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Strejłi -włoski w magistracie. 
fracownlcy wirsztatów mlelsklch zapowiadają bezwzględna porzucanie pracy 

w razie nie uwzględnienia icb . żądań. 

. liroźba ogólnego strajku pracowników mieJskich. 
Lódź, 5 października. cenrowe&io d~dlaiku mies~kanrowego pra 10-rano odbyło się ogólne zebranie pra 

Na wczorajszym nocnym zebraniu cownikom miejskim. 'Dodatek ten miał cowników tei gałęzi, na którem postano
związku pracowników miejskich posta- być, jak wiadomo wypłacony w całości wiono wystosować ultimatum do magi
nowiono w pierwszych dniach października, to stTatu, by do godziny 12-ej wypłacił itil 
na dzień dzisiejszy proklamować dwugo też połowiczine załatwienie sprawy dodatek mieszkaniowy. 
dz:inny strejk włoski we wszystkich in- wywołało wśród pracowników wielkie I O ile magistrat do południa żądań 
stytucjach miejskich z wyjątkiem niezadowolenie, tembard:ziej, że tych łlie uw2l!!lędni, wszyscy 

szpitali, przy wypłacie zasil-ku I pracownicy warsztatów miejskich bez 
ponieważ magiśtrat nie udzielił żadnej pracownicy w~tat6w miejskich zo. ~lędu na przynależność związkGwą, 
odpowiedzi na wysunięte żądania pod- stali zupełnie pominlęci. przystąpią do sfrejku. 
wyżkowe, z któremi pracownicy mJej- W związku z powyższem dziś o gad.zinie 
~yw~obotn~j~zm~~i~doma ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~!-~'~·~~!~~ gistratu. 

Na ogólnem zebraniu, które odbyto 
się w sobotę wieczorem, omawiano sze 
roko wszystkie bolą'Czki pracowników 
miejskich. 

Krwawy obłęd • • • 1nzyn1era. 
Zastrzelił kolegę i sam popełnił samobójstwo. Jak wiadomo wobec dostosowania 

płac pracowników komunalnych do po 
borów funkcjonarjuszy państwowych, Warszawa, 5 października. te drzwi, ze wpuści ich do wnętrza do 
pracownicy miejscy winni. byli otrzy- Wojsl~owe biuro badań inżynieryj- piero za godzinę. W sprawę wdał się 

Lista J\f2 ·5 
unieważnio11a. 

Łócłź, 5 pilździernika. 
Jak się „Express" dowiaduje, na 

wczorajszem posiedzeniu głównej ko· 
misji wyborczej lista nr. 5 (Blok jedności 
robotniczej) została unieważniona • 

• 

Olbrzymia wl1manł1. 
Łupom kas1arzv paalo 

bhsko 150.000 zl. 
Lwów, 5 października. 

Wczoraj rano władze policyjne we Lwowit 
otrzymały wiadomość o olbrzymiem wlamaniu 
kasowem, J>OP.ełnione.Ttl w Wyi,odzie obok Do· 
liny. Oto w miejscowości tej mają siedzibę za· 
kłady przemysłowe d.r.zew.ne pod fim1ą „Sil· 
vinja", zatrudniające kilkuset robotnrków i kil-
kadziesiąt urzę<lników. 

Na dzień 1-go, jako .na dzień wYPlaity, dy. 
rekcja „Silvinii" przygotowa:ta· znaczną g-0tów
kę i ulokowała w swojej kasie ogniotrwałej. W 
nocy nieznam! sprawcy dokonali włamania i po 
rozbidu kasy zabrali ca:łą znajdującą się go
tówkę, a nńalflowdcie 123.000 zł„ 190 dolarów, 
3.000 kor. czeskich, oraz 100 marek ni1miec· 
kich • 

Sprawców n~kt nie zauważył ani pn.od 
włamaniem, a:ni po wła.manLu, dopiero rano ka· 
sfor z przerażeniem stwlerdzU, że )<asa z.ost..r:a 
rozbita, a cala gotówka skradzioo.a. O wyp~.<l" 
ku tym powiadomiono natychmiast powiatową 
komendę w Dolinie, która wszczęla docl.~dze
nia. Policja już jest na tropie w!aimywa..:zy 
przyczem ślady prowadzą do Lwowa. 

Katastrof a na szosia. 
Samochód naiechal 

no autobus. 
Częstochowa, 5 października. 

W drodze il1a plac ćwiczeń, grono osób prJ 
watnych ZlllaJdujących się w samochodzie oso
bowym, z powodu nieostrożności szofera, naje
chalo na autobus. 

Skutki zderzenia byty faitailne. l<Ukanaśde 
osób doznało potłuczeń i dotkliwydl okale 
cz eń. 

l\f ak kamianiami 
mać jednorazowy dodatek mieszkania- nych centralnego zakładu zaopatrzenia major Zalewski, który wezwał Łobo
wy„ władze miejskie zaś dopiero wczo- saperskiego byto wczoraj widownią dowskiego przez okno od podwórza du na poltciq W Stanislawo
raj przystąpiły do wyptaty 50 proc. te- wstrząsającego dramatu. otwarcia drzwi. ŁobodowsKi nie usłu
go dodatku. Mag.istrat winien byl ubie- W przystępie nagt~go obłędu jeden chat jednak i majora. !51eaz1al przy 
gać się o zezwolenie władz centralnych z pracovmików tego biura ini. Lobo- biurku i najspokojniej pisaf jakiś list. 
·na ud:zi1efon.ie 20 pr.oc. dodatku fabry- dowski dwoma strzałami z rewolweru Niiezwykle za-chowanie się Łobodow
e:znego do poborów swych pracowni- położył tntpem swego kolegę inż. Hin- ski ego skłoniifo mjra Zalewsld'ego do we
ków. Sprawa 13-ej pensji powinna bvć • tza, poczem sam targnął się na swe ży zwania pogorowia kasy chorych, celem 
prze.z ma.g;i:Skat budżektwo w ten srl'o- cie, które ':' kilka godzin później zakof1 przew1ezienia anormalnego urzęd'mi'ka '00 
sób uregulowana, by wszys"cy prnoo~v- czyt~ s~p1talu. . 21aklaidu dl1a obłąkanych. Wezwawszy 
niJcy miejscy już z1chwHą naistania wcze- lnzynrer Stefan Łobodowski był od równocześnie kHku J.ud2li do pomocy, 
snej jeshmti mogli bez żadnej w tym dwuch miesięcy. urzędni~·iem kontrak- wyważyi1 dr·zwli. 
wzgledzie akcii otrzymywać zasiłek. towym wspommanego bmra. . Ku przera.~~ni:n. wszystkich okazaio 

\V myśl obowiązujących ustaw niżsi Od pewnego czasu Łobodowski zdra sioę, że w ci~ kitku minut, potrzebnych 
funkcJonarjusze miejscy povritmi by lu o- dzal . w~rastające coraz . bardziej przy- na przej.śde z P-00.wórza do dr-zwi poko.. 
trzymać wynagrodzenie za pracę w go- gnęb1eme, które. wczora1 ran? przybra- ju mzegirala $Ję tuta1 potwoma jakaś 
d-zinaclJ nadolxHdązikowych. lo fo.rmy uderza1ą~e: V\~ godzma<;:h popo scena. 
„ N.a zasadzie rozporządzenta prezy- lud~11owyc~ z\:'r?c.1r Sfę nagle do .kpt. Inż. Hintz leżał na podłOdze w kałuży 
(]ie~1fa Rzcczypos'POI. magistrat mi.al wy- MaJkows~1ego i mz. ~ho.me~towsk1ego krwi, 
pfadć ogó?ow1 prac<:rnmików micjsldch ~ polece1;1em, ~by ud~h s1~ ao w.zywa- sączącej się z glov.ny, opodal zaś między 
P'O 10 proc. doda!Jku do poborów zia li- Jąceg~ rnh kJerowmka bmra mJr. Za- biutiki1em .a oknem witł si·ę z przestrzelo-
stopad, październik .i g;mcrz,i:eń, jak to Iewski~go. .• . . ną Sikronfą Lo1oocllowski. 
uczyniły magfatraty innych miast. Po ich WyJs.cm Łobodowski Przybyły właśnfo leikarz kasy cho-

Ponieważ magistart zobowlązmi po- zamknął -drzwi na klucz I zaba:rrkado- ryc'h slmttstatowal zgo:n łiintza wskutek 
wyższych .ni·e za1l~twil, wyznaczono ter- . wał się. . dwóch strzałów rewolwerowych. z1a<la-
mi,n 3 paidzienll'.ka na ich realiizacJe. . . W. pokoJu pozostawał z mm tylko nych w tyt głowy. Zbrodtlli tej dokonał 

Magistrat n:ie ud.zLcHl prncnwiiikom · mz. łlmtz. . . • . I Łobado•wtski, który następnie strze'Htł do 
żadnej odpowied.ni na wysunięt.e żąrfanie . q~y .P0 me1aklm czasie kpt. A;\~Jkow siebiie w skroń. Przewieziony w stanie 
wobec czego dziś w ~zinach od J t-ej ski 1 mz .. C?o~ento~~Kł powrócili, Ł?- beznatlzi·ejnym do SZpitala Dz.iedątka 
ck> l"ej po połudałiu nracownfcv miejsc~, bodowski oswiadczyl nn prze?' zamkmę Jezus zmctnl tam po kUku. godzinach. 
przystąpiU do włoskiego strejku. to zna- •. -----
czy ni,e opuszczą swych sfa.n::>wisk, lecz N • 
~~a:<!~~ć~ych dwóch go~in ni~ . będ3, iezwykła kradzież w P.K.O. 

Dzi'siejszy st:-eJ;;: wł'OSki }esi! z13.po- Of• 
czq,tkuwanii·em energicznej a.k.cj'i nra'co- 1arą sprytnych złodziei padł kasjer sądu najwyższego 
wn:ilk6w mie!skich, znaj.dującvcn sfę 

w pOważnej sytuacji ekonomkznci. Warszawa, 5 .paźdrzi'ernlka. tysię~y złotych na wypłatę dla fu.nkcjo-
W razie, gdyby magistrat w cfalsivm Gmach centraJ1i P. K. O. przy zbi'egu narjuszów sądu najwyższego. 

WIO • . 
Stanisławów, 5 października 

W czasie rewizji, jaką przep,rowadzali w 
Stainistawowie funkcjonariusze p. p. u niejakie.
go Motyka, obecni tam domownicy stawili slł
ny opór poJi.ciail'1tom. Jan Motyk zacząt ich bić 
i kąsać, a kilka kobiet z rodziny kamieniami ł 
cegtami obrzucało wywiadowców ranią<: ich w 
ręce i piersi. Dzięki s.pokoJnej })()Stawie poiicii 
nie doszto do użycia broni. Awanturn il;/ "v ~' re 
sztowa:no i odstawiono do sądu. 

D1frbudacJa 30.000 zł. 
w urządz1e pocztowym. 

Lwów, 5 października. 
Z BaraJJowi.cz donoszą o defraudacji, J;X)oo 

perDiol!ej w tamtejszym urzędzie pocztowym, 
przez urzędnika Wasilewskiego. Deufrud:iicje. 
dokc.nywane systematycznie od dł!llższego cza„ 
su. wynoszą okolo 30 tys. zł. Wasiłewskie~o 
aresztowano. Do odpawicdzialnośd będzie rów 
nież pociągnięty na<:ielnik urzędu 1>0cztowe~o 
To.polnicki. 

Psom na pożarcia 
rzuci/a własne dz1ocko .. 

Byd'gosz<:Z, 5 października. 
Sąd okręg.owy w Bydg-0szczy skaza! na 

dwa lata ciężkiego więzienia niezaJmę.żną Zofję 
Pomyikalę z łnowroclawia za to. i,ż przed kił• 
koma miesia,<:ami, powiwszy l!Leślubne dziecko, 
udusila je, a nastęj)ll!e data psom na pożarcie. 
Wyrodna matlka przyznała się do &tl'aszneł!JO 
czynu. 

118 samobóJsf\V 
ciągu niie ohcia:t reaf.i'rować ic'h żądań, ulic Jasnej i ~więtokrzyskiej, gdzi•e co- P. Sulik chcąc wypełn1ć bfankiet na
zarz.ą;dy związlków praoown.ik6w mi ei- dz:ue11illre dokooywane są mlljonowe dawczy stanął przy ohągłym sekretarzy 
skri'ch · wvtaty i wypłaty, posiada specjalną J- k;i . Jedną przegródkę zajął sam, w dru-
są Zdecytllowane o~fosić ogóJnv strejk. chronę policyjną. g1ej za:ś położył tecz:kę z pieniędzmi. Pi W CtqqU ffllOSlqCQ. ** Kilku wywi;a1d:Owców petnl straż wo- sząc przekaz P·. Sulik trzymał drugą rę- . __ * kó h , . · • ką za róg teczk1• Warszawa, 5 pdd,zier~a. .Jak s ię dowiad'uiemy magistrat wczo il gmac .u, zas n.ad be;:1P1•oozenstwem W . l ·u d S 1·1 d Wedtug danyclt stait}"Stycznych potłcfi I 'PO 

r ·· · d • od - <l g-.fówneg10 hallu czuwa spccjaI11a wywia- pewnoei c iw. 0 P· . u u:a po - gotowia rait:unkowego w Warszawie we wr:ześ-
a'J W/czorem v.ry ai ezwę ·O prac-O· dowozy111i poliicji. szed~ elegancko ~:br~ny m.ęzczy;ma, pr~e j1t1iu tairginęlo się na życie 118 os6b. Z tel li~,;by 

wników micjskLch, W której s.ię tluma- ·T , . prosił go grz~czrue 1 prosił o mformacię 20 śmiertelnie. w porównaruu ze siemfl!id 
czy, że ni1e mógl dotychczas ure~ulov„ać . ak . staran~~ obserwa~Ja gmachu jak wypełnia :się przekaz. Kasi er chętnie samobójstw było o 15 więcej. 
sp.r.a.wy ich J)e•nsfi., 1ecz postarn się w naj~ ~~;vodowata, 1z w . ·~taitmch czasach udzielił mu :informacji, ale nawet w czasie 
bl tżs z~ym c11asle uwzględl111ć ;r;h ż<idan~e. ilost: oszustw I kradz1ezy w P.K.O zna- rozmowy nie zdjął ręki z tec:zki. Mimo 
Ddezwa ta nk wyw~rła i~wl<l1' żadue~o · ~znie .zmalała. Dopiero :--:cz?'raj zil'odzi.7- to jednak cała gotówka znajdiająca się w Włamanie wrażenia.. . · JC dahi zuchwały znak, 1z nie rezygnu1ą teczce została skradrdona. 
pon :·C \'.' :1Ż mag-i•s.trat . z bogatego terenu „pracy". Nieznanv złodziei, zapewne wspólnik d Ul' du czt won 
od. kil'.c1 lat olJkcuj~ PTR\.'{fwnii.rom mie\- Ofi·arą kra·dzicży .,na wydrę" padł I informującego się o wypełnienie przeka- o zq po o ::;,O• 
s!m.11 r~~ulacfo p1;>t1sji, a dOhrcł,!czas nic kasj·e·r ,sądu naj\.yyższeRo, Antoni Sulik, zu, ostrą hrzytwą przeciął dno t>!.:::<lti i Lwów. 5 paźdzletnł1ra. 

Jeszcr..e w teJ sprawie nie uczynił za;m':esz.!\a1iy n.a Zoliiborzu. 1 wy·brał wszystkie p:eniądze. Onegd.af w nocy do urz.l)du pocztowego w 
' ~!".., W dniu wczorajs-zym p. Sulik miał! Nim p. Sulik spostrzegł kradzież Jaremczu wtamaH się powtórnie Jacy.ś spraw• 

1 ł cl • l cy, którzy sltradlł zna:C2'!ki pocmowe na 300 zla · \ V c: n·u '\':c:rnrnj~zyrn rra.gi .:: trat roz- wpła.cić w: J;"KO. 160<) złotych z adm'. ni- . 14-600 złotych, po z o z1eju i )~go wspó tych, tudzież kasetę z z.soo zło.tych. Docliodltę 
tocrnJ ':-:Y:i;latę jedncrazowego 50 w.o- str.acii ~c.mn. Pozate.m miał w !eczc~ 13 niku nie było śladu. "m Policji nie da.tv na rlł%1e reizultam 
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.SAMEUL WALT.ER z New-Yorku wynalazł motocykl wodny. r-róby wypa. W MIAMI (miejscowość kąpielowa na florydzle) sensację budzi gtgantyczn)' 
/ dły wyśmienicie. aligat, liczący sobie kilkaset lat. · 

Czerwoni władcy 
stają do wałki na śmierć 

i życie. 

Kto zwycięży: 
Trocki czy Stalin? 

1W przededniu 10..tej rocznicy pano
wania bolszewizmu w Rosji, załamała s!ę 
i pękła 1· ~dn.ość pa~tji komu~istyczncj. 

!Na'jib 1:tszy wspołpracowmk Leruna, 
główny twórca rewolucji październiko
wej, ollganizator arm}i czerw•Jnej i sym
bol bolszewizmu, Lew Trocki, ~ostał wy 
klucwny z komitetu wykonawczego 
trzeciej międzynarodówki. 

· Rozegrał się w ten sposób dalszy e
tap długiej walki o władzę, jaka w ł\.)
nie pa.rtji komunistycznej Rosji prowa
dzona jest od lat kilku między większos
cią zgrnpowaną koł.1> osoby dykbtnra 
Stalina i mniejszofoią dowodz<:>ną przez 
Trockiego. 

Kon.sekwencje tego wielkiego wyda
rzenia będą niewątp.Iiwie brzemienne 
w skutki dla światowego komunizmu i 
dla czerwone.go państwa mo')kiewskie
go. 

Dla ludności rosyjskiej nękanej krwa 
wym terrorem bolszewickich katów, 
Trocki jest czemś więcej, niż przeciwn.i
kiem Stalina. W okTopnych warunkach 
1rosyf.skiego więzienia, postać Tr·ockie

go urasta do symobolu opozy;;Ji wszyst
kich, niezadowolonych z bohzewickiego 
rządu. A tych niezadowolonych .są dzie
siątki miljonów. 

Decyzja o wyikluczeniu Trockiego i 
Wujowicza zapadła na podstawia rapor 
tu czrezwyczajki, która stwierdziła 
„destrukcyjną" działalność organizacji 
zwolenników Trockiego w łonie pairtji 
komunistvcz.nej. · 

Oficjalny organ rządu b?ls;:ewickiego 
me>skiewska „Prawda" z.aopatruje wy
kluczenie Trockiego w lic:~!le komenta
rze. Pismo twierdzi, iż Trucki wbr1~w u
roczystym zobowiązaniom, uprawiał w 
dalszym ciągu agitację opoLy.;yjną. W ro 
l-ocie tej połączył się nawet z grupami 
antysowieclciemi i stworzył z niemi 

. wspóJną organizację. 
Tajna drukarnia Trockieg'J wydawa

ła odezwy nawo:łujące do . . nb:::ia jedno 
ści partyjnej i do utworzenia n.:>wcj par
tji. Razem z Trockim pra:::iw~do :!4 usu
niętych dawniej z parłji działaczy iak 
Preohraże1'iskij, Sierebria ni',row i Sza. 
row. 

Trocki, wezwany z koi1ccm wrześn!a 
do wytłumaczenia się, ośw:adczył bul
nie, iż nie widzi pctrze1by bronfrni3. ·swo 
ich towarzyszy, gdyż stoją oni o 2 głowy 
wyżej od tych, którzy wlasn~ vq1stępki 
okrywają partyjną <lyscy.pliną. 

śmiertelni wro.gowie Stalin i Trocki 
. :lc:zeli walkę na śmierć i życie, 

- tl~ie etapy tei walki nię tylko Ro
." cały świat cywilfaowany śle:hić 

., woartym oddechem. 

fi 

Dwugodzinny milJarder. 
Szewc paryski w ciągu . dwu godzin 

żył na stopie ·miljardera 
poczem wróci/ do szydla 1 dratwy. 

Przed kilku tygodniami jedno z pism śnie są imieniny jego najstarszej córki, 
francuskich rozpisało oryginalny kon- udał się więc do księgarni i kazal sobie 
kurs. Nagroda miała przypaść temu, kto podać pięknie oprawną książkę. Ofiaro 
potrafi w najwytworniejszy sposób wy 

1 

wano mu luksusowe wydanie I. I. Rows 
dać w ciągu 2 godzin 10.000 franków? ·seau za 8:000 fr. Suma ta . wydała się 
Obliczono bowiem, iż mHjard dolarów, jednak miłjarderowi za wielką _i ogra
oddany na uczciwy procent, przynosi niczył się od zakupu utworów Duha-
10.000 franków dochodu w ciągu dwu męla za 1.000 fr. 
godzin. Następnie nabył Mr. Gravier bilet 

Zwycięscą w tym turnieju wstal jazdy samolotem z Paryża do Londynu 
szewc paryski Mr. Herwey Gravier. za 2.700 franków i ubezpieczył się przy 
Punkt o 10 rano zjawit się przed jego do tei sposobności od wypadku. 
11!.em luks~sowy samochód wynajęty z_a Po załatwieniu tych spraw miljar-
2::i0 frankow .. 'vV samoc~~dz1e oczek1- der wraz ze swym sekretarzem u.dal się 
wal dwugodzinnego m11Jardera sekre- na śniadanie, a poniewai zjawila się 
tarz. . . kwestarka, zbierająca datki na Armję 

, Zaledwie Mr. 9rav1e~ Pr.ze~roc~ył Zbawienia, ofiarował jej banknot 1000-
pr_og ~w~go ;ib~g1ego m1e~zkama, zJa- frankowy. 
wiła. się Jaka.s biedna kob1et<I; prosząc Potem nastąpiły krótkie odwiedziny 
go o wsparcie dla 7!10re?:O dziecka. O- sklepu galanteryjnego, gdzie Mr. Gra
trzymała 25~ .frankow, a ~ką samą. su- vier z,akupił iakąś drobnostkę dla swej 
mę kazał m11Jard~r wysfac d_? szpitala „ ony za 1 500• frańków. · · 
wraz ze swym biletem, w ktorym pro- z · . . 
sil o zaopiekowanie się maleństwem. P~zostal? Jeszcze 10 mmut . czasu. 

Samochód skierował s-ię w stronę 9rav1.er wsiadł do samochodu 1 k.~zat 
Opery. Mr. Gravier polecił kupić lożę Jechac w stronę swego domu.. Sponzal 
na wieczorne przedstawienie, po drodze <l? portielu, zosta~o tam tylko 200 fr_an-
zaś wstąpił do sklepu z kwiatami i za- kow. . . 
mówU bukiet za 500 fran,ków. Dal je wi<';c . s.ekretarzowi Jako wyna 

Przypomniało mu się, iż dzisiaj wta grodzenie z.a dwie godziny pracy. · 

Jak powstała „Córk~ Szata·na"? 
Wałka dwóch . odrębn.ych świał!lw w filmie. · 

Reżyserka Loi:s Weber i f!ktorka Bil
Lle Dove tworzą doskonale dobraną parę 
tak a.rtystycznie, jak I pod względem po
glqd6w i charakterów. Rozu.tniieją się 
one świetn.ie, nie tracą zbytecznych 
słów na ttumacze11va· r wyjaiśnlienia ·w 
czasie sw.ej WS'Dótpracy, stowem, dopęl
·niają się wzajemnie. 

Ostatniiln triumfem tej pary jest fHm: 
„Córka sziatana'·, o którym podaJemy 
poniżej garść interesujących szczegófów 

Wydział garderobiany Universalu w 
ciąg-u pięciu Jygodni zajęiy byl przy.go-
1Qwain1em . "~hv?ruych ~trojó'". ba~o
wych specJa1'n1e 'u.o tego filmu. Nn: dz1v-; 
więc, że sc.eny balowe wypadły 1.u impo
nująco, a król9wa balu, Bl:l1ic Dove, uka
zuje się w prze.pięknym stroju wschod-
11;111, co jeszcze bardziej uwypukla jej 
\\rd.~1J ęk i urodę. 

g'Ioszą: ,,B_óg' Jo mitość ! Ni·e czyń dru
gi·em:u, co tob-ie ~łe mi'lo!" · . 
· Naturalnie, że ··mtędzy temi dworna, 

zgola o'dirębn·emJ śmtlowJskami, które są 
sobi·e prnedwne charakteratni i po.glą
<lami. na życic i świat, . wre ureustanna 
wa:Ika, której nikt · dotąd na e'krainie llia
lezyci.e nie urzedstawit, a która niera:z 
jest po\vodem . niesnasek i tragkztiych 
11:cpo1ozumień''. 

Lois Weber z pra:wid'ztwic kobiiecą in
tuicją rozumie oba te wrogie sobi1e obo
zy i z tylko sobie właściwą zdol.no.ścią 
w1Jaja swe rnyśFi i zasady w Biłfre D.ove, 
która ·ze s\vej strony -~ 11iebywalem zro
zmni.enicm i uczuciem odtw.a.rza swą 
rolę. 

Oprócz pi ęknego yaditu, który zosJat 
do tego filmu SD'CCjalnie zatopiony, µ?;y
ta by la wielka -lódź, na której ustawio
ne byly generatory, maszyny świet1!I1e i 

ru~owne · lró~ło lmniue 
w czesk.iem miastecz

ku Ronspergu, 
Za takie uważał ie twór

ca chasyayzmu Izrael 
Baalszem. 

W małem miasteczku czeskiem Rnc, 
.speru, położonem w Czeskim Lesie, pod 
czas prze.Budowy łażn·i rytualnej natra
fiono na duży kamień, opatrzony napi
sem hebrajskim, głoszącym: 

- W -tem źródłe kąpał się 310 razy, 
w misiącach zimowych 1744 roku, Izra
el Baalszem i mówił, że kąpiele te przy 
noszą ulgę we wszystkich cierpi:!n.iach. 
W roku 1814 wybudowano tu budyn:'\k 
kąpiele>wy dla niepłodnych kobiet. 

Północne Czechy obfitują w taką 
Hość źródeł leczniczych, iż odkrycie je
dnego jeszcze zdroju, z którego korzysta 
no przed 180 laty nie byłoby niczcin nad 
zwyczajnem. 

Waiine jednak dla prawowi.ernych 
żydów jest nazwisko Izraela Baalszema, 
twórcy chasydyzmu. 

Baalszem ·nauczał, iż nie wystarcza 
czytywać ksh~·gi święte i odmawiać mod
litwy, ale trzeba żyć wedle praw zako· 
n-u. 

-Sł9wa jego znalazły chętnych słu.::ha 
czy i ziemie polskie oraz rosyjskie zaro· 
iły się od wyznawców 11pro-roka". 

Izrael Baalszem umarł w roku 176C 
iu ważany jest przez w.spółwyznawców 
za świętego człowieka. 

Nic więc dziwnego, iż wiadomość o 
kąpielach w Ronsper.gu wywołała niez. 
wykłe zainteresowanie w-śród Żydów. 

Mało znane miasteczko stało się od..
razu miejscem pielgrzymek. 

Niema, dnia, w którymby nie przyby• 
lo tam kikaset osób, aby w źródle szu
kać leku na cierpienia. 

P:rzed kilku dniami przybył :lo Ron~ 
pergu rabin z Munkacza, aby obejrzeć 
wykopalisko i sprawd.zić autentyczn·ość 
napisu na kamieniu. 

Ortodoksyjna prasa Rusi Przykarpac 
kiej; gdzie znajdują ·się największe sku· 
pienia Chasydów, zamieszcza opisy wie
lu uzdrowień, które zdarzyły się w ostat
nich czacach pod działaniem w<>dy z o- · 
wego źródła. · 

Wobec tego ma się niebawem zeb„ 
rać - zgroma.dzenie rabinów, i wyp1.Hvie
dzieć swój pogląd na s.prawę ,,cudowne
go źródła" w Ronspergu. 

Z l\UE JSKIEJ GALERJI SZTUKI. Loi1s Weber powiada: ,.Zepsuta, wy
r2cfinowa11a. nowoczesna panna nie jest 
ji;:;szcze takim kraflcowo ujemnym ty
pem. W f!iil:mie .,Córka szatana'· dałam 
różne ty•py wrogich sc'bic środow;is'k. Za
sady Jednego z nich brzmJą: ,.wilno, ko
biety i ś,piew'', a hasła: żyd·e jest krót
kie, wychyfo1Y W•i·ęc puhar .rozkosz.y ct:o 
dna!" łiasia drug.lego zaś ~wiska 

reflektory, i1iefoędnc Pfi'JY filmo\v:ainiu. Jutro, t. j. w czwartek, dnia 6 b. m. o god7. 

G d · · 8.15 wieczorem, ZJiany i wYtrawny prele·gent, 
B imc Dave i łiuntly or 'On, na,raż·em 'Ila Cezary Jellenta, wYgłosi w Miejskiej C.raleril 
niemałe i1iehe21piec:z.eńst\\r.n, 2 zawziętą Sztuki nader ciekawą prelekcię na temat „O drzi
zapamiętafośoią ad:grywają rale na to- siejszym Paryw i jego prąda.ch v:sp6kze..c,nyd1" 
r..ac'~l11 y:ich::i1e. BiHire Dove wyrnz:Ha się, Z~powie;Iź o?czy:tu w nasz~m mieśc!e tak 
.· · -' . d' · ,., t „. " •• .ri , wyb1t11ego i ccmonego krytyka 1 autora, Jak Ce
ze )(dyby t_o ~ JęCI~ mta10 Silę ~lr~ UJUaC, zary Jetleitta - wzibtldzifa wielkie zainlereśo-
µo raz di·ug.1 IU·e wazytahy, się ]UlZ, ltl~ra- . wanie. wśród sfer ku1turain:iach i towarzssikich 
ia:ć s:we11ro ż"~ci . Ło<i:zi. 



Damski szal 
p«;>zostawiony na miejscu włamania 

naprowaJzlł na · ślady bandy włamywaczy 
_ i włamywaczek. _ . 

Lódź, 5 ~nździernib.. drzwiach we;ściowych i po wył imaniu 
Od pewnego cL.asu na bruku łódzkim zamków dostali się do wnętrza. 

'grasowała więksia banaa włamywaczy, Podczas pracy spłoszono ich wsku
składająca się z mężczyzn i kobi·~t . . '.dó- te.I< czego nie zabrali nawet ze 3obą spa 

. 1:zy przyjechali do naszeg? rn}-astą. n,? go il k_owanych )u~ ~upów i zadowolnili się go 
scmne wy~tępy, po · w1elk1ch „su«:se- towką, w il.osc1 70 złotych. 
sach" na terenie .pro.wincji. . Na miejscu kradzieży pozostał d::im-

Policja p.rzez dłuższy okres nie 1ńogla ski szal.· 
trafić na ich ślady, gdyż byli !.w1etnie Był to jedyny ślad, kŁóty spo;vod0-

, zakonspirowani. wał ujęcie całej szajki. Policja ·:nz<::pro-
- Un wcałe nte wie, ie \v ten spo- W styczniu b.ieżące6o roku szajka ta wadzając rewizję w wszystkich me lina ::h 

·S.ób ·siedzieć jest 'bardzo niebezpi~cz- dokonał.a włamani.a : do
0 

sklepu „Pow ze i spelunkach 'złodżiejskich, usta1ilJ., że 
n1e... ·chnej Spółdzielni spożywców" znaleziony w sklepie szal jest -wfarnoś-

. WłamywaGze wywiercili otwór w cią i.eQ.nej z włamywaczek, not•)war1ej 
'"glit;;ia · lii*'M•s W*W jut w kartotece urzędu śledczego. 

;J · 
1 

W kilka dni później ujęto ją. 

· Tranzaktia · ·hJtndlo\vi I· ·t_a .. _ .k.~· · ·s··i·ę„ ~".-.. niił()ść_ sko_.· ń-ezyła! .. 
czasam możg,'m1oć cha~ - . ---------

Podczas dochodzenia stwierd.zo·10, 
że należała ona rzeczywiście d-0 t!'Opio
nej szajki i mimo, że nie zdradziła swyr.h 
towarzyszy, wszystkich ich pr z;yła.pane>. 

·· ' .rakter '.kry/iiliialny„ ·-·. 
Łódź, 5 października. 

Otrzymał ód · sw~j kochanki 
Wczoraj znaleźli się oni przed są:lem 

'pogrzebaczem który po rozważeniu sprawy skazał ~!la 
dysława So·bolewskiego i Kazimi~n:a Za 
lasa po 4 lata więzienia z pozbawieniem 
praw, Rozentala na dwa lata wię'!:ienia, 
Michalinę Karaś na rok więzienia, M1:1r
}annę 'Kuchar na 8 miesięcy, Zofję Mo
rawską na 3 miesiące i Marjannę :Jiot~ 
rowską na ttliesi~c więzienia'. 

Icek Winter i KaHa Kozaniecka upra 
wiali oryginalny proceder. 

Cza to wali . przed 'Składami· manufak 
tury na kupców, którym proponowali 
nabycie rzekomo bezkonkuręncyjnego 
towaru po bajecznie niskiej cenie. 

Nie ·.mogli .jednak znaleźć naiwnych. 
Wczoraj zawarli pewną tranzakcję, 

która wprawdzie przyniosła im pokaź
ne zyski, ale zaintereso'\vala władze 
śledcze. 

Poszkodowany zl.oż.yl bowiem w po 
licji odpowiednie zameldowanie. 

'Wintera i Kozaniecką pÓciągnięto ·do 
odpowiedzialnośd za oszustwo. 

Skarcona przez . matką 

młoda ·dziaw·czyna 
wyskoczyła z pociągu. 

w głowę, 
a późmei sąsiedzi, pogotowie, pobc1a, sqd ... 

Łódź, 5 paźd·zierni:ka. tobą pożegnać. Już wię.c·ej się !lligidiy nie 
-'- Matn }uż dość! . dowodów, by móc zobaczymy! 

stwierd:zi:ć, ie j;est·eś kłaimcą ·i obłudni- - Nie wyjdziesz stąd! Niie pusi:czę 
kem - rzekla Pelagja RU't}\-0wska swe- cię! 
mu koc:ha.nkowi Wa.otawo\\'~ Kucharko-- · Pelagja sży,bko pod'b1eg1ta do drzwi i 
wi - gdybym ci rnie idia,wata pl.e·nlędzy zamlmęfa je na klucz. • 
z pewnością byś mnte Już d:awnQ porzu- Rutkmvski począł siię z ni1ą szamo-
oi'l. · tać. NJe zważał n.a spa.zrrny, prośby, za.-

Kucharek uśmiechną~ srę iionieznie. klęcia. 
- Prosm -oi-ę, nie cią.gniij mnie za ję- Gdy wyrwail z jej rękf khlcz, z.rozu-

zyik ~ rzekł. ' mia~a. że nie będ!zie go mogła zatrzy-
- Dlaczego? . 
- Dlateg.o, że . gotów . iesiem. - po 

·raz pi'eryiszy w życiu - być szc:zeryim · 
· względem debile. . . · 

- Wi1ęc mów, słucham ci.-ę _,. zawo-
łala. · , 

- Jeże.li 'wi.'ę-c chcesz wied~i.eć WSJZY
st.ko, to 't>'fZ1ed1e~zystkliem muszę_ ci z.a:. 
znaczyć, · że znud~aś mil się rupernre. 

mać~ 
Pochwycrla więc po.grzebacz, w1oła

jąe: 
-= 'iJieże1i niie zost.ainieszi, glłiowę oi roz

wailę ! 
Rutlmwski wybuchnąl ś:mliiechem. 
Nmn jednak zdolat zorJentować się 

w sytuacji. otrzymar cios w głowę i u~ 
padl na pook»gę. 

Bydgoszc~ 4 października. ChwJilam1 nawet cię nienawi<l!zę. Szcze- Rannego opatrzyli są•siedzii. 
Onegda] pod Konarzewem jadąca po gólni:e, gdy oipowiiadasz mi o drlQibnost

ciągLem Qsobowym · · 15-letnia Regina kach, które' nmi•e absolutnfe nfo <Jbcno
Przybrankówna, skarcona 'wobec pasa d•zą. ÓświadcŻam d, ze chce ·z tolbą 
żerów przez matkę, otworzyła drzwi zierwai wszelkie stosunki . . 
wagonu i z rozpaczy; oraz wstydu rzu- - A ,-t,~J1ęc ·masz już ~inną? 
ciła się pod ko'ła pociągu, ponosząc - Tak ~ ooipad spÓkojn:ie. . 

Epilog powyższego dramatu mi:tosne
go rnz·egral si'ę przieidl sądem, który ska
za~ Rutk-owską za pobicie na tyidztień 
aresztu . - n 

- .„ 
O czem wczoraj· mówiono 

w Urzqdzu~ S/edczym. 
Lódź, 5 patdziemika. 

Pawelca Józefa, zam. PTZY u~icy Miń
skiej nr. 5-7 t Kurka Jórefa, zam. przy 
ulicy Dobrej J 1 zatrwmano za ikirndmeż 
węd!Hn ze siklepu przy ulicy W•odinej 21 
naileżące·gio 1dlo Zjiedlnoc:Wnych Rzeźni
ków. 

Tiutpulwer<>wi Majerowd, zam. przy 
uliicy Na<piórkowskiego Nr. 65 skraldziooo 
10 dykt, wartości 60 ~eh. 

Nowicki Hersz, z.am. prZly ul'icy Zgrer
sldej Nr. 20 przywł'aszczyt sobie 2 ma
szyny dio szycfa„ wartości 800 zfotycll, 
łóżko żelazne 3 poduszki i fame przed
m:ioty orazi narzęidlzia kra~dlóe, ogól
nej wartości 1170 złotych. 

śmierć na miejscu. ł - .. Wacku - zawortała więc tyś rze- p· · I f „ k 
Ciało młodocianej desperatki zosta-' CZy\\ni1ście m&wn_.na serjo? . ·. " . . .· o o g r a -m ag I . 

to w stra&zliv,.rY spospb zJJ:Jasakrowane. - Oczyiwi:ście ! Chcę w'laśnJ.e się z . 

i 

w .opałach. 

Przed aparatem stanął wątły kupiec - na 
zdjęciu wyszedł herkulesowy strażak. · 

Duszony p·rzez ·.szalejącego alkoholika 
strzelał na postrach z · rewolweru. 

I Z Warszawy donoszą:. Berger sięignął ręką do tylnej lieszeni 
•W mieszkaniu Zofji Piaseckiej przy spod1_1i wyclosłał rewolwer i .dał trzy strza 

ttl. Pańskiej nr. ·52 odbywała się wczoraj ły na postrach w sufit i podłogę. 
okolicznościowa libacja. Przy stole · suto ~a odgłos strz..ałów. wbiegł do miesz-
zastawiowionym -oprócz g()spodyni do- I kama prz.ech?"1zą~y ~hcci: posterunkowy 

mu zasiadł syn jej Zf>.,.letni lgna.::y, z za-1& ... go k~m1s'.łrratu 1 zh~w1dował -łWan~u
wodu ślusarz, oraz: przyjaciel domu ,Wła- rę, zab1era1ąc wszystkich do kom1sar1a-
dysław · Buczyński ,podwórzowy skrzy- tu. . · · · 
pek. ·· . ~annego graika opatrzono w pobhc;-

W pewnej chwili Pia.se~ka grzmotnę- kie) aptece„ . . · 
ta Buczyńskiego butelią w głowę. Ten W kom1.sar1ac1e .całe .towarzystwo 
nie został }ej dłużny wobec tego wywią- powędro:wało za kratki. 
zała się ogólna bójka. Wyw1.adowca p. Berger złożył obszer 

Młody Piasecki uzhrojony w wałek ny meldu!lek'. którY: będz.ie podstawą .do 
od ciasta, szalał po ~es~ka.niu, rozbija- ~oc~ema· Ptaseck.1e.mu procesu 1) zme
jąc wszystko, co nawinęło się pod rękę. wazerue p.rzedstaw1c1ela władzy. 

Łódź, 5 października. 
· P. t:lenoch Walter, mieszkaniec Zduń 

skiej Worlii, · od kilku dni bawił w Łodzi 
w sprawach handfo\vyich. 

Wczoraj po południu na ulicy Za
wadzkiej .z.aczepil go jakiś młody jego
mość z aparatem fotograficznym. 
Ponieważ nieznajomy , zataczał się na 

nogach, co świadczyfo o tern, że raczył 
się gdzieś wódeczką, p. Walter nie 
choial z nim mówić i przyśpieszył 
kroku. 

__. Nie uciekaj pan - wota! fotograf 
- pan zmarnuje bajeczną okazję! Za 
dziesięc groszy zrobię panu momental-
ne zdjęcie! • 

- Kupiec zatrzymał się. 
- Czy faktycznie za 10 groszy pan 

fotografuje? A gdzie pan ma zakł ad? 
- W każdęj bramie. 
- ·A jak długo trwa wykonanie fo-

tog;rafji ?. 
~~M~m~zd~ics~~~~~~~~~~~~~~*~-~~~!*!*~·•~&~~-~~~i~~=~=~~~~~~~ 

w tymże domu wywiadowca policji z wo 

~;::r~t·wa warszawskiego Mieczysław Ranny \V kaluzy. krwi Humor i satyr~. 
Nie ,namyślając się długo, wpadł do k / 

mieszkania Piaseckiej i staną'ł w obronie WS aza adros nożowca. ON ZACZEKA. 
pokrwawionego Buczyńskie.go. Nowego Gospodarz do lokatora malarza: 

przeciwnika powitał młody Piaszcki ry- ~ódź, 5 października. - Za maj uiścił pan czynsz, malu-
kiem W'ŚciekłofŚci. Nie namyślając się Przerażliwe krzyki mężczyzny, le- jąc portret mej żony, za czerwiec, ma-
wiele, rzudł się na · wywiadowcę, po- żącegó na ulicy w kałuży krwi, zaalar- !ując mój portret, a co pan zamyśla zro 
darł na nim płaszcz gumowy i zaczął mowały policję. bić z zapłaceniem czynszu za lipiec? 
częstować go uderzeniami głową w Ranny urywanym głosem wykrztu- - Och, niema się czego śpieszyć! 
b h 1. t b 1- .„ s.il z s·1·e.bie·. . Zaczekam, aż urodzi się panu syn. rzuc czy i • zw. 0 _yn.camJ ,; 

Ponieważ ·je_dnak wywj.adowca w dal - Napadł na mnie z nożem ... Edward ZAPALONY. 
szym ciągu dzielnie atakował awantur- Królikowski, Ale.ksandrowska 71.w - l\Auzyka, której nanczyłem moją 
nika chwycił go za g;jNdfo i usił~ał za- Przybyły lekarz . pógotowia stwier- córkę, }'rzyniosl.a mi szezęście. 
dusić. dził ranę piersi d po udzieleniu P61TIOCY - W jaki sposób? . 

Ber;ger mimo wysiłków nie mógł wy- prze-wjózł rannego· Stanislawa Kadlub-1 - Mog!em · nabyć z:a półdarmo dwa 
dobyć się z uścisku ·pijaka. W ostatriiej' ka (Pieprzowa 20) do domu. apartamenty, 1n:~ylegajac~ do me.go mie 
'jednak obwili. ~dy brakło mu oddechu Królikowskim zajęła się poli~ja. szkania.. -

- Dwie minuty. 
- A więc chodźmy. 
-Fotograf ustawił . w bramie aparat. 
- Proszę o przyjemny wyraz twa-

rzy! Razi Dwa! Trzy! Gotowe -
zawołat 

Kupiec byt zachwycony szybkością 
pracy fotografa, który już po kilku chwi 
lach wręczy! zdjęcie. 

Jakież go jednak ogarnęło zdumie
nie, gdy ujrz.al na fotogrąfji jakiegoś 
strażaka o herkulesowej postawie. 

- Przepraszam, ale co to ma zna
czyć - zawalał - przecież to nie jest 
moja fotografja ! 

- Tak pan będziie wyglądał, gdy pan 
wstąpi do straży ogniowej! - odparł 
mu fotograf. 

- Pan jest warjat! Nie będę płacił 
za cudze idj~cie ! 

Kupiec chciał wyjść na u1icę. Nie
znajomy przytrzymał go jednak i gdy 
po raz wtóry p. Walter kategorycznie 
odmówił mu zapłacenia 10 groszy, po
walil go na ziemię i pobił tak dotkliwie. 
że musiano doń wezwac pomoc lekar
ską. 
a IP 44%4 ,a• '!!! 

Pożar 
od 1skrv· parowoŻu·. 

Łódź, 5 październi ka. 

Na podórzu fabryki Poznailskiego 
przy ulicy Ogrodowej, od iskry z paro
wozu zapafla się drewniana belka. 

Ogień rozszerzał się z wielką szyb· 
kością, lecz dz.ięki energicznej akcji Ta· 
tunkowej, szybko został stłumicvu-. 
Straty nieznaczne. 



Str. 4. 

- Chociażby grosika, łaskawa pani, 
nie wiem gdzie dziś w nocy będę spał .. 

- A czy pan sądzi, że ja wiem? .. 

·pe1e-me·1e. 
Sk.ł.ad optyczny. Jakaś dama prosi 

o binokle. Sprzedta.wca stara sie spraw 
dzić wzrok klUentki. Pisze na kartce 
kilka slów f prosi: 

- Może pani będzie łaskawa prze
czytać ..• 

Dama bierze kartkę do ręki, wpa
truje się przez ~lka chwil i odpowiadia: 

· - A me>że pan by mnie wyręezyt. 
M<lm s!aby wzrok„. 

** ·*· 
Choclzilo oczywiście o nową suknię. 

Dla córki, nie dla matki. Wiadomo bylo 
że ojciec nie bardzo chętnie przyjmuje 
do wiadomości pdobne nowiny. -

\V chwiłi, gtly ojciec wchodził do sali 
bilardowej, matkta szepnęła do córki: 

- Teraz.„ Teraz mu powiedz„. 

EXPRf~S WIECZORNY 

Filmy z życia na rabinackim ekran.o ... 
.--:o::---

Wróżbita przyczyną ro 
Pani B., opierając się na przeoowłedniach wróżbity, 

twierdzi, że mąż ją zdradza. 
ł.ódź, 5 patdziernika. I Pan B. był oszołomiony.„ znowu sięgnął pamięcią do dawnych cza 

żyli ze sobą przez trzy lata szr.:r.ęśli- Począł się zastanawiać. „. A moż{?.„ sów.„ Czyż1hy „. Ależ .ni.e.„ ~ie podo~ne 
wie. Mieli dwuletinią dziewczynkę. Może napt'awdę„. Napróino iedn:i.li się- .go.„ By.ł wiernym, m~łzonk1em. Myslnł 
l oto pewnego dnia pani / B. oświad- gał pamięcią wstecz.„ Od chwili ślubu ~Y'.łączme o ~om.e I dz~ecku. Dla nich po 
czyła prosto z mostu, te ''nie przypomniał so.bie nic podobne~o.„ sw1ęcał swe zyc1e„. Az tu nagle„. 
dłu:żej Die chce żyć rze swym mężem i tą _ Słucham cię.„ Jestem gotów przy . • ~ona nie chciała mu dać żadnych wy 

da rozwodu. znać się do winy, gdybyś mi miała coś do Ja6meń . . 
Małżonek był zdumiony. zarzucenia„. - Dowiesz s1ę reszty u rab\na -. 

J ·kt 1 c · t ł 1 p ,. t - O, mam, mam, nic bój się„ Wszy- rzekł.a. , 
I t .-b ła odl„ ?_~~ę sdabryo „ - rz_z. rzy stko ci powiem.„ Wszystko„. Pan B. był człowiekiem ustępliwym. 
8: a ł' ~~ a ;teoi~ 0 ~ męzem, _ Słucham Zg.odził się. Czekał aż sprawa znajdzie 

me kłocxliśmy s1ę am razu, az tu nagle„ „. się na wokallldzie sądu rabinackie.go 
- A tak„ właśnie.„ Muszę mfoć ref!!- ..Małż.onka spojrzała mu prosto w oczy iP ed k'lk .J_! • ·'--· ;k „ 

6d i rzekła bez zai'ąknienia: , rz . 1 u wu.ami 01.1UJe spo. a11 
w „. . . , . s1ę u rabina, 

- Dlaczego?.~. Z 1ak1ego powodu?.„ - Zdradz&M: mnie.„ _ żądam rozwodu! - rzekła ka.tego 
- Powód mam, b~ź spokojny„. Pan B. stanął ponoWl!lie jak Wł'yty. I rycmie pani B. 

w+ -: Nie dam ~ozwodu - opono.wał p. 
B. . 

- Przyszedłem prosić o rękę pań
skiej córki ... 

- Janie, p.ros~ę powiedzieć 
ce, że manlkirzysta przyszedł. 

- W tem miejscu odbył się mój 
panien- pierwszy pocałunek. 

- Pani ma świetną pamięć. 

Jubileusz strasznej katastrofy. 
Jak to było 25 lat temu na Martynice 

podczas wybuchu wulkanu. 

- Dlaczego chce się pani rotejiść „ 
mężem? - zapytał raihin. . 

Pani B. milczała. Wahała się. Nie wie 
działa co dpowiedzieć. Wkońcu zdecydo 
>Y'ała się. · 

- Bo on mnie zdradza . 
.- Czy ma ·pani dowody? 
.-Mam. 
- Jakie? 
inowu chW1.1a milczenia, Pan B. cz~ 

ka 111a ·odpowiedź z tryumfując:t mitl4-- 1 

- Powiedział mi t& M'J'Óibfła "'-'i 
brmiiała odpowiedi. · 

Tego pan B. się nie spodziewaŁ •WToł 
bita!. .• W tem niema jeszcze nic złego!.. 
Wlróżtbita może się :omylić... Skąd ~ 
m<>ie wiedzieć?„ 

. Pa;t B. nie przyznał się O.O ww:y. N.i~ 
nie wie. Nie 7Jd.radzał żony. 
Sąd rabinacki wydał orzeczenie z kt6; 

rego wynika, że narazie rozwodu wy
dać me może i 2'godził się na wezwante 
wr~ity jako „świadka" :Wl tej oryginal
nej sprawie. ,_,jew- { 

J 

- Nie ..• ..- odpowiada córka. - Po Zarówno w nowym jak i w starym W dwa dni później powtorzył się raz 
czekam aż ojciec pójdzie do bibljotekii.. świecie rok bie'żący jest rokiem katak- jeszcze wy.buch, i to stokroć grożniej
Książki są badź-co-bądź mniej niebez- lbmów żywiołowych, które· niosą śm.ierć szy. Gorąca la:wa, płynąca z krateru, za 

W Salach Orand•Kina 

TEATR REWJI 

piecuie.„ ' dziesiątkom ty:sięcy ludzi i wyrząd::;ają topiła setki ludzi i wtar,gnęła do mia,sta 
~.,,.* miljonowe straty. Zbyt ś'Wieżą jest b0!es St. Pien:e, w którem pożar ogarnął 

na klęska w Małopolsce zbyt głęboko wszystkie budowle. Jednocześnie rozsza 
Zawodowy zbrodniarz, morderca, wryły się w pamięć powodzie i orkany J.ał się taki orkan na morzu, że zginęły, 

złodziej, sztantażysta i szubrawiec sta- w Ameryce, trzęsienie .ziemi w Japonii wraz z załogi\ wszystkie statki, stojące 
je po raz dwudziesty czwarty przed są- by je szczegółowo przypominać. Ale w pobliżu brzegów. Ognisty deszci; pły
dem. przypomnieć warto, że ten rok fatalny nącej lawy zalewał okolicę, odłamki 

- Oskarżony.„ - zwraca się doń jest rokiem jubileuszowym jednej z naj- skał i kami~ni padały z hukiem i sykiem l 
sędziia. - Siedem razy byf pan skazany okropniejszych katastroi, jaka nawie- w morze. O niesieniu pomocy ludności 
z.a morderstwo, pięć razy ut kradziet i dziła ludzkość. mowy być nie mogł:o, a gdy nareszcie 
jedenaście razy za szantaże... Upłynęło wła.śnie la 25 od wybu'!bu łodzie ratunkowe, wysłane prze~ okrę-1 

- Sza-a-a-a„. - przerywa mu os- wulkanu Mont Pelee na Martynice, jed- ty, stojące zdała, dotarły do wybrzefa, 
skarżony. - Niech pan nie mówi ta:k nej z wysp archipelagu A11.tylskiego. Ca- nie miały już kogo ratować - w spusto
gfośno.,, Pan mi zepsuje opinję,.. łe m:iasto znikło wów-czas z powfon.ch.ni szonem mieście nie było juź ani jednej 

** * 
Seans magiczny. Prestidigitator zwra 

ca się do publiiczno5ci. 
- A teraz proszę państwa następe 

ny numer.„ Państwo przekonacię się za 
chwilę, że ten oto banknot pięciozłoto
wy, znajdzie się w kieszeni jednego z 
pa.nów w ostatnim rzędzie„. 

I· zwracaj.ąc sie do jakiegoś gościa i 
ostatniego rzędu, krzyknął: 

- Psst!... Pan będzie taskaw sięg. 
nąć do swej kieszeni !„. 

Na sali chwila głuchej ciszy. Wszy
scy czekają w napięciu. Nagle rozlega 
sio glos: · 

- Panie szefde, mam tylko 2 zlote 
so groszy.„ Pan mł przyrzekł połowę, 
więc już~ wczo~aj wydałem ••. 

~.~ 
Córka wraca nad ranem do domu. 
- Wybacz moja droga, zwraca się 

do niej matkia - ale chciałabym wie„ 
clzieć gdzie byłaś.„ 

- Proszę bardzo„. Zjadłam kola
cję z pewnym panem - ty go nie znasz 
- potem byliśmy w różnych lokalach 
- w których prawdopodobnie nigdy je-
szcze nie byłaś, a potem poszdiiśmy do 
jakiegoś klubu ....._ ~omniałam jak on 
się nazYW.a - w piwnicy.. Czy to ci 
wystarcza? .•. 

- Oczy:wtście, moja droga.. Chcia 
łam tylko wiedzieć.. Rozumiesz jako 
matka... 

ziemi, 30 tysięcy ludzi znalazło śmierć żyjącej i$toty, 
bądź pod rumowiskami, bądź w falach Jak się później okazało, znaczna licz 
morskich. ,ba ofiar uległa, jeszcze przed wybu-

W pierwszych dniach kwietni.a r. chem, zatruciu_gazaroi, wydo<by\vają('!y• 
1902 przyszły pierwsze zwiastuny 1'.'.lie- mi się z krateru. Oddziały ratunkowe, 
sz.c:zęścia. Z krateru w::iikanu Mont Pe- które po katakliimie przeszukały ru
lee, który od lat uważano za wyg ,\sły, .mowiska, natnfiały na grupy stłoczo-
2:acz~ł się wydo.bywać dym, w mi~iąc nych ludzi, ki6rzy stali obok siebie, w 
pótn1iej nastąpił wyb.uch, masy popiołu postawie, w jakiej zn.aleili ś.mierć. 
zasypały sąsiednie pola, tak, że ludność Śród od1ar katastro1y był i jed·-m z na 
m!ie}sce>Wości bliżej polożonych ratowa- szych rodaków, Zginął wówczas, pneby 
ła się ucieczką i nulcałą schronienia na wający chwilowo na Martynice malarz, 
przedmieściach mlasta St. Pierre. W d. Paweł Merwart, twórca między 1nnymi 
5 maja wyibueh powtórzył się z żywioło głośnego obrazu „Potop" do poematu 
wą siłą. Uśpio.ne jezioro krateru zaczęło Delavigne'a, zdobiącego muzeum miej
\VYT'!Ucać masy wody i mułu, zahwając skie we Lwowie i portretu nieżyjącej już 
dolmę ... nęk\ Białej, zaś d. nia n. astępn. t~ito dzis. iai _poetki fran. cuskiej Ludwiki Acker 
sza.lała nieparniętna burza na północy man. Merwą.rt kształcił się i żył w ?tu:y
wyspy, gdz;ie wszystkie rzeki wystą? i ły żu, gdzie dziełami swemi zdobył wielkie 
z 1brze:gów, a :równocześnie z głę•bi wulka uzna.n-ie i co za tem idzie, odznac;wnif1 
nu wydohywĄły islę słupy czarnego dy- i na.grodv. 
mu. 

,,Fotele elektryczne'' 
w zmienionej formie znajdą zastosowanie w rybołóst\vie 

Towauystwo rolo.Lew w Haile w 
Nlemcz:ech, prz,eprowiad1z.i1lo próby poila
w:iall14'a ryb przy pomocy ehektrycz.no
ści. 

Sposób ten oikaza:ł się bair<l!oo pra;k„ 
tycz:ny t t<łn4. Można już d!zts·caj twiier
dziJć, iż łapanii'e ry:b w s'iieoi przejdzie ct:o 
21abytk6w. 

Pidłów przy pomocy e:lekbrY'cm!OŚC1' 

od'bywa si:ę w sposób następujący: 
Przez staw przeciąga sttę kilka lu'b 

kilkanaścite drutów 'w odległości 15 me
trów j·eidlen oo drng·iego. Druty te po~ą
czone są baterją, która daj1e prąd o sile 
400 wolt~ 

.Raż.one prądem rytby 'W!Y1PłYwaJą na 
powi1erzcbnię, skąd zebrać je ni:etrudno. 

tł 

MIRAŻ" 
Dziś i dni naetępnych! 

z udziałem nowozaangażowa
nego zespołu wystawiona zo· 

stanie rewja 

pi6ra Edwarda Reja p. t. 

„Ula ~OH~łYl~" 
!!!! W PROGRAMIE:_ 

„APASZ" 
Bomba śmiechu w 1 odsł. 

,,W ARESZCIE" 
Skecz w 1 odsł. 

m lłUMERA SOLOWE. B - -
STARUSZKIEWICZ 

Znakomity humorysta w swoim ory· 
ginalnym repertuaue. 

ZAMORSKA 
Świetna pieśniarka i subretka. 

??Plessalini ?? 
L. PRAOERóWNA 

Piosenki i pierni. 

TRIO SZYMAŃSKICH 
Tańce salonowo ekscentryc:zne, 

DUET MELERWIL 
Kreacje taneczne. 

EDWARD REJ 
Kawały „smoncesy". 

Kierownik art.-Ut. 

EDWARD REJ. 



Dziwy przyrody„ 
Z doświadczeń uczonych przyrodników. 

Ptaki i zwierzęta mądrzejsze, niż nam się wydaje. 
VI/ ogrodzie luksemburskim w Pa

ryżu przez długie miesiące czyniono 
próby w kierunku ustalenia, czy zwie
rzęta wogóle, szczególnie zaś ptaki, ży 
jące zupełnie na swobodzie, mają po
czucie czasu. 

Próóy te pozwoliły stwierdzić, że 
np. szpaki codozień zbierały się w tern 
samem miejscu o tym samym dokładnie 
czasie; a wabikiem był dla nich pewien 
staruszek, który przynosił okruchy chle 
ba i ryż. Równe trzy kwadranse na 
dziesiątą otaki przybywały na miejsce 
i czekaty na swego dobroczyńcę. 

Spostrzeżenia te doprowadzHy do 
\\rniosku, że ptaki wagóle mają poczucie 
czasu, zwłaszcza, że szpaki przylaty
·waty zawczasu i cierpliwie czekały. 

Bardzh~ jeszcze rozwinięte poczu
cie czasu mają psy. To już mniej dziwi, 
wiemy bowiem, że pies jest 1;1ajbliższym 
z pośród zwierząt towarzyszem czło
wieka, może więc łatwiej, niżeli wszy
stkie inne shvorzenia, wyrobić sobie 
pojęcie czasu. 

Dlatego psy doskonale wiedzą, kie
dy nadchodzi czas ich kar iienia; wie
dz-ą też, kiedy trzeba póiść a dworzec 

przywitać swego pana, choć zegarka 
nie mają. 

Pewien anglik opowiada Jdnośnie 
do psów bardzo ciekawy wypadek. 
Mieszkał on czas dluższy na wsi, gdzie 
nie byfo poczty i gdzie listy i gazety 
trzeba bylo odbierać u jednego z miesz 
kańców tej wsi, petniącego rolę poczt-
mistrza. ' 

Anglik ów miat ps~ którego też co
dzień wysyłał po pocztę; pies brał li
sty i pisma od pocztmistrza i w porząd
ku odnosił do domu. Robił to zresztą 
bardzo chętnie. Nie byto jednak sposo
bu, by go nakłonić do pójścia po pocztę 
w niedzielę. 

Czy pies wiedział, że w niedzielę po 
czta by la zamknięta? Trudncr na to od
powi,edzieć; w każdym razie nawet wy 
pędzanie go z domu w niedzielę o tej po 
rze, kiedy w dni powszechnie chodził 
po pocztę, nie odnosiło skutku. 

Zapewne z różnych okoliczności 
pies wywnioskował, że poczty w nie
dzielę odbierać nie można. A że dane
go dnia była właśnie niedziela, pies 
wywnioskował stąd, że teg.o dnia w do
mu jego pana wszystko s-zlo dnaczej, 
aniżeli w <lni powszednie. 

Operacje Woronowa nie po rzebne I 
Chcąc odzyskać młodość wystarczy pić wodę siarczaną 

Wedle nowej teorji balneologów au-12-3 miesięcy zupełne odnowienie orga 
strjackich, stosowanie wody siarczanej nizmu. 
\\rptywa na odmłodzenie organizmu Zwiększa się energja do pracy, wra 
ludzkiego zupełnie w ten sam sposób, ca radość życia i · człowiek zaczyna się 
jak przeszczepienie gruczołów malpicb. czuć młodym. 

Ma nawet tę \\'yższość nad syste- 11111Pim:ililr.llma1111•mn:1'-l!l••••1111111•ra»111•111•••• 
mem \Voronowa, iż, rzecz prosta, nie 
wymaga zabiegów bolesnych. 

Kuracjusze wielokrotnie doświad
czali teg-o, iż w pierwszym tygodniu 
nie mogli zncsić smaku wody siarcza
nej, nastęnnic smak jej stawał się przy 
jemny do tego stopnia, iż przykro im 
było wyrzec się tego nap~ju. 

„TOMCIO PALUCH„ W TEATIUE MIEJSKIM. 
Pierwsze z cyklu przedstawień dla na,jmlod

szej dziatwy dane będzie w najbliższą niedzie
lę o godz. 12 w południe. Odegratr.l. będzie no
wa bajka w 4-ch aiktach B. liertza i W. Tatar
kiewiczów11y p. t . . ,Tomcie Paluch", urazmaico
na licznemi tańcami, śpiewami i muzyką. Tom
cia odegra mała Andrzejewska, która w sezonie 
ub!eglYłJI grała jedną z ról głównych w „Brę

Cała łaódż głosuje n 

albowiem 67 znakomitych artystów Teatrów 
Warszawskich bierze udział w arcyfilmie p. t. 

„U 

W ROL.ACH GŁÓWŃYCH 

SMOSARSKA 
JUrtOSZA-STĘPOWSKI 

WĘCiRZYN. 

TEATR POPULARNY. TEATR MIB ISKI. 
\Voda siarczana musi być jednak 

stosowana umiejętnie i jeśli pacjent 
przeprowadza kumcię wedle śoiśle 
przepisanych reguł, następuje w ciągu 

kitnym Ptaku"; inne grać będą artyści teatru Dziś, w środę. 'PO cenach zwykłych (od 50 
miejskiego: Maria Do.browska. Jakubii1ska, Ko· gr. do 2,50) w dalszym ciągu srtuka cbyczajowa 
rzelska. Lubieńska, Puchiniewska, Stawińska, w 4-<:h akta.eh p. t. „Popy.cha<llo" z pp. B.rouow
Tatarkiewiczówna, Damięcki, Fabisiak, Guryno- ł ską w roli tytufowej. 
wicz, Janowski, Mroziński. 

Dziś, w śro'dę, oraz w dalszYJU ciągu w r.1;i
tek i w niedz.ielę wieczorem grana będzie o
rywająca swoim humorem oraz przezaba~ mf 
sytuacjami (akt na widowni) komedia L. er- , 
neuił'a _„Panna f'lu.te". 

re H. CO 11
·
1 WA '· \' -\( J'I .J. __) 

- _) 

!dobry 1 wyc'i'ągn1j moją rękę w foierunku I Unikając uczyniienii'a najlżejszeg·o ha• 
w któryrrr mam się udać... Idąc PTIQ-sto lasu, wsziedlem na schddly. Nie wfom, 
sam trafię do dornu. dlaczego teren "\V-ydawial mi sLę obcy 

- świetnie„. Serwus.iJk, kolego... Dotykana ręką por-ęcz byJa ja'ka„ od-
\~ ~rto żebyśmy sobie ktedyś raz.em po- m~e.nna, dywan ;pod nogami ,ilflny . 

.p11"1 ••• • Czyż'bym wsz-edlł d10 niiewfaśćtv:ego 

spółczesny. 
- Dov.iidzenł'a... domu? 

Po chwhlii poczułem jego ci.ęi!ką dfo.ń 
na mym ramieniu. 

- He, he, mój paniczu, tośmy się dzi
si'aj -razem upi'li, co? Dobr,a naszia, pa~:ie 
ładny„, 

- Czy, nie zcchci.a·łby mi pan wska
zać gdzie jest Aleja Kości.uszk!i? - za
pytałem, prostując się, by g;o v:rzek-0,1~ać, 
że nie jestem pl'jany. 

3 

N1ewi'dloimiy ~ powtórzylem jak 
echo, do.tknięty remi oględzinami. 

- Biedak! - mruknął pijany pod 
nosem. - W&ięc pan n.ie pi'łeś, d:rogi przy
jacielu? 

Odparłem sqcho nieco j11i zde 11crwo
wainy: 

- Nie ... 
- A więc muszę pa u a choćby kil \V~t

, 

Sllysz.ailem, że się o4'dala1ł i ruszylem 
w dałszą drrogę. Nie wied'Zliaiem copraw 
da na którym rogu Alei Knściruszk! się 
zna}dułę,, a:le nie przyczy.111iai10 mi to kło
potu. O'dtti.czę sześćdziesiąt albo si'edem
dziesia,t sześć krokó\v i zorjentuję się 

czy jestem przy palcrcyku. 

Przeszedi:em sześćdiziesląt kroków, 
dotkn2,lem murów i poznater;.-że ti0 nle 
pafacyik, wobec czego rusz-y~tem dalej. 
Zrob ił em jeszcze szesnaście kroków, 
Jocz z tym sa111ym wynikl,elm. Za na-stę-
rmym rogiem ponowHem tę samą próbę, tek odpr.;wa;dl21ić„. W Innym wypadku 

. jb . . . d .n ie bez skutku. 

Często klucz otw.i1era kilka zamków. 
Przystaną-lem. Pot WYStąp~t mi na c~olo, 
gdry pomyś1'alem o iktopotliiwem -pof Qże 
n1u, w jakiem malazlbym Slię w ta~,i~t 
rmzJie. Chc:i:alem już wrócić i vonJ''f ; ~ 
próbę z liczeniem kroków, ale p-:-ze~ . 
pomyłka nrl·e by.fa udowodniona. 

Przyipomniałem oobie, że w pa,b ... y
ku prnez.e mnie zamieszkanym, nas ho 
dach w gó,rze sfafa maiła kolumna l 1 ~ 

pi'er&iem marmurowem. W·i1c1dlzla! o 
tern do:kfadnie, gdiyf przies.trzegano mnie 
zawsze, bym się nie uderzyf, przed 
dząc obok tej airch1.f.ektonlcznej 07.doJ s. - tto, ho, wi:dzę, że kolega więcej 

sobie golnął niż ja ... Alej1a Kościusz;kt? 
Aleja? Zaraz, zaraz~ .. Co za Aleja? 

;tw.v,a,rzyszy yrn przyjacue1ow1 aż o 
sa;mego domu, ale dz.:i'sraj, koJeg,o, nogi Zastanow·iito nmie, że przez ca,ły czas Moglem więc usunąć watpl'. 
mo}e na nic ... Z tą wód!ką - to, jak Bo- Lei wędrówki n~e spotkałem już ani je. sZU'kając omacldem pop:!·ersia . 

- Aleja Kościuszki - po\vtórzyt.em 
1 

, . dn eg·o prz.e1chodnia. Stanątem na cl1\vilę 
~ numer ·~*'~ ga koCJam. niesz.częsc!.e... Po:suwałiem się naprzód, doty 

bezradny, poczcm rnszylem dalei. Po 
- Aha, A1eia Kokii'uszki... \Viem... Ująt mn!e sHnie pod rękę i pociq~nał odiliczr nil1 szcśćdZ1i csięc'illl krokćiw, do- muru, ale nie natrafif!em na szuk.1. 

Natura'ln!:c. że panu wskaż.ę„. Oies?;y naiprzód. tkn ą,teim Jaską S·chodów. Natkzykm Jch lum)I(;. Zamiast tefl!O napotkak1'1 jd 
mniiie, że są ludzie więce1· ode urnie pi... - Marsz,! Eh. co t\t1m ! W1i'6ictir ślepy drzwi, oo mniic stanowczo pr Liekor czter y. \V porządku - j'C'S·tem przed mo-•ani lmLa\vego dobrze Im sie. działo ~ mó- z· (l "'szea·•,e:n1' do 'C"'dzc.crJ"\. domu. ' ' •·• im pal::lcykicm. - "' - 1 

'"" . .v 
- Jeżeli pa,n lidzfo vv tamtą stronę - wi1t gitoscm przerywanym czkawk;:i. ~ _ Co robić? Co robi'ć? - 111y;1, 

pirzerwa}enn rozga'dlanemu p1J'jakowi - Pan nie masz oczu, ja nie mam nóg... Odszu!kalem otwór w zamku i \V'SU- gorączkowo, oparłszy się o ści" ę. 
badź pan laska'w odprowad:z~ć mnie N!hy to nogi mam, ale zamiast knv1i jest nąlom weń klucz. Drzwi otworzyiły się .- . 

b ł · N' t ·1 · Sytuacja byifa na1d w y.raz -I ln choćby do r,ogu alei... Zbtąidiziif,em jako w nich wódka - hi, hi... ez:z1v.r oczme. ie p-opc ni cm \V'l ęc o-
niewiid'Omy... Uszliśmy w ten sposób siporo drogi. mytki. Rad bykm, ż.e już wracam do dv-

- Ni,ewldomy? - zawołał przecho- - Chyba tut.aj }est Aląja KC"3ciuszki mu, że ni e będę zmusz,ony czyn ić dal-
dz~cń glosem zdumionym. Nie dowierza} - rzekłem, zatrzymu;ąc się nagle w szych poszukiwań. 
mi widocznie, gdyż uczułem jak zajrżał miej's,cu. - NLewLdomy by:l zapew,ne C'Z1l101wi:ek, 
mj prosto w oczy. Pot,em zapali~ z1apat- - AleJa? Zaraz, zaraz ... Dla pewnoś- kt6ry pkrwszy utrzyimywal, że pofrze-

wa. Przez d!fuższy czas stakm t~' 
miejscu, szu rnjąc różnych spo::oró ~ 
dostania s i ę z opreisii, tl LC jcdnaJ( o-. 
wiedni·ego nie umi.a11<em WYP1Yślńć. 

Osfatccz,nie - po dtugkh w;al . .i ·~ '1 

-- postanmv i~em wyiść na uHcę i ,_1 1 ko, zapewne w tym celu, by mi się ).eip;ejl' c.i iprźleczyfam na bramie ... Aleja - tak, ba jest mau.ko, \Yynalazków - m'Ó\Mf.łem 

J 
próhować sr...częśoia z liczc.11iem k · • p,rzy~rzcć i prz.ekona·ć czv mów,ię rra- to tutaj ... Odipwwadzić pana do domu? .„ w duchu, z.amylrniąc ci'cho drzwi za so-

w4ę. ~ Nie, dmękuję. Bądi pain tylko tak bą. (D. c. n.) 
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Z wnętrz V! awelu. 

l Szafa gdańska, wypozyczona z zamk11. 
! w Poznaniu; nad ni~ Madonna z XVI I wieku - szkoła włoska, dar hr. Pmhi· i sldego, historyka sztuki. 
l 
l 
ł 

Słyłl'łly cliokłej Piotr tlarwester zdobyr pierwszy nagrooę na wy~cigacn wózfcow w Paryżu. 

. I 
Jak wygląda G. P. U.I 

• 

zreorganizowana· czrezwyczajka ro- I 
syjska pod nową firmą. 

Bolszewicy mają względy dla ,oszustów 
niów politycznych litości 

i zbrodniarzy; 
• • nie · ~na1ą. 

dla więź-

P„ ~ London -w liście o ~ l cfta prawdz.twydh syndy~aUst6w, t. j. dfa I ~ledztwo ta.i.ne :prowad'z9ne )es. t µrzez. f)isrte w „Joimna:I"': t~ k:tórzy chcą zastąpić urzędowe jednego z urzęldlników G. P. U. Gdy ZIO-
- Sowiety przyz.naił'y słę teraz wre- syndiyka!ty, odbicia autoraty~mu i dog- stanie wkończonc, oskarż.ony jest posta:. 

~- po. diłu~i~ zaipr~ecza:nd'U. źe ~ ma..ty.zmu komu~tyczneg?, praw:.dziiW. y-, ny albo przed sąd-~ojenny, albo prze~d ~ca. JU:'Z t. z.w. Czrezwyic·za~ka ml syndykatami: autonom1czny:rm 'i me- sąd G. P. U., s:kfad.a.Jący srę z naczelmpodojma by~ bliźn'f.aczo do cars!klej och- zależnymi, wybranymi przez robotn1i- ków oddzi.allów. O tym drugim rodzaju rany,: te same taine-metodly w ś1ed>ztwie, ków na poQstawie powszechnego g·tos.o- procedury J)'O\\niedzlano mi: Ona jest Ie-:t;e same środld r.epresj[. ' wa;nfa. Wres~oie zaUcza oo swych ofiar 2ałna, jeżeU nie normalna. 
- Ośw.iadcza.ią chętnie: łicznY.,ch wotnomyślłcieli i anarchastów. Mogą zajść trzy alternaitywy: ska-
~;yy cza'SJl.ięinasuj organitz.a<:Jil musie- Dl.atego, .!fd~ _vrapaga.nda Trzeciej Mię- zianie na śmierć, wys'łarae na pewien liśmy się bronić wszelkiiemi śrdd!kami. crzyna·rod!owb orgamwwała na ca~ym czas lub beztenninow,0 do jedlnecro z wię śwłeczntk, darowany orzez łzraeficką Lecz mrremli'iśmy to wszystko. ZroibiJ:a śWlieci'e m'a'łlifestacje na rzecv Sacoo a zief1 G. P. U. położonych w Jar~stawiu gminę w Krakowie. się 'A ,teg-0 Czclra .. A zaistąpliiśmy ją obe- Va1n~iiettL'e·~o, musiaita _ za;p~~eł, że i Tobolslku~ s'urda.ilu, Taszkenaie, Semi~ 

cniie przez G.P.U., które jest dizliś jedynie R?Slf moznab~ 'Wy>pommec Wieh.1: Sa·c- Palatyńsku, lub wysłanie na Sybir lub urz1ędem póllicyjnym. mogącym się poró- cow i Vanzettuch, straconych nre na na jooną z- wys.p na Morzu Bfafem. 
winać z waszym Urzędem Bewi:ecr.eń- krreslacli elektrycznych, lecz pirzez od
stw.a. 'lub ze Scotland Ya·rdem w Lon- dziafy ar;rnji czerwone5. 
d'Y'łl!Le. - Qgy jak! w.róg obecnego ustroju (bia-

NJ'e niQw<::ie, że jest przecież trzecia 
ewent.ua'1ność: brak· winy lub uwolnie· 
nie. To są -dw.a Określenia prawndcze, 
które sąd O. P. U. skreślił ze swego sło
wnika, iak skreślił stowo litość. 

Przyizu::ta1ję się, że miaiem 01chotę wiie- ly Lub z.D'yt czierwony) zostaje ar-eszto
reyć w rzeczywJstość tych twierdzeń wany w Moskwie,. prowadzony jest na
poraz piie.I"WSzy. gdy zw.i:edz:ftem lokal~ tychm!iiast do G. P. U. Os~lme ceHd, któ
G. :e. U. Położone są one w· samym środ- rych n:iiema w zwykłych wi;ęziien!a~h. t.u Po zerwainiu LJ Wi·elką Bryrtanją, G. 
ku miasta, naid Łubianką, 0 kiili.1<aset me- są nli:mi przepefnione. \Vlę:kszość z nich P. U. wysfafo na pięć lat na Syberię, tróW od .Qpery. Urzą'cUZJenie wewnętrzne unfości kij!ku aresztowianych. Najobszer. nlewinną, mtodą dziiewczynę, której ie
iest obs·zei1111e r el.e·ganck!e i gd'y!by nie niejsza, najbardrlliei używana, dostała <>d dyną zbrodnią było ta. że była widziana obecność p:rzy We'jśdu dwóch rołn.ierzy tych, którzy przez nią przeszli! przezwi- z członkamrnrisji angielskiej. Rodzdce jej, 
stojących na wa:roie z najeżonymi bag- sko: psia buda. Tam niema radja d!a przerażeni. błagali, aby pozwolono im 
•:ietami, możnaby . ca'ly Idka1 wziąć śmia- zbrodniarzy aresztowanych za zbrodnie zobaczyć się LJ nią przed wyjaz.dem 1i ro za j.aką siedzibę wielkiej a:dimi'11ł'strac~1 pospolite, którzy słe wylegują na wygod- .\vręczyć trncJJę pi.enięJdlz.y. Obiecaino lm cy\viUnej. To przycłtyl'ne wrażene potę- nych łóżkach. Tam nre dają trzy razy . to. Lecz gdy--przyibyli, oświadczono :m,. 
g.uje fakt, że dyrektor G. P. U. Men- d'z;i'ennie jeść, jak zapewniail mni1e dyre- że dz.iec'ko dch wyjecba1lo Już wczoraj. 
żyński, n~stępca ZJTiart.ego DzJierżyń- ktor więzienia, wyśmienkiie. Deska, czar Stary riobotnik, którego syn je~t człon
ski1ego, jest czrow1eildeim uprziejmytm 0 ny chleb li trochę. zupy. Nie wolno czytać kiem pal"tii komuni'Stycznej doświadczył 
o dużej \kulturze, który otoczy~ się '\~- nie 'Yolno pisać. Ciemność i milczenie o- podobnego losu, za nielegalną propa-
ksz.tako.nymi wspólpracownikami. bow:tązuje tu wszędzie. gandę syndykalistyczną. 

W rzeczyw:istośc:r jednak, jeżeU Wifa<l ~!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!•~!!!!!!!!!!~!1•!!!™~~!!!~'!&~-!!!!!~!!~!!!!~!!!!!! cy bolszewiccy ma:ją prawo, ja:k to 
\vidziduśmy, do w1c.faię,czności pp. z:bro- ł p d 
clniarzy, mo<llzi,ei r oszustów, m tagoct'-1 ·O 
ny SIJ)OSób tic:h tralk·taw;anfta w nowo~ze

• ogniem huraganowym 

~'"'krzynka włoska z XVI wi~u. 

Dr. med. Jan Polak 
choroby wewnętrzne 

przy;mu;e od 4-ó. 

Andrzeia 43, . tel. 64„21, 

snyc]J więzńeniach, zaopa.tr:?Jonych w przewoziła żuawom amunic1·ę dzielna markietanka pywali pozycje huraganowym ogniem. rnzryiWki1 ws21ell.klego md?Ja1j1u, nrie zna. Wtedy Aromy Bessiere sied·::m =azy la natomiast litości i wspan,iatomyśłnOś- która pOSZ/Q no front za SWym ukochanym~ przewiozła wózkiem zaprzężonym W mv ci w stosunku do swych przeci'wników ła naboje dla żuawów, przyczem odnios· poliityczi1ych. W szpitalu w. Marakeszu, w !\hr.<)- się bił, lecz w nagrodę za męstwo pozwo ła ranę nogi i biodra. Ody się mówi o p.rz,ecrwil1ikad1 pol1- ku, ztnarła przed kilku dniami Ammy lą mu odwiedzać ją po zachodzie słońca. Skoro pułk powrócił do Mdro.lf a., tyiezny:ch obe·cnego rządu rosyjsldcgo, Bessiere, słynna ongiś marki-2ta ika, któ-' Biedny Aibert zginął w jednej z pier Ammy Bessiere udała się za nim. myśli s'ię na1tJomiast o· bia:lych o ko,ntrre- ra w czasie wojny św"atowr::j opu.<§cira wszych potyczek. \V tedy fo Ammy po- . . 1 . • , \voluc~nisfach. Należy więc tWiC'rdzić: dom rodzicielski i po·:i;gnęła za w0'ska- 1 ~tanowila ofarować swe życie dla doora Pr~ła. ~ołrr;erz~m mehznę, łatai~ 1ch O.P.U. ze swym straszHw:vm aparatem mi na front, ponieważ nie ch,:iah ~· ię I jego kolegów. ubr~nia 1 zyw:l.a się z ty~h ~rnbnych za-śledczym i represyiflym, działa zarówno rozłączyć ze swym narz.·~czonym . .J.Jh:r- Kiedyś na „Chemin de Dames'' wyt.
1 
r?bovl, oczeku;ą': z man;acttą pewnt S· prżeci~ko przeciwnikom z le\~ic~ ~ak i tetn Le:tre_ux k<:>.p;ai·:n: pt'.lku ·:.Lw.wów I ';'-'Grz'J'."la się- .t~ka sy';u~·:f:'• ż: :;,::u1~w;vi 

1 

etą powrotu swego l~apra.a. z praw11cv rządu. Jest hez lJtm;ct d.Ia !'mai okansk1ch. Na1w:ie1 dz;ew·::zyr: ·~ ...,1,-y I via wow zabrakło amumr:Ji. Nte sposob Nad grcib~m swe i lowar:.yszki ;: ,1p .e· bol!SZceW;iJkÓ'W ld(yisy<dcnJów. bez moś.;i dawało się, że jej Al'bert w dzi~1.: ~ęci.zie I bvlo o n:Gh dotrzeć. bo Niero,-y z:uy- kunki wzniesli żuawi pomn.ik. 
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nowy konflikt w piłkarstwie. 
------:o:-~·---

Rewelacyjny .komunikat delegatÓ\\1 !<omisji 
P.Z.P.N-u. porozumiewawczej 

ł(to ponosi winę za przerwanie pertraktacji. 
Ledwie uspokoiły się targi i .!atargi · Tymcz?.sem na konferen:::ia::h we 

z:wiązane z proponowanetn jakoby wrześniu br. przedstawicieli Lisi zaczv
zmnieiszeniem iloś.ci klubów do ośmh1, nają się cofać, twierdząc, że z:S:i.dy j~ż 
gdy znowu dowiadujemy się, że w na- ustalone przez obie strony - vry,.;ołują 
'SZYJll światku piłkarskim powstaje no- wielkie sprzeciwy u członków Ligi. 
wy ferment, tym razem zdaje się dufa po I w końcu konferencja ostateczna się 
waż.niejszei natury. nie odbyła, mimo przesłania pisemnegn 

Oto charakterystyczny komuni'.(at zawiadom'.enia o niej do prudstawkicli 
delega.tów PZPN-u do komisji poroz.u- Li:gi:' Po:ządek ~zienny tef konferenc)i I 
miewawcz..ej z Ligą. m.1at byc następtl)ący! 

„Wobec zaniepokojenia opinii .;p0rlo a) ostateczne przyjęcie uoweo::> ·sta-
wej co do stanu pertrakłacji odnośni~ tutu PZPN-u. .„ ~ 
ugody P.Z.P.N-u z Ligą w polskiem pił- b) us~al~n~e terminu walnych z~brnń i 
karstwie, komisja czterech ze strony P. PZPN-u 1 L1g1. i 

Z..P .N-u uważa za swój obowiązek po- c) pozostałe sprawy. ~ 
~ać do ogólnej wiadomości co następu- Ostatnio tj. w końcu wr:.::!snia hr. i 
1e: . komisja PZPN-u dowiaduje się, że Za-; 

1) Jak w:o.domo duże organizacje pił rząd Ligi odwołuje się co do 'lgody Nad \ 
karskie t.j. PZPN, i ·uga wyzmi::zyl·.1 po zwyczajne·~o Walne·go Zebra'.'lia swych '. 
cztery osoby każda, którym p(>ic:;ono członków, które ma się odbyć dnia 16, • 
przygolowac warunki ewentuaine1 zgo- iO. 17 r. i przez to pertraktac ic z.)stają ~ 
dy t.j. połączenie PZPN-u z Ligą w jizd- przez Ligę wstrzymane. 
ną organizację piłkarską w Polsce. Warszawa, dnia 30 września 1927 r. 

2) Komisja złożona z 8 osób, r;prc- (-) Marjan Esman, (-) Z. Rusc•::tti, 
2>entujących oble organizacje piłkarskie, (-) J. Michałowicz, (-) Kob0s kpt. 
rozpoczęła swą pracę dnia 29.5 br. w o- *•* 
becności przedstawicieli Związk!l Związ - Z komunikatu powyżs,wg1) iv-yni-
ków. ka jedno: Lidze brakuje jednoiitości. 

Już przy omawianiu niektórych .szcze Jeżeli porównamy oświadc.:enia prz.ed 
gółów dotyczących li tylko spraw Ligi stawicieli PZPiN-u z trudnoś::iami, jakie 
czternastu prze<l.stawlcieli Ligi v.:-strzy- w swoim czasie miała do pcM:on:m!a. de 
mali pertraktacje, uważając za koniecz- le.gac}a Ligi do komisji poro ·iuniiewaw
ne .odwoła? się o instruk~ie d.o. N'adzwy czej to musim·y stwierdzić, że niektórym 
czainego Walne·go Zebrania L1g1. Członkom Ugi niedostatecznie. wpojone 

_Dwa rekordy: 
nadesłanych kuponów i trafnych odpowłed~. 

. :e: 
wu wstrzymanę w miesiącad1 !ctnich kowania się dobru ogółu, a nie kierowa ni k k k 3) Późniejsze pertrakia,::je zostają zno I jest poczucie konieczności, podpo:ząd-

przez przedstaw·ic:eli Ligi, czy io z po- nia się własnym <la.brem. yyyn1 l naszego ostatniego On Ul'SU spartOwtłgo. 
wodu :crji letnich, czy też z powod.u. po Gdy komisja ustaliła, by na miejsce 
woł;~fi do ~:volEka itp. I ostc;tniego klubu ligowego wes.zła Cra· 

lnk w1c;i:: prace nad finaliza~ią ugo covia (bez roZlgrywek), to pomimo zgo-
dy 7o:;:fają przesunięte. dy delegatów Ligi kluby ligowe zaopono 

i:!.) Na!'tępnic parę konferen:.::ii nie do wały. · 
chodzi do :-kutku wobec ni•i.3ta,vicnia W 'każdym bądź razie według powyż 
się niez.br.;:clnych przedstawicieli Ligi. szego komunikatu delegaci ligowi od-

Gdy na jednej z konferencji komplet po:wiedzialni są za przeciąganie sprawy 
potrzebny się . zebrał obie strony uz.1aią zaragodzenifl rozłamu w piłce !lOżnej , 
konieczność zakończen:a prac ll8.d osta- Wierzymy, że obie strony mają do
teczną ugcclą oraz zwołanie \}7ahyc11 ze brą wolę, chcielibyśmy więc, by nawet 
brait obu organ~zacii do Warszawy w po 'Cień działania niezgodneg·o z d'}orc;,n nił 
cząiku ouździernika b.r. . karstwa na nikim nie ciażvł. 

Spot I\ anie Austrja~-Polska 
odbędzie się definitywnie w nadchodzącą niedzielę 

· \V Krakowie. 
PUerwszy występ międzypań3twowy równa); 200 mtr. - Gędziorowska, Czaj 

naszych pań v: meczu o pełnym progra- kowska (Schabińska) 800 mtr. - Wie
rnie od,będzie .s'.ę definitywnie w nadcho- czorkiewiczówna. Kilisówna; 80 mtr. 
dzącą niedzielę w Krakowie. przez płotki: Schabińska, Jabłczyńsk:=t; 

Nie łudzimy się ·zupełnie co <lo jzgo sztafeta 4x100 mtr. Gędziorowska Kas
wyniku: przegramy, lecz nie możemy zą przakówna, Czajkowska, Breierówna 
dać od nas.cych reprezentantek, by de- (Freiwaldó'Wna); skok w dal ·- Kono
biut ich wypadł odrazu zwycięsko. packa, Czajkowska; rzut dyskiem i kuią 

· Nadziej-e nasze znowu opierają się na - Konopacka i Jasna - oszczepem Lon 
Konopackiej. Nie wątpimmy, że zwyc1ę- ka i Lanżanka. · 
i;y w dysku, wierzymy, że zdobędzie Austtja: 60, 100 i 200 mtr. Wa~ner 
pierwsze ~ejsce: :v . kuli. . 0-:z~ku- Schurinek i Perkans; 800 mtr. Lauter
•Jelll:y dalej emoc1onu1ą~e1 walki -1v- ..;zta- bach i Stubenbauer; 80 mtr. przez płot
fł.~~k.4x100 mtr. ~ w bieg~ ~ mtr .. prz:z ki; Lahr i Singer; skok w dal; Wagl!er, 
P , i. w -0szczeple, a moze 1 w biegal,;h Schurinek · wzwyż Lahr i Singer· rznt 
krork1ch. ' B p k '- I 

R 
. . oszczepem; ernhauer·, · er ans, Koppe 

eprezantac!e obu ł'astw ułozone 4x100 mtr. Wagner C<:hurinek Perenia. 
zostały w sposob następu1ący: ' ' 

Polska: 60 mtr. - Gędziorows'rn, W razie gdyby Konopacka i Gędzio-
!KJasprzakó1wna (Freiwaldówna); 100 rowska nie wyzdrowiały, to zastąpią je 
mtr. Gędzforowska, Czakowska, (Brcie- Gralicka i Taiborc>wiczówna. 

Niedzielne spotkania Łodzianin Cichecki 
o puhar „Expressu \ViB· uteg1 zlamaniu nogi. 

CZ0f0801J" • Dowiadujemy się, że byty gracz L 
'.'._.., K. S-u łodzianin Cichecki, odbywający 

W nadchodzącą niedzfolę odbędą obecnie Svvą powinność wojskową w 
się jedynie 2 spotkania o pu!Jar „Expres I Toruniu, ulegl złamaniu nogi na zawo
su Wieczornego". W rnchubę wzięte są dach reprc~:entacyjnych armii rumuń
następujące kluby: iiakoah, G. M. S., skiej z armi<l polską w ·warszawie. Ci 
Sokól zgierski l Widzew. Wynik loso-j checki odbywa obecnie kurację w szpi-
~""':~„ T'"..-l""1'"'1~„ ~· ..;„,f!"l7,....:C"..,.."'trfM !1„.,....,....,...,.:7n t~f,., f"'1\ ,..",.,."~"fT'P'!11 TI1" '''"'~"'"..,..~'t„T;f\ , 

L6dź, 5 październilka. p. S. 01azer za;mieszkaiłYJ przy: ut M. 
Rozgty'W(k>ii li'gowe kończą się. Ostat- I Maja 15. 

nia niedziela prizy;nńoslfa na:m Już miistrrza. Drugą nagrodę w posfalCil 8~ełów1ID 
Najzasu:;·zytniiejs:zy ten tytu:l przyipa:dl w kino-teatru „CaSllnO'' otra~ p. Hug1111 
udZJi'ale zupe:J:nie zasluż,en~e Wiiśle., która Reich zaml1'eszka,ły PNY 11r1. Jull}us2a 23. 
m:iistrzostwo to z.doby.ta w p.i:ęllmyo:n sty- Trzecią nagrodę w ,postaci. 5 biletów. 
lu z k~itahtym d!orobldem ~dOłhyitych Z. Prywes z:ami1es2Jka!ły przy u:l. K'39lła 
puiTIJktów i bramek. Nr. 3. 

P1er:wszy ~ ostartnil w tasbel~ są nam Czwartą nagrodę w p:ostaGil 3 łllle-
już: mani. Niedz.iel'lle ZwY'.C!ięstwo Tu- tów do kino-teatru „Splendkr' otrzymał 
rystów ·· nad J utJrzten:ką byil10 ostatnim p. Stefan Cbałajak, zanńiesizikały pray td'. 
gwo:bcl!ziiem do trumny bia1lo-czamych. 6-go Sierip;n:ia 18. 

W miarę zb'liiżan,i;a się miistrzoS'tw ku Piątą nagrodę w posila:cil 2 biletów tło 
koń:cowi, iroś11fo zainfor.esowanite naszy.,. kino-teatru „Cashto" ()jlr~ymaJł p. Jan 
mi konkursami sportowym[. OstaitnI, o- Makows.k@. zaimliieSrzka~y p;rizy ut Ziełonej 
bok rekordowej Hcz:by odlpaw&edti, bytl Nr. 47. 
również r·ekor·dowym co. do liczby na- p 0 odJb:i'ór na;gród pros:imy słę zgłQ--
desfanych wogóle kuponow. sić w czwartek międlz!y 5-7 wtecz. w 

Drogą 1'osowaHia na:grody przyznano: 

1 
ldlmlu redakcj:i ,(ul. Piotrlootm5lra ~. I Pio 

pierwszą nagrodę w p.osfact 10 bHe.- lewa oific.). · ·· 
tów do kino-teatru „Splendid" otrziymał . . 

Wszystkie kluby ligowe zadecydują o Iem 
czy Ł. K. .S. miał słuszność, 

zakładając protest przeciw orzeczeniu s~dziego 
Rutkowskiego. 

Ciągnąca się od d!tuższego czasu spra J niczo ZJmiiwiał decyzję. . · 
wa interpretacji przepisów gry w piil'kę W 'związku więc z os.tatn!ią sprawą 
nożną prowadzona przez Ł.K.S. w sto- protestu Ł.K.S - przeciw orzeczeniu sę-
sunku do sędlziów p. Ztiem1'at1s1degio a o
staiJnio i Ruitlmws11{11ego, wywalała w Pol 
sce olbrzyimte za1rnteresowa.nie. Poruszo
ne z.osta,ły prziez Ł.K.S. punkty, które 
zdaniem w1Le.lu prawników sportowych 
są d:otychczas zupel111ie zirozumiale, je
dnak sędziiowie polscy a S!Zciególnle 
prez.es P.K.S. p. Obrubański oraz p. Zie
miański a wślad z.a nimi wLększKJść za
rządu P.L.P.N. ;interpretuje ZJdaniem Ł. 
K. S. my!n~e. Miia'l1ow1i1cie chodzi o to czy 
sędzia prowa-dzący za wody odigwi•ZJdlu
jąc na.przykhd „spalony" ni1eslusz.ni,e 
ma prawo prz.y11nać bramkę, jeż·ell w 
chw:li po uznaniu spalonego pi'łlka wpa
dta do siatkri czy t·eż powinien dykto
wać rzut sporny względ111i1e sfa111ąć na 
sta1110\Vi'Sku, że sipal'ony by~ rz.eczywi-
~,.. ·t n l"lt1*n ,,..... r>4T•,.. r-,....:f...,,:"' t.,.,I"\ 1"'\'Y'"'"'"~~ rr,,..'t'..,~-

dziiego p. Ruikowskie.gQ, który na zawo· 
•dach Ł.K..S. - Połonja w Wairsza!W,'J:e .. 
mimo. iż, gwi!z<lnąt spailony (<lo cz,ego s'ię 
sam prziyzna:Je w protolml'e) pr'Zyiz.n.al 
Polonj'i bram~ę, przyc.zeun uz.nail ją po 
uprzecLni;em zar:ządzeniu wykonani:a rzu
tu wolnego od bramki - który ·:zostat 
przez zarz;ąd główny P.L.P.N. zaitatwi•o
ny odmownie dila Ł.K.S~ (.anulowano u
chwa:lę wydzfa1u gier i dyscyiplil)Y) Ł. 
K. S. wtli'óisil odwo.tau1e do referendum 
klubów nal·eżących 'Cilo Llgi Państwov.; cj , 
by same zdecydowały czy ł"J.K.S . ma 
słus.mość, czy też nie. Równoczcśn:c 
skiel"Owano prnśbę do prof. Wcys,cnlw
fa, który przcipisy gry zes,ta\J.ni'f. by wv
jaśnit spr.~wę, gdyż Ł.K.S. o.piera się nc.i 
je.go pi-ze.pi:sach (su· •• 62). - • ,.... 
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c SINO 
DZIS i Dtłl hASTĘPNYCH ! 

Wieczór czarującej muzyki KALMAN A 
I 

Ksi~żna 
Czardaszka 

Wszvstkich 
wzruszv 

'N szvstkich 
zabawi' 

\N szvstkich 
zachwvci! 

"Kslęina Czardaszka" 
rozgrzewa, jak czardasz.
rozmarza, jak walc, 

. upaja, jak szampan, 
porywa, jak wicher:t 
ukazuje romantyczne puszty 

--
,,Księ:l:na Czardaszka" I 

przenosi nas w kraj miłości i 
czaru, 

osnuwa przędziwem pieśni 
kate zapomnieć o dniu pow

szednimi 

I węgierskie, 

Oryginalną ilustrację muzycznłl E. KALMAif A 
wykona orkiestra s7mfoaiczna poci kier. p. Kantora. 

W roli tytułowej czarująca wiośnianą ufl>dą i wdziękiem 

LIANA HAl·D. 

PDlHtek iean~ów o IO~l. ł.1~ ID ooł. 

PREZERWATYWY 
bezsp• :zeeznie naf 
lepszej mark• §wia· 

towcj 
TUZll'I ZL 8.
wszędzie do nah,cia 

SPLENDID 
20 rt AR UT OWI CZ A 20 „„„„„„„„„„„ ... „„„„ ... „„ 

Tylko dzii i jutro! 
Wspaniały po_dwójny program 

Panienka 
bez przeszłości 
Czarujący, wesob, jasny, pogodny film w 10 akt. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!! W roli główne i !!!!.!!!!!!!!!!!!!!! 

Willy FRITSCH 
W rolach siedmiu córek laureatki konkursu pi9kności 

siedmiu kraj6w z czarUh\Cć:\ aagielk, 

Belly Ballour -na cze1e. 

PONADTO 

Biele róże 
Wzruszający dramat erotyczny najnowsz, produkgi 

Por11tek ieaniów o 10~1. t.l~ oo poł. 

Pońtzorny ienwaune 

W drukarni „Republiki" Łódź, Piotrko.a 49 




