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Smiertelny skok matki z dzieckiem
piętra

z okna drugiego

Oszalały

z bólu ojciec

podwórz~.

na

chwycił

Stanisławów, 1 października.
W Sorokach pod Kołomyją odbywał
się niedawno wiec polityczny partji ugo
dowej U. N. S. z udziałem około 400
osób· Wójt gminy Dmytra Anniuk, nie
mogąc inaczej przeciwstawić s i ę wieco
wi, nakazał trąbić i bębnić co si! Przed
urzędem gminnym, aby zagłuszyć wy·
wody mówców.
Wieczorem tegoż dnia za jego zgodą
odbyła się zabawa, na której zjawił się
syn dróżnika, 18-letni Ziobrowski. Nagle wielką awanturę wszczął niejaki
Matkowski. Wpadł mianowicie na Zio
browskiego, począł go lżyć, a gdy ten
próbował się bronić,
w pierś i przebił go
mordu zmarła w 12

pchnął

sco

nożem

na wylot. Of i ara
godzin po wypad~
ku. Zachodzi silne 1>0dej.rzeni_e, że cała
awantura była inspirowana i Ziobrowski padl: ofiarą poraoJ:mnków partyjnych

Pęknięta

martwe dziecko

szyna

spowodowała katastrofę
kolejową.

i· pobiegł z trupem do VIII-go komisariatu.

Leszno, 1 pa7,dzii.ernika
WczoraJ o godzftn~e 12 wykoleH się
.
dzi1t zgoń,
W tym samym cztasre przybyto m~ej- .pod Lesznem pociąg towarowy, skladąją
cy się z loikomotywy oraz 13 wagonów
skie p.og:otowte.
Lękarz stwi·erdzłii u SłOldlziińsklej z1a- na torze Leszno - War sza wa. Loko.momani1e kręgoslupa i w stani·e beznadziej- tywa spadła z toru i wryta się glębok<'
nym przewi óz.l ją do szpita'1a św. Józefa. w zi;emię. Wszystkie wagony uległy uSłodziI1skiego, którego przetrZJylł!lano szkodZJeniiu.
Przybyty lekarz dr. f\iie weger 019a~
w kom~:sarjaci'e aż do ukończenia <lochodzenita dziś rano wy.pusz·ono na wolność. trzyt dwócih ftmkc]onarjusz:y kolej:o wych
którzy zosta:H lekko pokont.uzjowo.ni.
llilMWi!lililll'e ;wwawww
Szkody obliicza się w przypuszczien!u na
<Jtko~o 150,000 zł. Nadimile111i'ć 111a1'eży, że
wagony byty zatadowane 1d1rze"Jv1em,
kowitą i otrębam!i.
Przerw w ruchu n11ema, gdyż wszysPolic1·anci położvli dwuch opryszl<ÓW trupem.
tiki-Fe pociągi zostaty skierowane na Nnję
Posterunkowif, nie namyślając slię obwodową. Powodu wykolcieniia na raStanisławów. 1 paźdtiiemika
mi-eszka1lc6w woje- zbytnio, 21 krzykiem: Rece do góry! zi1e trudno ustaltć. wykate to śledztwo.
Postrachem
wództw stanisławowskiego i tarnopol- wtargnęli do iizby. Bandyci j·edinak n:Le Pr2.1y;pus:zcza1ą, że wypadek spowodowany zosta t pęknięciem szyny.
skiego była grasująca tam już od szere- myś'l1eH o pd~ldaniu snę.
Markus, wvdz.ąc poliicjantów, odsk·o- 1
gu miesięcy szai)ka bandycka, na ildórej
wycłt.
Chodzito o to, iż Slodziński źle żył c~ele staili .ztnan:i przestępcy; p-rzemyitn.i1k czyt w kąt izby I zmierzył z k~rabinu d,o' ! Kat~u~trola
11 ~
W
U
'1
teściem i twierdzil, że żona bardziej Mikotaj Proskuriniak i b. sierżant Wa- post. Żura. Ten jednak zdązyt podb~ć
1
zbójo1wi lufę w g:Qrę « ku1 a, chybiwszy wskutek raptownego zahaInteresuje się domem ojca niż własnym. cław Markus.
•
Przed kifku rctrui<L-ni po śmia~ym na- celq, ut.lmęla w ściian.re. Po strzale MarGdy niedawno stracita posadę i f er
n1owan1a.
dyn md został jedynym żywicielem ro- padme rabunkowym, którego z1oczyńcy lrns rzucił siię do drzwi, lecz tu dosięgła
Wilno, 30 wrześnin.
dokona:N ·~ie wsi Boręmiany k9to Zalesz- go kuła policjanta. Mitrno to bandyta obdziny,
Wczoraj na szosie z Nowej Wnejki do
n1esnasld przyjęły poważniejsze roz- czyik, komendla poWic,ti powiatowej zarzą- flicie brocząc krW11ą Zl przestrzeilone.go ra
miie·n·i:a wybiegł z domu i zn~kinął w ciem Wilna zdarzyła się katastrofa samocho
d2'ita obławę.
miary.
~
dowa. W taksówce nr. 8, w której jecha·
.
Póiną nocą gęsta tyral;era policji pl1e nośdac:h nncy.
~łodziński dowiedział się bowiem, że
Podczas, gdy post. Zur wakzyl z ła żona oficera pani R·ozwadowska, w
7.otia otrzymane odeń pie~iądze oddaje szej, konh~j i wywj1adoW1Ców, dotarła
Dwaj poliilcjanc·i, Markusem, 1drugi bandyta .zaata:kował pewnym momencie zepsuła się kierow·
·sw)<1Tik~k~~i~~~·zwracal jej na to uwa- do folwarku Księżyna.
1
did.ący na czele, post. Cie'Li.tisk1ego. Proskumiak str.ze1J1ł nica.
eMski,
Oi
Jan
i
Żur
Ja.in
mu
dawała
raze.m
każdym
za
gę, lecz
Szofer zahamował w pełnym biegu
zauważyili wśród ciiemności wąską smu- do policjanta z rewoh.veru I chybilJ, w tej
przez co saniochód zrobił mł~nka. Pani
z n.ie- ch\'(ri1!.i ]}O>St. Ci-e1'iński
się
wydobywającą
ś":.i1atła,
gę
tego nie uczyni.
więcej
że
~Iowo,
k
ł
i.. ,
.
~1.....:
Na tem tle wynikła wczoraj rano
Rozwa:dowska zosta a cięż. o ranna, szo
ugQdZlił go w brzuch bagnetem.
zdęnerwowany do naJwyż szczQlluue -zasloniętego okna cu.a:ty, k!óra
awantura.
Bandy:ta zwalii1f się na ztemlę i w je- fer uległ ogólnemu pokaleczeniu.
szcgo stopnia wyszedł na miasto i wró sta:ta na nbo.czu, zdafa od zabudlowan fol
dneJ chwilii ducha wyzionął.
· · J warcznyich.
,
d ·
·1 d ·
0 I ł0
Na od:gfos wystrzałów, na miejsce
Polkjanol podsunęli. sję poc:~~ d~
~~ore~~ero m go ziny osmeJ Wlemieszkaniu prócz domowników chaf upy. Prze.a szparę _uJrzie'11 w 11z~i,e '" wypad:]}u przyibyło kflkunastu po!>i;cjanzastal kilku sąsiadów, przed którymi męzczyzn .z których Jed~n uzbro]Qn~ tów, którzy przy świetle latarek elekmęż.czyznle tyn1 poln- trycznych zaczęli szukać zbi1eg'lego zlbó- grzebiąc pod sobą pilota.
brł "!' karbm.
żona żalila się na swój los.
Po ich wyjściu próbował uspokoić CJaQ-01 rozr,>o~nah herszta ?am-dy Marku- ja. Znaiez;i·ono go nieżywego w krzakach
Toruń, 1 paździę..rnika.
malżonkę, tłumacząc się, źe zbyt mało sa. Rozm~w:tał Qn ze swO'l'rn lmmpanem o kilkadziesiąt metrów od domu. BanW czora.J o godz. 11 w miejscowości
dyta zmaTl z upływu krwi.
zarabia, by móc utrzymywać jeszcze Pr·oskurmakt»em.
Lulkowo pod Toruniem, spadł samolot,
icdną rodzinę.
na którym por.-pilot Łabęcki odbywał
żona nie stuchala go jednak i paczę
lot ćwiczebny. Aparat spadł na boi&kC'
ia słać lóżka, w trakcie czego zrzuciła
i został doszczętnie zniszczony. Por. Ła
Przez nieostrożność dziecko na podłogę.
bęcki odniósł ciężkie obrażenia i stan
Wówczas mąż wybiegł - na klatke
jego jest groźny.
zaiłała martwą córkę, wiszącą na

1 października.
Dzisiejsza „Republika" przyniosła
wiadomość o wstrząsającej tragedji, któ
ra rozegrała się wczoraj wieczorem w
domu przy ulicy Nowrot 70.
\V kamienicy tej na drugiem piętrze
w oficynie mieszkali malżonkowie Slodzińscy - 24-letni Ferdynand i 26·let"
nia Elza Ludwika z siedmiomiesięcznym dzieckiem. Od pewnego cza.su
przebywała tam również matka Słodz.iń
skie-go.
Słodzińscy pobrali się przed czterna
stu miesiącami. Już w pierwszym
okresie pożycia małżeńskiego wynikały pomiędzy nimi częste spory. Młoda
kobieta pracowala jednak w tym czasie
w fabryce, a ponieważ mąż, jako tkacz,
również nieźle zarabiał, nieporozumienia nie dotyczyły nigdy spraw finansoŁódź,

1

w pierś przeciwnika

z bólu cZJłow!ek, pochwyci!~
martwe !dziecko w .ramiiona i pobiegł z
nilem do pobliskiego VIII komisa:::ij-atu
Gdy zaprowadzono go do dyżumego przodownti'ka,
padł przed nim na pOdłogę, wybuchając
płaczem.
Poillcjia wezwała do dzri·ecka pogotowie Kasy chorych, którego lekarz stwi1er
uam~w
za 'kM
8
Os~alaty

1

Krwa wa w a )k a z b a n dy t am I.•
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spadł

·
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powiesił żonę.

B. przodownik

- Patrzcie, czy tak postępuje dopra matka i żona?
Gdy nadbiegf o kilku lokatorów, Sto
.lzit1ska chciała wzia.ć dziecko i uciec z
ionm, lecz mąż przemocą wciagna,ł ją
do pokoju i zamknął drzwi.
- Zostaniesz w domu I - zawołał.
Kobieta z dzieckiem na ręku stanę
ła przy oknie. Czyniła wrażenie ja.kby
się już uspokoiła. W chwili, gdy mąż
zbliżył się do lampy, by zapalić papierosa
usłyszał J>l'Zerażłiwy

piecu.

Matka

~chodowa,, walając:

krzyk.

Odwrócił się i ujrzal swą żonę,
'stojącą z dzieckiem na parapecie okna.

Wilno1 30 września.

godzinach popołudniowych ro
w Wilnie wiadomość o ponu~
rem morderstwie. - Były przodownik
policji Bolesław Piekarski, zwolniony ze
słmJby za łapownictw<>, a następnie osadzony w wie.z:ieniu za usiłowanie morder
Diiś w
zeszła się_

Wilno, 30 wueśnia •
Zarejestrowano tu wy;buch epidemji
T.ekiowa jego zastała swą cór.kę nie szkarlatyny. Władze tutejsze poczynił;"'
żywą powieszoną na piecu. Zbrodniarza odpowiednie kroki celem izo.lowa.nia cho
rych dzieci.
aresztowa.n«

więzienia.

Strejk w ZagłębiuDąbrowskiem
w razie

Szkarlatyna w\VilniB.

lstwa, dziś zamordował swą żonę. Helen~ Piekarski ożenił się przed c~tcrema
m i esiącami zaraz po wypuszczeniu go z

I

nieuwzględnienia żądari

górników.

-

Aresz.to\Vano w Atenacli Jdlku oficer6'.Y,

oskairż.onych
nej. Między

Pangalosa.
-

Rząd

o prow.adzenle akcji konspiracyjsię

Sl'll

wszczął ż-ywą akcję

pn;e·

aresztowanymi znajduje

finlandzld

monarchJstcm rooyjs!kim w Pin.laud.il Szereg
osób are%towano za orga,nizowaJllie s~ prze
gór- ciw sowiciom. Trzech rosjal!l - mooarchl511:6w
wYdnlo•no.
cłW

niu ogólnego strajku metalowców i
Sosnowiec, 1 października.
Nie zdążył jej zatrzymać, Młoda koników Zagłęlbia Dąbrowskiego.
wydziału
·
cl
Odb
bieta runęla z drugiego piętra na po~~~~~~~~~~~!
·~~~!~~~~!·~~~~~~~~~~~~
.
~&ę~~~~~~
dwórze. Na wysokości pierwszego pię wykonawczego centralnego zw. górni- ::
ków, zwołane w związku z odrzuc~nit~m
tra
p:zez. przemys_łowc~w i!?rniczych Zagł~zaczepiła się o druty tefefooiczne
pociąg.
i ·wypuściła z rąk dziecko, które spadło b1a Dąbr-0wsk1e1go ządan e przyznanie
pod wyżki.
na bruk rozstrzaskując sobie czaszkę.
sabotażowa w Małopolsce W schodnie.i
Ponieważ matalowcy zatrudni.mi w Zbrodnicza akcja
Po sekundzie i nies2.częsna matka
Zaigłę1biu Dą·browskiem identycznie sta· unęta r1a kamienie.
Osfa:tnio dokonano zamachu na linio
Lwów, 1 października
Lokator ·tego domu 0 p. Nafu, który wiają kwestię podwyżki, za:;:w. d~a na poW wo;cwództwie stanisławowskiem telefoniczne i teleg raficzne pod _ Śniaty~ ·
uchwała, c„ do zauważono w kilkunastu. miejscach no- niem. Zwalono na ziemię 7 słupów. Pod
·.vydziału
?,najclv\'. at siię podówczas na podwórzu, siedzeniu
Jatychmiast pohi1egl do najbli.isz.egio k-, wspólnego wystąp i enia p-0leg-.ją::cgo na we wypadki sabotażu. Stwierdzono, że Kołomyją patrol policyjny preytrzymał
:ionu, by wezwać pogotowi1c. Po kiilku l przedstawie.niu przemysłowcom postula wszystkie one byty
zorganizowane na torze kolejowym kilku ucznigw gim
,ek m1da0h Ila podwórzu ZJ1.alazJ się ró-ltów swych1 b. w razie nieuw~ględnien:a przez centralę, która opracowywała nazjum, którzy nieśli Qrzyrz~y do pił-o
ich do dn ~ a jutrzejsze·go, na proklam.owa- plany i wydawała zarządzenia.
,q1'. cż Słodzański.
wania żelaza.
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Jak się zmieniało i przekształcało z biegiem stuleci
wewnętrzne urządzenie

zamku królewskiego.

i ozdobą komnat byly srebra. Na kre• drć.towych skrzynek - otrzymują beldensie i stolach widniały wspaniałe ta- kowanie, dzielone ramami na wielkie po
ce z wypuklemi rzeźbami, puhary, roz- Ja geometryczne; szczupła dekoracja
trubany, miednice, zegary olbrzymie z komnat obrazami i portretami zaczyna
postaciami ludzkiemi naturalnej wielko- się pod tym względem ogromnie bości, oraz mnóstwo im:iych sprzętów src 1gacić·

Wczoraj przybył do Krakowa i zana Wawelu prezydent Rzeczypospolitej. Wysiłki, aby zamkowi
krakowskiemu
przywrócić dawny
blask i znamiona dawnej świetności wydają c<>raz lepsze rezultaty. Lat kilka
jeszcze, a wróci do pierwotnego stanu
ten symbol przeszłości, promieniojący
blaskiem kultury i wysokiego poczucia

ztony z kraju i znajduje się obecnie w
Muzeum królewskiem w Stockholmie.
Z innych port~etów królewskich, jakie zdobily Wawel w epoce baroka, a
jakie w liczbie 30 dostały się później do
obcych muzeów. można wymien.ić Wla
dysława Jagiellończyka, Ludwika wę
gierskiego, jego syna, który zginą pod
Mohaczem w r. 1526, Zugmunta Starego. żony Władysława II węgierskiego,
Jana Kazimierza, malowany przez słyn
nego artystę gdańskiego Daniela Schul.. tza itd.
świetność komnat' wawelskich pod:rriosly nietylko obrazy. Ze stropu sal
spuszczono orły, ·które za najmniejszym
powiewem poruszały się, robiąc wra·
żenie ŻyWych; umieszczono wielę broni i zbroi, ustawiono okazale meble.
Tak .wyglądał M'awel w okresie roz ·

mieszkał

piękna.

Jaki ongi, w ciągu stuleci, miało wy
Wawelu? Jakie było u,·ządzenie siedziby królów polskich?
,(us-tosz zbiorów wawelskich, dr. Marian Morelowski, po żmudnych i wyczerpujących studjach odtworzył drogą
rozwojową Wawel, a specjalnie zajął
się jego wewnętrznem urządzeniem. To
też z jego obszernych wywodów na ten
temat godzi się dziś - podać w streszczeniu najważni·ejsze fakty i dane·
dąd wnętrze

kwitu..

~":·'

Co się stało z temi wszystkiemi
przedmiotami urzędzenia wewnętrzne
go z czasów średniowiecza i epok pGtni ejszych, t~mi tkaninami, obrazami, me
blami, srebrami, zbroją i bronią, które
zdobiły ongi rezydencję? Nie wszystko
pochłonął czas... Wiele przedmiotów
drogą rabunku wywędrowało zagrani- ·
cę, do obcych dworów i muzeów; są
też przedmioty, które przesz~v w posiadanie ludzi prywatnych w kraju i zagra

-i
i

II

n:cą.

I

Na Zamek wróciły arrasy jagielloi'1skie. Wrócić natomiast wihny również
· l"rrne inne przedmioty urządzenia, o
·:ró.ycb wiadomo, że prze.O. st111~sJami
~c b!U; ~ ~iL w.cl~i.__,
-- -

fotele. darowane Wa'welowI t>rzez arcli· Pr.

Mączinskiego i

szata w stylu pól

nocno-niemieckim.
~

.

~-

·

Na pierwszy plan wybijają się dziebrnych. Rozmiary tych sprzętów nosiły na sobie wybitny akcent wschodu. w la Dolabelli (którego obrazy możemy
;Przeciwieństwie do cech zachodu, uzna- podziwiać do dziś dnia w kościele · Do1jącego wielkość

wyrobów

srebrnych minikanów w Krakowie),

przedstawia-

jące bitwę pod Ktuszynem, zdobywanie
~ ł L" • ..:. ~ ,=
!lu-V
. ·..t • I najwyżej półmetrową.
...,za: a uo1enuersKa z ""- II. w„, a n~u ru.ą
Pod koniec 16-go w., a mianow1c1e Smole11ska przez Zygmunta III. hotd ca

portret Barbary Radz1w1lłoweJ.
·· ·•·· ·· ·· · · ·· · ·· · · · · · · · · · ·· · · ·
Czasy średniowieczne, epoka, nacechowana duchem surowej religj.jności,
wycisnęła swoje piętno również w architekturze i urządzeniu Zamku na Wawelu,. Sale szczupłe, mroczne, o mał:v.ęh okienkach, ławy kamienne, skrom
na liczba obrazów treści religijnej, meble gotyckie - oto rzut oka na Zamek
VI surowem średniowieczu. Cechy budownictwa tej epoki noszą do dzisiejszego dnia komnaty części Zamku, zwa
nej Kazimierza Wielkiego.
Początek 16-go w. sprowadza renesans, a z nim ideę radości i bujności ży
cia. Niewielkie dotąd komnaty Zamku
rozprzestrzeniają się, a duże trójdzielne
okna wpuszczają snopy światła. Niema
nadmiaru fragmentów rzeźbi-arskich; ca
lą uwagę zwrócono na ozdoby architektoniczne.
Renesans to ep<>ka tkanin. Obwieszono niemi ściany wszystkich komnat
wawelskich tak gęsto, że np. w sypialni
Zygmunta Starego nie było widać ani
skrawka wolnej ściany. Jedne sale dekorowano brokatami zlocistemi, inne
czerwoncmi lub niebieskiemi (poniżej
malowanych, fryz;ów), jeszcze inne styn
nemi arrasami jagielońskiemi (roboty
flandryjskie). Pewi,e n włoch, obecny
11a weselu królowej Bony w r. 1518, ~\ri
dział już wtedy na Zamku rzadkiej pięk
ności arrasy w liczbie kilkunastu, o których stuchy później zaginęły.
Na Polskę, stano\viącą pomost mię
dzy wschodem a zachodem. oddzialal
bardzo widocznie duch wschodu, który
s&edf drogą przepychu właś11ic w kierunku tkanin. Obrazów spotykamy tu
11ic·wiele. Rachuuki Wawelu z czasów
i'.yg·munta Starego wymieniają za.ledwie J8 sztuk. Ró,1,:nież mebli bvło
niewiele.
·
·
Natomlast pra\vdziwem bogactwem

po wielkim pożarze Zamku w r. 1595, rów Szujskich Żółkiewskiemu itd. ·
Na ścianach komnat wawelskich za
Wawel wkracza w Okres baroku, znamionujący zamiłowanie do kontrastów wisly olbrzymie portrety królów poli niepokoju w architekturze i malar- skich, jak Zygmunta III na koniu, natustwie. W spokjną dotąd budowę z ka- ralnej wielkości; co do tego obrazu -nie
mienia i cegły "\vchodzą masy marmuru ma jednolitej opinji artystów współczes
białego i czarnego, olbrzymie sumy idą nych, czy jest dziełem mistrza Rubensa
na sprowadzenie go z zagranicy; stro- czy jego ucznia Sutmana. Obraz ten w
py - w miej~~ dotycb,~zasowych kwa _c_z~s!~ inwazji SZJ".:,ę_gó_w z9stal :YIY,Wi~-

j f ragmen

1

Lóż.ko

mahoniowe, dar prof Myclel·
sk_i~go.

''11: przed sala „poselską" -1~(1cfc p\cc k8flowy z zamku w Wiśnimv cu'. ąbok szafa polcnoc110-11!emi:e~r~. wy,
pożyczona z zamku w Poznaniu. Na ścianie arras jagielloński__, jelet1-jednoróg".
·
·'
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W I EC ZOR NY

Utopiła nie~owlę

wkuble z pomyjam·i.

Zbrodnia uwiedzionei
Sąd s~azał ją

na rok

Łódź, 1 paździ.ernika.
Łągwa, robotni1ca
fabryczna, od roku już była zaręczona.
W kilka muesięcy prz.ed ślubem, gdy poczuła, że znajduje się w błogosła wiionym
stanię, zwi,erzyła s i ę z tego narzeczone-

pieniądze

wca!~

n;e

uszczęśliwiają

człowieka,

t>:roceuty...• ·

tylko

wybnchnęta

ptaczem.

- Przysięgam, że byłam ci wterna !
Zlituj się nademną !
Na-rzeczony nie chci a-t jej jednak U·
wierzyć i zenval
z nią wszelk!~e stos1mki.
Antonima ztlecydowala się wyjechać
1

-

mu.
Widzisz, Róziu,

więzienia.

Dz1iewczyua

18-Ietnia Antonima

-

służącej.

Już ddldawna mó,v 1i'ą mi, ie mnie z Łodzi.
zdradzasz - rzek! -- nie mam pew'tloś
Zai1nstalowa!a s1ię w P.i'Otrkov"·:e,
ci, że to joest moje dziecko.
gdzie zosta:ta służącą n pani Iiele11y

l

Marjański:ej.

Bandyta

wspólnika i przyjaciela

zastrzelił
poczem trupa jego

'

'

wrżucił

R.oziwiązani·e
nastąpiło w s.ienm:u.
Chlebodawczyni. która wówcz;:is s.pala
nią w jednym pokoju. szybko ubrała
się i po!Ji.egf a po akuszerkę.

z

.

do warty.

Gdy powróciHa po upty\14e ki!k1mastu minut zauważyła . ż.e d·zkcko zinaj·du}e się w kuble z pomyj.amh.
Noworodek byt umi.eszczony w wiaPokłócili
drze w poz1ycjl stojącej i z wody wysLódż, 1 października.
Dowiedziawszy się, iż posiedzi przez
- Maryśka jest moja - wołał, wa- tawa'l czubek gf.o.wy.
_::._ Coś ty zrobHa z d:Z!i>
eck:+em ?. - zadwoma tygodniami z rzeki dtuższy czas w więzieniu, zawolata:
ląc pięścią w stół - i nikomu j·ej nie

slq o kochankq, która wydala policji zbrodniarza.

Przed
:Warty pod Częstochową wyłowiono
zwłoki mężczyzny w stanie rozkładu.
Obdukcja lekarska wykazała. że został
zamordowany kHku strzalami z rewo!weru, poczem wrzucono go do wody.
Byl to znany policji bandyta i włamywacz, Gajewski.
:energiczne poszukiwania mordercy
prz.ez dłutszy c.zas nie dawaly konkret.nych rezultatów.

Przypadek- wróg
t
"'
/ przes qpcow.

Dopiero przed kil''"' dniami ujęfo go
.,,...
w
\V okolicznościach przypadkowych·
~z.ęstochowie zostało dokonane wlama
ne do m\eszkania jednego z kupców.
·~ .związku z powyżs.zem policja przep
J>n'Wadzila rewizję w melinach złodziej
s~h i ujęła szereg grotnych przestępc~ mi~dzy innymi znanego bandytę
Fr~ciszka Kowalczyka () którym wie...._ .
· 'b ł
>l 'kie
dz,~·
z.e swego czasu Y• S1.lO m m
!Ja31Wsk1eg<J.
.kk się okazałe. Kowalczyk dokonał
tzegrwiśĆie kradzi•eży.

L\mieszkal bowiem z pewną niewia
sta.. "Vielce popularna, w półświatku czę
~hwsldm., która ck>magata się od
megowiększycb

sum na stroje:

.

Baidy:ta posfadal 'WJ)rawdzie ucmlany ka>ita:lik, lecz gotówka wyczerpała
się sr-rbko i by móc spetnić jej wszyst1tie achcianki, na własną rękę zorganjzow~t wyprawę.
Od osadzono go w więzieniu,
chank straciła zupełnie głowę.
Pe nego dnia zatrzyJllała na ulicy
jakieg policjanta, którego spytała, czy
Kowalczyka nie wypuszczą wkrótce
wclność.

TEATR MIEJSKI.

Inłś dwa -pi:zedsitawJenia:

niech już tam

zostanie

wotafa

ustąpię.

gorszą zbrodnię.

prz,erażona

kobieta.

Okazalo się, żie niemowlę ży'ło jesz.ezie.
Wartą.
Stwierdzono na podstawie informaWezwa:no lek.aua, lecz pomoc okazała
cji k<>nfidencjonalnych, iż słowa dziewOdy więc zwrócili się do niej, by się &późnii'ona 1i o świiole dz.iooko wyzio,
czyny n-i'e byty pozbawione konkret- wybrała jednego z nich, oświadczyła im 111ęło ducha.
Wyrodną matkę aresztowano ] osa•
nych podstaw.
by sami to rozstrzygnęli.
·
I oto· następnego wieczoru w knajpie dzono w wię'Z'iienłu.
Wczoraj ·malaZJla SF(f pr'Zed piiiotlrkqw„Piękna Maryśka".
przy wódce omawiali gruntownie konskim
są<l!em okręg()\vym.
Kowalczyk zamordował bowiem swe flikt mitosny. Nie doszli jednak do poNiie. przyzp.ala sii1ę ldio ~br·odnń, lecz }ej
g-0 przyjaciela z lat młodzieńczych Ga- rozuKmienial. Gkdy wracali o świcie do do
jewskiego. Dwa1· band·uv··i
nle rozstawali mu owa czy nagle zatrzymał przy- w:iina została dowtedzi-ona przy pomocy
„~
jaciela.
świa4t6w.
się nigdy ze sobą. Wsi>ólnie organizo_ Pytam cię po raz ostatni, czy nie
Sąd skazar Łągwę na rok 'Wffę.?Jema.
wali wyprawy, przy podziale łup6w
'
dochodzi1i zawsze \Io porozumienia i ko ustąpisz mi tej dziewczyny?
ledzy po fachu stawiali ich za wzór ide
- Nie -. padła odpowiedź.
alnych spólników, którzy nawet w wię
W tej chwili Kowalczyk wydobył z
„ ·
zieniu siedzą razem.
kieszeni rewolwer i kilku strzałami poPr .
· .
łożył go trupem. W celu zatarcia śla1
Z!Ja.zne stOS!lDKl ułeg,y radykał- dów zbrodni zaniósł zwłoki na brzeg
()żywienie na .giełdzie
neJ zm1ame .z chwilą. gdy· w grę weszła Warty i wrzucil1'e do wody poczem
ł d • • k• •
kobieta. Obaj bandyci zakochali się w udat się wprost do kochanki.'
\
Z O ZleJS leJ. ·
. .
meJ PO ~~·
•
. . • - Oaje~ski 'V:1Yi~hał - oświadczył
:W,oJ~J$ł•wskienui . „ ~aimoWi, za'!l. - Dzielnn.y się forsa.. to możemy 1 JeJ - ustąpit mi ciebie.
.
prz;y uhcy Piotrkowsk1e1 nr. 14 sk.radztt»
lmcbankę m~eć na spółkę - Pl'OPOOODziewczyna po kilku dniach domy- '1!' z ·kan~oru· .Przędzi jedwaibnej. wartoś..
w.ar Gajewski.
ślita się jednak, że go zamordował. Ko- c1 1500 złotych ·
·
Kowalczyk nie chciat jednak słyszeć w~lczyk żył z nią zaledwie kilka tygo. Szczygiels.ltjej Józefie~
za1Jl. prq
o tern.
.
dm.
ultt.cy Plott"kQWski~j nr, 258 skradziono
·
ir6znych .rzeczy, wartości 1'700 złotych. ·
·
.
.
iZyl~a':1 ElJSU, zam. przy ultc~
L~tonnerskie1
nr. 7 skrad~ rower warto~
U
U
ci 200 złoty?h ~owa1~1uemu
Ickowi.
ł f k •
•
„
ł
.
. b zam. przy ulicy Z1elone1 nr. 5.
Y Y Un CJOR8fJUSZ poczty grasowa \Ye WSzysłklC
i\Vlłodatwczyk Stanisława, zam. prz;y
większych miastach Polski.
ulicy Kiilińskiego nr. 89 skradła Jtlbum
z pocztówkami, wartości 80 złotycl:t, Poe
Lódź, 1 paźdZJiiernika.
Bartenhac!,ra airesz!OW~~- Podczas Bohdano:wi, zam. przy ulicy Si,enkiewiW ubtleglym rDku na ter.ente ca:łej sledztwa ośw1.a.idczył, ze p1enttiądze nade- cza nr. 35.
.
Pois:~i. międizy .tnnemi i w Łoditi, gr!ł'so- sła·t mu niejaki Mętdlrzyk z Królewskiej
Zakrzewski Feliks, i Zakr.zewski Jówa~ fa1szerz prze·kazów pocztowy<::h fiuty, który kupił u rui-ego trans1
port śwlń. zeł, zam. przy ulicy 28 p. Stu. KanlowŁuikomskfn.
'
Dochodzten~ stWJ.Derdtzilo łednak, :.ż skłch nr. 32 skradli na Zielonym Rynku
Jako były furrkcjonarjusz pocztowy z ł:.ukoms1Jd, występuja;cy pod pseudonl- 50 klg. ce-buli, wartości 18 złotych, Milmem Męcl_rz:Ylk, przyjechał specjalnde do sztajnowi Majerowi, zam. przy uli:y Fran
łatwościia. zacilerat ślaJdy swej 1dlzmlalJ?d·otrikowa,
by odebrać p'fenią.dze, które ciszkańskiej nr. 48.
1
nośClil 1 w dużej mi1er~e utr.uidlniat pościg .
Bart.enba'Ch
otrzymał na poczci!e f za faZmrenlat on sta<łe mfejsoe pobytu, to też
po ipew111ym czJasi'e rui:e byto już w kraju tygę zapfacit mu 1200 z;łotych, poczem
Podróż z przygodan1i
większego miasta, w którymby nde do- wyjechał do Łodzi, gd7Ji·e przeprowardl:ziił

Dramat nad

prz1·d. wyb'arami

I

Iro-lb
nar

A więc

-

Uroczej Maryście byto właściwie
przez cale życie. Nie mam zamiaru cze
- Urodz:Ho s+ę martwe, więc wyrzukać na niego kilka lat, więc mogę po- wszystko jedno, a1bowiem obaj bardzo dlam je do kubla.
wiedzieć, że on ma na sumieniu jeszcze się iej podobali.
Pani Marjańska wydobyta je z wody.

·paIszerz przekazow
, po•ztowy•h
I·

o godz. 4 po pe>ł.
Uu.gie przedsta'Wieni:e dla ml-Od~iety szi.koluei,
k:t6rem dmy będzie po raz 13-ty „KSiiąże
• Ni.ezlomny1'.
.
Wieczorem, po raz drugi po WYstawieniu,
laśń chińska Klabunda ,,l(redowe kolo„ z Lu~eńska. łforecką, Wosko"Wskim, Kijowskim i
lrodniewkzem w re>lach naczelnych.
podobną operację.
Jutro, w niedz.ięlę, o godz. 4 Po pC>t. po raz kona;f osz·ustwa.
Z kolei gdwiedż1il Bialystok. Mi1ejscoJrzedostaitni pr.zed zejściem z afisza „Książę
W si,erpni111 1925 roku do Piotrkowa
wą
pocztę uprzedzono jednak tclefoniiczliezłomny". Ceny popularne {od 50 ~oszy do nadeszło s;ield'iern przekazów potztowy;ch
Jecliał p. Zakrzewski Fabjan z Byd(zł. 50 gr.).
z Królewskiej Huty na SU1111ę 6480 zł-o niic o· możHl\vej wizyoi'e poszukiwanego goszczy do Łodzi i zahaczył, niestety, o

......„ ......„.
RatuiGiB

pi

włosy!

obywatela bydgoskiego.

tych, adresowanych na nazwisko Jama
Bartenbaicha.
Adresat podjął nadestane pierlli'ąd21e.
Dop&ero po k:Iiiku dniach wys·zJo na
jaw,, iiż '\l.l'ISZYstkle przekazy byfy sfalszo-

Nawet zupeh1ie fy!si mogą odzyskać
e wlasy, użY,Wają'C balsamu na po- Wa!ne.

rost włosów., który za.pobiega wiypadainiu, nr.szczy lupiei, u:suwa swędzenie
gło"WY d t>obu<lza ~ do ~·a obumarłe ce-

bulki włosów, i:ów.nież krem przeciw
piegom, k•tóry w .krt~a dni usuwa pieg.i,
żółte plamy i. i:nm.l łl'i1ec21ystośoi twarzy.
Do nabycia w Składzie Aptecznym tt.
łiermali'łla, Piotrkowska 11.

Lekarz-Dentysta

'· btnirka~Kabanowa
P-OWróc_iła

Kollstant:vnowslla 9, tel. 33-53.

•

fałszerza. Ujęto go w chwlit'i., gdy sam
pod1ejrnowat większą sumę. ŁukotnlSkiego {)Sadzono w wilęZJi1 enlu.
Wc21oraj znala:zf si'ę przed pii'otrko~
sld.111 sądem okręgowym, który Po roz~
1:i,naż;et11itu sprawy skazał go na cztery Iata

więzienia.

Z6B·letniegorezultat
starcakuracji
rzeźki męźczyzna.'

Kutno. Niestety, albowiem na stacji tej
postradal'nasz podróżnik teczkę, zawie
rającą różne rzeczy, wartości

prz&sztc

250 'złotych·
. Zmartwiony stratą, zameldowal o
kradzieży policji łódzkiej.

Owa nagle zgony.
Lódź1

października.
wcr,o~<łi
r
dwa naiitłe zigony 47-letni Władysław Wo
Wielkąsensację budzi od kilku dni lpo kuracji czuje się tak, jak!by mu uby- tniak ~Zamenhofa 11) skarżył >ię pr:>:ed
domownikami na bóle serca. Nim w~;:.
wiśród · Jicznydt kół swych
znajomych ło trzydzieści lat.
pan J, P., obywatel ziemski. zamieszkały
Ostatniej niedzieli pacjent Steinacha wano lekarza, wyzionął ducha.
Smierć nastąpiła wskutek ataku serw Warszawie.
wyjechał do znajomydi pod Warszawę,

Wspaniały

odmładzającej.

1

iW pogotowiu zanotowano

.
. przyczem całą podróż od·był
konno, cowego,
P an I. P . przed ki'lk oma m1·.zs1ącan11
kończąc ·ą "'fekt
k
I
·
· h ł d w·. _, · · k 68 I .
1 ..,
ownym s o nem przez
wy1ec. a
o
tt:Uma, 1ail. ot
- etn1
• .:i,... k·1· t a 'k ie1
' ; rue
· mo· ~P
•
W' dsta46-letni Jan Rojza (Pł0<;ka ·18) wraca
· płot , p r.ze'a
J zuu;
5 .oy 'Jczy
rzec. P rzez ca l y czas polDy
u
w
te·
mu
wi's'
•
dok"'"a
·
d
k
·
t
1.
„
d
k
jąc wieczorem po pracy przed Jom~m w
.
cie
""'
c
prze
urac1ą,
emoarpan I . P . b y ł na. k.urac)1 u o tora Ste:- dzi'eJ· , z' e s·kanz·
· na c1ę:LJA1e
· ...1.· d o1e gł'iwo ktcrym zamieszkiwał stradł na~le purnacha
· ył s1ę
·
ści wątr'łbia~. Po kur.acj.i powrócił ja- tomność. Przechodnie przeniesli go k

Obecnie, po powrocie z Wiednia, sfa ko człowiek zupełnie zdrowy.
miesikania, do'kąd tez wezwano lekarza
ry człowiek przeistoczył się w pełn~go
Kuracja odmładzająca, odrodr;iła ~u- ktcry stwierdził z;gon. Przyczyny smierene11~ji, rzeźkiego mężczyznę. Pan I. P. żyty wiekiem 01"1ganizm.
l:i nie ustalono•

Str. 4.·

ł EATR

REWJI

Z

11

IRAZ

udziałem

nowozaangażowanego

REW Jl

zespołu

wystawiona zostanie dnia 1 października
rewja pióra EDWARDA REJA p. t.
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WE'±

,,DLA DOROSL YCH''
W PROGRAMIE:

„APASZ"

bomba

śmiechu w

1

odsł.

„W ARESZCIE". skecz

w 1 odsł.

HUMERA SOLOWE.

z!~!~~~~t~!E,~!~~-

A

ginalnym repertuarze.

ś~e! ~ś~r~ ~su~e!.

TRIO SZYMAŃSKICH
Tatce salonowo ekscentryczne.

•

a L. ~RAOERóWNA
A
PIBSSilłiDi
Piosenki i pie&nL
DUET MELERWIL
EDWARD REJ

??

??

•

Kreacle tancerne.

Kawały

Kierownik art.-lit. EDWARD REJ.

W salach Grand-Kina

Filmy z

życia

„smoncesy".

W salach Grand-Kina

na rab1nack1m ekranie..•
---i:cN:--„

Dwie córki do

wynaj~cia •. ~

Pan K. - szuka narzeczonych dla swych córek,

ich

Pomysi.
Gancega1 pall papierosa.

Pant Gan.cei~al siedzi przy aparacie
rad-jowym i łap.ie fale.
--.... Czy ·wiesz, złotko, że ty mówisz
we śnie? ... - pyta Ganceig.11.
Pani Gancega1 .b le-dnie, jak kandydat
endecji po ogłoszeniu wyników wybo-

rrnv.

_, Doprawdy?„.
......: Niestety... - odpowiada Gancegal
- Budzisz mnie ciąigle w '1.')Cy
:)Wemi
bredniami„.
Pani Ganceg.al z wietkiaj!• zdenerwo
wamia zaczęła łapać 'IW arsz.awę ;ia krót
JP.ch falach.
•

Pan Taubelkraut sied~i w foielu.
Pani Gancegal siedzi na iet~ ki>la"lach:
~ t <:n 1powied~iał 1 ż~ ja mówi'> WE.śni~.„ Wogóle on mni~ os~:i.t'lb podej:-.-e
wa .. C'J będzie? ..
Pan 'I aurbelikraut Zibliidł j:'ł.k f.nieźne
pola A!aski.
Nagle wpadł na pomysł.
S:::.qnął jej coś do t1 ! 1lJ
Pani Gancetal klasilęh radosnie w
:-ę::e.

-

Pat'ł

Gancegal leży w lóżku.
!ani Gancegal leży w Tóżku.
- Czy śpisz? .. - pyu„ (~a1u.·eg:\l,
Pani Gancegal nie oipow1ada.
Po c!z~eJięciu Jninttt41-i!h oani Ganc.~
fai z:lc~.yna mt'uczeć pl)d no~en;..
Gancegal nasłuchuje,
Sły.szy wyraznie:
. - Nie - nie - foraz . nie - jutro
wieczorem - gdzie - nie - lepiej w
parku Sienkiewicza - tak - przy bra„
mie - o ósmej - tak ·
Nazajutrz o godzinie 8-ej wieczorem
Gance,gal czekał · w zamknięt~m
aude
przed parkiem Sienkiewicza.
Czekał tam mniej - więcej
dwunastej.
W międzyczasie pani Gancegal 'l panem Taubelkrautem spędzała sfod:kie te
te-a-tete w iednvm z łódzkich hotelikilw.
Ku-ku.

Bezdzietne małżeństwo poszukuje w centrum miasta

ume~lowane10

pokoju
z uiywalnością łazienki.
Oferty sub „I{. t.:• do administracji Republiki.

ślubie

wolno mu

gdyż
będzie ~ ~ię ożenić.

Patt Wo1f K. ma już pnesdo plęćdizit~
L~, 1 paźd~entika.
Powiada'.l'ą, że dlowclpy, dyskrectyitu- slą;tkę i ośmioro d~i. Pięciloro zawarto
jące instytucję małżeństwa są już nuidlne już zw'.iiąz,k;i małżeńsikre. W domu pozoeszicze dw.te córki 2 syn.
ł bezicelowe. Życie cfowOOizJi czegoś stały więc j1

Przed si1edrniu mi>esiącami i>atlli K.
przeClilw1rtego. Zama'ło j•eszoze kpin
na temai ma!l-żJeństwa i teściowych, naz- wyz.i!anęla duclla.
Zdawat>.0by się, że tak zaawan.sowabyt pobłażl'iwa jest satyra na ż.o1ny, trójkąty mctlże11.side 1 ~rnne przyjemności do- ny pod względ:em wieku wrl'oWlie.c zremowego ogndlska. Ludz.ie niczego sd'ę nie znnu1e tuż ~ wyka.zywania swe:g-0 talentu _erotycz,nego, lec;z pan Wolf K. był
nauiczy}j i
~Jnlnego zldlan.ia.
w dalszym dląiu p0pełniaią głupstwa
W pól roku po śmierot pierwszej ż-0jak nasi waipra-pradziadkowCe.
ny 21a pośrednlilctwem swatów począt Siłę
Ozy zmrniejsZ1Yła się przez to filczba zalecać do młodej wdówki, posia:daj.ącei
za\vriieran;vch corocznie małżeństw? Czy prócz .ur-ody galanteryjny sklep na Noprzykłady od'Stręczyły kogokolwń:ek od w-0mieiskiej
•
żen.itaczku?
Mii'ędzy „mlodyimi" na'Wlązata się serNic nie pomoże. M1imo jawnego ni:e- deczna n1ić przyjaź'lli, która oot.<l!tniioprzebezpieczefrstwa ludzi1e bę'd'ą siię nadał rodz:ilta stę w serdeczną i - bodiaj-że nawręcz.1

żenlilć i: ża.dine ){pilfly afl<i przyiktady, Mustrujące groz~ instytucji! matż.eńskiiej,

odlstraszą d1ch

-Od po1>efntema,najwiięk
szego gfop.stwa.
Co tu zresztą mówiić o młodszych,

nie

u1loo„oświiadczonych mlokosach, widzą
cyich w małżeństwie pO'le dl(} ekspery-

mentów, gdy nawet

ludzie starsi

dają silę złapać

sw~tów.

na

wędkę
r

wet-

wulkaniczną miłość.
Gdy tdlzleoi dtowiledzii.aly Się o mimiarach ojczułka, w domu powsta~ gwałt.
...... Co? I.. Ojciec chce się żen ie? .. A
. c ó1:it1
1 '•?
•
my ? .. D w.1ie
•••

-

Gwiżdże

na was .•• -

odparł

fiifo...

zof.1iczndie mi:ster Wolf K.
·Gwizd ten roz1egl się glośnern echem
o ściany sądu rabinackiego, dokąd śch\-

•

•

D\Vl\ TRDJKl\TY
ROZGRYWAJĄ TRAGEDJĘ

PIQCIU SERC
NA SZACHOWNICY ARCYPILMU

„USP11ECH LOSU'i

I

g'l!Węro pana K. w
skaindału.

dopiero po

cera- .ziilkwidowanlia
~

Rowalony amant

nie chciał słyszeć 0 cofnięolu zar~czyn
\iicze11!ile
zgod!ził silę ewentualniJe na Z!ł!bezpi~bytu ~rmi.

Córki: nie chcialy

.uwa:żając, że

się

jeldln.ak zg-0dz.ilć,
ojciec o nii.ioh zu-

po ślulii:e
pel'flliie zapomnJii.
Sąd rabilnack:l! :wy,da'ł ww.ok
pujący:

,~

nastę-

- Pan K. może się żenfć, a.ie pod warunkiem, że 1) p0czeka, aż minie rok od
śmierci pierwszei tony i 2) aż obite cór.
ki wyjdą zamąż.
~an K. szuka podobno baT.dzo energii- .
czni.e amatorów na swe córki.
Posag znaczny. No - kto na ochotnika? .•

'

Otantł

si' „.z chlopcam,

a mimo to nie chciał wziąć
rozwodu.
W wiosce portugalskiej Vinhaa

ży...
pr:zystojna wieśnia c zka, J.
neg dos Anjos. Panna Ines miała wfolu a
doratorów, ale specjalnymi. w'l.iglęiami
cieszył się młody syn wójta. Od,były się
zaręczyny , ale rodzice
narze czonego,
zaniepokojeni dosyt dziwnemi p o~łosk a
mi, kursujące.mi na temat ich przyszłe j
· synowej, zaczęłi iSię mocno zastanawi ć ,
czy wogóle możHwem. będzie małżeii;t o
ich syna z piękną Ines.
.
SpTawa przedstawiała się dosyć dra~
stycznie, gdyż po wsi coraz powszi!cline j
zaczynano opowfadać, że narzeczona sy
na wójtowego
je.st chłopakiem, a 11ie
dziew<;;;ryną. Ostatęcznie za radą proboszcza rodzi.ce narzeczonego zabrali In ~. s
dos Anj·os do Li~bony do lekarza,
Ten po uważnem Zlbadaniu hermafrc
dyty oświadczył, IŻe pap.na Ines jest lia'.!."dziej chłopcem niż dzi~wczyną i że w y starczy niewielkikej operacji, aiby zd0cydować jego płeć. Istotnie operacj3. zcstała przeprowadzona i panna Ines pow
róciła do wsi, gdzie do ksią~
miej owych wypisano ją jako Ignacego dos Anjos,
Teraz jednak zaczęła się dopfo;o historia groteskowa.
Ani syn wójh, ani
była panna Ines, oibecme
Ignacy, nie
chcieli nic słyszeć o zmianie dotychczuo
wych zamiarów, co oczywiście wyw obł·
ło łatwo zrozumiałe Z\gorszenie r,ałej wsi.
Napróżno wójt ofiarowywał Igna:.:ea1u
dos Anjos cerkę zamiast syna, tamten
nie chciał słyszeć o niczem.
Przed kilku dniami syn wójta i daw
na panna Ines zniknęli ze wsi, d~ er
pinji pu1blicz.nej sposobność do opowiadania pikantnych historyjek.
Poczę~a
-:zukać, ale bez skutku. żandarmeria
pr.zvpu.<;zcza, że oryginalni kochankowie pod zmienionemi nazwiskami wsied.
li na jeden ze statków odchodząc.ych cle
Ameryki PołudniQwej.

ta

20~letnia,

icr

ł
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Klłł O „IPIPBRI L" Ia s

Dyrekcja kino-teatru „Im perial"przystępując do sezonu zimowego, na otwarcie
arcydz eto filmowe najwyższej kategorii pod tytułem:

·D1ii!

Dlii !. I

Uroczyste otwarcie
sezonu zimowego!

Gretą

Ponątek

przedstawleno godz. 4-ej.

lA~ft(AlKA ~upno !

Dr

,

KOEDUKACYJNA

UKOU HAHll~WA WIUlOR~A !!.~~~ mo~~=.:~~lekC}ekoo l;·••daz

Nadeszły,,

mi:skie
Ubiory
WZDOWlła
te1. 40-25 .
damsk!e· obu •
Specjalista. chorób
wie i swetrv na
skornych 1 wenerycznych teczenie Przyjmuje od t0-12 ':VYPłatę Płotr~owska 37, 111 we1ścle
i od 2 _ 5
światłem, (Lampa
•
•
I niętro
Wschodma 72
kwarc.ew~
podaje do wiadomości, że zapisy kandydatów i kandydatek
' -----PrzV1mu1e
odbywają się w dalszym ciągu i trwać będą do 15-go paź·
m. 19
od 9 do rano
dziernika r. b.
d5 8
Kancelarja Szkoły czynna codzien~ie od 8 do 1 oo poł. •
W.
i więczorem (oprócz sobót, niedziel i świąt) od 7 do 9-ei. I O
Dyrektnr Szkoły: (-) M. SZARKOWSKI
„~

. przy Stowarzyszeniu Po}s~1ch Kupcow.
Przemysłowców ChrzesC!J&n w Łodzi

•

„

Monumentalny film ten obsadzony jest przez najwybitniejszych artystów
J"łissen, Ernestem Torrenc:e, Noah. Beery, R. Haffo em i W. Collierem na czele

"'7IY!""fSiZ

z

wystawia

RA

O

16. ZAWADZKA 16.

tegoż ,

1

gry fortep1·anuwe1·

„

Ul Gdans 11a 45 te1 4O- 2o

snlBliDWC6

u

Tret1>rn szwedzkie
damskie 31.00
Kwadrat ryskie
25.00
"
Gentleman
24.00
"
Pepege
20.00
,,
~n.iegowce dziecinne Od Zł. 15.00

...

L E

...............................

cz NIC A

Hoo~·l. ai11n~de.r

KALOSZE: MęsKie, damskie idzie cinnt>

lekarzy specjalistów , g~hinet dentystyczny przy Górnym Rynku.
_

Skład śniegowców

Piotrkowska 294, tel. 22· 89 Dzielna Ne 9 •
przy przyst11nku tr11mw. pabjankklch)
28-98.
orzyjmuje chorych w chorobach wszyst- Tel Ng
kich specjalności od g. 10 rano do 6-ej Choroby skórne,
po poł. Szczepienie ospy, analizy (mo- weneryczne i mo·
czopłclowe.
rzu. kału, l<rwi, plwocin etc.) operacje
Przyjmuje
opatrunki.
Porada 3 złote. Wizyty na mieście od 8-IO 1 od 5-8

i kaloszy

„FANTU LIS"

w Łodzi, ul. O~rodowa ~!' (r6g tłowomiejskit:„,.
Sprzedaż

Zabiegi i operacje od umowy.

.

fl.eka"Hrzo-dreontwmia[l
.
przyjmu1e w lecznicy przy ul. Piotr·
kowskiej 294
codziennie od godz.
2:.-7 wiecz.
~_..-AkAtut.ul

Kąpiele Le~~::~o~~pą ..-~

domu Rzecznznawca
w eleganckim
z wytszem wyk
centrum miasta
w
przy Inteligentnej sztakeniem ·konJrol.
rodzinie do wynaję svndyli:. przemysł,
cła od 1 paździerm wykonywuie wsze!·
ka r. b. Adres: Al kie cz~nności buKościuszki 57, m 18 chalteryjne. bilan(Il piętro lewa ofi- sowe i rewl7.yjn11,
cyna) Obejrzeć mot oraz naucza w tym
na od 11-2 po p; zakr~sle. Zaorowadza 1 prowadzi ksle
gł ewentualnie zJtem
·

1>

no1n~A ' ~:e§~~n~a cl~:~"k~i

u~

wiednią osobę, gwą

~3!i
~~t~:=l~~a p~~i~- BIURlll~l A r~Hllk\·1erHol~'a
~'.etlR~:~~~~~;Ni~~J:ti~~~t:~~~~~°;
w :~~~~~!~~!
w

również

na weksle
kupieckie.

niedziele i świeta do godz 2 oo oo!

rantując przytem
k
tk
z długoletnl4 prak- Ab 1
on· zupełną samodzleI·
so wen ~
tyką w Pl'2ędzalnl,
ność. Informacje tył
serwL~orb
obeznany dokład-

nie z biurowością I
wszelkiemi czyllllOS
ciami w podobnem

przedsiębiorstwie

w

ips

WZnOWifa

lekcje gry

•
f t •
emanowe1
or
1 · '. .

ko w pi11tki, soboty l n~ct'ziele od 6
do 8 w. Piotrkow·
ska 183 I p,

poszukuje
Miss Mary !!iv s
odpoUJledniego
l'I Enr,lłah, French
stanowiska,
Pierwszorzędne re· S1enk1ew1cza N! 37, and German Iessons
m. 40, Zastać moż- Tra u.tła 2 l flr
ferencje. Oferty
•
t '~
sub, „L. 10(}" w na od 1-2 i od
X ~~!'--!
adm. .Republiki" 30 4-5 p,
-

---- - - - - -

-

Szul,e~i~~łd~w~!'~~ła~~~łt~!~~!i~~~~!~ano I ·;iwi~to~· ~ K~nne~neum lD~IHlła fJ aa....
Dom gry w lidiz-Kiosku rnlfił ol•bl'ZY
~. Angorz;o ~ahroniono _na o~szarze TLii-- mie obroty i stanowił ·groźną konkur~nCJl uprawiania wszystkwh gier ha"~ardo-1 cję dla Monte-Carla.
Zgrywali się w nim nietylko kupcy ze
~ych. "\Vład;e poi.icyjne otr~y:na,ły ro~v. az o!.reczę.owama szulern r scigama Wschodu, lecz także ameryka11scy i c!lropejscy tur~ci.
hazardu.
W chwili, gdy zjawiły się władze aby
W związku z tą uchwałą zam~nięto
w Kai;istćl:ntynopolu dom gry, który cd op.iec~ętować kasyno, znajdowało się w
roku iStn1ał w słynnym pałacu rnłtań- kasi,e 50.000 funtów htreckich, a wokół
stołów z ruletką siedziało 516 osób.
skim, Ildiz-Kiosku.
Przedsiębiorca włoski, Mario· Serao
zdołał w swoim czasie przekonać wła
/
dze tureckie, iż zamienienie opusloszałe
go pa~acu na dom gry przyczynił &ię do
rozwo1u turystyki i ściągnie cudzoziemHOTEL
ców do Turcji.
(Traus.-tt• 1.)
. 1p1ns 1ego GRAND
Włoch nie pomylił się w swych rachu Wykłady -0d października.
bach.
Kursy jedno-miesięczne.

Ucmvałą zgromad. zen~a

narodowet?ol

•••••••••••••••...••••o••••••„
SZKOŁA TArłCA

W L• • • k"

Młooy gorntk sląskt umie wywołac na własnem cte e

rany i nabrzmienia krwawe.

Na śląsku pruskim pojawił się niezwykły człowiek, który zapomocą aulosu
gest'ji wywołuje na swem ciele krwawe

rany i nabrimienia.

W czasie produkcji czuwali nad nim
czterej lekarze.
Według opinji 1clc.arskiej Diebel •lesł
typem histerycznym, a krwawe styg:ina.
ty powstają w chwili wyjątkowego pQ<i·

nazywa się niecenia nerwowego.
Szczególne to medjum
Hans Diebel. Liczy 26 lat i do niedawna
JOO.............................~~~~............................................CllJDC!Daoa
był 'górnikiem.
Przed kil.ku dniami popisywał się w
jednem z berlińskich vąriete. Diebd ska
leczył się nożem w lewą· rękę, po::zem
cł\oroby wewn~trzne
zapadł w trans.
przyjmu;e od 4--6.
Po upływ.fe 10 minut, takie sa.Ill() ska·
leczenie ukazało się na :Prawej ręce i na
Andrz<lia 43, t<ll. 64„21.
obu nogach.

Dr. med. Jan P la

~~:r;'.nm~r.~,...;_.i(X"~

__, Czy Julia nosi.la kalczY,k1 owego
wi:edziałem ... Zamknąrazie drz\v:t na klucz~ u- \Vieczorn?
· daliśmy się do MalgoTZaty, która zezna- Ma'łgorzata była zaskoczona tern PY·
A. aMASSON.
1
la bardzo wiiele prawdy, a:le bar'dlzo 'Wlne- taniiem.
Skąd moglem wietlzi· eć o kolczyl- „eh
le równi.eż siklamata.
„ Przec!ewszystkiem sklamala, mówi.ąc Ju'Hi? vVahała się przez chwilę. Ni e \\1i1~
owa tajemnicza nkwi.asta, która pu,y działa co odtpowiedzi•eć. Dla.czegc ?
ż,e
Sensacyjny romrins spółczesny.
Przecież oda sa:ma ubi:erala J ul ię ł
była w odwiedziny, miała czarne wf,osy.
~~
Tymczasem w moiim notcsHm byt ukry-f wkladała jej kolczyl\11, więc czemu -;lę
51) ty żółty wł·os.
wahala? Powód byt.
Nie wiedziala co ja wiem o ko!c V"
To byto pierwsze klamst\vo.
Skąd Maf.gorzata mogla mieć zat!u- A teraz. uiech pan sobie przyporn-1
, iti'e wiedzi ała : czy je zna '. c '"'·
kac.11
A teraz przejdź.my do jej drugiego
ni - ci'ągnąt dalej Byrka - tcn~oment, szczo1:? palec, skoro przed chwHą \vstanic o tern, niie moda o~r „
wicd?:ąc
Nte
gdy Malgonata była z kom1sarzem la z tozka ? ... Potem przeirzatcm szufla- kfamstwa. Owego wieczoru, gdy panujwj.edziicć. Ale wróómy znowu do sio 'c<t 'l
Szpi'.cberg!em w pokoju Julji.
dę, w której Małgorzata plądrowała rzat Julję w ogrodzie Kasyna, ona ni•e
Pamięta pa111, komisani Szpicberg uj- przed odw,róce!l'iem się Szpknerga... nosiła żadnych klejnotów, prócz kolczy- gokl-kremem.„
- Taik! - zawołał Ryszard - 'I •trn
rz.a \VS'ZY mrntie przez okno, odwróc~ł się Tam .tłustych śladów nie walazłem.. . kó\v. Na fotografji, które\ pokazał mi
kolczyl<1i'! Lecz w jaki sposób? ..
były
od niej na chW'itlę„. Pozatem mia·ł ją caly Wywni~s~-0wałe1:11 z tego, że Maił-gorza- Wojdan też \Vi'dlocznc byty kolczyki. A
..,J
- Chwileczkę cierpH\\. ośc i. „
czas na ok11„. Przedewszystkii'cm z\.vró- t~ zatfosc·1la_ sobre r~ce ,w. t?m momen- ,g-dy przeszukii;wałem jej pokój, znalaz•
;:Hem się wówczas dio lwmiisarza Szpi1c- c1e, gdy Svp1'Cbcrg ddwroc1t &1,ę w stronę I ieln pusty futerał. Kolczyków nie było. part Byrka-Badajmy tę sprawę \ t\ 1
porzq'.ćlku, w jakim powst awa ły i, l\l { .•
berg.a z prośbą o pokaza:nie mi tej szu- okna...
ma pewną rzecz, kMr ,·i .;e
Małgorzata
Jul!a
że
•
przy~u~zcnać,
Rozejrzalen: s'ię po pokoju i 1.nalaztem " ~ożn~ było
flady, w której Ma!gorzata Siprawd'Zała
s,...na
dol
na
schodziła
g<ly
Je,
wfozyla
ukryć w pol}oj.u Julii. Sama zap1 r,10-n'f~troj.e lulji:... Komisarz pokazal mi wi.e- na toaietce stmcze'k: z „gokL'kremem"...
wala, by obejrzeć jej pokój. Ch od.~ I ) jej
ans.
Zrozumiałem...
Jy ·dblną szuf!a:clę ...
o to, aż.eby kokz;yki znaleztono \V ro · in
- Tak„ . .
Mał){orzata chdala tam ukryć pe\.vną
Otworzyłem ją i wyjąłem suknię ...
~Przejrzałem doktc1dnic opi•s wygfri- J ulji., o He nic da s1 i ę ilch 1 k: r yć.
Sądz1i!em, ż,e tam coś znajdę ... Ale tam r21e·cz, która powinna była się znaleźć w
Juiji', sporządzony przez Ma:łgorzatę.
du
jadomyśla
chyba
się
pokoj.u JuljL. Pan
li'C nie bynlo„.
:, ~ • ć.
Wcześniej n.ie mogl a}e~ o
O kolczykach rnie było w nim mowy.
Tylko - na sukn1: znalazl'em tłuste ka to była rzecz„.
Dla·czeg-o n'ie mogfa wcze~niej s..:.h<.1\\ ~,;
ślady paków, wzmnie pan„.
Pamic;ta pan, Z\vr6C'iforn się wów~ kokzy.kÓ\\ ? ...
- Tak. To 1Lyly pe\vnic kolczyki Julczias do ni!ej z następującm pyt~niem;
To nłnie zrutanow11i·o.••
ji. V/tedy nie w'i'edzlalem.
(Dokończenie uast<lP ) .

.
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WIECZORNY

Kiepura

~iechotą bez p1en1ądzy
dookoła świata.

cieszy się jak dziecko,
gdy czyta o sobie: „druąt
Caruso'', „tnumt", "sensac1a". -

IYla tysiące wi1łbicielek, i

lecz pragnie tyłko··}ednei I

- Co pan robi z taką masą p:emędzy J
które pan zarabia? - zapytał pewien!'
londy1l.ski reporter Kiepurę w ::zasie pt:'·
hytu tenora w stolicy Anglji.
1
O,dpowiedź śpiewaka wy:iruirnwano
tłustymi literami w odnośnym dzi,mn?ku,
Brzmiała ona: „Mr. Kiepura \rnpui<.! wiedeńską Kartnerstrasse !. ..''
Obecnie Kiepura w rozmowie swoiej
z wiedeńskim dziennikarzem Mar.launero pokazał ten wycinek z ang:els~iej
gazety.
' - Tak śmieje się Kiepura. -- Powie
działem to temu człowiekowi, l:e sob:e
W ubiegłym fygodniu urząaził w W.;irszawie Atifomobiłldub Polski konkurs
kupię Kartnerstrasse. I dlaczegóżby nie?
plęknego ozdabiania automobili kwiatami na cele L. O. P. P. Pierwszą na„
Czyż to wszystko musi Rotszyld posiagrodę otrzymał przedstawiony na powyższej ilustracji „Chrysler", udekodać Kiepura, to wcale niezłe nazwisko.
rowany wedle pomysłu sióStr Halama, artystek „Perskiego Oka".
L Trzeba powiada
wiedeńfki
dziennikarz - słyszeć z własnych
ust
tego uprzywilejowanego przez si:czę3eie
młodzieńca słyszeć
te słowa i patrzeć w jego twarz,
której nie z.a.5ąpia
żadna chmurka, ażeby wiedzieć, ie ta
jego pewność siebie, tak naiwnie deZnany był już przed tysiącami lat
monstrowana, nie jest jednak
zwykłą
próżnością i pychą.
'
.
• służył
- Nie jestem próżnym -powied;;ili.ł I
Kiepura - nie jestem przecież taki głu
pi, cieszę się tylko,
czy pan to rozuNa wystawi·e paryskiej z r. 1867 mo- ple wachlarz wprowadzono z począt
mie? Życie jest takie piękne, :i ;a jestem żna hYlo oglądać wachlarz staro-egipski kienn xn w„ używano go jednak bardzo
młody„. Gdy otwi.eram jakiś d:dcnnik, pochodzący z grobowca królowej Aa- mato i to tylko wśród wytwornych koczytam świetne krytyki o sobie, a jesz- łfotep, która żyła na 1,700 lat przed biet. 0Rólnie rozpowszechnił się on tu
cze niedawno, bo czl«y lata tema sp&• Chrystusem; znajduje się on teraz w mu nieco później, w XVI w., a panie przyłem w Warszawie z trzema kolegami w zeum e·gipskich starożytności w Bulak, zwyczaity się doń tak dalece, że użynieopalonym studenckim pokoju, a gdy pod Kairem. Drewniana rączlka jego i u- waty go na\vet w zimie, aby si<; chłopotem •brodziłem w śniegu, idąc o 8 ra- mocowane na niej hlaszkr są wykładane dzić przed ciepłem. biiącem od Ognia z...
no na uniwersytet, 'w .żołądku nie mia- zlotem, a na obwodzie tych blaszek wi- kominka. Z czasem nadeszla moda połem nic oprócZ' filiżanki cieniutkiej ~er- ICl:ać liJczne otworkj, służące do przy- slu~iwania się wachlarzem dla celów
baty i kawał-ka chlepa. Ja wiem, co to twierdzania piór strusich, które stano- zalotności i przeicnniot ten star się 7J czazn.aczy być młodym, bi~dnym, marznąć wiły naJglówniejszą część składową sem wygod11ym środkiem porozumJ·ew wiatrem podszytym paltodku, i wvli- wytwornego przyrządu.
wania się dyskr.etnego i wyznań miloczać sobie oszczędnie .spożywane kaWielkie bogactwo kształtów l\V'a.Chla- snych.
wałki chle1ła. Wawczas w W:ir3z:awie rzy., jakie oglądać można na ściennych
Z biegiem lat p-0cBegaty wachlarze
często jako młodziutki student chodzi- malow:i<lłach e"~pskich, dowodzi, że wy- przeróżnej modzie, a o jej częstych
łem koło .gmachu opery i Lrozmyślałem, rób Ic:h w starym Egipcie by! na wyso- zmianach można się byto przekonać na
mając ser<::e niby kamień cięzkie o.i tę- kim stopniu doskonałości.
wystawie, urządzonej przicd ki.lkunastu
sk noty.
W Egipcie, l.;htnacb i Indjach znany laty w Karlsruhe, ~dzie zebrało się ich
- Gdy.by - myślałem sobie, choć raz był wachlarz już przed czterema tysią- kilka tysięcy, on najprostszych, jak l'iśjedyny tutaj zaśpiewać, Choćby tylko ja cami lat; atoli pochodzeni·e jego sięga cie roślinne, oprawtnc w pręciki trzdnokąś małą rólkę, tylko dwa słowa, choćby jeszicze 'Cla.wniej1 zej epoki„ bo przed sztu- we, do najkosztowniejszych, będących
. k ·
t' t t t
Ja ąs par }ę s a ys y„.
czuymi wachlarzami znane byty natum!- nicg'dyś wtasnością .dośnych e'legantek.
I ja miałbym dzisiaj nie czuć się szczę ne. Za Jch pierwowżór można uwawaZ wachlarzy :i>olskiego pochodzenia
śliwym. Czasem kiedy idę przez uli.cę i żać odpowiedniego kształtu liść, lub podzrwiany był w swoim czasie na wym~lę o tem, jaki
wczoraj odn\słem suk- wiązki J.iśd. \Vynala:zek wachlarza na stawie obra2IÓW w Wiedniu wachlarz
-'edy mo·i· sekr"tar„
przy
C
ces W teatrze ' 1J:U
""
"'
przez malarza T. Ryi..;kow• ·t I
t · 1 t.:
• d
k · 0 rok 1120 przed hr., prżyipisu3'ąc go1 pa- ma'l"'"~a:11y
v"'
u
nosi nu e ega-am er uu oweJ yre. CJl • nującemu wówczas cesarzowi \\'u-\\ ang skiego. Artysta ozdobit skrzy.derka waperowej z propozycją występu za kwotę
W Indjach wschodnich, jak nas µou-1 chlarza, z kości słoniowej akwarelami,
fysiąca dolar6w, wówczas staję nagle ni cza Hteratura tego k.raju •• służyły I>ier- \\iyobrażającemi kwiaty, arbeski, koby odurzony i myślę: ,,Nie, to wszystko wotnie do. chłodzenia się· l•ście ł<>t<>su lub ronki. le "łówną ozdobą ;.:.st piękny ome jest praiwcfą, to sen. Ten tysiąc dolal
,,
II
h
"'
~"'
rlm,, to 4-lko sen. I rano obudzę się w pa my; pozniej cztytamy o wac 1 arzac brazek, ~rzedstawiający okrężne, czyli
z Pojór pawich lub strusich. Te ostatni·e dożynki.
·

Bogata

przeszłość

wachlarza.

do najrozmaitszych celów .

1

„,,

fotografia nasza przedstawia dwóch han
dłowców z Hamburga, którzy 2 czerwca
1925 roku wybrali s:ę w podróż dookoła·
świata bez pieniędzy. Są już 2 lata w dro
dze i mają za sobą Niemcy, Danię, Szwecję, Szwaicarję. Austrję, Włochy, Jugo-

sławję, Czecb<>sł<>wację, Węgry, Bułgar
ją. Turcję, Grecję i Palestynę. Obecnie idą przez Katowice do \Varszawy

i dalei do Wilna.

Co u„•yszymy
przez rad1·0
M
dz1Ś,

1.-go

W

sobotą

k ,

paźdz1erni Ol

PROGRAM STACJI WARSZAWSKIEJ.
IZ.OO: snmal czasu. komunikat lotniczo-m~-

teorologiczny, komunikaty PAT-a, 11adpro;::ra111.
Odczyt
P t. „Kino a radjo"' wygłosi red. Maksymilian
\\'eronioz.O 15.00: Komunikat mctcorologiciuy
i gospodarczy. 16.35-17.00: Odcut p. t. „Tw<,r~
cy odrodzenia współczesnej Italii" (4-ty) ·:.Mu •
solini" wygłosi prof. Wt. Dzwonkowski. I f.1)0-17.15: Przcgla.9 wydawnictw periodycznych -omówi prof. Henryk Mościcki. 17.15-17.45: Program dla młodzieży „o odlocie ptaków„ wygtc·si
p. Wanda Prażmowska. 17.45-18:35: Koncc;t
popoludniowJ'. Wykonawcy: Ork:cstra P. !<.
pod dyr. Jwa Dworakowsldc;;:o, Jadwig:a RJJerowa (śpiew), prof. Ludwik Urstein (akomp.J.
18.35 : Transmisja z wystawy foto-kin. Odczyt
p. t. „co myślę o kinematografie'' wygłosi p. .Jadwiga Smosairska. 20.30: Koncert wicczorn~·.
pcświęcony twórczości Jana Straussa z udziatern ork1'estry P. R.. ZoiJ"i Dobrowolskiej-Pa\\!owskiej (śpiew) i prof. L. Urstcina (akomp ..)
Pod<:zas przer\vy koncertu biuletyn „Messagcr
Polonais" w i1;zyku francuskim. .22.00: Kom:.111:katy policji, sy~al czasu. kcmun~kat lotnkwmeteo.rologiczny, komunikaty PAT-a, nadprogram. 22.30-23.30: Transmisja muzyki tane:znei z sali Malinowej hotelu „Bristol" w wyko:l'.lniu orkiestry Henryka Golda.
IZ.15: Transmisja z wystawy foto-kin.

~~u~~p~~z~~łtu~~e~~~fy~z~~ij~z~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ma kolegami.
[ potem dopiero muszę sobie powta:rza.C: ,,Ale:ż me, ty nie śnisz, to nie sen,
oto .są telegramy, tutaj stoi twój sckretarz. ibo ty masz sekretarza, jak wielcy
panowie, i ty masz swoje auto i wczoraj
po przedstawieniu czekało na ciebie u
drzwi teatru 200 młodych dziew.cząt, któ
re tak silnie z entuzjazmu szc~ypały w
rękę, rże dotychczas masz siniaki".
A. oto dzienniki polskie,
angielskie,
niemieckie, francuskie i cóż tam czytam:
„Ttjumł" wypisane
tłustemi literami.
Kiedy niekiedy pisze ktC>Ś, że powinienem się jesz<:::ze uczyć, ależ naturalnie,
to się samo przez się rozumie i ja to prze
cież r01bię.

Nie jestem próżny, ani rozgrymaszonym, jakto różni ludzie mniemają. Ja się
tylko
cieszę,
kiedy o mnie ~iszą:
„trjumi", „sensacja", „drugi Caruso'.
Ale mibze jeszcze od pochwał, których
mam aż za dużo, są dla mnie krytyczne
dyskusje o mojej sztuce. Niech mnie kry
tykują surowo, może przez chwilę bęcię
się czuł z tego powodu nieszczęśliwy, ale
nasz polski poeta, wielki w:eszcz :Vfo:kie
wicz, powiedział pewnego razu: „Lepiej
być nieszczęśliwym lwem, aniżeli z1dowoloną myszą", ja nie będę nigdy Z'.lpełnie z s iebie zadowolony i im więcej są
ze mnie inni zadowoleni, tem więcej pra
gnę się uczyć.
Cóż mam panu ;e.;zcze
odpowiedzieć? Mam panu pob ;'.ac ml)ic
auto, albo lepiej
pojedzizmy
>.nem .
Niech się pan nie boi, ja dobrze swiem-

d~i'ś widzfoc je 1można na dworach książąt indyjskich lub w patacach nababów.

Za rzymskiich cesarzy·wachiarzJ stanowit ważny airtykut toalety, ale znakomite rzymianki nie poruszaty nim same,
lecz miały osobne niewolnice. których
zajęciem jedynem bylo chłodzić panią
wachlarzem.
Wwiekach średnich wachlarz slużyI
głównie do użytku kościelnego; w Biząncjum djakon nióst go w czasie procesji prz1ed monstrancją, aby ją ochronić
od owadów. Dzi'Ś również noszą w czasie niektórych uroczystości wachlarz z
piór pawich przed papieżem. \V Euro-

Potworne zbrodnie kobiet
Wyrnordow.ały

58

W pobliżu Nowej Łado~i. w Rosji,
znajduje się wieś, która w końcu. musiała zwrócić na siebie uwagę whdz, ponieważ była zamieszkaną
wyłącznie
przez same wdowy. Wysłano śledczą ko
misję rządową i ta stwierdziła wstrząs;i
jący fakt, że wszyscy mężczyźni w tej
wsi zostali wymordowani. Kierowniczką
tego ruchu kobiet była wieśniaczka Zof•cz
maa
.W'W ła Safarin, jedna z na~bardziej zwyrodnia
ję i jestem ·bardzo ostrożny.
Powi:ida łych kobiet, jakie na świecie wogóle spo
pan, że do tak pięknego
,,Mer::edcsa" tkać można.
przynależną jest równie piękna młoda
Była ona trzy razy zamężna : wszysdziewczyna. Tak szczęśliwym nie je;;t.~m cy jej trzej mężowie zmarli wśród tajemdotychczas. Auto j2st, dziewczyny ' iesz niczych okoliczn.ości. Komisja Jtwierdzicze niema tylko„. tysiące różnyc~ dzieW- ła, że dwaj jej mężowie, któryd1 zwłoki
cząt, które chcą otrzymać odemnie aulo ekshumowano, zostali otrud.
Osr"2.tni
grafy i fctografje. Ale tysiąc dzfow-:ząt mąż Safarinowej miał się rzekmn.-> utoto o wiele mniej, niż jedna.
p-ić, ale i tutaj się okazało, że xbrndnir;za
Ale w tej chwili sekretarz przynió.;ł żona naj;Jrzód odurzyła go jakimś środ
Kiepurze telegram z BerEna od pc.vnej kiem oszałamiającym, a potem wyw!ekagencji koncertowej: Telagram ·te::J wzy- ła z domu i rzuciła do wody.
wał Kiepurę do Berlina, aby po,Pchał w
Kiedy w wodzie pbwróciła mtt świa
celu zaśpiewania
upclnomo~nione:nu domość i chciał się ratować, żona żcfaz
przedstawic'.elowi o;:iery Metropol.ii:dn. ną łopatą zdruzgotała mu czaszkę.
Mam jechać do Berlrna na .1ud.y" '~;ę?
Zamordowawszy swego o~tatnieg.J
- rzekł Kiepura. - To iest zupe:n:c b..:z męża, Zof;a Saf.ar:n laczęla n.:i.kłan:ać
celowe i n'e•Jotn:zbne. - Kto mnie chce jw,:zyslkic inne kobiety we wsi :ło mordo
usłyszeć, ten sam do urnie trafi.
wania mężów. Kobiety schodziły sie. na

.

•

własnych mężów.
wspólne picie herbaty, a zakończeni~m
z takiej wizyt było zamordowa•
nie kilku mężów. Kobiety urządiafy :-ównież nocne zabawy, na które zapra.>za
ły mężczyzn, a ..k_iedy. ci byli już zupeł~
nie pijani, ścią.gały icli do piwni.::y i tam
każdej

mordowały.

To 1bestjalskie, masowe mo:d.:>wimie

mężczyzn rozpoczęło się Pl> Nojnie. Meżowie powróciwszy z woj.ska, chcieli znO'
wu objąć kierownictwo gospodarstwa i
domu, ale kobiety temu się ~przc::iwiły,
broniąc swoich praw, zdobytych w okre
sie wojennym. Zof}a Serafin ośw:a<l•.:zyła
że złe

traktowanie ze strony

pfo:-wszc.~o

męża, uczyniło ją zaciętą niep.-z7jt:;ićłką mężczyzn.

_
Sama zamordowała 30 mężczyzn. N ie
trudno przyszło jej 11amówić inne kobiety do zbrodni, ponieważ każda z ni~h
miała swemu mężowi wiele do · a:·wcenia. W wypadku cofnięcia się jakiej6 ko
biety przed zbrodnią, Safarina sama .Jso
biśc!e mordowała ofiarę.
.
N aogół wymordowano 58 nężczyzn,
Natomiast kobiety pozostawiały przv "iY
ciu swoich synów. Aresztowano w.>zy~l·
kie kobiety w tej wsi, wyjąwszy wdowv, których mężowie polegli na wojnie •

•

6 pułk lotniczy

•

gościem
„

11: T. S. li. Kalendarzyk sportowy nii dziś i jutro.

Towarzystw" w ser11
Najpoważniejszy przeciwnik
mistrzostw Lig okręgowvcłi zmierzv się z nim w niedzielę na boisku przy ul. Wodnej.
T. S. O.

T. S. G.,

wystąpią

ani w najsilniejszym

składzie i pokażą, co potrafią.
Ł. T S. O. zaś - dyktuje nam to już,
nasz lokalny patrj.otyzm - nieustąpi z
pewnością w tych walkach, ani jednegu
możliwego do zdobyc'a punktu, kładąc

swoim

za sobą świetny
sukces, zdobyty w Krakowie z „Podgórzem", w niedzielę, dnia 2 b. m. o go
dzinie 11-ej rano, zmierzy się z najpo·
przeciwnikiem z
ważniejszym swym
pośród mistrzów Lig okręgowych, t. j.
z 6 pułkiem lotniczym ze Lwowa.
Drużyna 6 p. lotniczego, znaną jest
poniekąd publiczności sportowej, z odbyy eh w Warszawie walk o mistrzostwo armji. w których lwowianie doszli
do finału .
Niezawodnie \V i ęc i przeciwko Ł.
Ł.

mające

wszystkich swych przeciwników na
obie l-0patki. Wymaga tego odeń honor sportowy Łodzi i świetna przeszłość Ł. T. S. O.
Zawody te, zapowiadają się bardzo
interesująco, bQdą one przecież czemś,
nietylko zbliżonem, lecz zupełnie ró\Vncm, \mikom polskiej extra-klasy.

Kalendarzyk sportowy na dzi;:ń dziprzedstawia się bogato, g:lyż
siejszy
prócz zawodów o mistrzostwo Poi>ki w
Lidze Państwowej pomiędzy Jutrzenką i
Turystami wyznaczonym jutro na b0isku
przy ul. Wodnej o godz. 3 popoł. odl:ędą
się zawody o mistrzostwo Polski 1-ych
Lig pomiędzy mistrzami Lwowa 6. p. Lot
niczy) i Łodzi (tTSG.) o godz. 11 ran-o
na boisku przy ul. Wodnej.
Pozatem w sobotę i niedzielę odbęda, się mecze pił~arskie o puchar .,Expr~.su Wieczornego" i zawody s.port.1we
z okazji dorocznego święta Wyc11owania
Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. Zatem wszystkie gałęzie sportu w
będą uprawiane na
sobotę i niedzielę
boiskach łódikich.
Sobota: godz. 9 rano zawody w "trze
laniu z broni wojskowej i małokalihrowej na strzelnicy DOK 4. (Polesie Kon-

Kto gra o puhar „Expressu Wieczornego".
Nl-1

Prazes P.

1łem,

.

w Pabjanicach PTC. z GMS-em.

z. L. ft .. ustąpłł za swago

stanow~ska.

Dowiadujemy s i ę, iż długoletni pre- Misińskiego ma być zatarg, powsb~y z
sportowie:: k;>t. początki em b. roku w Poznaniu na !ekko
Mis1ński podał się w dniu wczorajs;-;ym atletycznych zawodach kobiecy.-::h.
do dymisji. Powodem rezygnacii kpt.
zes PlLA., zasłużony

Płacz IBkkoałlatyczny

Polska -Austria

odłożony.

Dowiaduiemy się, że zarząd PZLA. szłych terminów, a urządzenie meczu w
Austr jackicgo czasie jes"zcze późniejszym jest niem~żw środę do
Związku Lekkoatletycznego z propozyc- liwe ze wz;ględu na spóźni oną i)Orę.
Zaznaczyć przytem nalety, ź~ Zwią
ją przełożenia lekkoatletycznego meczu
starannością
kobiecego Ausłrja - Polska wyznaczo-f zek Austtjacki z wielką
nego na naj;b}iższą niedzielę na dzień 9 przygotował się do zawodów, a więc np.
gdy trzeba był-0 wybrać czwartą zawodlub 16 października b.r.
Jak się okazttje głównym powodem niczkę do sztafety 4x100 mtr., zwią:!:ck
przesunięcia termiąu meq;u jest niedys- urządził specjalne zawody eliminacyjne.
Sztafeta miała przyjechać osbteczpozycja trzech czołowych zawodniczek:
Konopackiej, Gędzirowskiej i Czajkow- nie do Polski w składzie następującym:
Pe.rkaus, Wagner, Schurine-k, oraz. iedskiej.
Odłoienie tego meczu może postawić na z; następujących zawodniczek: Schra
pod znakiem zapytania jego odbycie się mek, Hansch, Minne, Erd, Spitz, Poltzer
gdyż niewiadomo, czy zawodniczki au- i Lahr. które stanełv do eli.ininac; ~
&trjackie, będą miały wolny jeden z prz.y

z;wrócił się

prowadzą sędziowie
łódzcy?

Dowiadujemy się, że dwaj znani sęzostali do
dziowie łódzcy wyznaczeni
prowadzenia najważniejszych zawodów
footbalowych o mistrzostwo Polski, jakie odbędą się w nadchodzącą niedzielę. Pan Pio.trowski prowadzi zawody Le
gja - IFC. w Warszawie, zaś n. Ha.nh
zawody TKS. - Warta w Poznaniu.

żydowska drużyna
gościem mistrza Łodzi.

w Polsce

ży się z nią poważnie lic~yć. Pamięta~
również muszą Tu.ryści, że za .Jutrzenką
i jej ofiarną oraz spokojną grą, która ła
two może jej przynieść sukces, przemawia jeszcze fakt, jej zdecydowania ~ię na
wszystko oraz doskonała techni!<a jaką
popisują się, wszystkie krakowskie drużyny.
Turyści zaś, mają wprawdm za~w

Mistrz Łodzi, gości tym razem zdawałoby się takiego przeciwnika, który
ma mu przysporzyć 2-ch punktów i pewną ilość bramek, które Turystom zapew
nią jedno z lepszych miejsc w :ab~li.
Aczkolwiek ufamy drużynie Tarystów, że na własnem, względnie na bois
ku DOK. 4., potrafi ona nietylko pięknie
grać, lecz i zwyciężać, ale podkre.Siamy

z Jutrzenką, w obecnej jej Ior.mie, sprawa nie będzie tak łatwą. Jutrzenka bowiem, po zwycięstwie nad Ruchem i nie
rozstrzygniętym wyiiiku z Hasmoneą, po
gromczynią Warty, dowiodła, że !ekreważyć jej nie wolno.
Prócz tego, Jutrzence, ;ie względu na
zajmowanie przez nią, pierwszego miej~oł~ tabeli . ~ist:Los~wa, ~rozi
s~a
meurukrueme; usunięcie z exstra k1asy.
F akt ten stawia jej drużynę w takie położenie, w którem się mówi: „ofojdę aIe z honorem"· A ponieważ Jutrzenka niema nic do stracenia, a zy!>kać mo
że wiele na opinji, wsikut~k czego nale-

nione zaszczytne miejsce w tabeli, nie
mniej jednak muszą oni się postarać, aby
zagrać nietyliko ładnie, le::z i ! kutecznje
gdyt sto.sunek, uzyskanych prze.i nich i
straconych bramek jest badzo niek~rzy
stny, koniecznem więc jest< aby z Jutrzenką uległ on, oczekiwanej przez ich
zwolenników poprawie. .
Jutrzenka jest drużyną spokojną, ła
dnie graiącą i z tego powodu n.a wszystkich boiskach Polski mile widzianą, a ze
względu na jej wynik remi.sowy z pie~
szem spotkaniu o mi.strzost.wn z 1 urysta„
mi, zawody te będą bardw interesująoe.
F. R.

o?

Popisy sportowo-gimnastyczne..

podczas uroczystego ot warci a hali sportowej
„Siły"

Ł

T. O.

w dniu dzisiejszym.

1

Konkurs sportowy "Expressu Wieczornego"
na

do Wiednia.

Turyści

j

Po ostatnich sukcesach Cracovji nad
drużynami zagranicznemi, zdecydowały
się niektóre kluby wiedeńskie t:aprosić
Cracovię na kilka zawodów towarzyskich do Wiednia. Przypuszciać należy, EmcnowJcz, '(Polon]a, Warszawa) jest
że Cracov}a godnie zaprezentuje pofaki nietylko dobrym piłkarzem a'le i tennifoot bal.
siistą.
Wielki •zlaglerow5'

TEATR REWłl

Wynik

program V-

3•

·

Faworyci

premjera I

siły

publiczności

I

LEWI-DOR

Tańce małorosyjskie.

Tadce cowboyskie.
TOM·MIX
IRA ArtYŻEWSKA - Tadce akrobatyczne.

Pocz. przedst codz. o 7.15 i 9.45 oraz w soboty
i niedziele po cenach znlżOnJ'ch o godz. s.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ dla

się nie przejmować"
Między innemi:
artystyazne. -

i Poeta" na ks:rlofonie Rapsodia Liszta.

-

Jutrzenka (Kraków).

„Grunt

5-letnie cudowne dzieci Palulis
Wikonuią „Cbłop

-

wyniku mecz6w
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Nowo angaiowane

,

końcowy

odgadnięcie

Adres ____ _

VARIETE ala MOULUt ROUGE &IW

„NOWOSCI"
Dziś

O godz. 3 pół mecz o p11c1ur .,E).•
pressu Wieczornego" _systemem olimp J'
skim pomiedzy Siłą a Hakoahem.
Niedziela: o godz. 9 rano ~)O C ! ą! '~ k
święta W. F. i P.W. w Łodzi, które rnzpocznie się zibiórką wszystkich orJni; ·
zacji P.W. i sportowych na placu H 1d ?.r 3
przed S 'u o·
Mszą polową i defiladą
stwem Łódzkim.
O godz.. 1 m. 30 popoł. zawody sp01 l1
we: lekka atletyka, .g ry i dziesięciok il o.
metrowy marsz drużynowy.
W Pabjanicach mecz o puchar „ E--~.
pressu Wieczornego" pomiędzy G~1.S . :
PTC.
W Zgierzu mecz o puchar „Expres.s ir
Wiec.z.ornego" pomiędzy Sokołem i. Un:o
nem.

Najsympatyczniejsza

Cracovia zaproszona

Qł6wnej.

I

W programile uroczystości, }ałćo
Jak już ,,Express" doni·ósł, w dniu
dz:iis.ieJszyun o godz.inie 9-ej Wlieczorem punkt trzeci, filgurują popdsy sportowe, i.
odbętdlziie s:ę uroczyste otwarcie wtspa- udziałem 8 gim11<1.styków na przy.rzą
niałe,i hali sportowej, zbud·owanej przez dach. 4 zapaśn1itków w walce francusJGej
i 2 w dźwlgamu ciężarów.
Ł.T.G. Siłę, przy ul1icy Głównej 17.
Wszyist!kJiie te sekcje przygotowały
W umcz1ystości otwarcia udzfał we·z -1
mą 4 grupy s·p ortowe. kawa po 8 spor- się na'leżycie , każda w swoim dzliaiłe,
towcó'v w kostjumach sportowych, t. j. dziękii czemu część s.port.01wta1prog.ramu
zapaśniicy i dźw1.gacze ciężarów, sekcja otwarcia hali ~portowei, bedzie jedną z
kolarska, sekcja piłki nożnej i sekcja gim najbar'diziej ńnteresującycli.
nastyczna.

JakiB zawody.footbalowal

Piotrkowska róg

DOK. 4.

Jutrzenka -Turyści.

Dziś o godz. 3-ej popołudniu .f ra na
W dniu dzisiejszym jutrzejszym
będą się na boiskach w Łod~. lg;erzu, boisku przy ul. Wodnej Siła z Hakoai Pabjanicach następujące zawody o pu- hem. W Zgierzu gra jutro Union z Soko-

har ,,Expressu Wieczornego",

stantynowskie); o tym samym czas !e p i ę
wojskowo-sportowy na b o;·;~. u
ciobój

SMOLUtA i S TAIUSt.AWSKI
Śpiew -

Satyra -

Tańce.

ALEKSA tł DER SZPAKOWSKI
Humorysta typu Gorkiego .

'

- Wykona .Miłość Apasza•.
Duet ERWESTÓW
..
- -Taóce fantastycz:ne
IRErłA ZALE.W SKA -

rtowo ang•i'>wana orkle•tra JAZZ·BAl'tDOWA pod bat„ tą SZ. SZYMSZELEWICZA.

,
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WSZYSTKICH WZRUSZY,
WSZYSTKICH ZABAWł,
WSZYSTKICH ZACHWYCI,
. WSZYSTKICH ROZMARZY,
WSZYSTKICH ·UPOI,
WSZYSTKICH ROZGRZEJE!

LIANA

Oryginalną Ilustrację muzyczną

E. KALMAnA wykona
Początek

orkiestra symfoniczna pod kier. p. KAnTORA.
o godz. 1.30.

pł'zedsławień

Ceny miejsc od 1.30 do 3-ej 50 groszy i 1 zl.

=
SPLENDID

Dziś

PREMJBRI\

Dziś

.,

PRBNJBR/ł

VW spaniały podwójny program.

Czarujący, wesoły,

w

jasny, pogodny film w 10 aktach

roll gl6Wnei WILL V FRITSCH

W rolach siedmiu córek laureatki konkursu

piękności

siedmiu krajów z

czarującą angielką

BETTY BALFOUR · na czele·.
Ponadto

1811

Ponadto

BIA
Wzruszający

dramat erotyczny najnowszej produkcji.

flelłłl41łf8łHMIMM~--„IDINHłł!MIMl1fn;9e11Ktee&e.-D941etMNDełtetDIMl.a•

· Ilustracja muzyczna do obu obrazów· pod batutą A. CZU DNO W SKIEOO
'
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l i 1ół ~o ~o~linJ 1-ei rnn~ wimtKil~ miein so ·~rnm i 1 1łotY.
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