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rwawa matura w Wiłn-e. 
, 

Bomby i strzały rewolwerowe w klasie szkolnej podczas egzaminu. 

7 zabitych, kilkunastu rannych z pośród uczniów i nauczycieli. 
Dzisiejsza .. Republika" przyniosła 

pierwsze wiadomości <> niebywałym za
machu uczni6w w gimnazjum im. Lele
wela w Wilnie. 

Dziś otrzymał "Expre:s" z Wilna na
$.tępuiący szciZegółowy opis potwornego 
cZYnu młodych wykolejeńców: 

Całe miasto pozostaje pod wrażeniem 
niebywałego w dziejach szkolniotwa za
machu, jakiego dokonali dziś w czasie ma 
tury pisemnej w gimnazjum im. Joaohi
ma Lelewela dwaj wykolejeni uczniowie. 

Geneza zamachu i .r;ama<:h sam -
~rLedsta wiają się następująco: 

Pned nie dawnym czasem dyretktorem 
~mnazjum im. Lelewela mianowany zo
stał prof. Begański. Zapr·owadził on w 
gLm.nazjum dycyplinę i rygor żelazną dę 
:.ą. Nie jednało mu to sympatji wśród 
Diłodziety szJtolnej. 

W~r6d uczniów S-ej klasy znajd.ował 
~ę od 2 lat dopier.o do gimnazjum im. 
Lelewela uczęszc~jący ucze~ Stanisław 
Lawrynowlcz, typowy wyk.olejeniec wo
je'nny, b . członek pasa n-eutralnego i zwią 
2:ku bezpieczeń&Łwa kraju. 

Ławrynowicz był lichym uczniem, 
a ujemne postępy i n~~poVlodz,enia swe 
w nauce przypisywał głównie o90bie dy
rektora Biegań.5kiego. 

KieNmjąca odda WIJS. w Ławrynowlr
ezu myśl zemsty - dojrza'ła onegdaj, 

LaWTynowicz por.ozumiał się z in
nym antagonista. :miena widzonego dyrek 
tora, również uczniem B-ej ,klasy tegoż 
~imnazjum, Januszem Obrębalskim. . 

Obai wykdloejeńcy l/aopatrzyli się w 
granaty ręczne i re~olwery i tak ubro
jeni, pC'stanowili przystą.pić do pisemne
go egzaminu maturalnego, wyznaczonego 
na dziś, 6 bm. 

Noc z wtorku na środę spędzili olbaj 
młodzieńcy na hucz.nej łi!bacji w jednej z 
res'hauracji, a r4Lno zjawili się w gimna
zjum i za:sied1i do pisemnego egzaminu 
maturalnego z matematyki. Egzamin od
bywał się w t. zw. sali aktowej gimna
z.jum. 

Ławrynowl'Cz siedział w jednej z koń 
cowych la wek, na wzniesieniu zaś, słu
żącem za scenę do przedstawień ama
torskich - zasi'adła egzaminacyjna ko
misja kontrolna. 

Kina chcą się pozbyć 
zachłannego spólnika. 

Czy Im si~ to uda? Wątpimy. 

Zw.iązek właścicieli kin prze::;lał 
wszystkim radnym odpis memorjału zło
żonego w sprawie ich przymusowego 
spólnika do zysków - magistratu. 

W memorj'2.le tym właściciele kin do 
Itlagają się, aby W kinie ttOświcttowerrt" 
wyświert1ano rzeczywiście tylko filmy 
oświatowe, ora-z by kina te nie korzy 
stały ze specjalnych praw- b. 

Dyr. Biegański przechadzał się po 
sali, obserwując uczinów, by nie odpi
sywali jooen od drugiego. 

Gdy dyr. Biegański zbliżył się do La
wrynowicza - ten nagle zerwał si~ z 
miejsca, btyskawiczni-e wyciągnął rew.ol 
wet' z kieszeni i dał trzy sZ)11b:kie strzały 
do dyretk.tora. 

Jedna z tkwI trafiła dyrek>tora w rękę. 
Po trzecim sirzale rewolwerowym -

wyjął Ławryn.owicz z ,klenem gWt rę 
czny i usiłował rrucić go na ml'p1;łitioną 
młodzieża. salę. Na szczęście Lawryno
wicz był już w tej ch wi . otocZOny przez 
uczniów i profesorow, którzy UJSitowali 
go .obezwładnić. 

W czasie sl/amotania się, granat u
padł m. podłogę. 

Nastąpi . e Slkplozja, od której zginęli 
na miejsim sprawca mInaohu Ławryno-

w~cz, oraz uczeń Tadeusz Dornański, Od 
wybuchu granatu tego rannych rost.ał.o 
nadto kilku uczniów. 

Drugi u-czeń, Janusz Obrębalski ob
serwował dotychczas spokojnie przebieg 
zamachu. Kiedy Lawrynowicz runął 
W'ŚT6d Jęku na ziemię - Obrębalski po
czął z rewolweru strzelać n asali do tra

uczyoi~lskiej komisji egzaminacyjnej. Je
den ze strzałów ugodził w brzuch prof. 
fizyki Jankowskiego. Obrę-balski wyjął 
nadto z kieszeni. granaJt i rzu-ct1 go w 
kierunku tł.oczących się w panicznym 
przesiTachu uczniów. 

Granat na szczęście nie wybuchł. 0-
brębalski wybiegł z sali na korytarz, a 
w&clząc położenie bez wyjścia - wysŁrza 
łem z rewolweru w głowę usiłował po
l"lbaić si-ę tycia. 

Już drodze d.o szpitala usi1:ował Ob-

.~ 

- Wie pan, :.tycie mał:.teńskie ma dwie strony, Jedną dobrą a drugą 
złą··. 
- Dlaczego? 
- Dobrą stroną Jest to, ie człowiek w ma-łżeństwie n;e jest osa-
motniony, a złą, - że nie może już byt sam. 

eH 

Demonstracja robotników angielskich 
przed poselstweln bułgarskiem w Londynie 

w dniu I maja. 
Londyn, w ma.iu. prz,eśladowamiu chłopów i robotników w 

Specjalna służba telegraficzna .. Expressu" Bułgarji. Poseł buł~arski twierdzi'ł, że 
Demonstracja majowa robotników an- wS'Lelkie wi,adomości o terrorze w Bur

~ielskich odbyła się barcłzo I uroczyście ",arii są nieprawdziwe. 
przy udziale około 20.000 osobo Robotni·ey doma~ali się poz:l.tym za-

W manifestacji wzięła udział również !fwarantowanla wolności dele,:tacji, kt6ra 
~t"Upa komunistów an~ielsklch ~tóra n~- ~yje.?zie do. ~uł~a!'ji, celem :!:badania sy
siła transparenty l napisami .,Nlech ży)l:'~ tuacll na ml'e)SCU. 
RO!lra sowiecka" , ,Daide wolność Indii". Poseł buł~ar&ki 

De-monstranci pom.aszero'wi przed l da.nie robotników 
l!mach poselstwa bułgarski-e~o i wręczyli rządu. 
p<l'słowi bułt.tarskiemu p~otest przeciwko< 

obiecał poprzeć żą
angielskich u swe~o 

E. S. 

ręhalski wydobyć z kieszeni dalszy gra 
nat - ale zamiarowi temu przeszk<>
&zono. 

W czasie zamachu oprócz 2 zabi
tych uczniÓw ciężko ranni zostali prof. 
fizyki . Jankowski oraz uczniowie Ate
Ksahder ZagÓrski, Jerzy Kutyłowski, 
i Borysowski. Lżejsze rany odnieśli 
dyr. Biegański oraz uczniowie \Vojtkie 
wicz, Igliński, Zaborowski i Szymano
wicz. W sali, w której dokonano za
machu wleciały wszystkie szyby, a 
ławki zostały strzaskane. 

Rewizja przeprowadzona w miesz· 
kaniu Ławrynowicza, wykryła cały 

magazyn broni l amunicji. 
Znaleziono kUka rewolwerÓw, 18 

granatów ręcznych i i4 zapalników. 
Ojciec Ławrynowicza jest wytszym 

urzędnikiem delegatury w Wilnie. 
Rewizja w mieszkaniu ObrębaIskie 

go nic podejrza!1ego nie wykryła. 
Vv szystkich rannych w zamachu. 

przewieziono do zpitala św. JakÓba. 
Około godz. 9-ej wieczorem ~arząd 
szpitala zakomunikował, iż z odnIesio
nych ran zmarli: Janusz Obrębalski, u
czeń, uczestnik zamachu, Aleksander 
Zagórski, uczeń-harcerz, który w cza
sie wybuchu ranny został w głowę i 
profesor fizyki, iJankowski, który aG
niósł ciężka. ranę brzucha. 

Podobnie mało jest nadziei utrzyma 
nia przy życiu ucznia Jerzego Kutylow 
ski ego, który został ciężko ranny w 
głowę, piersi i tęce. 

Przed szpitalem św. 'Jakóba do póź~ 
nej nocy gromadziło się mnóstwo ludzi 
w tern wiele rodzin i znajomych nie
winnych ofiar potwornego zamachu. 

Wilno, 6 maja. 
Wi.eczorem mnad cięż:ko ranny uczełt. 

gimnax;um Toczył~i Prof. Jamik.ow
ski zmarł W kIini.oo chirul"~znej uniwer
sytetu. W szystlkich oRaz zabitych ł Z1lla.r
ł oh do chczrus' est 7. 

Znaczne zakupy zagrani
czne w Łodzi. 

Rumuni zakupili towaru za 
200,000 dolar6w .. 

Jak się d.owiadujemy, w ostatnich 
&tlach przybyło do Łodzi kilku poważ
nych kupców rumuńskich, kt6rzy per
traktowali z SzajbIe rem, Geyerem i Po
znańskim i kupili już towarów na sumę 
200.000 dolarów. 

Pozatem przybył do ł..ocbi bogał1 
przemysłowiec amerykański Lampart i 
również ma zamiar zakupić większe tri\US 
porty towarów. (bl 

Perły nauki w korespon
dencJi. 

Powszechny uniwers)"tet korespon. 
dencyjny wydał apel do Z. N. P. S. P, w 
ł.odz.i, aby rozpowszechniał ideę P.U.~. 
wśród nauczycielstwa i starszej młodzIE~ 
:ty i ludu. b. 
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A o 
Ażeby wilk był syty 

i owca cała -
tego pragnie premj er 

Baldwint" 
-()--

Czy nie zostanie on rozszarpany 
przez własnych przyjaci6ł - po-

każe czas najblliszy. ~ 

Londyn, w kwietniu I 
Zawiła kwest ja bezrobocia, która 

stanowi rdzeń polityki wewnętrznej 
wszystkich rządów angielskich - wy
sunęła się ponownie na czoło zagad
nień socjalnych. 

Baldwin unikał poruszenia kwestji 
bezrobocia jak ognia, mimo to wypły
nęła ona nawierzch i zmusiła obecny 
rząd konserwatywny do poważnego za 
stanowienia się nad jej rozwiązaniem. 

Przy rozwiązaniu tej kwestji ujaw
niły się nieoczekiwane trudności, gdyż 
w lonie samej partji konserwatywnej 
istnieje w teł sprawie poważna różnica 
l:dań. 

Premjer Baldwin <1ąży za wszelką 
cenę do nadania stronnictwu konser
watywnemu charakteru ogólno - naro
dowego, podczas gdy pewna część pos 
łów chce, by part ja konserwatywna 
pozostała przedstawicielką wielkiego 
"apitału I broniła przemysłu. 

Pierwsze publiczne wystąpienie 
Baldwina w tej sprawie, który nawoły
wał zarówno kapitalistów, jak i robot
ników do poniesienia spólnych ofiar 
przy rozwiązywaniu kryzysu gospodar 
czego i bezrobocia, rozpętało prawdzi
wą burzę wśród konserwatystów oraz 
wywołało niezadowolenie w sferach 
.. Labour PartY'. 

Premjer bO'Wiem potknął się tutaj o 
tlrażliwą kwestję polityczną, żądając 
zniesienia przymusowego opłacania 
składek na cele polityczne przez człon 
ków związków zawodowych. 

Na takie propozycje Baldwina par
tia robotnicza zgodzić się nie może, al
bowiem jest to wogóle kwest ją egzy
st~ji dla robotniczej organizacji poli
tycznej. Cóż bowiem zdziałać może 
part ja polityczna pozbawiona tego jedy 
nego źródła, z którego czerpie na agi
tację? 

A do pozbawiema Labour Party 
właśnie tych funduszów, zmierzała pro 
pozycja premjera Baldwina. 

"LaboM Party" zasadniczo iodzl 
się na pewien kompromis przy roz
sUzyianiu spraw socjalnych, ale nigdy 
nie przyjmie żądania partII konserwa
tywnej, zmierzającego do zreformowa
nia związków zawodowych. 

Robotnicy angielscy odnoszą się 
łednak z pewnym szacunkiem dla obec 
nego premjera Baldwina, który nie za
wahał się powiedzieć otwarcie swym 
kolegom partyjnym prawdy w oczy, 
iż stan ciągłego wrzenia dalej trwać 
nie może. 

:!Jest on nawei zatem. aby przemy
słowcy dopuścUł robotników do kon
troli kalkulacji produkcjL 

Z jego poglądami oraz ustanowioną 
linją działania w rozwiązaniu sprawy 
bezrobocia oraz ustaleniu zarobków ro
botniczych wielu członków partji kon
serwatywnej zgodzić się nie chce. 

- 'Jakto - pOWiadają oni - mamy 
tastąść przy jednym stole z robotnika
mi i wykazać im ile zarabiamy? Nie, 
na to nigdy się nie zgodzimy. 

Premjer Baldwin odpowiedział im 
feanak niedawno w swej mowie, wygło 
szonej na zebraniu konserwatystów, iż 
trzeba oddać dobrowolnie część swych 
zarobków, bo inaczei robotnicy mogą 
sami sobie wziąć. 

Powyższe słowa premjera Baldwi
t1a najlepiej świadczą, iż jest to mąż sta 
nu, który doskonale zna psycholog-ję 
mas i wie. że bez ofiar kapitału na 
rzecz pracy - kwest ja bezrobocia 
oraz płac robotniczych nie może być 
rozwiązana. 

Czy jednak - mimo jego wielkieg-o 
Autorytetu, jaki bezwzględnie posiada 
w stronnictwie konserwatystów, uda 
mu się przeprowadzić swoją tezę - to 
jeszcze pytanie. 

Bo rzeczyWi~cie rzeczą naHrudniei-

• 

Dziś poraz ostatni Dziś poraz ostatni 
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Indjanie z plemienia SIuks6w w Berlinie, kt6rzy przybyli odwiedzi~ Europę. 

Cud, przypad.ek, . oszustwo czy szaleństwo? 
Pani Bary widzi dokładnie wnętrzności ludzkie. 

Djagnoza postawiona przez nią zgadza się z fotograf ją roentgenowską. 
Prasa budapeszteńska od dłuższego 

,już C7)WSU int'oeresuje się panią Bary, me
dium o zadziwiających zdo1l1!ościaJch lecz 
llklzych. 

Pani Bary jest sympatyCZD~ nader 
damę śrecloiego wzrostu. Nosi cza!'De 

suknie i cza.rną kolję i pozornie nie zdra 
cłu jej osoba nic szczególnego. 

Jednakże jej pokój oro'}'naCyjny 1est 
cały dzień zapełniJollly pacjentami i za
cie'kawkmą publicznością, która prosi 
Bary o konSl\.11tację. 

G~dzilny oroynacrlne pani Bary cią
gną się od rana 'at do późna wieczorem. 
Jednaid;e z chwilą zapadnięcia zmroku 
nie pnyjmuJe tuż pani Bary żadnych pa
cJent6w. gdyż światło elektryczne niwe
czy jej siłę wzroku i nie może już w6w
CHS stawiać żadnej djagnozy, 

Przy świet1e dzien:nem wYStarcza, a
by spoirzruł.a. tylko na pacjenta i zmru
żyłla na chwilę ocz'Y, aby ujrzeć natych
miJam p'1'ze<l sobą ostro zarysowany o .. 
braz chorego org.aruZlll1u. Oczy jej foto
grafują wnętrze ciała ludzkiego z więk
szą bodajże ścisłością niż aparat roenł
genewski. 

Czy jest to cud I przypadek f oszustwo 
czy szaleństwo 7 

netu, a adwokat rO'Dsiadł się w fotelu, 
sk1Jerowała na ni~go z mewiadomych po
wodów bacznie wzrok.. Wydawa'ło jej się 
nagle, że oczy jej przewi.ercają niejako 
jego ciał'O i wiadziała jak Da dłoni wn~
trze jego organizmu. 

Ad'Wokat wycW: się lei nagle prze
Z'I'Oczystym modelem anatomicznym.
Mogła nawet rupełnie dokładnie obser
wować czynności jego serea. Zwierzyła 

się męż·owi Z'e swego wydauenia, jednak 
ż.e ten wyśm1ał ją niemiłosiernie. 

Po pewnym czaJS~e, kiedy wizja wciąż 
jeszcze trwała, ujrzała zupełnie dokład
nie w ciemnym kącie pokoju postać Se
b8lStjana Knei'ppa, zna..nego hydropaty. -
Szeptał jakieś ~a, kłb6re zdumiona ko 
bieta słyszała zupe1niVe wyraźnie. Była 
to nazwa łacińska choroby i wysz.cze
g6lnienie środ!k6w leczniczych. 

Kiedy opow1edziała zda·rzenie ad\\"<>
karowi, sądzN, że pani Bary żartuje. Jak 
wie.l'k.i.e jednaikże było jego ździwienie, 

gdy po upływie trzech tygodni wystąpi
ły u 'I1jego pewne symptomYf a lekarze 
skonstatowali chorobęf którą pani Bary 
odkryła już przedtem dzięki swym nad
zwyczajnym zdolnościom. Nietylko dja
gnoza, alę i proz.epi'san.e środki lecznicze 

dkazaG:y s:iię słusznemi. 

Sława pani Bary r,ozeszJła się szybko 
w Buda.peszci.e. Ktcregoś dnia zjawiła się 
u nVej znana arystokratka., pani A. w to
wanystwie swego d'omowego lekarza. 

Djagnoza postawiona pnez medjum 
zgadzała się w naj drobniejszych szczegó
łach z iotogralją roentgenowską. Panj 
Bary zwróciła się wówczas do lek,arza i 
wypowiedziJa.ł.a jako p.rzypuszczerue, że 

wi·dz.i u niego oczyma swemi zupełnie 

dokła,clnie nliewielkie usZ!kodzenie na le. 
wem płucu. 

Lekarz mus!ał przyznac, że i tym ra
zem ni.e omyliIły się proa:n.retw6rcze oc:r.y 
zadziwiaqąoego medJjum: podczas w,ojny 
otrzymał bowiem lek.arL w tem miejscu 
postrzał płucny. Zapropono'Wa'ł WÓW.C7.a! 

nawet pan! Ba'ry, aby załlolŻyła z rum sa
nafurjum. Jednakże ze względu na rady 
towarzystwa le:karskiJego w BudapeszciE 
zan1echał teg<l. 

Koło pacjentów pani Bary składa sj~ 
z najrÓlżniejszych sfer: są tam i bogaci 
bankierzy i znane aktorki, inteligencja 
arystokracja i robotnicy. Wszyscy onJ 
da.rzą niezwykłem zaufaniem tę zagadko
wą kobietę, która uWa!Ża się jedynie -!li 

narzędzie w rękac~ wyższej siły. 

Nauka oficjalna milczy naTazie o tym , 
taijemni.czym wypadku. Lecz rozstrzy
gnęli proMem pac}enci pani Bary: od· 
wiedzalją "cudotwórczynię" oodziennie 
w lioczbioe od 5O-ciu do 60-du i pełni na
dziei na wyz drowile nIe. 

Japonja się demokratyzuje. 
Liczba wyborców wzrośnie czterokrotnie. 

Japonfa uzyska wkrótce powszechne J mie wynosiła 3.34n.000, obecnie wvnrew 
Pani Bary uważa swe nadnaturalne 

zdolności lecznicze bez posiadania wy
kształcenia medycznego za dar boski. 

Przed dwunasłru laty odkryła w so
bie te cudowne własr.'ości. 

Pewnego dnia przyjmowaJa u siebie 
wraJZ z małż·onkiem znajomego adwoka
ta. Kiedy towaTzymwo po skończOil1ytn 
obiedzie udało się do przyJ.egłego gabi-

szą jest domagać się od przemysłowca, 
by samowolnie zrzekł się pewnej czę
ści swych zarobków. 

Organizacje robotnicze wyzyskują 
stanowisko Baldwina i wskazują ma
som robotniczym, że wielki przemysł 
nie chce iść na ustępstwa i że przeto na 
leży przygotować się do energicznej 
walki z kapitałem. E. S. 

głoSlowalllie. sie 14.150.000. 
Refor-ma wYhorcza została zaaprobo- ,Jrukie będą skutki tej zas.adnicze) 

wama przez obie izby. !:uha prurÓ'W mu- zmbany? Myl'lle jest mn~elnatnie, że tyLko 
svał'a się skłonić przed żądaniami Olga- palttje lewIcowe zyskają na tej reformie. 
n~acjli demokratycznych, młodzi człon- Partie konserwatywne i 'n.a cjonalisty
k'owi,e których wywi·erali silną w tym czne są si,lnie zorg8JITizowattle i rekrutują 
lcierudku presję. s~ę nawet z pośród elementów robotni. 

Sankcra księcia re~enta Zlostała uzy- czych. Z dru~ilej zr,ó':' strony m~,sy. no
skalDa już z góry zajJ1im jeszcze projekt wy ch wyb?rcow są ruedostatecZol11e Jesz-
przedłożony został parlamentowi. cze wyro.bl'one. 

Według nowej ustawy wyborcą jest 
każdy japończyk, który uk,oń:::zył lat 25 
i żyje z własnych dochodów. 

Wi~k kandydatów dlo pa-r1ame:ntu zo
sta'ł ustaJ.()!!ly na trzydzieści lat ukmlczo
nychf wedłu~ przepisów Konfuciuszaf 
który twierdził, że od telk> wieku zaczy
na się dopIero kompletna dojrzałość 
mężczyzny, 

Uczba wyborców przy starym svste-

Należy wspomnieć, że Japonia nie pl. 
sia.da jeszcze ~ł'Oscwania powszechne~o 
d!la wybOl'cÓW miejski'ch i ~milrr'-ycb. Tym 
razem więc zaczęto reformę cd ~óry, nie 
zaś z dołu. 

CZYTAJCIE' 

"REPUBLIKE" " 



EXPRESS WIECZORN~ SIr" • 

Iaiemni[lY ~amo[hó~ na nli[, Piotrkow!kiei. 
Czyżby usiłowanie porwania młodej dziewczyny 

wśród białego dnia? •• 
"Ratujcie mnie! Chcą mnie znowu porwać"} 

W dniu wczorarsz.ym zd:M'zył się w DziewcZJY'Il& nGte dawała ;e.doak ładne; 
centrum ulicy PiotrkowS'lci.ej dość nie- 'odpowiJedzi, wdł!ają<: ' ciągłe I'a!tunku. 
zwykły wypade'k, nitetpoz.bawioDY pewnej W z.amiJeszanm nie zatt\V'l8ŻOnO nawet. 
dozy tajemn<iczości. jaJk wyżej W'spom.niarne auto, odjechało. 

Było to w ~nach popołudni·owych. Dopiero wtedy dzi.ewcz.yna się aspo-
Na ulicy znaj,dawało się duŻ'o prze- kOtVla i OipOwrecłziała zebnln'J'ID, ~ przed 

chodnil6w tak, jak zwykle o tej porze. kiJku miesLącamł usiłowaao '" ~ 
W pewnej chwiH· n.adjeoh.ało ze strony a obecnie pozntała to samo auł!o. 

Górnego Rynku cza'l"ne atrto, które sta- Czy ma się tu do czynieniJa. l"Z'0Czy' 
nęła naprzeciw domu ar. 71. wiJście z usilłowaniem porwania młodej 

W tym samym momencie, kiedy auto ·dz.ilewozyny, ery t.et zachodzi tu wypa-

Katastrofa pod Starogardem. się ZtaJt'rzymało, rOlZległ się nagle !la chod dek manji prześladowczej, połącronej 
nitku histeryczn'Y krzyk młodej dz:iewczy- z Jiitsterją - niewiadomo. -

--.. --~_. ny: Coprawcla jeOOIl' z ooecnydl przy tem 

m~ belDłatnytb uremii "Reuubliki" i· Jxnreun". 
Trzeci dzień ciągnienia. 

W c:ooraj, w trz.ecłtn dniu ciągnienia 
bezpła41ych premji wiosennych "Repub 
ti!ki" i "Expressu Wieczornego" wyciąg 
nięto 10 kopert na które padły premje 
7, 8, 75, 98, 90', 62t 69, 71, 59 i 13.. 

Wygrali: 
p. Zygmunt Sikora, ułica Złota nr. 8 

m"ieS1lk.ania 13 - m. 7 - l;łoty zegarek 
ręczny. 

p. Stefan Rzepccki, ul. Konstantyno 
",ska 70 - nr. 8 - Ziłoty zegarek ręcz-

P. Salcwaaser Michał, ul. Traugutta 
5 - nr. 69 - 3 mies. prenumeratę "Ex
pressu", 

P, Franciszek Popa, ul Gra!bowa 31 
m. 34 - nT. 71 - pudełko pudru fran
cuskiego. 

P. M. Ku.czyński, ul. 6 sierp.tllia nr. 19 
- nr. 59 - 2 'krawaty męskie. 

P. Jerzy Winter, ul. Nat'U'lowicza 35 
- n~. 13 - pół tuuna męskich skarpe
tek. 

ay. ~ 

P. Abram. Rotstełn, plac Wolności 10 . ' 
_ nr. 15 - 5 biletów do kłna "Czary". Czytelników, któr.zy wygrali premje, 

P. Bolesław Miechowsld, ul. Kmń- ogt-osz.one wcz01"aj (i.j. w drugim dniu 
~kiego 113 - nr. 98 ___ dwa lwawaŁy mę ci2\,gpienia) upraszamy uprzejm·ie o zgło-
akie. szettie się d-O administracji "Republiki" 

p. Dora MueIler, ut Kili6skiego 7 - i "Expressu" .." sobotę bieżącego t"go
.tr. 90 - 3 mies. prenu.mera.tę "Expres- dnia. 
.". Premje o~łoszo.ne dzisiaj, wydaw'ane 

P. Wiera Brych6wna, ul. Orla 10 - będą w ponh:dz;iałe'k przyszłego. tY!lo.d-

~. 62 - 3 ksiątki powieściowe. ma. 

Nie wolno brać udziału w kwestach, 
ani uczniom ani uczeni com. 

Nie' 1no.krotrue się zdarza, iż w kwe
stach u!icz-nych bierze czynny udział mło 
dz.ież szk-olna ohyd:wóah płci. 

Jak dalece podobne zajęcie jest dla 
t1.aszych ucz:ni6w i uczen1'C niestosowne, 
:L na wet demoralizujące - podkreślać 
chyba nie potrzeba. 

Wziąwszy powyższe pod uwagę ku
tatorj'U:t1l warszawskiego otkręgu s'Zkplne
go ~wiadomiło ZM'ządy suół, że ud:dał 
młodzieŻY szłkolnei W kwestach ullcz:-

nyoh zostaje zabroni'ony i zarządy szk6ł 
a sz-czególnie żeńskich mają nie wyda
wać pozwo.leń uczeni com I na branie 
czynnego udziału w kwestach. 

Byłoby bardzo pożądane, ruby łódz
kie kuratorjum poszło W ślady warszaw 
ski ego i wydało podo.bne zarządzenie, 
tembardz1ej, że Łódź jest miastelll, naj
więeej bodaj dotknięŁem plagą różnych 
kwest ulicznych. 

Pabjanice nie mogą stwor.zyć więkSZOŚCI. 
yt-.-a~ę rozwJąże najprawdopodobftieJ magistrat 

"pozaparlamentarnll". 

Ja.lk się "Express" dowiaduje, formo
łVanie wielkszości na. ł.e'renile nowowybra 
n~j rady miej-&~iej Vi Pabianicach idzie 
bard'l;o opornie. Żadne ze stronnictw 
nie posiada ąlbsoln.l'bn.ei większości, ta'k, 
że trudno w Łych warunkach stwOTZyĆ 
większość, na której opneć by się mógł 
przyszły ma~strat. 

W chwili obecaej frakcje radzą nad 
~t4acią i nawiązują próby ~zumie-

nia się co do ewentu.a1n.eJ!O obsadzenia 
stanowisk magist.raJCk~ch. Pertraktacje te 
fecłnaJk do ostatniei chwili nie dały nic 
konkretn.ego, talk, że nae można ich brać 
M s~rio. 

~danil8'm sfer rn.i.a.1'od.ajnvch istnieją 
dwie alternatywy: alho maaistrat "poza
pąrlametlł.arp.y" albo zarządzenie nowych 
wybQrów. 

Kąplel~ sJarCZllne i porowinowe, przyrodolecznictwo. Wskazania: 
reumatyzm. artretyzm, Ischias, choroby kobiece i skórne. 

I 
I 

Pekój z utrzymanIem 5-8 zł. - Kapiele 2-5 id. 3~O pokój; we willach 
zakładowych i pensjonatach prywatnych. Stacja kolejowa Rawa-Puska

skąd autobl1s do Zakładu. Poczt;J. teJegra. i telef()n w 1111el';Cll. 

Początek sezonr.l dn. 10·~o maja. 

. !mM1III:lIB' 
~~~~~aa~BDB~aBaDP~DD~aaaaaDaDaO~ 

- Ratujdemnie, ratujcie! Znów chcą 2la;jSclu tw1.er&i, te dz:iJewczyna ta jest 
mwe porwaćl • tą samą, którą usil'owa.Ji W swoim czasie 
, Krzyczą>c talk, dz.i.ewcz;yna. chwyciła za porwać "cbińczycyH na Alei Kościuszki. 
rękę jak~goś pwec'hodlnila, bł~oc go J8fk wra..domo owo pOl"'W1anie przez 
.o ratunek. "ob.iIńczyków" oka.zał.o się p6tniej histo-

Na ulicy m-obiło się łatwo :z:t".()zumiałe rją. wyssaną z pałca pr7JeZ ową dz.iiew-
zamieszanie. czynę. 

Obok krzyczącej przeraźliry.r1e dziew- Sądzimy, t.e w katdry&n bądź wypad. 
c7J'f'ny zebra1i si-ę prz.ech odJnile, dopytując ku obie te spra.wY m.adą ze sobą coś 
się przyczyny tego aJarmu. wspólnego. --g-. 

W karetce pogotowia poprzez miasto. 
------:0:----

Ofiara foołbalu. Tajemniczy zamach samo· 
Na dzied7h~C'\1 s$oły przy ui Pornor bójczy służącej. 

skiej nr. 54 syn kupca U-letni Abram 
K!łrtows~.i. upadł pode2'JM ~rv w j)iłk~, W wesz.lw1iu przy uJky Zawadz~ieJ 
ule~łszy złama.l!U ~ewej nogi. nr. 3 słurt~oa 20-łet'l1.ia M~na Dot)1ela 

Lekarz pogotowia po opatrunku od- ' tM'gnęła S1! na żVC;Ie, wYP1'wSz;y pewną 
wJózł chłopca do domu. hę esenC)i1 octowel· • 

rramwa.i przejechał 
dziecko, 

N~ ulicy Brzezińskiej nr. 18 przeje
chana zostałą. przez tramwai 3 i pół rocz
na córka losterunkQwe"go Lucia Bur<a. 

Lcka't'Z ]:'O~otŁowia udzi.elił poszkodo
wanej pomoCYl, pocz.em odwiózł ją do 
szp1tala Anny lVlarji. 

Nie jedź po poręczy. 

Zawezwanry leokarz pa,gOlboW1a, po u. 
dzi.elenw denatce pierwszej pomocy, od
~ ją do srz;pitala św. Józefa. Przyczy
na zamllc'hu samobójczego narazie nie 1'.00 
stala v.ryjaśm()n8r 

Psy kąsają!.,. 
w podwórzu domu ~. 42 przy ulic) 

KopeTn~ka uWYz4,ony zostaa: przez psa 
12-1etni syn OOrorczynl Wawrzyniec Bie
la.wski .. - Udzielon.() mu pomocy na sta
ci'i pog()!/;owiJa. 
<.w ;". . ~' .. , '1.0 o'" ~ " . ~t"~' .~ .... ~.. _.. . . ; , " 

W podw6rzu domu nil'. 19 przy ulicy 

Sikawskiej spadł z poręczy schodów 12- [lylaj"[,"e ,,(XDre!~ Mł· [IOlny'· letni Jan Juszcz.ak, syn ro.botnjka. - Le .. 
karz pogotowia opatrzył chłopca. 

1 ...... 1.............. ... ..... 
lIIfk~l' 10m"le 1° ngo ...,.. to Op?Wieść o wie:lkiej miłości., Q oddaniu się bez nil u li ząstrzeżen, o pogardZIe dla lttdzklcp sądówo .. 

Uf~kai °lm"IO I' ngo - to tragiczne dlłieje dziewczęcia, które, ślepo n"" {i li ufając, na ołtarzu miłości złożyło w ofierze .. , siebie ... 

[IV 18wne kobieta mu~i o~uokut~wa[ 111 
na to palące pytan.ie daje jaskrawą odpowiedź arcyfilm 

"WSKAŻ IMIĘ JEGO" 
'Iml" O I' nOn - to je~no ~ tych njeśmi~rtelnych .arcydzieł, któf~ 

~ id przetrwają WiekI, bo są pIsane krWIą z serca uto
czoną, a podyktowane najwznio$lejszemi uczuciami 
duszy ludzkiej ... 

W!kai imie ie o .. n BIWii imie uwMlitiela 
przejmujący do głębi dramat życiowy, rozdzierający krzyk zranionej 

duszy ••• 

Uk ronowanie sztuki kinematograficznej w roku jej trzydziestoletniego 
jubileuszu ... ukaże się jutro w teatr:!e 
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Groszowe oszczędności grożą przył{remi . kutkami. 
Przerzedzone przez redukcje kadry policyjne nie mogą podołać 

różnorodnym obowiązkom. 
Pn:eprowaazana w clą'gl! os:Ła:Łni:ch dzień zdarzają się dziesiątki przestępstw 

miesięcy redukcja urzędników pań- na różnorodnem tle, która jest punktem 
stwowych objęła również i policję pań- .. bornym wszelkiego rodreju banO. zł<>

stwpwą, której ~eregi, zwłaszcza w wo- dziejskich, gdzie wszelkiego rodzaju wy 
jewódzltwach śrad:kowycll, zostały wskJU- hoczenia są poprostu na porzą;dku dzien 
tek t1'OO redukcji silnie przerzedzone. nym - władze policyjne p-o ostatnicn 

Nie wyszło() to na d-dbre stanowi bez l redukcjach nie mogą całkowicie objąć 
pieczeństwa. pubłiczne~" gdyż społecze~ I na waru pracy. 

siwo 1łaM;e ,-est pod w1ełoroa wzglęcLa1lll Skutki tego stanu rzecz,y nie dały 
mewychowane praw. to też dość często ..YI g Sl' e'bi czekać _ rzesze opry-

__ L.:I· !kol" kod k k wU o na e 
\'''C1lQUZl"W l~rę z ' e. sem ar?ym . szków i świadome szczupłości rezerw 

heZlk.arnie, gdyż wskutek przentestenia 
się personelu śledczego władze policyj
ne nie zdążają przeprowadzać we wszy
stkich wypadkach śledztwa na gorąco i 
dzi-ęki temu opryszkom udaje się ujść 

spra wiedliwości, 

Również tem samem sp owo dCl'W,ana 
jest wielka ilość wypadków ulicznych
jest bowiem fizyczną niemożliwością, by 
wbadze policyjne mogły opanować ruch 
uli-cmy przy niedostatecznej liczbie per
sonelu. i cahł.ym ~ereg~ prze.~:ów sam tar- policyjnych raz po raz urządzają zuch

nyc ,ru . m. lCz,n~ L .' co. zmusza wale wyprawy rabunkowe kradnąc me-
or~ polICyjne do w1elklegc, l źmud- l b' ł d' ń Tak więc redukcja personelu pol;cyj-
nego na.kłaoo pracy. ma w la y Zle. :nego obniżyła zwłaszcza w Łodzi pt)-

Zwłaszcza w Lodu , gdzie d:ziefl W l w wielu wypadkacll uchodzi im to zi-om bezpae~zeństwa publiczmego, który 

Przekonałem się, że każda rzecz w 

Dowcipy hotelowe. Woda życia. 
życiu może być oplwana, ośmieszona i Wódka gubi naród - powiedział ja- Przelewa się więc ta "woda życia" 
"wy dowcipkowana". kiś mędrzec - ale pojedyńczemu czło z beczki do butelki, z butelki do k~eJisz 

Od najniewinniejszego lodzennen- wiekowi robi bardzo dobrze. ka, z kieliszka do gardła, z gardła itd. 
sza aż do wykwintnego paryżanina, od Przypuszczam, że miał rację, jakkol Ludzie piją, ludzie pili i ludzie pić 
prozaicznej szczotki od czyszczenia bu wieik osobiście jesŁem abstynentem i będą - nie należy mieć z tego powodu 
tów do gmachu hotelowego. prócz likieru, piwa i koniaku nie piję zmartwienia. 

Ten ostatni właśnie przedmiot - żadnych wódeczności. Czy można sobie wyobrazić życie 
gmach hotelowy zogniskował wokół Wódkę pije człowiek wówczas, gdy bez wody? .. 
siebie całą plejadę charakterystycz- Tak samo trudno jest pomyśleć o 
nych kawałów, żartów i dOWCipów. jest w złym humorze i gdy jest bardzo wodzie bez życia ... 

Są to tak zwane "dowcipy hotelo- zadowolony, gdy ma zmartwienie i gdy Mniejsza jednak o to, że lu.clzie pitją 
we". mu się świetnie powodzi, gdy otrzyma! wódkę, bo ostatecznie wódka nie jest 

Przytoczę tu kilka podsłuchanych pensję i gdy od tygodnia nie miał gro- po to, aby zajmować miejsce w bufecie 
L k h . hot 1 sza w kieszeni, gdy się kocha i gdy nie _wałów, tóryc łemaJtem Jest e. nawidzi _ słowem _ niema takiej oko ale gorzej przedstawia się sprawa, gdy 

Pewien gość prz,yJe-ż.dża do hotdu, liczności w życiu, kiedy cuowiek mógł ktoś wódkę nie tylko pije, ale ją w do-
stawia walizę na ziemi i prosi o pokój, datku sam wyrabia. 

Woźny wyjmuje książkę, pyta o na by powiedzieć: ..., Można wyrabiać Bóg wie co - ale 
zwisko i zapisuje do książki. - Nie mogę w tej chWlh PIĆ WódkI.. wódkę? 

Nagle gość zauważył w ksiątce spa Ludzie zastanawiali się długo nad I oto znalazł się ktoś, kto postano-
cerującą pluskwę. tern dlaczego wódka nazywa się "wo- wił zrobić konkurencję państwu. 

- PanieL Patrz pan!... Pluskwa! dą życia?". Państwo jest pod tym względem 
Co to znaczyć?... Jedni sądzili, że nazwa ta pochodzi tak sytuowane, że ma prawo odrazu 

A na to woźny odpowiada spo- z popularnej "żytniówki", drudzy uwa zgnieść na miazgę swego konkurenta, 
kojnie: tal~ że zamiast "życia" powinno być czego, niestety, nie można powiedzieć 

- Czego się pan denerwuje? .. Ona "śmierci", osobiście jestem zdania, żelo kupcu łódzkim. 
chce zob~yć jaki numer. ~ju Pall wódka dlatego nazywa się "wodą ży- Pan D. za wyrabianie spirytusu w-l 
bierze L_ . • cia", iż o inną nazwę byłoby wogóle stal skazany na 3 miesiące więzienia. 

do1ąd był bardzo wysoki w calem ,...,. 
je w ódz.twie. 

Obecnie zn6w władze policyjne objąć 
mają c'Zęśdowo opiekę IlJao. torami kole
jowemi co przy p07JOstawieniu bez zmian 
wielkości kadr policyjnych grozi kata
strołalnemi skutkami, gdyż władze poli
cyjne są przeciążone pracą nai'bardziej 
odpowiedzialną i niebezpiecmą. 

T o też władze centr'alne winny zA
niechać tych niebezpiecznych oszczęd
ności, grożących na~ob1iczalneml s'kutka
mi dla stanu bezpieczeństwa publiczne
go, będącego niezbędnym warunkiem sa 
nacji społe~znej i gosl>0daTczej. 82 

Książę Jerzy, 
brał króla Aleksandra jugosłoa 
wiaiiskiego został internowany 
wskutek intryg przeciwko domo-

wi panującemu. 

. ~ . '" ,', \~ ~ ~ , " ...... ~'. '" \' '~.... . 

. r. 4 • trudno. Jurłs. O godztnie szóstej zrana womy ho- ___ • _____________________ _ 
te1u puka do pokoju, w kt6rym spal pe
wien inwalida. Gość zrywa się z 16tka. 
~ Kto tam! ... 
- To ja woźny._ PaR znowu aat 

Clo czyszczenia tylko jeden but! 
- Wie pan przecież, że mam tylko 

jedną nogę, czego pan mnie budzi? 
- Wszystko jedno, może pan 'mleć 

Jedną noR, ale porządek w. hotelu być 
mustJ_ 

•• , .. 
Pewien Jegomość - lrawaler -- za

Jąl pokój hotelu obok młodej pary mał
żeńskiej, odbywającej podróż poślubną. 

Nagle w nocy kawaler słyszy z 
Przyległego pokoju. jakieś regularne 
szmery, czasem lekkie westchnienia, 
00 chwili ZM glos zmęczony n!eco! 

-, Stefciu, teraz ja na górę ... 
Potem znowu jakieś podejrzane 

$zmeJ'Yy lekkie westchnienia, jakieś 
trzaski, stuki i mo~'U głos, jeszcze bar
dziej pczyciszony: 

'l 1_ ~ - .. urau._ a teraz JCl na g6rę ... 
I mowtt się pOVłtarza ta sama sym

ronja szmerow, westchnieri stuków .. 
Aż nagłe słyszy nieco głośniejsze 

slowa~ 

Z Paryża do Nowego-Jorku 
samolotem. 

~ donosi pa,rym H MatiInN
, w 1*

nem z francuskich za1ktadów budowy sa
mdllOt'6w budowany jest ooirenie w wiel-
1ciq taje.mDicy Owupła1Łowi;ec wodl11Y. kt6 
ry ma Qołwna'Ć jeS:Zc7.e w roku bieżącym 
podróży z Puyta do N-owego Jorltu, t. ; . 
:na przesbrzeni 5.000 kIm., bez zaJtrzymy
wanra. się w drodze. 

SantolCJlt t~n zamówiły po'doInto wła. 
dze lotnliczJe marynadó frartl'cuskiej, we
dług ~owanY'Ch prz.ea: ~Me pla
nów. 

Samolot za.OipM!rZ!ottly będ!zi'e w si1,ni!k 
5SO-'konny i zab1erze z sobą dla przelotu 
nad Afd.a;n'lyki'em 6.000 larow benzyny. 

Próby nowej ll1aiSZytly roz~ną się 
w czerwou. 

Czytajcie 

"Republikę" 
,~"'; •• ~ ... ; '; ".,', 0'0 o •• : .:/' ':' "','.; r' ~', .. - A teraz oboje musimy na górę .. 

Gość był ogromnie zainteresowany, n? w n?cy i wyprawiał tyle hałasu, że 
~ywiercił więc dziurkę w ścianie i pa Ule mozna było zasnąć. 
trzy - - -- Pe~nej .nocy pijak wrócił, jak ZW} , 

. DWOje młodych w poClróży poślub- kle po~n? I z~<:ząl hałasować, budząc l 
tlej pakowało walizę, ponieważ jednak oCZY~lscle g~scJa z sąSiedniego pokoju I .. 
była tak zapchana, że nie chciała się PIJak rozbIerał właśnie buty i jeden ". . .. 
zamknąć, tr~eba ~~ło sobie dopomóc w kamasz. cisnął z, ~uki~m w ~ąt, a drugi ===:;;;;;::;;;:;::;;;;;.==::;;;; 
ten sposób. IŻ naJPIerW on siadał na po?t~w!ł obok lozka I połozyl się spo-
walizce a potem ona.... kO]Dle spać. 

t",~ . f? upływie ,pól godziny Słyszy z ' 9(ałastrofy kolejowe nie są naszym wyłącznym smutnym udziałems 
Inny znowu gość mieszkał w notelu Sle '::"'Ie~o 'p~koJU bl~g~.l~y glos: ' asza fotograf ja przedstawia obraz katastrofy w Barcelonie, 

obok jakiegoś pijaka, który wracał p6ź butf_ ame.... Rzuc lUZ pan ten drUgi! gdZie zginęło przeszło 100 os6b. 
BOlskL •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



!XPRESS WIECZORNY 

MebJwałe ek!trawHlaU[je ameiJkań~Aiei mi~t 1 

Córka miljardera amerykańskiego znudzona życiem 
została zawodową tancerką. 

Ś1ab Jej odb,ł .~ za kulisami "Moulln Rouge". 

MSss Mabe!l Pa-rirer test jedynaczką Po tygodniu w Jednym z wie~kich 
mcltimi:ljon.era. amery.kańskiego, papy dzienników w rubryce "Z wielkiego świa 
Patlkera. Przed iJ."OkiOOl Tommy Burke, ta" ttkazała s1:ę oosyć złośliwa noiattka, 
elegaJlcki i przystojny młod'zieniec, z-o- w której autor z przekąsem wyraził się 
stał oficjalnie umany za M1"ZeC7.OO.ego .o naiwności Tommy Burke'go i jego pię
miss .M..abel Po llczd-e zaręczrnowej knej narzeczonej: 
młodzi widywali się tak czę&t<>, jak tyl- "Gdyby to nie był T,ommy Burlie i 
~ koowensanse na to pozwalały. miss Mabel Palik er, nikt nie popatrzył-

Wi'adąno jest powszechnie, że mf1jo- by nawet na popisy choreograIiczne mł{) 
łJIY dają durź:.o przyjemności, ale mniej dych ludzi, niewykraczające ponad bar
m&.e jest wiadoOmem, że maina być mi- dzo przeciętną mi,ail"ę. Niecliby jednak 
Ijonerem, młodym, p!"zysto;n:ym, 7iako- sp11óhowaJi wystąpić gdzieialdziej pod in 
cltanym i "W dodatku nudzić się śmJ..erte'l- neroi namviskami, wbaczyHbyśmy, jakby 
me. ,to() poszło". 
. W Am~e choOroba IliUd6w nie jesi Rezultatem tej Iłotaitki lbył{) , ~e 'Ma-
~wi9'kiem il"zadkiem wŚiród tych, k.tó- bel zażą<ła'ła od swego narzecz,onego, a
t"Zy ~. dosyć majętni, aby si,ę nią nara- by 'Opuścili Nowy J-ortk i gdzieindJziej pod 
~ć. Miss Mabel i jej narzecZlOny po kil zmienionemi n.a1:Wi's:kami próhowali S!ZCZe 

k:a ty.godnilaoh narzeczeństwa ZQstali d'Oo- ści:a. T ommy, który już miał dosyć "za-
4mięci nią W' sposólb zastraszający. robk oWIania" , sprzeciwił się temu stano-

Wszystkie przyjemności, jakich zaty wcro. W tydzień p<l'Łem miss Mabel zni-
,,-ają po tamtej monie oceanu mieszkań knęła z rodzicielskiego domu., mwładta
CIf .piątej avenueH

, a które zwy;kli miając rodziców i nanecronego, te je
śmierte1nky mają tytko Z filmów, oraz d.zie VI Ś'Wklt, aby incognit'O !praoować 
wsrzy~ie te, których nie widzi się 1J8. na życie. 
ffimach, W'J'C7.erpAły W'ka,-,ótce d'Wo~ mło Miss Mabel zdołała się z,aan'ga~wać aroo. do słynnej ,trupy "Hoffmann Girls", wy-

tlaJstarszy człowiek na iwiecle Zarc-Agha, arodzony'wro'it1774
J 

turek, przybył do TryJestu. 

• 
Oryginalne impreza "koncertowe" szulera. 

Demonstruje na "tournee" oszustwa karciane. 
Pe~ popOłudnła, ztll1dzetń gwa- 9tęp11jące.j od kilku miesięcy w nowym 

rem llezni.e z.ebranych gości, usunęli się Moulin - Rouge w Paryżu. Nie p.t"Z'y'pU
oboje do małego saJ..oni;ku i taką mnlej sllCzała, że papa Pal'Iker ułatwił dyskre't
więcej T.oZpoczędi roZllD<>Wę: ':nie jej angażowanie, a potem jeszcze dy 

O: Jestem tego samego zdania, co skremie; zdaleka nadzorował ekscentry- Porucznik Osborne Wood, syn gu- Impresarjo zaproponował Woodowl 
prrek~ że tak dłużej u-wać nie cmą córeczkę. Miss Malbel nie mogła berna tora wysp filipińskich, po otrzy- szereg popisów p·ublicznych na kt().. 

. również wiedzieć, te Wedy papa uznał, maniu swego udziału majątkowego, gdy rych syn gubernatora zaprodukuje 
~O'o: Je·stem kfO samego z<ła,rtia, co iż czas ,próby" przeszooł, T ommy Bwr- doszedł do pełnoletności, wyruszył w wszystkie sztuczki z kartami używane 
trI droga .M.abe1. 'ke, pa1Jl3. i .mama wyprawili się do Pa- świat dla zakosztowania uciech życia. przez szulerów. - Za ()bja~d Wood 

.ona: T1"%eba ab90łutnle :bozmienłć. :ryża i od '1o'1llku dni, ikażde z innego punk Zwiedził ~s~ystkie. celniejsze domy otrzymuje sumę 25 tys. dolarów i cał-
. , tu w sali, oglądali ekscenŁrycUlJe popisy gry w EuropIe I w CIągu trzech lat kowite utrzymanie. 
~ p oc Zupełnie się z tobą zgadzam. tanec:we i akrobatyczne :trupy Hoffman- zgrał się tak dalece, iż z jednym dola- Szulerzy amerykańscy próbowal\ 
" O n&: Ż'ycie miljonerów znud~ło mi Girls w reVl1e Moulin Rooge. rem w .kieszeni po~rócit na filipiny. przeszkodzić zawarciu umowy, dla 
.. W pewnej scenie wszystkie Girls, .Zanuerzał zostac zwykłym robo~- nich kompromitującej, co im się jednak 
.- ~_~!~wydato~. jest synekura, jak ubrane w hardzo pikantne trykoty, wspi ni1{lem, c.ze~u stanęła na przeszkodzIe nie udało. Prasa amerykańska o no
_ ~ J- nają się :na zwisające liny i il"ozhuśfaw- propozycJa, Jaką ot~zymal o.d znan~go wyro rodzaju "koncertowania" wyraża 

O n a: Gdytbyśmy tak 9pld><>wall za- szy si~ na nioh, bujają ponad sceną i or- w Nowyn;t J~rku. lI1:presarJa Martma się z goryczą. Mówi, że przeciętny 
ntriać na życie? kie5trą wśród grzmotu oklasków. Ten dOWIedzIał S!ę, .IZ Wood po osta- profesor uńiwersytetu w ciągu ledwie 

O 11" Stara hl.st'Orja której jUt tyle Ta K' d d L'l'- ..2_! . ' dł li tecznem roztrwomemu fortuny, utrzy- pięciu lat może zarobić sumę, jaka 
~ Zre' le y prze IKl 'KU UlIUaml zapa a UT mywal się W Europie z szulerki i gdy- szuler karciany otrzyma za swoje po-

." zarobiri sxtą, czetlbŻe my m'O- t~a p~ .ką sc:n!e, ~by na ż,!danie Pl!- by nie czujność poliCji angielskiej i pisy w ciągu sześciu tygodni. 
t.emy .. I bh<:zno~Cl podmesć S1ę :mowu l na chw~- francuskiej byłby świetnie prosperował 

O n tt: M-y&1ałam Jd o tern. Angatu- tę raz Jeszcze ukazać ro7Jhuśtane na h-
temy się oboje do dancingu, Tam chyba nach Girls, zauważono, że trzecia lina -----
polrafim:y zarobić na życie. z; lewej strony była pusta. Miss Mabel 

Następnego dnia cały elegancki świat znalazła się za kulisami w objęciach pa- Jakie procenty płacono w przeszłości. 
nowoj.oMki wiedział, te wieC'Zlorem wy- py, mamy i Tommy'eg-o. Ten ostatni, nie 
stąpi po raz pierwszy "VI najmniejszym do()wierzając zbytnio swej narzecz,one1, W staro.i:ytnem Rzymi,e w czasach 
dancingu "zawodowa" pan nowozaanga przywiózł z sobą pastora, 'który Zla ku- cesarstwa pła,cono od ulokowanego ka
Wwianych tancerZ!, miss Mabel P. i Tom lisami, w czasie antraktu, W'obe<: całe- pitału 12 do 15 proc. rocznie. W wiekach 
my B. ' I l go personelu i kiLku niedySlkretnych re- śred'ntch, mianowicie w 13-tym stuleciu, 

Powodze.nfę był'O' 'Olbrzymie, honar~- porterów, ~dz!elił b~ogo~ł~v.:ie~stwa eks- od'Setki, pny zawieraniru tran'zakcji han
!jum młodej pary nieprawdopoo{)bnle cenitryczneJ mISS Mabe1 l Jej hberalnemu d'lowych, wahały się od 10 d!o 20 proc. 
wysokie. R:reczywrście można było z nie- Papa Parker wyprawił UC"Ltę wesel- W tymże czasi'e, gdy pobieranie pro-
ga bard:ro cItobrze się utn:ym.ać. Młodzi narzeczonemu. centów od pożyczonych pieniędzy było 
b-yti mchwyceni. chor.oba nudów XD.l"kła ną w olbrzymiej sali halowej M{)lł'łin wogóle wzbronione, Ii:chwiarze nie c-o
bez śladu. Rozkos~ "zat'CllbiJank" na ży· Rouge, która tej nocy była zamknięta ł fali się przed żądaniem 50, a nawet 80 pr. 
cle trwalI() tydzień. dla puibliczn'ości. W 1593 r, "Ball'k LcliguńS1ki", powo-

mIłZY RZĘCKI. 104 Paweł miotając straszliwe obelgi chciał 
się rzucić na Franka, wkr,oczył do knaj
pki agent policji śledczej z dwoma po
Iicjan1ami. Wszyscy ohecni oarazu się 

rozpierzohli, nie wyłączając zresztą i Pa 
wła, kt.Ó'ry odra'zu ja~by się zapOJdł pod 
ziemię. Fr:anek natomiast był tak dale
ce osz.ołomiony wszystkiem, co się w 
mgnieniu oka stafo, że zanim zdążył się 
zorjentować w sytuacji, już prowadzo'D!o 
go pod eskortą pdicyjną do komisarjatu. 

Kryminalny romans Idnematograficzll1Y. 

W komis,arjacie agent uprzedził, że 

poszukuje szajkę ZJbrodniarzy polaków i 
że ze względu na dźwięk mowy oraz na 
rysopis zatrzymanego przypuszcza, że 

Agent policyjny, widząc, co się świę
ci, nieznacznie wymknął się z knajpki 
i gwizdkiem z.aalarmował najbliższy po
sterunek policyjny. Tymczasem. kelner 
zdążył już jakoś przetłumaczyć Franko
wi słow,a apasza, a mianowicie przyrZee
<:ze:nie ostrego rozprawienia się z Fran
kiem w razie, gdytby ten kon tyauowar 
"we impertyneckie Zlaloty. 

Lecz Franek poczul nagle pod wpły
wem spożytego alkoholu wielki animusz 
w,ojeuny, odparł więc, zwracając si ę do 
kelnera: 

_ Powiedz mu pan, że on jest 
Scbwein ... cochon ... i że, jeśli się nie u
~oi. to mu wszysikie zęby, d{) ostat-

niego, powybijam... może to właśnie być jeden ze z:biegów. 
Powiedzenie swe uzupełnił gestem, Zażądano od Franka legitymacji. Po 

polegającym na stuknięciu się zaciśnię- kazał swój paszport, z którego wszakże 
tą pięścią w podbródek. wynikało, że nazwisko jego nie zgadza 

Zanim ke'lner Zldołał powtórzyć to się z tem, które było na liście przysła
Pawłowi, ten już skoczył z miejsca i z nej z Nicei. Pomimo to nie wypuszc,wno 
gr'oiną miną zbliżyłł się do Franka. Tam go, zwlaszcza, gdy się okazał,o, że istoŁ
te:.'1 wstał również. Przez chwilę mie- nie jest polakiem. Uczyniono to ze wzglę 
rzyli ~_:ę piorunującym wzrokiem, stojąc du na to, że odbywał się właśnie w Pa
blisko obok siebie i sięgając do tylnych ryżu wielki proces przedw pewnej szaj 
kieszeni po broń. Bójka zdawała się być ce morderców, - polaków z pochodze
nieuniknioną, co niesłychanie podniecało nia, którzy dopuścili się straszHwych mor 
wszystkich obecnych i szybko zgęściło c;erstw i grabieży. Byli to ex-robotnicy, 
aimosfe rę, która odraz,u stała się nie-I którzy wyemigrowali do Francji, zwer
z.nośną. Do bójki wszakże nie doszło. \VI l bowani w Polsce przez specj.alnych a
chwili bowiem. gdy miała się zaczać i g:ell'Ł6w francuskich. W ł)'lmokresie wo-

łany do życi:a pT1leZ króla Franciszka I. 
płacił za depozyty 8 proc. Za Ludwik~ 
XlV stopa procentowa nie przekraczała 
3 do 4 proc., a holendrzy chętni,e poży. 
cza4i wówczas na 2 proc., "ronrią<: gorz· 
kre łzy - jak powiJada współczesny kro
nikaJrz - gdy im zwraocano kapitał". -
W czasach Wi-e.lki.ej Rewolucji średnia 
stopa procentowa nie prZlewyższała 7 od 
sta, w połowie ub:i:~ego wi.eku mś po
życzano na 3 &0 6 procen'Ł. 

u 

g61e uwa'Żano 'ważdego polaka za ewen
tualnego przes,tępcę, tembardziej, że ów 
proces ZJbiegł się z przestępstwami ni
cejS'kieroi. 

Stwierdzono przedewszysvkiem miej. 
sce z-amieszlkania Franka. Zatrzymawsz1' 
go w komisarjacie, jeden z agentów udał 
się do hotelu Manchester, w którym Fra 
nek mieszkał, w celu zasięgnięcia infor
macji u portjera. 

Tymczasem okazalo się, że wraz z 
Frankiem zamiesZlkuje jeszcze jeden po
lak Nie zaSltali go wszakże w domu, 
gdyż Antkowi znudziło się siedzieć sa
memu w domu i wyszedł na przechadz
kę na bulwary. 

W czasie ich nieohe'cności dZWoQl11ił do 
nich z polecenia Mańki DYibo w ski, aby 
sŁ,awili się nazajutrz u nich w hotelu, 
gdzie otrzymają pewne instmkcje. Pod. 
czas indagacji portjera p rz-ez agenta An 
tek wł,aśnie nadszedł. 

Port jer usiłował wytłumaczyć Antk~ 

wi, że dzwoniono z h otelu Majestic, b~r 

wraz ze swym towarzyszem sŁawili się 

przy zej ściu do kolejki podziemnej, n~. 
przeciw gmachu opery. A gent bardzo u
radował się tą wiadomością, zyskując no 
we szczegóły. An,tka nie aresztował, wc 
l.ał howiem śledzić go zdaleka. 

(ci c. n.). 
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L. I. Beesłon • 

elo y y nt. 
••••••• Tłumaczył Lor. Ilustr. St. Dobrzyński. a ••••••• 

tJlcrcphatl usiadtł wygodnie w fote1u i znu 
~onym wz:rok~em obserwował garst.kę lu 
cbi, którzy pnyszli oglądać 'I1iezwykły 
brylant. 

Muzeum. w którem siedział w tej 
cnwili Macphaił, nall~żało do najbardziej 
zaniedha/Ilych instybucji naukowych lon 
dyńskich., gdz.i!e służba, składająca się z 
-:!wóch woźnych, przez cały dzień s-pała 
wygodnie w prz.e.dpokdjU. 

Brylant, kt6ry ogl<ądamo obecnie w 
muzeum, zna..lewno w pewnej okolicy, 
pozbawionej zupełnie skarbów i przezpl8. 
czono go, ~o ślubny podarunek dla ja
kiegoś indyjSlkiego księcia. 

Nagle w,padła mu do głowy szczęśli 
wa myśl. Gdyby "BIiIJ-:z-Phi:l" znalazł się 
tuŁaj w tej cbwilli, sprzątnąłby wszystkim 
z pod nosa drogocenny brylant. 

Pseu&onbm "BIiitz-Plu1'" przypomniał 
mu więzienie \V Ir.on, gdz,ie Macphail spę 
dzał połowę swego życia. Tam właśnie 
poznał niejakiJego Phillippa Trencharda, 
przezwanego "Blitz-Phll" z niewiado
mych pow.odów,który odsiadywal wów
czas karę za kTa'b:.też baTdro kosrlownc 
go sznura pereł. Kradz.ież była rezu!ta
tem bardzo pqmysł<lwej kombi[ba-cji i mi 
mo osadzenia pod kluczem jej sprawcy, 
rodbyła sobie sympatję ogółu. 

- Tak - pomyśl~ Ma.cph8.11 -
Blitz-PhiQ z pewn'Ością ma zamw wy
kraść ten brylant. Trz.eba się mieĆ na 
bac2Jnośdl... N~e uale.ty się dać wyprze. 

pokoju. Stanął przed oknem spojrzał c:wny i głodny. Nagle ktoś położył mi 
!"la ulicę. rękę na ramieniu ... Przedemną stał ja-

Naprzeciw pod latarnią stał jakiś kiś pan w smokingu. Był to jeden z mini 
mężczyzna. I stl'ÓW ówczesnego gabinetu ... 

- Ivlacphail - pomyślał Trenchard. - Nazwisko? 
Spuścił story i długo spacerował po po - Tego powiedzieć nie mogę' 

kotu z założonemi z tyłu rękoma. Opowiadaj pan dalej! 
Na'gle wziął kapdu"Sz, zanucił paHo - Powiedział mi coś na ucho i za-

i wyszedł na ulicę. brał mnie autem do swego miesvkania. 
Macpha.il oozywlście poszedł za nim Przystąpił odrazu do rzeczy. Minister 
Trenchard skręcił na Gowerstreet, miał syna - łajdaka, kt&y przepił for

gd.rie zaip:lka:ł do drzwi }aki.egoś nits.kiego sę i narohił długi. Dla zatuszowania 
parterowego domku. sprawy skradł sznur pe-reł. Policja była 

Po przez firanki Mflcphat1 mógł O'b- na tropie. Ojciec chdał go wyratować ... 
serwO'wać całe wnę-trze pokoju. Przy - Dosyć ... Wiem co p.an chce powie 

dzić! 
Macphan siedział spoko.jnie w fotelu Murku sie&z&~() d"WUCh mę.żczyZll1. 

Wzrok ;ego padlł na pewnego młodzi.eń nryun z niIcb był Trencha'l"d. 

Jed- dzieć.... Pana zaan'gatowaoo do przyję
cia Viiny na s1ebi~? ... I cUacugo pan to 
z:t'IObił? ca.., który proo.chaJdzał się po san z jakąś - PrzylSzedłem ~ pana - mekł 

panią. Trenchard - gdyż Wiem, te pan, panie - Minister obiecał mi rentę na ca-
W młodzi,eńcu o<.-h-azu porznał kolegę F.rank Passingham zajmuje się losem wY łe życie .... 

swego :z; Iron. pUlSzozon-ych na w,olność więiJni.ów... - I dał pan jakieś z;OIbowi~anie1 ... 
Pa'l'a zbli!ża'ła ~ę don powoli. Wkrót- - Czy ma pan ła..kiegoś nieszczęś1iw- - Tak. Przyrzekłem aż do śmierci 

ee struną prZ/ed niIm. Gdy Trenchard pod ca? - zapytał PatSlSi'n~am. ukrywać tę tajemnicę. Zreszt~ minister 
szed.ł ze SWą damą I\a. odległość kilku Macphaill uwarż·nie przysłuchiwał się żyje jesz,cze .... 
kr ols:ów , Macphruil usłyszał słowa, zwr6~ r<lz;m.owńe, - A syn? ... 
rone do vowa-rzysz,ki: - WłaJściwńle... Tren.rulard był zde- - Też żyje.,. On wie o wszysŁkiem. 

_ Nie w1edziała pani wcare o Mąie- nerwowany i me móglł" si;ę wypowi~dzieć Ma.cphail st<Jjąc w niewygodnej pn-
n.iu tego muZ/eum, m1'S. Werl'srone? o 00 mu chodzi'ło. zycji za oknem przysłuchiwał się z za-

M To 
- Musi się pan· stre-sZlCzać ... Mam ma partym ad<l'e-chem całe)' histor.:i. 

OJc.phail słysza:ł 'każde sł<lwo. 
był głos Trencharda:! lo czasu... Po długiej pauzie PassLngham ode-

_ NLestety, nie wied.łam... _ od - Tu ch<ldzi o mnk - zdecydował zwał się znowu: 
rz.ekła mTS. WeHstcme. się Trencbal'd. - Sredziałem trzy lata - Dlaczego więc pan mi to wgystko 

Macpha&! z;bllrZył się doń i wyciągnął w Iron"A' h' N' ł f opowiada? 
Dlk - .... re pnypuszcza: em... - - Kocham pewną kobietę". Nie 

r" ę· ~ ',~ , p ~ h C . _ Jak '-'\..,. _..1-!- T h d _ z='W11. S1ę a,sSlJI1.g am. - zy ma pan Ja mogę Tej o tern mówić, dałem słowo ho-
Cli ;''''i powuoz.I, renc ar k!l...I: L_ ' '1 N" l ~.A M l... _.!1 ~ przyKlI"OSCl 1e moze pan zna eźć noru ... 

tZelK1 a'Cpllćlll'1. a.sad ? 
Zagadnięty spojrzat ostrym wmokiem p y . -DI<aJCzego pan mi więc powierzył 

B --.J _~ • .1:1_ - G01ireJ ... Przed trzeana laty - roz ,tę tajemnicę? 
- i1!nlI2J() lólię creszę (l; przypaUlKowe- T h d -;\, . . 

~ ot1tania _ ~glląlł daLe' Mac ha.i!. p'oczą~ rellC ar - wYW\.Jłl:ała sensacJę - Pan jest przyjacielem więźniów ... 
sp ) P kra&zteż szmura pereł hra.bIiIly von Do- Przyszedłem do {lana po radę ... 
- Sądzę, te pan się mylL. -brzmia wn,Iand. O'M',d""'oni() m .... ~'e w ~·..:ęzl·"'n;u... N" d ~"" ...... ........ • - Ie pOWIe z jej pan więc fl.ni ~'o 

ta odpowiedź. PasS'1ingham zagryzł wargi. Szybko wa i sprawa będzie skończona ... 
- N'1lC mam ·ta&nyclt wątpm.wości - <><lwróc:i!ł się, kryjąc zdenerwowanie. - Niestety - ciągnął dalej T ren-

odx1zekł Ma.cphdL Pan jest PhiiI Tren- _ Gło'''ę mo)'ą otoczono n~mbem oł.. h d k I k chudo cY' .. '" C ar - sporawa jest s_ Jmp i owąna. 
wy, l1wa:ż.a.no ~1e za baTdzo pomysłowe Dzisiaj zostałem poznany przez człowie

- P~.1...am pam.u, 'te pan się myli go ZIł,odzie}a - ale zaszczyt tC'I1 spotkał ka, lttóry· razem z:e mną C'dbywał karę 
i proSj:ę się O\lczepić ode mniel mnie niesłusznie. Nie )'3. byłem zł odzie- I wrOn ... 

Macphail za.pitenił si'ę ze złości. jem... T,o jest niebezpieczny tzłowiek ... 
- Słuchaj T'1'ench~ j.eż.eJi sądzi.sz, Pą.ssir,gham wstał z krzesła i prze cha On mnie cały czas śledził.. Nie wątpię 

że imponujestz mim dzał się po pokoju, W pewnej chw:!i 7.a- Lawet, że cze'ka na ~nie gdzieś w po-
Za.c7Jepilony regomość odepchnął Mac trz)"mal się i rzekł: bliżu ... 

phailla., który zatoczył silę na nogach i - Pa,miętam ten vypade~. Skazano -- Ja też tak myślę ... - mruknął .Mac 
padł na fałlel. pam.a na trzy lata więzienia? phaiI. 

- Dobru - pomyśJał Macphail -- - T ak. - Ale cóż on panu zrobrł? 
przyjmuję walkę .. · - I teraz dl?szecbl pan do wnioshl, tę I - On mnie widział z moją narzeczo 

Oboje poszli da'l<ej, ;a,kgdyby nic nie nia pan ukr~dt pedy? I ną ... Może jej wszystko powiedzieć. u 

.o:aszło. - Tak )e1't! - Czy pan z nim rozmawiał? 
Trenchalrd opowiadał swej Zinaromej - Widzi pan ... Jestem na to z.a stary, - Spotkali~my się dzisiaj w muze-

ja,kąś hilstor.ję. Po upływie pół godziny by uwierzyć p.anu ... Czy może pan udo um ... On pas widział. 
Trcncharrd pożegnał swą zna}omą. wodnić, ie był pan niewinny? Passin-ghąm pomy.ślał przej; ch wil It 

Macpha~l poszedł za nim. Trenchard - Tak - odrzekł 1iŁą.nowczo Tren- pOC2cm rzekł: 
tlie Ot~ląda~ się nawet - zapomniał ",i- cha.d. -- Przysięgam, że mówię praw- - Gdybym panu powredział, ie piln 
docznie o wszys,tldem, na jakiejś cichej dę... Zresztą mam dowody.. Niech pan musi z.achować taj2mnicę w dals?vm cią 
uliozce wszedł do podrzędnego hotelu wy słucha... Siedziałem przed bramą pała- glt aż do śmierci, cóżby pan na to odpo 
piJ herbatę, na.<sŁępni,e udał się do swego en hrabiny von Down!allq. lhłem zmę- wiedział? 

- Milczałbym ... br2mliała odpowi" lt. 
- W takim razie daję pam.u tę jedy-

ną radę!... 

Trenchard podniósł się i chciał jut 
wy}ŚĆ, lecz Passingham go zatrzymał. 

- Wróć pan! T o była tyI'ko p.óbal 
Dosk'onale pan się trzymałl Nie będ.dc
my dłużej grali komedji! Pan wie chyba 
z kim pan rozmawia? Przyszedł pan do 
mnie po radę, albowiem wie pan, Ż~ je 
SItem synem owego ministra, przez które 
g<l trzy lata zmarnował pan w więzie-
niu ... 

- TaJe .. ale przepraszam... Sądz!. 
łem tylko, że... nie chcę pana szantażo· 
wać_o 

- Wiem o ilem... Teraz pan rozumi, 
dlaczego. Od kilku lat zajmuję się losem 
więźniów... Mam wyrzuty sumienia... A 
dzIś ... dziś .. , 

Sięgnął do szufladki biurka i wyją\ 
list. 

- A dziś... napisałem ten Hst do po 
HeP, w którym pr.zyznałem się do zlxo. 
dnl ... 

- Nie, nie zgodzę się! - odrzekł Tren 
chard. - Pan byłby zgubionyl 

T renchard wziął list i cisnął go na 
okno, 

- Nie wezmę tego listu ... Dziękuję_ 
Może pan być pewny, nikt o naszej t'Of 

ID'Owie nie dowie się ani słowa ... 
TTenchaTd szY'bko wyszedł z pokoiu 

a za nim polążył Passingham. 
Zanim jednak obydwaj wyszli z po

koju Macphail miał już gotowy plan ~o
wej zlbrodni. 

Na. oknie leżał list. Wystarczyło się, 
nąć ręką przez okno i list b~ w poSła· 
daniu Macphaila. " 

M.acphaiI ta'k też uexynił. 
Czyż mógł marzyć o więKsze.m 

szczęściul Teraz ich obydwóch tN;yma 
w swej ręcel 

Macphail udał się natychmiast do re 
stauracji i zjadł na raohunek przyszłych 
zysków sutąk<llację. 

Ile zażądać za ten list do policji? ... 
Jedna i druga strona suto za to zapładl .. 
Ho-ho! .. , 

Najpierw trzeba było sprąwdzić ~~ 
zwis'ko. 

JaJk go Trenchard nazwał?.. Zdaje 
się. że Frank Passingham ... Tak, Pa8s-ln~ 
ham ... W każdym razie trzeba spraw" 
dzić W książce telefonicznei.~ 

Macphail zajrzał do książki.., Gerow. 
street.. .. 

Ale nazwisko, które ujrzał w książ. 
ce pod tym adresem, gdzie czatował 
przed chwilą, br~miało: "Mrs. WeJ.!.s'1:o. 
ne". 

Więc to była ta t'ani, którą widział 
w muzeum? .. 

Książka wypadła mG 7 ręki... Zro-
2umiał tera.z w~zystko ... Pr:.::ypomniał so 
Ue ruchy Passinghama.. T o była kobie
ta... Zagrali przede mną komedję... On 
wiedział, że czatuję pod oknem... Spe
cjalnie dla mnie było otWfi.rte ... Po co to 
:trobili- Zaplątali t"!li i;łowe ... a sami w 
tym cLasie, .. Boże! .. Udali się pe\"no do 
muzeum! ... 

Otworzył skra:h:ony k.'. 'tr> ji!go 
Łrei\ć: 

- "Głupcze!. Y/l <:::h~. il·, ~dy czytas2 
ten list - jest już pp "szyslkiem. Pal!" 

!lhcphail hll'kn \1 pięści-; w stół, 
~·agle na ulicy rozległ 'ię okrzyk gil 

zec.arzy: 
-- Extra - te1egram!., Popąte~ n·iQ 

·,wyczajny! ... Wiel~. krad;n:~ w mI17"

"In kndyńskiem!. .. Zielony brylant za. 
stał skredz.iollY!. .. f.xtra - !ele~rf!.1l11. .. 

KONIEC" 
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Przed meczem Polska 
Czec osłowac.ia~. 

Drużyna ,proponowana przez P. Z. P. N. 
nie przysporzy nam laurów. 

Naiaktualliiejszym obecnie u nas za
~ad'n1eniem sportowym, są międzypań
stwowe zawody Polska - Czechosłowa
cja. odbyć się mające w maju w stolicy 
Czechosłowwcji - Pr.a:dz.e. 

Skład reprezenŁa.cyjnei drużyny Pol
skI nie został jeszcze dJe-Hnitywnie usta
l,ony, lecz 1i1oe1któ.re pisma stojące bc::rdzo 
blilSlko P.Z.P.N. pod·aj ą n:lst.ępujący skład 
drużyny mającej reprezentować piłkar
stwo Dolskk~ na meczu z czechami. Bram 
karz 'GerHc (Pogoń). Obrońcy: I!;!naro
wl!CZ (Pogoń}!!! Karaś (Ł.K.S.). Pomocni
cy: Hchtel (Pogoń). Gi.eras (WioSła), Han 
ke (pogoń). Napast n.ocy: Bacz (Pol!oń). 
Kuchar (Pogoń). Przybysz (Warta), Sz.a
ba1dew]cz (Pogoń). 

Jak widzimy wyjeżdita1ą prawie sami 
t!r!l!cze lwo''W'scy naiomiast W zupełności 
pomiIn1ęto graczy Wa'l"sz.awy i Kat'owie. 
Z dvruch tych ooŚ·rod'ków sportowych przy 
dobry.ch chęciach uda:łoby się jeszcze 
wyłowi>ć graczy. którzyby o wiele lepiej 
zruprez;er;towaH sperl polski w ojczyini/e 
SLawji i Sparly. 

Mamy jednak nadzieję, że P .Z.P .N. 
wyśle zespół składający silę z ~racży am 
bitnych i młodo/.ch, którzy godni będą u
brać się w kostjumy o barwach pailstwo 
wYch z orłem bialłym na piersi. 

Zainteresujmy silę jedna'k b1iżej przy
puszczalnym składoem. 

Gerlic, jest bezwarunkowo nai1epszyt]). 
bramkrurzem Polski, tak, że jel!o wybór 
jest w zupełności u1Ja.sadni'ony. 

Wystawienie obrońcy, moina już na
wet powiedzieć byłego obrońcy po~oni 
Ignarowkza zakrawa na kpiny. Gracz ten 
powoli wycofuie się z bOIska, ;e-st to już 

wetera:n, kt-óremu ' ni~dy się nie śniło. by 
w re,ku bieżącym stać si'ę interna.ciona~ 

lem. 
Co do Karasia, to też j~o kandyda~ 

turę naIelŻy przyjąć z pewnym zastrzeie
nilem. gdyż o He Łódź miałaby być za
szczyconą jakimbądlź inŁer.nacjonałem, 

to w loepszej fonnie jest ohecnle CyIl, któ 
ry swego pa.rtnera z z'll,pełnym 'powodze
ni,em z.asląpić może. 

W pomocy w pierwszym rzędzioe razi 
brC':k Spo,j dy, który o .całe niebo jest lep~ 
szy od Fi'chtla. Na środilru pomocy po
winien się z;na1IeŹć Dud:a, który znany 
jem łódzkim sporlowcom z ostatniel!O 
meczu Amatorzy - Ł.K.S. ja:k<l gracz 
pierwszokl!l!sowy. Hanke pOilllimo kon
kurencji jest nai/epszym 2'e skrajnych po 
mocnilków. talk, żoe wybór jego należy 
przyjąć z uzn'anDem. 

Linję napadu należałOlQy złożyć z S!ra 
czy Warty, pogoni i Pol,oufi. 

Kardynalnym błędem byłoby zaak
ceptowanie !łprzY'Puszczalne~o" składu 

przez P.Z.P.N.. gdyż niewolno wysyłać 
nam IIJa międzyna'l"o.aowe zawody wete
ranów, którzy ni.c prócz uimy przynj,eśc 
nam nie mogą. _.---
Ausłrja zwyciężyła Węgry 

w piłce nożnej. 
Wiedeń, 6 maja. 

Mecz piłki nożnej pomiędzy Austrią 
i Węgrami, odbyty wczoraj w Wiedniu, 
Z1akcmczył się zwycięstwem drużyny au
sbrjacki.ej w stosunku 3:1 (2:1). Bramki: 
dta Austri~ strzelili Hausler i Ha.ftl. Na ZIa

wodach było 50 tysięcy widzów. 

IParyżanki, jako sportsmenki. 
---o-

Urocze córy Paryża tworzą armję amazonek, atletek 
i sportsmenek 

i marzą o zdobyciu rekordu sportowego. 

Przed wojrrą Paryż lllał'O się zajm<lwał menka" o musku13J1"l1ych ~h nl'e 
spol1'te'ID. obecnw naof.omiast należy do ma już chwili w<>lnej na czytasnre. Także 
najbarozi,ej usponowi'Onych stoli'c Euro- miiłość dozna pewn~ usz-czerbku, ~dyż 
py. Acz:k'o'Iw1ek zmiana ta jest naogół po- cała amMoja jej kOlIlcentrute się na zdo
żądana. to }edna:k nowe zamiłowanre by'cilu rekordu S'portcywego. Oczywiście 
przybrere niekiedy rozmiary t83k prze- również "Męaciltna" pończOSl'lJka, sawant· 
sadne, że Marcel Prevost uczuł potrzebę ka, cz.y eS't,etlka nie były iJcreałem koMe
wypowiedzerua szeregu elegijnych uwag coś ci. a,le między sawaTl'łką i atletką mt 
na temat młodej paryżalIlki, całkowicie si }ednak istniJeć jrukiJś zł-oty śr<>dek". 
pochłoniętej przez sporl. _ Autor poon1osi następnIe. że młode pa· 

Powieśc1opi'sarz fra:ncuski przyznaje, ryża'nki przesŁały się entuzq.azmować 
że nowy ten typ jest o v,n1ele sympatycz- sławnemi aJk toram1 , nawmilClJm z pł,omien 
nie'jszy od przedworennej dlamy, rozpoe- nym entU'zqa'zm.em odnoszą silę do Zuzan· 
tyzowane/j i f1irtu}ącej wyrafinowanie - ny Lenglen. mistrzyni gry w tennl/sa. Li. 
tak, że obecna hiJpertrofoja sportu prze- teratura i sztuka obchodzi je w znacznie 
obrazi wdzięczne paa-yżanki warmię słia:bsxym S'topniu, niż l!aIpaJSy tenniso we 
amazonek i alU,etek. 1U'b igrZ)"Ska alttnpijSkie. Wprawdńe przy 

Proszę tyDko pomyśleć - pisze Pre- 2lt1atje teti; Prevost. ze ~e młode 
vost w "Revu.e de Fr.an.ce" - ile C'Z8!SU damy paTy'skIDe, hOiłdujące sporlom, nie 
zużywa obecni.e wielkoświatowa młoda okazują zainteresowania d1a tin~lu-t.run~lu 
paryżanka n.a t'O'a,leię i hi):!jenę, na kąpiel kaha;reŁu lub dW'\1znalCznej konwersacji sa 
i kosmcly:kę i t. p.j jeżeH się jeszcze do~ too'Owej, C{) w pewnej też milerze zrówno 
da CZ:aJS koorecznry na posiłek, ła- waZy ujemne strony nadmierne~o rozmi-
ł/atwo zrozumi~ć, że ".zapalO'Ila sporst- łowania w sporcie. -J!-

Polska reprezentacja tennisowa prze[iw Anglji .• 
Gra w niej p. K. Szłeiner z Łodzi. 

KomisFa kwaHfilkacyjnla p01'S'kiego 
zwią?Jku lawn-tennisowego, wyznaczyła 
na zasadzńe zawodów eliminacyjnych, na
stępujący skład drużyny reprezentacyj
nej: K. SzteiDet' - Łódź, A. Forster -
Poznań, W. Kuchar - Lwów, W. Szwe
de - Kraków. 

Skład drużyny aUj!ielskiej, która prz., 
bywa do WaTszawy 11 ma;a r. b., wedłu!! 
depeszy, nadesłane; d<> Z.L.T., jest nastę
p·ujący: 1) Goldfrec, 2) Kin,gsley, 3} Lowe, 
4) Wheat1.ey. Turniej ten, jak już dono
si1iSmy, odbędzie się 15. 16 i 17 b_ m. 

rużyna szkocka w Polsce. 
Jedna z naisiInioeiszych drnżYTl srnkoc

kkh "Hfuernians" wilelOlkroiny mistrz. 
pr.zybywa na ZielOllle Świątki do P<llski 
i roz.egra szere~ IllIeCZÓW z nasiJlniejszymi 
drużynami P.olski. 

p~erwsze spotkanla go"ś'Ci odbędą się 

w Krakowie, gdrzioe ~koci zmierzą sj~ 
z Cr<lJOovią, krakowską Makkabi oraz 
z reprezentacyjną _ cbrurżyną podwawel. 
SIkiego grodu. 

Da:l!etj zawilta "llibe:l"lOOns" do Lwowa. 
Wwszawy i Łodzi. 

Z wy§dg6w wozów w Madenie: koń Napolaon, który wygrał 90 
liIeCIE Francja -Włochy. U g6ry druivna włoska. u dołu-francuska. l tysięcy Iir6w (1 nagroda). 
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Zamach bombowy na runzego. 
Warszawa, dn. 8 maja. 

PIERWSZE NOTOWANIA W ARSZ. 
Nowy Jork 5.17 
Londyn 25.15 
Paryż 27.16 

Podczas parady l-majo\vej miała eł<splodować maszyna 

Zamachowcy zostali ' rozstrzelani bez 
piekielna 

sądu. 

DRUGm NOTOWANIA WARSI. 
Dolary 5.18 i trzy czwarte 

Kupcy i przemysłowcy 
naradzą się --rr:""'~;. Moskwa, 5 maja. nionego sprawcę z pośród szeregów 

Wielką sensację i panikę wśród sfer wojskowych, nie eksplodowała. 
wojskowych sowieckich i rządowych Agenci czerezwyczajki t. zw. G. P. 
wywołał fakt znalezienia bomby zega- U. bombę usunęli. frunze nie dokol1-
row ej na Czerwonym placu, na drodze czyI dalszego przegladu oddziałów, 
którą przejeżdżał przewodniczący re- lecz cofnął się do mazoleum Lenina, 
wolucyjnego wojennego sowietu frun- skąd przyjął defiladę. 
ze, następca Trockiego. podczas rewji Caly oddział wojskowy, z którego 
wojskowej l maja w Moskwie. I szeregów przypuszczalnie rzucono 

Podrzucona bomba przez niew:rlaś bombę z defilady dyskretnie wycofano 

ntralny itet o 

otoczono konwojem z G. P. U. i upro
wadzono z Czerwonego Placu. 

Według otrzymanych poufnie wia
domości podejrzani o udzIał w spisku 
na życie frunzego byli zwolennikami 
Trockiego t. zw. "trockiści". Zostali oni 
bez sądu jeszcze tego samego dnia roz 
strzelani. Sledztwo prowadzi sam Dzier 
żYllski. . Rząd trzyma cala. sprawa. w 
ścisłej tajemnicy_ . , 

nls O 

nad stosunkami handloweml 
z Sowdepją. 

Na Jednem z ostatnich posiedzeń za .. 
rządu związku kupców i przemysłow
ców województwa łódzkieg<J omawiana 
była sprawa przystąpienia do rokowań 
handlowych z misją .handlową sowiecką· 

Sprawa ta narazie nie zoskała jeSl.cze 
zadecydowana i zn'ajdzie się na porząd
ku d'Ziennym następnego p,osiedzenia. b . .. 
Angielski minister spraw 
wewnętrznych boi się 

zosłał wczoraj ar bolszewików, sztowany w Warszawie. 
natomiast, Mac Donald twierdzI, 

Archiwum s'konfilslkowano, a u'Czes't. ie w Anglji nie mogą oni nic Z Wa:rsZla.'WY ~ Da!ólt ł szami podążyN gęs5ego na ul. Dz.i.e1n.e., 00 
Pon>cJa. poPit'ylczna wpadła w-c'2loraj domu pod nr. 59. 

<la trop nowej bandy komunistyC7JJ1;e'j. 
C7JłoDlkawie !jej mieli wł!aśni.e w-crora4 

popołu&n:ilu odlbyć decydujące zebranie 
MiejscemZJbi'órki był ogród Saski. Tu za 
tern rozstawiono !1bserwatorów. W pew
mym momencie wywiadowcy zauwa'ŻyIi 
koł'O fontanny znanego sobie działa.cza 
k<®.urust)'ICznego.. Al~ Toma
szewsk iego, lJdJ6ry już od lat kibku pia
stuje godnośĆ sk8!l1b!n:łka. oont.ra1ne~ ko
'lliitetu partji: knnttnisłryczt!.ej Po1ski. 

Po chwili ziawił się ~ r-6wniei drugi 
kC'lll1uni:sta Franciszek Gme~, ezło
nek C.K.K.P.P., a obok tydI dwuch jęli 
się gromadzić mm ~ bliżej osob· 
'lky. 

T,oma.szews1m t"~da.jący się pode.j. 
rzli'w1e dokoła, zauw~oył, it jest przed
miotem obserwaqil ~ rychło -się ulotnił. 
Na~~ Qr~1ISZ~ ~ 6 [towvzy-

&±L 

W ślad za nimi podążyl5. wywia;dorwcy 
którzy obsadz.iJ:i Wlszystkie wejścia wspo 
mniauego <łamu. Kom. Suchenek zarzą
du1 rewi,2Jję WlSZYstkkh m:iieszkań. 

W nkcie tych re~ji nadszedł T o
maszewSld, którego aresrlow~. Znale-
00n0 Pl'7:Y nim pewne papiery i przeszło 
6000 d. gottówlką. . - - , 

Z sum.y tej uslbawowy odseteik otr~
ma4ą wywia.dowIc:y, łdiólą przyczynili 
się do Jej wyda-ycia. ,.. 

TJlDomiSe'11l W domu nr. 59 odkryto 
WTeS7JCie lokal schadzJld, mies:t~a'nae Jo
skia Sysbl~ członka zwiąZku Slkomu· 
nizawany.ch tlra.g.an;y. . 

ama1llO tu cały ~I dCiony :z: 11 
osób, a ponadto 7JJ1al~~ono obszerne spra 
woodaJnt.a oddrlał6w lokalnych ~P.P. w 
1'......s..: S ' . -
~ ~~u~ ,m._ 

n.iików 7Jebrania aresztowaJll'o. zdziałat. 
AreszA.owa.nych poo'Zlel,ono na 2 gru- Londyn., 6 maja. 

py, z których pierwszą odstawiono do u- Specjalna służba telegraficzna "Expressu". 
Sprawa przystąpien1a sowieckich ZW'. 

rzędu pol. pd11lt. samochodem; byli to zawodowych clio mię&z.ynarodówki am-
Ba.Uttn, Lewandowski, MusZ1kat i Lapan. sterdams~dei wywołuje ożywioną pole. 
Us~<lowieni w autornoMlu ari\lSztowanl mikę na łamach pism angielSlkich. 
u.śpiewali mi ę dzyna:roo6W1kę , a n.a.stęp- Min.i.sŁer spra \V we~nętr~t1,ych Hkk~ 

, 'eś'li ok ki· N' h .. d'cTk ostrzega przed ruebez.p1eczens'twem boI. 
n1e WZU1 • rzy II '." l1eC zy}e1' - s7Jewic1ciem, natomiast Mac Donald jest 
tatura proletaTtatul 1 t. p. zdania, że przystąpieni.e rosyjSlkich związ 

Jri'ź L lokalu urzędu Baum i purman.) ków zawodowych do mię<lzynarodówki 
wymJknąwszy sj,ę pod j,akimś pretekstem ams'ter.damski,eq nie wpłynie ab.~ohl't~i,e na 
na kuryŁa!rz t"zuciU si'ę do ucieczlci i do- sytuacJę wewnętr~ną w An.!!lJl. Mlędzy'" 
biegli at do ul. żela'Zne; gdłzile dopadł \na~odÓWka a:msterdam~ka - ro~niem 
.. . ' . Ma.c Donalda. - Z'Q'stanle wzmocn1.Ona i 
tch sciJgaJ~ posteru:1kowy 1 z powrotem będzie skuteczn1e mogła bronić intere. 
do urz.ędu s:pt'owa<1'zlł, sów robotników. E. S. 

Q 

LUNA 
Dl'. med. 

~oHiewiai~Ki 
Spec] alist3 chorób 
skórnych, wenery
cznych ł moczo

płl"lowyrh, 

Dynamit()wy dzień Da ozsłrzelanie pięciu agen- -< 
Sląsku. łów komunistycznych Z liemia I~ie[ana Przyjmuje od 4 do 

8 popoł 

z Katowłc donoszą, Dam4' w Bukareszcie. ~ 
w dniach 2 i 3 1DI8!ja na. mą. młały ~ 1ł1liba telegraficZDfl ..Expressu". 

nńej:soe by wybuchy ·ładunkÓW dynami- Bukareszt. 6 maia. 
towych podr:t;ooonych ~Diemanyeh , Na JDOICY W}'Wku ~OIjskoweł!O !'Oz

spraW!CJÓW. słrzelan}"dh ~tało wczoraj pięciu a.~en 
MianOlWicle (lała 2 maiła ~ 116", bd1'Sz0W1C1dch. ktlórzy prowadzili 

zJostał ładucetk ~ Pod dom J. a~Ha~ głównie wśr.ód cMopów. Agenci 
Bchego, :!nsp. kopa3ni Hug.on;a w Kochło- C1I. by1i ablsolwenłamt. kurw agitacyjne~o 
wl:oa!Ch. R.ówdet w tyo.We dam podrzu- W Moskwie. B S 

z przepiękną 

RAQUEL MELLER 

CZARY 
eony został 'Wię!kby ładutndt dynamito- . . 
wy w ~ przy ul. K~cielnej W się P.. b DOBRA KSIĄZKA ł OOOOOOOOCOOOOOO 

Dn*t. 3 ma1a P~ ładuaek c!r- • Y py gObscInne nIe ez- jest najlepszym przyjacielem ka~. Dwóch młodych ludzi 
rlam:i!towy ~ ~ m1eaka:nła S%lIl1td~ plecznego andyty war- .. dego. człowieka. . poszukuje 
ta ~uS!U~ ~eQo w Nowe, szawskiego we Francji. WIelkI wybor dobrych kSlątek I, · hl 
w~. we ~ ~ ofiar w la Popeł.,ił on dwanaśde mor- mYPOl'YrlPaol)neł~aa K'ląl·nk JOnOJU umeU owaneno d~ 'I1tie było. Od .~ powylaty. derstw rabunkowych. VI • ti Y 
wały ~ .,by w &ą.nadl okold.cz- Specjc\lna służba telegraficzna "Expressu". z niekrępującem wejściem (możli-

oh. 
~- _ .L-4- w językach: polskim, francuskim, wie w śródmieściu). 

ny ~~ - 1IUłUI" Paty' 6' . . k" . k' z, mąJa. memlec Im t rosYJ S Im Oferty sub: .L. M. - do admin. 

Bomba z pyroksyliną 
_ teatrze w LUblinie. 

~ Labtbaa doooezą nam: 
W. "'.014. pmed po1!ttd:aiem 7)p'ale

t.iaoo 'W to.,erteatru w Lublinie na par
tet'2'Je, hombę z łont.em. Po zbadiilnlu jej 
oka..z:l!clo s.ię.. że naładowana była py:rok
sy;l\iną.. Podłoi!otnlo ją prawdopodobnie 
d!nila. ~, l j. 3-~ maja 'Vi celu 
~~ ' 

Onegdaj aresrlowanr. z.ost.ał 'Vi Bruk- ALFREDA STRAUCHA. .Republiki-. 
sę1i bandyta "Władek "i warszawi'anin, ul. Prez. Narutowicza 14. 
który p.opełnił szereg morderstw rabun 
kowych we Francji. 

Aresztowany pod silną ;s.kortą od
stawiony ~osta.hie do Paryża i oddany 
w ręce fl1ancuskich wład,z sądowych. 

Pisma dzisiejsze twierdzą, że popeł
nił on dwanaście morderstw w Paryżu 
li na prowincji. 

W policji frartcuskiej przyznał się on 
już do popełnienia kilku morderstw. 

Sienkiewicza 34 
Ogłoszenia drobne 
tu dniu 5 maja r,b. 
W zaginął portfel 
zaWierający do

wód osobisty wy
dany \Iv urzędzie 
gm. ChoJlly. Itsiąż. 
kę wojskową wyd, 
w P. I(. U. Łódż
Powiat, świadec· 
twa pohcyjne ora2 
inne dokilmenty 
wystawIone na 

imię Hel1ryka Ko
rytlwwskiego Pro. 
si się znalazcę o 
zwrócenie za wy· 
nagrodzl!lHem Łód~ 
ul. Roklciirska 31, 
m.M -
R

utynowana naucz] 
cielka udtiela 

lekcji polskiego. 
francu$kiego po 2 

złote. Oferty ,Tanio' 
4583 ~ 

::'p' o-'t~rz-e"f'b-n-a -uc· .... zenl· Ci 
do pracowrll su· 

kien, Szkolna 27, 
Zielińska. 

t 

(lamodzie1nll bucha! 
Il terka poszulwj, 
jakiekolwiek zajęci I 
mate wyjechać. O 
ferly 5ub "Samo. 

dzielna, 4506-: 

Prenumerata-w Łodzi zł. 3.50 miesięcznie-ZaJtllejscowa 5 złotych O ł 11'. ZWYCZAJNE: 8 ~r. za wiersz mil!llle trowy (na $trol1l4 lij ··P4It., W Ti'!.KSe m -lO fr. U wIers. m m 
• Jtlleslęcznie. - Zagranicą 7 złotych miesięcznie. _ g O sz e la tro wy ( n~ srr 4 uo~ltYI. tołer<r(OLOQl I l>łA.oeSE.\Clłe: 30 ~r. za .,tersz mlli :netao ... y e (n. st, 4 .~~. 

=
========_ Odnoszl'nte do domu 30 g.oszy .. • Z:r~CzY~lowe , • • l!.Ub. p., \ elrścl e 10 21. Zam,.jr"owe" ó'J o,o~. Zo~ra<l. o [OD proc. drot. Z~ Ur'm l"owe 
"- d. ak o~ro.%en .<lm," I.!r ń, ~ odooll'IMa. Orobn> 10 ł!'r. POst .! ,hnnle I>f!iCY .; l!roszv . N_III!:tleJue!\(l 

.,ExDleu Wieuomf' i "Republika" łauDłe lt 1 cn II ~:~1~~~a :e~~~:~iw~~~a3i.~~:r~~~~t~ t9_ II ~oO~Z;~YR~~z:~~ta:e~~!~:n~\ViÓ~ II ~~~r~:rt~i:I~I~;~W:w\~:t ej'j _ _ .JU. TeleTOn admll11stracjl 22-14. - - rlyeh nie zWI~a s'ę. - - sttony) 100 procent droteJ. 

:t w,dawlłłctwo .Republika" Sp. z ogr. odp. W. Polak. Czcionkami .Republiki", Lódi, P:otrkt)wska 49. Tłocznia, Piotrkowska 15: Redaktor odp. Józef Burman. 


