". To wyobrażen!c nie
tkwi wogóle w obserwacji, a jest
wprost przejęte z pierwszej księl:i Bi·

bUi.
Czi;sto jednak jęz;;koznawstwo nic
takiemi łatwemi i obrazo·
wemi charakterystykami i okre3lcniami. W codz(ennem ży-.:lu posługujemy
s:c; wyrazami, które b<Jxdzo głęboko
wmkają w faktyczne wt::t~dwo:<;.;: puszczcgólnych zwierząt. Slvszvmy np. czę
sto: „Ten kradnie jak kruki' lub „Ta
jest gadatliwa jak sroka!".. kdno i drugie powiedzenie jest zupehic uspraw;c
diiwione. Gdyż kruk kradnie faktycznie
oczywiście tylko bt;dą; w niew,)li. A
sroka paple rzeczyw!śc'f! przez cały
dzień, ale tylko w okrt!sa:h „obudzenia
się miłości". Są to zatem obserwacje
bardzo dawnego pochoJzcrna i poczywone przez ludzi, któryd1 zwią~ek z
przyrodą musiat być śc!·jJcjszy od n-eh,
którzy takich powiedzeń obernie u2ywaią „na · Wiarę", bez osobis~cgo przcko
nania się, .czy to, co mów;i:l,, odpowiada
tei rzeczywistości.
U innych znowu przysłów 11;e tak
łatwo pojąć i zbadać mozn:t !eh zna··
czenie. Mówi się np. „głupia jak gęś'\
lub . „jest taka głupia, :le fo nawet gęsi
L.ąt:ają". Chyba każdy ju't: przeżył, że
stado gęsi, spotkane ua !ace podbiegło
z sykiem, z wyciąg_niętemi sz~ ~ami, z
gotowością do ataku. Starczy t:vJkn
krok naprzód, by w groźnej postaw:c
zmus:ć do panicznego
nacierające gęsi
odwrotu. Przyszlowie zatem wyraża
myśl, że za\vsze starczy pewna stmiow
czosć, by jako człowiek być panem sytuacj1 wobec Z\Vierząt, a tylko ~lupcy
JąkaJą się gęsi. .. Za żartobli\ve,m powiedzeniem tkwi więc głęboka nu\t1rosć lY
ciowa.
Wreszcie zaznaczyć trzeb.i, że nicjednokrotnie zupełnie falszywe obscrwa
cje zgęszczają Siś! w przysfo\viowrt ~ta
ncwczość i stają się odtąd nic d.0 wykcrzenienia.
Ofiarą takiego nieporoznmienia stał
się osioł. On, który uchodzi za sy:nboi i
wcielenie gtupoty, nie jest za.pnwdę gtu
-piem zwierzęciem,_ bo mu nie dogadza
zimny i wilgotny nasz klimat, a może
jest tylko obciążony tern, że go przysl~wie ludowe p_~_g~ilo. ytianem gł1!Pca.-, ·
zadawała się
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Str. 3

Ponure p·o stacie na strychu.
Odwiedziły one także stragan

p. Rok man

na Nowomiejskiej.
3 wypadki, któremi zainteresowała się polrcia ~

'I . . ._ Je'\t..

~

.

·

'

- To nie
- Te)'· danife; MÓ;a tam si-edif,. nraf
fowafom wc,z. ó,rał ' ~ 1 cie...
erem!
• ~~,
- W 'jaki sposób?...
- Zapytałem !% cźy chce wstać
moją żoną ..• Odpowiedziała, że wolalaby 1.\mrzeć. wi~.w.
, · ~al-em 'Jej spokf!j.:. .

Szept cichy, dysząc\ nic
zdobyG_l:i. w 5 z.v
"\.
~t1rn!~;o. .
.
·-:- Rerz..
l 1\\1'.Jali się cicbr• jak koty. r rrrfstuchJwa!'. Wf:~Z\;11 •.• A r·c1tem - Łsss„.
-- Ju;:/..
Poszli - niespostrzeżeni przez 11 1KJi.~u.„ . :\a Strychu zapanowała· głuchD
c!sz~·· 'x,źn·1 · 1 . l;;'· d 1; 1 1
D.i a"-~··· • an,;r.~ · iera Zl\a
· ·
!Orka ccg-o comu c· ;mpręl~Z~j uJah .,.. ę
:·a 1, 0 J:~:j1.,: _ .
__ CiJ .sif; stało?
.. „
. ł
r
-. garder 0 b
~ ... r. 1-t 1
ł
.::l
e;a
b
...
tę
\u
h
:
·ti...
-·~
~S.la.: \~ ;1a s _ry,: u... ·var a v a „ 1~ Ztn··~ 1·:.: h. •

· Łódź, 21 wrześl1ia.
,
. Jaki~ś. ponure postacie przemknęty
1ę chyłl\1em przez bramę domu przy
ulicy Karolewski ef 1, niespos'irzeż Jni.!
przez nikogo.
Niewiadomo ilu ich lam byio - 3-c;h
dwucłt; a jnoże .tylko jeden. , .
· ''
· · Nikt kh nie wi4z:a1~ nikt hawet nie
słyszał jak ostrożnie .,_,__ krok za kro. „
żarty być w -Holariii;i sza- kiern - wspinali siQ po , schodach„.
Strych, a na .strychu dnża szafa.„ Szafa
(„Kasper" Stockholm). •1tby seram zamknięty, kryjący w sob:e
skarby nieprzebrane...
.... Po8,-,c:.;taP .. Popukali.- Otworz~,l'..

.,

żąuz"

1

Skrzypn~ły lekko drzwiczki...

.1...,

!!~!!!~!!!!!!!~~!J!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!L~!!!!L!!!!!~!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!~!!!!!!!
.

-

rc.s_kromi.1Tą

Pr ·l!cja

1

•

wdrożyła śledztw.:r\.::elcrri oi:;

~("0bieta i kre~ _między · ojcem i synenl "a'·;:::: ~c::::h.~::;: z~~,: "~: :~::
._·, M.ło,.,da,-',; -~dziewcż'yna, zgwałcona przez OJ.Ca :.,~1i~b(~1·~:.~.~l~ 010rów. ma~~J
w
s w ego narzeczonego
•

-,

1

ludzk'.e.

,

.

0

H"L.l

1

acowane tym t))v,anwen
nie

czt:nvone,

żółte, niebieskie ...

s:i; cJpa-

kt_aty rkóte~zJ{_a ... Przenajróżniejsze
deseme, wpraw1aJące w zachwyt nawet
najzaciekie:iszych konkurentów.
P:ę.kne te swetry były chlubą i po~porą straganu R.ok~an R?~i, !11~eszczącego s1ę przy ul. Nowom1e1sk1eJ nr. 19.
.Nie danem jednak było właścicielce
'tych· śHcznych swetrów, by je sprzer
dala uczciwym płacącym klijentom.
BezczeJne ~łodzi.ejaszki, wz.iąwszy
.
sobie pochmurną, ciemną noc za świadka, wtargnęły do straganu i:-;-- skradły
55 conajpiękniejszych swetrów ...
Srodze zmartwiona kupcowa zwródla się do policji z prośbą o ·interwencję
zaznaczajac, iż poniosła stratę 220 zloSJ:.

,

·

'

'

•
· ł U ro d ZIDDego.
,
. d rąma
,
dem. k- rwawego
•
S t a ł a Się powo .

•
. ...1t.. •• • ..J • ,_ ,
ął
~-k· .
• •
. L
A .t •
, , •
:r. ".dź 21
. . in:~on;1 w Oluecn·os-c"t ma. ~ l ws.zez z s1~ 1Ju111ifzac .uo o)'ca, K.'to.ry ~hyltł p,rzed
wrzesn1a„
'L!o ,,
,1 dirżącym_ -~ło.sem wyisz~ptał:
. .
1'.'Ifoz.wykł~ trage·dija miłosin!'l wydarzy o1cem rozm· o~ę.,
1ttllll~gł-owę
- Przebacz.„ Stary - Jes-tem .. , Nte hę
~ Zgwałcił es mio1ą. r;ia-rzecz:oną .....,..
ła s1ę we W)s'l .S1ucha pod LUJbltnem.
2Q...!lefoi Antoni Gwizd.a, syn miejsoo :~-ekł. - za t~ cenę udiziehłeś zezwofo- d~ ~ię z tobą bił, bo wiem, że ies'i.<!ś .sil. ,
.
. .·
mei~szy. .
. .
wego gos[po:dair:za, miał narzeczoną, 18 ma n.a. naS1z slłu~~„. .
W te} c~wih okzyimał c1·os "'!' p1ers.
J.1li4 • 0.J~H~c podimOJ,sł si.ę z kirze'Siła , 1 cof;iął
letnią Mar:jan.rnę Marcijąnikównę.
. Zwa4.ił si~ na po.dło,gę, wyidaiąc z s1e.
odbyć się w ki~nl1;n1ku ·drzwi.
w najlbiliźlszym czasie miał 'się
.. .
bie głu~hy 1ęk. ·
- To n~eprnwida - wykrztusił. •
,
ślllub młod~j pary. .
, Gw.xztdlo~a. z.aa~arunowała są1S1adow,
Stary Gwi21da.' p-ięćdziesięciok~Ik.ulet . FrzeZ!; ki·lika sekund pan:0wało '°;1·J.cze
~
ktorzy ;wezwatt don le~arza. .
ni męiż;czyma, nie chciał jednak dać sy- me. Gwiz:ciowa zam~.rła. w hezrucnu.
Stan r:1ttme.go bwdz1 powaz.ne obawy. tych.
twireszCl~ . S'~ę z&ec_yidowa!.
Anlt·o~1
nowi zezwolenia na za:warde mafteńAnt>omęigo a~es·mowa·no.
Po~h~c1ł ze sitoiłu no1z 1 powoh począł
st.iwa.
•i
~ . Niemiłą przygodę mia:ł na Wodnym
-. Zlby.t dody jesteś - tłumaczył
.
\ . „
Riyniklu p. Ko:rzy.ca. FTa!ll!Ci.ISlzek, zam priz-,
mu - d!ziewc·zyna Wpr•a.JW.dzie jest barkfil:ka 1a-t będziesz
za
&zo ładna, aile
·1ut R~ej nr. 7. Oto, się:gnąwszy w pe·
w_nej ch"'!'ift~, do ki-e>S~ni, ~.dz.ie miał sc:h_~
U'
m~ zroibić leipszą · paritlję !
I wane p1em~d•ze, slf!wiertdztł z prz~razcMłoidlzienfo.c nie .chciał jednak sły
szeć o rzel'!Wanf.u zaręczyn, i namówił naniR.::e~~Zi:? ~:X!~ła, pobiegł w tą
uznał,
sąd,
ZOSłał wyświetlone
rzeczoną, by pio>sl'Zlła do ojca i prosiła go
i w tam1tą stlrooę, nie mógł jednak sobie
ł ł
ł
<> 2JI111anę decy,zji,
przypomnńeć, kt-0 s1tiał przed chwilą oZia a W O ronte
.
O 01
lZ

••

- k.IBJ.
rows
.
Zabójstwo. przy ul. nAfEks!lnd
o

przez

•k KUOZe d •

· • ro b

Zgwalcona przgz przyszlogo t~śc1a.

po
T·r af chciał, ilż gdy wybrała się
dłUIŻIS.zem wahaniiu· do Gwiooów, ż!lstała
w dom11 tylliko starego g.Osipoda.rza, który
,
przyjął ;ą ba!Ydi;o gościp,nie.
, - Antek jest nłeodnowiedm d1a de
rb'
le - rizekł w odpowiedzi, na jej prośby - woJia.ł!bym ·sam się z tooą ożenić. ,
- Przestań pan źartować.

Mó'Wię szcz~ą pirawidę. Bardzio mi
sdę lp'Odoibais1z, D0tbrze, że żony niema,
ito będziemy si'ę mog!l:i zaibawić.
. Mó~i~c to , r~dł się ~a d~ie-~w:zYf!-ę
11 powail1ł J~ na łooko. Broruła ~1ę uparcie
lecz w kon~ miu uiegła, a wowczas
konał na

nie11

~ałibtt.

ś/u b za

ceną

do-,

·b
han y.

policji,
Gdy zaigrioziiła, że doniesie
stary Gwizida przera.ż·ony nie na żarty,
przyrizekł i~ nie będzie się -sprzeciwiał
jej triałiżeńis1tiwu, wzaanian za mikzen!e.

który

•

b

bota:i:1~~,ał więc o W$~kiem

własnego życia.

w pO.
h~
dan)l1ch,
mało
zibytt
je·d11ak
Jii!oji, m.a
Kunce da.r emnie prosi t go .o poży- Hczyć nia odz~lkanie skradzionej sumy.
. ~ód;i. ~1 Wtrzesn1a.
. .
Fakit ten - zre'SZ:ią nieod:os-obniony
,
.
. O godzm~e <lizteS11ą~eJ .Wlecz?!em id'~- czikę.
- Nie chcę, bys mi s.tai\.\1ia·l, jutro _ wisk,azu~e na to, i:ż na łódlztkich ryn..
mesiono Wladzom pallcyJnym, Iz na u11-,
kach kręci się sp_oro 11,doilfoia11zy'', któcy Ale~sandrowskiej zn'!1 ezfooo mfode- zwrócę ci pieniądre ! .
Przed jedną z kn~}p przy, ulicy A'le- i:zy - Wfslkuitek panującego tam zazwygo męzczryznę, zdra-dzaJąceg.o sfabe oksandrowskl·ej zatrzymal się ,i ponowił czaj pirzepelnienia mają ułatwioną ro~naki życąta.
bltz.
Przewi1eziono go do szpJtala, gdizie swą prośbę.
bł
,
· t
k ·
· d
• t
·Prz~ałaby si~ grun1o~a o 8;W~ na
Konecki wówczas uderzył go p'iięścią
naza.m rz, nt'e o zys UJąc prziy· omnosci
między oczy, a gdy napaidin·iięty n.~"':ni',óst1 ama1.oro:w cuidze1 właSl!llooo1 w d!Zlcn tar
wyziiOn~r <locha.
owy
pvu
Był to mlody robotni1k, Józef Konecki.·
Kryity·cznego wte,c'l.l'oru '\'t-~rnca'.t do -do- się z ziemi, rzucił się nań po raz wtóry.
Kunce .siracil zimną krew 1 odepohnąt '!!!!!!~!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mu w strunie P·OidchmiJe lonym. Na ulky
Aleksandrowski'ej spotlkat sw~cih znajo-_ go ca,lą silą od siebie, wsikutek czego
mych, Jana Sztygiela i Adoilfa Kuncego, Konecki upadr na bruk ułJczny, rozbitiaprzyczem ten ostatnii byt również pi'jany. jąc sobie czaszkę o kam1eni·e.
Kuncego pociągnięto do od'POWlie- Mam jeszcze dwa złote - rzekł
Koneeki do Koocego - mógłbym ci jesz- dzfalnośei i wczDrnj 'znalazł si,ę przeidi
lódz. 21 września.
cze postawić wódkL_ a:k nie chcę, bo mi S·ądem. Przewód są.dow1 y ustali'l, iż dziiiaZ niewiaaomych dotychcza:s powo. łal w obto·ni<e koniecznej.
.
się dz}ś ?ie podobasz..
Sąd skazaJ go na 2 mieshvce wi.ęz.ie- dó'il targnęła się na żyde Genowefa
Mow:ąc to, . wyc1ągnąl z kieszeni
Ka.tużna, -zamieszkafa przy ulicy Aleknia.
dwuzJorowikę.
sanicfrn\VtSkiej 47. Napifa się ona wilększe;
dozy j5dyiny.
Lekarz pogotowia po przeplukan.ii.l
, żołądka przewiózł ją do szpilta!la w Radog·oszczu w stani1e dość ciężkim.
>

I

•

I

1

1

I

lg

Ta11mniczy zamach
samobójczy.

1

Zigodlziła s·ię.
Minęło k~~ka
iulź S'ię do ,slubu.

tygodlni. · Pirzygotow.ano
. ,

·W trzy dni przed wyz:nae'Zonym tęr„

Złodziej,_

który

minean, postanowiła 1Szcz1M"ze rozmó'wić
'
·
się z na·rze~onym.
Z Wair.szawy donoszą:
mekła mtt - mu- Anrbosiu Na Krakowis:kiem Przed.mieści.u noszę ci wyznać wtszylSti!ko. Nie jestem j:.tż
awan1tiuirui1ą,;y się pijak wyuibie·głej
cy
Nie pytaj mnie jednak, j<lk to
panną.
wołał . olfbnzym.ie zibiegowisko. P oliojan1t
było, proo,zę cię o to.
zaintryigowany tłluroem, areszt0wał pija
Odlsu~ął się Q'd mej.
awantiurn~ka i S'prowacrził go do
nego
- A więc miał.aś kocha·n!ka ~ wysze
koonisail.ijatu.
ptał tropip Mad}:.
Zapyfamy przez przo.d10.w nika dyżurN
- Nie ...
- M!l1szę więc wie,c:Pzie'C, fak' się n.a- neigo o na:cwisko i adces -- pilja.k ·oświad
czył, j,ż nazywa się Bole·sław Kauitz przy
zywał ten łotr! Jtl!Ł ja .się z nim po:t':t~hu
dśnięty jednak do murn, p•rzyznał się,
ję!
iż nosi nazwrsiko Władysław Łarszc•zak
i zamies·z:kuJje przy uG. Ryb1ki m. 12. Je
dno .spojrzenie do skofowi:d'zu przestępwszys
ipowiedzicila, ców wyjaśniło pol'iieji niecihęć tajszczaPo diłutższem wahaniu
oświadczył ka <lo wyjawienia prawdiziwejo nalJWlismu wres'zcie prawdę.
jei, że krwawo t'O~rawi się z ojcem bła ka.
Okazało 1się, iż osobnik _ ten był już
gała gro na koilanach, by zanie chał wv, kaxany sądownie, a obe::nie przebywał
konania zibrodlniczych ~a:miarów.
na urlbpie, udlzfo1I·onym mu przez dyrekNic jedlnak nie wlSlkóra:ła.
-Wiec.ZiOrem w mies21kanitt GwiJJdÓ'w i aję więzienia kame:!o p-rzy u:l. Dlugiej
\52.
rozeig,raJła się tx.agicz.na s'Cena.

W

tk

J
yzna a mu

Gdy

o.

dostał

I

Po u1sita1erriu tych ciekawych danych
--:- ur11opn1ka zamknięto ,W ceH - c9 zn~
wu wywołało całą sevję głośnych :i,wantlllr, Łajsz-czak kopał w drzwi celi, usiło:wał TOiZerbrać pryiezę i wyrwać kredy.
PoHajan't, sfoj<l!cy na strał:y areszt·iI, ~11•ka.forOltnie , oolll'lzegał go, w:re1Szcie poG<ly
sze·dlł po kałla'l'l bezlP'ieczeńisitwa,
WTócił iP:i1jafo<1 w cel1 nie było, natomiast
wieffiki piec kaflliany miał ollbrzymią dziu
111ę w boku.
PooleI'lll'nkowy zaalarmował koleg5w
J(.ilJ!kiu pdlik-jantów wybiegło na d:wh,
aby złapać wcho<lzącego przez dymnik
aresz.:ta'lllta.
·Tymcza'SelID ŁajlS'z<:zak ani .myS.lił ucie'kać. Wlsze-dł pOiprosł.lu do ipieca i
.
nął w priZewo<lzie dytt!!,owyim.
, Je1den z poIJ.\ctjantów spOISttzeig'ł w otworZ10 nogi, za które wycią,gnięfo ucie-

sta-

kiniera.

Czamy ja:k

.

s1moła 2'lłtOO':z;iej ukłcmił sic

Wyfaśnienie.
Jak nam kD'munlkuje p. Roch Szil<u~
nie on ranił Józefa Wyibora, l'ect.
w bójce przez niego iosfa1t zranfony.
dłarek.

.„„„...

...„„o....

~~~~~~

•w.cLzięcznie poHc;ant-Om i rzekł:
A fouk111!
umyciu La~z;::zak
Po igirunfow1I1em
'nieco opr.zyfomniał i połOIŻył się s\pać.
P1ocl!olb.no dyre}JClja więzienia zamierza
oQ.Wiołać go z .u:rll,~u z powodu awan·~u-

-

ry.

~tr. 'ł

EXPRESS WIECZORNY

Przedwyborcie zmartwienia

łodzian.

Baczność! Dziś ostatni dzień! Wczoraj frekwencja w lokalach
wyborczych wzrosła.-Jakie były zmartwienia magistratu-~Ma
gistracka karetka pogotowia. - Idźcie po pieniądze! - Urny wyborcze są już w robocie. - Narady rodzinne.-Można byłoby
żyć, ale-nie da ją •••
Lód:t, 21 września.
osta:tni dzień sprawdJZania Hst W)71borczyich w poszcze.gólnych
komisjac:h obwodJowycli. laik zwykle i
tym rnzem wyiszJa na ja w
- Obraz jest ładny, ale czemuś W}opieszałość obywateli naszego miasta.
ra!
brzydką modelkę„.
- To jest moja zemsta... Ta kobieta Przez pierwsze t.rzy dn:i lokale komisji
~rob:ta mi bardzo wiele złego ..•,
obwodowych świeci.ty p:usnkami. Cz;lonkowfo komilsji pailili s·obie pa1p1erosi:ki,
przegląda'1.i gazetki. czekaJąc na „kliJentów", którzy mielli widać lnne zma:r<t'W\i'enia nii'Ż spraJ\\~dzanie na21wilsk w li'staich
wyborczy.eh.
Aż nag'le wczoraj obudzifo się „sumiooie narodu". Obywaiteile miasta
tłumnie pOdążafi do biur wyborczych
by sprawdzi,ć, czy przyznano ilm prawo
głosu. W ni1
e'któryich loka·l ach byty nalJz.i.ś u.pływa

t•

„ ••.•••••••.•••••••••••••••••

bakarstwo na smutBk.

kilka dni

Pięć sław,
Pięć

]JiaWld:ziDwe IJ)ei11ły.

Mlakis b:ylf zdztiw!Kmy. ZWiJ:"0JCa się
w i ęc po oiidłl.11 clio ~~l:aśctlClileila slkłiepu:

.

- 150 zfotycli mi!eistlJęcmiłe.„ - odr:ow.iiaida w!łlaścuailell slldJepiU.
- No, to... :nlite .rowm1~m... - Olzii.l\vi
si. ~ Maiks. ~ Skąd ooa może rrriJeć tyle
oteni1ędzy nia. bryliąm1tty i peliy? ...
::I \;·mmiaiczinile
ręką:
·

- Mój

slklle1pu

i r.zeild,

wytąża

m sddad'7...1e

c! v '"

·· . Sędz.iia zWTaea sd1ę dio dlolzo.rcy, jedy.

Czy
W<,"CltiiiJe ?
~

oi$kari'elnila:

pain w'Vd!Zi11ruł

ooka·r ronego w

Talk '-- ooparl dOZioroa -:--- wildz:la•
g;o jalk wychocllzii1ł z wndy.
- A c:zy wLd:vi1ait gl{) 00111 w chw1ililo
-

~dy Wleihod!zi1ł
11

-

dlo stt1awu?
·
Nile, 1P'aln!~e sędizito, w tej chw1i8iv go

~ .~ -~~~t~t~~ytair n~stf:lpującv
wymk:
· ze
Po111i1eważ żia1d1ein

siły,

Daidarow
by

stwor:iyć

filmowe pod

p

-tytułem

I!

K

rzygody syna cadyka Zuóry _ilł\VilrJ•i

świ.a;dlków

• k•Iem.
na d morzem Ni emICC
Zywność z samolotu 1 kąpiele pod strażą.

~le <l'O'wilÓctł, że oskarrŻO!!l'Y wchodwi~ do
.vody, a 111a1pts, wiiiszący na lJ!3!!'ikaJ11iie
JTZ!erd stawem n.iie wspom~tna o tern, te
rnbran1i1a s:iię wyichooiz.e111iia z wod:y. sąd
·
· · nić
"C1.stalfl;arw1i~i {llSkarzoniegio uimew1111J ; „.
*

osobom, ldóre przez

praeowały

w referacie wybor·

czym przy układaniu list wyborców,
poza·tem przy,gotowtt.je listy P'lac dla
członków lwmi1sji obwodowY'ch, którzy,
Jatk wiadomo, otrzymują 15 zrotych
•dzi:ennie.
Na wa,rs:?Jtafach stolarskich są ju.ż w
robode urny wyborcze, które dnia 9-go
paźd:vi·ernika zostaną usta:\i{iooe z odpow'ie'dniemi .honorami w l1oka'1ach bi.ttr
wyb-orcz'Y1ch.

.„ Biała
Niewolnica.

••
•••

śwliiaid!ka

swe

arcydzieło

Svmwa w sąJdlz,iJe. Oisdooll"i'dn'Y lką,pal
: w prywattlllJYlm sta!Wlile. tllile baic:z:ąc
1 to, że n.a pafl"ikralfl.lile W1ils1
Dail\a ta•b'J.itc'Zka
na pu1S1em :
- „Zaibr.ainia się WldlrodtZ!.enń~ do wo--

-

.

Włodzimierz

?OO koo&Ułl~ ll1'ile ·~lbiiam tylle. ime ooa. w
swei jedlnej 1kie&rul1...

neg:o

gwiazd,

na czele któr~ch tytan ekranu

uśmiiechtnął się
mis~altllitadąc UJSta

painlile ••• 'l-i1, mając

potęg,

Pięć

1la ka-

sJerkia?

Wła!śoilCileJl

Praca w lwmi1sja·ch obwod101w ych,
trzeba przyznać, szfa sprawnie i energiczni,e. Sprawdzan>ie odbywa.to się s1zyb
ko i nvkt wiele czasu nie tradt. Ma.gistrat odidait do dyspoziycj-i glównej komisi'i wybor,czej swe środki loko1ITmcj.i, które sfainowi1ty swego rodztaiu karetkę pogotowia., oibslugującą wszystkiie ldkale
obwodowyoh komiiSfi.
Frekwencji osbb, które s,prawdzi•ty
swe nazwiska, narazie ustaiić ni•e moiż11a
wszystkie listy s.ą bowi'em jeszcze w
posia•daniu przewodiniczących komiis,ji. W
dniu jutrzejsz,y m wszystlde lristy powę
drują do gtównej komi-sH wyborczej i1lokale obwodowych komisji ~ostcłną zamknięte aż do dnia 9-go paździ.erni1lrn.
Magjst.ra·t \vykonyw-:a ohecnie na,J"holeś
111~ejsz.ą czyintJiość przed\vybarczą:

!e. lllłO&'liąicą bryjliamrowe ijroilcz,Ylkffi. ~łloitą
łransol'elllkę,
b.rytliaJnltowe pdle·rś:cilalilki1 i

POOS$ę pama, ~111Q ziałl"aJblla

wet p()ł(tobno ogonki. Brawo, brawo!
W:p.rawdZJte n.Je na:leży winić tylko obywa:tel:i za dotychczasowe pust1ki w lokala1ch k·omi1sfi wyborczych, gdyż nie
wszędzie w bramach wisiały kartki z a.
dresami blur wyborczych, niektóre bLura
zaś są zbyt od1egle od mieszkań poszc2lególny;c.h w·ybo1r·c ów.
Ale cóż moiina byto zrobić, s'koro magis·trat musfa1l korzystać z·JokaiH ofiarowany;ch, nioe zawsze odpowi•adających
wyanagani-01111 wyborcó1\Y. S2iczególnt.e w
o:kol'.icy Bałut i Cho~en trudno bylo o odpowieid1ni lokal. W śródmileściu
pozostało około 20 lokali niewykorzystanych,
a na krańca:ch miasta odczuwa si ę brak
dogodny-eh IJOmii esz<czeń.

wypłaca należność

Malkis lubił silę sftroiłć. Oodlz.imnie
mitendia \kiriaw~ ~ kOłlniielrzYlkiii. Wic'Z'Oirai
ei iktl!Płlł solblle oowy klr'aw.ait.
B-yit wtllaśnfue w pewttrym skllie.p.iie gatn~jnym • wy'bileml k!ra\Wlty. gdy
a.gile WZ1nolk jego padł m młodią 'lraJs:jer-

-

I

· Na mr·eśde ożywienie coraz wDęiksze
Nie.zależnie od. W;! '~lkich ug~JllPOWaf1 ~~1li
tycz11yc.h, odib~"'WaJącyeh rnemał codz1en
ni1e nara<liy, lrnż.da rodzlina tódzlka w ści
slem gr()ln.ie najbUższy.ch osób na•radza
się nad kwestją - komu zaofiarować
swe cenne glosy.
Są tacy pesymi·ścj, którym jiesit
1
\v szyist~o jeduo i
którzy chętniebll' sprzedali swół głos za
kilka groszy.
Ale gfos to ieist taki artykuł.. którY w
detairilcwym hand'lu nie ma żadnej wa·rto..
ści, a ka-żdy obywatel ~ niestety, prawo wrzucen ia do urny wy,borc11ej tJy1lko
jedlllej kairtki...
- Szkoda... .;;._ myiśU rodzerme:ns'Cb
- Moi.na byfoiby żyć, ale nie d\aj.ą„,
-bak-

I

a

Ofiara bolszewików.
Ucieka!

naoślep w obięcia śmierci

\V roku 1920 podczas inwazji bolszełódzki nie1'aki Icek Majer
., Selwcr udał się w celach handlowych w
podróż za Warszawę.
Kuracjusze w ]'."
nticJscowoścJ Norde- bolączką, na którą skarżży się spadkoIrnvazja zastała go \V Ostrołęce,
.
k"
d
.
.
b
k
d
'ney nac1 morzem 1~tcm1ec rem z z1w: 11 ierca mająt ~u i go ności słynnego ca- gdzie też zostat doszczętnle przez ·b oIDo j~~dlł11ej ·z wsii~~iad Woiłgą z µoblii- il: 1: n!ezwykl:~• gdv, sJ.'°;._tmd:·ow : ~ka . zje- dyka - tc1.. .b
, rak zacisznego miejsca do szewików ograbiony. Trzymano go nadsbego mriia:&tta gubemjatlmeg:o piz... rbywa ~hał orYgmamy ~ci .'>~· 1,i:::~o~vcznym ~a_ro kąpieli morskich. Wszystkie plaże zaję to przez szereg dni w więzieniu, skąd
,leU<;~or ffi:mkowy" oeilteim wygi~Olszein.!.a Jem wzb udzal podzrw wsrod sp:ice~uJą· te są przez kobiety, a więc dla niego zdołał wreszcie uwolnić się w chwili,
[)(.].c:z ytu 0 K~miiku z o!kaz.ii' mcz.m1i1Cy cycb. \\7 hotel~ zameldowar się 1ako niedostępne.
gdy bolszewicy opuszczali Polskę·
te.g•o śmlie·rci.
obywat~I po!ski, s~n cadyka cudotwórZa poradą dziennikarzy rabin udał się
Przybył do todzd, · gdzie za resztę
Odiczy1Ju vryisłuchamo Sipokoi:ni~e. a na cy z Gory KalwarJ1. . .
. .
do burmistrza Nordeney z prośbą o uta- majątku założył
skład manufaktury
~.r:lkończeif!!i•e, prz~ęittym zwyic.zia1j,em, na . Syn ca.dyka, dostomy 1 P~\vazi:z~ !~ twicnie mu kąpieli. Burmistrz zrozu- przy ul. Piotrkowskiej 24, zamieszkując
f>ropozycję lelkitlor;a, z,e'bra:niiie .i1e.dJnioonys;r- bm. ~hodz1t \1'. ~~ordeney. w p1ęk.neJ. lts.: eJ miał potożenie kuracjnsza i zezwolił mu wraz z drugą żoną i dwojg.iem dzieci na
czapie, i7oweJ JedwabneJ kapocie 1 bia: na kąp i el w tych godzinach, w których 4 piętrze domu przy ul. Narutowicza c$8.
1·ie u•chwaJl1a 111.astęamjacą r•e:zdluic.iię:
1) pirzymiać· że z;i1e!mi1a obraca się ?~eh pon<.:zochach. fry~owana .broda 1 przebywanie w morzu jest policyjnie
Przebyty wstrząs nerwowy, jakiego
foko~a swej ois1i1.
piękm~ . zakręco1.1e loki harmomzowały wzbronione·
·
doznał p. Selwer w niewoli u bolszewi2) wnirobiowrać dzlilaiłiail1I110ść towarr zy- z c~osci~ P;>stac1.
.
Od kilku więc dni rabin choć, pad ków pozostawił jednak ślady. P. Sel•.za K01Pe1rnl'Dkia~
,N.a Wi eś~ o przybycm egzoty~znego względem Ii;ąpieli ma spokój.
wer zapadał często w stą.n podniecenia,
3) wyiwuiesfć j~o portr.e t w l101kafach goscia do Nordcney przybyło k1lku11aCodziennie o zmroku dwaj funkcjo- podczas którego ogarniała go manja
\~' SZY'Sitik1uch zwń1ą.Zlków moobni'.l c:zych o: stn korespondentów uafwiększych dzien narjusze zarządu piaży odprowadzają prześladowcza.
·
"'·fl'k p·oirn!'leitu L!eQ11i1na.
mków. W rozmowie z dziennikarzami nlezwyklego gościa do wody i stróżują,
Zdawało się \·10wcz:1s, iż gonią g } li::lsyn cadyka oświadczy{, iż czuje się bar aby żadna kobieta nie niepokoila kura- szewicy i w chwilach takich, niezależ
TEATR MIEJSKI.
<lzo pokrzywdzony z powodu braku ej; rabina.
nie od miejsca, gdzie przebywat, poczyDziś, w śro<lę, występ znakomitego artysty świeżego pożywienia.
Ostatnio rabina w czasie kąpieli od~ nał nagle uciekać naoślep przed siebie.
luliusza · Osterwy w przepysznie wystawionym
- Nie mam zaufania do_ tutejszych wiedził burmistrz miasta, który pragnął
W dniu wczorajszym, kiedy znajdo~
{)oemade dramatycznym Cald rona-Słowackje1rn „Książę Niezłomny". Cen:v od 75 groszy do koszernych restauracji, nie są one ry- osobiście sprawdzić, czy zarządzenia wal się w domu, popadł nagle w swój
jego są w całości wykonane.
zwykły chwilowy oblęd.
Z krzyk1em
l zl. Początek o godz. 8 m. 30, koniec o 11.45. tua!nie czyste - skarżył się rabin.
Jut.ro, w czwarlek, drugie w sezonie przedPożywienie dla niezwykłego gościa
Ponieważ w czasie wizyty burmi- 'począł uciekać, napotkawszy jednak za.
~tawtenie po cenach popularnych (najtańszych), sprowadzają codziennie
strza w okolicy plaży krążyło k!Ika mlo mk11:1.;te drzwi. ~;cdbiegi do okna ; skoDana bQdzie po raz ostatn~ przed zejściem z afisamolotem
z
Berlina.
dych kobiet, zarządzono wystawienie czył na bruk z wysokości 4-go piętra '"""
~za wesora komedia w 4 aktach „W rajskim oSamolot kursuje na tej Jinji tylko raz na czas kąpieli rabina specjalnego po\Vezwany lekarz pogotowiia skonstagrodzie" z Stefanją Jarkawskq. Dnn aj ews kn i
1'rotkem.
dziennie - oóźno po potudniu. Dru~a sterunku policji nad morzem.
tował już zgon.
-s.-
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za
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kobietami.

Tęsknota
tęgiemi
i \VdiłrJatÓ\V. d . . Francuzom znudziły się już chude, ,do

nowy system 11cz1n1a
rf

O pow ~ n~e zatr~ n1en1e

okazu1e su: zbawienne
nawet dla furjatów •

„Czy

pan (i) wo.U

sady, paryżanki.
z;byt tę;gą czy też
Bokiser Carpentier,

nazbyt S2lCZIJ\Płą ko.bJ~tę?" - tak brzn..ii
·
pytanie, zadane czytelniikóm prze~ jc<lW Wiedniu odbywa się obecnie kon no z pair)15kiich czas-opism.
Ankfota ta
'g res psychjatrów. Na kongresie tym powstaje w związku z dają-cą się o:1c:zuwygłoszono szereg niezmiernie interesu wać reaktją przeciwko kuracjom wyjących referatów, świadczących o n:e- szczuplającym. Or1
g anizatorami to?j anzmiernie żywym-. . ruchu umysłowym ua kiefy kier·owała ~da,je się, chęć pewnego
polu badania duszy ludzkiej.
~~ pe.f.nych kształtów, ai1·
I tak np. szwajcarski uczony Bruck bowiem„p~r~anki ~oprowad:z_iły .s:'loją
stwierdził licznemi dowodami związek smuildosc J1llż do takieJ
skra1no&c1, · ze
chorób umysloWYch z pewnemi zaburze mę!żczy~ni zaczynają odczuwać tęsknotę
niami w innych częściach ciała. u pew za k<>'b1e.tą k1t6rą tI:~nouz nazywa ,,une
nej ~hurej cmystowo z dosyć silnemi ata łemme bJ.en poteiloe •
kami nastąpiło polepszenie po wylec;~epośród mnóstwa odpowiedzi, niekniu i zaplombowaniu próchniejących zę tóre za~ują na ~eojal:ne uwz.giliędnie-

I

zupełnie

,,Nie pytam 0 to, czy
k<>bie.ta jerl
sz.c 21Jl,Pł·a czy tęga, tylko czy jest łaJna i
czy mi się podoba" - wylkiręca się dyiplo
matyicznie :Pewien tenor o:peirowy, posia'
dająicy setki wiel!Jbicielek.
Ta.ncet1z t· m ł--"
·
· c ie
. 1 g'w ia
.
UU'Oc1any
przyaa,
z.dy. kaibaretowei Mistinguete Leslie Earł
sbwie!1dza, że
tancenka o wyda.tnyclł
'-·-·-" 1.1. h . _.:i
•
•
h 1
l\lSl.c1~~·Hac nie z.ua się na n1c
c ac esłonie,
.
, .

w•

kt0-,

wystawiona

będzie

rewja pióra

EDWARDA REJA

'·

••~ ~odzi~ąki„ I':~
1uz
wroc1ły .:~1
Wieczór homerycznego
'"·
śmiechu.

- - W PROGRAMIE:

llllftHlll

,,Swatka•• ·
Czyli tragedia ludzi nieśmia
łych, bomba śmiechu.

"w uonekalni ll ~entnty"

Oryginalna scenka tragiczno-komiczna
w wykonaniu

pp. ŻARSKIEJ i REJA.

maiżeł1skich

skojarzyło

się

prolog w wykonaniu

St.Matliflskiego i

zespołu

oraz num1ry solowa
OLA ŻARSKA
Duet MELERWIL
Duet ŻWIRSKiCH.

Nadchodzi kwartał, w którym najwięcej par
. staio na kob1orcu ślubnym•

rat d~ra f nede·--: '. ;;1~;•a z f ·rydi.Jurga,
ry w naukowy svo:;ób stwwr<tził zalei·
Ostatni kwartał każdego rolm jest
ność ksztattów r~ki od charakteru czlo- najpr.nwslniejszym do zawierania mćl.lwieka. W ten ~posób były stworz9ne fo•istw. ·
w rai pierwsz:.- naukowe oodstawy
Tak nczy kabała i astrologja, a do·
chiromancji.
świadczenie życiowe wskazuje, ii w
październiku i w listopadzie naj wit:cej

I

następnych!

i dni

KARSKA doskonała subretka
RYSZARD REftARD hnmorysbi.
-autor.

Baczność, bezżenni!

Bardz~ . intel'L'::.UJącym był też ref~-

Dziś

I

„~estem komy~~zy.k1-em. - oow1ad
~za 1itent BohaI!d1 .1 .gus'~ :nt?':i podo~y
~e:sit do gt.ns.-tu a~aba. UW'le'lbiam kob1elfę .o ,bujnych kształtach i • świeżą mło.dzum.a:ą twan:ą„.
.
Tego samego
zdania jest śpie\'rak
kaibarettowy~
MaU>ryieet, który mó'wi
wrę•cz., że nie lubi kaleczyć się o kanty. krągłlośdllo

zdro"" e.

1

„MIRĄZ"

I

„

nie.

TEATR REWJI

który, jak wia<Clo- i
mo, wstąpił W szeregi artys'tÓ'W Vd.riete, I!
daje odpowiedz p'Sycho'1ogiC'Z'Ilą.
. „Kobietę moiżna kochać tyiko wtedy, je:żel'i się ma wrażenie, iż się panuje
nad nią duchowo i fizyc•znie",
Jak<iś a1lltomobi1i'Slta pragnie przyslosować kształity koibiece do bUJdowy i roz
miarów wozu. W dużym wozie turysty.
ozn~ maie.sbtyiczma pos~ać, w małem,
Iekt..~1eim, spio.rtowem aucie smuklutka
gariscm:ka.
.
.
Dla. znane~o parx.s.k!e~o _rysown~ka. z
c~a:sop11sma „l!luis1tire : hn1~ 1e~t nairwazmeljiSzą zaletą pOSil:.ac1 kob1ece}· Kary~a
turzy:st_a. Sem P?W't ada; „Rysu.1.ę kary.Ka·
~~ nó!że~ zairowno c1:nk·1-ch Jak .zapałki, 1a~.O'teiz ok<r~łych iak kule bd~;cfowe.O d~ t-y111k o model ma ch~rakte; • .
Pewien .aJbonen>t opery ;31~ mo;e się
zdecydowac. n.a ~yib.óir pom~·~zy e.ery<'z
ną Idą Rwbimtein, i bardzteJ tęgą M.ał:
gorzałą
San-e. T!l'y.sitan
. ai2'.Jbyt chudym
ab
o1b' Bernard.
k'SlztaM radzi
uzu
n dnił s?Jt•uiozn~~ aodatk~mi.
y
p Sp!_
Otł.;-em
,.,.~aJ'e tedy ~
vo.„.y pr :w
p 0 z ...s.
n!ero'7lS'trzyiglnięiy. Panie, które leża:kują,
ahy odlzY'Sikać s·tiracone
kilt>gnmy, nie
przerwą lrur.a'Clji., a i te, które przy porno
cy &portu. i głod~ki usiłu.ią J:?OZbyć ~ię
:zJbytecme1 tkank1 tlłuszczowei równ.tet
tlrtwać będą dafoi przy s'Wojem.' W każdym raizie ankieta fa zasługuie na uwag,ę ze wz4ędu na to, .te zaczyna. l>-ię z:aznaczać pe'W!na. tęsknota za: ponętną,

I

z

bów. Inny obłąkany wyzdrowiał z chwi
lą, gdy wyleczono jego niedyspozycję
Zołądkową.
Bardzo ciekawą byla dyskusja na ~e
mat tak zwanej tęrapji zatrudniającej.
Polega oha na tern, że choremu umysło• Mę
" o d pow· iedn i·e zat ru d n I<mrn.
•
wo d a1e
poddając ..go rówr.c_cześnie należytej p~y
choterap31: W takich wypadkach moz'"
l.
. .•
t
kł d'
~"' ZUJ?e me ZGiesc sys em za 1a ow
.-am~mętych. .
.
. .
Nawet fun<:i.!a .mozn,a uspok')!Ć, d~jąc mu zatrudmeme, ktore go mo~e ~am
teresować. l tak np. dr. Thumm <>PO·
wladat, że. w. jego zakładzi~ n~d _iezi~rem J?od~nsk1cm. ~ f:Oq pacjenta.:;~1, oa.~Y\Vają się JH ~eJazdzk1 okrętami b1,3z
zadnego wyµaGk~i. ,
.
Prof. Wagner Jauregy z W'.ednia
przedstawił trzy osoby, które przed 10
laty zostały wy·:,;,_:z,:ne z para!iżu przez
zaszczepienie im malarji i pomin:1.; bar~
<lzo trudnych sto~:mków życiowy·;b są

W Salach Orand~Kina

prze.

w JeS!em,

Gościnne występy znakomitego imita.
·tora głosów ptaków i zwierząt

we· francji 68,7 proc. młodych par Slu-

Jh. Manoll
bo"vało ·sobie dozgonną miłość ill'ZY koń
cu września i w ostatnich miesiiącach
Conf.
roku.
Plerw•ze przedstawienia
Horoskopy uczonych mężów stwiero cenach zniżonych
•••••••••••• H H ••••••••••••••• O!)ób wstępaje w związki mat!er1sk:\:• di;iły niezbicie na zasadzie wielowiekoStatystyki wszystkich krajów udo- wcgc doświadczenia, że od „świętego
wad.1'.ajf\, że w miesiącach jesiennych Mateusza, krew się wolniej rusza", a na
W Polsce nie jest inaczej niż w całej
czuja, ludzie szczególny pociąg do oł- „&więtego Cyprjana, Kosmę i Damja;1a
tarza.
nawet szpetna panna bardzo jest ko- Europie.
\V AngJji na 276-000 małżeństw za- chana".
Po sprzęcie kartofli, następuje pora
wartych w roku zeszłym 184 tys. w}·ślubów w myśl starego mazowieckiego
padło 11a ostatni kwar.tał.
A dni te wypadają na 21, 26 1 Z7,-go przysłowia: Gdy wszystko jest w. szoV.i Niemczech 72,3 proc. związków września•
pie, myśl babo o chłopie.

R. Renard.

..._ '.lullio,

(

A.

E~

MASSON.
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- O,

już

Jest! -

k';rzyJkinęłia.

,WojdiaJn z-art~ymait ją.

OSTATNIE PRZYGOTOWANIA.

Stei1n:owa tQZtt11'a:\Vliia~a 0 czooiś ]Jardniem,
" W osratn·i !Piątek
. przed
. owym
~
. dizo g-orąezlkowio. co U\\tyd!aitip!allio s.i:ę w
g~y. d~lkon~1J11e. zoota~io. mor-dler~.wo Ste'1_~ 11 iemnd!ej d!mpuJlisywmej gie:s~kiu:'Daicji
M~·
a !l luba
Jad~v
nij
.
. ~"- za1ę:
. t"'.a
,
.
• • •obiad w nestauraq1
•
.__W"..1,_„
Dlll.Glt pai„ ••• St
· e 111110\.\o"'a J'e.::.rL
1
r.asvna.
Po
ohued1
zro
pod:szedt
do
mch
tłUI
t
'"'r
·ct1
„,
M
·
't
• •
,
,
•
~
iU1laCZ}'1t VY-0Ji '<lln•
OZiemy 'Y!łll(:ZaWo:~~· S!:edzTa! z n·fatu r~em az u<0 sem sprób(jlwać sz.czę§oila.„
1:hwtill1 gdy Ste•:,n•owa rxx:l111nosta
z. asne
~· ctn·
A~
1•
.
.&·~
. 1z.
'1d'· przy z 1:01onym
s1tio1e. 0 1'a:1
kr~eSif~· a P?te.r:1 wszyscy •ttroJe pr 7.~:2 •1 caqą godiz.ńlnę, a g-diy odie~zla od stoitu,
d'o sad1 karc,mne1. Leicz tam rozfą.;zy1 .eh s·TC;ifl!O\.Va
~
.
. 1a
• z p ccJ'ęC'1G\.
. 1
Jes:zicize rozma\.v1Ja1
tłt.'w. • A-.
·
~---A, •- d10 i)ijle'J.
· ·
t
.
. j \ „t u1·ra vv4'f!SZ,w.
Wotuia:n by

tego

w11eczoru nar .z·o

uprziejmy wzg<lę;dlem Jul~ która nawet ni'e

za:uw,aiżyla z;nikni;ęoiia,
_ Zaraz

j"

swej opJekunik;.

r.zie-

_

,

,

c-

mam...

Słyszy15z? ...

poruszy,łla

sBę

m~re.

Gdyby to
lflo••• to.„

s'łę

1tka·

fJuJ;a. zai'keył1a twarz rę-kam1a. To l..r „

Zb~tt dobr.ve wi.edlziilaifia oo to zttl~ „ta" 1'o mr.asmie. To już nlie była namii;- :tn<Jść,
:kdte rzeczy"...
pasja. To byito ooś wli:ęcej - wia,ra, re- Ona silę ze mnile śm~ .• - (ją„ Ugja..
gnęła dlalliej 5'tei\OOIW1a. - NJ!e mogitam te;.
Z Olrugl~j stromr 1JuHa ,ch'c k:i~ia
gio Zlnlileść„. Opowii1aid1aq.rum jej o na.szych inż raz skooeziyć z tem lgarsitv;em. Nie
seam1siaich.„ Pęklall'a ze śmfleic:hu.,. Ona nam l';hdafa powtairziać seansów.
uiie wifer.ziy, JuIWo!... Ona J>OW1itada· że t·o
- 'Ju:I~o... ._ bl.agafa Stei:n0wa. -- ooz.ustn.V10„. A pottem wyra'Zlitla sdę o PoW'lierl:z, że ona kfama'ł'a„. ~!agam c,it; .•.
toiblle nlilez.hyt przychy'Jn1ile ii zaipie-wndała
!Juff)a odsfoonfa twarz.
mniile. że !Illgd'y rni1e z.g ooz•flsz silę urz.ądizi.ć
- Dobrre ... Zgadzam s:ilę„. Paj ~.:ika
~
• 1· ()11.)'
i..n
l oso'b. M n- moze
· d10 na1s P'J.'1ZY1sc
„ ·
n-i
se.ams-u w vueonl{)sc1
Vyc.1
we „..+
w t,oireu< .
siaaam mpr.z.ec:zyć. Praiwda, że Qiobrze
Steilnowa rzu.oiila się jej na szyk.
ucz·"niiil'am?
~Dzię'ku<ję cf!... Zchaiezyrrrr· -cz y
J
JUJłin
rn1
il11cz.a:fa.
Ste:
i
tnl()IWa
,
n
1-z:trięła
to ooa ••l!J·„tem
będ~ue się jesz.c:ze z 11 as ś11i,aJ~
:V
.1.
a'v
za zinalk zgiody.
fa! ...
. _ No. \vtaśnJ1e.„
ZaproSłibrn j„"ł do
„To j<uż ositałfuti raz" - pom y :.tała
•
nas na seans.„ Przyj<l1z.i1e we wtorek:..
Jn]ja. Więcej sea111sów ni1e z.roh"'- ncść
Jul·""'
zer~"a1a
s·
r
'1ę
z
m
·.
e
·
....
„.
'
t
ie""ro Naie mo"'la
1 35,......,_
......
"' i
1;;1 odieibrnć tieJ· kobf1 eic ie o- Nie! Ni1e!...
s!atnlej radości żyoia.
Nasńala chv,njfa mi'lczeinCla.
Po powrocie do domu Stei.n·owa upo-

Sensacyjny romans spółcze:Jtly,

XVI.

o 1iaOOOh

z.ało lliiie~

JiU1lja

Czarna Julka
ROZDZIAŁ

mówifyśmy

crm'Oh.

1

..

-Skonczyłas?.„ -~ z~;pytail'? ~JtteHnowa. Dosk;~naile.„. ~<}JedZ11001Y . dlo do-

_

Jesteś n:i!ęd!o•bra„.

110,va z wyrzu:t:em. -

zna•J'diiiiemy.„ _ J>OC;•c- um ... PoZW'ObJISli, re c1 prezdstaw1 ę„. Pa.
n· p · 'k

h'l'i1tow.ać.„ Może„.

- · rzekła Steiil- wriiedzJ1a.ta wszystko Mafg-orzac.:e.
Mus.i1S'z s.ię Zl'6ha._ Ty też będzie1sz obe,cna„. -

B d

rze~

• .

ę. zi1e nas troJe„ .
-· foże:l! laskawa pa1ni'. tego sobi1e
.
· k .(,
~.,1
•
OboiętJnru usollsik dlt,~n.i. Pożieginainic.
·
- Mus.mny leJ POIS~UJ al,; - vuipar 1 a
~
:r
1'1-'
St,e;i1110wa ct·ągl'e marzyta o duchu życ.z•r.„ - odparla po tul•r.j.,e· 1M:tłgon:i.t.a.
·
1
·
Zvia~omość
zl{)lsitak1
za
arba.
M ł
·
J n 1a.
m.adarne Pornp.adbur.
Tt-~~o w'ieczoru
atgorzat'a pacl J:l- Cz1errnu si'ę paillłi ta.1k śpi,cis·zy? -~
W dirioid!ZJc powrortnej clio domu Julia
_ N:;'C, n.fe... _ powtórzyła Jutija. kim.~ pre11ckstem przyszła d•o Jł1J1kc,ju J tt~aipyt1afl'. - Mme ona od:fąc.zyła się od zc:i.i;ważyfa, żie Stk3i'.1niQIWa je'S't ógromni.e V./ Zoppofach wiem nap.ew.no, ż.e se:mse IH .i zaczęta jej 01powna. ctać o szof·erz.e,
nas umy§l!nlie„.
'\vzburzonia.
k ~óry chcę S'ię wybrać do swy.::h ··o·dz:11 ), ~ udadzą sJ.ę...
JuQ'ja uśml!lechinę.it:a sdię.
- Czy tiO ieSit pa1I11i z1nia:j1eim a? - z.aW glowdie Steiinowej zabrzmiata nu- ców i wstydzi slię prosi!ć ~ zwoin !1ch:e.
W tiei.i dhwlU i. \Vo;Jidarn ujr:za'l St1e1'1nową P:\'ta1łia Julja 111:,es1pio;k,ojnym gifios.eim. ta rozcwrowainia, gdy za:pytiah ~
- Paini pozwo1l!i mu napcwno w towa!l.iZyS'bwiile Pajęic'k.i1ej. Si1amł się
- Ni•e ... - odirz.eilda Sł-e i1norwa. - ·
- \Vięc moż·e ... moźe Pajęcka 111la1a wt!rąd~a JuJ}'Ja. - Już jJa z nim o tern

szr:~ Wojdian.

"'

·I

aJJęC a.

moiic tym razem uda kfa dlO niej. -

s, 1 ę nam „je," zobaczyć„.

1

hyć

by oowr6i;;;,ic uwagr.; Dopj 2w diz1i ś ją .poi.v11ai!'a'l11 •.. N,awiqza!,i.ś - n«;ję ? „.
jutro pomi6wilę ...
Ju-Jji od j1e1j chJ.elbodawczyni. Le1cz cznj- my rio!zm1n\VQ zu111'efoi1c pr zyp.<1·dlkow o.
Julj'a zn·cl'r%: «.ł a . Ste,i1111owa zaczyrn1a
- Ach, jaka pa.n1ile!J1Jfoa d101bra !... ·1
nJa Jullka WY'WęS!W'~a już w t'l11nnr··e swą
Ste·'in10<wa u1n:1iklµ na chwlilę. Nagl e' wątpić.
.
uc·~1eszyta ;;l•ę M aifg()lfzaita.

1-.01.zlmO'\Vtn!Ym,

01~'i1ekun~ę.

I

rzckił•a;

I

~ Slucha:J„.

Ja tego ni·e wytrzy-

_(D. c. n.),

! "Depesze .felepa~
1

łyczne"

z dżungli.

! Uczony zamieszkał w nie·
przebytych lasach
l 'n10 chce wracać do
świata

·cyw1lizowanego.

Przed ki'lku dniami m-zmi-oSiła Siiię w
pismach wiadomość; źe ' żona· b. pułlww
ni•ka angielskiego i pod1-óżnti1ka fawzetta,
który od dwuch Jait nie daje o siobie znaków życia, wyruszywszy w podróż nankową do Brazy!1
} L- otrzymuje od swe~o męża wiaidomo- ści drogą teJepatyr czną. i że takie same wi:ad•orności otrzy; muje jeden z

przyjaciół

Fawzetta, mie-

• szkaJący w Nowej Zeland,'ji,
Obecnie nadchodzi z Brazylji

drogą

na

' Nowy Jork jaikby potwJer<l:zenie tej d·zi' wnej wiad-0mości. Pewien b-ogaity brazy' liiJCzyk .1mLe:n.i.em CurtvHle, ~tóry przed. s:i·ęwzńąt awanturnrczą podróż samocho: dową przez niezbadane obszfl'ry Brnzylji, spotkał w pewnem miejscu na skraju
1rd:żungli jednego z -t-owarzyszów pu1l'ko.\-V1ni1ka. Człow~ek tein za:prowa-dzil-t bra:zy.

lij;czyka w

środek gęs 1twtny,_

gdzi.c prze-

bywa.i w zdrowiu i' d'os-konalyim bum-orze P' ·\l'kownik raz.em ze swym synem.
PuJkow.11tiik Oświadczył zidumii0ine_
mu
że tak się doskonale czudżungli, że ani myśli opuszczać jęj,
bynajmn~1ej nie pragnie J>Owr()tu do świa

Cour:tville'owi,
je w

ta cywilizowanego, który tak, jakby .d~a
Cte~· ZY, stę, że może
dzięki poś-re<lin:ictwu _p. Cou1
rtylr1Ia zawrl!adomić o swem miejscu poby-tu swych

11iiego nie istnieje...
p,rzyjaiciół

Zabawy na

płazy w

Holly-wo.od,

gdżie

sezon letni jest w

europejskich. jakkolwi·ek n:te-

ruich są powi·ad-ąmi1eni o jego
pow.o<lzeriiu drogą telepatyczną! Nat!czyil się sztuki prżesylania myśli z 1~ie
zawodną pewnością oo pewnego sz:cz-epu ind}ańsk;ie-go i żoina jego dokładnie
wie, co SJilę 2l -ntm d'zieje. -

którzy

pełni.-

ll

Coortv:-il:1e

doda-ie~ _ że,

iarów.no

puł

kowntk, ja1k jego _23-letn~ s:Vn, John, ot~zi

Burzliwe iycie kochanki . Liszta.

Hrabina d'Agoult była najbardziej intereslliącą kobietą

' -

owych

GZISÓ\V.

.'

j

Gromadziła wokóf siebie najwybitniejsze jednostki ze świata

politycznego· i kulturalnego.
Najs.fyrn11·eJsza swego cz·asu rvwaik1 Ge·o·n~c Sand, przyjaodótka LitSzttn, teścl.ow.a RJ sz:arda Wagnera - hrab1i~1a
•l'ARou·Jt n,:.~J.e wyp!ywa z powrotem na
PO\Ąt"ierzchn:ię zai:nrteresowainliia. Wtaśni'e
w r u.'k: jej Darnl,eJ Otivr-e r wydiai-e j1ej pa1nięt111i1k-i. Zawi1erają o:ne. nietyi!ko s,enis.ac:vjne rewela·cje o slYinmym s-..veg•o cz.asu stosunku hrabiny do Liszta, Ieicz rów
n:eż pierwszorzędnym diolk:u-meintem d!la

poz,J1laintia p~erwszej polowy 19-go stuk~-

cia; ()1sahiistoś.ć, odiZ1naic·zająca siię z:arów~
11-0 pi1ękrnośoi1ą jaik tbnfoHgeincją, zw'i,erza
-si•e z.e S\Vyich spostrz.eże.ń

*„*

.j1

przeżyć.

Comtess-a d.'Agioul:t TI·a'leżafa dlo 1:iypu „'JJli.szących" kobi•et, ja;kliicih •tyle wyclaly czasy po-romam1ty.czn.e.

Podobnie

ich: pr_tyja.cie'l Ra!leiigh Riimmel ci-eszą się
na:jlepszem 2Xllrow.ilem. 'Wo/budowaH sobie,
ria wyżynie w puszczy dziiiewkizej d-0m ·
d!rewn-iany i założyilio farmę. Śwtiia-t naukQwy zai111trygowany jest
poważ.nie owem~ depeszami tełepatycz
nemi prz~dewszystkiiem, gdyż okazuje
si:ę, że twriierdzeni-a żony piu.fikow111i1ka i j-e
go przyjaciela mi:e:szikającegio w Nowej
Zedandji, były ści5łe. bo iisrottnd-e UICZ(')!l1Y
dzLwaik maJłduje się w okoli-cy, ocUegłej
o jakieś 100 mfl od milasta Diamenitilno,

tak, jak po-dawał to do wiadomości żonie.
Z drugi-ej strony żrutują uc-zen.ii, że pod'ró.mrlk tak zawiódt kh ocz:ekiwania
naukowe i n ie spełnił swej obietnky
odkrycia kclebki ludzkości i cywilizacji.
których dopatrywał się w Brazy)ji.
Przed wyru-szeniem z1 Anglfi sąd'Zi'ł
mianowicie. że cxlkryje w Brazy}jdJ centratned prastary szczep potomków zmar-

- - Cz.towf:ek ten tmiewcz.ęś·tilwn· ją w ldzleścl lial~ sitoiil w oontnmt życlila u:myzarnnriiu 'rozkw:iiru zyoiia. Po sreściu la- sfowego f'raoc.ji. Jej salon iest skupitach niiie-dol~ i pUS!bkli - lkltórej na weit- ma- sli:iem najwybitł,tiejszych .talentów. Na
cier.zyństwo wypel1nii·ć niiie· zdol'aiło - p0• .przy.jęciach, jaki>e staiLe uirządmira, zhileznaje w r. 1883 f'ranciszka Liszta, liczą. rnll sń;ę wszyscy IJ)irzywódcy ruchu recego zaledwie 23 lata..• Przez dwa lata pvbl~kańskiiego. W1Uym sa:lon~e zawi·ąrasy cywiłizowanęj, k·t óra stafa
wak::zy m~oda kołxifeii1a d mlódy muizy{k: i zuje sf1ę spiJSe'k przeciw Ltldwńlkowi FiJli- niałej
na wyży.n.ie technicznied._ równej naszej.
tySliącznymi ~rutmfami .i wyriUJtami su- PQ\Vii, tu zbierają sirę .rewalucaoniiśoi 1848
Podobno poselstwo angii·ełis1k.i1e w Rio
mieitJ!La. Po o~rurtmej próbii1~ rozsitainta, roku, tlu wres~ile gromadzi Siię opozycja
de
Janeiir-0
przedsięwizięło krolci, by \Vllapodczais_ której w.z.aijemna p.rzyinadeżarość przeiaiw Na:polleonOWti III.
·dizie
bra1zyHjSkie
M<łontty uczonego. do
~em sfilńJJiej m jaw · wystąipiiffa - rostaITToO tych wszystkilch a:kc.iach il poczę
powirotu
do
An.głji.
wiH .kochanrkowd1e polożYć Mes nlileznoś- c!ach otr.zyrrniujemy w śwtiieżo wydanych
nemu .sita!oowti w!eczmyc:h k>tamstw i lk1om pami•ęmfil.mch . hrabiny wycz.erpuiiące i
promifsów. W czerwcu 1835 roku uciekli barW!llle rel1aćje. Pamnętini!kii ·ńe są jedinem
- z Meksyku donoszą o straszliWYch powodo Szwajcarii.
z najwyMńnliledsizych źródiesl dJo I>O'Zlll~lllia dziaeh w.zd.tuż rzeki Lerma. W miastach i waoJalk na owe czasy i t.a:paitrywania stosunków w połowiie trbiegte&io wieku, skach położonych na terenach katastrofy 25.ooo
-Aludzi pozoota~o bez dachu nad głową. Miasto
byt ·ro wp·rost -rewo-luc3/.my~
prrełomowy a róW1IJ1oc:ześrnie ukazują nam it7Ull1ią
z naj Acomba1rs
zostało częściowo zni$7,czone. Dei
Wyp<ł!deik, który mt-odle•j paTZe z jednej bardzii1ej ill•'t1eresuj'1!~Yd1 k{j])iiet tych cza- miejsc katastrofy wystano ekspedycje roafo-nko-

fra~fu O~e S~ I~•~ ci~~z~~~ . -~~~ww~~·w~·-~·•••••••••~-·T~~~---••••~-~-·--~

iak
r~ahel
Varn-hag1e'11, zaibti1einl!l1a g.fios w wie- sfieraich ;,PQIStępowych", z 9iturg"ied jedlna,k ~
lu zagadlniL'elndlaieh, · z.aipirzą tiają:cyc:h urny- strony kochanków narażał na bojkot tosły 6wicz1eisn-e.
warzyskt W jesłeńli - 1836 rdkn.t. sroJąica

~*~
· Ojciec jej, :pain d!e f'łavtllgny, stara
sr.Jaichta friaJncu-Slka. feu-daił a c-ziaisów Ludwików. monairch~ista i konserwaitysfaopuści~ firaJ111c;-ję p·o wyłYuohu WJe~ikirej re-

wolucji.

Od ojoo odlz!iiedlziiici:Y-lia rni1eporiów111m1ą
w:yliwóflczość, przed Miórą korzy.I·~ sii'ę artyśc~ i lliliileirooi owoc,zi.~śnii; wy1t\"v101f!nios~
r~t sipnuwu1fa; i<ż tn1i:rno b-ur1z Ilf.weigio srweg-o
żvc:ila:, ttcłtodzJła za księ.żnTczke. zabłą1

kaną

;podrówczas u z.ehlitu swej_slawy Ge-ó.rge

Saind odiwi1ed1z.a Imchainków w Chamoorn!x, nr.ieJako I.eg-iltymują:c i~b nii1ei:ega1l!ny
Z\vią-z;eJk

mi1tosny. . -

T-mdlnio ' tu -'' Szczegółowo · ~sywać

perypeitje te·g10 - chwiKaimi róztkOS"m,ego
chwliU~airni pefin1e1go udJrę:kii - zw\1ązk11,

którrtirwa,f ozl1ecy lam, od 1835 dlO 1839.
W 1ttyim czasii1e UJrodiz1i~a hr,a!hiina d" Agoult
ł'rW1110i1S1Ztkaw1i Liis;zitJowi tim.jie d!ziecfu; syina, uiiltóry un:aml w mlodyrn w1eku, d d!wie
cór'kiii~ j1edna ,z nk:-h, B11a;nicfiij1e, p-oś'lubila

w obóz rewolucyjny,_
.
Jedlnaik waz.esina 1}ej mrooość .tlli\czem najwybHm:i;eiiszego mó'Wcę owych c:zaniie zClJPl()Wlitaidaifa późn;ilej'sizych biuirzlii- só-w BrntiOia OIHvJ:era, druga. e<>s1ma, zoWY'Oh, rpclinych dlraimafyczne_g-10 na1pli.ęcia stała żoną Ryszarda Wagm~ra.
przei'yć.
Kredy combessa d'Ag;ouJ.t po czife.ro-

pii.cr-,

Pierws.zem ;nrlie..~ro~~lileirniiem 1i
le-tniitn;i p101bye-i;e ~ Szwa~carji wrócn.la .d?
wszym bI,ętliem w ]ICJ iyou bv~o - mal- Pi<nyza - mall'osc dto Lus.Zit!a wvtlaita JU.t
żeńsiówo. Ja~ ·d:ziieiclm •ntl1emall, zawar~a do ana...
.
~lub km:t1w;e!fla1nsowy z. airyst'oiklr-atą,
Jeilinak psyeb1it:zUi,l·e i .1nrnne1ektualnie
<liodaitku o lklilllka.d:~liieisJ1ą:t }a:t od __ -111ioe.j sta~-- dojrzaifa _:i r10iz:-v·11nęJa s-:;ę: fD·d wply\l11e1_11 I'
szYttn, JYU1liko\'vl1lllkrileim kawa:Ie.r~11, hra:b14 ł George -S<und r Laimeirunia11s a p1oie;zęila .d:z1,L
ct·Agioołit.
~·bioś~ pcxp1tyc-z.1ną ·? lillt~ra-dką. Przez_trzy

'"'I

1

D.uiia 16-10_ września

--

·-

rozpoczął się

w Buenos„Aires turniei

!Uechhtem a

Ca_pablanką.

'

-

szach<>wy mię4ży ,

-

footbalu ! Cracouia-B.

Baczność miłoś11icy·
W

sobotę początek

Zwyc1ąstwo

turnie_ju

o puhar „Expressu Wieczornego".
Zacifite walki

toczyć się będą

Łodzi,

na boiskach w

i Zgiertu.

·

A. C., (Wiedeń) 4:3 (1:0)

Pabjanicach
.

Cracowu nad sllnq drużyną wiodońskq
zaliczyć nałoży do na1w1qkszych sukcesów
sportowych Polski.

(7 efofonem od krakowskiego koresp. sport. „Expressu").

Wczor.a.j>srze spotkanie Cra'Covji z wi-1 zmianie s1troin Kałwża w kTótkich odstę·
~ .sobotę na boi'Sku IP'l"ZY ul. Wodinej lmy i n:iewą't1pliwie gładko załBitwi się z:
cemlstrzem
Auis1o:iji B.A.C. wywołało w p.aC'h czasu zyiskuie 2 bramki, kt6r~ liczo ~zinie 16-e.i rozpoczynają się .senisa przeciw1n~kiem, który w ostatnich c:taayjnę ro2'lgrywki ·o srebrny

puhar „Ex- sach wykazuje

małą żywotnośc.

pressu W·ieczornego".
Wres,zcie o godlzinie 11-ej gra na ~1
Na pienwzy
ogień idą dwa.j starzy f,że boiislku GMS. z Hna!listą II-ei Ligi rryrwale loka1lni: Widzew i Hakoah. Spo- kanem.
.
, .
•
tkania tyC'h drurżyn
cieszą się zawsze
Or~n Jes'~ ~ruzyną mł~ą 1 mało zn~
ż.ywem zain<tere:sowaniem sfor sporto- ną pwbl1kz~os~t s'?orfowe1. Jedn~kow_oz
wycih Łodzi a więc niewą'bpJ·iwie i tym mamy wrazen1e, z~ wallka b~J.z1e rów:razem mibśnfoy g·ry we footbal podążą n?iiz~a •. a kto wie .czy własme <?r~an
na boisko przy
Wodnej, by przeko- nie wylpdzie z z~w~dow ityich zwy..:1ęsli'.o.
tnać się, która z obydlwóch <lruiżyn godna . Wysita!liC~.Yr ze Jest. ito zespół młody,
gem do iprzysitąpi~nia do Cla~zy<;h .sensa„ ba:dz? alD!bit.ny, ktory ":' stosunkowo
c · ich, gier pubu.
kir:~llIU oz.~s.!e zi~ołał za1ąć .czołovit;
,,4
t
.
m1eijS;ce iposrod kia:lmnastu druzyn Il-eJ
aznaczyc
!P1:Z1 .em waT o, z~ g!.a lii.gi.
!Ptt;<YW~.chona ,lhęd~e sysite~e~ ohmp!:JJednocześnie turniej o ipuhar „Ex&'l:dm 1 rw razie .rueromtr.zy:oi;uętego +wy~ pressu Wieczorne·g<i" rozigrywa:ny hęniku m.ecz. bęidz1e • ~rze.d~ony, a.•.do dzie na iprowilnoji.
~o:bycta p;zez ktorą.s z drnzyn zwyc1~~
. W Zgier.zu gira Sokół z Pogonią łódzk1e, bram1lu.
•
.
.
.· •
. ką, Spodziewać się na1eży zwycięstwa
iN.astt~ipn.ego dlm~ t. 1· w .n~edzie1ę ~- 1g ospodarzy, . któ:rzy ubiegłej nie·d zieli na
lbędz1e s1ę d!aliszy c1ąig 't'umteru. Na bo1s- zawo. dach z ŁKS. II wykazali wysoką
ku D:O.K. odlbętdą się w godtźinach przed for;:n:ę.
·

un.

YTD{

.0

tpe>buidlnfowych dwa iSensacyijne $j)Otkania.
1 O godzinie 9-e.j zttnierzy się WKS. ~
Unfonem. WKS. po za'Si~eniu szeregów
S"WytCh kiłlkoma znakomHemi jednostkami wykal!Ulje osfa'bnio s1ałą poprawę for

Osifa:tm.i 'W'l'eszcie mecz

od!będzie się

w P.a.bjjanicach. Na boisku PTC. zmierzą
się gO'S'poda:twe z mls:trzem I-ej Ligi druiżyną

LTSG.

Reiguilamin rozgrywek

dniu ~zeiS.zym.

ogłosimy

w

Niespodziewane, w tak wysokim stosunku,
• K S
i T
ł '
kl ęs ki 1'•
•
.~u
ury s ow.
---~-=--

W1niki naue10 01tatnie10 konknnu 11ortowe10.
Drugą nagrodę

Katastrofalne klęski drużyn łódzkich

Porozum1·en1·e b1·g1· z P.Z.P.łł..z·erwannt
li ...

Zakaz rozgrywania meczu z
Zgoda upragni'dna

·

w postaci 8 biletów
kino-teatru „Splendid" otrzyma:t p.
chem w· najszerszych kolach s,porto- S. Krenicer, zamiiesakatv przy ul. l(.i1łi'ń"'V'Y·oh. Naogół spod2')fewa1no się wynilk:ów skiego 116.
·
d1a ba'l."w tódtkiich nie s•pecjałni'e korzy. Trzecią nagrodę w postaci 5 biletów
stnych. \\T~elu z naszych czy te1:nii'ków, do kinO-t~'atru „Casino" otrzymał p.
'1.Megłej nretlz.łełt, od:biły się gtośnem

nie Z\!lir omadzona pu1bliczność, pn;yjmuje hu:cznemi brawami. Ostaitnią bram'.'ę
elfa zwycięzcy zdobywa w 23 m., ?vlysiak. Dla BAC. bramki zdobyli Bruzer ,
Piuil1ser i Huf1or.
Mimo przegr·a nej goście wied 1~ńscy ,
pozos:tawi.tlii po sobie jakna1}le psze wraże
nie.
Gra prowa.Ozona była fair i nad wy- · Na kił!ka tninut p«"zeid końcem zawonz ele·g an:cikn, Goście zademon!Sltrowalii dów wyibuchł na hoitSku niemiły inc y.
piękną przyziemną g:rę. Dosikonale ci.y- deniL Oto Chruiści1'i'slkf w ztd·enerwowania
siponow.ana drużyna Oracovii prowadzi- kopnął w brzuch jednego z ~raczy B. A.
ła już 4:0, urle~ła je,dlr1ak
moriderczemu
Za powytsze
przewinienie
zoi;.tal
t~pu, które sama narZJUciła grze. War- C.
to p!rzytem zazna·czyć, że wynik 4:0 d:la Chruściński natychmiaS1t UJSUD.ięty z boCracotji hrzmiał
jeszcze na 16 minut iska przez kapilt.ana .Cracovji Kałuię.
Zawodami kierował p. Jeda.m.
przed końcem zawodów.
S2'JCzegółowe
s1praw-07Jdanie z t•g'->
Pier·wszą bramkę dla Oracovji zdo- serusacyjnego meczu oraz S'Zereg wywia•
bywa GinJte1 w 15 mi.n. prze.cl pauzą. \Y/y dó'W przyniesie jutirzejiszy „Express".
J. Or.
n1ik ten utrzymał się eto przerwy.
Po
----siferach sportowych Fol.iski ogromne zain.teruow.anie.
Do Kirakowa zjechało
widu SIPOrtowców ze wszystkich dzielnic Polski. Cracovja zwycięstwem swym
od:niooła nie·bywały sukce•s jeżeli się z:wa
ży, że BAC. należy
do najsiilniejnych
drużyn S\J)ortowych we Wiedniu.

e- do

1

·biorących udziat w konkursie s,porto~ wJlg.zialo mikiroskopijną klęsikę fio~etowyoh w Krakowie. względnie wy!llik

!Pf'UZ

"Cracovią".

wszystkie stojącą na dtt-u~im mie.jlscu

w

mistuo-

k1h1lby w ,P,oak-ce., pomiędzy PZPN. i Li- Bftwie. Fakt ten jeis't rwyriaźinem pokrzyw
gą zosrtah!. zawarta. Zdarwało.by się ie dlzeniem kn1ulb61w zail~'c-wnych do Hg ok.rę

lwszyisitkio illit ~e1s1t w porząidlku; wydano powyoh, kitcre ra.zem z extra kfasą two·
na:wet .ze:tJWeaenie n.a rozigryrwanie za-lrzyły PZIPN.
wod6tw z „Cr-acovią' , -Ortr·zyman.o w mo· Obeicn.ie dowiaidiU\}emy się, że na ocy posttanowiernfa P~N. co dlo pflzecho- ista·bniem IPOSiedzen.iu ZaTząidiu Główned!zenia gr.a.ety lklliubó'w [~gowych do P. Z. go PILNIP. stwie:ttdzonQ, iiż komis.ja .niep .N. i o0cl!wro1tnie. Szeireg k!h.1łbórw zawu- właściwie ~łis.ała ,prortiokuł porozumieło iuż ium•owy na coi;grywanie meczólw nia, wobec iczeigo ze1"wano ipo·r.ozuimiez Oraoovią.
nie, wyłaniaiąc nową Komisljię do :tbada
Tymczaisem jak .~om z nieba spadła ·n ia ftej stprawy.
wiadomość, ~e Komisja pocozmmiewawRównocześnie sitiirieroirono, iZ mimo
cza wy);oniona na po'Cllsitawie
walnego Obo:wiaJZudąiceigo podlPo:rząidlkowania się
21g'rtomadz.enia d:igi, 1przekroazyła kompe Craoovli d'o ~zeltkich spraw wymkają
tenQję i zarwatiła umowę !Porozumiewa- cych z profoktuł!u iporozumienia, Cracowczą •ze'cmą z iln!teri'C.ją walnego zgra via t 'e .g o nie ·czyniła:, a na~epszy:m dowo
maidzenia P2JPIN., mianowiicie U2'Jnała za dem ieis1t fakt :roze,grania :meczu Craco.
rwłaś'ci'we „Cracovię" wpr1owadzić do Li via - R'ttch w czasie zawodów .Wiisfa 7
gi, 1be1z w~ędlu .na ~tan 1eł w TO*YW· TKS. - w-Ołbec czci.go po ,s1bw.1e:rdzentu
kach o mi~brizootiwo
iPZiPN., nafomiasit złei W()łi Cira.covii, wytlano zakaz ··oz.g.ry
miis't.rz lig oktręgowych zm1.15'zony będzie, wa'lllia zawodów 1cltuJbom .należąc~ do
roiJgrywać zaw.ody
de'Cydlujące z mi- Ligi z Oraeovią. Zakaz 't.en obow1ązy
słtrzem P.ZIPN. itĄ •• ,Oracovią" a wrazie wać będzie a.ż do odiwołania •
gd)'lby nim Craeovia nie była z dru1żyną
1

Weiss. zamiesZJkafy ,przy ul. Ziefonej 55.
Czwartą nagrodę w p.ostaicr 3 bi.Jetów
do kino-teatru "Splendid„ otrzymał p.
nieroz:strzygn~ęty.
Śmiałków, którn'Y 8tefań Cętk. z.amiesz.ka~y przy u:l. Lesz;przepowiedvi'eliby zwycięstwo Turys- no 23.
tom było bardzo mało. W odwro-tnym • . Piątą nagr<>dę w postaci1 2 biletów do
stosunku tpJ;Ze<lsfawia się resume nade- ktno-teatru „Casiuo" otrziymał p. L. Be>słanych odpow.ied·z;i na WY1nilk me·c zu Ł. ćkowski, zamdeszkaly przy Zawadzkiej
K S. - Legja. Ogól'nte spod!z.iewano się Nr. 35. '
zwydtę$twa drużyny tódJzikiej. Pojedyń
Nagra.dy s1ą do odebranJa w czv..rartek
cz,e wyini!kii odgadilo 47 Ozytelnitkó'WI. mrędzy 5 - 7 wiecz. w lokalu reda:kc.H
Obu warunkom konkursu naszego nikt (ul. Piotrkowska 4~ I p. L ·of.ie.)
uie odpowiedział.
Drogą l'osowain,fa przyznaliśmy nagrody na-stępującym Czy;telnikam:
W sobotę zamieścimy kupon na
rozwiązane!
Pierwszą nagrodę w postad 10 bile- oqgadnięcie wynikó\v s.potka11 niiedz.iel. W UJbiegłą niedzielę w Krakowie od- go, przewodniczą<:ym wytbrano znów p .
tów do kino-teatru „Casiiuo" otrzymał p. nyoh: ŁKS - Pogoń (L•\Yów) i Turyści
było się WaI'ne Zgromadzenie Nadzwy- Obriuibań~ie1go, zaś ic:złonkami pp. Łabę
G. Zesmer, zrumieszk<tly przy ul. Pustej 9 - Warta (Poznań).
azaj:n ego Póillsikie~o Kole~uim Sędziów, Ru:tkowskieg,o, MeJlleira ii. dir. Niedzwir-

Burz1iwe, nadzwyczajne zgromadzenie
Polskieg.o Kolegjum Sędziów.
Stare P. K. S.

- - -.:e::.- - -

kitórego ohraidy miały czę.ściowo bar.dzo sk1ego.
·
,
· "'' . · i '
gorą:cy przebieig. Po S'lJl!"awozidaniu zaPo uchwaileniu noweigo statiuitu .PKS.
rz~u,
dl.eleigaici Krak.owa i Górnego liprzewocl:niiczący !P· Meilller obrady zamślą.:s·ka wyitoczytli cały szereg
ciężki~h knął.
zarzUJtów, przeciw dzi:ała1lności PKS., a XDOO~~
rw szaaagóldQści przeciw fulrmiie obsa.- ~
przesunięto
dzień
dzainiia ~w praeiz p. ObrubańskieSemsa·cyjjne ~otkanie bokserskie o
Obe·c nie o:hróit kasowy przewi1dywa- ~
.
k .
•
.
.
łyW:ł mils.trza świata między Dempsey- ny jeis<Ł na 3 mi~jony dlolarów.
Osta·tec:mue dys uiSJa zakonczyia S'lę
•
•
em i TIUlpllleyem, kitc'l'e miało się od.być
Obydwa; IT'lll"Zeciwnky oddają się 0 d ciężko wywark zonem abS1dl'Ultorij'Um i1oś- ' rozpoczynają stę
rw ubiegły czwartek, pnze:sunięte zn~ta- ·
· ,'r',
•
•
ci 3:2 g'łosom przy je<l!nym ws.trzyma.
d z1e
• Ję•
-"· " k pro.,.;.,by Je
. d nie.~ 0 .z zawo d m. lki:l'ku tyigodm P'~line;mu trenmgow1.
nym ·
ło na ~u~e
ik&w na ju.tb.ro q. 22 b.m. 6
, . W1elki sit.adli'on na polach Soldier-, " Na zebraniu reprezentowani byli: de
Mistrzoo~a P~-u ~ozpoiczynają
Nad$ensacyłjnie;js1 zy. ten mecz bpk.ser- .ski:ch w Chk.ago przedstawi~ ogro~n;Y !e~ąci 6 o'kif'ęgP.w - Górny ś1ąsk, Kra- się w dlniu 25 września b.T. Cały oibszar
is.ki odlbędzie siię w sitad)onie · Soldier w owa,}, które1go .t rybuny i ga.Je111e pom1es- ków Lwaw, Lóidź, Poz.nań i Warszawa. Rze.czyipo1S1poil.lifo.j 1Podziefony zos't&ł na 3
Chicago.
cić mogą 100 tysięcy wik:łz&w.
Uchwał,ono rozwiązać .stare PKS. i grurpy:
Otig~ni.za'loczy tej .giganty:cz~ej .imCeny aniej·s·c
wahaiją. się od s do 40 ~a wiązać nową i.rustytu:}ę sędzio~ą ~
I grupa - Łóld:ź, Poznań, Ti0ruń.
pziezy hczą na 100 1}'1S'l:ęcy w1dlzoiw i są dooarów.
:unnyeh włai&z piłkamkich ruipeJime me
II girupa _ Kcaków, Gómy
śląsk(
7Jda.nia, że im'Preza iła p?1Zewyż'Szać bę.
.
.
,
za1J.eiż'ną, \której isiedzrba ł>ędzie się znal- L ów
dzie wszysitkie d<>tychczasowe spoika- . W dnm. w~:l'ki uiruchomione . oędą SI.fe dowała sfale w sie<l1zibie głównego zwją . w
·
w1 .,.
uia o miis1tlr.zos'tw-0 śwfata.
d1ail!ne p-oc.iąigi z Nowe.go ~orku,. Cie- rzku ;piłki nO'żmej. Au, do czasu p<>rozuil! grupa - Wa:nszawa, Lublin, w iiDo te1j pory w spotkaniach b:>kser- . ':el~:~, Samtł: -;--- Pau1, Detrort, fochilnopo mienia się Jiigi z PZPlN., uchwal·ono sie- no,
1 i-nnych mia;st.
sikich o misltrzostwo świata zebrano na
idz~bę prowizorycznie ipozos1tawić w Kra
Tegoroczmy syistem rozgrywek o mi·
stępudące sumy:
Dempsey - 'T111nney · Hote.l~ w Chicaąo .podwytiJszyły ceny k<>wie. Do tego czasu
a.g enidami PKS. sitrnostwo Polski je1S1t nietzibyit s,p1rawied~
11.895.7l23 dot, Demiplsey - C. af'p:~n.teirl~a p·ok·oBe w itrólrna1sólb. Ur1uchomion::» 20 kierować . będ:z.ie
komisiia zł-0-ż· ona z 5 Jiwie ułoż.ony, ierżeH się zw.aiźy, że drużJ
,1 .626.580
doL,
Demtpsey Firp.o tys~ę:cy samochodów któ.re mają dowo- członków.
ny w rgrt11Pa<:h re>Z'i&rywagą między sob~
11.188.822
dal.
DenltPfSeY. ~ Cha*ey zić · puJb!liczność na seni.saievri.ne te zawoP~ rezytgrnaąj~ wyib:a:?e,g o na iprz~- po 1edttlym me-t7JU.
„
985.00Q ddl.atrów.
.
dy.
wod!niaz~ei,go t~ ikomlsłj1 'P· Rutkow;sk1e

Piecz bokserski·, Dempsey-Tunney
na

jutrzejszy.

Mistrzostwa p .Z.P.N-u
w n1e-

1·hs

_§!I";;..·...:;;&:------------ _______f
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CASI
,
Tysiąca

zachwyconych

~PLENDID

pań

20 "'IAIRUTOWICZA 20

I panów

wrażeniem

*''*.

Ostatnie trzy dnu

humorem. tryskająca soczystym
komedja fllmowa pod tytułem:

Promieniująca pogodnym
szampańska

dowcipem

opuszca codziennie pod nieza-

tartem

MbtH**f

A&#

*W

Pll\nEWRY CBSl\RSKIB

arcyfllm P• t.

Na tle romansu Arcyksięcia ze „zwolenniczką wolnych związków
m1łosnych" oraz przedślubnego wiarołomstwa dziarskiego huzara.

======== W rolach
Ulubieniec

główt1ycb:

=========

łódzkiej publiczności

Harry Liedtkc
·

znakomita artysfka, urocza

·

Olga Czechowa

BRATERSTW O
KRWI--

oraz autor

powyższego

scenarjusza

świetny

feljetonista

Roda Roda.
Początek

seansów o godir: 4,30 po poi

ft

LECZNICA

--

11111111111111111111111111111111111111111111111111

SPLENDID
:·t.. . - .
WKRóTCE!

•. 'r

„ ~ ,•·

„„
„
„„

--=
.BLASKI i
ZYCIA
--KURTYZANY -==
-=-SPLE · DID =
I

„
NĘDZE „
„
„

Porywający

dramat w 10 aktach

BALZAKA

W roli

podług słynnej powieści

w przekładzie

BOYA

głównej genjalny artysta

PAWEŁ

WEOENER.

WKRóTCE! MMNlllll

„
„

lekarzy specjalistów I g;ihinet dentystyczny przy Górnym Rynku,
-

l!ll!'

„

„

Dr, med.

Dr. med.

L~ry~nUki bllłlicz BRl\Ułł

43 Południowa N~ 23
Piotrkowska 294, tel. 22· 89 Zawadzka 119 1· Ce~!elniana
teL 40-26 ,
Tel. 4 ~· 32 •
Telefon N2 25-38,
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l'O. pot. Rękopisów nlezamów5o:t'elełooy redakcil 27-24. 36-43, 16-44
llYch nie zwraca się. - - Telefon admłnlstraCJ1 22·14 - - ..... ....

Prenumerata

- ·- TEI<Scm:
ZWYCZAJNf: Ś g;.- ;a wfem~ mRfmetrowy~(naSiron!4'i0 szpalt):
40 . groszy za wierz milimetrowy (na stronie 4 sz:palty). Zaręczynowe t z~lubin. P<!
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