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Niezwykłe samobójstwo przy ul. piotrkowskiej 70 
o. fabrykant M. Szeps oblał się naftą i zginał w płomieniach 

rzyczyną samobójstwa jest utrata majątku i brak środków do życia 
W dniu wczorajszym w godzinach 

TOaiiuych miasto nasze wstrząśnięte 
t«tajlo straszną śmiercią samobójcza 

Mendla Szepsa, zamieszka' 
kgo przy ulicy Traugutta 2. 
i Zmarły, ongiś zamożny przemysło
wiec w czasach przedwojennych spól-
wiaścciel kilku fabryk w Łodzi 1 Zduń
skiej Woli,' oraz kamienicy przy ulicy 

Tryb życia na &z>eraką skaJę spowo
dował jego ruinę materialną. 
, Przed kilkunastu raty p. Szeps sprze
daj swój ud>ział w „Towarzystwie akcyj 
n€«n Szeps", pozostając jedyni* współ-
wfaśccielein domu. 

W tym czasie zerwał on równię^ stoNKI z ^oną. 
P. Szeps zamieszkał u swego brata, 

* domu przy ul. Traugutta 2, stanowia-
cym jego współwłasność. 

Miiipo poniesionych strat materj.il-
nycli, w dalszym ciągu uprawiał bazar-
downą grę w karty. 

Ponieważ rfe dopisywało nm szczę
ście, zadłużył sle. Ni* mogąc wybrnąć 
z zobowiązań przed dwoma laty sprze
dał swój udział w kamienicy przy uf SY 
Traugutta. 

Od tego c*asu był na utrzymaniu u 
swego brata, $ymy. 

Rtttoa materjalna, ERRAZ ryedomagania 
fizyczne, kilkakrotnie JUZ nasuwały mu 
myśl popoinie.naa samobójstwa, 

Od kilku dni w rozmowach z krew
nymi zaznaczał, iż nikt go n*e zdoła po
wstrzymać od popełtwenia samobójstwa. 

W pokoju swym od kiiku dni prze
chowywał naczynie z naftą I czyhał 
jedynie na odpowiednią okazję, by stra 

Iszliwą myśl wcielić w czyn, pragnął po

wiem, by wraz zmni spłonęła cała ka
mienica, należąca do jego braci. 

Wczoraj o godzinie 7.30 rano Szeps 
przystąpi do zrealizowania swych pla
nów. 

Właśnie w tym czasie powróciła z 
miftsta służąca, która zauważyła f i z po 
koju w którym mieszkał brat jej chle
bodawców, wydobywa się dym. 

Zbudzony ze snu !-v:i p. Siny Szep
sa bezskutecznie próbowali wyważyć 
drzwi pokoju, zamkniętego ną klucz. 

Widząc, '.i pożar z każdą chwiią staje 
sie groźniejszy, rozwalili drzwi siekierą 
r w ten sposób dostał się do wnętrza. 

Młodzieńcowi nie udało się jednak u-
ratowac swego krewnego, gdyż płomie
nie objęły na nim ubranie. 

Przybyła straż ogniowa, której w cią 
gu kiilku minut udało sie stłumić pożar. 

gro/łtcy przeniesieniem się na całe m"e-
szkanle. 

Na żelaznem łóżku, które znajdowało 
się w kącie pokoju, znaleziono zwęglone 
szcz?ftki Mendla Szepsa. 

Samobójca, jak sie okazało, oblał naf
tą pościel, podpalił ją. poczem położył 
się do łóżka, by w ten sposób ponieść 
śmierć. 

Pożar doszczętnie zniszczy! polcój 
samobójcy, jak również sufit ora* lutry' 
ny okien. 

Na miejsce wypadku przybyli nie
zwłocznie przedstawiciele władz śled
czych. 

Komisja sądowo-lekarska po ukoń
czeniu swych czynności zezwoliła na po 
chowanie trupa. 

Pogrzeb odby łsię wczoraj w godzi
nach popołudniowych. 

Odprężenie sytuacji w Sejmie. 
•Piast" postanowił nie zgłaszać wniosku o vutum 

nieufności dla wicepremiera Bartla. 
. Sprawozdawca parlamentarny „Re
publiki" telefonuje: 
... Dzień wczorajszy ppsunąj naprzód 
"Kwidację KONFLIKTU między rządem a 
firnem. 
h . Stwierdzić należy pewne odprężer 
" l e sytuacji, co znajduje wyraz w u-
cnwaj e zarządu „Piasta", 
, Uchwala ta ograniczą się tylko do 

gżenia deklaracji w dyskusji 
* » mówi o zaniechaniu myśli zgłosze-
v * votum nieufności przeciw wicepre

mierowi Bartlowi. 
. Z drugiej strony, dzisiejsza konferen *JA< jaka się odbyła w łonie rządu 

* wierdzlła ponownie solidarność mini-
S W 1 Postanowiła 
^ t rzymać żądania zmlerzalące do 
J^ywrócenla wszystkich pozycji bu
fetowych, jakie zostały zmienione 

Względnie skreślone przez sejm. 
V 

- . Kronika dnia dzisiejszego przedstaw
i a się następująco: 
, O godzinie 1-ej w południe przybył 
"° sejmu marszałek Piłsudski w towa-
pystwie ministra Micdzińsklego i od-
"Vi konferencję w prywatnych aparta
mentach marszałka sejmu Rataja. 

W naradzie uczestniczył również wi MARSZALEK Daszyński, który będzie 
powadzi} JUTRZEJSZE obrady sejmu w 
^jepstwle chorego' marszałka Rataja. 

Kouiercncj-i dotyczyła sytuacji, wy-
^'°izu)ej na terenie sejmu naskutek Y.YNLKOW ostatnich głosowań nad bu-
u / t"Unn. 

Po naradzie tej minister MicdzińskI 
u''ał ile do chorego wicepremiera Bar* 
t|a i poinformował go o przebiegu swej 
konferencji. 

Ó godzinie J -̂eJ w południe prezy
dent Rzeczypospolitej złożył wizytę wi 
cępremjer-owi Bartlowi, a o godzinie 
6-ej przybył do prof, Bartla marszałek 
Piłsudski. 

Marszałek Piłsudski bawił u prof. 
Bartla 2 godziny, poczem udał się na 
Zamek, gdzie p. prezydent Rzeczypo-
splitej wydal obiad dla ministrów i ich 
małżonek. 

Na dziś o 12-ej w południe została 
zwołana rada gabinetu pod przewodnic
twem marsz. Piłsudskiego. 

Minister Składkowski, który bawił 
na inspekcji służbowej został odwołany 
i wrócił w niedzielę wieczorem do War 
szawy. 

Nie jest wykluczone, że na dzisiej
szym posiedzeniu sejmu zjawi się mar
szałek Piłsudski. Udyby to nie nastą 
piło glos w dyskusji z ramienia 
zabierze minister Miediiński, 
Składkowski. 

Propozycje amerykańskie 
w sprawie rozbrojenia na morzu. 

Aresztowani posłowie 
biatoru cy 

dostali przewieź eni do 
Wronek. 

I»iii^!,arssawski korespondent „Repu-
H k ' , telefonuje: 

„ Wczoraj rano kurjcrem przewiczlo-
w , z Wilna do Warszawy w wagonie 
w^ 2 iennym aresztowanych pięciu po-

, 0 * białoruskich, 
^^ostov j v\ pj ta wiezieni zostaną 
^* *le,zl(...* we Wronkach. 

rządu 
albo 

Do łoża chorego prof. Bartla został 
wezwany prof. Piekarski z Krakowa. 

Londyn, i2 lutego 
Specjalny korespondent „Daily Ncvs" 

informuje o poszczególnych punktach 
propozycji amerykańskiej w sprawie 
rozbrojenia morskiego, które proponują 
po 1) oddzielne traktowanie rozbrojenia 
morskiego od lądowego i powietrzne
go, 2) pięć mocarstw waszyngtońskich 
rokować będzie w sprawie rozbrojenia 
morskiego oddzielnie od pozostałych 
państw, 3) wcześniejsze odbycie konfe
rencji morskiej od zapowiedzianej ogól 
nej konferencji rozbrojeniowej i zanie
chanie rozbrojenia Jako całości. Ponad
to korespondent informuje, iż nota wy
suwa poważne zastrzeżenia w sprawie 
sposobu ustanowienia konferencji wa
szyngtońskiej sposobem liczebnym dla 
krążowników, łodzi podwodnych. Spo
sób ten reprezentowałby stan siły mor
skiej Anglji, Japonjl i Ameryki w roku 
2|, lecz nie obejmowałby całej floty lecz 
tylko główne jednostki morskie. 

Londyn, 12 lutego 
„Daily Telegraph" omawiając notę 

amerykańską oświadcza, iż Anglja jest 

Paryż, 13 lutego. 
Pol»łi» Agenci' ln.iiuti. <«• 

Komitet wykonawczy U międzyna
rodówki prowadził w dalszym ciągu 
swe prace nad kierownictwem Hender
sona, 

W sprawie zorganizowania walki 
demokracji przeciwko faszyzmowi DER 
legat Polski, poseł Niedziałkowski, 
stwierdził, że obecny nastrój Polski, ja
ko kraju ani demokratycznego, ani reak 
cyjnego nie może długo trwać. Prze-

! widuje on powrót w najkrótszym cza-
' się albo do dyktatury, albo do czystej 
demokracji. 

Komitet aprobował »u. in. protest 

o sytuacji w Polsce 
przeciwko Imperializmowi, żądał wy
cofania wojsk cudzoziemskich z Chin, 
które winny pozostać panem swych lo
sów, wypowiedział się przeciwko fa
szyzmowi włoskiemu, który stara się 
połączyć pod swem władaniem Węgry, 

jRumunję i Bułgarję przeciwko Jugosła-
wjl, przeciwko reakcji na Węgrzech, 
Rumunji i Bułgarjl oraz przeciwko bia
łemu terorowi na Litwie, domagając się 
od poszczególnych rządów. abv nie do
puściły do powrotu na tron Habsbur
gów i wyraźajqc życzeniei aby socja
liści doprowadzili do ustalenia pokojo
wych stosunków ekonomicznych i po
litycznych miedzy Eolska a Niemcami 

w zgodzie z zasadnlczeml postanowię-
niani propozycji amerykańskich. Jedna 
kowoż przyjęcie podobnych propozy
cji przez naród wyspiarski, znajduJaoy 
się w niebezpieczeństwie Inwazji mili
tarnej i ataków powietrznych, przedsta 
wiłoby niemałą ofiarę. 

Flota jest gwarancją nienaruszalno
ści wybrzeża angielskiego. 

tienewa, J3 lutego 
Polska Agencja Telegraficzna. 

Podczas wywiadu udzielonego ko
respondentowi Agencji Havasa w spra
wie propozycji przez. Cooljdge^a doty
czącej zmniejszenia zbrojeń, Paul Bot> 
court oświadczył, że propozycja ta do î 
tyczy głównie dyplomacji 1 dotyka pe
wnych zagadnień z dziedziny polityki 
ogólnej, któie rząd haiyjski należycie 
ocenia. Osobiście Paul boncour uwatą. 
że prowadzenie rokowań w sprawie roz 
brojenia tylko w jednym kierunku i je
dynie przez \Mclkie mocarstwa ma wy 
soce ujemne strony Wszystkie bowierrj 
państwa mają jednakowe prawo brania 
udziału w dysKUSji nud wszelkicmi za
gadnieniami w dziedzinie, rozbrojenia. 

W dalszym ciągu Paul Boncour o-
świadczył. #e przekonany jest, że jeżeli 
przedstawiciele każdego państwa przed 
stawią wzmiankowanej przygotowaw
czej komisji rozbrojeniowej konkretno 
propozycje. 

Dyrektor Banku Prze
mysłowego w Krakowie 

i Iow. 
przez sąd uniewinnieni. 

Kraków. 12 lutego. 
Dziś, po przemówieniu obrońcy F. 

Paschalskiejio. zapadł wyrok w sprawie 
dyrektora filji. Banku Przemysłowego w 
Krakowie p. FiTppiego 1 tow. Trybuna! 
po naradzie, trwającej 5 kwadransów, 
ogłosił wyrok uniewinniający pp. Filip 
pi'ego. Winierza i Wilińskego od winy 
i kary. Uwolnienie Dronkl i Mossera mla 
ło miejsce, jak wiadomo, już wczoraj. 

http://materj.il-
file:///Mclkie


Tragiiarsa rządów parlamentarnych 
W chwili szczerości wybuchają śmiechem—zarówno lewica, 

jak i praw ca. 
Niewiadomo jednak, kto śmiać się będzie ostatni. 

(Specjalna służba korespondencyjna „Republiki"). 
Berlin, w styczniu. 

W niemieckim Reichstagu nastał o-
kres wesołych dni: opozycja występu
je przeciwko nowemu rządowi. I jest 
wesoło. Ogromnie wesoło: wszyscy 
<mleją się przez cały dzień. 

Obojętny obserwator odrazu zrozu
mie tę niemiecką dobroduszno^. U pod 
nójta wysokiej trybuny stoi tłum opo
nentów. Marszałek obstąpiony jest ze 
wszystkich stron noslami. Szczególnie 
wzruszająca była scena rozmowy pra
wicowego ministra Herchta z socjali

stą Loebem. 
Oba] długo ściskali sobie ręce, Jak-

gdyby nie widzieli s'ę Już dawno, bar
dzo dawno... 

Posłowie-oponenci, zebrani wokół 
trybuny, polemizują głośno z mówcą, 
który odpowiada na każdą rzuconą u-
wagę — i wszyscy się śmieją... Czasa
mi nawet sam Loebe, nie mącąc ogól
nego nastroju dzwonkiem, przywołują
cym izbę do porządku, wpada również 
w stan wesołości 1 śmieje ste wraz 
*• posłam'. 

I.Stresemann uśmiecha się czasem... 
Raz jedyny tylko roześmiał się głośno, 
tak wprost od serca wicekanclerz 
Hercht. Tylko wychudłej, smutnej twa
rzy Marksa ani razu nie rozjaśnił u-
śmiecb radości w ciągu całego posie
dzenia parlamentu. 

Tak — zupełnie zapomniałem — mi
nister spraw wojskowych Oessler, któ-
y był głównym powodem awantur w 

Kiwrlamencie. również nie uśmiechnął 
g£e ani razu. Ale pan minister nie śmiał 
tfc z innego zupełnie powodu: on tak 
się zagłębił w czytaniu jakiejś książki, 
że nawet nie wiedział kto i o czem 
mówi. 

Gessler czuje się na lawie minister
ialnej jak u siebie.w domu: usiadł na 
niej przed ośmiu laty 1 nie rusza się do
tychczas z miejsca. Ubrany jest tak sa
mo wygodnie, po domowemu: w Ja
snym gamlturku, miękkim kołnierzyku 
— zupełnie jak w domu. 

Zupełnie inaczej niż Hercht: w smo
kingu, elegancki, jakgdyby się wybie
rał na dancing. 

Prawicowcy wogóle są eleganccy. 
Oto naprzykład nowy minister spraw 

wewnętrznych Keubel — ostatni krzyk 
mody. 

Szukam oczyma głównego hohatera 
dnia: leadera nacjonalistów, hrabiego 
Westarpa. Znalazłem go!... Siedzi na 
skrajnej prawicy. Wysoki, niesympa
tyczny, nachmurzony, na wszystkich pa 
trzący z góry. Wchodzi na trybunę. 

Pisklwy. skrzypiący głos. Czyta 
z rękopisu. Styl staranny, wymuska
ny, pełny obrazowości i porównań. Ma 
się wrażenie że to wieczór poetycki, 
a nie posiedzenie parlamentu niemiec
kiego. 

A poza tem mówca ma taką minę, 
jakgdyby myślał: „co oni z tego ro
zumieją?... Figę!.." 

I może ma rację... Bo któż go może 
zrozumieć?... Przed dwoma laty hrabia 
Westarp krzyczał na całą Europę, że 
Locarno — to zdrada państwa! Przed 
dziesięciu dniami zapewniał w swej 
mowie, że nacjonaliści niemieccy są 
zdeklarowanym monarchistami — aż 
tu nagle uznaje ideę locarneńską i łączy 
się z republikanami. 

Któż go zrozumie?... 
Słusznie rzekł więc leader partji de

mokratycznej, dr. Koch, że nacjonaliści 
niemieccy nie cofną się przed niczem 
w zorganizowanej przez nichr maskara
dzie, byleby utrzymać sie przy władzy, 
ukrywając w fałdach maskaradowego 
kostjumu portret uwielbianego Wilhel
ma. 

Rozumiem wasze rozumowanie: cóż 
w tem wszystkiem śmiesznego? I dla-
czego wszyscy posłowie, włączając 

wice-kanclerza Rzeszy i innych nacjo
nalistów, wybuchają co chwila głoś
nym śmiechem? 

Niemcy są wogóle skłonni do śmie
ch u. 

Śmieje sie lewica 1 prawica! 
Poprostu — wzruszające sceny, i 
Hercht sam śmiał się do rozpuku, 

gdy mu przypomniano jego własne zda
nie. wypowiedz'ane niedawno na posa
dzeniu, że „Niemcy w lidze narodów 
nie mogą prowadzić niemieckiej poli
tyki". Mówcy dziwili się, w jaki spo
sób Hercht może siedzieć razem z Stre-
semanem. którego niedawno oskarżał 
o zdradę stanu. . Mów.y dziwili się, a 
minister Hercht śmiał się głośno... 

* 
Razem ze mną w loży prasowej sie

dział pewien dziennikarz niemiecki. 
— Że opozycja śmieje się. to jeszcze 

rozumiem... — rzekł on do mnie. — 
Chpciaź wszystko bardzo jest smutne, 
mimo to — śmfech iost najlepsza bron'ą 
w walce politycznej. Ale nacjonaliści 
powinni przecież, zrozumieć, że ten 
śmiech to poprostu — plunicc'e im w 
twarz!... Czego oni sie sinieją? .. 

Wytłumaczyłem wówczas : mojemu 
niemieckiemu koledze, że w polskim ję
zyku jest oewne mądre powiedzenie: 

7- Napluj mu w twarz, a powie, że 
deszcz pada... 

Dziennikarz .licmlecki roześmiał się 
głośho: 

— Tak u was mówią?... Świetne po
wiedzenie — trzeba zapamiętać... 

I zapisał sobie w notesiku. 
N. W. 

118, 

Największy dom klubowy na świecie. 
Ameryka posiadła ostatnio najwięk

szy pałac sportowy na świecie. Jestto 
budynek największego klubu sportowe
go w Stanach Zjednoczonych, New Jork 
Athletic Club'u. Zbudowano go za cenę 
8.000.000 dolarów. Dom klubowy skła
da się z 22 pięter, a na wszystkich pię
trach są oddziały dla wszelkich gałęzi 
sportu. W podziemiach pomieszczono 
garderobę. Najpiękniej urządzono place 
na tenisa i pływalnie, któremi zachwy

cają się wszyscy zwiedzający. Od 14 
piętra w wyż począwszy znajduje się 
318 pokoi, każdy z wanną i urządzenia
mi gimnastycznemi. Pokoje te są wyłą
cznie tylko dla użytku członków. — 
Z wielkim przepychem urządzono palar 
nie, pokoje dla pań i salony dla przyję
cia gości. 

Athletic Club posiada 7.500 członków 
czynnych. Jest to najbogatszy na świe
cie klub sportowy. 

Dzielni starcy. 
„Zc szczytu UJ... drużyny golfowej wiole wie 

ków patrzy na młodzież sportową", można bylor 
by powiedzieć trawestując słynną odezwą Napo
leona w stosunku do szeregu graczy, tworzą
cych doskonały pod każdym wzglądem skomple
towany klub gry w popularnego goiła Czynnymi 
członkami bowiem są: „król naftowy", John 
Rockefeller — 87 lat, generał Adalbert Amcs-
91 lat, pastor John Woellkln —83 lata, etc. etc 
Drużyna ta bierze udział w zawodach, odbywa
jących się obecnie w Ormond Beacb (Floryda), i 
jest niebezpiecznym konkurentem bez porówna 
nia młodszych graczy. 

Nowy eliksir młodości. 
Zachowanie wigoru młodzieńczego stanów* 

pioblemat nad którego rozwiązaniem pracują * 
czeni całego świata. Francesco Cavazz! proicsoi 
uniwersytetu w Bolonii wynalazł nowy „cliladi 
młodości1', składający się z „ekstraktów", zopoij 
czonych, że się tok wyrazić, od aajrónorodniej 
szych zwierząt —psów, koni, byków itd. Prolcso* 
Cavazzi zastrzykujc spreparowany przez siobi 
płyn starcom z niezwykle pomyślnymi wynikami 
Prołesor Woronow udaje się ną zaproszenie :>wo 
jego kolegi do Bolonji b y naocznie przekonać sl* 

skuteczności tej metody odmładzania, 

Maxjmum słuchaczy 
Przedstawienie teatralno dla 100 mlljonów 

słuchaczy odbyło sie Oczywiście w Stanach 
Zjednoczonych. „Audttborluin Teatre" w Chicag" 
wystawiło „Fau.Ua" — Gounod'a, dzięki zaś 50 
mikrofonom, umieszczonym na scenie 1 widowni 
śpiew I muzykę wysłuchała 100 mlljoiiów abo-
uenów. posiadających aparaty radiotelefoniczne. 
Wobec olbrzymiego powodzenia, którego »» 
pierwsza próba dozuała, dyrekcja teatralna post* 
nowlla organizować podobne audycje co niedzie
la dla inelcoKtt^w zarówno podbiegunowej A l * 1 

kl. Jak i tm(h wrotntkowego Meksyku. 

G d z i e n a j w i ę c e j stu
d e n t ó w . 

Statystyka wykazuje, że jeden student przy* 
pada na 340-fu mieszkańców w Austrii, na 500 
w Czechosłowacji, na 720 w Niemczech, na S03 
we Francji, na 806 w Rumunji, na 1.037 w Polsc* 
oraz na 1.142 we Włoszech, Jeden słuchacz wył 
szych szkół technicznych rrzypada na l.toS 
mieszkańców w Czechosłowacji, na 1200 w An* 
strji, ua 1.350 w Polsce i na 2.205 w Niemczech-
.,I.'h(iiii:uc librę", przytaczając te dane, dochodzi 
do wniosku, że Czechy 1 Austrja sq krajami, SW 
Jacyral na najwyższym poziomic rozwoju łnte'ck" 
tualncgo, przodstawtojriccpo się, diwfascm mó
wiąc, dla calcj Europy w niezbyt Łorzysłnen» 
świetle-

HERBERT SCHEFFLER. 

Dyplomaci. 
— Pan będzie łaskaw chwileczkę po

czekać... Jego Ekscelencja jest jeszcze 
•cajęty... 

Słowa powyższe wyrzekł półgłosem 
lokaj o znieruchomiałej twarzy i ręką 
wskazał krzesło, poczem ukłonił się i 
miki za ciężką kotarą. 

Konsul Lazaire zaiął wskazane -hiej-
«ce, z trudem ukrywając swe zdenerwo 
wenie. Nominację na konsula francuskie 
go W Atenach miał już w kieszeni wizy 
ta zai u ministra była tylko formalnoś
cią, która w życiu dyplomatów odgrywa 
bardzo wielką rolę. Ale czy nie mogło 
go to wprowadzać w tem większe zde
nerwowanie, że z powodu takiej błaho
stki musiał jeszcze czekać. Tutaj trąci 
czas, a w domu ma jeszcze tyle spraw 
do załatwienia, by najpóźniej pojutrze 
ruszyć w drogę. 

Wstał i podszedł do okna. Dorożki, 
auta, tramwaje i ludzie — wszystko pę
dziło zwiększając jego zdenerwowanie. 
Mimowoli odwrócił się, przeszedł kilka 
razy po puszystym dywanie i zatrzymał 
się przed małą szafką biblioteczną. 
Wpadł mu w oko czerwony grzbiet ja
kiejś książki. Bezmyślnym ruchem wy
ciągnął ją z półki i otworzył. W tej sa
mej chwMi na czole zjtwiła mu się zmar 
szczka, oczy otwarły się szeroko i szyb
ko przebiegały po pierwszej stroniezce 
w tem miejscu, gdzie' zwykle wypisuje 
się dedykacje. •*> 

Poznał charakter pisma swej żony w 
krótkim zdaniu, zaczerpniętem z aforyz 

ttóów La Rochefoucauld'a: 
— „Dlaczego od innych wymagamy 

zachowania 'tajemnicy, skoro 6ami jej 
zachować nie umiemy?". 

A pod tem maleńkie literki: 
— „Twoja M." 
Lazaire stał przez kilka minut nie

ruchomo. W pobliżu rozległy się kroki 
lokaja. Szybkim ruchem wcisnął książ
kę z powrotem do szafy, prryjął do wia
domości oświadczenie lokaja i pozwolił 
wprowadzić sie'j:a do gal* netu sw< ;:o 
wysokiego protektora, który nagle stał 
się jego największym wrogiem. 

Po pierwszej wymianie kompliuien-
tów dyplomaci zasiedli przy biurku. La
zaire nie siadł ńa wskazanem przez mi
nistra miejscu, lecz wybrał krzesło, z 
którego mógł spojrzeć prosto w oczy 
swemu 'rywalowi. .Tęgo lrkfće!cn< j i 
Armand de Bruiot miał iuż przesz
ło 50 lat był więc o 10 lat starszy od 
swego przeciwnika. 

— I akurat musi mnre zdradzać z ta
kim fajtłapą — pomyślał Lazaire — 
Mnie napewno odepchnie od siebie w 
tym wieku, a pomarszczona i zwiędła 
twarz tego człowieka znalazła u niej u-
znanie. I jak tu zrozumieć psycholog/ę 
kobiety? 

— Kiedy ma pan zamiar wyjechać, 
kochany panie Lazaire? 

Pytanie to wyrwało go z zadumy. 
Z błyskawiczną szybkością przygo

tował cały plan działania. 
— Pojutrze. Ekscelencjo... Wszystko 

już jest przygotowane... Żona nawet dziś 
już wyjechała... 

Brulot spojrzał na mówiącego. 
— Już wyjechała?... Dlaczego? 
— Zadawałem jej to samo pytan-e... 
—- Lazaire zrobił przytem raine, jak

gdyby uśmiechem chciał zataić praw
dziwy powód wyjazdu. — Z kobietami 
nigdy niewiadomo... 

Eks;elencja podniósł się z fotelu i 
począł spacerować po gabinecie, nie wy 
kazując w głosie najmniejszego zdener
wowania. . 

— Jak oan mógł wogóle wysłać żonę 

do kraui o niebezpiecznym klimacie?.... 
M y — mężczyźni — powinnśmy się do 
wszystkiej j przyzwyczaić, ale komety 
należałoby uchronić od podobnych przy 
kr ości. 

— Mówiłem jej to samo, Ekscelencja 
Cóż będziesz robiła zimą bez Paryża? 
Pozwól i.ii najpierw zbadać tamtejsze 
warunki, przyjechać zawsze masz czas.. 
Ale nie mogłem jej przekonać, w tem mir 
siała być inna przyczyna.... 

— A jaka łó mogła być przyczyna? 
— Nie wiem, przypuszczam, że cho

dziło w tym wypadku o jej kochanka... 
którego w ten sposAb starała się pozbyć, 

*C Brulot odwrócił się. 
Głosem, nie zdradzającym najmniej

szego nawet zdenerwowania rzekł: 
— Kobiety są neobliczalne... Jestem 

przekonany, że po upływie pół roku żo 
na pańska wróci, o ile jest prawdziwą 
paryżanką.... Pan będzie łaskaw pozdro
wić ją ode mnie i życzę panu szczęśliwej 
podróży. 

—- Uścisnęli sobie nawzajem ręce 
i minister zasiadł do biurka na znak skoń 
czonej audjcocjL 
• —> Zaledwie jednak drzwi się zam

knęły, gdy Br ul i t znowu skoczył z krze
sła. Nie mógł nad kobą zapanować. 
Przebiegając w zdenerwow miu prze-* 
gabinet potrącił niechcąco wazę, stoją
cą na stoliku. 

Ponieważ nie została uszkodzona, co 
wprawiło go w jeszcze większe zdener
wowanie, kopnął wazę tak silnie, że roz
biła się na drobne kawałki. 

— A Więc to była tylko perfidja z jej 
strony, ażeby uzyskać awans dla męża? 
— pomyślał. 

Ból w kolanach skierował jego myśli 
na inne tory. Usiadł przy biurku i przy
wołał lokaja. 

| i ściągnął z szatki książkę t czerwo-
, nym grzbietem. By! ogromnie zdenerwo-
, wany, ale twarz j jgo . wyrażała zupeł
ny spokój. Po drodze do domu wstąp* 
do składu papieru kup ł niepotrzebna, 
kopertę i jednocześnie kazał sobie za* 
pakować książkę. 

W domu czekała na niego niespokoj' 
na żona. 

—- Nó, cóż ci powedzjał minister?•• 
Więc wyjeżdżasz pojutrze?..., 

— Tak, pczywiścfe,' Alę tnimo wsz? 
stko nie mogę go zrozumieć... . 

— Bo cóż się stało'?..,. 
— Wczorti mówił mi że powinna* 

stanowczo pozostać w Paryżu, a dzi» 
nalegał koniecznie, żebyś ze :uną jecha

ła.... 
—- Żebym z tobą razem Wyjechała? 

• Lazaire uśmiechnął się: 
— Ale przypuszczam, żc to nas dc 

niczego nie obowiązuje.... Zostaniesz 
tak jak postanowiliśmy, w Paryżu.. 

Magdalena ściągnęła mu palto i 
Ie zauważyła wystającą z kieszeni ksiąf 
kę. Skorzystał z okazji i rzeki: 

— Ach, tak. to dla chebie, fpcżeśu^ 
ny prezent od minis-tra- wra*z 'z ink łon J* 
mi.... 

— I umyślnie odwrócił się w stront 
lustra, by nie zwrócić'na siebie uwagi-' 

Następnie zapalił, spokojnie papterOJ' 

sa i mial zamiar wejść'do swego gabŁnej 
tu, lecz żona zatrzymała go Pr?» 
drzwiach. Zarzu-ając mu rc:c na szyi* 
rzekła cicho: 

— Minister miał rację... Wyjadę • 
*.<•>*• ą pojutrze Jo .'-'.en .. 

— To bardo ładnie z twej «trr>nv. 
— rzekł Lazaire, całując ją w usta. 

Lazaire przeszedł tymczasem do po
czekalni. Rozcirzał się uważnie wokoło 

Następnego dnia Lazaire szczęśliwi 
wyjechał ze swą żoną do Marsylji, ' 
stamtąd w dalszą drogę do Aten... 

Tłum. B. F. 



postawić dla pana pieniędze. 
~ ~ M S K : I D P A N I 0 T E M W J E -

- Mówił mi on, zanim' odszedł, 
•^Zdradziłam wczoraj Edwarda... 
Z kim? 

— Z moim mężem.'. 

Fagas jest bohaterem i złodzieiem. 

mWobec młodych i przy
stojnych n ewiast 

lesiem Mentel 
m i n " 

oświadczył zawodowy zło
dziej poszkodowanej na 

rozprawie sądowej. 
Łódź, 1 5 lutego. 

2 3 letni Stanisław Żurek, pomimo mło 
dego wieku miał za sobą burzliwą prze 
szłość kryminalną. 

Należał on do tej kategorii osób, któ 
<*e czują nieprzezwyciężoną skłonność 
*o cudzej własności. 

Pewnego dnia zakradł się do miesz
kania p. Zofji Walickiej i ukradł z sza
ty rozmaite przedmioty, wartości kilku
set złotych. 

Zaledwie jednaw wyszedł ze swym 
topem na ulice, zainteresował -się nim 
Policjant, k.óry zaprowadzi'1 go do korni 
*arjatu, 1skąd powędrował do wlezienia. 

i oto Zurck znów znalazł się przed 
Sądem. 

Siedząc na lawie oskarżonych z cie 
Kawościa rozglądał się po salt. 

Ujrzawszy poszkodowaną panią, Wą 
'•cką. Żurek utkwił w niej wzrok.. 

— Ach to ta pani?.. — rzeki z cicha 
Gdybym wiedział, że to pani mieszkanie 
1 Pewnością nie ośmieliłbym sic nawet 
^ejść... Wobec młodych i przystojnych 
Gie\viast jestem zawsze dżentelmenem 1.. 

Sąd skazał go na rok i 6 miesięcy 
Więzienia. 

**Masz złotówką, a udław 
sią nią!" 

ZwyKdiMiy syn 
*bił niemiłosiernie matkę-

staruszkę. 
Łódź, 1 5 lutego. 

, Przy ulicy Krzywej w skromnem 
Mieszkanku od szeregu lat mieszka s.a-
[Uszka Marjanna Koskowska z synem 
lKnacym. 

Izdebka ta pamięta dobre czasy sta
ruszki, kiedy to jeszcze wraz z swym tnę 
*em pędziła żywot spokojny I dostatni, 

, Ostatni wszystko się jednak zmiękło... 
Mąż złożony ciężką chorobą, prze 

s t a l pracować i po kilku miesiącach s.ra 
*znvoh męczarni zmarł. 
. Wdowa staruszka pozostała na bar
dach swego syna — jedynaka. 

..Wychowałam go przecież na tęgiego 
jełopa.— mów'ła — to teraz nie pozwoli 

umrzeć z głodu"... 
. Dawał coprawda n.atce swej trochę 
*T°sza na utrzymanie, ale w jakiej czy-
n ; l to formie! 

— Masz. stara, złotówkę, a udław się 
, !^ — mówił rzucając na s.ól pie-

Matka ze łzami w oczach czyniła sy 
".°wi wymówki. 

Z tego właśnie powodu pomiędzy 
-latka j synem wynikały częste sprzecz 

j * 1 wczoraj właśnie podczas jednej z a-
^n tu r Ignacy pobił niemiłosiernie mat-

. Jęcząc z bólu. dowlokła się do komi-
?^riatu, gdzie złożyła o oowyżśzr-m za 
k o w a n i e . ' 

— v 

Z narażeniem własnego życia wyratował z płonącego 
domu małego chłopca, 

ale przy okazji ukradł 145 złotych. 
Łódź, 1 5 lutego. 

Wieś Piaskowiec ped Łodzią zaalar
mowana została w nocy oożarcm. który 
wybuchł w zagrodzie gospodarza Wła
dysława Marawańskiego. 

Dzięki en.rgiczenj akcji ratunkowej, 
pożar, który groził objęciem szeregu po 
bliskich gospodarstw, został w szybkim 
czasie stłumiony. 

Przy gaszeniu ognita szczególnie od 
znaczył się parobek Marawańskiego, 2 0 
letni Ignacy Fagas. 

Młodzieniec, nic zważając na grożące 
mu niebezpieczeństwo, dostał się.dq plo 

Za niedwuznaczną pepozyję 
poczynioną \vm żonie w sypialni małżeńskiej 
rozjuszony obywatel ziemski z Lublina pogruchotał 

kości amantowi z Łodzi. 
Lublin. 1 5 lutego. |bvf mężczyzną barczystym i obdarzo-

Sąd okręgowy w Lublinie rozważali" 5™ w»ieMcq silą 
sprawę Stanisława Benzy, oskarżonego" 
o zadanie ciężkich ram, łodzianinowi, Sta 
mistawowi Kawęczyńskiemu. 

Okoliczności sprawy są dość drasty
czne. 

Kawęczyński przyjechał w odwiedzi 
ny do swego brata, obywatela ziemskie 
go w Szczakowte. 

Pewnego wieczoru mlod'z'icnrJec zaste 
dział się u sąsiada, Benzy i — nie chcąc 
w nocy wracać do domu — postanowił 
u niego przenocować. 

Przygotowano gościowi łóżko-w osób 
nym pokoju, gdzie Kawęczyński począł 
układać się do swu. 

Benza, który wysżedff z zabudowań 
gospodarskich; usłyszał nagle krzyk żo
ny, wpadł, więc do jej pokoju i natknął 
się na progu na gościa. 

Okazało się, iż młodzieniec zwrócił 
się, do leżącej już w łóżku gospodyni z 
niedwuZnaczneinl propozycjami.' 

Svti.ac.Ia Kawęczyńskiego bvla wiel
ce niebezpieczna,, p o w i e m małżonek 

Niefortunny amant wyskoczył oknem 
na podwórze, lecz Benza puścił się za 
nim w pogoń i przyłapał go na polu. 
. Wynikła zaoieta 'bójka w trakcie któ
rej Kawęczyński został pokonany przez 
rozjuszonego małżonka, który powalił 
go na ziemię. 

Daremnie przerażony młodzieniec 
błagał przeciwnika o litość i przysrięgał i 
mu, iż więcej nigdy nie przestąpi progu 
ich mieszkania. Bonza był nieugięty i', 
przez dłuższy czas nad nim się pastwili. 

Kawęczyński otrzymał kilika ran za
danych nożem i nie mógł o własnych si
lach dostać srię do mieszkania brata. Na 
szczęście jakiś wieśniak, który zauwa
żył go na szosie, przewiózł go do zabu
dowań brata, gdzie też udzielono mu 
pierwszej pomocy lekarskfej. 

Kawęczyńskiego ze względu na po
ważniejsze uszkodzenia cielesne, zabra
no do szpitala, gdzie przeleżał przez sze 
reg miesięcy. 

Benze sąd skazał na 6 m*eslecy Wię
zienia. 

nącej zagrody i uratował najmłodszego 
synka Marawańskiego, który pozostał 
W izbic. 

Bohaterski czyn parobka, który został 
dotkliwie poparzony, zdobył sobie wc 
wsi ogólne uznanie. 

Jednakże po kilku dniach po pożarze 
wyszło na jaw, iż Fagas, korzystając z 
zamieszania, panującego w trakcie akcji 
ratunkowej, przywłaszczył sobie 1 4 5 zł 
należące do jego chlebodawcy. 

Marawański doniósł o powyższem 
policji, która pociągnęła go do odpowie
dzialności. 

Wczoraj Fagas znalazł sic na ławie 
oskarżonych sądu okręgowego. 

Oskarżony przyznał sie do winy. 
Podczas pożaru spaliło sie na mnie u-

branrie — mówił — gdyby Marawański 
chciał zapłacić mi za poniesione straty, 
z pewnością zwróciłbym mu 1 4 5 złotych 
Gospodarz nie dał mi jednak ani grosza, 
wiec za gotówkę, którą zabrałem, kupi
łem sobie bieliznę i ubranie. 

Sąd po zbadaniu świadków, skazał 
oo na 3 miesiąoe więzienia. 

82- efniego bogacza. 
55-Ietn'a rozwódka sprytnie zastawiła nań sieci. 

Warszawa, 15 lutego 
Właściciel wielkiej kamienicy przy 

ulicy Wareckiej nr. 9, p. Josck Kolin, 
jest potomkiem biblijnego proroka i ja
ko taki nie może żyć w bezżeństwie. 

Przed trzema tygodniami p. Kohno-
wi zmarła żona. Odprawił czternasto-
djilową żałobę, poczem udał się do swe 
go przyjaciela, cadyka górnokalwaryj-
sklego, z zapytaniem — co dalej robić 

P. Kolm dowiedział się o tem w u-
biegły czwartek. Ogarnęło go przera
żenie. Wsiadł do taksówki i pomknął 
do Góry Kalwarji, by ponownie zasię
gnąć rady cadyka. 

Sytuacja była rozpaczliwie zagmat
wana. Cadyk serdecznie powitał przy-
jacela, a dowiedziawszy się jak sprawy 
stoją, okrutnie się strapił 

— Niema rady — rzekł — musisz się 
. J a l < t ? c o - — zawołał cadyk. — rozwieść i to bezzwłocznie! 

Wiadomo, ze musisz się ożenić. | Niestety, m. przeszkodzie stanęła In 
Jak ja mogę się ożenić, kiedy już tercyza 

mam skończone 8 2 lata! 
.— Na małżeństwo nigdy nie jest za 

późno. 
Pan Kohn wrócił z Ciory Kalwarji u-

spokojony. z wytkniętym planem na 
przyszłość. 

. Natychmiast wezwał swata i rzekł: 
•2- Dostaniesz pięć tysięcy złotych, 

jeżeli do jutra znajdziesz mi żonę. 
— Poco czekać do jutra? Żona już 

jest gotowa! 
— Odzie ona jest? 

'— Na Muranowsklej pod nr. 36. 
— A ile ona ma lat? 
— Ona ma zalcdwo pięćdziesiątą 

piątą wiosnę. 
— No, to dla mnie za młoda. 
— Co ma być za młoda! Wygląda 

conajmnicj na siedemdziesiąt. 
Utalentowany swat spisał się tak 

sprawnie, iż po dwu dniach sędziwy 
wdowiec wystąpił w roli pana młodego 
Przed Ślubem podpisał intercyzę, której 
mocą małżonka miała uuzledziczyć po. 
Śmierci męża sześciopokojowy lokal we| 
wspomnianym domu, oraz gotówką 1 0 
tysięcy dplarów. 

Starzec nic podejrzewał podstępu, 
jaki mu zgotowano. Nie wolno bowiem 
wstępować w związki małżeńskie z roz 

— Zgoda — oświadczyła żona — jak 
rozwód — to rozwód, ale gdzie moje 
dolary? 

— Dostaniesz dwa tysiące. 
— Ja chcę dziesięć! 
-T- Do zgody nie doszło. - - v» 
Synowie sędziwego starca zdecy

dowali się na skierowanie sprawy do 
prokuratora. 

Zbiórka złodziejska 
od Piotrkowskiej Dory do 

Pfeffera Henryka. 
Łódź, 15 lutego 

Piotrowskie! Dorze, zam. przy uT. 
Aleksandrowskiej 1 2 , skradziono z mie 
szkania z szuflady stołu 10 dolarów. 

Klajnberg Esterze skradziono z pod 
wórza domu nr. 37 przy ul. Kilińskiego 
skrzynię ryb, wartości 1 8 0 zł, 

Ze strychu domu nr. . 1 8 , przy ul: Pi
wnej skr.idzio.no bleliz tę Szmulika Ka
zimierza, wartości 263 zł. 

Birman Chał skradziono z mieszka
nia, przy ul. Konstantynowskiej ńr. 44 
garderobę, wartości 5 0 0 zł. t>u> 

Ze sklepu rzeźnickiego Klfera Szla
my, przy ul. Wschodniej nr. 3 1 skradzio 
no mięsa na sumę 2 2 5 zł. 

Maciejakowi Władysławowi skra
dziono z samochodu podczas postoju 
przy zbiegu, ulic Traugutta i Piotrkow
skiej t. zw. rozdzielnik, wartości 100 .z ł 

Ze stajni Komorowskiego Stanisław 
przy ul. Wysokiej nr. 3 3 , skradziono 
chomonto, wartości 1 5 0 zt. 

Dcłot Andrzej, przywłaszczył so
bie maszynę kuśnierską, wartości 2 7 0 
złotych, na szkodę Lipszyca Adama (uli 
ca Piotrkowska nr. 5 ) . 

Z mieszkania Kurzewskiej Marjt, 
przy ulicy Narutowicza r. 2 4 , skradzio
no różne rzeczy, wartości 1 3 0 zt. 

Ze sklepu galanteryjnego Henryka 
Pfeffera, przy ul. Piotrkowskiej nr. 1 1 1 , 
skradziono z okna wystawowego róż
nych towarów na sumę 2 0 Q 0 zł. 

Fota? w fabryce. 
W fabryce Sztajgerta, przy ul. Ki

lińskiego 1 9 3 . wynikł pożar z powodu 
zapalenia się kurzu odpadkowego przy 
maszynie predzalniczpj. 

Akcje ratunkowa podjęli sami robot* 
nicy zatrudnieni w fabryce, którym 
udało sie niemal zupełnie ugasić pożar 
jeszcze przed przybyciem siraży ognio
wej. 

Dziesięciu tajemniczych „mścicieli" 
napauło na mieszkanie spokojnego obywatela 

wódkami, a-niewiasta należała właśnie aby sie ukarać 
dn tej katcgoiji. _ 7a 

Łódź, 15 lutegc 
Działo się to wczoraj wieczorem. 
Do mieszkania Edwarda Ozimka 

(Solna 7) dyskretnie ktoś zapukał... 
P. Ozimek otworzył drzwi. 
W tej chwili do pokoju wtargnęło 1 0 

młodzieńców, uzbrojonych w laski. 
Przerażony p. O. na ich widok cofnął 

się w kierunku okna, by zalarmować 
przechodniów. 

— Jeśli będziesz krzyczał, nie będzie 
my mieli nad tobą l.toścf — oświadczył 
mu jeden z nich — przyszliśmy tutaj, 

Za co ukarać? — pytał p. O. — 

czego chcecie odemnie? Nie znam was' 
Młodzieńcy, uśmiechali się tajemni

czo. 
Jeden z nich zamkną? drzwi na klucz. 
Tajemnicza banda mścicieli nie zna

ła litości... 
Okładali p. Ozimka laskami, dopóki 

nie stracił przytomności. 
Po kilku godzinach dopiero pobity pod 

niósł.się z podłogi i z trudnością do
wlókł się do mieszkania najbliższych są 
siadów, ksóryrn opowiedział o niebywa 
lem najściu na mieszkanie. 

Okazało się, iż dziesięciu młodych o-
sobników zauważono w chwili, gdy ci< 
chaczem wymykali sie z bramy. 

http://Svti.ac.Ia
http://skr.idzio.no


rw H M U I 

»'tr. 4 . :^?»!>ESS W1ECZORNY-

— Mógłbyś nie używać takich niepar 
cmentarnych slow... 

— Ależ to słowa Szekspira... 
— Od dzisiejszego dnia zabraniam 

ci przebywać w jego towarzystwie. 

FELJCTON 

Cudze chwalicie 
Sztuka stosowania czerpie często

kroć wzory, jakich obficie dostarcza 
iej flo»a i fauna naszej planety. Dcsenje 
tapet, przedziwne rysunki na przeróż
nych materjach, ornamenty i ozdoby są 
często wystylizowanym kryształkiem 
śniegu, unerwieniem listka, jakąś mlljo-
iiy razy powiększoną infuzorją czy bak
ier ją. 

Pi';Kiići pani, zachwycając się wzo 
rzystością swej sukni balowej, nie wie 
częstkroe, że tematu do tych wymyśl
nych arabesek dostarczyć mógł bakcy-
lus dyfterytu lub grypy, wymoczek roz 
kładającęgo się flirtu czy jakaś kolonja 
drobnoustrojów, bytująca na niezbyt 
Wonnym serze roquesfort. 

Sztuka choreograficzna poczęła w 
czasach ostatnich czerpać również swe 
natchnienie w niespożytem źródle Natu 
iv. Fox trott, jak to wskazuje sama naz
wa, jest kopią kroku psiego kuzyna lisa, 
chociaż interpelowanp w tej sprawie 
przeze mnie nietylko psy rasowe ale 
kundle odrzucają z oburzeniem to przy 
ouszczenle. f' 

Charleston naśladuje do złudzenia 
podrygi kongurów, cierpiących na atak 
latającej nerki. Shimmy — to ekstatycz 
ny pląs zakochanej pary śledziowej na 
chwilę przed jej uwędzeniem. Pierwsze 
tango odtańczy! na prerjach Sahary na 
miętny karaluch Argentyny z żyrafą 
hiszpańskiego pochodzenia. 

Black bottom podpatruje ściśle upa
jające ruchy, które wyczyniają owce 
opętane motylicą, czyli t. zw. kręćkiem. 

Najmodniejszy „stopo", tańczony o-
becnie we wszystkich dancingach Ame
ryki, zapożyczył swój nieporównany 
wdzięk od brazylijskich magotów, gnę
bionych przez pchły rojące się w ich 
puszystych ogonach. 

Wobec tego nieprzebranego zapasu 
wzorów, czy nie byłoby wskazane, aby 
śmy, miast małpować egzotyczne cu-
dactwa, tak obce narodowemu duchowi 
/.wrócili uwagę na blisko otaczający nas 
^wiat zwierzęcy. 

Oto krowa, ukąszona przez gza, gna 
zadarłszy w górę ogon w dyrdy do obo 
ryl Pies (oczywiście żonaty) pędzi ile 
tchu przez pole zopuszczonym ogonem 
(Tango polskie). Źrebak usiłujący tylne 
mi kopytami posiniaczyć słońce. Indycz 
ka opuszczająca dyskretnie gęstwinę 
tataraku i t. d. i t. d. 

Mistrzowie salonowego tańca, zasta 
nowele się nad tern poważnie, a kto wie 
czy niezadługo nie zatańczy świat sen
tymentalnego blues'a, podpatrzonego u 
polskiego cielęcia, gdy leżąc martwo, 
macha po raz ostatni ogonem. 

P. W. 

Szopka łódzka. 
Łódź, 15 lutego 

Z racji bieżącego karnawału ujrzy 
'liebawem światło kinkietów aktualna 
satyryczna szopka p. t. „Betlejem Łódz 
kie" pióra autorów, kryjących się pod 
pseudonimami Niko i Tina. Motywy 
szopki składać się będą z niefrasobliwe 
go humoru, podsycanego ostrą satyrą 
tia stosunki lokalne. 

S p o k ó j z a 15 g r o s z y n a d o b ę . 
:o:-

W domu noclegowym przytułek znajdują: wyrzufki 
społeczeństwa i zdeklarowani, wykolejeni inteligenci, 

którym alkohol uniemożliwia powrót do normalnego życia. 
Dziś podajemy dalszy ciąg w t j -

*eii z wizyty naszego przedstawi
ciela w domu noclegowym przy ul. 
28 pułku Strzelców Kanio w«kich 
gdzie za 15 groszy na dobę znajdufą 
przytułek męty społjczn^- i parj.isy. 

Karły i wólka. 
Lokalna aAvanturka, którą tak zdecy

dowanie zlikwidował kierownik gasząc 
światło była wynikiem nieporozumienia 
przy kartach. Nieporozumienia te w azy 
lu przy ul. 28 p. Strz. Kaniów, nic na
leżą bynajmniej do rzadkości i czasem 
kończy sięp oważnlejszą kontuzją kilku 
z pośród niezadowolonych graczy. 

Mimo bezwzględnej walki ze strony 
administracji przytułku plagi karclar-
stwa wyplenić niepodobna. Mieszkańcy 
domu przy ul. 28 p. Strz. Kan. przynoszą 
zatłuszczone karty w kieszeniach j przy 
blasku 25 świecowej lampki zgrywają 
się niejednokrotnie do nitki. 

Gdy zabraknie monety obiegowej, ja 

ko stawki używane są palta, spodnie, bu 
ty a czasem nawet koszule. 

Bywa i tak że niefortunny gracz, 
który przychodzi na nocleg biednie o-
dziany przegrywa swe wytarte palet
ko i wędruje w ranek zimowy w mary
narce ria miasto. 

Śród noclegowiczów są i rycerze 
przemysłu, których instynkt handlowy 
pobudza do zawierania tranzakcjj na kup 
no porcji chleba, użebranych przez nie
których biedaków. 

Kwitnie tu i handel zamienny. Za pacz 
kę papierosów „Wanda" otrzymuje się 
szalik a nałogowy palacz oddaje swą 
kromkę chleba za jedno „sztachnięcie 
się" niedopałkiem. 

Są i tacy specjaliści, którzy pod argu 
sowym wzrokiem kierownika szmuglują 
butelkę wódki, którą sprzedają na kie? 
liszki zamożniejszym bywalcom. 

Ponieważ wódkę naogół trudno prze 
szmuglować, jest jej mało, przeto przy-

— Na co ci ludzie czekają? 
—Na pogrzeb... 

— Kto umarł? 
1— Narazie nikt, ale na boisku odby

wa się mecz footbalowy. 

_ \ mi pan pożegnać się z żo
ną. 

— Narazie do komisariatu .0 poże
gnaniu potem się pomyśli... 

Szczęśliwy narzeczony piękności wiejskiej 
zakłuty sztyletami przez rywali 

-:o:-

Zbrodniarze staną przed sądem doraźnym. 
Pińczów, 15 lutego. 

Z niezwykłej urody słynęła w okoli
cy Maryna S. córka zamożnego gospo
darza we wsi Wolicy, w pow. pińczow 
skim. Jej piękność j zamożność zwabiła 
tłum konkurentów. Wszyscy starali się 
przelicytować w nadskakiwaniu i miz
drzeniu do piękności. Na widok najmniej 
szego nawet pozoru wyróżnienia wybu 
chały szalone kłótnie. Rywale pałali ku 
sobie nienawMcią. 

Wreszcie śliczna Maryna zdccydowa 
ła się. Narzeczonym jej został 24-letni 
Franciszek Bugaj, syn zamożnego go
spodarza z tej samej wsi. 

Okolica zawrzała. 
Rywale poprzysięgli krwawą zem

stę. Straszna groźba miała się niebawem 
zrealizować. Piorunujące wrażenie wy 
warła w całej okolicy wiadomość, że 
Franciszką Bugaja, w bestialski sposób 
zamordowano. 

Na pustkowiu póitiem pomiędzy Dzla 
łoszycami a Łabędziem znaleziono jego 
trupa w kałuży krwi podziurawionego 
jak rzeszoto 20 strasznemi ciosami sz:y 
letów. Na miejscu zbrodni zjawiły się 
natychmiast władze policyjne. Zbadano 
wszystkich konkurentów \ rozpaczają
ca Marn ie 

Wyniki śledztwa były sensacyjna. Po 
dejrzenie padło na 2 młodzieńców z są
siedniej wsi Wechadłowo — Franciszka 
Kuca i Wojciecha Irczyka. Ares Jtow ano 
ich natychmiast. 

Podejrzani wypierali się gwałtownie 
jakiegokolwiek udziału w be*.jalskiui 
mordzie. Kiedy jednak dowiedziono im, 
że w tragicznym dniu do ostatniej chwili 
przebywali w towarzystwie zamordo
wanego, przyznali się do zbrodni. Prze 
bieg morderstwa był następujący: ^ 

Franciszek Kuc i Wojciech Irczyk za 
kochani do szaleństwa w Marynie pod 
wrażeniem rekuzy porozumieli się i po 
stanowili w decydujący sposób rozmó» 
wić się i rozprawić ze szczęśliwcem. 
W tym celu wyprowadzili go na drogę 
polną, grożąc śmiercią, chcieli zmusić do 
porzucenia Maryny. Bugaj odrzucił pro 
pozycję. To doprowadziło do furii P rze 
ciwników. 

Dobyli błyskawicznie z za cholew szty 
letów j grad śmiertelnych ciosów spadł 
na nieszczęsnego Bugaja. Narzeczony 

runął jak podcięty kosa. 
śmierć nastąpiła natychmiast. Bcstjal 

ski mord i rozpacz Maryny zrobiły na 
wszystkich przygnębiające .wrażenie. 

Zbrodniarze staną przed sądem doraź 

godny markietant łupi ceny fantastyW/ 
ne. 

Kieliszków naogół niema w użyci* 
wódkę szynkuje się poprostu z butelki 
na łyk. Pomiędzy nabywcą i sprzedają
cym wywiązuje się niejednokrotnie po
ważniejsza utarczka słowna na temat 
wielkości haustu i przechylenia butelki' 

Najnieszczęśliwsi. 
Z pośród stałych bywalców dom* 

którzy nietylko znają jego obyczaje, ale 
są twórcami nienaruszalnego prawodaw' 
stwa przytułku, wyróżniają się ci, któ
rzy temu twardemu prawodawstwu mu 
szą się podporządkować. Trzymani są z* 
,pysk" przez bitnych, pewnych siebie, 
nieznających żartów kawalerów księża 
ca. 

Pokorni i zahukani gnieżdżą'się po ka 
tach, zadawalniają się najgorszemi miej 
scami, starając się ulokować śię ha jak* 
najmniejszej przestrzeni. 

Zabłąka się tam jakiś 'wykolejony 
nauczyciel, zapity inteligent, sterany iV 
ciem żebrak, podupadły kupiec, wysa
dzony z ojcowizny włościanin, który w 
poszukiwaniu szczęścia zawędrował na 
twardy niewdzięczny bruk wielkomiej
ski. 

Tu sypia harfflarr-eżech, nałogowy., 
alkoholfk, w dzień grywający po knaj
pach. 

Wykolejony muzyk — ten miewa. 
dość często pełne kieszenie drobnłaków, 
które po pijanemu wydaje w przytułku-
na wódkę lub też stają się łupem sąsia
dów. Obok niego wyciąga zmęczone ca
łodzienną wędrówką nogi wykolejony 
półobłąkany rzeżblarz-malarz, sprzeda
jący na rynkach i w drugorzędnych 
szynkach płody swego talentu. 

Najciekawszym typem domu noclego 
wego przy ul. 28 p. Strz. Kan. JetJt 
Inżynier F., człowiek władający świet* 
nie francuskim, angielskim, niemieckim, 
włoskim, rosyjskim a nawet żargonem-

Zdrada ukochane] żony, później f*W> 
hol zrobiły swoje. Dziś jest to tylko 
cień człowieka. Parę tygodni zaledwie 
dzieli go od śmierci. Albowiem wskutek; 
nadużywania alkoholu spuchlizna do

chodzi już do serca. 
Parjas^, które mroźna noc zimowa 

pędzi na ul. 28 p. Strz. Kan. za cenę ^ 
gr. kupuje, sobie spokój na kilka godzi* 
by o świcie -~- pod gradem docinków ' 
obelg mętów społecznych — rozpocząć 
znów swą codzienną wędrówkę. 

•nym 

„Dzień starców". 
Osobliwe rendez-vous 

20 staruszków. 
Bywają różne dni: „dzteń kwiatka • 

„dzień wiosny" i t. p., czemuż nie mógł
by być ii „dróeń starców"? W miejsco
wości Algaza, w pobliżu granicy fr311" 
cusko-hiszpańskiej, odbyło się osobliW-5 

rendez-yous dwudziestu starców, któ
rzy zebrali ŝ ę, aby uroczyście śwtecK 
swą „długowieczność". Najmłodszy T<Jg 
czestrtóków zebrania liczył „wiosen4, S ( J ' 
najstarszy 90. Wszyscy przybyli p ^ ' y 0 , 

mimo, że Niektórym wypadło odbyć 
gę ośmiu kim. 1 wszyscy protestowa" 
żywo przeciw jakiemukolwiek tt^zu.'1" 
zmęczenia. 

Po bankiecie „zroszonym" mocno do
brem! winami, przy deserze, opowiada
no sobie pikantne anegdotki, ten i 0 v 
zanucili jakąś sentymentalną piosenka 1 

sędziwi biesiadnicy rozsiali się w f*' 
dztó spotkania w r. 1938;. 
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Wi V ;ri, w lutym 
Starzy bywalcy Bu . esuu w Wie

dniu przypominają sobie jeszcze aktor
kę Adelę Heli. Panna Heli przybyła do 
Wiednia na gościnne występy z Wies-
badenu. Osiągnęła taki sukces, że dy
rektor natychmiast zaangażował ją na 
stale. Ale nie łatwo było jej zdobyć po
wodzenie, ponieważ na firmamencie 
»»Burgteatru" błyszczała tylko jedna 
Swiazda: Charlotta Wolter. W stosun
ku do wielkiej tragiczki panna Heli mia 
|* bardzo mierne zdolności i dlatego po 
dwuletnich występach postanowiła opu 
fcić scenę. 

W tym czasie przybył ną dwór ce
sarski poseł portugalski, hrabia Anjos 
ronta!va bardzo bogaty właściciel ziem 
ski i późniejszy minister, 
i Hrabia bardzo gonco adorował pan 

"ę Heli. Dziwnym zbiegiem wypadków 
-poznali się on' nie we Wiedniu, lecz 
w Wicsbadenic. dokąd panna Heli poje
chała odwiedzić krewnych, a gdzie lira 
^ia bawił na kuracji. 

Między artystka a posłem zawiąza
na się gorąca przyjaźń i młoda para ra
zem już pojechali do Wiednia. W roku 
!&94 panna Heli opuściła deski Burgte-
atru. 

Po pewnym czasie hrabia został- od
wołany z Wiednia a Adela Heli pozosta 
* sama z dwojgiem dzieci, owocem 

związku jej z posłem. Żyła w dobrych 
warunkach materialnych, ponieważ z 
Lizbony przychodziły znaczne sumy 
pieniężne. 

Na krótko przed wojną dziewiętnasto 
letni Alfred, syn Adeli Heli, wyjechał 
do Portugalji. 

W roku 1923 Adela Heli umarła, po
zostawiając córkę swą Minnę, zdaną na 
łaskę losu, ponieważ zc śmiercią matki, 
przestały przybywać pieniądze. Od 
brata Minna nie otrzymywała żadnych 
wiadomości. i 

W ciągu czterech lat dziewczyna zy 
ła w bardzo ciężkich warunkach mater
ialnych. 

Wtedy przyszło nagle nieoczekiwa
ne szczęście. Przed tygodniem Minna 
Heli otrzymała telegraficznie trzy tysią 
ce szylingów z żądaniem natychmlasto 
wego przyjazdu do Lizbony. Hrabia 
Fontalva umarł i pozostawił rodzeń-* 
stwu Heli wielki majątek. 

Podług praw portugalskich dzieci nie 
ślubne są nawet wtedy spadkobiercami 
gdy zmarły pozostawia ślubną żonę i 
ślubne dzieci. 

Gdy Minna Heli przybyła do Lizbo
ny, dowiedziała się jeszcze jednej milej 
rzeczy: hrabia, leżąc już na śmiertel-
nem łożu adoptował swoje dzieci. Min
na i Alfred otrzymali więc tytuły hra-

lbiowskie. 

Najlepszą moją kreacją stworzyłem w filmie 

„STUDENT Z PRAGI" 
podług dzieła najulubieńszego mego powieściopisarza 

H . H . E w e r s a 
Tak oświadczył po uroczystej premjerze słynny tfagik 

KONRAD WEIDT 
— — — r 

„Wypędzenie djabła" z żony, 
Naiwny kupczyk berliński dał się uwieść bredniom 

wariatów. 

Katusze cnlńskich dzieci. 
Niemowlęta rzucone psom na pożarcie. 

Długotrwała wojna domowa w Gni
dach spowodowała ruinę wielu miejsco 
^ości. 

• Zpowodu nędzy i głodu opuszczają 
Mieszkańcy swe siedliska i wędrują do 
^asobniejszych dzielnic, Idąc na służbę 
^ tego lub owego generała. 
. | Co jednak zrobić z dziećmi, które w 
*** ciężkich czasach są ciężarem? 

Chińscy rodzice rozwlązuia bardzo 
Prosto te skomplikowaną sprawę. 
. Dzieci swe zostawiają na łasce losu 
wcale się o nie nie trowczą. 

Masami więc mrą chińskie niemowlę 
ta z głodu i zimna. 

Za dobroczyńcę uważany jest wtedy 
zgłodniały pies, gdy skróci 'nędzę powol 
nego konania i pożre niemowlę. 

Jak duchy opiekuńcze zjawiają sie w 
opuszczonych miejscowościach europcj 
skie zakonnice. 

Niepomne niebezpieczeństwa, na ja
kie się narażają, błądząc po kraju, żabie 
rają maleństwa do swych przytułków. 
Zakonnic l ochron jest jednak mało, a 

opuszczonych dzieci... tysiące. 

Berlin, w lutym 
Niezwykły wypadek wydarzył się 

w tych dniach w północnej części Berli
na. Policja została zawezwana do do
mu, w którcm „wypędzano djabła". 

Okoliczności tej sprawy są następu
jące: Pewien handlarz wszedł do szyn
ku i zajął miejsce przy jednym ze stoli
ków. Obok niego siedziało dwóch pa
nów około lat czterdziestu i rozmawia
ło o kwcstjach religijnych, szczególnie 
zaś o „wypędzaniu" djabłów. Z tego, co 
mówili, kupiec wywnioskował, że Jego 
żona jest opętana przez djabła. Nie 
mógł sobie dotychczas wytlomaczyć, 
dlaczego żona nie dawała mu pieniędzy; 
ograniczała jego wolność l nigdy nie po j 
zwaiała wychodzić wieczorem z domu. 
Teraz byl przekonany, żo to djabeł w 
niej siedział i zmusza ją do dręczenia 
męża. 

Zbliżył się więc do tych panów i 
zwierzył się im ze swego zmartwienia, 
zapytując, czy nie byliby oni w stanie 
..wypędzić" djabła z jego żony. Dwaj 
mężczyźni przystali na to z chęcią. 

Następnego dnia o piątej zrana przy 
szli do mieszkania kupca. Kupiec popro 
sił ich, by zaczekali na niego na ulicy. 
Gdy się ubrał, zeszedł do nich na dół i 
cala trójka poszła do szynku na wódkę 
A\~ I 1- ' ' " 

Kupiec uważał dla siebie za bardziej 
stosowne pozostać w knajpie, a dwócli 
swych kompanów posłać do swej żony, 
dla dokonania egzekucji. Ci dwaj poszli 
do mieszkania i przedstawili się żonie 
kupca, jako jego przyjaciele, oświad
czając, że chcą na niego zaczekać. 

Nagle rzucili się oi i na kobietę, o-
świadczając, żo mil <:.\ z niej wypędzić 
djabła. Jeden złapał \>\ za nogi, drugi za 
głowę i poczęli j * z całej siły ciągnąć. 
Potem rzucili ją na podłogę 1 rozpoczęli 
Ją bić. Kobieta poczęła głośno wołać o 
pomoc. Przybiegła sąsiadka, ale opraw 
cy uprzedzili ją, że jeśli tylko się zbliży, 
to rów, icż z niej zaczną wypędzać dja
bła. I-'; biegłą v ięc po policję i wróciła 
wn t y i)v.-lnrystwile policjantów, któ 
rz\ ii\vo: iii biedna kobietę z rąk opraw 
ców, 7 . ' leniąc ich do komisarjatu. 

Na i olicji wyszło na jaw, że dwaj ci 
mężczyźni zostali przed kilku dniam 
wypuszczeni z domu warjalów. C' .ni 
prędzej odesłano ich z powrotem d i 
kładu. 

Dopiero wtedy pomyślano o mężu. 
Siedział jeszcze w szynku przy piwie, 
oczekując wyniku egzekucji. 

Między żoną a mężem doszło podo
bno do takich scen, że można było rze-

„ ii.§. » • * -

ywn iłują* p W « a uo szynKU na woaKę|Dno do takich scen, że można było rze 
dla nabrania animuszu. Wybiła godzina, czy wiście podejrzewać żonę o opętani* 
dziewiąta. | p r z e z ^ m o c e < 
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PSYCHOLOG1C/.NO-KRYMINALNA 

Komisariat policyjny. Ciemny, ponu-
^ Pokój, oświetlony skąpo przez lampę 
* bielonym abażurem, stojącą na stole. 
^ a stołem siedzi dyżurny przodownik, 
"r0cha, i ziewa ze straszliwej nudy. Kre-
8 " czerwonym ołówkiem jakieś zagmat 
u"*ne figury na bibule. 

Na ławce pod ścianą drzemie poste-
jtykowy, oparłszy głowę o Piec. Zegar 
" O w o l i wydzwania jedenastą., 
, 2 ust dyżurnego przodownika wydo-
^ " a się okrzyk zniecierpliwienia. 

*T Psiakrew, ohydna noc-. * 
. Posterunkowy zerwał się z drzemki 
^Pręży ł skj jak struna. 

"'••Słucham, panie przedowniku!.. 
— Nie do pana mówię... 

U zaspany policjant nie tracił czasu na 
akzą rozmowę j wrócił do przerwane-

jto snu, W pokoju znowu zaległa cisza, 
t ó r ą mąciło tylko miarowe pukanie zc **ra. 

Nagle drzwi wejściowe otworzyły się 
Roścież. Zimny prąd powietrza wtarg 
™ do pokoju. Socha zerwał się na rów-

ftdet 

27 
— Kto tam? 
Na progu stała jakaś starsza kobietą, 

ubrana w wytarty pluszowy płaszcz, w 
zmiętoszoii3rm kapelusiku na głowie, z 
pod którego wyzierały zlepione kosmy
ki siwawych włosów. 

podeszła utykając do barjery i wyrzu 
clła z ust słoWo: 

— Zamordowałam,.. 
Przodownik wybałuszył oczy. Po

sterunkowy podniósł się z ławki, ocze
kując ważkich rozkazów od swego prze 
łożonego. 

— Co jest? Co się stało? 
— Zamordowałam... Proszę mnie are 

sztować... 
Socha obrzucił spojrzeniem wątłą i)Q 

stać kobiety. Była blada, wzburzona. 
Pomyślał przez chwilę, że ma do czynie 
nia z umysłowo chora. 

Podczas swojej pięcioletniej służby 
nie zetknął się jeszcze z podobnym wy
padkiem, który go teraz wyprowadził 
poprostu z równowagi. 

Wzrok jego padł na ręce przybyłej, 
opnrte o bftrjćrę, Widniały na nPch ohfj-

te ślady zakrzepłej krwi. A więc nie 
wybryk obłąkanej kobiety, lecz straszna 
rzeczywistość. 

— Panie posterunkowy! 
— Słucham, panie przodowniku i 
1— Proszę zadzwonić do pana komi

sarza, Jest teraz w kinie „Casino". 
— Rozkaz... 
— Poważny wypadek. Niech tu na

tychmiast przybędzie— 
— Rozkaz... 
Posterunkowy skoczył do aparatu, a 

Socha przygotował papier do spisywa
nia protokułu. 

— Imię j nazwisko? 
— Raja Anasjew... 
— Wiek? 
—• Pięćdziesiąt dwa lata... 
— Wyznanie? 
— Prawosławna jestem... 
— Co się stało? 
— Zamordowałam... 
— KogO? 

—Prostytutkę, Salkę od Zubkino-
wej. 

— Gdzie to się stało? 
— U tej właśnie Zubkinowei na Po

łudniowej Nr. V... Przychodzę prosto 
stamtąd... 

Starała się mówić spokojnie, choć 
głos drżał jej z wielkiego wzruszenia. 
Przodownik spojrzał w złe oczy zezna 
Jącej i pomyślał w duchu... 

— Tak, nie kłamie... Ona zamordo
wała... 

Tymczasem posterunkowy skończył 
r ozu to \vę tel ef f» i ic zną. 

— P:n komisarz zaraz przybywa... 
i obi ze... Weźcie z sobą dwu policjan 

tów i pędźcie na Południową Nr. V do 
ZubkinoweJ. Mieszkanie obstawić i niko 
go nie wpuszczać ani wypuszczać... Po
dejrzanych aresztowa i trzymać aż do 
dolszych dyspozycji... Zrozumiano? 

— Tak jest, panie przodowniku... 
Posterunkowy zasalutował i wyszedł 

Socha połączył się telefonicznie z pogo
towiem, następnie z urzędem śledczym 
i z prokuratoria. Zaniedbał dalszego spi
sywania protokułu, czekając na przyby 

anisarza. Po upływie kilku minut 
wszedł do lokalu kierownik komisarjatu 
komisarz Raniewicz. Odebrał raport od 
r ,rżurnego przodownika, poczem przy-
i.ąpił do badania icoblety. 

Z zeznań Rai Anasjew wynfkalo,, że 
nmiejwlęcej przed pół godziną w domu 
publicznym, należącym do Głafiry Zub
kinoweJ, dokonała mordu na osobie pro
stytutki Salki. Nazwiska nie zna. 

Zbrodni dokonała w ten sposób. *e 
przegryzła ofierze tętnice na szyi. Po
tem poczekała aż nieszczęśliwa dziew
czyna wyzionęła ducha, a następnie po
biegła do komisarjatu. hy oddać się do
browolnie w ręce policji. ? 

Zapytywana co do motywów swego 
potwornego czynu, odmówiła wyjaś-, 
nlcń, opisując natomiast szczegółowo o-
kol!czności towarzyszące zbrodni. A 
więc wfrszta do pokoju dziewczyny, gdy 
ta już spała. 

D. c. ru 



Su 6. „OPRESS WIECZORNY". 

Echa wymordowania całej rodziny w Warszawie. 

Przed tygodniem donosiliśmy o strasznym morderstwie w Warszawie. Bebrobolny Stelan Maślany —. mszcząc sią na 
rodzinie za złe traktowanie go — zabił żoną, teściową; rodzeństwo żony. Po dodokaniu zbrodni Maślany położy! się 

obok żony i wystrzałem w usta odebrał sobie życie. 
Na zdjęciu (na lewo): Zwłoki teściowej ś. p. Franciszki Witkowskiej, na prawo — zwłoki Stefana Maślanego i jego żony. 

jJAN ROMEJKO. znany tenor polski 
wystąpił w operze poznańskiej w partjj 
don Juana w „Don Juanie" Mozarta > 

odniósł wielki sukces. 

W i d m o p ł o n ą c e g o w i n a i s p i r y t u s u 
skłoniło Anglję do interwencji w Portugalii. 

D y s k r e t n e k u l i s y o s t a t n i e j r e w o l u c j i z a P i r e n e j a m i . 
A więc wedle oficjalnego telegramu 

t Ponugalji, nowa rewolucja związko
wa już się skończyła poddaniem się zbun 
towanego garnizonu w Oporto 1 zapro
wadzeniem spokoju w samej stolicy, Liz 
bonie, chyba.... chyba, że miałoby się 
raz jeszcze powtórzyć co się zdarzyło 
przed trzema dniami, mianowicie, że 
rząd wydał dosłownie taki sam koinuni 
kat, a jednak walki trwały do wczoraj... 

Ostatnie bunty wojskowe w Portu
galji to nie są już zamachy sprzecznych 
klik wojskowych, ale wspólników jedne 
go i tego samego zamachu, niezadowo 
lonych z łupu jaki im przyznali przełożę 
n i 
A więc w grudniu 1925 prezydentem 

Portugalji został dr. Bernardo Machado, 
już w lutym 1926 miał przeciw sobie 
nicudałą rewolucję, a w maju generało
wie Cabecadas i Goiuez da Costa oba
lili go. Cabecadas został premjerem, po 
lo, aby już 5 lipca ulec zamachowi swe
go wspólnika Costy i pójść na wygna
nie. Costa zajął pierwsze miejsce, ale 
dnia 8 lipca jego własny minister wojny, 
Carmona aresztował go i odtąd sam rzą 
dzl, pomimo kilkakrotnych wybuchów 
rewolucyjnych, organizowanych przez 
coraz to niższych podwładnych. 

Obecny zamach zamierzony był na 
31 stycznia. Poprzedniego bowiem dnia 
Carmona j jego ministrowie wojny udali 
się do Oporto, gdzie ich zamierzono u-
więzić. Z powodu jednak nieobecności 
kilku przewódców spisku, przedstawię 
nie odwołano do 3 lutego. Tymczasem 
Carmona z ministrami dnia 1 bm. powró 
cił do Lizbony i tam już doszło do ulti
matum powstańców. Wybuch nastąpił 
w kilku miejscach równocześnie, miedzy 
Innem! podjęła go kanonierka Bcngo któ 
rą dowodził jeszcze jeden Costa, miano 
ancie Frcmandcr, bo nazwisko Costów 
jest w Portugalji tak powszechne, jak 
Millerów lub Majerów w Niemczech, al 
bo Dąbrowskich w Polsce. Niema więc 
rewolucji, w którejby jakiś Costa po jed 

\iej czy po drugiej stronie, nic bral udzia 
łu. 

Ten najnowszy Costa, po niepowo
dzeniu na lądzie, wsiadł z powrotem na 

okręt i z morza wydał radjowy tele
gram, że nie myśli stawać przed niekon 
stytucyjnym trybunałem i opuszcza 
kraj. Następnie wylądował w pobliżu 
granicy hiszpańskiej, okręt jego zabrały 
władze portugalskie, a on sam uciekł do 
iliszpanji. 

Po tem pierwszem niepowodzeniu re 
wolucjonistów miały pójść inne, składa
jąc się, wedle informacji oficjalnych, na 
ostateczną klęskę zamachu. 

Obecny jednak zamach miał jedną ce 
chę groźną dla Portugalji. Oto mocar
stwa przestały obojętnie przypatrywać 
się walkom, Stany Zjednoczone wydały 
telegraficzne rozkazy do wysyłki eska
dry wojennej do Portugalji, a Anglja 
już wysłała nawet dwa okręty wojenne 
celem ochrony angielskich interesów. 

W tym wypadku zaś Interesem an
gielskim było... wino. 

Ciężkie bowiem wina hiszpańskie i 
portugalskie zagnieździły się tak w An-
gljl, że niektóre z nich mają drugą na
zwę angielską w handlu. I tak np. wino 
Xcres nazywa się najczęściej Sherry, 
wino Oporto nosi nazwę Portwajnu, a 
mnóstwo jest anglików, którzy dzień 

bez kieliszka portwajnu umarliby na-coś 
jak i bez kropki, albo list pieniężny bez 
pieczęci. 

Toteż handel winem Oporto, a nawet 
hodowanie go w piwnicach, jest w ręku 
anglików. Ogromne zaś wloście angiel

skie składy portwajnu znajdują się w 
Villanovo de Gaya, gdzie wino w becz 
kach drewnianych dojrzewa i gdzie znaj 
dują się wielkie rezerwy spirytusu do je 
go wzmocnienia. Składy mieszczą się 
nad głębokim rezerwoarem, którego ścia 
ny wznoszą się prostopadle na 70 me
trów nad poziom rzeki Douto, przepły
wającej środkiem, wskutek czego ulice 
Oporto są tak strome, że transport po 
nich odbywać się może tylko przy po 
mocy wołów. 

Otóż, gdyby jakiś pocisk wybucho
wy ugodził w któryś z budynków skła 
dów i zapalił masy spirytusu I mocnego 
wina, to powstałaby nietylko szkoda na 
wiele miljonów funtów szterlmgów 
przez zniszczenie cennego napoju, ale 
rzeka płomienia tocząc się na dół, spo
wodowałaby nieobliczalną katastrofę. 

Anglicy więc mieli doskonalą sposób 
ność, aby, przetrzymawszy obojętnie 
już jakie pól setki, wojskowych rozru
chów w Portugalji, pokazać wreszcie 
pięść rozbawionym Portugalczyków 1 u 
sprawiedliwić ten czyn nietylko wielki 
mi interesami pieniężnymi swoich oby-
wateli.ale też względami humanitarny
mi A ponieważ, kto chce anarchję ude
rzyć, ten względy takie zawsze znajdzie 
więc dla Portugalczyków powinno być 
ostrzeżeniem to, że Ańglja zaczyna trak 
tować ich tak jak... Chiny właśnie prze 
staje traktować1. 

Taniec iv sądzie. 
Gdv zwariowana amery 
kanka kocha tancerza..* 

Paryż, w lutym. 
Król miał swego błazna... Pani V.. 

bogata amerykanka, ma swego tance* 
rzą rosyjskiego, który się nazywa Po* 
poff, ale poufale pozwala się nazywać 
„Popo". 

Wynajęła go dla swej osobistej przy 
jemnoścl i wynajęła mu mały domek': 
Każe mu wykonywać „pas" najmodnio. 
szych tańców przed swymi gośćmi w 
Biarritz, w Monte - Carlo w Vichy i W 
Paryżu też. 

Ale i tancerz rosyjski ma swoje 
serce. 

Dla pięknych oczu „baleriny", sWCJ 
rodaczki Popo ukradł swej dobrodziej' 
ce klejnocik, wartości 150.000 franków* 

Został aresztowany. W gabinecie sC 
dzlego L- skonfrontowano go w obco* 
ności adwokatów, panów: Thaon i Cro* 
charo, z amerykanką, która go zasy* 
pala wyrzutami. 

Popo broni się na swój sposób. Na* 
gle zrywa się i tańczy najpiękniejszy 1 

Black - Bottomów. Ten ruch wystał* 
cza, by mu zjednać przebaczenie ame
rykanki. 

Niestety, sędzia niema żadnych za* 
miłowań choreograficznych i Pop0 

miast wrócić do dpmu, poszedł spać n* 
mokrą słomę cel W „Sante". Pani V. V° 
słała mu kołdrę i materac... 

Ludzie bez nazwiska. 
Najnowszy wynalazek amerykański w dziedzinie życia 

towarzyskiego. 
W Nowym Jorku powstał przed kiil-

ku dniami nowy klub towarzyski pod na 
zwą 1,000 000, do którego należą ludzie 
bervm;cn.iti. 

Pod żadnym bowiem pozorem czło
wiekowi p T z e s t e p u j ą c e m t i progi klubu 
niic wolno wymówić swego nazwiska. 

Wzamian za to otrzymuje w sekre
tariacie liczbę, oczywista po dokladnem 
wylegitymowaniu się i udowodiwenlu, iż 

tajemnicą. 
Nie sztuka utrzymywać stosunki i 

przyjaźnić się z człowiekiem, o którym 
wszystko wiemy znamy jego pozycję 
społeczną i dochody. V 

Tc wartości przesłaniają wszelką za 
letę duchową ludzi i wytwarzają nie-
szczerość w stosunkach. 

Założyciele klubu „miijona" twierdzą 
iż bezimienność jest gwarancją najmiil-

jest człow.ekicm uczciwym i gentehne- [ szej zabawy ! prawdziwej swobody to
nem. Iwarzvs.k'.ei. Wtedy dopiero swobodne 

prawdziwe zalety i wady Panic chętnie są widziane w salonach 
klubowy cii ale obowiązuje je taka sama 

warzyskiej. 
promieniują 
ludzkie. 

W laKi sposób koń 
po śmierci 

zatrzymaj na godzinę 
cały poc ąg. 

Oryginalny wypadek zdarzył się/*; 
tych dniach pod Paryżem. Maszyni;'1,*! 
pociągu obsługującego podmiejskie m' c , j 
scowości z dworca Saint Lazare, ujr«a> 
przed jedną ze stacji sygnał, oznaczają*, 
cy, że droga nie jest wolna. ZatrzyO)8] 
tedy pociąg i czekał. Kiedy po dwud^p*i 
stu minutach nikt ze stacji się nie zjaw^J 
a d roga ciągle była zamknięta, za ' 0 * 1 ^ 
gowany, zeszedł z maszyny i z główny11! 
konduKlorem rozpoczął poszuk wan l 8i 
Okazało się, ie sygnał został zabloko^ 
ny przez trupa konia, który wypadł z P°. 
ciągu towarowego i zabijając się na t&ei 
scu. przytłoczył swym ciężarem sYfii118 

Zanim uprzątnięto przeszkodę, upłyn$ i a 

dobra godzina. 

HERBATA PERŁOW 
:> AROMATYCZNA 

WSZECHŚWIATOWA FIRM, MOCtIA i WYDAJNA. j 
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m n i a m 
DZIŚ: Walenlego kapl. 
Jutro: Faustyna 

Wschód słońca 6.54 
Zachód o g. 16.45. ' 
Wschód ks. g. 15.34 
Zachód o g. 4 57 
Długość dnia: 9.34 
Przybyło dnia: 2.15 

tejrezgataS przemysłu 
łódzkiego 

itnimsta Kwiatkowskiego 
Wczoraj wieczorem udali sle do 

»arszaAvy na zaproszenie min. przem. 
Jjandlu Kwiatkowskiego pp.: dyrektor 
Miazku przem. włókien, w państwie 
°'skiem dr. M. Barciński, prezes sto-
>arzyszenla kupców m. Lodzi p. N. Ej-
1'Ron i wiceprezes tego stowarzysze-
, a dr. J. Sachs. Wezmą oni udział jako 
JPrezentanci przemysłu 1 handlu łódz
k o na walnej konferencji, zwołanej z 
{'cjatywy min. Kwiatkowskiego dla 
pdanla sprawy eksportu oraz ustale-
' a Postulatów sfer gospodarczych w 
» dziedzinie, zwłaszcza zaś wywozu 
0 rynki wschodnie, a w szczególności 
* do Rosji. Z uwagi na doniosłe zna
j d ę poruszonych na konferencji war 
Rawskiej spraw I uwag ich dla ekspor 
* włókienniczego — wyniki konferen-
M będą przedmiotem poważnych na-
?d w związkach przemysłowych 1 ku 
'^klch Łodzi po powrocie delegatów 
Warszawy. 

Uroczystości ku m 
pspiła Piusa X l . 

w Łodzi. 
^V dniu wczorajszym: o godz. 10 ra 

:° W Kai odrze św."Stan.sława Kofctk 
{ Łb'ecno-'c' przedstawiciel; władz pań 
JWowych : komunalnych oraz przed 
taw.ciel- vvs7ystklcli warstw społec/>j 
Jch. J. L. ks. biskup Tyroieniecloi w <w] 
^Z'iri;u prześwietnej, kapituły odprawił j 
r«cżySt t. nabożeństwo, z powodu 5-ej 
£* ' ixv koronacji Ojca świętego P :uvi 

P&Poludr^u o godz. 5-ej w sali F.l-
a"niouj odbvla sę akademia papieska, 
t "Koruj wz.eło udział nasze społeczei'-

ańszy mąż nasz drOjji o|c<e. Mo długinh i ciężkich cier ieuiach zmarł niói na uk«ch 
I dziadek 

MARKUS KISSIK 
przeżywszy lat 6S. 

Wyprowadzenie drogich nam zwłoK odr>ęd'.le się dziś, w ponedzlałek dn. 14 lute 
go r. b. o godz. 12 e| w poludn e z domu żałuny przy ul. Wsihodniei 66. o czem zawia
damia krewnych i przyjąć ół Zmaiłejjo 

StrosKana Rodzina 

Dr. Samuelom Kissinowi z powodu zgonu ojca Jego 
B P 

M a r k y s a 
wyrazy serdecznego spółczuaa skłaJają 

J s s i n a 
W s p ó ł p r a c o w n i c y 

f i»my S K issm I S ka 
P r z e d s t a w i c i e l s t w o , , S a r o t t l " 

Fabryka Bro^aeza 

zostanie odbudowana. 
ubiegłym tygodniu wybuchł po-

? r w fabryce Brodacza w Zgierzu. Jak 
J': obecnie okazuje, podczas pożaru tc-
E Płonęła suszarnia. \ apretura i zna
nia część tkalni, a mianowicie 44 kros 
-Pozostałe zaś 18 krosien angielskie!) 
y-^O. Również i faibiamia została 
,a t f>wana, częściowo zaś tylko dot-
^Wa pożarem kotłownia i motor. Z 
«.c." Względów możliwe będzie w naj-
f ^zym czasie podjęcie piacy na oca-
,nych podczas pożaru częściach tkal-

^ °raz farbiami. 

Otwarcie Mina rsSat-

Łódzka izba skarbowa 
otrzymała prawo przedłużania koncesji monopolowych 

tej masowej redukcji, pozbawione zo
stały koncesji nawet cechy, którym żad 
nych przekroczeń zarzucić nie było 
można. Pozbawienie ich źródła zarob-

.ku i dochodów wywołać może niele
galny handel i sprzedak napojów alko-

jholowyćh i spowodać wydatne zmniej-
szeme stę dochodów skarbu. Z tych 

] właśnie względów będzie mogła izba 
skaibowa przedłużyć do 31 grudnia 

J1927 termin likwidacji, umożliwiając w 
ten sposób dalsze prowadzenie zakła-
iów wódczanych tym koncesjonariu
szom, których zakłady uległy likwidacji 
w dniu 31 grudnia 1926 r. Wyjątek sta 
nowią te zakłady i przedsiębiorstwa, 

'które przekroczyły przepisy ustawy 
antyalkoholowej i ciążą na nich z tego 
tytułu orzeczenia. 

W swoim czasie doniellśmy o otrzy
maniu przez izbę skarbową w Łodzi 
specjalnego okólnika w sprawie konce
sji monopolowych, których gwałtowne 
pozbawienie wywołało wśród konce
sjonariuszy prawdziwy popłoch. Obec
nie izba skarbowa otrzymała szczegó
łowe dyspozycje, które znacznie Jago-
dzą te przykre konsekwencje dla tych 
koncesjonariuszy, którzy przez długi 
okres czasu z koncesji tych czerpali je
dyny swój dochód na utrzymanie. Jak 
się bowiem okazuje ukończona już zo
stała przez władze skarbowe na tere
nie b Kongresówki redukcja zakładów 
wódczanych, których liczbę doprowa-
dzo:.o do norm, przewidzianych w usta 
wic przeciwalkoholowej, t. j . do l za
kładu na 2.500 mieszkańców. Wobec 

w Pub an,cach. 
w , ^ dniu wczorajszym w Pabianicach 
Q*yło się uroczyste otwarc.e domu ro-
"M^Wego przy ul. Bagatela nr. 8. 

t t v v uroczystości wziel: udział przed-
^ władz państwowych, samorzą 

YVcli i organizacji społecznych. 
Hra " t e " ^ obudowany na wzór za-

iw C 7 ' n y c b domów robotniczych, 
roh ^ ś;ę w n i m będą instytucje 
b r;0 ln"-ćze. przyczem jedno piętro jest 
b e d / n a c z o n e m 8 a ^ c publiczną, gdzie 

W U r z i idzane rozmaite imprezy. 
5 t Y uroezystośoi tej Wzięli udzal przed 
»'lW;ciele organizacji robotniczych 
!>odzi. (U) 

'fi Lwowie Ntitlo as! do olstaoW 

Welkl parterowy loka! l 3 
c ,**ni» ' & wielki-ni wysi iwami, nowo-
J'* n

 u ' * a d ' 0 n y w cent urn miosia n i d a l ą c 
« i K l e , k i e P r 'edsn bm s>w > hunowne u 

<« „ " b o k i m . Z btszema pod .os b i i(' 
'uta Ogłoszeń StaiUra KaKów, Kynek ><< 

Zjazd legionistów w Łodzi 
rozpoczął wczoraj swe obrady. 

W dniu wczorajszym o godz. l l - < j | Po zakończeniu dyskusji) i, przez pre-
rano, ruziwjzal swe obrady, W lokalu zesów poszczególnych oddaialów zwiąż 
przy u!. P.otrkuwskiiej 82, wojewódzki ku sprawozdań, dokonano Wyborów no-
zjazd związku le.cjouistów polskich. 'wego zarządu na rok 1927. 

Obrady zagaili prezęs związku p. Ja-1 Do zarządu wybrara zostali1: pp. 
misz Mościcki, wdając zebranych ©raz Płoński (prezes), Janusz Mośoickik Wój-
wygłasizając ref rat, zawierający spra- towicz, Koperski, dir. Kurower. Irzy-
wozdainie z dizwłaluoici zarządu zwiąż- kowski Wymyslowsk\ Bhunenfeld, Gra-
ku okręgu łódzloego. bo^^ki Stępniewska' i ,drr. Gerc. 

Drugi referat wygłos'ł p. Końs*;: któ Do sądu honorowego wybrano: pp. 
ry omów-1 szczegółowo obecną sytuację m:c. B.iłyka dyr. Amojsena i Slislkiego 
poetyczną w państwie, w końcu zaś z Pubjamc. jako zastępców: pp. Gieł-
sprecyzowal stosunek związku ksjcnii- czynsk.ego ; Brojka. . 
stów «do poszczególnych organizacji po- W skład komisji rewizyjnej weszli: 
litycznych. 1 pp.: Malinowski1, Tausz i Kujawski. 

Po referatach wywiązała s;ie szczc- Na z.'1'zdz.'e. w charakterze gości o-
gólowa dyskusja, w której wżtoło udział bcci;- byli delegaci bratnich organiizacjj 
W Ś D I U uczesiiiiików zjazdu między 'jrmc-.b. wojskowych, (h) 
md pp. Maiir-nowski. dT. Kurow.r. 

Mim linii 
bąaą przeprowadzone 

na wiosnę. 
W najbl ższym czase podjęte zosta

ną przez dyrekcję K. E. Ł. roboty inwe
stycyjne w związku z zamierzoną budo
wą szeregu t!iij» tramwajowycli na bocz 
nych .uKcach miasta. 

Magstrat postanowi wprowadzić do 
poprzedniich projektów rozbudowy s ^ i 
tramwajów- szereg zmian, kióreby w 
w v d a % v t 2 i s z e j mierze uwzględrciialy po
trzeby Łodzi i jej życia gospodarczego. 

W celu. w'drusr'im etap"ie okresu 
I. wybudowane zostaną następujące linje 
na ulicy Przejazd od ui cy Piiatrkowskiej 
do Przędzalńanej na Zielonej cd Piotr
kowskiej do Leszno i na KLińskiego od 
Głównej do Przejazd. W ten soosób w 
okres e najbliższych miesięcy si^ćtram 
wajowa Łodzi powiększona zostanie o 
3.865 metrów toru. 

Wnioski swe i proje^ly w tej sprawie 
mag.strąt przesiał ra<iz'i2 • !nraisk'cj m. 
ŁodizL ie) 

ftfjdź—ZaHopane. 
• Ze względu, i i Łódź dostarcza w se
zonie letnim bardzo wiele Kości do Kry-

[nicy. Zakopanego oraz zakładów kąpie-
jlowych w Beskidach władze kolejowe 
zamhCTzają w bieżącym sezonie letninn. 
aby do pociągu sezonowego pośpieszne
go kursującego z Warszawy do Zako
panego i Krynicy doczepiano w Kolusz-

jkach d"wa wozy bezpośredniej komuni
kacji II i 111 klasy z Łodzi do Kryn>'cy i 
z Łodzi do Za kopań go. Inowacia ta by
łaby wielkim udogodneniem dła kura
cjuszy, którzy nie bylioy zmuszeni do 
przesadania sie w Koluszkach do i>rze-
pełirioneRO pociągu, 'dącego z Warsza
wy, (o) 

Wy ' ta ' n nle!»zvch wypranych r r a t «tawek 
(jkldać moiria •» K ' o z e t V tn ny 

J Kii ffe.Bi^m 58 r Wrnia ]i 
Ws/t-ik e wygr ne w, ,ła»am na<yi'lim>asi. 

Kasnienicmicy, łączcie 
się. 

Powstałe centralne stow. 
właśacehnieruchomości 

| Z inicjatywy pos. Helmana utworzo
na zostaiła centralna organizacja właści
ciel; nJeruchomośoi na całe wojewódz
two łódzkie. Ma- to na celu skonsolido
wanie właścicieli nieruchomośoi, którzy 
dotąd w mniejszych ośrodkach prowin
cjonalnych jak Pabianice lub Zgierz, nie 
byli zorganizowani wcale lub też orga
nizacje te nie posiadały żadnych wpły
wów i nie rozwijały irrtensywroejszej 
akcji. 

Centralne stowarzyszenie wtfaśoicśeli 
nieruchomoścc województwa łódzkiego 
powoła do żyda w najbliższym czasie 
sekretariaty i odtłziały w szeregu mniej
szych ośrodków prowincjonalnych, któ
re działać będą tylko w kontakole i ści-
słem porozumieniu z zarządem woje
wódzkim w Łodzi. (e) 

Na froncie bezrobouia 
bez znaczniejszych zmian 

Na teTenie państwowego urzędu po
średnictwa pracy w Łodzi (Łódź, pawia 
ty: Łódzki, Laski, Brzeziński Łęczycki 
i Sieradzki w dniu 12 lutego 1927 r. było 
zarejestrowanych 41.768 w tym w sa
mej Łodzi 32.062. w Pabianicach 2.666, 
Zduńskiej-Woii 641, Zgierzu 3.250, Tom. 
Maz. 2.523, Konstantynowie 303, Aleksam 
drow ;e 17, Rudznej-Pabjan. 301. 

Z zasiłków korzystało w ubcegłym 
tygodniu 28.882, w tem 6.449 bezrobot
nych braiło zasiłki ustawowe z Fundu
szu Bezrobocia i 22.433 bezrobotnych 
zasiłki doraźne ze skarbu państwa. — 
W samej Łodzi pobierało 21.809 bezro
botnych zasiłki, z czego 4.872 z Fundu
szu Bezrobocia i 16.937 ze Skarbu pań
stwa. 

Pracowników umysłowych brało za 
siłki 2.751 w tem ustawowych 111 i do
raźnych 2.640. 

W ubiegłym tygodniu stractiilo prace 
na terenie Łodzi 343 bezrobotnych, o-
trzymało pracę 2.043 wysłano do wacy 
152. 

TEATR MIEJSKI. 
Kasa zamawian sprzedaje dzSś w dal

szym ciągu bSety na środową premierę 
słynnej .sztuki przerobionej z powieści. 
KI. Vautera — „Proboszcz wśród boga
czy". — Rolę'tytułową wykona Jerzy 
Woskows-jck Reżyseruje K. Tatarkiewicz 

Dziś po,cenach najiTiźszych (od 50gt. 
do 5 zł.) po rąz przedostatni — „Mecenas' 
Bolbec j jego mąż". 

Ostatnie przedstowCenie tej śwó?tR)jij 
sztuki w piątek. BiJety na piątek od jutra 

Jutro, we wtorek wiieczorowe po
wtórzenie 'r~ „Żywego trupa". — Ceny 
zniżone. 

Wczwartelc — „Uśmiech losu" po 
cenach zniżonych. 

TEATR POPULARNY. 
Dziś wieC/oiem przedstawienie dla 

zrzeszeń robotniczych po cenach najniż 
szych 40. 60 i V) groszy. Przedstawie
nia te, z powodu minimalnych.cen biis-
tów. uprzystępnfrjąoych korzystanie 

z rozrywki teatralnej nawet najniezna-
czniejszym — cieszą się niebywałem 
powodzeniem. Z góry przewidzieć moż 

Ina. IT dzisiejszy spektakl, tak jak po
przednie, ściągnie tłumy i zapełni wi

downię leatru przy ul. Ogrodowej po 
! brzegi. 
j Juiro i dni następnych doskonała ko 
medja francuska .Musisz się ożeni" z 
p. Adamem Góreckim w roli popisowej. 

MORALNOŚĆ A RELIOJA. 

W piątek, dnia 18 lutego r. b. o godz- 8-15 
wlecz, w sali Flharmoiił! wyg'osl odczyt na po
wyższy temat wybi tny działacz wolnomyśliciel-
skl. redaktor Józef Landau. 

Bilety wcześniej nabyć można w biurze „Pro 
mień" — Piotrkowska 81, w księgarni „Książka" 
ZMelfMia U 1 w kasie Filharmonii, w cenie od 50 
gr do zł. 1.50. «4 
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KONJAK! v. s . ' o . P. m. 
Jubileuszowy —. Res. Speciale 

[Wlniak Mćdicinal -Winiaki mieszane! 'mm WÓDKI - LIKIERY 
Stołowa — Starka - Żytniówka 

Banan — Morelówka 
Grand Cardinal — Cordial Medoc ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE WINKĘLHAUSEN. TOW. AKC. STAROGARD - POMORZE 

O e n e r a l n e P r z e d s t a w i c i e l s t w o , F « . H P o d W o m o r s k l £ S - k a , W a r s i w a . N o w y Ś w i a t 2. 

Do o d d a n i a n a ca łą Po lskę , 

Memory taaliie i ̂geDlory na miasto i wiet 
Dzielne siły z gotową organ^acia. ubez-
pieczeń orl ogn a ł t p„ ma'U pierwszeń
stwo. ŁATWA ROBOTA Duze. wciąt 

wzrastające dochody. 
Szczegółowe oftity rod -L HO" kle-ować" pod adr. 
P.A.T. Krah* Przedm 50 Warszawa 

i 
8 

• n u n i a i i i o w i l 
Trzęsienie Kobiet Sfoni&tek w Łodzi. 

Dztś, w poniedziałek, dn. 14 b.m q godz 5-ej 
po poł. odbędzie się w lokalu Organizacji Sjo-
rrstyczne (Cegiclniana 4) 

W i e c K o b i e t 
z udzułem członków de egacji palestyńskiej: 

Dr. Sz. Lewina, członka Kom. Wykonawczego 
Wszecliśw Oig^nizacn Sjin st.. p. Sz. Czernowi-
cza, sekretarza Kom. Nar w Palestynę }p. D. Boro 
woja, członka Zerom. Natod<>wegił w Palestynie, 

Wejlcie bezpłatne. 

L E C Z N I C A 
aikaizy specjalistów 1 gabinet denty-
— styczny przy Górnym Rynku, -
Piotrkowska 294 , teł. 22 89 
przy przystanku t r tmw. pabjanlrkfch). 

pr?yimuje chorych w chorobach wszyst 
k ch ipecialnoicł od g. 10 rano do 6-ej 
po poł. Szczepienie uapy, analizy (mo
czu, kału, Krwi, p lwocn c l e ) operacje, 

opatrunki. 
P o r a d a 3 złoto. 

— Wi /y i y na mieście. —-
n i e c i I o p r a n e od umowy. Kąpiel* 

świetlne, Naświetlania lampą kwarco
wą. Zęby sztuczne, koiony z*ote. pla

tynowe t mosty. Roentgen. 
U niedziele I święta do god*. 2 po poi 

Zastępstwa i zlecenia 
na Lwów 
przyimuje 

fiiń liiisli 
Lwów, Św. Anny 3. 

Na żądanie poważne referencje 

-Pogotowie Elektryczne" 

Światła zgasło—fflalai U i 
d z w o n 8 * 2 7 . 

S z y b k a p c m o c e l e k t r y c z n a U! 
| I3y|ury cała dobę oiaz w ś^ęta . 

UCHftbTŁRJi 
' i zestawień bilansowych 

udziela w grupach dypL 
absolwent Vy i sz« i Suko-
ły dla Handlu Światowe, 
(o po cenach b. przystęp

nych. 
Piotrkowska \» 48. m. 7. 

Do szpanramy 
łańcuch łupkowy poszukiwany 

Kaumaszyna 
w dnbiym stanę potrzebna. 

Oferty do niniejszej gazety pod 
,A. Itioo B'. 
ocxx»coooooooooaooocx)coo 

Dr. m e j 

choroby skórne 
I weneryczne 

Przyimuie od 5—8 

SleoktenKia l i 

OT. mad, 

BNN 
Południowa JA 2 3 

tel. 40.26 
Speclaliata chorób 
skbrnych i wene

rycznych I ecztnie 
światłem, (Lampa 

kwarcowa 
Przyjmują 

od 9 do II rano 
i o d 5 - 8 w . 

Dr. med, 
r • 

[ 
D z i e l n a Ma 9 . 

Tel * 28.98. 
Choroby akdrne. 

weneryczna • mo-
czopłciowa. 
Przyjmu|e 

od 8 - 1 0 * od 5 - 8 
Leczenie lam >ą 

kwarcową 

Doktór 

Choroby s k ó r n e 
w e n e r y c z n e 
moccop łc lo twe 

GdansKa 42. 
^rzyimujn: 

od b do 10'/, r. od 
2—2 45 pp. i od8-y 

wtect. 

10J8U-flMtf-.il 

f. 
przyjmuje w lecz 
nlcy przv ul . u i o t r 

kowsk l . j 291, 
codziennie ud godz. 

3—7 wiecz 

Dziś i dni następnych! 
Roztańczony fi lm tryskający promiennym humorem i szaloną radością «— 
Kunsztownie skomplikowana komedja pomyłek, groteska z naszych czasów 

CHOTŁIWA ZUZflHHfl 
podług głośnej opeieikl J. GILBERTA. 

Główną rolę w tym iśc e charlestoni wym obrazie gra ponętna mistrzyni 
tłlock boitomu 

L I I . L I A N H A R Y E Y 
Partnerem )ej jest znany zaszczytnie w todz i jeszcze z poprztdmch kreacji 

W i B . L V F R I T S C H 
Orkiestra pod dyrekcją L KANIORA wraz z chó'em: 

Z I E L O N A P A P U G A 
wykona arje z p< pulornej operetki .CNO I LIWA ZUZANNA" 

P o c z ą t e k o g o d z ' n l e 1.30 p o p o ł . 

Początek w dni powszednie o g. 4.30. 

Sensacyjne wiadomości 
« życia 

KONRADA UEID [ A. 

mm 

m 

W k r ó t c e : 

gwóźdź sezonu 

Hf Sc 
Konrad Vcldt — Studentem z Prasl. 

Jak donosi prasa czechosłowacka, 
korporacja studentów praskich ofiaro
wała Konradowi Vcidtowi tytuł SWCJTO 
członka honorowego w hołdzie za jego 
genialną kreację „Student z Pragi". 
Wielki artysta, wzruszony do głębi, 
przyjął zaszczytne odznaczenie. 
Konrad Veidt-honorowym obywatelem 

miasta Pragi. 
Jak nam komunikują z Czcchpsłowa 

cji, wielki mistrz ekranu niemieckiego 
Konrad Veidt został odznaczony tytu
łem honorowego obywatela miasta za' 
swoją genialną kreację „Student z Pra
gi", która, wzruszyła do głębi patrio
tyczne serca czecliosławaków. 

Niebezpieczna rana Konrada Veidta. 
Przystępując do odegrania sceny po 

jedynku w ostatnim swoim J^nJe. „Stu 
dent z Pragi", który obecnie z nlebywa 
lym triumfem obiega ekrany świata. 

Konrad Veidt, wróg wszelkich trick'ów 
i fałszów kinowych, postanowił użyć 
prawdziwej broni. 

Podczas pojedynku jednak tak nie
szczęśliwie się poruszył, iż szpada prze 
clwnika przeszyła mu prawe ramię. 
Istnieje obawa, czy nie został uszkodzo 
ny muskul i czy wielki artysta będzie 
mógł władać prawą ręką. 

podbił genialnego dzieła 

. E W E R S A 

Konradem l i l i i 
xxxxxxxnxxxxxxxt 

S T U D E N T z P R A G 

X 
* 

£ 
m 
33 
<0 

i" K u p n o 
s p r z e d a ż 

Maszynę do pisa
nia używaną 

kupię za gotówkę. 
Oferty z ceną i mar 
ką pod „Mapis". 

15 

K O N R A D V E I D T 

Zakopane Biuro 
.1 Kubióskiego 

sprzedaż u i i l parcel 
d-ierżawa prnsjona 
tów. 13 Wajsa. 

Owarfa. Tapicer I 
dekorator za ' 

zL na tydzieó tr 
każdy może D O ^ 
materace, otomany 
leżanki i krzesła) 
Solidne wykonani* 
oraz wszelkie repa* 
racjo tapjcerakie. 

Uwaga: Sienkiewł' 
cza Nr. 18 u f 

14 

woną. dobrej marki • ka rasy Dobcr-
kupię zaraz. Ł |man w kagańcu. " 

Grynsztaln Ceg. ' 6 odebrania za wyna 
lewa ofic yna Jl-gic grodzeniem ul. 
wejście I i piętro, kątna 4 5 lewa oa-

15 cyna 1 piętro. 

L o k a l e 

Wspólnika do prfl 
speruincego 

biura podiiń poi*1** 
Kuję »ub ,J3iu o" 

Po»zu»Uie loKilu 
w śiodmieściu 

Łodzi na kino na 
komorne. Wiado

mość L, Wronc DcrR 
Wat sza va 2ytma 20 

z a g u b i o n e 
a- k u m e n t * 

D wynaję la 3po-
koie z kuchcą 

z wszysiklem wy
godami na uL Na 
pórkowaUieeo Do
wiedzieć s ęi Cegieł-
nuna 2 6 m 18 i 5 

Szymczak Stanista 
wa zgubiła ksią

żeczki, « Kasy CHO
RYCH. 

Rurman Szmul zgU' 
bit dowód oso

bisty, wyd. w Łodzi 

1 N a u k a 
wythowanif 

k. Wnuhiono 2 dow** 
| f l dy osobiste wy
l i dane w todz' 

, P imię Chana Minc I 

Steno-rafi i wyucza K u i n , J M l n e - K o n # 
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