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Łódzka . CiorgonoWa przed sądem doratnym

Krysiakowa udusił·a·;:1etni~ .dziewczynk'
€órei~fl~ nieślu6nq

sDJef!o 0.(io, fltórq ~DJo6ilo do lasu ·

podeszła do grupy dzieci, bawiących odruchy, których rozum zbadać atii
· .
lsłę dzieckiem gotowa zająć.
Lódź, 18 maja.
Już nazajutrz po ślubie - Krysia-' się na bocznej drodze między wsiami wytłumaczyć nie potrafi. Dzieci mają in
Walaszczyk, Fagas ł Mędreckł.
~v.:uch z nich skazanych na karę śmier- kowa pokazała . pazury. Oświadczył Kały i Mikołajów i poczęła się rozpy- stynkt silniejszy niż 'dorośli: mała Ka·
c1 1 straconych. Trzeci skazany i uta- swemu małżonkowi, że nie pozwoli mu tywać o Krysiaka. Znalazł się mały zia ociągała się z tą przechadzką do la·
skawiony. Oto posępna trójką postaci, ·na zajmowanie się losem tamtych dwoj- ·grzeczny chłopczyk, który zaofiarował su: lękała się, sama nie wiedząc czego„
24 kwietnia znaleziono zwłoki małe)
które w ciagu ostatnich lat odpowiada- . ga istot, że nigdy się nie zgodzi na to, się, że doprowadzi nieznajomą do domu
Kazi; śmierć nastąpiła wskutek udusze·
·
by tu - w Ozorkowie - miał żonę, a Krysiaka:
fy przed sądem doraźnym w Łodzi.
- To bardzo blisko, niech pani ze nia, dookoła szyi morderca zacisnął
kochankę z
Walaszczyk zabił, Fagas zabił rów- tam - w Mikołajowie tasiemkę od fartuszka. Piąstki małego
pójdzie!
mną
uież. I dla tego Prezydent Rzplitej nie dzieckiem.
trupka były zaciśnięte: . Kazia broniła
i~ć.
chciała
nie
pani
nieznajo"'!a
Ale
~
nagłą
tą
oburzony
tak
był
Krysiak
n.i~
~ędrecki
t~ski.
s~orzystat z praw~
.
miał na swem sumienm krwi przel~neJ i , zmianą frontu swej żony, że nie wiele Za~adyw~ła dz1e_ci, rozpytywała. się: się Jak 1!1ogła:
Że meznaJo"'!ą . była Krysia~owa - .
dl~te~~ Pan Prezydent go ułaska"".'ił, za myśląc wyprowadził się z powrotem dolktora to !est Ka~1ą, córka ~ry~1ak~.
. mała. Kazi~ po~mosł~ swe meb1esk1e to przyl?uszczeme nasuwa!o się samo·
~1~m.a1ąc . st.ry~zek na beztermmowe małej Kazi i do jej matki.
przez się. Aresztowano Ją w Ozorkooczki na mezna1omą 1 rzekła:
.
c1ęzkie w1ęz1eme.
- To Ja Jestem Kazia Krysiakówna. wie. Początkowo wypierała się wszy„
d .
. I k
Do tej trójki przybywa jeszcze je- B
stkiego. Potem, gdy poznali ją ludzie z
eSłJa S a zbro ftla Chce pani Iść do tatusia?„
den zbrodniarz: zbrodniarz w spódnicy.
- przyznała s1ę do wszystkiego.
chciala,Kał
nie
razem
tym
i
pani
ta
Ale
.
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t
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Anna Krysiakowa zabiła małe dziec
Krysiakowej grozi za zabójstwo
.
rysia owa. pa a1a po"'w6Jną iść.
.ą
ko. Zamordowała 4-letqią Kazię Szku· . .
Zaproponowała dzieciom, by poszły i dziecka kara śmierci. Rozprawie przedlarek w sposób brutalny, zwierzęcy i · ządz~. prz~d~wsz~st~tem chciała sproOskarża
okrutny. Udusiła matą dziewczynkę pa- 1wb atdztbć dm~za 1d0d s.1c~bte, śa potwtóbr~ rada ż nią do lasku brzezinowego, zbierać wodniczy wiceprezes lllinicz.
· · · naz b'1era, t en do-,pro k . J oe,l B rom· a dw. L'lk
· tk'1. Kt o na1w1ęceJ
kw1a
swe
o aJJózg fa z1S kzedl w1ak a o 1e
.
• nosiła.
. k'i rna1a
1 er.
ó
J
i
r Y a lk'•
s ki em od f ar t usz k a, Ja
z u are 1 e c • sianie· czekoladek i cukierków.
ze ę
Udusiła dziecko i zostawiła je w Jasku, /;'a 1·
Dzieci z radością przystały na pro- . Walaszczyk, Pagas, Mędrecki I teraz
we wsi Olszynka pod Łodzią, niedaleko e zkę.
takiej miłej pani, co im za Krysiakowa„. Jaki będzie wyrok. " Czy;
pozycję
do
często
wyjeżdżafa
Krysiakowa
.
Kał.
Już nazajutrz Krysiakowa została Mikotajowa. Prosiła i błagała męża, kwiatki obiecywała cukierki. Po kilku l(rysiakowa pójdzie za tymi dwoma
aresztowana w swem mieszkaniu w by do niej wrócił, gdy prośby nie skut- chwilach w brzezinowym gaiku rozsy- ' pierwszymi, czy też zostanie skazana
, Yt- ak p ła ę cała . esoła gr(>madka. Kazią}? n.a dfugoletnie więzienie?
k-0 a!1': - pac~ła m giodć.
Ozorkówie.
W cią~ dzisiejszego dnia sąd odbył jednak nieustępliwy. Nie chciał o zaopiekowała się sama nieznajoma.
na to tragiczne pytanie (g).
powie
człowieka
instynkt
jest
Niezbadany
nie jsłyszeć.
23 kwietnia jakaś nieznana kqbieta Czasami dyktuje on nam jakieś dziwne
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Z o n a' kocha n ka,

dloże,

*

wstecz o zgóra

mobilizu1·e wo1·sk.a.do wo1·ny

z·

Japon1·ą

Władysl;; Ciroźna sytuacją ·na Dalekim Wschodzie. - w prze.
•.
• k owe)• w Japon11
• d y k a ury WOJS
d e d n1u

1930 roku
ł
ł
Krysiak, majster ciesielski, zamieszkały
we wsi Mikotajów pod Łodzią, poślu. •
•
.
·
bił Anne Kowalską, wdowę, licząca. pod
przygotowaniach wojennych Sow1et'6w
lwwe amunicji
Moskwa, 18 maJa.
.
ówczas lat 43. Pożycie mftłżeńskie byto
(d) Ostatn·e W'Yd?fz~nia w Japonjł I $CIĄGNIĘCIU . NA POGRANICZE - odpowiadają prawdz1e.
rekordowo krótkie, Już nazajutrz po
Przedstawiciele rządu sowieckiego
..MANDŻURJI I KOREI 250,000
ślubie Krysiak porzucił żonę, wyjechał wywołały ~ Rosji wielkte .wrażenie. zwiedzają największe fabryki traktożąLNIER~Y. -:
z Ozorkowa, gdzie oboje mieszkali i Prasa sowiecka wpra"łdz1e. kategory- •
wrócił do rodzinnego Mikołajowa. Wró C~IJie ~aprzecza w1adomośc·om o mo-j Jednakie według dont~en. nadchodzą· rów, przekształcające się w fabryki
cił do swej kochanki Józefy Szkudlarek blltzacji. wojska w Rosji, masowym prze cych z Tok.Io, wszystkie informacje o czołgów. w. Mognitogorsku Mołotow
na wiecu wskazał robotnikom na zbti.
i do swej córeczki - dziecka Szkudlar
żające sie niebezp~eczeństwo wojny_
fR
6:.
t1J,
kówny - małej, dwuletniej Kazi.
'LiDDHieDJi(~OflJO
Co doprowadziło do tak szybkiego
Londyn, 18 maja.
zerwania młodego małżeństwa?
w ostatnich cźasacb spodziewano .Ję
Dizuierjo teł znajduje si-:
Winę ponosiła całkowicie Krysia·
.,..
w lombardzie
kowa. Oto jeszcze przed ślubem, gdy
w Japonfi wojskowego stanu. Zamach
Krysiak starał się 0 wdowę Kowalską,
na premiera lnukaja był aktem symbo· P·aryż, 18 maja. . się w lombardzie.
zwierzył się jej, że 111 a nieślubne dziecUczn_Ym grupy nacjon~~istów. C~odzi t.u
ogólnie,
twierdz.ą
paryskich.
(d) Nadchodzą obecnie wiad·omości 0 . W .ko!3;ch
ko z Szkudlarkówną i, że nie zamierza
bowiem o Jeden z sery1 zamacl~ow poltd~lw
będzie
Dl~
Cm~k1ew1czow:a
ze
Ciunkiewiczowej.
losach
dalszych
dbawyrzec się wobec nich obowiązku
,w sł~·
n~a o w~chowanie dziecka i o utrzyma- Ciunkiewiczowa znalazła się obecnie SZYf!l ciągu zanue~z~1wała yv Paryzu, tyc~nl;ch, który-cłJ . !lftar!ł ~ad~1
czn u 1 lutym r. b. Japonsk 1 m1n1ster fł•
me dla Jego matki. Kowalska, jak to w ciężkiej sytuacji finansowej, . wsku- gdyz stracono do llleJ zaufame.
naosów dyrektor wJetkiego banku.
zwykle bywa, przed ślubem była uoso- 1. tek pewnych niefortunnych posunięć
W chwil! obecnej trudno jeszcze prze
bi~niem dobroci, łagodności i słodyczy. 1handlowych. Na dwa jej pałacyki w Pa:.
Zgadzała sie na wszystko, nawet po- ' ryżu i w Normandji, mają nałożyć Groźny pożar pod widzieć, w jaki sposób zostanie · rozw;ą.
zana sytuacja przesileniowa w Japonji.
Ł9d.zią
chwalała szlachetne zamiary Krysiaka J areszt banki. Luksusowa limuzyna, oraz
znajdują
wartości,
znacznej
biżuterja
sama
jakże
a
przyrzekła mu, że 8 6udunfi'ó111 podia pa8t111q
Zakończenie ~ledztwa
plom:ieni
pr.-ed111Ao lom fJ i ~orn :ffumaja.
18
Lód.i,
Aoui i :J~de6sf: i ernu
(dg) Ubiegłej nocy w majątku ziem· · skim. Kazimierza Lu?ień.ski~go, w Sta- (it) Jak się· :.Express" dowiaduje w
. który grasował na pograniczu
jaśniło się jednak, że to groźny bandy- rze~rcach . (powO.. ~ielunski)l w_ydbuchł bie~ącym tygodn'u zosta~ie wreszcie uWilno, 18 maja.
śledztw~ przeciwko u~vum la·
. Organom policji udało się w tych ta Woronkow, który w swoim czasie grozny po.zar. gien po~sta w Je .n~m koączone
1
Kukowi i p. Izd~~sktemu_. p.
kom
wn
natra11a1ąc
gospodar_sk1cb,
budynkow
z
,
nana
grasującej
bandy,
c!n1ach aresz to wać dawno poszukiwa- był hersztem.
na łatwopalne 1 materJały z gwałtowną Wszystkie akta wraz z optnJą sędz ego
·
nego bandytę Woronkowa. Został on szem pogramczu.
V\'.oronk.owowi inkryminuje się mię- ' szybkością począł się przenos.ić na sąr śledczego pr~esłane zogtaną do urzędu
~ 1jęty przez patrol graniczny w rejonie
dzy mnym1 napad rabunkowy na kup- siednie zabudowania. Skonsygnowano prokurator~kiego,
f unmliszek.
. Poli~ji wydał się . podej_rzanym osob- 1ców. Tra~iewicza i Zingersztejna. Kup:. większe oddziały drużyn strażackich z • W ten spósób ~ k~ńcu tygodnia opin1k, ktory zacho wy wał s i ę nader aro- , cy.c1 byl.1 przez Woronkowa obrabowa- okolicy, które przez całą noc pracowa-1nJa Pllbllczna dowie si ę, czy zarzuty by
g~n sko . Zatrzyn:an? go i J?Oddano ~e- ; ni 1 ~rani eni. Zingersztejn krótko po na- ly na miej.scu. Mimo energiczn;i akcji ły słJJSzne i. usp.rawliedliwione czy też
ratunkoweJ spłonęło 8 budynkow, oraz ławnicy padll ofi arą oszczerstwa osób,
w1zi1, podczas ktoreJ znaleziono. w kie- padzie zmarł.
szeni 7atrzyi:nanego rewolwer 1 doku- 1 Woronkowa zakutego w kajdany większa ilość maszyn i narzędzi rolni- które w swoim czasie skonstruowały 0 .
przetranspqrtowan o do Wilna i osadzo- czy ch. Straty wyno szą 130.000 złotych. skarżenie, podając je do wi adomości wimenty na jm' ę P raszkiewicza.
l ceprezydentowi dr. Wielińskiemu.
Przyczyny pożaru nie ustalono.
no w więzieniu na Łuk iszkac;h.
1
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Dwaj ·m·żQwie piekneJ tancerki :~~~k~~~~~~:r~~ii~~
.Rozbl•te

••1era w
· (y) Władze paryskie

rodz1.3:n
•• tr 1·c· zn 11·nał
kłopocie. Przedewszystkiem kaidy , z
ttas mfaf ojca i matkę - a więc 3. Ro·
dzice nasi mieli również ojc:i i matkę o t r ' J•n·e o ma ł z• n' ł w a
.
razem 6, a ponieważ i nasi rodzice . muP
• "' .
·~
.M&.. ll..tl1~· 4
ielł rttieć rodziców, mamy więc: już · 10
IS(;
S•UI· U1przodków.
Licząc 56 pokoleń od Naro:
. dzenia Chrystusa,
z nas mus1
~

ŚC

~

e a1ner.uua..

wykryły nie· czne.

„ •••

każdy

Aby nie wywoływać skandalu,, Lucy Doree pewnego razu zamieniła mieć powa:iną liczbę
zwykłą aferę w iście paryskim stylu. Piotr Lantiu występował oficjalnie w trójkąt na czworokąt. Młody arysto-1
139,235.017,489,534,976 .przodkó\v,
!3ohat~rką tej romantycznej histo~ji roli jcJ małżonka, nazwisko Jego. wid- !krata, wfaściciel ~?zlegfych dóbr w po- czyli, że trzeba byto bilio!:ów ludzi.' aze
Jest pewna tancerka, która zawarła Je- ulało również · na drzwiach we1śclo· lu dniowej f rancJJ, . począł adorować by Jeden z nas mógł przy Jsć na świat.
.galny związek małżeński z dwoma mcż wych ich wspólnego mieszkanla, gdzie silnie piękną tancerkę i nawiązar z nią
•.•
czyznami, z którymi przez dłuższy Ałired Rover figurował, jako sub!oka- 11liższy kontakt. fakt ten nie był tajem- 1 ... gdy zanurzymv palec w eterze,
okres była w najlepszej zgodzie i har- tor. Podawał się on za brata tancerki. nicą dla obydwu wspótmatżonków, któ- . możemy go później bezkarnie zanurzy~
monji.
W ten sposób żyli oni w ciągu 14 rzy postanowili razem wystąpić prze- ' roztopionym ołowiu, albo we wrz.ące1
34-letni . urzędnik pewnej firmy. miesięcy w najlepszej zgodzie i harmo- ciwko swemu rywalowi. Pewnego razu wodzie i zami?st oparzenia, doznamy
Piotr Lantin i 29-letnł Alfred R.evor za- nji. Do tej .harmonJi przyczynił się rów· był on na tyle nieostrożny, iż odwie- tylko uczucia chłodu.
kochali się po uszy w urodziwej tan- 1 nież w wysokiej mierze idealny Po·. dził tancerkę w jej mieszkaniu, gdzie 1
•.•
cerce, występującej pod nazwiskiem ! dział czasu, do którego wszyscy ściśle i akurat znajdowali się obydwaj jej mę-1 „.obliczono, że gdrby wy~ruko~ać
Lucy Doree. Obydwaj postanowili po-- l ~ię przystosowywa'i, Piotr Lantin byll• żowie. Olurdwai rzucllł się na młodego to co mówca wypowiada \V ciągu Jed. ślubić tancerkę. Jednakże żaden z nieb codziennie od 9 do 2 po południu zaję. arystokratę I, pobiwszy go do utraty ueJ godziny, wytworzylby sie z tego
~ie rpzporządzał ąostatecznemi środka- i ty w swem biurze ,wówczas gdy Al- ~przytom~o~cl, wyrzucili ze schodów. 1 tomik zawierający 15 s~ron in f)_-vo.
fJlf, aby móc zamiar swój wprowadzić fred R.over pracował w zak1adach sa- M.lody ziemianin, który po tym wypad· Przypuśćmy, że to co mówimy w ciąg~
~ czyn. Ponieważ żaden z nich rów-' mochodowych wyłącznie w godzinach 1i ku przez dwa tygodnie musiał leczyć dnia równa się tylko czterogo~ztnneJ
nież nil:\ chciał zrezygnować z planu po-j popołudniowych, Lucy zaś tańczyła w się w sanatorium, złożył skargę prze·; mowie człowieka, w~rgtas~ane.1 bez
ślubienla swej ukochanej, dwal mło• różnych miejscach rozrywkowych od 9 clwko obydwu o ciętkłe uszkodzenie przerwY, to ze stów, wypowiedzianych
dzłeńcy, których l;tczyły bliskie I uży.: do 1 w nocy. Najprawdopodobniej to : ciała. W czasie dochodzenia władze
w cłagu tygodnia powstałby tom o aąo
łe stosunki, doszn do porozumienia, po-,! orygi.nalne „menage a trois" trwa toby, jawniły niezwykłą hlstorję ich wspól- •stronicach. W ciągu roku zebrałoby się
stanawłaiąc wspólnie Ją po~lublć. Zda- wieki, gdyby nie przypadek, który w~ nego małżeństwa. Zarówno Lucy Doree ' 52 takich tomów, a w ciągu 30 lat utwo
wali sobie oni doskottale sprawę, ft ża- brutalny sposób zakłócił nagle szczę-! juk i jej obydwaj mężowie. zostali aresz 1rzyłaby sle bibJJoteka, złożona z 1.562
den z nich nie potrafi ,sam Jej utrzymać. · ś<;:ie ogniska domowego trojga współ-l towani za wprowadzenie w błąd władt. tomów.
Ponieważ Lucy Doree sama domagała ' małżonków.
.
•.•
słę kategorycznie poślubienia jej, przeto ł
•••są zwierzęta, które nigdy nie Plią
oryginalny projekt, powzięty przez oby I
wocty. Blaufort zalicza do nich dwa ga9
dwu ' rywal_i ~o jej ręki, nasuwał się.satn
przyja·cłólka
1tu!1ki gaz.eli! żyjąc~ w Abissynji. Darprzez się. P10tr Lantfn wziąf na siebie
U
·
~ów1, ze dz1k1e lamy w PatagonJł,
óbo~iązek zakomunikowania o teJ de- ,..
- pl.;.keJ
lin.._I
._„ ~ ro również nie piją wogóle wody.
cyzJI Lucy.
· •
• 01emn•e:zo mwsJ 0
~ _
- • - ·0
•:
Lucy Dor~e byla wprost zachwydzmołoło z pole.:e~•a l'lorttono
„.naiwię.kszy kwiat na świecie .zocbna tym proJektem. Jednak przed po- (y) Szwedzka policja kryminalna pod 1wieczór. popr·zedzalacy dzień, w któ· st~t znalez1onY: .n~ góyze Por~g, na Jcdwzłęciem ostateczne! decyzJi zatą~ała . czas swych żmudnych i skomplikowa-· rytń popełnił samobójs.two.
· Ine1 z. wysp f 1J1p1ńsk1c~: K raJowcy naod obydwu kandydatów, aby złozyłi I' nych dochodzeń w związku.. z zatacza-j . Po .tragicznym wypadku nieznnJoma zywaJl\ ten kwiat „bolo .. yvaży an prze
uroczy~ta przysięgę, ił panować hę- jąca coraz to szersze kręgi afera Kreu- została wezwa~a do Sztokholmu. MU· szło lO kia.
••
dzie JU•ędzy .nimi stale zgoda i hanno· gera; wiele ma do zawdzięczenia wspót siała ona znajdować się stale do dyspo
.
•·
nfa, Jeśli zaś kłcdykolwłek doJdzte do pracy pewnej mato znanej szerokiemu zycU policji i udzielać swej pomocy pod
...!1ajw1ększ~ ze w~zystkich. rzek
~aklegoś konfliktu na tle potycla mal· ogółowi niewiasty. Szwedzkie koł~ za- czas docbodzeti. Aby uniknąć niepoża.-1 P~dziemny~h. jest 9wadiana w H1 5zpaz~ńsklcgo, wówczas zawsze dzłe onłt ~ interesowane wykazują ostatnio ~oraz · danych wizyt ltcznych zainteresowa- n~ 1 • ~ody ·1'~ 1 są wi\d~~n~ na przcst~ze
występo~ać w roił sędziego, Piotr Lan ~ silniejsze zaintf)resowanie tajemniczą, Inycp osób. zmienia ona c;odzicnnic swe ni az 3o mi · P~tem gmą 1 na prz~strzeni
tłn zarabiał o 200 franków miesięcznie . osobą tej piękn~j nieznajrunej. WiadQ· . a'dresy:
dążeniu tern dopomugają jej 1dalszych 30 mil pł~~ą pod Ziem\ą.
1
wlęc;eJ od swego przyJacłefa, natomiast : mo Jest powszechnie iż PC\.Yna dama z również władze, któr)"?n takie zależy
•
. '
większą sympatią Lucy Doree cieszył fińskich sfer iowarzyskicb w czasie do- 1' na zachowaniu tajemnicy. Jest zupelnie
„.o))ate uwatane są za kamieme,
sie Alfred Revor. Zdaniem tancerki oko ' chodzenia codziennie prawie priesłu· zrozumiałe, iż opinia publiczna stara przynoszą~e nieszczęście. Żródtem tego
lłczność ta b.yła nafwłększą gwarancJą chiwana jest przez organa poficii. Czę.I się energicznie wyjaśnić te tajemni~ .. przesądl! J~st pewie!1 gatunek opalu,
równowaai sit w przyszłem ich POŻY· sto asystufe również podczas przesłu· I Hypoteza, ii jest ona agentką policji który ~lekie~y traci, pod wpływem
cłu.
.
.
· cbłwanła świadków i oskarionycb. Jak 1szwedzkiej zosta~a wkróke .obalona . słońca 1 powietrza swó~ blask ,1 kolt,r.
·Przewidywania ~ucy, lak wykazały 1 twierdzą .wtaiemniczenl, była to ostat- Utrzymuje się natomiast inn.t bardz.iej ' Nabywca, który go kupi za wys >.h ce~
P,ierwsze miesiące i~h wspólnego ma!- ; nia miłość tragicznie zmarłego i zdetro· prawdopodobna wersja. Jak przypusz. j nę naratony bywa l?rzez to na pow:itną.
zeństw~, z.da~aly s1e być _cafkowic1e , nlzowanego „króla zapałek".
czają niektórzy, piękna finka nawiązała; stratę ! ~t~d wtaśrue opale nabrały tej
usprawiedhw10ne. Piotr Lanhn zawarli Ivar Kreuger poznał ją ostatniej zi- kontakt z Kreugcrem na skutek pole- złej opmJt. (m).
P.rzed paryskim urzędem stanu c}·wil· , my. Piękna finka towarzyszyła mu pod cenla króla Walłstreet Morgana. Za ł
nego leRalny związek małżeóski z tan· ' czas jego podróży do Nowego Jorku, Iwersją tą przemawia szczególnie fakt, • • • • • • • • • • • • • • •
ce!ką, wówczas gdy po ul>ływie kilku· czuwała przy jego łożu w czasie iego iż Kr~uger zapoznał Ją podczas bankie- Ullll!11Hlllllllllllllllllllllllllllllllllllnlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1
d~! Alfred Rover uczynił to samo w . choroby i walczyła zaciekle o uzyska· , tu, urządzonego w Paryżu przez finanD11on na mocy dokumentów tancerki, nie dwumiljonowei pożyczki dla trustu · sjen~. amerykańską.
Nieście
opłewaJącycb na ieJ nazwisko artysty•. zapałczanego celem uregufowania bie-j Tajemnica ostatniej miłości Kreugera
iących zobowiązań. Powrlicita ona z , niewątpliwie znajdzie swe ostateczne
.
Kreugerem do :Europy, przez cały czas wyświetlenie w toku procesu przeciw·
pobytu w Paryżu ciąg~e z nim razem, ko czterem oskarżonym dyrektorom
(Ju) Niikt n•łe jest proroki•em we wta:s- spędziła również w Jego towarzystwie trustu zapałczanego.
m'1Jn k·rajiu - gtosi «J()Pufame przysl1owite
·
1
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I

u-;
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Kreugera
Iwin
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Krytyk I Beeth 0Ven

'

~·::~~~~
•lów doświad'
W
swe! karJietrY
początkach

.mtJi'Z'Y'CZ·

neJ wystawrt swą J)ferwszą 01)elt'ę, która
t>rreszra bez żadnego w~atema. Jeden z
na1'zna«<:~mitszvch k:Tytytków !1ltem1teckich. Schl~ch~ wyrsredł nawet t>?'1czas
prred/stawrem.a, gdiyiż nie mógł usiiedizieć
dr> końca. Następnego dtniia, gdly pytaino
g-0, jaik mu slę pOdiobal nowy· uitw6r
Beethovena krytyk ów odiparl·

.
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Stalin przed ob.łektywem aparatu
.

angielskiego fotografa z wiz·yty
I d
Krem I a
.U W 8 Cy
{y) Jak ~I mosikiews:ka · „Pra'W"' j Ody przeikroczyfem próg gablinetu, Sta-1 Pon~ai n~ mam aiili fedifltelgO słowa
·efa", fotograf James Ebbi, udał sic s'(Je- · llin powstał natychmiast od stotu i wy- rosyjslldego, op-owia·da w dals.zyrn ' ciągu,
Wrażenia

·

sredł mi na spotkame po lsniaoeJ po- fotograf, aby sfotografować Stalina zrnuz wi~ saiCllzce. Przypomniatem sobie wówczas. szony bylem chwycić Stalina. zbliżyć go
zyty u &yktatO'l'a pańs~wa sowieck.rego: Jak 11rzed miesl{{cem fotografowałem naJ do oMektywu oraz odr.owiednio ustawił
_ Beethoven Jest ostem! ·
- Pull1iktuiailm~ o piątej zrana sekire· bardziej zaclt:tego wroga bolszewizmu glowc. Tłumacz w na/w.vźszem vrzera. .,,.,, kl'lk · 1 t
·~ . któ
h tairz otworzył dtrzwi, prowadizące do ga„ ffitler~ Gdy Sf'l>tkatem sie z Jego '(Jrze- teniu przygladal się tej „operacji".
Mm'Y'ł'o ·~ ·a a • w cz.a:s ie
ryc btinetu StaH:na. cz.erwony d'Yiktator zgo- nikliwym wzrokiem, zrozumiałem, iż TJONa l)OCzątku Stalin z.god1z.i1ł się pmc>mnienity siłę pog1ą<ly iM:>tLcz~ci na dził się uid·zre1·ić mi p 1lęci1U rnmut czasu na dobnie, Jak thlnmt. „osiada on zdolno~ć wać je-d'Y'11ie pięć mim111. wireszoi1" z;gou.twory nmzyczne zookqmtteigo mtstrza dokonain~e 2l~dęcia. O~wiia.dczyłem wów- 1v_ycitrf{anla naJtaJ~teJs-z.vch. myśli ludz: d1z.il się na 20 min. w dowód wd1zi~cz.nioś·
z Bonn. Stało s1ę necz~ fa'S'Jtą- dfa wszy- cza'!, itż w cia.~u 11i~c1u minut w żaden kich, które nastermie podda1e gnmtowne1 c! za to t>~więcen!.e, fotoirraf uiv.·aiża·t za
sił!kLch, te oooj~ w st.osunku dio po- spost1b nie uda .sze ml. sf~to~rafować 'analizie. .
"':łaściwe stwierdzić. tż z wszystklcli oso. „ 1!'k
eh dz+eł ~o fenomenalnego C'Z!owieka, który w okresie mec!u lat za·
Bbbl t>lsr.e ~:stępnfe, f't ~jdow~ł s!ę Ibzstoścl, iakie dotJ.•clzczas f oto~rafowal.
Cbą owy
LAt
łe
bóst
mie~aa przeb_udować ~alq R0 s1e. Sta'1tn w dlOŚć kł()S)othwej sytuacli. gdyz n11e naJwl<:cej dobre/ woli. cieroliwo~cl i ofiar
kompo~a wyint~ma n z u
wa uśrmechnął sr.ę ~astkaWI1 ~. • poc:rem ~ze- wiiecllziait, Jak ma tytułować obecnego! ności wykazał przed objekt.vwem Efa·
kompoz;;-'CJd, lecz racz:eJ samych s.tucha- diłll'tyt t~n rernnn do d:z1eslędu mnmrt, władcę RosJi. Znstanaivlal sie. czy ma lin.
•
crow.
wresżc~ zg-0d1z:N się sp~olongować go go nazywać ,.mlsler Stalin''. „herr Sta·
P'otog·raf zadał Stalinowi ja1ki1eś pytaSch1k:ht nie talt tera.iz bynaJmttlieJ swe-(';e:sz.cze o dodatkowe 10 m11!1~.rl.
lin"', c:' tef „towarzysz Stalin''. Wresz· nie.i dotyczące . <!tz.ied;ziny poHt"rlkl. Strugo uwielbiienfa ~a słymiego kompozytoI"otograf ~I opowiaid1a na ramac~ 1cie zd~~ydowal slq tytulowat 11<Jprostu . lin udiz.feHl nastwującej odwwiedtzti:
ra i gdy go zapy1tano, Jak mu się rera;z „Da.ę.ty Expre·ss ~ tY'!Tl „hl torycznym .,Stalin • Wb.idea Rosji uśmiechnął się.
- Nie mam cz.aisu dfa pol!tycinych
·podobaią kompoz~'1Cje Beethavwa. ~wlet„ momencie nastwiuące szcze~6fy:
Thrmacz wrJaśn.tt, iż pnybył o.n celem 1
1WYWiaicMw. Przeprowa<tzamy wie!Jd pila-n
ny kryhiik odlpairł szczer~ i be?; obf.udy:
- Sta.1in urzę<luje w j.ed11}1m z naJ· diokonat11ia ~dęć. Stalbn spi>J.nait M apa?: z.akrojooeJ na olbrzym.ją mfa1rę kam-panji
· POmJ?lił.em sic t~lko co do osoby:- bard1me'J obszier:m1ch i wys·okich aipa>rta- rat tak. iilkł>Y M raii meirws.zy w życi:u t1 roiline;. MutSfmy za~!ać 250 mfHonów
"me Beethoven. tylko .ja bl'lem osiem!- mentów ~ruY1!1ll1ego paJa~u ca.rs1ki.ego. lwłdil!ał apara~ fotograficzny.
~rów, mY nie mamy czasu na ,,OlitYk~.

ci alni~ do R.osji celem si otograi owania
Stalina. Ehbi opiSlll'je swe
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Okr~t pasażerski

w

Około 200 osób już ~ginęł~. j a p 0 n CZY k 0 W

płomieniach

dla 6iednei dsiatniv
lódaftiej

Straszny zamach

(M)

Wzorem l•t ubie~i/1~.::1:i;().

rych w Łodzi pirzystępuj.e <lo organizowania koiouji i.etnikh d1la dzieci v.r Tuszyniku.
nastąpiła katastrofa. o.~_urat.owaniu okrę l Na kolonje te wysłane zostan:\ d•zieci z
tu ni.e111a mowy,, gdyz.' ~toi on cały w 'zagrożonem z,drowi•em. Miesięczny p.obY1t
płomten ach. Zgmęło 1uz 200 pasaże- w sainator}um, pocl opi·eką 1,eJrnrza prżywróci hu z:cill"oWDe i sity.
rów.
Dz:ieci wysyłane bę:d:ą na te kol01t1Je

I

wiezionego rzekomo przez okręt. Z Port
Paryż, 18 ma!a.
katastrofy okrętu „Geor- l S~id ~kr~t przyspieszył sw~j wyj~zd o
ges Phit ppart" n:e są ieszcze dotych- poi d~ ~ 1 pr~ez ,kanał Sueski przeJ~ch_ał
czas Wlfad·ome, albowiem nadchodzą , spokoJiue. Doptero W' zatoce adensk~ej
sprzeczne depesze iskrowe. Jak ~!e o- ! ,
kazuje, wyjazd statku z MarsylJ1 był I
szeroko ko~ntowany przez tamteji.!!
W
.
szych komun stów, a władze bezpie.
Czter..e1· uczniowie ciężko
.
czeństwa ZW!l'Óciły uwagę kapjtanowi,

Szc~ęgóły

Kolonje letnie

.

• wliU"ku ·
.
Straszny 111ybUChwg1mn:,iz1um

w 3dlkUJ łt!irrlill!~ach. N.a ?!erw~zy turnus,
w crerwcu, po1adą dz11ec1 w wieku prred~

U

szlrolny.m ,a w miesiącach lipcn, s~erpntu
i wrześniu wy· słane zostam:\ <hi-eci-.ucz~
st!lpił. wyb,;ich, który ciężko zranił S~ nk>w.Le i uczenice sz:kóf powszechny.eh·
Luck, 18 maja.
WYWROTOWCY PRZYGOTOWUJĄ
--W Lucku miał wczoraj miejsce strasz- kolskiego l trzec~ Jeg? kolegów MelniPODOBNO JAKIS ZAMACH NA STA·
1 Pryskiego.
Grzybowskiego
kowa,
k
d
TEK•
•
.
e
ny wypa
Uczeń 4 klasy gimnazjum ukraińskieWobec tego przeszukano d(}kładnie
Napad na ulicy
cały ,okręt jedna~ nic podejrzanego nie go, Sokólski, znalazł rurkę miedzianą,
Łódź. 18 maja.
materjałem wybuchowym. . rłaro. dowi SOCjaliści
załez ono. Komuniści mielj podobno za...· napełnioną
(dlg) Wczoraj w godzinach wieczor~
W Łodzi
Sokólski zaniósł rurkę tę do szkoły,
topić statek w kanale Sueskim,
nych przy wtegu ul. Wrześnief1sildej i JeBY ZAPOBIEC DOSTARCZENIU DO gdzie przy pomocy innych kolegów starał się ją opróżnić. W pewnej chwili na- %jazd niedl'!i_efnu ::Jl!l!l'ł.- słonawej ni·eustaleni dotychczas sprawcy
JAPONJI ŁADUNKU AMUNICJI,
·dokonali napadu na 28-letn!.e1go Stan!.slaleDJHU
U
•••s:r<t.WWA

ranni

I

żo

QOdp·0 ·1· 1·1

J

Z

•l

po"1j1J•I··
po~tAPrUD'°I.
'li
.._,,,
\:J1 ~

.
zems ty za Zdra d ę narzeczonej

k~t·:=~es~l~ct~if~krfI::vr~~
Na.na'd,ch~d:~.ą·cą ni,ed·z.ie:Ię zwoła- LwaśL~Nwi:skl!71
r. • 0

(t-t)
ny został c10 Łcdz1 ~.iaz,d okręgowy stron- e. neJ
n\ ~twa NPI~-l·ewicy. Na zjeźd1zte tym za- noz·e.m.

paść ma d·onlos!a uchwała o przemianowa.nLu stronnictwa N. P. R.-lew~ca na
parti~ fJOlskich narodowych socjalistów
oraz ,przyięte maja być tezy 11rogramo-.
we nowego stronnictwa.
. . . ., . . •
: ,
.. ~
Prz ewodn.·c~yc będ.z1·e ZJa~doWW1

,
· ,
.
•
1· .
O_gien ~dało się „ugas ć, śledzt.~' o U·
W dno, 18 maJa.
w Sądzie .Apelacyjnym rozpatrywa- ~awmlo ~p~awcę pozaru.. Na sesJt wyna by!~, w dniu 14. bm. sprawa, o k~órej Ja~doweJ S. O. w Głębok1em S~a~ło~donos1hsmy w dniu 22 lutego, kiedy ski został s.kazany na. 1 rok w1e~ · enia.
W S,ą<l~1e Ap~lacyJnym wy.rok zozapadł I-szy wyrok Sądu Okręgowego. j
Przed kilku laty· Konstanty Szabłow- stał zmiemony 1 Szabłowski został 1 Zleis N.P.R.-J.ew1cy w Łodizi p. 1.nż.
.
wód·z.k.1.
.
ski,. mając lat 20 (mieszkaniec Szar- ' zwoImony.
lłAfiilMldWM 1!M
•MMf
kowszczyzny) zakochał się w córce , M1!?3&&WMM

I·

.

!

mieszkał, pannie
~:~jidR~J;k~j~tórych
patrzył na miłość tę

Tr age d"• 1· a

~ez

'Pi:e.,
OJC

dom n ego starca
t •J •
do szy·i i u opl
I

. .
.
. Stary Rudzki
okt.em nleprzychylnem i nakłaniał córuw·1ązał kamień
kę do ~erwania z.Szabłowskim, a kie-1
dy o mą zaczął się starać posterunkoLubit11, 18 maja. I Staruszek wreszcie postanowJł usu·
·
wy wpłyną} n~ córkę,. że.by. posterun-1
75-letni Stanisfaw żurek ciężką ostat nąć się z domu i rozpoczął włoczęgę,
~ov:ego poslu,b1f~, gdyz widział w tern
odwiedzając dość licznych krewnych.
, niemi czasy miał dol~.
. ,
Karierę dla c~rk1:
Szabf~wsk~· Rle m6gl zapommec o I . Zona-odumarla go, 'dzieci wymawia- I u nich j~d.nak _nie zag~z:at d~ugo ml~jukochaneJ l kiedy 19 marca ub. r. p9- . r-s.· mu każdy kawałek chleba, t?'ierdząc J:?ca. oba wiaJąc się, aby 1 im me byt c1_ę.
.
.
wracał .z zabawy do domu w stanie że na tak (;;iożki.e czasy. nie mozna trzy- zarem.
Nieraz też mawiał: „Dożyć takiej sta
.
podchm1elonym_ l .zooaq~ł ~r.zez, okno 1mać darltiozjac'.1.3.. ." • -_ .
+++*
.
.posterunku policymego, ze Jego była iiCilliliiili!Ą%atai•
narzeczona udaje się ze swym mężem ,

I

bi kwid aGł il

~osta.no-

'~ftbzaes~~cil~ię~a

h
.
,
Ludwisiak dozna.I dośc powaz;ry:c
usz.kodiz·eń d elesnych. W:zw~no do;-i W
gotow:1e, które po u1d'z;i·elemu p1·erwsz.e! pomocy odiwi1ozło go d·o szpiitala. l:ud~1s'1aik
d10 tiei pory jest ni1el)rzytomnv. to t.ez wfacllze nil:e mo;dy go przestn·chać 1 w ten spoób .ustalić . okoliczności ta}emnlcrego nas c! ~' d two trwa
·
pa !U · . __ ,.e. z

szai ki zł odziejskiei

Się

rości, to lepiej kamień "sobie przywiązać i skoczyć do wody .
W

żurek

ę

eh dniach maia ud
. r
krc~nych w okolicach ttet1:
od Sani nem. Doznał ·jedna1cmk
121

ma
. ' P

· cia że po v.aru
h
1
~ę"dr6wkę ''już
ndi~przhycd?łn~gęowprd~~i~
mac . u a s1

ostatnią:

•

"'

S~j~y~~l.~o~~~~~~srreu~;~~a_I~~~

spoczynek,
no zwłoki Żurka z kam1emem uw1ązat
_
_
·
Pob:egt szybko do domu, przymóst
nym do szyi. Również kieszenie wypetfdórn eroso. R'oła no terenrł! "elio1en
sfomę, po~tożyt ją koto posterunku poLódi, 18 maja. f Wszystkich aresztowanych przewie 1 nione były ka~ni~ni~mi. wskutek cze~o
licyjnego ~ podpali. S~m zaś zbiegł. W
do mieszkania ziono do wydziału śledczeego. Zlikwido j denat znalazł sm1erc chociaż woda me
nocy
Óbieo-lej
(dg)
I
tego
z
~prawę
sobie
domu do~iero zdał
~o uczynił i szy~ko poidązył do sołtysa IEdmunda Hllmana na Chojnach przy wan;;i s,zaika ma na sumieniu poważniej ł była głęboka.
L;rJ~Lpow1adom 1. &»4141iiFl~-n~ ul. Pryncypalnej, przez okno dostali się ' szą ilosć włamań.
_ zło~~~~~~~~ ~~~a-~••••••••••••••••••••••••••••
~ •
.
•J~.,.,'arAW"'1t.-•flli:;._W ...Mt."""' ·oraz rozmaite przedmioty wartości ogól
poł1· U ·
przez
Wszczęte się
2.000 zł.przyczyniło
przeszto
. ..W
l'I
do
dochodzenie
policję
• nej
~
lfł4 _
na fJ 'at -··-..,.ien1"0
~&a""'anu
1ujęcia sprawców kradzieży, którymi
""
„„ "'""'
....
o:wH
1okazali się groźni włamywacze, operu. Pościg za zabójcą trwał szereg ty.
Lódi, 18 maja.
URODZENI pod miaik.iem BYKA w d.ni.u 18 iący już od dłuższego czasu na terenie
(dg) w październi'ku ub. roku w Ro- godni. W re~ultacie ar.eszt?wano 31-let1uja - potS''.1adają cOOratkter PRZECZULONY, Chojen. Aresztowano Władysława Szur
c< chuje ich lnKlllfllJ.alcj.a nietrporządilwwan:a., kapry. ka (Chojny, lieleny 40), Jana Pawlaka soszycy p·od Sieradzem zamordowano 1niego Franciszka Kob1elsk1ego.
-'Y lub zruchdankl nihe-ustaince, smute:k i desipe- (Pabjanicka 6), Kazimierza SękowskieKobielski stanął przed są.dem. Na
racj·a, z,a1!:Job0111 lub fainta.z.ta. Na wybitnym sta- go (Pabjanicka 14) oraz ich pomocnicę posterunkowego poHcji Józefa Serwę.,
nie prz.yznał si'ę vriny. Sąd po
sprawie
,
.
Le:
post.
z
wraz
Ser"'.a
Posterunkąwy
i nia ta.
pO'zycję
otdą>oiwioecLz:.amą
o.s:.ągną
r.c.w1sku
ni
t
I
t
k
d
Heleny
(Chojny,
Leszczyńską
k~wej porosbną d'łui6zy ozas i z.aizn.a,ją wiele Pelagję
pwrazne op~sst~mru:e°i: pa ~licywJ·nynowcy ccl:s.:y i zbadaniu 26 świadków skazał go na
szcięściia prz.ez ziedname sobi~ ootcx:zenia Po- nr. 27).
sześć lat więzienia.
.
.z .
rn lm-o w:·e'lu przetytych ~c:ia!l'oVlań i n''.oepowotropiema kryJowk1 kłusowmków.
,;,zeń bę<lą mi·eć mo:il!lość z.aibezpioeczeni.a się maGdy znaleźli się w lesie, z ciemności • • • • • • • • • • • • • • • •
'crja.tn~e. Mają wide do-brych u.olet duchowych,
kilka strzałów. Serwa trafiony
padło
Pod~iękowanie
n.:ie lub'ią się st~wać do iy~ Mt!'ZUCOI!Jego,
iccz
•
Będą przechodzić wiele przyk«i-.ości od niep.rzynudfti ś. p . .llliną !J'rsud· jedną z kul padł trupem na miejscu.
>3dół, a dzię·k.i odwadze i ime~ii ZIWyc:ętą nć.ePost. Lewandowski nie doznał szwan'1110rsftieł
bP.zpLeaznvch wro.gów. DaJue ix:h życie oczeJi:uie
Wszystklinn, którzy raezytli przyczynić ku. Nie mogąc w cie!n~ościach wykryć
~~tę:k;ki~. 1!~sz:~~j:,,ta.:_ć P~;r~i~
wości. życie reb bęclzńie dł.ugiie , w możtliwym się ·c:lio odidaniia ostatniiej pos·fugi ś. p. córki \ sprawcy strzału, wrocił na posterunek.
Na.pisz imię, rok i datę urodzenia - otrzy• łowi
„.„,,..,,.,,.A.f os' •
· · AJ'
d·Ost.a.tku
mao&z bezplatnie próbną analizę określającl\ kim
.
Cl a.mol•
. l'l1YN, allw 5H""'""t"' 6 v.nH
Uro.d.zeni pod wpływem BYKA - s.kl~llJ; są md,~eJ,
1
je.sleś, kim być możesz i jak matiz postępować:
AKAD~A MORSKO - K~LONJALNA.
do prze.z,iębi~ń g.w:-dłia, obrzm4ell''.ta g.rucz<>łów i 0vroc1: P. . e Y ~r. en, ?· <enry; ~o.~l
.A:k·aod~l(Ja mo~ko - kol.o~ailn.a w.z:bu-~ziia abv un.ńknąć niepowodzeń !Ja koGZla przesy!k1
nerwicy serca. Pow\nrtł wystrze>gać się podraż- Fuglewiczowi (wtaśc11cJ.ieliO\VJ „Louvre u ),
panu Józefowi Staszauerowi i Sza:nownej wśród n;ar,1S1Z~S1Zych sfc..r ~p0<lecze!\s-:Wa łó~e.go n.adeśliioie 1 złoty, rnotna znaczkami po1!ztow nień nerworwych.
Dla urodzonych 18 m.aja, uc:i:ęśliwy rnies!.ąc Red .,. ,kei i Express.u" sklaida gora,oe Bóg <1fo11zym:oe za·:m~~o·.Y'ac::ie.. Jak S14 d~.uteh- mi. Adres: WARSZAW A. skryt.k.a pocztowa 379.
my n~ . A·ka~e.m~ tei \\'_ygł~ odczyt ~ z1a11u1ma-c Marla Bicz.
<•,
lis-t~aid. d.a1y dnJi,a 9. lZ, 15, kolor fi.o.Iet.owy I
• ·
po1!151ki.eJ po11.ityk1 lwl.on~ag_on.e~ .. g~in. Or<l«:z_lnu.z~.
•
z c.z:arn , ~o a.mul.eit. ta.llZm&n SZMARAGD I Zal)fac. ma:tika
~~h~~~~óły o Nkaid~t1 po.da.my w na~
Julianna Przydworska.
p~-05fszczęśc~ licz.by lO'!eryjne 82108 (19J.1
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Przedśmiertny

film

Louisa WOHLHEIMA
pod

tytułem

.

50-2

,,ZDRADZIECKIE SWIATŁA''
Wkr61ce!

l••••••llll••••••I

,,PLAN W''

to najciekawszy film szpiegowski w wersjach angielskiej i niemieckiej.
Dramat angielskiego oficera ,.Intelligence Service", który w czasie wielkiej wojny dokonywuje na niemieckim terytorjum bohaterskich czy·
nów wywiadowczych.
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śmierć biednej· tancerki z.,,Louvre'u
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g=::·.:1Zyc
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szerooJ naitYisać. 1e!Ś~ile. i~tnlat.:Ba~Bez-,
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IS
Wip;ewn~mn:i
gotówkowy z kaiprtałem zaikłaidiowym,
w1ąt
:vY~·OSZącym czt:'I"Y suszone figi .. z~o- ,,
·
•
zyic11el1em tego d•zrwa:czne~o lJ'rzedsbębłor- 1
forta111ce1rka pocbnosiiła się ze swego krz e- 'na wychowani·e· Zarobek nie wystarcza.ł
III.
stwa hył pan Ksawe-ry Krętacz, człowi·eik
sfa ni·czem skazaniiec, idący na ścięcie, ' na wtrzymaini1e sieNe i d·zbecka, a byfa
otrzymy·
Przydworsika
Wailerja
Pami
satalk
i
Antek
m>rytny jaik na.dwiślański
ino prz·esiębiiorczy. Złcidiz.ieje i oo !eips1 wafa c~c-s-te> li'Sty od swej córki. Z Hstów gd1y zapraszano ją d10 tań::a„. Uśmi0 echa.fa z:byt uczciwa, aby szilllkać poboczmych
.
kaisia1rze zrukrndaH siię ni1ejed:nokrotnte ·do tych rne dowiie:d'ziaJa się prawdy o ży.du się dio swe.go .partnerra, oc:powfada-ta uści- źr6d;et dochodu.
Wiedziała, że za j·edną noc mogłaby
podzFemi owego baI11ku, Jiecz za każdym A'Hnlki. f ·ortanoeirka donos~ta najwyżej, skami na jeg;o niedwuznaczne spo·jrz1eir.ia,
ra1..em wyichod1z·i'l~ stamtą·d z kwaśnieimi z•e ·dloibrz1e się czuj•e, że zaraibfa. tadni1e się a potem, gdy wraca·ła dio swych ko1'eiża- zidiobyć cafotygod111d·owe utrzymanie d~a
swego sy:nka, lecz ni-e mogła si•ę zdecydo! UJb!1eira i wypytywała co słychać w domu, ne:k, m!:aiła d'lań tylko j-e•d1110 01kreśle111ie:
m:i1nami, mrucząc pod nosem:
wać na ten ryzykowny krok. Od wycho- f raj er-..
- Nazvwa się baIJJk, psj1akrew, a ani jak tam g-osipod;airstwo, brat i siostr:z.yczwawczyn~ j·ej dzi·ooka, starej. złej kobiety,
za kulisami
. ki?„.
grosza w kasach.·.
n.aidchc•dlz.ńty Usty z pog-róż•lrnmi. że jeśli
Czasem więziie.ni1em 'J)rzypta-rali to ry- 1. CZiY można by•fio ·zresztą pii,sać o wszył3y1ty chwi1Ie smwtne i raid.1t:xs.111e, różne n.'.le przyśl·e więcej pFen•ięd•ziy, to synika jej
Zrylko zag'ląd1ani:a do kas baniku, a czasem · stkLe:m w li'stach?-„ Naprzy•kła•d otem,
1
U!d'awafo im si1ę uniknąć karzące1j rękii co się dzieje za kulisami dancingów, e:płz.ci::!1y tworzy1ty barwną mozaikę żyda, wyrzuci na ulicę„.
Lecz czasem byty irównie:ż chwi.lle szakabaretów i lokali rozrywkowych?.. Iwśród której 1xzeważa-ły jedmuk kiolo?Ty
sprawk:·~lliwości, prtycz.em przysięgali so
wesołe, jak burza grzmiące i roz.hiulane,
Roz:nawafa to życire, wchtania:ta je smre, kolory smutku i łe·z...
bite w dluchu, :he na przyszłość wnbkać bę1
Oto - fortaincerka K. Mówi ono, że .kanie!
dtą inst~iucyj bai!llkówYCh huk cltiaJbe:t świę- wszystik! emi z.mystami, czas•em oga1rniaJ
Ody zbierało się wesołe towarzystwo
ją wstrę.t na wi:dictlc rzieczy okropnych, pochodzi z pod Wiilna. By.fa już n.Iemlooonej w.od•y.
1 ch i stojący1 ch
lal się strumieniami. krążyły
szampan
i
i
temperamentu
w(1e.Je
Posia:daJa
1'ecz
da,
irażą:eej
taik
w
brutaJn'Y
pan
że
Zdwrzyif.o się d1nia pewnego,
Ksawery Krętacz nloe przyibył do swe.go sp·rzieczno~d z je.j wyo1bra.ż•e.n1tami, ale , 1r,·k~prz1espa1ne noce rJie spopi1eHtv jeszcze z rąk do rąk ldelkhy, bawi-ono się dt0 sza·
ba-niku, a lud!ziFska czeka!i przed okienika- powali pirzyzwycz.aja.fa się <lo teig.o życia, t jej .n~ezwy1kłoej urodiy. Mlimo p.owod:zerila, t'ego świtu i rozbrzmiewaf gfośny, hi.stem:i, napróżno domaigając się wy;pifaty {)lbojętniaila na wszystko, stawaJa się - jaki•em się cfie'Szyiła, bv1ta zawsz.e smutna iryczny śm~ech podchmielonych di-z.iew·i często w'i1d•ziały ją k01leźa'lliki ipirzykucnię- cząt„.
swych osz.cz.ęidiności. Ba.n.k zi:obił plajtę. fortancerką.„
W takiej atmosferze mijały dtiewczęTani•ec,. o któr.ynn ta1k mairzyta, stał tą gd;z~eś w kąciku
W·ł<tdze zaii1nte•resowaiły się ową ini.5ty-- j
ce lata Aliniki. Ale o tern w Ustach nile piz oczyma od fez svuchnictemt..
tucją, wszczęto dochod!zenie i pan Ksa- się d1la wi;ecru j.ej kaiJ,eża;nek nie·z.nośna.,
1
, .
.
.
Mia ta sy.nika, któr·eg;a od.dała gdzieś Isaitawiery Krętacz . po_wę~1row'.11t do więz:i1en·!1~. okrutną pracą. Ueż to raz.y v,,.-:~d1z.i.aJa, że
PreyWaiena
pa111:1
ma
d•
Pewnego
srę
I oto w cell wi1ęz-I·enneJ ~potka!lo
dworska otrzyma.ta list z Łodzi, w któprziyipa!d1lde.m dw:U1ch wiQźniów.
rym Aliillłka donosi.ta jej z nl-ektamana, ra•
r
Spogląd1aH na siebie z nf:e.ufnośc!ą
diością, że wkrótce wy.jd:zie za.mąż.
ą
p1rz1e!z Mlika eh wid, aż wres.z de jeden z
rnch za;pyfa:ł:
radość .•.
- Na j~ 91uigo wsadlzono ~iię dlo ula? Drożyzna artykułów spożywczych nastąpiła w chwili najKocha1a I byszczęśliwa.
była
Alinka
na
coby
złego,
tego
ema
ti
płac.
redukcji
ostrzejszej
za:pyod'.PC>Wl.aida
tan - Na P'bęc lat...
powiiei.:h.ioeć
można
cóż
Ale
kochaną.„
la
„zastrejkowały?
krowy
dobre nie wyszło. - Czy
.
y, za co?.
inna, niż
nieco
byita
Moie
mi!lości?„.
tiej
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. i ·tó · ·h „...+.nlr.
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- '- Doilmmi1f~m włamami· ~ Ba'!lnru~
;ryo ""' •,Y.~~u- i. ....._ " awno J?"~ r· o r:z~cZtl wrai orną! ta jaiką si.e opisuje ·w starych romansach
z.yryz.. ka cen me1.(
„. . N.ag1a
"
B&"' tÓwk . : . ,, A ?
tow zywnoscrowy.ch wvwcdaiła zr<'llZ!Umla- ze ip1rnd1U1kty w1eisk!ie, ktore w obecne,.i fr~ncuS'kich- K ~z s · ki zeż w·ani .
ty·
. owego „.
~o
Y-.
prh ·dyl
~~J,,_.Y.,:...
(<> ' : - Mrt'lłe .ws~-d~o~o na dlz.iootee la:t„ ·:.....~ te za:niil:'.'J)OllrnJe'll~e w naj:sz,e1rszych ma·sach "chwiili najba·rdiziej zwyżkowaify w <;e111ie, „~.r: :..t u· „
. , oc.1u1· S.!1;; JentnJJC ułe~y•1!\L~ na an ui 1eci
k d
t
ib ł .b .t t .
.
.; I • .
'D
., i .
t
o:.11pairt d1rug-1 w1ęz1eu
nana
stopn~u
o re~•ai ccJ.1 .nas:zie~ ~a- 1 Y' Y z Y' ame w s osuni •U ·~ wyroi!Joow równii•eż w nie.mniejszym
spc-i·ec~ens \':~·
.
_ Z .?
ptywaią z rozny-ch str.0111 diz1,1z1s1ąt'k1 ll's.t-ow prz:emysfowy'C:h. Nazywa·ło się to zbyt szvch ucmciach a przed•ewszystkiem na
t . .
/ ~o .„
ba Y1.em zad, ozy~2:~1~m 'lego bain- od n.aszyich ~z_Yteilnnków: ~a~kocz.c1nych wiiel1 ką irozwa.rtością nożyc gospodar- im~t:ości.. Czy mi;tość wspólcresna jest ta· ·?
· k dawrneJ.
k u„- 1. sama,· Jau
,.:r.a
czyich. Był to
naigtą nl1espC1dlZ11a·n:k ą d'fuyzm~a'll1ą.
rzmrai1a a ti:i0w1iouz.
„.•
. drowy.
· · .·
· d ·
·
· h qY.~sze
••
•
A. 1
.
ob'1aw mez
mN} :zry mnenn:
J e•dle.n z rri:·~
.
- „N:1e mc1ją rz•e.czą jest zas:ta111awia- ailbowi•em rd!ni1k ipo· s•prze1d.aży swych pfo. , : htni.rn patrzaJa trziezwo n~ świat_ 1 zy•
nie się ml'd prZ'y1c~yinami, które spowoi?- dów nile !11'6g-ł ~!1- otrzymane pf·~niąd·~e nic 1c;e. Był forta:n.cc~ką .. Z tego srę Utt-r~y~y
K~(,CUI( ~
1
i wai!y obe1cną cLrcizY'z.nę. Dornyslam srę, · aibsolutme klllP1C. z pu.rnktu wl'dz:ema do- 1\\ ait.a. Oczywiśc.1e, z~ .dll~ kochaJąc~o
ż•e powody te są gitębsz,e nitż ty,~ko chęć .bra spotiecznego podwyżka cen artyiku- ' męz~ tego r_~xlzaiu. za.ięc1e zony było n~eAlmka byta młoda
oune.
co mewyg,
.1· lk ą,d
t · c
k·~ , ,, t'w · rol „,,..zych• J·"",
+.
.
zu~lnu · l'"h · t
TEATR MIEJSKI.
p •· m1a-Ć
. Al .. , t zeb
.d
l
... s wię pon•e
inl'-'
DWA POŻEGNALNE WYSTĘPY QUI PRO QUO ,„ ~'"' 1 h„ wi:ars wo ze S'urony wpt!iO'>v. o
orzu.ca
a„.
r
z~c
e
1
·~re.
powci
a
pożądana,
obni•e
enta
pa.c.j•
chory,
j.es.t
t·ciś
1k
iy
d
g.
e
Ail
po.'.
o·sta.in·ie
dwa
Dz.i~ w śrndę i we clJWarlek
7.egna!ne występy \varęuws-ldego Teaotru Qui , chcidlz.i falkt, w ja1ki sp1osób 111a:bawilt się aJ!e n1i1eiszczęści•e polega na trem, ż.e derpią posa:diy .me .mogł~.
Po siwJ;i;•e miait~ wYlechać na dia.]szie
ws1rnteik tego miesZlkańcy mia.st, których\
Pro 9uo, który_ po swych wiieLkic? sukcesaich w 1choroby, tylko myśli on o tern,
cuo Kaf.owDc., Na-rzec~ny SP'r.zeLodiz.i p::-cz.entui~ sZJla.~ieriową re\,V"Ję w 25 obra_ jakie lekarstwa mogą mu najszybciej zarobki ostatniJO talk bard'Zo się skurcz~ I'"~~tę.vy.
c1w11a1t się temu. Choc sam me . Za·rabłat
.....„
.
, ., d
.
za.ch p. t. ,Tain•IO, Duro. Dobrze•.
' '
I I ' ., , .
ty •
przywroczc z rowie.
Ceny cel 1 zł do 6 zł
W1resz.cie ipewna gospodyni ipi1sze o 1 "'. 0 aił c~erpJ1eic g-łod 1 nęd·zę, by zona Jego
Talk samo i my niie iinteresu.jemy si;ę
WYSTĘPY JERZEGO· Lt:SZC'ZY~SKIEGO
'me występowała w l~k.a.Jach:'
W s-o•hoitę !'ozpoczyn.a 6 we ~vys.t;py w Te- pownd:a:mi d1rożyzny, ty.lik-o obchodlzi lfla:S ·dlroż_yź.niil~ ze swe1go punktu wi.dz.enia:
- „Nie rozumi•em <lila-cz.ego nabiał . Na tem U.e dio~hodzr~ó m:ę9:zv mtodry~.•trze Mrl· eis~i1m ś~etny arlysta 100.procenfowy sposób jiej zwaiJ.cz,e.nia· Ni•e wol'llo zapoj'n;runt .s.ce?-~czm~ 1. ekran·o;-o,ry J ~zy L~zc~yń&ki, 1minać, że d1~ożyizna a~t:"·lmłów sp?'żyw- 'ZldJrofat ~faśni•e t~raz, g·dy bydło WYiP<rO- m1 di~ częstyc~ mep~roz.rnmi·en. ~ to. bY'łO
się· w pole 1 g-dv wobec te.iro kosz- prawdopod!olmie pr.z-y-czyna strnsZ111eJ trat~o;v popl!Sxwac _s-ę hędzt.e. w &ensa.cy1ne1 lek- czych na1 stąp~la w chw1'1'1 najostrzeJszych wadza
gedJ'i
~.
, · „
· . . .
. . .
.
k.ei komz.dJt na;p.01pulornteJszei!o &iiś aiuiliora d
, . . . .
.
·
tna krow są łJi!lz.s.z,e mz w powyzyW!'e:
ta
skłariei luik:CYJ p.fac, co !>ard!Zl'e.J J'eszicz.e
fra.ncus,kiego Verneu.illa „Baitl!k NP.·mo"
Alie o t·em Alinka rowmez me pisa.fa do
Czvż.by krowy naO'le
nia nas d10 sziuikanfa rnd w oolu zatamo- rzie zimowej'
·
K
~
matki, której n~e chciała martwić. Na-pi"'
Ż~trejkowaJy?,
wainia d:alszych m:.żek C·etn 1 przyWróce•
T~- r~ AME~ALNYd l
W
Ni z teigo n1i z owego vdrot;'to nagle ma- ~ai~a ty;bko Wl·e, że ten, któ~el:!°. koch?- i
·
b3,w1 ;:hl~:!:o~ć ~~~~;;: k~~~i.a w~~r~~ ni.a d1oww~go stanu'.
silo, jaja, &er i mleko!.„ Wślad za na- ~t.ory Ją kocha, chce tPOZnac l'eJ rodz,1n~
Tninv czvte·lnilk p~sz.e:
n. WJina.w<:ra „Potpros.tu Truteń".
. .. '. . . ' . . . . . . .
..
.
.
biaiłiem pos•z;ły równteż inne a1rtykufy I re wo~ec tego .
przyjadą do Tz~sloiyic na Zielone
spożywcze. I jak tu prowadzić gos.podar
.
świątki...
.
stwo. Sikoro wszystko dmżeje. a dochoParn J:>rz_Ydwor~!~~ ~rzygotowYWa,fa s1ę
dy ciąg'Je się zmni'ejszajo. ?"„.
• ••
.
,_.
Dla naszych g.osp·odyli jest to pro- . do przyięc.ia cór~1 1 Je! narzeczonie,go.
zo:1s-2t.oo: Ko!lloC~rt w wyka.nainłu ork P. R.
PROGRAM ROZGLOśNI LóDZKlEJ
Brat. m1~~ WYJechac do Sochaczewa na
pod dyr. J. O.zr11n~ńs1kbego. W programie tad. Mem rze. czywi•ście baordoo ciężki. 1 nieśR 6b~78!~~~~ !!;~1~~i r.
. .
.
spotkame s:D~try.„ . .
11 45--1155: Codzienny przegląd Prasy Polskie!. 21.ooce.21~~·= z.K~~;;;M li.teradci. „Na p~a- Mko <lila gospod•yń, Iecz stlą rzeczy , .Lecz zamiast Alinki w pierwszy dzien
1111'11" _ frgm, z po•wfości Józda Weyss@.. dfa naj.szerS'zych mas·
Tr. z Wari;zawy.
stvząt przybyła kartka 7 urzędu śledcze·
·
•
hoffa p. t. ,,Sp.riawa Dołęgi'•. Tr. z W .wy.
11.58-12.10: Sygnał czasu z Warszawy, hejnał
,:!O. wzywająca matkę do przybycia do
, z Wieiy Mariackiej w KrakQWie, odczyta- 21,15-21.30: Ko·ncerl poświęc<()II1y utworom zyg- •••••••••••••
Łodzi w celu 11rzesl11chania w sJJrawie zaGabinet terapłi fizykalnej
m111:nta Nosk·o-wsldcgo, Tr. z W.wy.
. nie programu na dzień bieżący.
22.ao.....:..22A1J: Dodatek do Prasowego Dziennika
lZJ0-13.20: Płyty gramofonowe.
bójstwa jej córki.-,
Radiowego i komunikat metoorologicz.ny z
13.20-15 50: Prz.erwa.
I A w d:ru~m dndu ś:Viąt. czarny karaAl: Kościuszki 53
Warszawy.
15.50-16.15: Audycja dla diz~C'ł ku uQCUnm
wan wy•rnszył z prnisiet,donum na cme111ZZ.40-24.00: SpaceT detektorowy po Europie
„Dniia Dobrej Woli". Tr. z W.wy.
pr~d wysokiego napięcia I frek·
16.2<l-J6.40: Odc.zyt ze Lw-0wa p. t. ,,SzJ.aikl'em Retran&m-iJs.je sta.cyj zagra.ni>cmych.
tarz„.
wencJI, radium, lampa Helium,
l'OzwOifu radiolcclmiki" _ wygł prof, T&Cicho pochHpyWafa zbi1e1dizona manka,
I
DIATERl\"JA
AUDYCJE ZAGRANICZNE.
deusz M.a.Ja~ki.
za t·mmną swej u:kochaniej córeczidąca
i
i
pozaczerwoprnmienie
lampa kwarcowa.
16.40-16.55: Płyty gram10-(oaiowe. Tr. z W-W"'f. 15.30. DA VENTRY· Konceirt symfonicz·
ne (cieplne) ~alwanizacia. faradyzac.ia + : ki.„
ny z Bournemouth.
16.55-17.to: Lck.cia języka &11gielsk-ie~o ie Wa.r.
•
masaże i 1• d.
d t"
T
19 OO PRAGA
szawy
U~ra~ki'!11 ociera-ty tz.y dawnie pirzyjaQP«a
" uran
•
'• •
17.10-17.35: Od-czyt z WHna p. t. , Zoob}"C"te
C'110łik1 AlLnkI„
Pu•cctniego. Tr. z Tea:tru NaTodoAEryki•' _wy.gł. pro{ Bron.Dsłaitv Rycl.Lcws~i
A wieczorem w J.Olkalach zn.QIW1U jęczał
wego.
17.35-18.50: Muzyka lekka w wyk ork. P. R.
opera Wagnera (akt 1). Tr. z Opery żałośniie saksofon, znowu jacyś ml·od1zd1eń1'°'d dyr. Jó11ef.a Oz:immsk»ego. TT, z W.wy. 19-30. BRNO. „Żyldlówka" - opera Ha·onach g-iibkiie dala
1·1·~1 w swyc h ramr•
Kr61ewskl'eJ. w Coven·t Oar·die.n.
Ievy 'ego. T r. z Teat ru Nar odow..."".g-0•
Ro11mattośot.Izby Pn:em. - HandJo.wej
15: Komunikait
18.S0-19
cy t:\lit
19.15--19.30:
w Łoclz.i, odozyta11·ie prorga.mu na cl.z. na5t, 19.4.5. WIEDEŃ. Koncert symfonicz.rzy. 20.30. PARYŻ. „Ni111.a Rosa" - Romber, fort<l!noerek. z których ni·ejedir;,a może myślaJa o swej matce, mieszikającej g·dz11e.ś
ga. Tr· z Theatre du ChateJ.et.
19 30-19.45: Ka.len.darzyk fillmowy, repertua.r te- 20.00. BI(UKSELA· „Samson i Dalila" dal~ko, na zapa:dlej wsi-..
Ci-,
o•pera
„L'Arlesi.ana"
RlYM.
20.46.
nt-Sae'11isa.
Sai1
opeira
W
.d'
gram<>f~ow.e.
Płvty
· ·a.tr6w,
Zyde nriie vna prz:v'Stainków. Żude """.
,
lei. ·
Ra tJC>Wydzea P-~e 20.00. FRANKFURT (Sztitrl-gart). „OioDzien.nik
PFral~~~
.
'
19. 45-~.00
;r
15
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A·~·
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tr
"
b'
20·0O-""·
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WIEDEN
'>110
Il
h'
P
"
d
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.I•
·
p.
muzyczny
ie"""'
e
'
EGO.I-'"
a„~0-1· u!L.l nao.s e1P.
. " . a~I· ig-er „ " . ' ..
one !•e e.go.
C·On a - ope1ra
wodnia w ,,Taruihau.serze" R. Wa.gnera" Koniec.
med.ja Augusta Strmherga.
iwygł. prof. Hemyk Rydze.wski. 'fr. ie W.wy, 20.00. DAVENTRY· „tt_oJ.e.ndier-Tutac~ •
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piiero potem pchnąć sprawę rozwodową' po dawnemu, czy zwracać s}ę do niego
Kim bY'it ten dziwny dobroczyńca?
I.,per pan", J.ecz zaraz potem machnął
na właściwe tory.
N~kt n.iie z.nal jego nazwiska.
Ktoś bardw dyskretnie dodał, że Ir- . Od1tąd też począł ba1x:l'w uważnie śle-'. ręką na wszelki konwenans i wyga-rNa ~eans sni~vtv~tvczn~. urzadzonv
przez m 1 ~trza_ m~irn . t~1emne1 orof. Sto nel· ma zwrncala się <liość poufale do swego .dJziić · swą żon<> chcac przylaipać ją na go- 1ną~ p-oprostu.
Serwus b aron.I Ja k s :ę masz.I
·
. ,k,
hlnndvnka t
leito. orzvhvll rowniez: uroczaswego
rącym uczy•rn u.
Steń •owarzysz.a.
Mary w towarzvstwie strvia
dJowi,ed:z.iawszy Da1j pyska!
Jed!Tiakowoż Irma,
- Wy1g1ąd1all pQpmstu jak„. ku1zynoskiei!o i elei:ancki młodv arichitekt Stanl
Obaj mężczyźni uścisnęli się korsł~w I_Jarski .. Podczas seansu ukazała ~ie stwo - olkrie,śHł ich jedien z przyjaciół s·ię od osób trzecich, że mąż zbiera inta1f"!.n1cza ~iawa. sze„icac: - .. Marv. Ma barona, a.czikolwi•eik na języku mi.at wła-1 forma·cje o jej zachowan!:u się podczas dJaln!e, a Petroń gadat dalej, roz.pro•
;(t
. iony ·i szczę;:,.i
.,.,,.. O- m1en
bacuu·
· J...~.~ , • • 1 •
.
.
. k. k oc hat!!kowie.
, .
szamota scrwsze:
ootem usłvszano Stanisław
.r:i; „„
sp•ot y:ka z.n Ów
wy, ze
J~O meoutie.nosc1, mia1a Słę na
· ·i Jai
w_y,g Ią dal'
iż zdenerwowanv tern
nie tak.Wkrotce
1
kogoś z dawnych dobrych lat.
.
. . . .
De Stuirrn, zie1braws·z y wszyst.~ie in-, ści. .
naitle zapalił_ ~\':'iatto elektrvczne. Krzesl1
· ·••'d ·
N·o, no 1.. „„ Kopę I'a t rne
N11e uczęszczał:a JUZ Wl"QCeJ dJo zadnieformacj.e <liosziedll dio w.n:·osku że iona
na którem _s1ed~1ala Marv. stało ouste.
wl ttet po
t
. 1 d
,
•
"
' .. ,
obok czerniła s1e. orzvkrvta c7.arnvm nła .
njemasię
enHeś
Zm
..
!.„
już
się
Jiśiny
a
szczem. po~tać profesora. Mlndv architek meitytlko, uz oKilamywa:fa go hamebme, go ,om~ gry, a ~awe zrezy?,t}~Wa
_iednvm skokiem znalnl ~ie kolo niego uczęszczając <lio khllbów i salonów gry, wspolneJ na·rnc!Jzve . z ~ocha•rJ;,~em, re ło od tego czasu kiedyśmy to pukali
k'.· pod Personkówką i
.
j
ż-e na d10ibitelk z.naia;Zita sobie ko- swych wizyt w btę.krt.ne-J garso111ierz.e.
1 potrąsnąl nim mocno. Trup człowieka w lecz.,
.
_Dlateigo te~ ~apróżno s.taira! się ją z. naszeJ maszyµ I
CT.arnym plasw:u runął bezwładnie na zie- . chanik a który St1lbweincjcmuje . jej eskakiedy we dwóykę zaflaI1Jkowa iśmy tę
wciągnąć w sieci zazdrosny mąz
d
mię. Mary nie było w pokoJu!
t h :diet talk bruneteczkę pod Crortkowem ..• „. Paik 1 •
I
ć
b
Komisarz nolicii krvminalnel Wattson pa
'm ętasz jeszcze?..... Niezłe to byty
·rm,a ~ymy a1 a l'e z Y_C ~t.
przybvwszy na mieJ~ce zbrodni ścią~nal .. l•erwsza ~ego mys 1ą ylo WS'Z.CZ~ z
z twarzy trupa płaszcz i przekona! się z JTilleJsca kmin rozwodmve. Potem Jeid- zręcz1rne Zie die StUJrm z.na1ąc JeJ spryt czas 1
J'~ron uśmiiechnąl się, porwany ŻY
przerażeniem. że nie by! to prof. Stonelli. nak .pirzy-stfy reflelksj•e. . A_ nuż, lnr~a m- j zwątiput w1reszci1e, CZY_ uda mu ·s~ k~d'yPetronia ten zaś terkotał
~~~~s~gent, delegowany przez policję na s~afa a.motana przez J,aikue~os . mebez- k0!l~i1~k. z,diema·s kowac zdra>dę lrm'Y' 1 wY wi.ot-0wośc'ą
1
'
d I . ·
Wreszcie stryj zaginionej Steński otrzy. P.~ecz.nieg o afe.rzy1stę, który Ją ściąga na kiryc JeJ kochanka.
ka al
.
Dosw:Hsz:y do tego wnio~u. nile z.re- .a_, eJ.
muie list podpisany przez „Związek Nie- d1no.
pr ·a
A pamiętasz naszego
J'llż n ie mi1!o·ść (iktóira wygas-ta) ale 1 zy-gnowa~ }eó nak z da1Jsz.ego tropienia
widzialnego Płomienia" z żądanieem . aże.
• !
by ów iako okup za Mary do załączonei pocwci1e 1ry'cerskaieg-o honoru siprawiil-0, .n:iewi1c1rt1_:ej, posta_n own jedn'Cllk, acz.kol- Józka Knaj~ka?
Pamiętam natura nt:e
'ć
.,,,. h
l
!
.
b
sumę 150 tysięcy i zdepokasetki Jąwłożył
.
.
'
potem ·w dolnym wylocie rnn y że , a:r~ PC~tainowi~ naj:p1'erw. z1a1ennasko- \~~e1,~ n i:~ 1e.żafo to w je•go st.r•11\1, c wycu
·nowa!
- Wyobraź sob e, bytem tu ki.edyś
.
deszczowej w jego domu od strony og rodu. wac taJemmcziego kochan1ka z.ony, a do- S'lę m•rneJ meoo.ctiy.
we Lwowi1e. Idę Batorego a tu jedzie
- ~om i sarz Wat.son i detektyw_ P~troń, do '
'
d k
•
ktorych szantazowany zwróci! su: o PO·
~ ~om~ą i para" ą arawan, wuoz~cr
Rozdz·1ał c·zterdz·aesty dz·1ew·1ąty
moc. postanawiają wciągnąć bandytów wl
~aklegos znakomwte-go umrzyka na mteJ·
zasad:>:ke.
Nagle
sce wiecznego s,poczynku.„„
---~-_Włoży~v~zy kasetkę z pien!ed~mi w omó·
ubrany w czarną 1~berj.ę sta1ng-reta ze· w10ne m1eisce, c~e~a_ ia za.cztieni p_rze~ c_alą
noc na wyslan111kow związku N1ew1dz1alskakUJe Z kozla 1 rzuca ffil się W ra_o
_,
. O 4 61 lf!..4w8-Y
-n ego Płomienia. Gdy rano pragnęli pieniąttiiona.
W.,
•St
_-.,
a,il,v.,,ffjl.i?jJ•W
dze wvjać z rynny, okazale się że znikły!
Ta ioj, tteniu! ....,.. 'wykrz'"y' kme „
I
.
~" one w tajemrtictv ,spos6b ..:
stary batjairu! Ta co_ tu rob1sz u Lwo.·
.
.,- :. " w. lrnai1>ie pcd Kometą czeka czerw.ona
t 61'
: to ·
·
· T ·
'1
«':~1 ·Hanka na swego kochanka Antk~....
J~ . W
wi . a nie. poz;naJ~SZ m •
. : · -,, '' · :
·
·
,
Antek i;Iie długo , popasM Pod · Korne.tą .
1
W tyim sa·mym cz.asbe glośnre się sta- t Wreszci1e, poż·eg. nawszy uroczystą kapral, Józ ek Kna1ak, ofermo ?edna!
;.~ · Maty krepy niężczyzna po\viadamia go, że
Uc_af.owaliśmy się z dubeltówki a
! pi1J_·aty!ką 'l.llrlop, poistanownt wz.iąć Sirę do
~wi:\zek Nic~idzialneg~ Płomienia w~ywa Io n:azwi1k·o P·efronia.
·
· ' ze
· ~.1 a l a Się,
I . od1tąd mów. na wre1le tyg·od111i ' PUbl'1cznoś,c s koro d OWIC>UZ
rcl.:-oty.
pato
.
aik
J.
który
oient
a
i'ty
oil11
k
znai
s1ę w
?dbywa
_to
Zebranie
zehran1e.
na
go
: .
, .
. .
•
?
•.
.
małvm domku na przedmieściu.
lwows.I{>ie
dwa
się
spotkały
latach
po
to
t
a
agenta,
.
o
g
1::nie•
e1
s1J.1m:1
.
w
sn1~
.
zim:iend
sz.c~:ęsc1a
wiieJ.e
zibyt
mtaił
:i~e
trnęta1my,
wre·
przemówił
kotarv
itestej
z ooza
.szcie niewidzialnv „orezes" dziekui~c swvm w WY'lkry.c11u afery, towairz~z.ąoeJ ~o~- ws.ponmi121rna o pięknych &"·O'diz1nach, spę: I frlQlltowe Orlęta, data nam brawo.„„.
;echał dal ei powożony
podw!ad~vm. za dot:vchc~asowa d.z1ałalność wairuiiu Mary, swego cza:Su rown.ocz1c:sme <(j1z.ony•ch .przy buireke, ip·o kaba·retach 1I K"·
Jl
•
11 I aorawan p 0J
.
,.
. h t t . dll
t
d
lk ' .. S·t . r
,
s4.
. ,.l•
)· udw'!Jatac · 1m nowvch tn~trnkcv1
fa.gasa, który niósł la-: .
czarnego
przez
niierea
meigi0
a
srę
o
ai
s
,
a1urncJa;c
res
;o
awa
a.nis•
i
l~J
rem
wyJaZ·del!TI
~
wniosku,
.
do
Dedek!vw Petroń d0s~edl
.. „ .1 tamie, a my we dwójkę poszHśmy do
.
że skrzyn!{a z pieniedzmi, złożona w ryn- Zalkap ain~e1g~, ~da.t s~ę n~ zaprn~zienl'e nyim snem.
Na za1prosz•eirnie konnendiy oohtCJt 1' Bransztetera na miód ażeby oblać to
nie. !l)s.ta_ła wytowiona z dachu, przy porno· whiidz rn<e:mnec'k.i•ch ero Be-rhna, ~d1 zPe za'
tk ·
initernacj.onal1ne1go wta•dti śl1e~1'czych postanowiił Petr-oń na' .
jął si·ę trcl]Jti1~m.ńe1111
cy linki 1 _magnesu.
lnow:o zainte.re-sował się dziatal1noścją nasze s.po ~ ~· - .. o9v więc po. ra_z „wtóry „z\".iązek Ni~· zwiaz:ku „Czcideili Szatana''.
Baron' usm1echaJąc się ' zauważył.
. . ł. wy'd IZ1'al rn:igo Pt··mmema
·I z 'ku N'11ewi1
•
•
•
c·z,ton.k OWbe. teJ. z:bro~Ą 1rncz.e1
płom•enia domaga Stę od Stenorga,nirza- Wl<\'Z1.
skie11:0 złożenia okupu w tem samem miei. w1d~·alnego
1
Wiidzę, tteni1u, że po staremu nie
porwania
sprawców
tajemniczych
k•ryć
scu. Petroń zaczaja się wraz z komisarzem cH ipod powrem praktyk mrstycz,nych, 1
CJłdd1awaU silę na:jwszeteicz•nilej-s:zym zbo- Ma1ry, oraiz dtwuch potwornych mordów. opuszcza cię dobry humor„ •. A ia przyWattsonem na dachu.
Wfaśn·i<e w sw:0im pokoju z.ajęty bylł . sz,edtem do ciebie z n·eweootą sprawą.
Nai::Je ukaz~!a się n~ krawędzi t~iemni- cz·e:niiom i po1nm}'lm iprziestępstwom, a
·
·
Pietroń wertowa·niem
hciwe
„.
·1 ct~
-~
·
·
postać. ktora na widok zasadzki rzuca
cza
1 aikt
' 0'\!'IV o l])•OW y·zs reJ· 1 Tu wtajemniczył PetronJa w swoJe
~ . '
.
się do ucieczki. Rozpocz·yna sie dramatycz- :vciągaJ~1.: w sw~ SI ~ ~ensatCJI c . · . I
1·ed1nostk1, szanitawwah J.e potieim w naJ- S1P1rnwi1e, kfore1J zina1t tyllko pocz.ąte'k, gdy . podejrzenj1a i prosił go 0 pomo•c w wyny pościg.
wbeim ZaJPUtkant0 i wszedlł ba<ron die i świetlen·u zagadki, kim był tajemniczy
. .
A tym~zasem nieznani_ .sprawcJ'. napa~l! ohyidni1ejszy SiPOSób.
· e:k · o
h
t
Można-by naipFsać (a zirobnrny to niJe.. Stwr.tn.
na Stenskiego, obezwladmli go 1 rozbili
Je.g
Obaj panowie znalń się od.dawna i ż::;~zysz nocnYc . wyciecz
JegPok:.la:~~s po~cigu po dachach raniony zo- haw~i;n~ nową powi·~ść o fanta1sfycz.nrych
Detektyw pokręciit gł-ową..
staje kulą komis~rza Antek. Rannego, któ· i pr:z1 eJSCla1 ~h P.e.tnon11•a . i <l1ramatyc~nych, to· bardzo diQibrze.
, ·
. „
Tak się jaikoś złożyło, że w cza:sie
ry u~zcdl pośc!gu opatrzy! . samarytanin krew w z}1ta·ch mroizącyich O!kolrcz.nonułkow dr. Rolh_nso~. a_ Mnks10 _ulr:.~owa! śc~ach wśród ja:kich naisiz a.gent Z'dema- polsk-0-ulkiria!iństkej waliki 0 Lwów łu- . - Właśc1w1e, prawdę moW!ąc, na
S . !)'J6rWSZY rzut 0tka, wszystko to wy•
.
, "•k · J'- ! • •
.
t
·
f
k
PIWlllCY stareJ p1Jaczk1
W dobrze ukryteJ
kt f t 1„
Maciej!lwej Tu znajduje się również Mary si owa. wreis~ct·e 1PO worną szaJ ę t z. ·1 zyb w tym samym plutoime 1 obslugy- I d
wadi jeden i ten sam karabin maszy- ~ką a na zwł Y 1 ~ ar. us~n!OW~ spr~wdę,
Antek, · przyszediszy do si.ebie. spogląda po~ \:wliidiowat jiej oddzia1ł berl·ińsiki.
Ja ą z ~eg~ Y n.ie zaJ~'ll.le ~ ~ mg.~·
Odważny d1ete!ktyw ot.r~1111ait terarz nowy.
żądl1wie na piękna pannę.
De Sturm młody bogaty pefen naj- Lecz, Jeśh zais:tanowum~ Silę ~łębJ:eJ,
· Pewne_i ~ocy rzucił s~ę na śpiącą. Mary )d irząictiu nuernbe1ckFeg~ j:itlmajw~ni·alń wówczas nasume nam . s·1ę pytame, czy
' tN,. • . p
że mógł zrobić ba)Zie pnm·ozycj<e taik
zdołał:! się iednak obron:ć.
1·e pszy·ch man .er arys ·~rata :i etro ' rzeczyw'ście należy tę sp-rawę zbagate,
k ..
W czasie szamotania zsunełY się ban- ,
· ro
t
6. · ·. ·
ć N'
, . goly akademj1k lwowski, typowy ba- 1· ,
.
daże z dawnych ran Antka. tak. te trzebJ ,·eicz·ną arie•rę.
Al•e Petroń w g'lięb1 dltl'szy był zawsze ciarz t czakow$ld za rz.Y.iaźni.li si _ !1ZO~a · 1e .m wiąc Juz o em, ze
było sprowadzić dr. Rollisona, który opa·
wtasnie tohw, star.emu frontowemu
tak ę
· . Pt
v·olnvm cy.o-ani m Dlat·ego też podlzię- 1 . k Y. d
trzvł chorego.
szc~e- towa,rzysz.owi brq.ni, będę ~ial możWrcsz~ie ziawif się w piwnlcy z~mas~o~ kawa·ł za p·r~po~y~ję i wviąwszy p.od pa- : a 1ai wia omo'. n c _n~e ączy
"""'~ 1rze serc męsik1ch, Jak wspólna sluz.ba ność wyśw"a.dczen11a nrzysł_ ugi zaj.nte,1
dl ·,e·~k
\\'.any mę.zczyzna, .który wyprowadzi! uw1ę· h . .
'
~
. .
iµvruą ' frontowa.
c .ę S~OJą cz.airo z.i J:11 ą wa11z.ę,
z10ną r.a wo.lność.
1
1ąne Je~zc~e . momenty
m1.11e
resowaly
t
od
li
•
jac'
Ob .
z
tea.tra1ln;ych,
Związek Niewidzialnego Płomienia Jest Iprziecrwnych rełkwbzytów
aJ przy ie1e k sypia ł P li Y!ll Itwego op~w1adama. _l?1~bh wiedzą, kt·o
z~skoc.zony, ponieważ nie wie, kim był ten butelką dioibreigo koniaku w totadnru, a z
cyga•rem w ws.fa.eh, sfa.d!t pewnego irazu . samym·i zawsz,o.ąym ocem, a~a. srę ukrywa s:i,ę w postaci n ez·na.nego t-0wa.
nreznai~my. .
wsp.óln ·e osta~ !tł kęs~ . splesrnał·~go .rzysza twej żony. Jak twierdzisz nikt
Stamsla "Y 1 _Mary po powro~1e. z Za~o- ·dio pociągu i wróciit do kraju
·
·
·
·
·
chleba patrzyli Jednoczesn~e śmierci w ·
· •
.
.
panego maią się zaręczyć. A1tśc1 godzme
1
_ n'Je, ,zna Jego ~azw1~ka, Jestto .w1ęc J~. kó
·, 0 d
'
Tu w_z1ą1l s ię przedewsi.z>'.'sti!nem z.. ca- '
przed uroczys.tością zostaje Steńska porpoczyn w poz~ k es mętne 11.ndYW1duum. W1·el1Qleitme
tą energ1ą dlo przepusilcrerua wyiso«uego oczy, a w czasi~.
.
wana po raz wtóry.
I fronfowy~~· smahl.i cholewek do tych doświadczenie uczy mnie, że nie należy.
~anny w rękę_ Antek __ rości ~obie do honorarium.
Móglbv to wprawdtz·'P. uczyin~ć i z.a- samych dzn,ewcząt. barqn chłod1no, sen- niig dy lekceważyć podobnych historyj
.
Zw1ąz~u pretensi_e. o odszkodowanie.
m~~~~ ~~~~~a~ci':i,~~ia ~~e~s~~~k~:i ta~~: g1ranicą, lecz nie pozwał~J mu oo to jego tymentalnie, a .Petroń z lwow~ą bra- N~eje~Inokrotn~e drobnostki takie przy:
czyniafy się do wykrycia afer o wiele
mocy. Antek proponuj~ \~ięc Steński~mu . ż~ ipatrJotyzm. I by:ł ternz <l!umny, że giri0- wurą, bez.czelme, po kawal~rypsku.
poważni1ejszych. Więc doskonale, wez.
Potem losy rozłączyły l·Ch.
za so.ogo_ zl. wyd_a uw1ęzt~~ą. lecz tei samei s.zem za.irobionym uczoiwile zagrani1cą pot
· ·
t ·
Sturm odszedł do sz.koly oficerDe
-~1
I 1.:
ó'
da' ·~
'o
nocy g1111e z reki skrytobo1cy. grając niefor. p~._,
1
. dlk"1 mę WOJą s.praw:ę w S\V'OJe ręce ..
.. d.
p t ń
ra WY 1me rozw J POt S'Mieigo gor~- k' .
Baronowa Irma de Sturn.
Baron wyc ągną.t do mównącego
s ieJ., a e rp gw z. ząc na g~iaz • •
tunne w ruletkę. sfałszowała na wekslu mctwa.
Na sympatycznych Hibacjach f po- w da.l~z~ Cllągu tł~wtł. na !roncie, gdz;ie dloń.
p~dpis sweg? męża . Baron_. wyj.eżdżając na
_ A zatem mogę k yć n t ""'
wieś zostaw1l _le~komvślne1 małzonce 25.000 gwar.kach z g-ncmem sta·rych druhów mi- czuł się Jak w swQl!m ZyWmle.
a W1vvą
z
Potem oba3' kamrac'1 nie snotkal"
.
, . d . Sta
. t k'J.1zl. na wykupieme weksla.
1 się pomoc! ~wjetnie ! A co się
tyczy hono•
t-'
.
.
I tym razem Irma przegra la tę sumę. 1~iei!o . 1 ~ ana~c1e im. . ir gane pirzeJ· . . .
W salonie gry przedstawił sie lekkomyślnej : sc1am1 ostatmch tygod:n: rierwy dietelkty- JUZ mgdy,. a~ diop1·e~o terarz w zimowy rarjum„ ...•
Petroń machną.I pogardlrwie ręką..
.
kobiecie. ~iej~~i Umański i zaproponował ' wa <J1dipoczęły na•lieiżycie, a w miarę jak pooury d_zien. irmdn owy.
Petron, mrzawszy dawnego rowai~ przy1dz1e ie! z pomvcą. Baronowa sta!a Jż,ejsz:y się stawa~ jego .p.ortfol. rem· wię3<
.;ie kc:-chanką mezna1omeg~, z którym wlo- 1szei nabi•"'iral Petro1i. O"'hoty do oowej rzyszt broni przez sekundę zawahał
k ć (Da I szy c·1ąg •. ut ro)
'·l
'.
I .
„
. „
czv s1e odtąd P0 wszystkich salonnch gry.
•
~ s1ę, czy wy111-0s ego arystol\.latę ty a
o tern wszystkicon dowiaduje si1; baron. l pracy l da:\s.zych awantuir.

31)

STRESZCZENIE.

I

1

I

.

.

p:

I

l

rJ

j)

·

t

i· .

I

1

tron' -'raira

.
.d'OJIJ01"1>

.f t O -llJI

.

. '-

I

I

I
I
I

0

„

I
I

i

I

1

.

I

I

-

.

..

l.1!1!1'1~

18.V

Nr. 138

,,Książę

Dracula' '

1932
Dfwlękowe

Kino

„CASl.NO" ~
~ . ·.

Dziś i dni nastepnyeh.
,

1

l

~·

•

„.

···„.~•·

....; •

_ ,,

.-.-

:O~

~

.

Początek

~

.-.

W rol,

Genialny twór erotyezny wg. słynnej powieki Bram Stokera,

,

~

~

"

się

Uorasza

Uwaga:

o g. 4.30.
J

,;

_ ,;.1

,

,

",

gł,

osoby starsze o niewprowadzanie

Bela lugosl i Helena Chand!er

młodzieży

na ten film.

"*""'''% !łW

'

•

GRAND=K1 ti'ow.ww

757

HG/•

Ostatnie dni

1·szy Diwlękowy Kino•Teatr w l.odzl

Maurice Chevalier, Jeanette Macdonald

·„ SPLENDID"

U. ,,GODZINA z

Narutowicza 20.

••••m••••••••••••••••••••••••••

'. „ .•. '.t/

,.

Dzlł

I dni
-

•

:

•

•

„..

„

„

•

,

<

·~

,

~

I

I

';'""

L'

l

•

'T

:'\"''~

0
...

i : }„' "'• •'~

'5:.• ' : •,

•

'

."-

:. .:.. , •

••

~

•I

zł.-Wszelkie
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•

.

bilety ulgowe wafne!

•'

t. „Cheri-Bibi"

PARYŻA"

.lóR

I

nieważne.

I kupony ulgowe

.

Dziś I dni następnych! Rewelacyjny film wg. sfynnei sensacyjnej powieści Gastona Leroux p.

u
'

wejść

'

.

... .

.

~

Ernnta lubituha

TOBĄ"

Passe-partouts, bilety wolnych

,' . '

NADPROGRAMY 1-Pocz. seans. 4 po pot-Poranki po 50 gr. i 1.-

następnych!
•

... • „c::

~1~~p~~!~łym

W rolach gfównych: Bożyszcze kobiet - tytani ekram JOHN GILBERT, LEWIS STONE. LEILA HVMANS. - Nadprogram LAUR EI.:
I HARDY w świetnej komedii dźwiękowej p. t. „GUBERNATOR NA INSPEKCJI". - Bilety ulgowe ważne bez ograniczeń! - Ceny
miejsc popularne! - Początek w dni powszednie o godz. 4.30, w soboty i niedziele o 1-ej - Sala mechaniczne wentylowana i chłodzona!
i
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Wasze zdrowie, Szczęście I powodzenie ży·
ciowe, Duże ofiary materjalne
:i:ależne są od jakości towaru. Nie każdy dowolnie zachwa
lany towar. lecz w cią!!u dziesiątków lat w całym świecie
wypróbowana jakość za9ługuje na Wasze zaufanie.

TYLKO .,OLL A" - -

tel. 205-38.
Specjalne lecznicze bandaże ortopedy·
c.zne gumowe mojej metody usuwają czynna od„""8 rano do 9 wieczór.
11-1 ) przyjmuje
radykalnie najniebezpieczniejsze i naJ·
· 2-3 ) kobieta-lekarz
ko·
mężczyzn,
u
zastarzalsze ruptury
w niedziele I święta od 9-2 pp.
leczenie chorób
bict i dzieci bez operacji. Na skrzywienie kręgosłupe1,
przeciw tworzeniu się garbów I gruźllcy kości lecznicze WENERYCZNYCH I SKÓRNYCH.
gorsety ortopedyczne. Dla skrzywionych nóg płaskich i
zł.
o.>lących stóp wkłady ortopedyczne. Sztuczne nogi i rece
i)liJliJlł!liJliJ[iJ[i]lilliJli!lil
Zaklad ortopedyczny
Dr. Med.
Spec. I. R A P A P O R .T

I

ortoped. ze Lwowa, lódt, ulica Wólczanska Nr. 10,
front, parter, tel. 221-77.
UWAGA: Osobist jawienie się chorych Jest konieczne.
Ubezpieczony~ll w Kasie Chorych m. Łodzi przyJmuJe.
PODZIĘKOWANIE.

I

Porada S

L NIT ECKI
a

kó
b
h
c oro y s rne,

~~ń[lO[~J Je~Wi~D!

~eneryczne

I moczopłciowe
.
.
.
•
T
Wyrażam mo1e serdeczne. poc.lz1ękowanlc za leczn1- NAWROT 32
e 1• 213 18
'
czy gorset ortope lyczny załozony mej córce Sali, lat 18
i oJ 4--8
liczącej, przez WPana Dyr. J. Rapaporta, zamieszkafe- przyJmuJe od 8-10 rano
go w Łodzi, przy ul. Wólczańskiej IO. Córka mola. byłalwleczór, w nledz. I święta od 9-12
w po?.
chora na skrzywienie kręgosłupa (garb) na tle rach1tycz(-) Włldman fiszeL
nym.

pre n u mer a ta: z kosztami

przesvlki pocztowej zł. 3 ~. 50 mieslecznie

i inne,

przytmuie do reperact•.

ul. 6·90 Sler„nla 76, lll pi4tro.
Tanio, l,o w orvwatnem mieszk11niu

„ ..

„~.

Kto chce: I) znaleźć lokatora lub sub
lokatora, 2) znaleźć mieszkanie lub
pojedyt'iczy pokój, 3) sprzedać nieruchomość lub rze;:z, 4) kupić cośkol·
wiek okazyjnie, 5) dostać posade. 6)
niechaj powystukać pracownika da drobne ogłoszenie do „Republiki''

W tekś~te so zr. za wicrsi milimetrowy Ina stronie 4 sipaltyJ;
• nckrolo21 40 ir. za wiersz m1hm. DrobnP.: za słowo I& ir.lSZY.
najmniejsze zl. 1.50. Poszuklw anie pracy: ia sł owo 10 rrosu•. na1mnieisze zł. I.ZO.

Ogłoszenia•

I

~~~~~~~~~~~~~~-------~~~~--~~--..~~~-::::::~--::--=::----:==

Rcdallcl• 1 Adminiscracta: Lódt. Ptot"kowska 49. Tel. A~ministracn: 122-14.
·· Tel Redakc:jh 127·24, 136·43, 136·0. 189·00.

Drobne ogłoszenia w „Republice"
są najlepszym i najtańszym środkiem
stron.
zainteresowanych
zetknięcia

Konto P. K. O. "Wydawnictwo Republ1·ka" Nr. 68 140O

nadchodzącą niedzielę

rozegrane
mecv~ I'następujące
kraju
w
zrstaną
gowe: Legi.a - Warszawiet)ka w Warszawie, Cracovia - 22 p. p. w Kra:.owle, .Czairni - Garbarnia we Lwowje,
Warta - Wisła w Poznan·u ~ Ruch Pogoń w W:ielkich Hajdukach.
W

Mistrzostwa

piłkar

slde klasy C .
W

najbliższym

czasie

rozpoczynają

Łodz.i spotkan ·a piłkarskie o mistrzostwo klasy C. Drużyily łódzkie podzielone z.ostały na trzy i;rupy. Oprócz
si·ę

w

tego biorą udzial w mistrzostwach zeprowincjonalne.

ptQ.ły

łt D\VI · ml·s1rzow1·1

w faodzi

Dziś grałą berlińcżycy

na·/~~~~z! k~i~CZB

Polski·

w zapasach ; podnoszemu

ciężarów.
W tegorocznych mistrzostwach Polski w zapasach i podnoszeniu ciężarów,
które odbyły się w Katowicach, łodzia·
nie wystąpił~ w składzie b. osłabionym,
zdobywając jedynie mistrzostwo w wa·
dze ciężkiej przez Turka (Siła) w podno
szeniu ciężarów oraz wicemistrzostwo,
równieź w t>Odnószeniu ciężarów przez
koguciej.
(Siła) wh wadze
Laźnego
dn' Natołód
· t
icy . nie
zawo
zcy
'
zapasac
w
m1as
ocłe!!rali żadnej rofl.
d 0 b I'1
· t
T t ł
: w podno· t (śl k)
6 rzów z k Y K
.Y u ·Y· mis
ąs
cięzar w: w w. og. ris
szeniu
216 klg., w w. piórk. Rusek (śl.) 247,5,
Łaźny (Ł) 242, w w. lekkiej Frichel (śl.)
272,5 klg., w w. średn. Pieczka (śl.) 265
ł p
kl
g., .w w. pó c. iestrzyriski (Ponl.) 290
klg. 1 w wadze ciężkiej Turek (Ł) 290
klg. - W zapas.ach: w w. kog. Ganzera
(śl.J,, ~ wa~ze ~tork. DworatC ($1~), w~ w.
\.ekktet Gąs~o~ (Sl.), w w. ~~r. Kiela (W)
o
w w: śr~dnie1 Gałuszka (Si.), w
Romirskt (L).

su:~~s J~i:::.go

W finałach wielkich zawodów boli·
:fenso,;ufnu Diet:~ piłftorsfii no 6ołs.ftu 'W:Jł:f
Po ~Ikudni.owej przerwie Łódź uj-l w spotkandach towarzyskich umieją za- serskich urządzonych przez warszawską
.rzy wreszcie w dniu dz siejszym zagra-1 demonstrować wysoki poziom footbalu. Polonję, odbyło się sześciorundowe spotDrużyna Un on Oberschouweide kanie S~ibbe-Wocka, które wykazało
uiczny zespół pi·łkarskj.
Będzie nlm berliński Uni·on Ober- . przybyła już do Łodzi i jak sję informu-· znaczną przewagę łodzianina, przyno-.
sch0newei<l1e, który tak dobrze pop sat '. jemy wystąpi w identycznym składzie szac. mu zasłużone zwycif(stwo punkto·
we, P~sturczak (PoL} :.:wyciężył na punk.
jak przeciwko Legji.
się ' W stolicy.
Turyści wystąpią równi·eż w kom- ty śm1echa (~~S), \"( w. kog. Polus (W)
Prasa warszawska wyraża się z oznaniem <> gościach niemieckich, którzy pleóe. Jedynie w Jin;ii ataku zadcbiutu- P?~onał Kaz~m1ers~1ego (Pol.), w w.
z<lołal' wywalczyć wynik remisowy z' je reprezentacyjny piłkarz Łodzi KJ:im- piork. ~udzk1 zwyciężył na ~unkty Cy·
najlepszą w obecnej chwili rdrużyną 11-łczak (były zawodaiik WKS-u), który zaj rana fZJ.), w V:· lek. B~~ą~sk1 (P) po~o
gową w Polsce Legją warszawską oraz. mie pozycję kderownika napadu zaś na nał n,1eznacz111e. Wdow1ńsk1~g? (BK) 1 w
lewym łączniku grać będz'.e rewelacyj-' W.· połśr. Arsk1 (W) zwycięął Wysoc·
pok01nali Polon}«;.
Rzecz zmzumiata, że· po wYlli'kach ny napastnik rezerwowej drużyny Tu- kiego.
.
uzyskanych przez berlińczyków z czo- I rystów Seid el, który . ub egłej ndedzieli
towemi zespołami w stolicy występ kh strzelił niepokonanej dotąd rezerwie l'.,.
bokserskich w Wa„szawi~
.
w Łod!z~ budzi olbrzym e zainteresowa- T. S. O. pięć bramek.
Dwudn1·owe zav„·ody bokser~k · e od·
Mecz dz,1siejszy, który będzie m:ar
nie.
Dobrze się również składa, że w o- charakter bar<lzo uroczysty, gdyż go- 1byte w stoli.cy obfitovvaty \\ wi:!!e mo.:.
obecnej chwili Turyści os · ągnęli szczyt sp.odarze zaprosiili przedstawicieli władz mentów clramatycznych, przyi.; 7 em jak
formY. tak, że możemy być pewrti piier- 'nstytucii i zwiLlzków sportowych, roz- zwykle tak i tym razem orteczenia s~po·czni·e się o godziin e 17.45. Przedsprze 1dziów pozostawialy b:miz.o w.ele dQ
wszorzędnej imprezy pjkarsk:iei.
1
daż bi.Jetów w drogerji A. Dietla, Piotr- życzenńa.
że
tego,
z
zresztą
są
znani
oletowi
f
Szczególnie krzywdzące . orzeczenie
tracą się w grach o punkty. natomiast kowska 157.
wydali sędz~ owic w spotlrnn'll Wy.
strach - Wurm. \V trzeciej nrndzie
m ·strz Polski znajdoweł s1ę ki.lka krotnie na deskacll, mmo to st:dzi owie przy
znali zwyc'<;stwo Wystra1,,huwi.

Echa zawodów

I

ot at n .1k p .1, ka r· z a·
Deszcz kar

spadł

l\k ua 1·Iii

na ligowców

por o 8.

Dni'a 29 mai'a odt.-,edzie
, h w h ar.
:n, R h .
p eterek , ś r odk owy napastn~I\
l.
. . .si'ę •w i:Jodzt'
w 1atac h ub'1egtyc
uc u wys t ępuJący
m1'ęr1, ~-, 1tT rcpro,..
ł przez wy d zia ł a·.!er Il. wm· ll p olonJi. warszaws k· ' ej zos~ał zdy~- m1'ędzym1'astowc spot1.„.:.n1'e
k
u. arany zosta
Óyscypliny Lig' dwutygod:n1ową dys'- i<wa,jfikowany na przeciąg jednego mie zentacjami lodzi a Lwąwil o puhar „ExŁo:-.nt"ci·~
Renre„.
· ud,~ alu w pressu W1"'cz~
·
·
·
I<wa Iif,Ilkacją
v
'·•
-5 ·J
"' - ~, n2-<r-",
za niepraw:ne branie
zachowa- stą.:1
za ncresportowe
•"rzez kap1'tana
zostan1' „ ust.a11nna
dzt'
S
k
ł T
d h G ry.u
I
·
"
·
oirulis iego. ucho,;.
n:e się na meczu z Polcmją. Nie jest to zawo dC
.
ied•nak dla Ruchu. w· elika strata, gdyż ki dotqd nie otrzymał zwolnienia z Po- związko~ego w najblif.szym cza~ic.
- W nadchodzącą sobotę. oribędz1e
ostatnio Peterek nie występu~e w bar- lcinj
~ię w Lodzi doroczne •.valne zebranie
d
t
t
kl b
1
1
na którem prócz. wyborów noweIt.OZB,
~a·c 1 swego ~ u, a 9 z ego powo u, . Ruch ukarany został grzywn:\ lL10
h • · :t
„
cl b d ·
z~ ?<l~ywa sluzbę wo;isko~ą W Rów- złotych za nieutrzyman:e porz'ldku na, g
n~e 1 me otrzymuje zezwolen na n:ecze. zawodach Ruch_ 22 p. p. w W·ielki.:h s~e::~z:kr~al~y~he Ia~r:a.~:i::c to.vnie
- 26 maja odbędzie się ogóln polski
" Występ Warszawian.ki w WHn e byt tlajdukach. Przypominamy, że w :zasie
przedmiole!ll d1ość ,burzJi;.vei dysk.usji 1gry iak i po zawodach doszło do bmzii- bieg drużynowy naprzcłaj dla k btzt, Jl4
i
I1'fi os ;j 1 m poo11ie<l!ze.n u Wydziału 1 wych scen. przyr-zem sed.zie sp t~nia dystansie 1000 metró·.v, t ·
łódzki Hakoah, na boisk1t ŁK •."-u przy
·
Gier i Dyscypliny Ligi. Drużyna war- 1został nawet poturbowany.
Seichter, z.nany pomocnik Cracovjd, Al. Unji. W roku ubiegtym pie1wsze
sza:vs.ka ·s\l:'o:m \~stępe!11 n· e zdobyfa
S'Obl~ uz.nan3a ?Ublt<:znośc1 •. zach-0wywa- ukarany został dwutygodniową dyskwa miejsce w tym bie~u zdobył ŁK~.
- \"./ nadchodzącą niP1l::::c;.ę :! o~azji
la się s.kandah~zni~ na bo siku a bram- lif~kacją z zawieszeniem za brutalną gri:
dnia PZLA odbędą się na boi~ :..u DOK.
Mi.s trz tenisowy P~lsiki Ignacy Tlo- karz. yYarszaw1a11k1 . Kell~r z.ostał zdys- na meczu z Czarnemi.
propagandowe za-y,ody lekłrn !eiyczne,
.
.
~
czyńsk' posiada brata 13-letn'.ego chfoP- kv:ahf.'Ooowany na przeorąg trze-eh typrzyczem prócz dużej ilo ci sz U ct, proP1~karz
repireze~tacyimy
Mrs-ak
sędziego.
obrazę
słowną
za
go<ln'
jako
również
się
ca, któru zapowiada
Suchockil znany pi.karz toruński. , Polski. ~~rany został. Jedno tyg-Odmową l gram przewiduje również :zuŁ oszcze·
świetny tenisista.
dys.~waJ.if1kaqą za niesportowe ~a.:ho- 1pem i skok w dal dla ~fi.~1, oraz Heg
·
wanie . s ę na meczu z Czamcm1 we · 1500 m., rzut oszczep~ra i sKok o tyczce
dla p:inów.
Lwowie.

I

0

A

•

łt owy falenf r.eniSD\VJ

Ka\Van

.

I.

Torno

spotkają sję dziś

.

f ·

o· 11·v~ril
ij

na ringu. -

,. Krauzer

T

Wielkie atrakcje

w Cyrku sportowym

Torno znów potwierdził swą wspa;..
uiałą klasę, zwyciężając w 16 minucie
przednim pasem twardego węgra Holubana. Torno, jak zwykle walczył b.
spokojnie, lecz gdy Holu n podstawił

Na wstępie wczorajszych walk, ar.
l.Jiter oznajmił publiczności, iż wskutek
protestu Kawana, wyznaczono rewanżową walkę Torno - Ka wan. Ka wan
podał ja,!<0 powód protestu zupełne

siai.!:ćwc~ 7eń-

w

mf<;frzostwach w
Komgold - znany napastnik W·l 'szawian.Jd został ukarany 3-t~,g-Od!)·. ·, skiej k_ias.y A do f,in' łu z pi~~ n~siej grudyskwalifika~ją z zaw· eszcniem na ·póf PY. w21dz,e. :..wyc1_ę:-ca meczu · tKSroku za kopn·1ęcie przeciW111ika na zawo- Triumf, 7.as z d.rug1e1 HKS.
- Wszystkie kluby C·kfascwe, mida-eh z PoJonją.
strzostwa których rozpoczn ą się 21 bm.
.
Kot1.arczyk n uk~rany. został. dwu- zostały podzielone na 5 „~up (nic licząc
ty-godn 1ową dy~kw~l1f kacJą za mespor- grup podohęgriw). Gru[n te t ano;·rią
tQ';Ve zachowa~;e snę na meczu ŁK~ .- trzy grupy klubów C-kla . ::rwych piłkar.;
~ista w Ł?<Iz1. Za fo samo przew1m~-1 skich łód1..kich (a, b. c) oraz ~"upę ren. e .na tymze meczu u'karany został Ki- zerw klubow klasy n i grupę Hl-ich drużyn „A" klasy.
Silełtńs.ki tygodn O\ ą dyskalif.iikacją,

na marg•nes•
I IB wyczynu, ·w111. s,111ny

~~~i~i~ ~daM k~ ~ue~ti~muparok~n~ OORd~~~n~~••••••••••••••••••••m~ma~B~~~~~a

·
I ,,szkołę".
walki, palców.
Olbrzym Kawan w walce z pięknym
W pierwszej parze zaciekłą walkę!
w stylu wolnoamerykańskim stoczył Koltffem, górował nad nim przedewszy
stkiem siłą. Bułgar ratował sio jedynie
Tiberrryont z Waluszewskim. Obaj
wykręcali ·sobie porządnie ręce i nogi. wspaniałą techniką.
Wkoi1cu zdławiony nelsonem KawaWkońcu uda.to się belgowi, tak silnie
skręcić Waluszewskiemu rękę i ścisnąć ' na posłuchał głośnej rady swego rada. nogami głowę, że ten poddał się w JO ka Martynoffa i w ostatniej chwili uchronił się od porażki schwytaniem . za
minucie.
Szcze~biński ł Krauzer w~lczyli liny, uzyskując wynik nierozstrzyprzez dłuzszy czas bardzo ładme, po- gmęty.
Dwuch kolosów Oliveira ł Martypisując się wspaniałą techniką. Krauzer
6grował siłą. Szczerbi1iski, zaś ratował noff, stoczyli walke niezwykle żywą.
~ię z zadziwiając~ zrę~znośc~ą. Galerja . Pomimo, iż ogólnie przypuszczano,
Je?nak wpro';Vadz1.ta . c14~łem1 okrzyka- ·że potężny bułgar potrafi przez trzy
m1 stan podmecema 1 usiłowała stero- rundy oprzeć się hiszpanowi zwycięryzować nawet arbitra kiedy ten nie żył ten ostatni w 17 min. „podwójnym
reagował na zupełnie prawidłowy „kra nelsonem", dowodząc jak nadludzko
jest silny.
.
wat" Krauzem.
Szczerbiński chcąc wykorzystać sy.- . W dniu dzisiejszym główną ~traktuację krzyczał, ie Krauzer go dusi. CJą dotychczasowych walk. będzie deJednak sc;dzia nie stracił zimnej krwi, cydujące rewanżowe spotkanie Kawai widząc, że w istocie o żadnym dusze- . na z Tornowem mających niemal równiu nie może być mowy kontynuowar ne szanse, oraz niemniej sensacyjne
"':"alkę. Zwycięży!a wres.zcie więks.za Ispotkanie Oli vel~ z Krauze~em.
Prócz tego zmierzą sl.ę: T1b~rmont
s1ł~ Krauzera, k~ory połozył Szczerb1ń- .
sk1ego w 28 mm. przerzutem . )>rzez KoleUem (walka decyduJąca az do regłowę. Polak wykazał po walce wyro- ; zultatu), Saint Mars z Gomołą i Orłow
hienie sportowe, podając w uznaniu z Holubane•
l
zwycięstwa Krauzerowl rc:ke.
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'ff'sponłoło
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propol!ando .sportu fefdiDotfe'l„•t:Sln ełł...,Ó

OpinJa sportowa Polski znafduie się niony po brze~i

"1if

widzami, przyc:Lem
ostatnio pod wrażeniem fenomenainycb wśrócl .,publiczności znahil)w:t!i sit; tacy,
wyczynów sportowych wcissówny z P.a k.tórzy nie m: ełi ni.gdy pojęcia o sporbJanic Doskonała ta zawodniczka zdo- c•e lekkoatletycznym.
•
·
i•
• ~
ł
Po .Wykonaniu rwiu i uz} skaniu no~
ała w c ągu k aku dni zwróc•ć na siebie
uwagę nietylko całej Polski lecz 1 za- wego rekordu świato'\\'ego Wefssówna
stała się przedm'Qtem gor~cych owacyj
.
grauicy.
Weiss~wna stała sie do tego stoPn;a ze strony publlcznosci, Skromna soko·
·
·
j j •
i k
· od kilk dni
5ł3
nazw s .o e hca u~ 1kała Jednak powinszowań i stau
~"~· z~
znaiduJe się na ustach wszystkich, n~- rata s·ę za wszelką cenę dostać do szatwet tych, którzy nigdy sję spOrtem nie nl, by uciec od ludzi,
O znaczeniu W'Yczvnów WeissówttY
interesowali.
h
•
Trzeba przyznać te trzy rzuty we~- świadczy fakt . . .
' ze ~zercg zagranicwyc
,
.
.'
.
56wny uczyw1Y więcej dla ~ropagandy stacJ1. rad}owych podalo leszczo w Posportu lekkoatletycznego, niż długole- nfedz· ałek sensacyjną wiadomość 0 fetnla żmudna pra.ca. D~ść powiedzle.ć, że nomenalncj Weissównie i Jej niezwy~eś'5 o tcm, ze eissówna startować kłych wyczynach, Radiostacja n~emi~cł
.
·
będz·e na zawodach lekkoatletycznych ka w · . ił
• yraz a przy~uszczen 1 e, ze We..
.
.
w todzl stadJon LKS~u był w pon•edz•a ssowna będzie na;większą reweelacją te
lek w 1o<Wuach po.POłudnlowycb zape1„ I g<>roczn.ej olimpjady w Los Angeles.
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tysięcy

emigrantów z Kanady

wraca do R.osii sowieckie;
Moskwa. 18 ma:ja.

· (Telegram

własny) .

• (t) W 1llajlbl~ższ1ym cz.asie ma 'l>l'Zi°YbYć

oo

Rosji sowiieakiiej z Kaina!dlyi 10.000 reemi1girarntów, którzy ziawdlniimi będą w
sowmook~im a>rzemyś,le leśnym. Do Kam.a.dy wydeilegmvan~ ziostatH specjailinii wr.zęd
nicy., kitórzy Za!jmuJą się trainsiport:em.
Sowi1e!ty prowaidlzą obecndle wielllką
k.armpanję w Ameryce wśród! rdbotni!ków,
mmawiając ich idlo wyja?Jdlu db R.osjt,
. Wsllrute(k trzęsienia z.iiemi kalilal Korync:kł
gdlz!De mają natyohmiJaist otrzyunaić 21aW porc11e New Yook'lll wybuch! w tych dniaich kafastrofaLny pożar, który z.ni-- w Grecji zostaił znti:szcz.ony w takim stopot·litlldlnJilellrlJe:.
1
~•ey~ł•s•re•re•g~~-k.ów•i•s~tj~~ó~w~·~p~~~~~~i~ia~ł~w~~i1ira~~~l~~i·~i~C~uim~n~d~~---·I·~~~~~~~~~~
•
z ni.ego olkrętom. Naiprawa kainalu PiOtrwa:
1

Gigantyczny proces
w Turcji

n!Do X I " n

przez dił'ugi

d Jl(pomj

Prokurator żąda karv Amierci
dla 135 osób
(Tetegnm

•%merouu
ECOJOIDJer

Staml>ul. 18 malja.
własny).

CZa5.

.

(t) W .Aidlaimiie r~cząl się ~lbrzymi 1
Procets uiczetstn:Fków osrta:tniego pow.stand~

1kit.t.iti<fr)w. Na ławiie ookrurl,pniyci} U!Smrlło
192 oskairronyoh ikiuTdlów.
Prokulrator żą{fuJl dlla 155 osdm!rżo,
.
~h kary śmierci„
Wyir~ ogtOSZIQlny będ1z.łe w d!nlirt1 <11-LiSlilejtszym Nie u1eiga wą·ł;pil:ilwoścl, fJż sąd
iprzychyili s:Ię dlo wn'iioslk'.w prOllruraoora.

Demonstracja
przeCiwnik6w prohibicji w Ameryce
· New-York, 18 mada.
(TelegNlllll

własny)

{t) WcroraJ oobyla się d!emonstracja
ulllicmia przooi'Wll11ilków prohib!oji. K:illka. _ tyisięcy Qsćfu. 'IJII11)elsziło pr® iulllice,
nWsąc

tran.spa.renty z oopisami:

Mtodiy rechnlk anogiie1'Skl Cbaiprnan

„żąda:

tlunt.1k, który calll«>Ostatni samolot słynneg<> konstruktora Dorniera, Do X IH", prziedislęwzfąt g1.- wicie tluml huik strzalliu rewolweru. T~
ga'Il.tycz:ny lot naidi Alpami. Lot trwal 2 i pól godlZliny i odbyli się bez mrzutu~ miik ren może być zast-0Si0wainy równieź
do kairabip.ćw ręcmych i maszY'llowy~.

my znresiienila prohibJJcJi i natychmia;stc-

wego Wil)rowaidlzJemiia dio. spr~ ~iwa
i l:rmych nJileiSz1kQldlHW'}'1Ch napojów aJ!lkoholowyoh".
W pochJoidlme braJt wd!z.W btmn~strz
NelW'-Yortk:u, Watliker, który - j-.:tilc w.Dadkml-0 - jest piizeciw.niildem prohilbilcjlii.

Ojciec
zakopal svnka żywcem ·
K.openhaga, 18 imaiilaJ.

{Telegraim własny).

~on..

struował W'Sąlaniaity

Ina burza
Katastrofarun„lg.
Berlin, 18 maja.
Nad Niemcami środkowemi przeszła
wcroraj wieczorem olbrzymia nawalnica, połączona z oberwaniem się chmury
W miejscowości Giils pod Koblencją,
woda zalała mieszkania ~ domach niżej położonych oraz piwnice. Dwa budynki mieszkalne i kościół zawalHy się.
Pięć osób utonęło.
·Z innych miejscowości donoszą o dal-

I

mondersrtwem, dlakcmainiem przez r.olmtnika rolinieigo w 1P10ibliiż1U milejsoow00ci ttorsenJS. Rabotniilk ów po urod!zenru iprrez
~ego ŻOilJę syU1a, Ż'YlWcettll ziaikQPall' <llzdle:c~

nbrodlnffia rosita~a wYkiryfa !)Jlr.Ziez w~
śn1i.aików, którzy praoowaili w polu. Be-

stj.ail.Slkiiego ojca oraiz matke airesz.:towano. Ojou grozi kaira śmierOI.

d b
•
L en1ngra
ez
z ap aIe k

szych ofiaraeh w ludziach. W całej oko·
Hey rozbrzmiewają dzwony, wzywające
na ratunek. Grad wielkości jaja kurzego
wyrządził nieobliczalne s·z.kody w winnicach, na polach i sadach. Zbiory zniszczone.
W Miihlheim ofiarą p0wodzi padło ·
kilka osób. W pobliżu Andernach wywróciła się na Renie łódi, przyczem. jedna osoba utonęła.

Litwę
Kowno, 18 mafa.

z

-

•

:Ron1ans :fiCn10.,.,u auto6toerarie•nv c:•lo.,.,iefio
flfóru podst~pnie son1ordo.,.,ol !J"res. ~rondi.

-1

(Telegram własny)

(t) Wa.Jicllema1rais ołtzymal zezwolenre
na wyja:zd i w najbliższym cza.sile udla.

Się dl() Berl-Dpa gichz;fe zamierza poświęcić
siiię pracy 1DU1bHcystyiczniej.
Pozałem W aldierrnrrns m'J)'iisall jm
cłwte książiki, mal·ujące <Jlbeonie stosu'llki
n:a Utwie, które będą wyidlaine w Niiem-

I-

·D r. !10,.,el §oreuło"'.

g

Waldem a ras opuszcza

Zabic:l I ranni.

Domu

(t) Dan1ja poru!SZ<ma j~ oh:y1dlnem

\Il łłiemczech.

ezie.eh.

~

Ja„. Ja ją zabUaim ... To jest n!lemozliiwe.·. A jednak - ja ją .z.aJbHam.„ Dla:czego to uczynilam? _ Idę zameil. diować
po)Ji!cj~ (biegnie sz.ybko w kiie.ruintku wsi).
·.~

Slońoe wschodlz,i.
.Przeiglą.d.a prz,ez d•rziewa i patrzy na
krwawy obraz ludzkich namłętności.
Ptaki · bu1d1z.ą się, ćwie11kają i giotu!ją
.
sLę do widkiej podlróży.
Las d;ziewtczy jest senny i trllg'Jii.sfy.
Wiatr jesienny porusz.a ma•rtwe liśde, które mięk'ko opad'ają na zii1emię,
Paweit zid1rętwiaty sied!zi nia ipn:iltł
Ubkwi~ oczy wda1l i mówi:

mi wyimyślaJ'a, jam tego ni.ie slyszat
Paweł: (z.:afylka Jej uista ręką)
MiJlcz . nie śmiled obrażać mojej przyja- St>a:liltaś· kvlka rozidiziaiłów mojej powiefatalna gospodarka w trustach dóllk:i. Oziego ohoe•s'z jesz.ezie - przeciJetż ści - a ja odiczmtfem to boieśnie. N]gdy
cl ipowiedlziłatem. A zireszitą, Sasza, z.ro- mnie nie Z1roz.uimi1a.łaś i nL~d:y mnie nie
sowieckich
ZUJm - nLe jestem talki zly, za jakiego zromtlmiiesz. Dlatego odchodlz.ę. Żegnaj,
Leningrad, 18 mafa.
mqiie uważasz. Każ,dy, kto mtllfe nile ro- Sa:sz.o.„
'
(Teleitram własny)
(Odchodzii. razem z Wierą). .
(t) W Leningradzie daje się odczu- Z?miie, 1!11~ mn:ile ź~e osącL'Zić: Iesrem
Sasza: (vuipełnde zideronowana 1 wśde
wać brak zapałek Prasa sowiecka z meszczęsl11wym .1idieaJ1stą. W zyic~u ml'.
tego powodu bije 'na alarm i twierdzi, g~ być ty,Lko ~1erwszy, ale ni~ ostat~1. Ida, Illic nie rozuin:iiejąca z pr~ówienda
. d iero obecnie wyszło na jaw jak NDe mogę t~ zyić ·P<>. dirobno!llres~czan- Pawfa) - Chcecie mnie ogtup1ć wasze~adl~!..ie funkcjonuje cały aparat g~spo skiu •. s~aro, Jalk ty. N1•e nad1a.ię si~ę d·~ mi mąidremi · przemówiienfami, a późtllfej dl - Nie je~te!TI cz:ł~wi~:Idem. OdsremaJ'zens•twa. Jes1rem airtY'stą-poetą. And kochać sre razem. Myślicie że ja, głu- •em od lwd:m w l~s dzi~iew1cz.y - ha.. ha,
d
je~t ~alżeń~tw.o ~ d!~ioeci, ai~i !11illość d10, k;>- pia c!Jziewczy.na ~Iejs~a. nlie maim duszy! ~a.„ ?yin zakonmcy„. J.est~. idieal~stąar8%·k zapatek spowodowany
. db lstwem ze strony trustu zapał- b1e,ty me mozie m1 .przymesć szcz,ęsc1ia. NLe -:- to wam się rue udia! (Rzudła się .Jeg;i;ai, kultu~. W kulturze me .~nai~dlll
~~~ne~o który poprostu zapomniał na- Jed:ynem s~z.ęściięm mojem ·w życiu jest za odch-o'diz.c\·cymi. Naig1yim mchem Wy- J'~ ~ię szczęś'-;ia· . Kultura rozw1ii: s.1ę ł
destać ' transporty przeznaczone dla Hteratwra - dluch twórnz.ości poetyakiej. dioby1ła z zainadirza ostiry nóż i wbiła go ~mtzie.B , Ale Wwi:elkim losem, ~sz,ec~sw:~!a
CZ10WDCl!\.a
ies • d og.
a na
óz' 1. p-..:l·
iU"'a "·
'""""oe w1·~,
. . szcz.ę- w ""''
. ~nśmy w zy.c1u
. JieSJLoe
, . rne
My, a•......
B
· szczęscue
· 'ł 1eczine
r
QIUJ
'"
· "" ·"'
"'' J ••• Odr"'
u.rSCI,
Leningradu.
1
z.r.aJ uie s ę w wierne w. og.a..
.
.
Liczyć się należy ze zmianą na wyż- śliwi, żyde na-s nie łrocha. Jesteśmy s•zyj.ę Pawla).
J~tem, szalony, pomewa..z chcra1t:im
. - :reraz d~ mme ~ialezyisiz•. teraiz .nDe.
szych stanowiskach trustu zapakzane- szcz.ęś-\.iwi tyiliko wtedy, kiied;y tworzymy. Oto j•est naijwyższe, najbafldimej uc11e'krniesz. MoJa wspotzaiwocLni1czka iest przem~ną.c za~adikę. wszystkiego, Chc~
go.
łetp w~dz1eć zywego B-0ga: Tak kaze
.
i1diealne sz.częściie. Poniieważ sto~my po- mairhya. łia-ha-ha ... · ·
na·d żyiciem. Tylko artyista może zroz.u- · Wiera: (chwyta się za przedlzilura- Bog bezczelny rozum J.uidiz,JG.
Pawet płaikaił i tę.sknit
mieć a1rtystę. Lark zawsze go będzie o- wioną pierś) - Talk.„ problem.„ jest rozrłieście pomoc
Byi.ty to w żydu Paw ta f'ZY ostatinie.
S1ka.rżać. Ale artyśc) rriie obawiają sLę. ,-wiązany'.„ (paiO!a i umie-ra).
najbiedniejszym! wyimku la:i'ków. Mają . zbyt gtę.bok.iię Sasza s'J)ogląda błędnem okrem na
KONIEC.
d:usze' i zibyt czułe swmi1eni1e. Ki:eidyś ty . swój krwawy czy.n:
~~~--~--~~~~~·~~~- -~~~--~~--~~~
la wydawce i druk.: Wydawm~uvo „Republika" sp. z ogr. od~ redak~o1 odpowiedzialny: Jan Grobelniak, Lódź, Piotrkowska 49.
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