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wysokoś~

2,000 metrów, bijąc w ten
1 posób światowy rekord
lałnl.czy

dla kohiet.

Tragiczna katastrofa w ·Łodzi.
wóz na .przejeździe
przy ul. Nowo-Pańskiej.

Pociąg najechał na

Jedna osoba zabita, druga dogorywa,

kolejo~wylll

trzy-ciężko ranne~

kt6regi> stwierdzono olbrzymią ranę osób, powracał do miasta z transportem Jnia była tak pOlężna, że wszyscy pasa•
Łódź, 11 marca.
około godziny 10-ej brzucha, został prze~ieziOny W' stanie drzewa. W chwili, gdy znajdował się na żerowie wyrzuceni zostali. o kli&anaście

tgr) Wezorat
wi~czór, dyżurny lekarz PogołOwta Miej
skiego zaalarmOw~y z0stał wieścią · o
s~rasmej katastz:ofie, która wydarzyła
stę Dta przefeźdztie k.OlejQwym przy ulicy
Nowo.PańsWej..
Przybyły na mfejsce l!YP8dku dr.
Frank ujrzał wstrząsający widok: na to.
rze k.olejOWym, w kałuży krwi, . leżały
1

przejeździe 'kolejowym w Retkini, z bły metrów od miejsca katastrofy. Zdrołaliś"'..
skawiczną szybkOścią przejechał pOciąg my ponadto ustalić, iż nieszczęśliwy tei_
osobowy ze stacji Karsznice ® Łodzi. wypadek nastąpił z powodu n.iezamlmię _
O zatrzymaoiu pocią.~u nie było już mo.. cia szlabanu kolejowego.
że w6z, wiozą.cy pięć wy, Wóz został rOzbitv, siła zaś zderze·
------------===----=====~

beznadziejnym do Sźpitala miejskiego.
J>ozostałe trzy osoby, znajdujące się na
wozie, Odniosły jedynie lżejsze obraże. ·
nia cielesne.
Okazało się,

!f#~::a~,: Siła

1

zbrojna faszystów francuskich
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CUS a za D0J arIDJl prywa ne1 n1e pOSia
~ę. iu~ uratować: st~clzono ~ niego
·
smterc wskutek pęknięcia czaszki. Dratła ofiara Fryderyk Gralnik, zamieszka-

ły w Locki,

pny uL Podmiejskiej 5 u

tallll!••••lllill••••lillllllimi'•
·EliktrycznośC ,i gaz
· Nowe instalacje na u,llcac.h .
Lódi. H 'marca.
,
_I

Cit) Ce!Iem p00Jniesi1enlai bezipieczeń·
stwa -na ul.iaach, które dotąd nie mają z.u
pelnie oświetlenia, w naJbliliisLym czasi·e
zairówno elektrownia jak i garownia
rozpoczną prace nad instalacją sieci oś·
wietlen..~wej.

1

Elelk1tlrownia ma wy1ronać oświe·tle·

nie na 5 kili011I1et:mch UJ!ic. Zaiznaozyć na
leży p.r.zytem, że w rolku ubi e·g lym nie
przybyly nam nowe insta.ilacje eł·e:ktry
czne na udkach, ponieważ roboty te
skoncentr-0wane byly w partach miej·
skkh. Poza tern s,zerng uilic otrzyma
i1
wzmoicnione światło g.a!Z()we1

rtowe

przedsiębiorstwa

uruchomione

będą

w

Łodzi

1
Lódź, 11 marca.
(it) Mimo kry1zysiu i zamykania sze·
regu przedsiębiorstw, w ostatni1Ch miesiącach notujemy iprośhy, kierowane dlO
wydzia.f u przemysfowego I instancji o
uruchomieni1e nowych zakladów prze,
myslowych i handlowych w Łodzi.
Wc:z.oraj odibyfa się rowraWla komisyjna w wydlz:iale- p.rzemysfowym, na
kitórej postanowiono zatWiierd1zić 10 pro
.iektów nowych przedsiębiorstw: 1 wy·
twórni lodów, 1 fabryki rękawiózek, I
fabryki wyrobów dzianyich, 2 fabryk
swetrów, 1 tkalni, 1 snowalni, 1 nawijaJ!ni, 1 zaJlda;dJu modielar'sikiego i 1 zaikfa·
du tokarslkiego. - Część bezrobotnych
znów uzy~ka pracę. .

J d
• k
P rzec1w o p a ze
I

wypadk6w ulicznych

siłą 90 tys, ludzi, z oz~o w Pacyżu Zlla;Jduje &ię 6 tyts. Ludzi, ,,bo.jćMka." tego u·
grwpo:wan~a ma 10 ·tys. Cll.ilooików.
Trzeicia w.re1S1Z:ciie armja prywatna, ~
,.;CJISitająca !PO-d zwier2:1~nii<c·hw-etn znanego
fabrykanta ;perfum Piotra COtyJ licay
180 tys., z k!tóryoh 80 tys. z,am~ełSlz.kui~
w samym Pairytl.ti z nroh jed!n:a!k l)'tlko
_
póltoira tysi~ca jeisit uzibroij1ony1ch.
Or;gamza;qja „Croix a'e Fer" je.st _ inąJ
portężniegszą, ~1'1ż s!k.Łaidia się u 130 tys.
!Troei.:snu 01upodeft 111 sqdsie "' Ln,;ftu.
członków, z kltóry.ah b1ilsik<> 100 tys. jest
uzbrojonych. Tak więc og6Jne siły bOjo·
upadł. ·
Łuck, 11 mare.a.
Gibeon.i rzucili mu się na ra1t!Ultlelk, po· we prawicy katt11ouslkiieij abHcza się na
W wy1dziaile cyw~lrnym sądu okrę.goweg10 w Łuciku wydirur,zył się t.ragiczny czerm weLWMl·o lekarz.a. Obrońca zmarł 450 tys. ludzi, z l<1bóryd1 CIOII!Jadmniej . piąta
po kiJiku mmutrucih a pm)'lbyły lekairz c~ę.ść może być '2lmob~1i!zQW1a111ia kwżdeij
.
wypadek.
1W ozasiie posiedzenia są:du, JPOd prze d:r. Gr~ffel skonstat0waił duż śmierć z po ohwtlili.
l ety, te Cf'obc de Fer,
Za,znaiozyć na1
wod!nfotwem wfoeprezesa MY1Szkowskie- wodiu aitaku s'eroa.
.A!diw. .WaohnoW1&ki był ~eści;eim pod- .A!otwon Frainrcaitse i U~e Frra!lllcai1s1e z;wi,ą
g·o bronił ostka,rżoiJ..ego 58-letni aidrw. Jan
zaine są z s>Cllbą Wtgainiiza,cYlinie ba.rdzo
W.aohnowsikii,__ przyibyily na tę il:'OZ«>·rarw-ę p1rotkwafora Silmruipsk~e~o ·w Lucku.
śdśte . .
wy
W.aiahn-owiskiego
arcliw.
Z1gon
Naigły
Wolyńsik~ego.
Włodz.iltn:ier.za
z
sipecijarlniie
iwaritość lb0lj1ową -w
J eżedi chodzii
Nagle adw. Wachnowslci. zachwiał się i woła.tł w mieśdę wielkie porus:zie111ie.j1akiał&olwliieikibą/diź ruicha1ah ~ołe1c2.lllych;
to eroix de Feir posltatdia gą rw 111a,jw:iękSIZ~ IS'bopni'u. Wembuj.e oma s,wyich sitiro.riników rz: JPOśród oficerów i podołicerów "
.
'Włoś,;if;ielenieru«:flomoś.:i so6ief!ojq o posu.:zftł:. rezerwy, oraz kadetów i studentówl 'Wtoi~:.
Łódź, 11 mall"<:&.
dnej striony podniesie słę poziom sanitar sziczeigóln,ie srZkoły pod%ecihniomej
c~. Mimo, d,ż D0St to or,ga~
Saiint
skotwaj
(it) Jalk: ia'lę d<YWia<dujemy, właściciele ny miasta, •przest'aną trapić ludność cho nl!za,cija W IZ1aJSa!c1'z1te cywńiLna, credJnaik p0td.
w. ł. o·Jzi poistanowili roby zakaźne, a z dru~iej strony przy brzymuije ona haii:dz.o żywe stoiS1U111ki z airnieruchomości
zwrócić się dlo funduszu Piracy. 'L prośbą robotach kanalizacyjnych znajdą zatrud
mją ~ nieomail w ikaad.tym odctz&erle wojo dodlatlrnwe kl'ledyty na przyłączenie ulenie liczni bezrobotni·
!l'(Olsii1a1dia swyoh aiMywnych Z!W'.O
stkOfWYIIll
W sprawie t"l wysrany będzt'e w bie
domów do sieci kanalizacyjnej.
!kJtórzy arciZ!kolwiek nie są o.fi.•
l~ów,
Wlłaścicie.Je ni,i!:r.ui;hom;}ści motywu- żącym tyigodinlu specjalny memorJal do
cJ,ailin~e g~j ozlOIIllkami, 1bo i·eldnaik ruczynią
dy·
do
tego
od
ją swą prośbę tern, iż sami nie posiada· Wwrsza.wy, a nie,za:leżne
W1Szy1Stko, alby orrigrun:izatji „Bm-z"Y!Ża" zae odpowiednkh :funduszów na rekcji fundusz.u P.raicy udaje się dełe pe'Wlnlirć iZ.wyic:ięSltwo. N~e itri.·eba p 1"zy:po·
ją o'becni1
masowe kana!iz'lwanie ŁQ<lzi. 'Jest to gaoja zrzeszeń .właścicieli nieruchomoś mi111ać, że na cz,ele taj oJ:iganizaioj'i sfoi
! I i .
.
ied1nalk: sprawa ban.lzo wa:żna, gdyż z Je cl
cieisiz~cy s1 ię wi1e'lką IPOIPU1l1 a1.tiili01 ścią gene·
rai11Jsimuis iWeygand.
Obo są siły it. 71W. Francji faszystow~
skiej. Siiły łe, to Jiudz:ire prrzeważnie mf\Q•
dlz:i., fanatt-yicz!n~ i i p<>siadaijący W}'SzkOlei
okradała
nłe wQ}skQwe ~ględde sportowe.
Jaika ~est llilaziabność i oriJ!a1n:izaoj1a Je.
'.
Na ·t o 111JilM me m.oże dlać d.a~ej od
włcy?
jerów", reknatowełe się w lwłej częfcl powii!edmr
Inowrocław, 11 marca.
. r::q, ~dytm r .ruzdie stwiiterA:ł:ziM na
(W,e1k) - Na magisbrali wę,gtoiweg Her· z kobiet.
lewica żadnej - annji prywatnej
te
~.
Na Im~ ko[ejow~ Jaindlkowo-07.iiiamo· nie pOsiada.
by Nowe - Gdynria, n.a teren1ie Kuj:aiw.
Ollocbń tytl ko o to, daiki był
grasowała od dlłuższeigo czaiSIU d<>brze w.o, all:'esmowa111 0 PeiLa~ę Cho6111ia.oką on,z
DraJOiJs\k t afaJk klasy !'O•
e'Wle!llil1Uaiłn1ie
by
zorganizowana nieuchwytna szajka zto. Józ.e.fa i Rozai~ę Parlików z Palkości.
Na Iinjti fooWll'o·cław-Jao&owo, przy· botDiczej .i jaki udział w tem wzięliby
dziejska, speicijaddizudąca &ę w kradizie·iirzyimano illia gocącym uctytnllw kir.aidiziiie- k:Omuniśoi.
żach wę,~ z pociągów t01Wairowyd1.
~adizliooy węgiel . E\P'flZeidawaino po ży Jadrwńigę S~lrną, Fral1lidszikę Kainie·row iiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiii iii
ni,ezwykte niiisldch cein1a di w oikoiliiicz.nych siką, Ne1poimucynę i ~ę W~tlmW1S1kie z
wioskach. Ozfo.n.ikowiie teu szaijiki zaante.sz- Palk91ści. Pcmadtto airesztowaoo: n.a linji
'I
kiwaili w okolicroych miaistecizikarcih i by- kolegoweq Chełmcy-lnO'Wlroolaw kall:'a111.e·
, -- ~dessa-Nowy Jork.
go już za kradzie~ węgila koleqQ!Wego Anli ze sobą stale w kooita:kcie.
Moskwa, 11 marca.
f
Zair,ządzona wJ.eJika obława po1lńicyijna, taniego Cere1skie,~ z Paikoiści.
k.omun~kac:ję
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r
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oisadzonoWszystkkh a:res.zitowa111ych
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I „CMlleloits du Roi" są uz.br:o~eni wz.gię·d·
Paryż, 10 marca.
Lew.ile.owa praSta francuska publikuje nie wyszikoJ.ealJi wojskowo i znai·dują &ię
t. zw. siły żbrOjQe prawicy. Okaruje się,' pod kiie.rownfotwem pOlliit)'icznem „Acition
że 0I1gainiilzacja bQjowa „Camelots du IFrancaise".
\ Druga <0rJZ.;i:.nisacja „La Jetm1i~1).;,e Pa·
Roi'ł licz1 60 tys, ezłook',óiĄ . t:· ó.tJ'ph
1200 znaijduje e.ię w Paryżu. Człookowie tr1qtique" ro~0trządza w całym k.raiju

.Adwokat

zmarł

na sali ·sądowej

Kanal l·zowani·e domo" W.

o

1

1

DRDźnEJ SZAJKI
CZBbE
ni\
KOBIETY
wagony towarowe na lin1·
która

I

Herby Nowe-Gdynia
1

Lódi, 11 marca.

(kg) Ostatnio władze zanotowały na
terenie naszego miasta kilka śmiertelnych wypadków przejechania.
W sprawie tej, jak się dowiadujemy,
władze bezpieczeństwa oubl'ilcznego
zwołują konferencję dla - omówienia
szczegółów tej kwestji i sposobów, maJą1.-y eh na celu zap-0bieżenie podobnym
wypadków na orz-vszłoś·ć.

Komunikacja okr.::atowa
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Oziwactw a sły nne1· arty st k1·';;J;i;;~
wo1skowa, ·
6

Sarah Bernhardt sypiała· w łóżku w kształcie trumny.
Za k u li sowe awant ury. - Krokodyl upity szampanem.

a dopiero potem mattefistwo

„Przegrany" z Lidzi. - Rodzice
Pana mają zupełną słusznośc twierdząc

wprz ddzień realizacji jej pierwszego fllmu t~1~ih~'.~~:~:~~::~:;J~~l1
rł
zm
Wlelka tragiczka
się
rzeźb. kształcie
również wystawę
jedne~

z najznako
(lu) Pochodzeple
mi tszych artystek. francuskich otoczone
jest mgłą tajemnicy, ~~rab Bernhardt
zapew.nlata, że dziad . JeJ bvł hol~nderb bk
sk1m lekarzem ok 1 t
: u is ą, a a a .lecz.
~ark1zą de.niela Onevłlie,
francuską
• t
dowodów zadnych
. st.aw11a
orzed
.
prawdopod~bnie przedstaw1ć me 1!1b~ła. AdnotacJa, d?tycząca Jej wstąpienia.
do
. . kottserwatorJum paryski ego, gt osi,
1i. Jest
. ona córko~ Julfl,: Bernh ardt• „berhnskiego po~hodzenia i modvstk1 z za·
wodu. Moihwe, te Ju!ja Ber~hardt mi.a
ta coś wspólnego
. ~.m1. Iecz me
. . . z mod
w tern ~>:1aJmmeJ tk~ita JeJ moc. Mat~a boskieJ ąary nalezata do tvch nielicznych kobiet! które s.tanowilv o charn.kte:ze. Parvz.a ~v epoce vrzedr~~u~
t
salonach b•'w
W 'ei
bl1kansk1ej
r a 1 J~'
• •
kfi goście opr.ó~z bog~tych przedstawi·
c1~li franc~sk1e1. burzuazii tak z,na~o„
m!te. osobistości ówczesnej eook1. Jak
~„. mil Doucet, ®r.ektor. s~kołv sztuk
p1ę~nych oraz. ksl~zę ~orn1e, svn króle~ ei łiorten.sJi i „?rat Naoole.ona ~II.
K-:~żę Mornie wlasnie, .człowiek me~\\}kle su?telny, pora~~1.t ~arze pod-..zas nudne1 narady famtl1Jne1. aby wstą
pił.a na droiię teatralnej kar)ery t rada
ksiecla z.adecydowała o feł los~e.
, 1J~!ęk1 protekcji pana D~u1.et a przy.
kto Ja do szkoły teatra~11e1. dlikąc:. dostc;p był bardzo utrudniony, oo prób-

trumny.„ Sarah Bernhardt w
swvch
tam
W Kopenhadze artystka soowodowa tym czasie bardzo wiele rozmvślała na
fa Incydent dyplomatycznv. Podczas temat śmierci i marzyła o tem. by być
pewnego przyjęcia poseł niemiecki pochowaną w jej majątku ziemskim
wzniósł toast, wspominając przvtem o w Bretanii...
Żyją dziś jeszcze w Parvżu ludzie
Alzacji i Lotaryngji. Sarah Bernhardt
- l nletylko w Paryżu - którzy paodpowiedziała innym toastem:
- Dobrze. wypijemy za zdrowie miętają Sahrę Bernhardt z ostatniego
okresu jej życia„. W pamięci tych ludzi
Prancji, ale niepodzielnej:::
w Ameryce zwołano w iednem z pozostaną nazawsze jeJ niezwykłe kremiast wlec matek, które obradowały acje, a zwłaszcza cudownie za$!;rana ronad przedsięwzięciem środków. które la księcia Relchstadtu - Orlecla„.
miałyby uchronić Ich synów od złych · Ody przed dziesięciu latv Sarah
Bernhardt grała jeszcze role Orlęcia,
wpływów tel kobiety„.
W innem mieście amervkańskiem trudno byto w niej rozpoznać dawną
powstał skandal z tego powodu. że Sa· Sarę„. Sztuczna noga zostepowała jej
rah kupiła krokodyla I upiła llO szam· amputowaną kończynę, twarz pokryła
się zmarszczkami, tylko oczv błyszcza
panem„.
ty jak dawniej i talent jej bvt niezniszroz
incvdentach
tych
wszystkich
0
pisywano się szeroko w catei prasie czalny...
w przeddzień śmierci Sarah Berneuropejskiej. Lecz artystka koiła sobie z tego wszystkiego i wróciła do Pa- hardt podpisała kontrakt z wvtwórnią
ryta, przywożąc ze sobą 6 młlionów filmową na pierwszy fllm„.
Umowa nie została jednak zrealizo.
franków„.
W Paryżu „boska Sarah" .otwiera wana spowodu śmierci artystvki„.
Przeszło milion osób odorowadzalo
dla wszystkich literatów i ooetów swe
salony i wprawia wszystkich w zdu- 1 Sarhę Bernhardt na miejsce wiecznego
mienie swemi nawpól - meskiemi stro- spoczynku ... Marzenia artystki nie spefnity się ... Nie pochowano lei zwłok w
jami.„
Damskie pyjamy były wówczas, o-. majątku bretońskim, którv dawno Jui
czywiście, wielką sensacją... Niemniej-: zostat sprzedany z licytacji, albowiem
sza. sensacie · wywołuje Jei łóżko w 1 1 iei milionów nie bvto łut nawet śladu.

stanowisko Pana narzecz<>nGf. Jekocha Pana naprawdę i jej uczucie
jest szczere, lS·to mlesłeczna rozłąka
nie zawały na szali Wasze20 szczęścia
Jeżeli zaś chce przyśpieszvć Wasze
matżeństwo jedynie dla do$!;odzenia
własnym ambicyjkom, wówczas powi·
nien Pan bardzie) krytycznie przyjrzeć
Przecież jeżeli
się swej narzeczone!.
jest ona rozsądn°., panienka. to sama
zrozumieć, te utrudniłaby Panowinna
I'
nu niesłychanie Jego obywatelski oho· przyśpleszafąc date jfubu. Jak
wiązek,
bardzo . źle czutby się Pan w wojsku

Hyo nnłY"O"'W~!!'!lny przez oszustów

'lł~ś~~~o cre~e~~~~d~ p~~::i:
~~1~~.
łam zostać przyJaclółką na odległość,

haiki
~;~n~~t:~~a~o~~~~~ed:~le~Y~~~
W sierpniu 1862 roku, Sarah. mając

.

/J.

żeli

mając tę świadomość, że oozostawlł
Pan bez opieki mtodzilitka małżonkę.
Na kaprysy nie wolno Panu zwracać
uwagi. Jeżeli kocha Pana naprawdę
jej grotby zerwania narzeczeóstwa z
tego jedynie powodu - są niepoważne,
jeżeli zaś skłonna będzie naprawdę zer
wać z Panem - będzie to nailepszym
dowodem, że nigdy nie żY'Wila wzglę·

dem Pana poważniejszego uczucia.
,.Dwie Lodztankl''. - Drogie dziew•
czynki z doświadczenia wiem. te listo"'
ne zwierzenia są bardzie! szczere ant·
żeli te, które następulą w bezo<>śred·
nfeJ rozmowie. Uczucie wstvdu właści·
we każdemu człowiekowi wystepufe w
stopniu wzmożonym tylko w obecności
innego człowieka. Wstyd zaś często
wtłacza nam napowrót w krtań słowa,

przyJacłółką którą się czute. która Was
i
ó
•
lat siedemnaście, debiutowała tta des- Ł
rzykrołn1e stracił sw l cały matątek.-Dz :rne dzieje szkota, lubi 1 którą motna polubić. ale _ nie·
kach „Cotnoedie·Francaise„.
widzialną.. Jest to jedyna przyczyna
który był „ideałnem medjum
Stawa nie przyszła jednak odrazu.„
której muszę odmówić Waszef prodla
czekiem:
(z) Angielskie sfery lekarskie zain· który wyłudzał odeń czek za
Znakomity krytyk Sarcet, którv pótnlej
star się, Jednym ~ najgoretszvch wielbi· teresowafy się dziwnym wvoadklem. zastapif go po pewnym czasie trzeci śbie bezpośredniego porozumienia się
• clełF JeJ- talentu, krótko zaznaczył w Pewien !lzkot nazwiskiem f'uhon trzv- polłeJriatły fYJf.. byty przestęoca ~tY- ze mną. Natomiast listy Wasze orzeczy
swej recenzH, te pani Bernhardt t>Osla· 1krotnie Jut w swo)em życiu tracił cały minalny, który zdotat wmówić Fulto- tam z wielką radościa i zawsze starać
da ufmufącą aparycJę I bardzo ładnie swóJ mafątek, wyłudzanv od niego nowi, iż jest „ofiarą sprawledllwoścl''. się będę odpowiedzieć na nie w myśl
„Niewinny" kryminalista rootat tak da- moich przekonań I wedłusi: wskaz.6wek,
deklamule. „WłeceJ narazle nic o nłeJ przez oszustó,v.
-nie motna powiedzieć" - brzmiał kod I Pulton byt ongiś bardzo bogatym Jece opanować wolę Fultona. iż ten o które mi dyktu!e moJe serce.
„Cygan" z Sylwerka. - Cvganlecowy ustęp recenzU. Aleksander Du- człowiekiem. obecnie iednak _ poraz mato nie zapisał mu reszty swego ma·
niedowiarku Jeżeli Pana Luśka twiermas - starszy z właściwa sobie uszczyp trzeci z rzędu - n.askutek hvonotyzer Jątku.
Na szczęście żona Fultona weszła dzl, że go kocha - to czemu doszu.
llwościa, opowiadał w gronie urzyjaclół j skich machinacyj niesumiennvch osobte debiutantka ze swa rozciochraną, ników - rozdarowal olbrzvmie sumy. do gabinetu jego w chwili, gdv zamie- kiwać się w tern twierdzeniu nleszcze·
Pul ton nie jest bynajmniei człowie- rzał podpisać dokument. na mocy kf6· 1rości. SzukaJąc dziury w calem dobrorudą czupryną przypominała mu prze·
kiem o słabym i chwieinvm charakte- rego „przyjaciel" miał przejąć jego ma- wolnie wyrzekamy się radości tycia ł
wrńcona mlotłe.
Wkrótce rozpoczęty sie równie! nie rze. Przeciwnie - majątek swól zeo- iątek. Pani Fulton, która do tej pory stajemy się ponurymi hipochondrykami
unlknlone w takich wypadkach. zakuli- brał dzięki wybitnej eneridi. rzutkości nie zauważyła w mężu nic oodefrzane- na których fadna Luśka na §wiecie nie
sowe intrygi. Nieokiełznana. ekscen· iI sprytowi. Jest on wynalazca szere- go, dostrzegła wówczas, iż sprawia on bedzie chciała nigdy spojrzeć. Proszę
tryczna dziewczyna nie mol!ta się po· gu udoskonaleń, stosowanych z powo~ wrażenie człowieka 1>Uanego. czy teł sobie to wziąć do serca.
Drogie
Mała Zuzy w Gdyni. godzić z wielu koniecznościami teatra! dzeniem w przemyśle włókienniczym. znajdującego się w Jakimś transie.
nego środowiska. Soowodu łaklegoś Wynalazł również kilka drobnvch. lecz Wezwani lekarze-P'sychjatrzv orzekli dziecko, zwątpienie, które Pania opanobłahego nieporozumienia soollczkowała hardzo pożytecznych utensyłji samo- iż pomimo swej stanowczoścł. Pulton wało iest tylko chwilowe i po pewnym
Rłówną aktorkę, panla Natalie, I po chodowych. W młodym stosunkowo jest idealnem medJum. I może być Po· czasie bez śladu minie. Mieszka Pani
burzliwym Incydencie z dyrekclą mu· wieku. bo licząc zaledwie 30 lat - pia- wolnem narzędziem w rękach ~ażdego w tak pięknem mieście. że dziwię się
stowat fudton godność dyrektora wiei hypnotyzera. Szkot zeznał. iz czuje słe .TeJ smutkowi I chęci ucieczki od życia.
słała opu~cłć 1>rogt teatru.
Niema jednak te~o złe~o. coby na kleilo koncernu przemysłowego i posia· nieraz, Jak .,zaęzarowany przez żmlle Zb1lża się wiosna, a z nią lato w czasie
dobre nie wyszło. Cała prasa rozpisy- dał w swym majątku milion funtów ptak", lecz pomimo, iż zdaje sobie spra- którego tłumnie zaroją sie nadmorskie
wę ze swej słabości, nie ma sił z _nią1 plaże. W barwnym i wesotvm tłumie,
,
wata się na tetnat młodej „awanturni- szterlingów. ..,,
zapomni Pani napewno o smutkach, a
walczyć.
szkot
póki
dobrze,
szło
Wszystko
·cy". W tytn czasie Sarah uoraz pierwObecnie p. Pul tonowa pilnuje męża, mote I znaJdzłe odpowiednie towarzy.
szy poznała cudowną moc reklamy, nie poznał ·kiedyś pewnego • o·sobnika,
która potem nieraz pomogła Jef w ty- któremu począł wypłacać wieksze kwo jak dziecko, nie pozostawiając go sam stwo, którego brak daje się .Jel dotkli·
ty na rozmaite „humanitarne'' cele, w na sam z ludtmi, co do kt6rvch nie Jest wie odczuwać. Troszkę cieroliwości
ciu.
zatem. Wiosna jest iu:t bi:irdzo bliska.
Idąc w ślady matki. Sarałi orowa· rodzafu wydobywania złota z nleszla· ber.wz~lędrtie J'.)ewna.
kuMyzany. Pie~e~ chetnych metaU I t~u podobnych n~· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
młodef
ływot
drlła
iilliilllilllllllll 411111111111111111lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!l!llllll'!illlllilllll!lllll!l'1:!!1ll JllHl\lllil1llillllilllllliilllllllllilllllllll!lllllillllli
·
dzy fej nie brakowało. albowiem nie- realnych J)rzedsięwzleć.
Jut wówczas ofiairodawca zwrócił
znany ojciec złotył na JeJ lm1e w banku
sumę 100.000 franków. Sarah urządzi- uwagę na to, iż podpisuj~ czeki w sta·
la się więc luksusowo, nie szczędząc nie półświadomości; nie mó~t jednak
Obrazki z tycia zrujnowanego intelłgenta
równie:t pieniędzy na stroie. Jednym opanować tego i coraz wleceJ się ruJz pierwszych jej wielbicleH bvł hrabia nował. żona Fultona, nie robiąc mu
(z) Kryzys ekonomiczny pozbawił ka, począł go wypytywać. Gazeciarz
1Coerartłe, potem książę de Lhrne, z któ tadnych wyrzutów, stała wiernie u je- pracy I zdeklasował liczne rzesze inte- opowiedział mu smutne dzieje swego
rym miała nawet syna, potem kochan· go boku i gdy ten poraz pierwszy stra ligencji zawodowe), zmuszonej do ima- życia: był nauczycielem języków w
klem Je! był Richepln, Lucłan Guitry, ci•t majątek, pomogła mu stanać na no- nia się najcięższej nieraz pracy fizycz- gimnazjum państwowem. stracił pracę
a przez krótki okres role fe) meta speł· gi. Wl~rótce jednak z.nów począł się nej,
wskutek redukcji etatów, przez pewien
nial znany ze sweJ urody rrek Damala. krecić obok szkota łakf.ś „przylaclel",
Pewien nau~zyciel. budapeszteński, czas otrzymywał jeszcze pensję, następ
losu, został nie zapomogę dla bezrobotnych, a wreW 1868 roku Sarah Bernhardt po· • • • • - - - - - - - - - zmuszony przec1wnościaml
1azeclarzem ulicznym. Przed nledaw· szcie nic· Pozostawiony wraz z rodziną
nown1e ukazuje sie na deskach scenicznym czasem podszedł on do siedzącego bez żadnych środków do życia, zabral
nych, tym raz~ teatru •• odeon". Od·
samotnie w kawiarni pana i ofiarował się do sprzedaży gazet.
rai11 :.rah1 sle uluhłenlca mJłldzłeły P•·
mu ostatni num~r pisma. Ody ten wa- · Nieznajomy nabył u gazeciarza paczrysklef. Nazwisko Sarhy Bernhardt
hał się z odpow1edzią, gazeciarz, przy- k~ czasopism _i pożegnał go. Po uptyznane było w całej Ameryce, a nawet
puszczając, Iż ma przed sobą ?udzozlem wie 10-cm dm gazeciarz otrzymał now Austfaljj.
c~. powtórzył s.wą propozyc1e PO nfe- mlnację na nauczyciela jednej ze szkól
Tournee swoje Sarah Bernhardt roz
prowincjonalnych. Okazało się, ż e ta.iem
miec~u. włos~u 1 francusku.
poczęta w 1879 roku w Londvnle. StoS1edz~cy Jegomość, . który był wę~ ni~zyi:i rozmówcą jego przy stole kalica Anglji przyjęła ją entuzjastycznie.
gre.m, za~ntereso~ar się gazec1arzen:i· w1armanym był węgierski minister
Sarah Bernhardt przybyła do Londynu
1 zaprosiwszy do swego stoh- oświaty narodowej.
poliglotą
i własnym zwierzyńcem i urz•dziła ·

I

nauczyciel, który

był

gazeciarzem

~tr.

RATUJCIE OD SMIERCl 6ŁODOWEJI

RozPac:·z iwg lisi kohiefg, kfóro
nie 1noże znoleźt pro.:g

W codziennej poczcie redakcyjnej ,,ExO czem to świadczy? W każdym był ciężko ranny, spędził 5 lat na zeznajduje sł~ niemało listów, pochood ludzi zrozpam.onych i nie mo- razie te pieniądze uratowalv mnie wów słaniu na Syberii, zabrano mu cały mag~i:ych i:oradzić sobjc w dzisiejszych cięż czas. Ale raz jeszcze próbuję, może sta- ·jątek a teraz ja, iei?o wnuczka w
k;ch er. asach. Nie możemy listów tych dru- nie s!Je cud i znajdzie
się i w mojej Oj- Wolnej Polsce konam z głodu! Znam
kować - zapełniałyby codziennie cafy nu·
mer... Niekiedy jednak z głębi tej wielkiej czyźnie cz ł owiek bez względu na wiek, wypadki, że dla pań, które przyjechały
s~a r ei masy naszych Ciylelników dobywa pieć, narodowość, który ma serce i da do Polski bardzo niedawno i sa cudzom:; głos takj~j rozpaczy, że trudno go nie mi uczciw ą pracę. Są przecież ludzie, ziemkami posady jednak znalazły się,
nr:l y i o~.zy ;, choćby jako dokumentu chwili.
T aki Fst otrzymaliśmy znów wczoraj. Dru- którzy będą mieli możność wvratowa- gdy tymczasem dla nas~ polek, miejsca
nia mnie od śmierc i głodowei. Mam 28 niema. My albo konamy z głodu, albo
kuj-::my go w całości:
rrc~ : u ..
d.7.ącyrh

8

Roboty sezonowe w Łodzi
Przygotowania w toku
Lódź, 11 marca.

(lt) Jalk się „Exl}ress" dowiaduje, w

bieżącym tygodniu ~arząd mias.ta wko~

acy prace nad

budżetem

nadzwycza1·

nym ŁodlZii na rok 1934-35. Pon~eważ jak

wialdomo, budżet nadzwyczajny za:wie·
·ra sumy przeznaczone na roboty inwe·
stycyjne w Lodzi, po skończeruiu tych
prac za111ziąd miasta będzie mógt już za·
wiri:eć ostateczne umowy p·ożyczkowe
z Fundusz.em Pracy i o:kreślić wielu ro·
botników zatrudni się w roku bieżącym.
Inforrnruią nas przytem, że i1ość robotnik6w sezonowych prawdopodobnie
w tym ro'ku nie zostanie zmniejszona.Nre będą t·eiż zmniejs1rone Place, chyba
o dirobny odsetek w zwiąiku z nowemi
ube'.ipiecz.e niami spolecznemi.

lat, chcę żyć i pracować, a nie mam ko1iczymy samobójstwem i tern się nikt
już sił do walki z losem. Od pół roku nie przejmuje, bo to przecież dzieje się
k
nie jadłam obiadu, żyję tylko chlebem w życiu, a ludzie roz.czulają się tylko
Dgzu;rg opiłe •
i herbatą, choć i tego za kilka dni nie nad tragediami w sensacyjnych powieś·
~ w nocy dyroraią 211mtę'Puiące aipte~d:
będę już mogła kupić-Jestem więc już ciach, łub w kinie.
S. JankLe.Jewioza (Stairy Rynek 9 ), 1 ·. SteQkla
LimMllo!W'skiiego 37), B. Głruchoiws.kiego (Na.ruto·
doszczętnie wyczerpana.
Czyż ratunek nie przyjdzie?
wi·oZ'a 6), St. HMDhurga i S-ki (Głów.na .soJ, L.
Błag am o ratunek!
Zrozpaczona.
Pawł·~k~ego (Pie<tri<o·wsika 307), A. P1o<trow1
1.11.IDiiil
zinaadeelm
c mmmómiari"ii:vamlacllzymtaiwmpilomwastilallnliium'•••••••••••••••••" •klli
ieiifom(P•-0•mii·o.rS111k•a•91il)il.• • • • • • • •
"P'Rrt ••
a•
A

Je stem od dwuch lat bez pracy. By.
lam u rzędn iczką i zostatam zredukowan <i. Szukam więc posady od tak długie go czasu - wszystko naoróino ! _
Wszyscy dygnitarze, do których zwrac::itam sic; więcej lub mniej uprzejmie
od ma w ial i mi. Spotyka tam sie na wet z
odpowiedzią: ,.Niema Pani posady, a

I

z ·w afera erotyczna w Bydgoszczy

CÓŻ

ly" dygnitarz
na moje rozpaczliwe
mnie to obchodzi".
pyPewien „wesotanie co mam robić, odoowiedzial
bez namysłu: „Powiesić sie !"

czeZ~oożt~~m2b"i~od!~: do~~~~~~~~ je~!=

Dwaj kupcy zwabiali do swych

mieszkań

f?:11iamnica· skladóVJ

nieletnie

dziewczęta. -

btwione„. odmownie. Oczywiście. PoPonur~
kołon·1ałnych
s a c!ę? Bez protekcji?
U iUJlfl
E
Na moje anonsy w gazetach. o tern,
Byd~Oszcz, 11 marca.
cy, właściciele składów kolonjaJnycb, kupca Franciszka W., przy ul. Lubelskiej
że „zredukowana urzedniczka szuka
(sm) Nie przebr z mia ły jeszcze echa ściągają do swych mieszkań nieletnie lub do składu kupca Ignacego P.., przy
prncy", dostałam propozycje, o których głośnej afery kupca Sz., który urządził dziewczynki, w wieku od lat 11 do 13.
ul. Jasnej.
lep iej nie mówić. Płakałam, czytając te sobie dom s.chad;zek i zwabiał nieletd.e
Plotką tą zainteresowała się bliżej po·
Po upływie pewnego czasu, wycholisty.
dziewczynki, gdy oto znowu mamy do Hcja i dochoctzenia wykazały prawdzi· diziły na ulicę rozcze.rwieinione z 'Płoną•
A jednak znalazt sie czlowiek, któ- zanotowa nia podobny wypadek.
wość wersyj. Prawda okazała się nawet cym wzrokiem, a cz.asem rzewnie pła·
ry m ial serce. Dostałam serdeczny, l
W dzielnicy Okole, na przedmieściu o wiele ohydniejsza. ni.ż plotka.
czące. Dalsze dochodzenia stwierdziły,
wspMczujący list i 40 zf. aż z„. Cze-' Bydgoszczy, z ust do ust podawa:no sobie
U6talono, że o pewnej porze dnia że obaj ku.p<:y urządzaili w swych lO!}ca·
choslowacji (od jakiegoś Czecha, kt6- : w formie ploitki wiadomciść, że dwaj kup wchOdziły młode dziewczynki do domu lach orgje z naiwnemi dziewczdynkam1,,.
1
Ofiary z.boozeńców, powo :ując stę
ry po zwiedzeniu Polski zaabonował i·e- ; oe
•~iPIQICM* '
ucuW±ł!'
*&
ł
fałszywym wstydem, niie donosi y o tem
d.n~ z pism polskich i w niem znalazł '1
VERSAILLEs~~
swym roc1zfoom, kupcy zaś, a.by zachęcić
~~llosla11racia "'
Da11ctna biedne dz1ewczyniki do c~ęsite,go od.wie·
„•
. 1·
Piotrkowska 47, tel. 131-03
dza:nLa, płacili za chwilę występnej roz·
.ft b
r
koszy drobne sum.ki.
!.H\ą
Od wtorku, dn. 13 marca rb. t codzłennlo Dziewczyn.ki przychodziły do zwy·
ADAMCZEWSKI - to marca 1934 r.
NOC. !
.•
~
ł
.~od.p.ialc;ów, .przyp·rowadiz..adąc jesz<:ze ze

I
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„~ino1<io': IW~e i rev1ełacy1ny

I

poł. „Gw1a.idOT m•

program arty~ y~~~y ~~~l~~~~ż:~~~góły tei
d~~alH••mor
S•łiAW
.
nośoi zboczeńców ()a{ola, trzymane są na
"~
„
„
ra•zie w taijemnicy, z.e względni n•a tocząZnakomity zespół artystyczny pod kie•r. ADY HALICKIEJ, świetne Trio SZY· ce się śledztwo.

•

T~n' tlłA

kinomalllllki'•, 0 godz, 8.45 „TowairftS1Z>Cz".
TEATR POPULARNY (Ogrodowa nr. 18): 0
!1od'Z. 4.3Q i 8.30 „CZ'łO'W'ielk, który za.bił".
MANSKICH. Jedyna dobra wykonawczyni
TEA T~ POPULARNY w sali Geyera1 - o godz. ! SZUWALOW A, i wiele i:n.

s.30

Początek koncertu o godz. 8-ei w.

KIN~

- „Papryka".
GRAND·KINO - „Sztuka żyela"
MUZA: - 1) „Maekara.da Miłości" i 2)
Góra Lodowa•'.
ROXY: - „Bunt Małygina''.

_.

rosyjskkh

upk>M\ •

romansów

TATJANA • • - • • • • • • • • • • • -

I
,„„„„„
...„„„.„l!Jml„„.„„„„„••„„...„.„••

„S.zczęśl.iwej podróży".

C/\~INO:

.,

.

ID wa nag ł e zgony w ~o
• d ZI.
•

·1

„s.o.s.l

Łódź, 11 marca.
,,Ma.n.owce miłości".
(kg) W dniu wczorajszym w mieście
1) „Serce olbnyma'' ! 2) ,,Córka • naszem zdarzyły się dwa wypadki na-

przy ul. Nawrot 49.
Trupa przewieziono do orosektorCOP.SO: jum.
pułku".
głego zgonu.
Drugi wypadek naglego z~onu wy.
CZARY: - 1) „Król cyga.nów• i Z) „Ane.n LuO godzinie 6-ei wieczorem do sklepu darzył się w laźni przy ul. Zachodniej
pin, dżentelmen - włamywacz".
obuwianego przy ul. Podrzecznej 6, Nr. 38.
PRZEDWIOŚNIE - „Jej Królewska Mość".
wszedł jakiś klijent i zażądał pary panAdministrator domu z ulicv Piotrko
HAKIET A: - „Żona na jedną n<>e",
tofli.
wskiej 90, Fritz filkan tamże zamieszSZTUKA: - ,,Panna Jooetta - m0<ja żon.a".
W chwili gdy przymierzał obuwie, kały zażywając kąpieli na~le zasłabł
ZACHf;TA: - L „Urw~s z Hmpa.nii". II. ,,Dziwklijent
ów nagle zachwiał sie i upadł i zmarł przed przybyciem lekarza pony Dom•„
\ 11 a podłogę, tracąc przytomność.
gotowia.
PAŁACE - •. ~wiat należy do oieble„.~
Wezwano lekarza pogotowia, któSmierć nastąpiła przypuszczalnie
METRO - „Przygoda na Lido".
:y stwierdził zgon. Tragicznie zmarłym wskutek ataku sercowego.
1\DRIA1 - „Przygoda na Lido".
O:lWIATOWY: - 1) „w ta4on~i .MużMe"
2) okazal się Antoni franc. zamieszkał~
CAPITOL: -

I

,,W daleki świiart".
I. P. S. - PARK SIENKIEWICZA. - Wyń;wa
drzcwoorytów p. n. „Sowiety ł Poleikra".
tfERBA TKA taneczna w BARZE OEDULDA
Piotrkowska 35. Pocz. o goch. 5-lk

tcfidzcy bandyci

are:J ·.:~owan1 za napad

rab~nkowy

Łódź, 11 marca.

Delegacja

Występów o godz. 10-ej w,

na kongres unjl

łódzka

zw. pracown.

umysłowych

(k) W dniu wczorajszym wyjechakongres unii
Umvstowych,
jutro w War~
sza wie.
W skład delegacji łódzklei weszli:
z ramienia okręgowej unii prac. umysłowych p. Hejwowski. z ramienia
Zw. handlowców polskich - p. Szembrat, z ramienia P. I. U. S. A. - p.p.
Durka, Goliński i Mazur, z ramienia maj
strów fabrycznych - p. Thom i wielu
innych.
W kongresie unji Zw. pracowników
umyslowych wezmą udział dele~acje z
wszystkich miast.
ła z Łodzi delegacja na
Związków Pracowników
który odbędzie się dziś i

Sekwestrator powiesił si~ w areszcie
Tragiczny epilog kradzieży drogocennej biżuterji i listów zastawnych. Denat upozorował włamanie, aby uchronić si~ przed odpowiedzialności~

.

Włocławek, 11 marca.
w~le n': ~kodę TruszkOwskief - łącz ł
W dwa dni późni~, pOwiesił się śle·
(Wek) - Wydział zamiejscowy to· neJ wartosa 15.000 zł.
dztewski na sznurze ukręconym z własJ)olkii w Łodzf została pow1aidOil'lfiOna o ruńskiego sądu okrręgoweigo w WłodawJ<i;k wynikało .z prze<bi~ rotzpra~, nej bielizny.
'
njc;cn chv1.:ich bandiy1tów-łodzian, którzy ku, rozpatrywał glośną w ub. roku 6\l)ra- śledzłe":ska wyw.i.ozła swóJ. ł;t-P do sioDo Wołoanfau udał się natychmiast
clc: c·11ail onegdaj zuchwałego naipadu we wę wiielkiei kradzieży mies:zikanirOwe•j, 6try 1?-ęza swe.go. V: ~o·ł'?111m~~ :pod Ra- f'Urnk1cijo1wi1r·it11Sz poolitji śled~~. kitóry d~o
IV.Ji D:utodZ1!eje, gm~nyr Radom, pow. epdfo,giem której było aresztowanie sek· d•zym!IIlem, Ja·~iwwg.1 W.1.śm,~wsikieq. - W goceininy łup śledzie~kiiieij odehrał, poza
r.:H1c·:mzczaf1skiego.
westratora Wydziału Powiafowego, śle- tym samym dn.iu, zgłosił się u władz po· brylanrtami i zł01t)'ttll zeig.ankie:m kitó:-e
. Ea :~ dyci, którymi okazali się: 28-let dz.ińskiego i samobójstwo f~o w aresz- Hcyjnych jej mąż, s~wesitiriarto.r powiaito· znikły be1z śladu.
'
ni A!~'.-;s::r: dc r Krajewski, zamiesZJkały cie śledczym.
wy,_J~ śledzieW$ki, don~~. ie ~
Sąd wyid1a,f wyiroik, sikazu;ący śtedziew
Ło~l ::: i i'-·vr 111. Spacernej 9 i 26-letni
Na lawie osikarżonych zasi.a.dły: Hele- kante Jego ~°:'t.ało kOmpletnie ograbione ską na. 6 ~iesięcy więzienia, a Wiśniew.
/ '.>„ r:•r"' t T~ r·s;!ak, zamiesz.Jrnły w Łodzi : na Śl edziewska i Jadwiga WiśniewSlk.a z przez złodziei 1 łupem włamywaczy pa· ską uniewinniono.
prz y ul;cy Ciemnej 5 zrabowal'. właści-; Włocbwka. Akt os.kairżen,i,a z.a.rzucał dał również biżuteria Truszkowskiej.
••••••••••••••••
c : el ~ „ 'crn0'!~r:\w ::i. Mar.ia'l1nie Tatarn : śl e d ziew~k iei kradzież kasetki z zawarPrzybyły na mi-e~sce władze policyijne'
20 z(otyd·. poczem 7,bieg-li.
: tc ś cią crcgcc~nnej biżutcrji, którą o trzy- stwierdozity, że całe włamanie i krad7Jeż
rn::-:J.::."" l bnndvtów osac11ono w wię- r.1 ah na przechowanie od Zotji Trusz- były sfingowane przez śledziewskie.go i
1
zieniu,
l kows~iej .. ~róc.z tego, Śledziewska skra: łje~o
małżonkę. śle.diz1ews1kie.go na~ych1dła rowniez listy zastawne, obligacje i m1aist a1reszrtowamo.
(kr;) W dniu wczorajszym komenda
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Prawa autoin; k.ie
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zas trzeżone,
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Gdy sp<>strzegli czarąolicy,
że pies nabił ich w butelkę
- W p0goń za nim się puścili,
Uzbrojeni w diidy wielkie„.

Med.Or skrajem wielkiej dżungli
Gnał śmiertelnym strachem zdjęty,
A murzyni za nim biegli,
Następując mu na pięty.

Czarne

że los (wiedział o tem Kubuś)>
Kule nosi, a chłOp strzela,
Przeto wdrapał się na drzewa,
Zabierając przyjaciela.„

djabły biegną

szybko,

Napełniając dżunglę wyciem,

Lecz przyjaciół to nie trwoży,
B<> się skryli należycie!
(dalszy ciąg jutro).

------·----·---- -----------.. . . . . -==================;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;.
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300 wypadków dziennie przy pracy

Rocznie ginie na terenie Polski 1000 osób wskutek nieszczęśliwych wypadków w hutach, kopalniach- i fabrykach
.
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Pieprzone i solone
Piotruś

ma

7

latek.

Ale cwanialr. z nleio,

Sipirawa beZ1pieC'leństwa pracy waż- więcej nies1Z1Częśliwych wypad!ków ro~- jakgdyby już miał 70.

ODZ

Pewnego dnia zwraca się do oJcas
I na jest przedewszysitkiem ze względu rza się w kopalniach i hutach. Drugie
Il SIĘ DNIA 11 MARCA:
-Tato, czy clętkle meble też motna prze·
Dum:iy. wo1owukzy '- działa bys :r.1 i zręcznie. ' na życie i zdrowie robotników. Ale o- miejsce pod względem ilości wypadków
Jego Charakter Jest sll11y I wyniosły, a \ b()lk tego względu najwa.żnieiszego ist- za}muje przemysł metalowy i maszyno· syłać pocztą?_ Nie.„
u:.,1osobl1:r.U:; wł:l'iJCze i byndlnmi~i nie pokojo· j nieje jeszcze wzgląd natury materjalnej. , wy, trzecie - przemysł drzewny, _ To dlaczego do nas oo pey,rJen czas
we. Jest to indywidualność w~·bitna, działająca ; Ofiarom nieszczęśliwych wypadków w · czwarte - budownictwo, Piąte - prze·
oardzo sr.folw i it~cznie. Umysł jego jest prze· : fabrykach, kopalniach i hutach wypfa.ca li mysł wł ienniczy, szóste - przemysł przychodzi urzędnik 1 nalepia znaczek aa pia·
nłlno?nikłhvy I ostry a żdołności wykonawcze bardzo i się przecież odsz;lkodowania, leczenie '. chemiczny.

~~

11

1 również

dużc.

Wysokość strat materjalnych, wyni-

lkosztufe itd.

••

Stynny ~ockefelle~•i naJbo1atuJ' człowiek
Statystyka z lat 1927-1931 wyka- kających z wypa<llków, daje się obli.
Zdecydowany w stopniu najwyższym- 1
~kh:rowawszy swe siły do jednego wyłącznic! z.uje, że w Polsce każdego dnia robO· czyć tyllko w prz.ybHżeniu. Odsz.kodo· na świecie, ciężko zachorował. Pewne&o dala
celu - może osiągnąć -doskonałe rezultaty. A ! czego zdarza się przeciętnie 300 wy- wania, wyplacone przez Zakład Ube'L· podczas choroby rzekł do swel plelepłarkls
_ Ody wyzdrowleJo. otrzyma pani ode
Jednak - mimo wszystko - w swem życiu \ Padków przy pracy, powodujących co„ 1 pieczeń od wyipadków w 1929 roku,
osobistem niezawsze- udaje mu się osiągnąć . najmniej kilkudniową niezdolność do wynosiły 68 miljonów złotych· Koszty mnie dodatkowo cały JednomlestecmY zarobek.
_ Mól zar&bek, czy pa411d?... - pyta ple~
Lp{acy. ~ocznie ginie na ter.en ie PolS:ki. le czepia osób . pos~kodowanvc~ w K~
. _ , ~ .:. ~ _
·
· ,~.
szczęści<:. ,
acn Chorych ~ wyni~ '97-- ~ąooow ~!ęg.nlarka. .
Nleusfa'UFil'iP'ii'tliaa§~faknajbardźlif w'Ynlosłet"·r-n l-~S'' Ołłl)łcJ'f>f~~ '.t~i•. -. ~ :· ~ ~"'
~-~
~
otycb· Straty zaroQkó.w _,rob0;t!1iczycit,
! lantast~ p~ehg ...i. w czem,te'sf rtnurrp~· ,~Qł..9 I ł9. 000. 1 iI'OC1TI.le>-- JeSt ctęzko.-usi,ko..-. 7.l_
Hrabia Dyzio Koperek-K()pel'kowtkt Uczy
mocną jego buln~ - wyobratnia. Rzadk.o zdarza dwnydr.i o ·tai'ką liezbę . Wzrasta '-ccrrm::z" śpowodowane wypa:d'ka~i wyi:nosty 68
wi"C
.
l'd'
·
· mwa
· a!mJa
• sobie łut przeszło 70 latek. Mimo to zdaJe mn
v . suma
" .
. nu'lion óW ~ lot Yeh· , Ł<>cz.me
. ,
I O~ pra:y.
isę człowiek tak urodzony, który nie miałby ja- me
sł"', te posiada Jeszcze dość wigoru, by ożenić
wYPadlkami,
anych
spowod-0v.
strart:,
I
memwahdow
hczby
wzrostu
Miarą
:
zapląi>ył
nie
lub
.tajemnic
kichś spcc1·a111"ch
· dnym roku
· • w Je
·
· na,s t ępuJąoe
'
"
się„ z pił-Odzłutką, powabną, oslemnasto1etolą
,
cyf ry: - pod- wmos~a
Potrafi on nie· ·; chaJ· POSt•uzą
przeżycia.
tany w tajemnicze
11ktoreczką.
. 173 m~ljony złotych...
zwykl<i zrec'znle przertikać tajemnice innych, a : cza~ gdy W k_oncu 1927 roku renty wySlub Odbył sle normalnie. W dwa tyl()dnle
Na•lezy pamiętać, że suma t.a . nie ~
swą życiowi\ działalność lubi również otaczać : pardkowe pobierało w Polsce 78·000 otajemnicą, pozostając w ukryciu i .nie wysuwa· : sób, w koń~u 1931-go talkie same re~ty bejll}uje jeisroze strat, pomes1o~c p!Jtem Jeden .z przyjaciół brable~o spotyka mło·
dą paro.
. '! wypłacono JUŻ 110.000 OSób! .• A więc , wsikutek wYPadków przez. przemy
ląc się U>ytnlo na plan pierwszy
_ No, lak tam?... _ pyta prąlaclel, .zwra·
Pakty te oraz cyfry świadczą do it·
w ciągu czterech lat liaz.ba inwalidów f
·
wy;padil<ów . nie jalk wielkie znaczenie giospodaroz:e caląc się do młodziutkie) łlrabłny.
Jest o~ niezwykle zawziętym I upartym 1 i wskuteik nieszczęśliwych
Hrabia Dyzio, przeczuwa)ąo widocznie COŚ
I posiadają wYPadki przy l)racy i laik
dlatego moze działać w sposób udręczający na przy piracy wzrosła o 32.000 osób!
Jaka praca jest najniebezpieczniej- wielką kmliecmością jesit intensywna z złego, podszepnął mu seybko do ucha:
Jednostki o in~ym . temperamencie I charakterze.
_ Pssstl ... Nie mów z nią na ten temat!".
T·
Chociaż nie można () nim powiedzieć, aby i sza? .. Przeglądając ważniejs·le gałęzie niemi wailka.
Ona Jest leszcza nleuśwladomlonal
był zarozumiałym - trudno jednakże go zado przemysłu, zwraca uwagę fakt, że na.i·
wolnić. Jesżcze trudniej jest dojść, czego chce
~.~
w lstocir.. Mimo najrózmaltsze przeciwności poMłoda, ełecancka artystka tall się przed
trafi on sobie torówać' drogę po przeż wszelkie
SWYm zna)omym1
p. t. „A~e3la w k.a~e R.z,tm" - Jam.I111y
trudności, a insiytnkt nJeomylny wiedzie go do /
PROGRAM ROZGł.OśNl ł.ODZKIE.!
- Warszawa Jest okropnem miastem!„ Mora.wslk!ej.
POLSKIEGO RADJA.
.. _. „
.
celu.
Uczciwa kobieta nie mote papr'ostu wyJść wie1
ariyst6w
ełe:Wlllych
Kwa.dtiallle
16.30-16.45:
r.
1934
marca
11
NIEDZIELA,
·
Życie jego wypełniają niezwykłe wydarze- I
czorem na ulicę... Naprzykład gdy wczoraJ wra
Eu,genJja Umiń9laa - · &l=ypce Gpiy.ty).
9.00-9.05: Sygnał czasu i pieśń „Kiedy ranne 16 45-l 7.00: Opowia.d.al!lfe Lucjaca ~- całam z teatru do domu, co kilka kroków zaZręczny, dostosowujący sle
r.ia i przeżycia.
· go p. t. ,Sairnec7Jroa''. (Kwadrans literaioki);
wstają zorze".
sympatyczny - lubi zmiatiy' i wszystko ekscy·
17.()()-17.15: „Dziecko a a.lllrohol" - wygłioe.i czepiał mole laklś mętczyzna...
9.05--9.25: Giinm.as>tyika.
'
łujące.
- Hm.„ To wina llZaDowneJ pant_
Słani>Sława Adamo-wkzówne.,
9.25-....9.35: Mua:ytka Z. płyt.
Kobieta tak urodzona - posiada dużo wdzłe· 9.35-9.40. Dziennik poranny.
l7.1·5-18.00: Koncert II!'lllZyi.k,i poiliskiej o ch!!Uik- Mola wina?- Dlaczego?tr
W kion
I d
0 .rkf
ku. a jej życie psychiczne jest wysubtelnione; 9.40-9.55. Muzyka z płyt ,
- Bo do tegoby nie doszło, gdyby pani Po~ ~:Y aiwcy:
terze u owym.
9.55-10.00. Chwilka gopodarstwa domowego,
niezawsze czuje się szczęśliwą.
• szła zaraz z pierwszym metczyznq, który pa·
foniicma P. R. pod dy.r, Józef.a Oz,imi
10.00---10.30 · Mua:uka relW<i1'na z płyt.
go i Mamycy Jaoowski (śpiew).
ws
,
Czego się strzec winien?
10.30-11.57:' T1'a!l$mi~* Nabo•żeń&twa z Wair· lS.00-l 8.40: Słuohowii&ko !'· t. „Sya ~h nią zaczepD...
matek" - Ge>!lllo Ohliis>C~ w ~
Jego natura Jest nieraz podwójna o sprzecz
sza•wy,
dizie Dotioty !lJainliowe.j,
Sygnał o~ z Warszawy, Heinal
nych teni:toocJach, a jego uczucia mogą się Jl.57-12,05:
.,.......___,_ u-....i. .M.op
z Kraikowa
deuiaz.a M~ew!oza, Muła JIOillJl19Ó'Wa&
W „ ,~ '"'""'"'
~os
znaldować w konflłkcl~ z umysłem. Aktywny, 12.05-12.10. Odczytanie p"""":-amu na dz.ień bie 18.40--l9.00:
(~) t Sergjum Beniolllli (bae) •
dzelew..q}(jnej.
•......,
okazuje skłonność do
często niezadowolony 20.50-21.00: Dziiennik W!ieczorm.y.
Odczyta.nile ~am.u na cbiei 21.00-21.15: ,,Pr.a.wie pod.r6tmtozy feljei!ion" 12.t~fŻ.15. Wiadomości meteorologiczne. · 19.00-19.05:
niebezpiepodlegać
kłótni i sporów i może
następny.
wygłOS;i J~na Wia'1'lleClk:a.
sp<>lltoiwe.
Wia.domośoi
19.05-19.10:
Fillhairm=}i
z
muzyczny
11aineik
0
P.
12.1>-14.00:
zwłaszcza w godzioach
zranienia,
czeństwu
21.15-22.15: „Na wesołej 1wow9ki~j fa.Uu.
WaT&zawsl<lej. Wykoin.awcy: orkde6W'a fill· t9.10-19.30: Rorzmaiitoścl.
nocnych.
haaimooiozmia pod dyr, BOl!eeł>aJWa Mliiea.e- 19.30-19.45: Radj-otygodnik dla młodziety p. l 22.15-22.25: Zbi-0-rowe wiadomości sportowe ze
Podwójność w Jego życiu mote się Jeszcze
wszyM.kich ~łoooi P. R.
Co się cl.zieje na świecie" w Qpnl.QO'Waniu
jewski ego i M:M"geri-ta T:'ombini-Kiaziuro.
22.25....{23.00: Muzyroa t anec.ma z k.aw, „Ga.stro·
Bruno Winawera.
tak zaznaczyć, że będzie adoptowanym lub też W przerw.iie: Pogadanka mmy=a.
nom:ja''.
wychowywanym nie przez własnych rodziców 14.00-14.15:- Od.czyt p. t. „RIOlboty wiooaime w ; 1!).45-19.50: Repertuas' tea.łr6w ł komunika.ty Z3.00-23.05:
Wiadomości metoorologicm„ dl•
ł6d:rikie.
wygłosci komi~airrz
eaimo11Ząida;iie łódzikim" ..... ewentualnie posiadać dwa ogniska rodzinne
komunik.acii lo.tniilc2ej i komun. polic.,.,,ny.
. 19.50--19.52: „Myśli wybrane".
m. ŁodlZli illlż, Woijew6cll7Jkii Wecł.ruw.
lub w wieku pó:tnłe)szym - dwa mieszkania 14.15-16.00: K.01DJcert żyozeń.
t9.52-20.50: Ifoncert w1eczomy w wykooaaidu 23.0>-23.30: Dalszy ciąg muzyki tameczm.ej z
kawiatmd , .Gastronomia".
(Jl1kie-sky symfonicz.nej P. R. pod d!yr, Taalbo tet wykonywać dwa zawody Jednocześnie 16.00-16.30: SłuchowIB<ko & dzieci sita.rs.zych
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Tel. 111· 22.

artystką świata

Następny

MARY GLORY •

program: „rłlE BĘDZHESZ KURTYZANĄ"
z MEC LEMONNIER I HENRY GARATEM.
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STRESZCZENIE POCZA TKll POWIESCL
żilfiwlie wYdekoltowme. Godziiny pra~ '
Józef Chudzik był bezrobotnym. P•\ł'· cy od 5-ej po poliuidlnlu do 7-ej i od 11-ej
nego dnia, gdy siedzia.ł przed dw0<roem, ;.. wieczorem do 3-ej„. Potem jest pand
go ukochany synek, Jaś, przyniósł mu zna·
lez •~ny kwit bagażowy. Na pod.sławie tego wolna. A co dio wa1rwnków otrzyma pakw~tu Chudzik odbiera wali.z.kę, w które; n1 hotel, ut11zymainie i 5 man~ik dzie111nde.
znajduje poćwiartowane części zwłok ludz· fi1rwerstanden?...
kich. Tego samego clma Chudzik dotwiadu·
ZgodziUa sitę. Pensja była WJ>rawdizi'e

.•

WSPOŁCZESNA
i

_ _ _ _ _ .:

__

·---·

-

____

..._.

- Ach, talk„. - odfparł Lucjan, sllla.c
na uiprzejrny uśmiech. - Ba'l'dzo mi
miło pana poznać, panie.„ Maddain„. Właściiwie miałem ju:ż zaszczyt pana
pozinać.„ O ile się nie mydę, terenem
pańskiej pracy jest „Paviillon"„. Bairdzo
mify lokai!...
~~e:~~1!e ~i;:1e:Foo~m z!::a~i.e!0 ·k~!r;e j8;!i~ !lliewJ!elka, ale zdawała sobie sprawę z
- Talk, aile nie o tern chciałem z pamoże jednak nm~ie wydoe:tać n.a.rzwiska tego, że każdy początek jest trudny.
nem pomówić... Wanda zostanile naraswego 0 ica.
Ocfy wyszli na ulicę, MailCbłn ścisnął zie w ByitomiJu... Zrywa z painem zairę,
Chcąc się po>Zbyć up~omej waliz.ki, Chu· mocno jej rękę.
CZYlllY-„ Od tej chwiild nie ma pan do niej
dzik podrzuca ją, lecz mi.mo to posądz.ają
-g0 o zamoa-dowanie hrabie~o Burs.kieg-0, ieCzy ba·rdzo się cieszysz?
za~ żaidinych praw...
'
go rzekomego ojca. Sprawa oparła się sąd pytał.
- Prz~raszam„. - odpa'l'ł Loojiain,
i tylko dz~ęki pomo<:y tajemniczego Ga_rb1;1'Bardzo„. Ty.llko„.
. sLlC\IC się w daiszyrn o~g.u na UJprzejska Chuduk zo.sta~ zwol11;ion~. P~ wyiści~
Tyllko co?
•mość - ZerwanJie zairęCZYttl jesjt sprawą
na wolność Chudzik dowiedzi.ał t91ę, że 0.1· J
',"
, .
cem fego ieS>t hrabia Strzyga-Top()I'ski, któ·
Tytllko chc1•ałaibym J'lllZ to wszyst- taik bardzo osob11stą, ie Wanda sarna po
ry uwatał dotychczas za swego syna K,a. ko powiedzieć Lucianowi...
i wi1nna zabrać głos.
rola _Zawitd~kiego, wil'.lkie~o awa.nturn~~ i
Jeże)Ji się obawiasz, albo jeśli cl ·
„.A więc, Waindo, czy to pra'Wda co
hulta.Ja. . Mi~dzy Zawidziki~ a Chud.z 1 ~ 1 e:n przyikro mogę z nim pomówj.ć
pan
Majda przed chwillą pow.iedz!iał?
wyw1ązuJe S>tę pełna
tra~1oeznego
naip1ęcia
'.
„
,
. ·.
.„
,
. ·
walka () ty\uł i fortunę hrabiowską. Zawi.d~Nie, pob11ec1e Się Jeszcze.„ Jl\.llZ
- Tak ... - oopa'l'ła dl!llmt1Jle z podkiemu pomaga w tej walce je!~o kochanka zostaw to mnie...
niesiooą głową.
Jana Sołowerecka, zw~a. KsiętD;lic~ą Cy.
Ale zaczekam na ciebie na d'Ole...
- To co rt·nmego... W talklhn raiz.le
gańską, słynącą ze &WeJ ruep<>spohte1 urody. r-.d .l . Ś
b bo l
•
#r
•
...ui.•
..t.~:t.
KO•
Bardzo wielu mężczyz.n odebrało sobie ty- ~J„YuY po rze wa a meJ pomocy, ze- , zyczę
warn W~Z~;:,;Ul\.Iego.
U/VIUrego..
cie lub złamało swą karierę.„ w iej mister- sh~ nillil11erowego„.
: cham Waindę .r me zarn11erzarn bym.a;jne &~dła wpadł r6wniet Chudzik, który zaWamda udała siię na górę. Lucjan mniej stamąć na drodze jej szczęścia.„
~ochał S>ię. ~ niej do szaleństwa, poświę.ca- Lucjan ZillOWU czekał na nią. Przyrwitał Qlaczego sądzide, że mi'el'ilbyśmy zostać
iąc dla rue1 swą na.rzeczooą - Stefcię.„ ·
d
· 11 .· k rzyi.k'iem.
j "'."fOgam1.'? „. N'1~ dor~eczino
. śćl. ... Koohacle
K&ężnczka odtrąca go iedruiik od sebie.
Ją o raw z w~e· 1n.Mn
.
Po wielu przygodach Chudziik uzyskuje
- Sziwendasz się po mieście. a Ja tu s11ę, a więc pob1erzc1e się! Ohcę być na
w ko~cu t-y;tul. hra Mows•lci, lecz tego .same· czekam an ciebie! „. Ubleraj się czem- 1waszym śh.11bie !... He-he~he-he !„.
go dm.a zna1du1ą go ma.rtwe)1o w pokO>JU ho· prędzej!.„
Wracamy z towarem do
Wanda spojrzała z.dziiwionym w.zirotel~wyn:.,
**
Katowic! „.
!1 kiem na Ma}dama. On również nie sp<>*
- Nie wrócę ... Zostaję tutaj.„ - od- dziewal się podobnego wyindiku rozmoMmęło 15 lat. Jaś po tajem~ei śmier. pair.ta spokojnie Wa'tlda
wY.
·
ci ojca został jedynym &padkobiercą wiel·
Lucjan
zdębiał. Nie wierzył, że słe>Wanda
będzie
musiała
QPU\Ścić ten
kiej fortuny. Jest w dodatku przystojny i
zdobył również tytuł inżyniera. Na mas.ka· wa te wyszły z jej ust. ZbUżył się. do I hotel... - rzekł Majidan, zachowując się
radzie spotyka niespodziewanie zaW'l!llZe je~- r.Jiej.
nadal z wielką rezerwą.
cze piękną i kusfącą Księżniczkę.
Co-ś powiedziała?„.
- To zroZ1Urniałe! - odparł Lucjain.
. t,ie może . o _,iei zapo~nnie~„ ~1zyp~m- To, co-ś słyszał... Nie wrócę.„ Zo- Może
Op!U:ścić hotel
natychmiast„
mawszy. s~b1e Jed~ak, ile udręki zmó~I <;taję tutaj„.
RachUJnek
j.uż ja załatwię. A co powieP_rzez mą .Je~o. ojc1e~. ~ostanowlla zemśc!Ć I
•
•
'
d
.
.
.
.
się na Ksiezniczce i me zwracać na mą
Znalazłaś fraiera?.„ Pow1edlz.„.
IZieć tweJ matce?
z.wiróc1ł si1.ę do
żadnej uwagi. Jednakże pewnego dnia do- Licz się ze słowamt... A zresZltą, niej.
wi~duie si_e. ~e Ksi~żniczka_ po~iada P.r~ed- to cię nie powi'llno obchodziić„.
- Nie mów nic„. Jutż Ja to załatwię.
śm i er_tny hst i ego oica. U_daie
do m~J 1JO
WłaŚlnie
ie będzie. mnie obcho- . - Dooskonale.
Zastosudę się db
ów l:st. lecz ona wyznaie musięswą
miłość
.
'• '
•· · ··
i oświadcza, że nie odda mu listu, dopóki tlZiło„. Powiedz„. Kto to Jest?!...
twego żądania... Jeszcze raz- pod'kreśon iei również nie pokocha.
SchwYcił ją za rękę, aż pisnę1a z lam, że nie chaiam,ym, _a.byśmy s-lę rot~
. Jan orlr~uca. stano"'.czo te myśl, parnie-'\ bólu.
struli w gniewie .. : Żyiczę państwu wszyst
tagc o złozoneJ przysiędze.
Wt eJ· chW't·1 1 :ozwar.Y
t s.tę
· drzw1.- I na 1nei~~
·
,...
· 1
Księżniczka, doprowadzona do rozpaczy
naJ:·1 epszego.1 Do .zouac~ema„„
Jego obojętnością, wysyła do niego pożeg- progou stan~ł Maidan. •~UCJan puścił rę- Mozfrwe, ze do Katowic me wYJadę, w
1
na}ny list i nikt nie wie co się z nią stalo. kę Wandy na jego wildok i cofnął się. taJkJim razie zobaczymy się w „PaviJloPodczas swego poby~u y; Londynie !an dysząc ciężiko.
nie"!... Bądź zdrowa, Wando!
spotkał . dawne~o p.rzyiaciela .swego oica,
- Chciał pa'IJ wiedzieć kim jest ów
Uścisnęli sobi1e ręce na oożegin:rnd~ ..
ukrywaiącego Się pod pseudommem „Gar- f - "
p
d
.
.
w~-...t•
. l M 'd
N
busek"- Kim jest ów talemniczy Garbusek, „ raier „.
rze stawiam 511ę pa1nu.„
airNa wYSZ a z ai· arnem„.
a
nikt nie wie.
lieinryk Mai·dam. Do uisłlllg..
wlicy oboje odetchnęli głęboko„.
się

Napisał

-·

....

!.

JERZY BAK
..&..

---

,.

J__

- No, dość, panowie ... - rz.eikł Maj·
dan, podnosząc się z knesla.
- Poczekajcie.„ - za.trzymał ich
n
b
•
Lucjan - .l\.az so ie zabanczymy ...
Nastawił patefon. Popłynęły dźwię·
:ki tanga. Chwycił Wand·ę i począł z
nią tańczyć:

W cusie tańca chciał ją Pocałować.
Wyirwal.a się z je.go objęć. Hennnk ~
ważal, że Jest to ostatecma pora do
wyjścia.

- Pójdziemy z wami„. - neklł L~
cjan, - Odprowadzimy was„.
Zńnny prąd powietrza na koryt.ar21u
odśwież,rl ich ""'owy· Cate roowieselo15.a
ne towanizystwo windą zjechalo na dół.
Zamierzali już wyjść z hotelu, gdy
nagle 7Jbli-żyło się do nich trzech pa·
nów '
- Państwo poz;wola z namł„.
Wszyscy stanęli jak wryci. Lucłatn
uczyni~ ruch, jadcgdyiby chciał sięgnać
do k'ieszem.· NJ~,.j.
· m Ógł Ztl10Z!uu~
··-:-~
1iu Dle
dokładnie ooego ci panowie chcą·
- Jesteśmy UIT'Zędnilkami kryminał·
nymi .. · - wylegitymowali się po nie1.
mieOl\.U.
Nowa llwnsternacja.„ Policja?„ O
co chodzi? ..
- Nie wiemy.,. P.ros.zę z nami„. Auto czeka„
Przed hotelem rzeC'.tywiścłe czekalo
auto. Zmieścili się ~zyscy. Auto potoczyło się nn asfaltowanej jezdni.
vv
W Urzędizie Sledczym oozekiwall(J
}uż ich widocznie, gdyt przygl~dano się
im z wielkiem zaciekawieniem, a W1Śród
ur.iędnków słychać było szepty:
h
A kt"'-•
·
- A a, to cf„.
' Vl y ro Jest..·
Rozdzielono ich natychmiast. Każdego osad.zono w innej ce.li.
Wanda byia Zl'oZPWZOna.
Ni.e "'i·e..tco 0 tem u-..nl'C!tki'em
„ uu1·:-:,'a
„ _,„..,
myśleć. DlaC'zego ich are&ztowaino?.· .. ,
( zetkała w ·'fiaprężenlu na- dalszy~ ~ ti.!rlnsl !
wyr_iadków. MiJ'ały Jednak --.A..
_ iny. nikt
l'>""'u
•
nie przyc:hodz;ł.„
- Jeżeli tlenryik Jeszcze tu siec!Jzi,
spóźni się niewątpliwie do „Pavilonu"
·
'l l
Co b d · ?
na piątą.„ - mys a a ę izie "
Noc już zapadała, gdy wyprowadzono ją z celi. Przedstawiono ją jakiemuś
c-.~wilowi, który miał n1'zy _, ... ,,.,.. boku
Nieraz wyratowal on Jut Chudzika z
,-----··
"
Y"L
„.,.. „,„
ciężkiej opresji. Jan prosi go, aby przybył
iiumacza.
do Polski i wyświetlił zagadke trupa znaleRozdział sto osiemdzie,~iąty czwarty
Cywil wypisał wszyistkie personalja
zionego w czterech walizkach.„
\Vandy, wypytywał jak dfogo zna Lu·
przybywa
do Polski, lecz nLlct
Urzędu
cjana i Ma.i
... ~dana, TV\Cz.em
oświadczył:
nie Garbusek
wie w jakiem
przebraniu.
>"-"
· Podczas odwiedzin dawnego domu, w
Jest pani naraiz.ie wolna.„ Radzi·
którym mieszkał; Jan nawiązuje przerwaną
my pani wię.cej tutaj nie prz.yjeżdżać.„
znaion;ość z falkie~. ~tóry by! tov.:arz:rLocjrain nie -wyijechat do Katowic., ba1rcLzo serdecznie. Był tam ró\Vlnlei
Wanda była uradowana.
szem iego zabaw dz1ec1ęcych. Jan m1anu1e p
t l
B t ·
W d
·
K :k
Felka „osobistym sekretarzem". Od pewne- I ozo~ a w
Y om~u. „, ~n ·a iprzenmaz:n ·
- A co jest z panem 'Majdanem? g•> czasu prześladuje Jana pewien tajemni- sła się do hote!lu „Pawllon , gdz:l1e otirzy
Stół był S'Ulto za:stawioniy zakąslkaimł zapytała _ Chcialabym na niego za· ..
cz:v- żebrak. którego Fele~ ma _wyśledzić:
mala oddzielny pokój. Majdan poży- i napojami.
czeikać ...
Sekretarką Jana w b:urze iest rówmeż czyił jej nairaziie pewną smnę ze SwYCh
p„.,.
.....
~a:t4
Sil.„
iyezl!i'\V1ie
T „~łan z
_ Pan Ma jd an
. ni e b·•'
1
•
jego towarzyszka z lat dawnych - Wan<la
.
•
,,,,y·w,.. u
"
• u......,
Y• Jeszcze prze
taoińska. którą Jan kochał Jeszcze, gdy by! oszczę~ino~c1, by. mogła sobie ~prawi'ć gracją ucałował dłoń Woody. Majidla.no-1 słuchany ... Tu pani nie może na niego
mnlym chlopcem. Wanda nie ma ~mia!ości, odpowi1edme s1.11kme. Jednocześime od- wi pomógł zdjąć ~intro i odldał je Kazi- zac.zekać „ ProS'.ię wyjść.
by spoufalić sie z hrabią, któ~ego znal~ Je- byWaf z ni'ą próby tanecz:ne.
kowł.
I Przersda więc do p~czekalni. Po
szcze
z poddasza. Podczas nieobecności Ja:~ 1es
· t t?· naJpl..,.a· ',,Jl,
• . ,państw o„
1
na wydalono
Wandę z biura, a na Jej miei. .W an da uwa ż ~ ł ~· . .IZ
- 5·-iA1-:
lCllUf<lJcie,
.. - zaipra- f chw1·1·i uj·rza t a M a ld ana. p rowadz.ono
sce przyjęto Marychnę Przecławską.
me1szy dkres w JeJ zyc!ru. Luic1ana prze- szał. - Bairdzo Jestem ra,d, ie widz() go do tego samego gaibinetu.
Jan starał się odszukać Wan~e. lecz.ona stała się hllż oba:wiać. Zresz~. j~ się was u sieqie!... ~ie l~. mleć wrogów!
Uśmiechnęła się doń. Odpowiedział
wyprowadziła s1e z dawnego mieszka01a.
akazało, wcale me byt tak mebel.~ecz... Życie jest krótkl'e ! „. Uzy-wajm-yi pó'k1f · · t. k'
ś · h
· k' l
Jak sie okozalo. Wanda wraz ze swa
Od . d ł ·"1.
•
·~w.<
' I
JeJ a im samym u miec em ~ s mą
starą matką i narzeczonym, Lucjanem, prze- ny„,
!Wie.~~ l-wi prawie CO W'l~t czaWs.„.
-n
i..--·
ręką.
niosła s'e do Katowic, g<lzie Lucjan wynajął w „Pa':Dllome , c~sbował szampainem,
ytworzyl słę mlllY, ~~eremonJal- Zaczekaj pójdziemy razem do do
dla nic~ pokól w eleganckjm hotelu. Matka baw!l 51-ę d WTCaJle rne m~lal o Wam- ny na'S'trój. Panowłe p!Jld na W)'Śclg!i. mu
rzekł wchodząc do ~abinetu
namaw:a Wande, żeby wyszła zamąt za dlzie„.
Wainda trzymała słę zdaiła od allkoho1u.
„.
. . '
·
Lucjana którego uwata za przY'Z'W'Oitego
Pewnego wieczoru rzekł do Wa1t1dy
_ Zdirowde jediynej tu obecnej kobieCywil . siedział po~hylony nad st~chlop-.:a.
. M .
t 1
f.<...ił to
.u •
...Aił
tern. Tłumacz byt mepotrzebnv. MaJWa:ida pokryiomu marzy Jeszcze o Janie. I
a1daina:
yi ••W'Zl11 vM
as1: nawpvt JIUŻ JJ'•Jlm'Y d
ł d l · · k'
j
k'
D ·
dawnvm Jasiu„. Lucian zasYJ)Uje ia prezenJwtiro zapraiszam was do slebte„. Loo.ian. - Niech nam 1diłiugo żYt!e i niech an Y" a a me~i.ec ~m ęz.v iem. _wa!
tarni Pt"\:nego dnia przyb~a <Io ni~j wraz Obchodzę sk-romnie swe funiet11ia11Y ... Cze- nas kocha!...
niemieccy . pohcianc,1 z hitl~rowsk!emi
ze s~ym• dWQma kolegami - Kazikiem ! kam na wa:s 0 pierwszej IPO ~uichntu....
Wanda podrziękował·a skinie.n.iem glo swastykami na rękawach D1lnowah go
~~~j~1 cs% do ~~ct~:a. ;d~s[~cJ:! ~~~~~
Majdain ze względlu na Wand~. która wY· Męiczy~l IPOWStaild z mfejsc. Wy- z obydwu stron.
.
wystarać dla niej o posadę.
r!Jlezibyt chętnde przebywała w towarzy- pi1i stojąc. Druga bute~a była W'Yltrą-. ąenryk Majdan?„. zapytał
Lucjan upija Wandc I sprowad·z a Jl\ do stw:le Ut.uojana po zerwanfll1, inie chqial blona.
cywil, me podnosząc dowv..
swej kawalerki.
preylją·ć zaproszen~a. j'ed\nalkże ~JM1
- PoczekaJcle, państwo„. ZaJraz
- Tak fest .. - odbarł tancerz, od!J'~azalo sie •. że. LucJan stoi na czele talk niallegaił, że nie mógł odm6wit. Wan- wrócę„, - ~t LuiciM f WYSzedł z P<>- plnając futro.
szai~1 przemytm~eJ, która w nocy WYl>ra- da cv,,,.,lła mu potem z telW'\ powodkll wY lkojruJ
- Lat?„.
la sie z Bytom!a do Katowic.
""'
~"'
•
w B~u Wramidia promaije młocł• tam- l"ZJUlty.
Bawilł dość dl~. W·róclł z nową
- 32„.
cw.z,a, H~a MJad'<liaoa, z którym naiwiią·
- TII'Zeba bylo odłm.6w11ić.„ - mówi'- bu~ką !kcmjaiku. Zaczęło • nowe oJdk.v
Zawód?„.
zu4e serdeczną nić pnz.natoi„.
la. - Nie ohcę go wilęcej widz.i~?„. Nte rzame a1llkoho1~.
Tancerz„.
Miai;dain kocha fą ba<rd.zio 1 dboe ia. wvc· rorumiem dfaczego on sie tak gamte
- Pam~taj - Warnda t'l'ącita lokCo pan robi 'V Bytomiu? .. .
'Wlaś ze 9;ZIP0 n ~ua~. Pa.e:d-s1Jatw?~ ią dy- do naszego towarzystwa?.„
ciem Majdana. - O pł-ątej muslsz być
Występuję w .. Pavillonie 1'.
~ro·w1 „Pav1Lloniu , Wtóry chce Ją zaianp
.
.AJ
_ _,, ł j
p
·~1
• "
Od
k
1
1
ea•LOIWać tailoo tamiaertlkę
1
ewme nas UJV1„. - z.aipew1u11a ą w „ avi 1 1on~e •••
j11 dawna ?„.
•
laitw()IWierny Majdam. - Jakżeby i111a- Pamiętam„. - odirzekł Henryk,
Od dwuoh tygodni...
czej . można byłoby to sobie wrtłurna- uśmiechiaijąc się do swej dziewczyny.- Wanld!a.„
Robimy ostatnią kolejlkę„.
- Aha„. A wi'ęc panna Wainda mu1Sii czyć?„.
Dalszy ciąg ju~ro
Poszl1i więc następnego dnia do hoZegar wskazywa~ już wpół do . pią·
stę sama wYSta·rać o odipowiedn1
ie stroje„ &*nie muJS;Zą być efdctowne i mo- telowego pokoju ~jana. PNJYti~ lala t.eł
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W WIELKIM WYBORZE

R E B R N E oryginalne, kanadyjskie, dzikie, niebieskie,
grenlandzkie i krzyżaki czerwone kanadyjskie

V
S
L!

jak

również

po

wszelkiego rodzaju futra w najmodniejszych kolorach na sezon wiosenny,
cenach najniższych poleca

11

HtlD..,fHIH ·HA311A TUROBlllER ~!~~~9~~! ~ 84
DAtłCINCi

VARIETE -

Dziś

FI y E''

,, TAB A R I N''
Narutowicza 20.
NOWOSć!

6-cio mm.

Pełny

Od godz. 5 pp. , ,
do 9-ej wieczl
Ceny konkurencyjne.

Tel. 150·66, 154-60.

AUTOMAT· BROWNING
odznaczony na wystawie

i codziennie.

Q,„...,J..,....,...'-71-L-.
1

10 atrakcyjnych numerow„
od 10 w.
program atrakcyjny

kons. SO gr. z

kabaret-· dancing

do rana.

obsługą.

konsumcja 1

.t:::'.,.~~"""- ~-JL. ~~~·--~E*'Miil'iM!ifW

l
I

11m11ammaca•••--·-·•--

1·
- :c::.0000000000000000000000000000000000:)0

Cł!l

IQ.

KOBIECE

ll..I

tel. 139-39.

!łimt' f§

R:s -

DROBNE ogłoszenia w •. Republice··
a najlepszym i najtańszym środkiem
stron.
zainteresowanych
zetkniecla
Kto chce: 1) znaleić lokat1>ra lub sublokatora, 2) z.naleźć mieszkame lub
CHOR. SKÓRNE 1 WENERYCZNE pojedyńczy pokój. 3) sprzedać nier11·
----1
chomość lub rzecz, 4) kupić cośkol
(kobiety 1 dzieci)
1111111111111111111111111111 111111'
'godz. przyjęć od 10.30-1? I od 3-4
·
okazyjnie, 5) dostać posade. 61
wiek
.3-4.
od
po poi., w niedziele 1 śwleta
wyszukać pracownika - niechaj poda drobne ogłoszenie do „Repubi1ki".

I Matki!
1 Zapisujcie

;

pi~kny

Jak perski dywan
praktyczny i hlgjeniczny

swe. dzieci

rl~,

'.' uKfDPll Mleka

jak papier.

U

:=

te.!_!.t~~~"„ _ _

w.

•

DOKTóR

łaagunowskl

Piotrkowska 70, tel. 181·83.

CHOROBY SKORNE, WENERYCZNE
MoczoPLciowe.
Gabinet Roentaeno • lecznlcz,.
Przyjmuje od B.30-10 r„ 1 do Z I pól
I od 6 do 8 I pól wiecz. W niedzielę

a)
z 111 dz~ e d 0
ws

•

"la
11,
Z fitO'I•erska
WWW
1 246
3 0 . 2 , „ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • l l l l _ _ _ _l_ś_w_le~!'---.;l;.;:...- - Przvi':n·. od "!2.s w.
DR. MED.
t

~-----

- - - - - - 1•

WotkOTViyski CHORZY ~fa~:ł~i;::·

Cegielniana N2 4,

telefon 216 " 90 •
h
c or. weneryczne, moczopłciowe
i skórne
Przyjmuj od !J-1 i 5-9
W NIEDZIELE I SWIĘT A OD OO·
9-1-el.
DZINY
_____
___
_ _,_ _

LEC Z IN'I IcA„ OMS:fiJ"
L

Lekarzy specjalistów

Cil.6WNA 9, TEL. 142-42

czynna całą dobę,
Kąpiele elektryczne. Analizy lekarskie.
Lampa kwarcowa. Roentgen, Dla.•
teArmJa. S ZL
PORAD

i

s~~~~:i~~~~ St. Bibergal

Pomoc I skutek bez operacJllll
RUPTURY, jakoteż kalectwa nie
wolno zaniedbywać, gdyż skutki
dal życia ludzkiego sa bardzo
niebezpieczne. Ruptura staje sie
wielka jak głowa Judzka i spowodować może śmiertelne Po W ikłania kiszek.
ortopedyczne
Specjalne lecznicze bandaże
gumowe mojej metody usuwają radykalnie nainiebezpieczniejsze i najzastarzalsze ruptury: u
d
k b
mężczyzn, o iet i zieci bez operacji,
NA SKRZYWIENIEkregoslupa przeciw tworzeniu sie garbów i gruźlicy kości lecznicze gor
sety ortope<lyczne. Dla skrzywionych nóg, plaskich i bolących stóp, wkłady ortopedyczne. .___...._....._.J<-..:w..--' Sztuczne nogi i ręce. Na obniżenie żol-dka i kiszek lecznicze bandaże brzus~ne oraz spec. bandaże na ruptury Powrotne. po 01Peracll.
Tekst i klisze
zastrze:tone
Zakład Ortopedyczny:

IO
Zawadzka
• •
tel.

106 30
Choroby skórne, weneryczne l elektro•
terapia.
.
przyjmuje od 9-l I od 5-8 wlecz.,
w niedziele I śwleta od 10-1 oo poi.

56
PIOTRKOWSKI\
tel. 148·62
~

od I I pół - 4, 6-9 wlecz, w niedziele 1 święta od 10-1

~

Ceny lecznicowe.
DOKTOR

l.ódt, ul, Wólczańska Nr. 10, (front, parter)
tel. 221-77
30-letnia praktyka J pełna gwarancja.
e'"nla 1933 r. przyjmuje tylko osobiście. Ubez"le·
"
UWAOAI Od l Wrz "
czonych w Kasie Chorych m. l:.odzl przyjmuje. Osobiste zjawienie się
~orych Jest konieczne. Ceny przystepne.
PODZIĘI(OWANIE.
WPanu Spocjaliście Dyr. J. RAPAPORTOWI w Łodzi, ul. Wólczańska 10, dziękuje serdecznie za wyratowanie mojego dziecka z cięt•
kiego kale·ctwa medowladu (paraliżu) nóg z powodu skrzywienia kręgoslupa i bolącego ropnego garbu przez założenie specjafoego lecz.ni•
czego gorsetu ortopedyc~nego wedle Jego metody. Dzieioko nasze cler·
piało ogromnie z powodu nos~nia skamieniałych opatrunków gJIJ)S-0wych, sporządzony.eh po sz.pitalach. - Dziec.ko nasz.e jest obł!'(:lt!e

KLI N6ER ":7:~A:~·':~::::ICH,

którzy nie nabyli losu do 1-ej klasy,
spec. chor. wenerycznych. skórnych by za.opatrzyli sle w losy 2-ej kl. w
.
znanei kolekturze
1 włosów (ooradv seksualne)
KUR'~ \YY:rRZYC, Piotrkowska Ul.
•
t I
.
A n d rzeJa 2 , e • 132 28 C111gmeme Już 14 marca.
Przyjmuje ~d 9-11 rano I od 6-8 w
- .
__ _ ~
w niedz1,ęile i św1eta od 10-12.

DBA-:0 .:::·::nEż,

wszelką

uszkodzona gardembe. jed·
wabie,. ::!ywar:Y, i pokr'.lwce i t. P. doprowadza do pierwotnego stanu AR·
IYSTYCZNA C~ROWNIA I. KLEBER,
PIOTRKOWSKA 45, w podwórzu.

„ .......................
.

~

.

--- - -

10 ZLOTYCH miesięcznie urzędfitkom
na wypłatę konfekcje, obuwie. bielizna
manufaktura, Uranki Chari, Piotrkowska 37, J)odwórze.
JĘZYKA polskiego, o~responden<:ii 1 ra
chunkowoścl szybko i gruntownie wyucza rutynowany nauczyciel. Starszych specja.!na skrócona metodą.
Wólczańslka 29. m. l, front, pa•rter.
ANGIELSKIEOO konwer-;aci1 I l!tćtatu
ry udziela rutynowany nauczyciel.
ul. Zawaqzka nr. 21. m. Ba, front. c?
dziennie zastać od godz. 4-7 R~
SPRZEDAM piekarnie o dwuch piecach wraz z PoSesJa. ul. Kochano\\'siklego 19, u gosrpodarza.
SPRZEDAM magiel do zabrania. 11-go
Listopada 19, m. 34.
DO SPRZEDANIA maszyna do szycia
rękawiczek, tanio. Malczewskie.go 54:~
z POWODU pru'!>rowadzki do sprze·
dania różne używane meble, Piotrkow
ska 24, prawa ofic. I wejście, I piętro.

H zELIcKI

1

Spec. Ortop. J. RAPAPORT ze Lwowa

Choroby •k6rne
I weneryczne

<~~R~o!!z~m!'a~lte~-> I

Nt>wo • Zarzewska 10

Sienkiewicza Jr,

jest przewrotem w dziedzinie chodhików, jest on
leum

AKuszERJA

l

Kil1~!!klego

~ ·~

I ~

,,PALALEUWu
łani

i

77. tel.
Luster
158-37 poleca Trema, Lustra ws r.elkiego rodzaju za gotówkę i na spłatę

i ~~~~s. KrDR.,MEńD. sk~

jest chodnikiem, wytwarzanym ze
•
celulozowego
materi·a~u
snccjalnego
•
•
.
.t
z opatentowanem1 wzmocmonem1
nie do zdarcia brzegami,

M.cnoR.TAUBENHAUS
1

REYPIOłłTlł

-

„S Z LI F"

J Fabryka

SZKOLA TAiqcow nowoczesnych .uLEKARZY • SPECJALIST6W
dziela prywatnie znany naucz~c1el
Henrykowski. Ceny zniżone. Gdanska
przy Stow. „Nosen Lechem".
C:. ii'>: " ' ·;;:
~ >'C ~ Anallzy.-Gablneł den. łysłyczny Nr. 9, tel. 1~·-- _ - - - - - ___ _

~ ~

„PALALEU~··

J~

Pbl\C

··+P.:41
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Io.5! i IO~ l\mbułatorium

' ··

DR. MED.

~

iur-. ·i

$1' ~ ~

1

.

ORYGINALNYCH
„OllA" -TROPIC

\1:

CiAS:tłETY.

Choroby stawów, kości. mięśni. nerwów, skóry, narządów wewnetrzoych
kobiecych i t. d.
w cablnecle terapii fizykalne!
Dr. POLAKA. Nawro• _..!!_!!1:..~21

DOPRASZAJĄ SIĘ

I:;a

I

NA CZASIE!
NA WYPŁATY!
Upiększalcle wasze pokolel Dla
najurzędników i urzedmczek
tańsze ceny, najdogodniejsze wa
runkl. firanki - odpasowane i
na metry, kapy, kołdry, podpinki, PortJery, narzutki, gobeHny,
chodniki, obrusy, ręczniki, ście
reczki, prześcieradła, biały towar, wsypy, materacowe i wiele innych artykułów poleca
LEON RUBASZKIN,
KILIŃSKIE OO

WASZE NERWY

-

Leczenie
kr6tkiemi falami
radjowemi

„• m, ~1'~ ~·

~~ni~ej,Qn~zj~um~ypo~-~~~-----~----~~--~~--~· ~~--~--~--~--~-~-------~--.~---•
••••••namalQllllllllla............

wystrzale, patent. roku 1934 automat.I•
syst. „Strzała" strzelający do celu me- ~„,
talowemi kulkami lub śrutem do ptac- ~
twa, pięknie oksydowany, plaski, zapewnia zupełne bezpiecz. osobiste huk
Cena tyJ,ko zl. 'B.95;
ogłuszający.
2 sztuki 16.50, 10-clo strzał. zł. 22.~~~!t. Setka kul. zł. 3.75.
do
Szczoteczkę
=
czyszczenia lufy
dodajemy darmo.
Pozwolenie niepotrzebne. Wysyła
my za zal!czeniem
poczt. Koszty prze
sy!ki opłaca kupucy. Adresować: Gen. Przedstaw. na
calą Polskę i W. M. Gdańsk „Strzała",
W ars z a w a, ul. Dr. Zamenhofa 12.
9ddz. 6 k. Baczność. Tylko z naszej
fm:ny motna sprowadzić czarne prawdz01we automatyczne browningi wyrzucające girlzy po wystrzale. Dla skle60-2
pów specJ. cena.

zł.

~~1~i~'.- Obei·rteć można 3-5 Pl!..:___ - - .
_Ql~ pań Dod·dzleklnfa i>o

0 61

POTRZEBNA partnerka do trwpy akru
ba tycznej „Apo\ło'', wysoka, zgrabna,
przystojna, może być surowa. ZJ.';los~e
nia Dancing Tabarin, godz. 1-?_·__
ł
POSZUKIWANI chłopcy do s.przedażY
pokupnego artykułu z kaucją 10 z!..
można zarobić 10 zł. dziennie. Wia:loaku•zerja I chorob» kobiece
mość Wókz;ańska Nr. 165 u Wróblew
od od s d0 11
-•-1
ZetOlllSkłeaO
-!~11<!·._
- !?JO, w g z.
uodz, przy.Jęć 3-8, telefon :1137·89 UWAGA! Od 15 zł. pokoje ładnie maluje malarz. Lipowa Nr. 78, ..1!!.:....?2.:.._
DOKTOR
Uwaga:
POSIADACZE rowerów!!!
Czas odśwleiyć Wasze stalowe ruma·
ki. Dla wygody Waszej otwor::ylem
j)rzy Bałuckim Rynku Nr. 8, sklep spor
towy zaopatr,wny w części dla roweSPECJALISTA CHORÓB SKORNYCHI rów i t. p. Przyjmuje wszelkie reperacje, przeróbki na balony, zamianv i
I WENERYCZNYCH.
niklowanie. Leopold Taler, tel. !50-42.
LECZENIE: NIEMOCY PLCIOWEJ.
TeL 201·93. I NINIEJSZEM przepraszam p. wiadyPołudniowa 28.
przyjmuje od 8-11 rano l od 5-8 wiecz.1 sławę Adamczewską za niesluszną
obraze. N. Eklerowa.
w niedziele 1 święta od 0-1.

t.

REIcHER

_!2·~ WYPOŻYCZAM suknie ślubne o;az ba

l nrIn[lL111nrKHft
DR MED
•
•

•

~

~

Potototctwo I cborobv kobiece

!owe J>O cenach niskich. Nar:1tow1cza
Nr. l, prawa oficyna II Pię'"'"'tr_;.o.._._ _
AKUMULATORY faduJe, naprawia.
Radio przerabia na elektryczne. Ba-

=~=:•'::~:,::· ~::.:?:~:'.~'.!

Łodz.i z dzieckiem, proszona jest 0 podanie adresu, ul. Przejazd 36, miesz. 1
w związku z przesytką nadesłaną
J)rzez męia z Prancii. Osoby, ktćreby
Tel. 108-01 .=.._!!zl'Jm. od 4-CI.
wledzialY' 0 adresie wymlenlonei pro·
KUPUJ!: jedwtb Rurtdmasz~y. frau•I szone są o udzielenie nąm Informacyj,
man. .W~zawa. Nałe'Wlln 18/34.
przeprowadziła sle

Gdańska

74

Niemcy

Tylko trzej polacy w ffłedjolaniB
lek•

budują

v.1iosk~ olimpijską.
-W·~.Jru.fą się n.a .ameiryka.nach, Niem:

GY.:,w)'IDudi~ją również wioskę oH-mpiJ$ką,

na piernszgc:h mesirxosfwcac:h
koaf lefg«:znuc:h Europg.

1'

ktora sta.n1e w Dobert1z, oddalonem o 14
klm. od Berlina. Zn.wodnicy otrzymaią I W roiku bieżącym odlbędą si·ę · w Tu·
do dysipozycii diuże domy m~eszkalne. · rynie (7-9 wrze.sień~ pi·erwsze m1s-trzo·
. stwa Euroipy w lekk1e11 .MI.ety.ce. 1W ko·
m~.'teci.e o;~run.iizaicyjnym, tej wielkiej im·
Pół·f inał.
prezy za,s1a-da z _ram1e.n:1a Polski cziłon·e:k
'
. .
z.ar.z„du P~LA., k:P;L Misiń'Sl~i .. ,
O puhar angieiskf.
.
dO'llOSlhsmy 1uz o
SWOlJlll cza.s.1e
'"f' ł
clniiu 17 bm n,.lb·ę<l 1'
• k oa:n1·•
• d.zema
• • po·sDe
ą S ę 1J'Ol. ma O•
vlll
Wal ć b d 1 przeb'ie~u o.si atmego
we mecze 0 puha„' An,.;i;·
1'
•
·
·
·
kt
t
t
I
a.
ę
czy
&~ii.
ore:m za1mowiano .SJ_ę _&-t-OWDl~
_Aosrton VL11 4 - Mancheisiter CHy i Port- e u, ;ia
iprosz~~
a
z.
..
ibnych
a
rozdzLałem „ s:tu b~~pl·
smouth - Lcicester City.
dil~ za:wodmkow roznych kra1ow ooroipe.J
V'iLI
Fawo.r ytem ,·est dl1uży:na A t
s Olll 1 a, , s1nch .
. k
.• .
1 t.
. ,
-.
n: ora 1uz sześc1.o .rotnie zdobył1a puhat ! , .
, Hrizy ro-zd'ziaile k1el!'owano 'się wyłącz
·· ·
Ań~W
) nic: taibe~(\ c1zie.si·ęd.fll na~.leips.zyoh wyni·
'
I ków: europ-ej•&kkh i w efekcie otrz-yimaliś
„!/ •
my p~Z~P'adatące n.a nas czitery be12'1]>ł·at·
~aja
. .
.
n·e zaipros~ema.
star~nwać będą w Polsce.
Obecme sytuacja uległa z.m1a1me.
. :
Polsk' z . k K .
n. 1' 0·k~ h wiąz~ . a.1akowy . zapros"ł 1· Włosi zdecydowali SLę przydzielić po je·
ka..1aikauzy na mi.s trzostwn d:neim z~ros.ze.niiu i tym także pańs•twoon
piep~ '.' 'd te
s:~1 ~; 1 dnt~~h~b~~~ sow~, h które odb~~ą 1.które ni·~ ~osfaw:ił.Y ~la~u sw~go ooro.~;
K~rui a r. na un_ai~u '1 kn na liscJ.e „dz1es.i.ęc11tt narrleips.zych .
N' . rki
zamierza Ponieważ ogółem aż 26 :na.cyij z~ło,stło
w; • ~1a·kowy
zra }?mie.v
9 1 wysłać czołowych I S'W1ój udział w zawodi!!ch, zimni,eóis1zo1110
przyk1~
!1• 0,.,""h~zentel
„L?
.,
k
zwo enn1 ow
·„
· o:DJtyngellit beziplał~ych ~rupro.szeń , cl.la
·
·~

I

owe s.potkania
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n1em1eccy I
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Zwycięstwo

robotniczego mistrza
Polski

•
.
. W s<?'botę J:>aw1ł ~ WairsZlawie robo·t
;2 :czy ~11Str~ pr~~a.rski Polski RKS Wie!
.ne kHa1duk1, ktory pokonał Sforę w sto·
u 4:; 1<3:~). SBramki dlla zespołu śląs r~go 7. O!>yli: onntag .r2J, Górka i Re-

sk

łJKS.-Hakoah

3:Z (l:Z)

Towarzyski mecz footbalowy

Na boisku Twrystów rozegrany zo-

stał w dniu wczorajszym mecz footba„

u.przyw1lejo'wanych nairodlów, p.t"!zyczem
z Pol·siki przyibędz1e na ko1szit or.g·a n1zato
rów tyLko brz.ech zawodn.~ków, a ndie
C2lte.rech,. jruk było !P01cząitikowo prz.ew.lidz:iaine.
Koszty wyijaizdiu kaiżdego zawo.dnika
są ba.r dzo duże, to foż PZLA będiz.i.e się
• k ą.ś pomocą
musi.a ł d01:L1.>rz.e ob elfr:zeć z.a 1a•
' d.a wne
ć
iL
f'111ainsową, aluy
utirzyma . swOl)e
ipiro9e1kity i „sza.rpnąć siię" D:a jesz.c~e !fe·
den dodatkowy wyidaitek.
. ,_
' t · Wllęił\.
• s~air
O·1'.sait1i:za t oirzy dopusi.......ozlll)ą
sz·ei i1l10-śd zaw01dini\ków, p.r.zyisł.anyc•h
pr.zez ip•OISIZICzególn·e ipańs.twa l!la wł1aMy
lw•sz1t, Z t·etg•o prawa zamie1riia sko.rz.y •
stać i Polska, wysył.ając do Turynu el:Q.
pedycJę, kMn m~afaby sizianse od~rać
poważnieij1s1Zą rolę w miistrzostwaioh.
Obeonie peWllly qest udz1aił tY'Lko Ku
socińskiego, Helijasza ii Pław.czyka czy
też ewenitua1nie 'Ko;~rze~ski~go. . .
Na dails.zym ipitame -stoi wyg.aizid Bm111a.kowskireigo i kitóreigoś z oszcz•eipni!ków;
tyiczlkarzy, · czy •teiż średiQfod-..strunsow•
T
,
ców.

,„ .

!

loWY ml~dzy nieikoarmłetnym zespołem

H1gowy'm Ł.K.S-u a łfakoahem.
Zawody zakoń-czyiy się IJO niec:Ietk·awej wa!lce zwycięstwem ŁKS-u w stosUJ!lik'U 3 :2 (1 :2).
Bram!k1i dla ŁKS-iu zdoby\]Ji: Tadeu~ewicz (2) i Król. Dla Haikoahiu: :Rresser d Koplewicz. - Gra stala na bairoizo
niskim poziOll'rlie, przyczem zawodmcy,
O'hu zespołów wyikazatii mtipe~ny brak
tren1ingiu i il)rzygi()towama do sezonu
footba:lowego.

Praga-PoznaA
Międzymiastowy mecz w lekkie)

atletyce.
!lita ibr 1 kk.o t!letycm
r&><n,:!'zem:„.~ r:ma.nda ·ir:~grała rew.an~
din

1

p

-v

-ir.-

i~dzie~Oltknie
p

z

reQ)t'e:zien.tacją ~

. ka: ••
rzy ł:et) 0 ~

-.~1ft . A

~

·W

dlro-

IJ:J""l'<""Y !XliSgą ,,po
dze" 1t0tze~rać 51P01tlkmi~ międizymlias.towe
z r.Oln'l'eze.t11taorą Br:Qa w Bmie. Perink•

tąq;tQiez·ą siię.

·turnieJu w Monte-Carlo

Armia francuska

pokonała armJ-= angielską
MenzelW p,airy.żu odlb-ył si•ę mecz pi!t:k.a.rak!
zostaiy Heociht, btJąc frM1•c uzow Brugn·~n - Le·
pomiędzy reipireZJe1I1itaicija.mi air~ F.r ancji
sueiur 6:3, 2:6, 6:4, 6:2,
flilały.
W gl'lz·e po-dwójneii !Pań wygrała ipara i Angildi
W grze poje·dyóczej panów Austin po
kon~ł wfocha de .Stefa.ni 6;1, 8:6, 6:4. ame.rykańsko anigielslk a , Ryan - Tho-1 Zwy~ię:tyta airim.ia fr.ainiou 9ka w sto-W grze p01iedyńczeij ;pań Hemotin ivy ma,s, bijąc pall'ę angiełsiko·f:rancuską In· smku 2·t' (2·0)
mecz ru.fby
T gat ~a' rioU1giia.no
j g.r:ała waUrnverem, w półfinale biiąc gram - Hen.rotin 6:4, 6:4.
.Amiii' FI anou&ki·e( a
.~dizy ~·
W grze mieisz,a.nei - Ryan - C.ramm
.
w?o·s z.kę de Vaile.rio 6:4, 6:2.

W międzynarodowym

tumi·eiu Ł€.nis?· leira wyf{:ała para . czeSka

~ w Monte Cairlo rozegrane

·I

::~:i~i;~~;y Sf~~~~:·~i!~:~ P;~gi;~~·tój~(;~~t; p~tl;ty~~;Ych ··p~1;k1· t~-:~:~~~::~;6~·1

-11,n

.lila

, \Y/
d

b

posłów

J.

s.e'-J~~or6w.

zakończone

·
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•

,

slr~~l 0~~ieza.~onczon~ ~?stały za~o-

-Y _

e . . a P?słow 1 senaitor~·~·.
P:e. dsze -·l ie;Ae Lza.1ął . ? 0~eł Kryns:Kt
~b~µius~im.
po„
·głtp.e sew oro~ ~ietw1szd miej·
""
se.n.
p.r ze
vros e
sen.
s~:nk~Ją
·
:

p.zW

eF ·

-U:'ysokie

zwycięstwo

1.echji warszawskiej.

1

Został ·i";tz- opraco,;vinr, sz.,,zeg6loWY !me hymn'? państwowei;io, o god!z. 14-eJ
program młstrzos1'w atlety.c znych P.ol- ! rozpoczęcłe waEk w wagach~ średntej,
ski, które odbędą się w Łodztl w dniach ; pó1fciężkiej 1 dężkiej -\ zawodów w podt 7 i 18 b. m. Program ten przedstawia noszeni'U dęta-rów, od giodiz. 19-ej do
s~ę następująco: sobota, 17 b. m., godz. 19.30 prizerwa.
9.35 - 11 przed pot. badanie i ważen:ie . Niedziela, dnia 18 b .m.: od godz.
z:a:wodui1ków, od .11 - 12-ej losowa111d1e, 10 --. 11-ej da1lszy aiąg zawodów, od
14-ej de:fiifaida. uroczyste 114-ej - 15-ej ·Olbia1d, od 15-ej - 19-ej
·Od 13.30 otwarcie mistrzostw prizez 'komisarza dalsziy ciią.g zawodów, od 19-ej -19.30
\inż. Wojewódzktego, powitanie zawod- przerwa, od 19.30 do 21-ei filniały, od
nilków i delegatów pr.zez . wezesa ŁOZA 21-21.15 !kilasyfikacja wYlllliików, od
p. . Kopczyńskfogio, 1przemówiienie ko- 21.15 do 22 :zakończenie ~ rozdanie namooda:nta O'k·r. mzędu W.f. i odegra- giród!.

I

Ze wszystkich dziedzin

sezon piłikar· I
ski drużyna Legji, która w pierwsz-em i
spotkaniu poko.n.ała GwiatZdę w stosun· I
W turnieju tenisowym w Montrealu
.I
ku 7:2 (3:1).
· Do zawodów wystSJPriJła Legja w p.eł· brganizowanym przez cyrk THdena, b.
nym skla.dzie z,eszforoczn-y:m jedynie amatorski mistrz świata, Cochet. pokomiej.sce Ce•b ula.ka w pomocy .zajął So1b · nal Tildena 6:4, 5:7, 6,4, 6:3.
W grze podwójnej para francuska
.
czak.
Bramki dla Legj1 zdobyli: ?rzeź· Cochet - Pl'aa pokonała. parę amerykań
dziecki (3), Nawrot i Łysakowski po ską Tilden - Vines 6:4, 6:4.
W sobotę rozpoczęła

sistka amerykańska, która od jesieni r.
1933 nie braia udziału w zawodach, odniu 1 maja startuje ona: w San Mrancisko.
•,;.•
Międzypaństwowy mecz lvtwlarski
Pinw jeździe szybkiej, Norwegia landja, zakończył się zwyciestwem Nor
V
Helena Wills - Moody, słynna teni- wegji w stosunku 110,5:119,5 pkt.

1

fiftsklth w Argentynie- .

.
.
.
Pw.;wszy sta.Tit fda:lmoh .1.ękk~aitnetów
w sii:ohc;y Ar.gerutyny przymios'ł 1ltn wkcesy.
Wb~ ina 5000 mtr. m1iisłir~ oliimpi'jsiki, Is·o~HOiHo !P'o!kom.ał w CZ181siie 14~
.sek. .airgenttyń•czyikia Zalba!lę, miist·lWa
pitj1sddego mairatoou.
W oszcziepie zW)llcięitył Malbti Ja~
nen 60.05 m'br., w skoku wzwy.ż - Kot·
kas 190 c.mt., w biie4gu na 110 m. imizez
plotki - Si·OISl:edt 15.2 sek.
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Zawieszone kluby
kolarskie
Zairza;d Pdt Zw. Tow. Kota;rs'ldcli
zawtesiil: osiatnl'o w prawa1ch członków
za niiiepłacenie składek tub nienaldlesłan.ie
kwestjooall'jUJSza nast. M'Ulby:
AKS w Wars:z.awie, K!ra'kowskl IQuti
Cyki.l. i M.otoc~kl., Omcoviię w KTakowiie i Garoamię w ~raJkowje.
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NaJwleksze
W roli

Dziś I dni

następnych!
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arcydzieło
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Niezrównany .

głównej:

Wallace Beer~t.,„~~~f!!.'! Po<'!~tez

Wlejkl podwójny rewe- :
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Najweselsza i meilodyjna fll!TSa woJ-skowa na tle żyicia w gwardyjskim r
a-rn!zoni.e.

1-szy austrjacki film w Polsce I
·Dziś I dni następnych!
M 6wlony I 6plewany po niemiecku I - djalekt wiedefiakl -

fll

.

d6wineJJ

Passep.

nieważne.
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Codzienna nowelka ,,Expressu"

Ekscentryczny klub
-

Czy jest pan amaitorem eiks>centry-

cz:1wści? .- zapytał mnie pewne~o rana
m~ste~ ~iiterclown, zawsze uśmiechnięty
właściciel hO<telu, w którym mieszkałem.

Ucieszny niedzielny film

„Expressu~

Piitec-1

- WieLkim amaitOII'em, mi.ster
cloWl!l.
- Z!l\Pfowa.dizę wlięc pana do lklubu
który narwet w Nowym Yorku rue m~ !
s01bie ró'WIIlego. Klub Oltc-Clac ;est osobli !
wośdą pierwszed klaisy. Piróoz niewielu !
wtaóeann:i1czonyich, Ill~kt n.i:e p ooedrzewa
nawet o jego istni.eniiia. O ile ma pan oohotę, '\Wltą.phny tam dzii.si,ai.
- Zgoda, mister Pdtterclo1W1I1. •
- Jan ipan widzi, ode~ał się Pite~·clown, gdyśmy przesitąpiM
wieczocem
ipróg kluhu Clic-Clac, - cafość 111ie r.ziuca się bynaijmniej tn.iozean w o,crzy. Oho~
my tedy do salonu ~ry.
D01koła dlłtJigieigo st,Oiłu siedziało fowa·
Patachon: - Ciężki? .. Wcaile nie uPat: - „Na wojence ja:k to ładnie,
rzySJt~o, s~ładadąic~ się z mężczyzn w
Kucharz: - tlej, wy, panawie rezeir·
ważam„. Do wszystlkiegio można się
kiedy
ułaJ11
·z
konia
spadnie"
...
Aile
cięż
rozma.J11tym wu,eku. Widać było, iż wsizys- wiści, do mnie!·. Clz em jesteście w cy·
i>rlZ'Y'ZW'Y'Czaić„. Jeśli chodlz.i o mnie,
ko też jest trosZikę„.
~y lllaileżą do el:ilty towarizyS1kiej. Trzyma- wlifo?
Patachon: - Firia.Jer „. Gdyby nie mógłbym ten kociol dźwigać talk do jujący ba.nik dzieHł karty i mówił SJPOkojPat: - W cywHu?„ W cywHu, pa·
byfo
tak cięż.ko, toby było za lekko„. tra.„
nym tonem: - Panowie, w ka,sie ;est nie kaprnlu, melduję posl usznie, że ni·
Pat: - To ty maisiz chyiba końSkie
pięćdziesiąt ~JQticzków , _ Bancol ·- 'zo- by jestem agronomem, a mój przyja:::iel Grunt się nie przejmawać i pisz na Berz.drowie,
bo ja już si!l nie mam„ I mam
dyczów.„
wołał jeden z obo?<.:uy:h Bankier •.idwró· - ekonom„.
wrażenie, że te,r az jest ciężS'lY niż na
Pat:
I
ja
taik
myślę„.
Ale
ten
ko·
cił ka.a-tę : .~rac! przegrał._ W ka~ie jest
~ucha~z; - Dobra jest!.. W takim
pocz,ątlku.„ Ledwio ztpię ... Djabili na<lali
kzyidzieści p~Ei;~ków - mówił bankier raiz1e wezc1e PO fachowemu ten kociol croł jest cholernie cięi.lkli„.
ten przeklęty fasunek.„
dale~.
'
ziemniaków i zanieście do baterji !
Niie r01Zumiałem ani słowa. Pocią:gną-1
łean PiJterclo'Willa w bok: - Pan
mnie
zapr()1Wadil1iil do d-Omu warjatów, pa:nde Pi
terclown?
- Gdizie ipain 'Wlidzi wa.rja.tów? Któż
mote zabronić tym ludziom, aby zamiast I
pienięcLzy, grali na policzki 7 Uprzedza- ,
łean pana z,res:zitą, 1rt to kilub ekscenky- 1
ków.
- Gra1ą Wlię.c :na pOII!iozdd?
- Oczywiście. W kluibie C:ti.c-Clac
Sltawtkami są wyłącmie poil.fozki.
- Więc ipo ka 1żdiej grz.e odlbywa .s>ię
najzwyklejsze w świ· ecie
mot'ldohicie?
Toż- toNde,
są prawdlziwe
12:w1e.rz.ęta„.
lecz neiwra1Sltenicy. Ci biedni Jlf .~:::::~~~:..:::::;~~~~ ..__ _ _ _ _ _ _ _ __..;;;;iiiii~~_, w.i;a..,,_~~~~i;;..--....;=::;..-.-..
ludzie
p.rag,n,ą eanoc'Y!i. To kweisit9a gusfo.
p a·t achon: - S ó"I C
·
·
·
· · - Baczność, ofermy sakra
A ·zresvtą
~rana b a . rzewamie imt J.„ o za zairty?!„
Sierzant:
- Co to, Pterony
saikrn-1
Słerzant:
kaisowana„~a rait . yw P
~to to widzi.al, żeby rz~c~ć w. przy~a- menc~ie!.. Kanoniery jesteście, do kroć· m~nckie!.. U~ażać co m?wię !,. Rzucić
Przy tej olkaiZiJl opo'W'iem panu J> • c1ela kotłem z gorącem1 z1emmakam1! .. set piorunów, czy ofermy 'La.tracone? .. m1 ten caly gips do stu piorunów i jaizwną :zalbawiną hristor 'lk
która wy&!: . Pat: --;-. Oz~~o ~rzesz<:zy~z?„ N!c Szarży będziecie nogi podstawiać?..
da do prochowni po amunicję!
rz'yła się Jimowti: corił1et€' naszemu staw: me roz.umie!J}I..:.- Czu1ę ,tyllk}), ie źle się
Pai: ..,...,. St<*rotnj.e P't zeprnszamy
Pat: - Rozkaz, panie sierżancie! ..
nemu b01kJSerowii Naileży' 00 cLo stałyich z~zyn~ ten diz1eń, bo czarny kot prze- szanownego pana sierżanta i melduJe·1 Już pędzę jak warjat 'L mokrą śderką
bywalców kliu'bu' „Clic-Claic:". Człowiek b1egl m1 przez drogę!..
Imy posłusznie, że mamy już dość tego po a~unicję.„ TyJlko żeby w nas nrzv·
ten ma wyibitne,go pecha. Byłem świa.idcałego hajcu...
Padk1em nie wystrzelilo ...
kiem pamqi w Móa:-ea Jim pd"zegrał 720 ·
pO'liczJków. Tak, mód pan1ie - i 111Jie mrugnął przytem oildem. MolŻe Ol1l W1Prarwdzie
z!!lliie.ść ta.k:iego pe,cha, aile ~edtnak - llli·ech
ipa1n pomyśli - trzeiba mieć chyba kaucz;ukową twarz do te,g,o„.
Pewnego ,razu, gdy Jim tirzymał bank
i omajmił: „dziewięć po.liczków", pe- ;
wien blady młodzie11łi.e,c, który poraz pier
wszy został WJPa:"Owadzony do klubu, zawo!a,ł: „Ban co" „.
Szczęśc~e
dopisało
smętnemu młocLzilkowi.
Po skoń1czooej

I

1

I

1

1

I

I

po1tulną miną pit'IZyijął

Jim z 7grze
ipolkz.ków.

ję

na

odzeirwu·
niie,go
Pozo·stałe dwa ll'e'
illliną okaiząę, - odezwał się szczę-

;1
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śliiwy gra.cz ~ 01PUścilf k!Luib.
P-0 kril1ku
Pat: - radna skirzyneczka, ' oo? •.
dtni,ach bla1dy młodzieniec, ~dąc w towa·
rzysrtwie siwej n°airz~ooeg, S\l)'O'bkał sła Wfożyć ją do pieca, to byłaby firajda!..
.Patac~~n: Jaik dla kogo.„ Dla
wnego boksera.
mme
mmeJsza~
Gdy ślicz,na dziewczyna ud.rzała Jlirna
Pat: - ~ ty si~ zn~sz na zabawie?
Coirbetta, i ust ae.i wynwał się okrzyik
zachwytu. - Czy nte uwaiżaiS!Z, ii1ż czto- S1amaizara Jesteś, a1c Wlęcej!..
wielk ten je51t oudowniiie zlbudowany, kochanie 7 - a:aipyrl:ała n,ar.z. eiezooe~o.
- Paih - odpowli1e<dlzfał !POl!t udl1irwiie
słabowHy mfodizie<111iiiec. - Zairaiz ci tu po ,
ikaiżę, jak siię .tiraikJW6e ty,oh bokserów.
I
Młodizien,~e1c wyirwa.ł 61ię iz rąk bla:deij z ·
przerażenia na.riz.eCIZIOlneij i zabrizymał się
w wojowniczej postawie pr~ed boik-se·
!I"em.
I
- Cteszę się bairdizo, dlż IPOOa wdidizę, '
Jittniie C0111berflt. J esitem IP'Ml~ wiiieir:zy· '
oi elem, praWlcła 7
i
- Owis.zem. P1'oszę hez Ołbawy a:.a.ioka
sować swój dtłiuig, - ocłpairł bokser i pod- 1
1
stawił młoc:Lzi1 eńcowi polliozclt.
Rozerjirzaiwis.zy Sli:ę, czy n.airzeicrzona wi&i dokładiniiie, młocDzitain !P'Odintósł iZWoma
rękę i zaaipli!lmW'illlł ol!brz~o'Wli diwa siuPatachon: - Meldujemy posłusmie,
czys~e poiliiozlki.
•
,
; że przynosimy amunicję...
Jll1ll Coribebt odldiaila · 51ę sz;ylbko, rad, \ Sierżant: - Co to?„ Granaty dy·
iż. p01zibył się długu k~ciane,~o. Gv:~- 1 mią~ .. Ran_Y boskie!.. Uciekać!.· Lada
Mąc ~~oło, ze zwrc1ęS1ką m11ną. Wll'octł chwila moze być w:vtbuch!..
młoictz.1emec oo sweii zaicihwycon,eii nairu-

l

Patachon: - Widać właśnie kto l
Pat: - O, .już sygnał„. Trąbią na
jesit ślamazairą!.~
J obiad..• Prędzej zbierajmy kartofle i
P~t: - Czy to moja wina, że tu roz-1 ~ieśmy do. bate,rji, bo pewnie już żołsyipahśmy kartofile?..
To wszystko merze czekaJą z menażlkami...
p~zeL tegio .czarnego kota, niech g-o jasny/ P.at~chon: - Raz, dwa·„ Jeżeli nie
piorun spah!..
1)1"ZyJdz1emy na czas, to dopiero oberwiemy burę!

1

CIZOOeiJ.

- WroZlilsz. tiaJk sie z nimi 11>ootęipuiie„.
Zet.

te

Pat: -

Meildn~y posilusiznle, lako

t-'lt"ZynleśHśmy

ziemniaki na obiad„.
Kucharz: - To są ziemniaJki?!·. Nie
o~róż.niasz, ofermo, am.unic~i ~a ziemmruk6w?t. . Jazda po z1emmaik1, bo jaik
v.:as obrobię na perl owo, to ręka nogi

I

me POJ.nal-

Pat: ~ To twoja wina!„ Tam za·
miast amunicji przynieśliśmy kartofle.
tu ·zamiast llmrtofli - amunicję'
Pataohon: - Później się obi°iczymy,
a teraz musimy wiać, bo patrz co się
dzieje!
Sierżanci: - Stać
ofermy rekrucie!„. Ni'ktt: z was ni~ śmie mi oddy-

j

chać!„. Ba-a·a·a-a;czność!!!

Za wydawcę i druk.: Wydawnictwo „Republika" Sp. z ogr. odp. redaktor OOs>owieCtzialny: Jan Orobelnłak, Lódź, Piotrkowska 49.

