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Opierając się łokciami ześlizgnął się początkowo ·przyznać do inkryminowa·
Świętochłowice, 12 marca. f
przez policję śląską 1 on aż do pownicy, skąd przez otwór nego czynu. jednak przyciśnięty do muru
Prowdzone
przyznał się wreszcie.
energiczni;: dochodzenie w kierunku uję- 'j wyciągnęli go policjanci.
Oświadczył on że w-'·chwili dokonywaPokrytego sadzami odstawiono Ceg•
który
cia bestjall>kiego zwyrodnialca,

dwie młode dziewczynki, Pa- 1 Iarka do komisarjatu. Nie
i Klimowiczównę, dało obec- ·
nie pozytywne rezultaty. ·
zniewolił

chciał się

siek~wnę
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Sensacyjna kradzteż
złota w Wilnie
Wilno, 13 marca.
W dniu 10 bm. trzej kupcy przywictli bagażem z Warszawy 13 pnczt.:k, zawiernj4cych złoto wagi 55 kg.
Przv odbiorze bagażu st wlcrdzono
bral' 3,S kg. złota, wartości około 20.000
złotych.

:Energiczne dochodzenie w celu wykrycia sprawców kradzieży prowadzone jest przez władze kokjowe i policyjne.
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Juz w 1929 r. Ceglarek skazany zonapadło go kilku osobników z nał uczniów gimnazjum Romanowskiego.
domu,
Piotrków, 13 marca.
stał za shańbienie 8-letniej dziewczynki
~ ś~ętochł~wicac.h na 6 miesięcy ~ę- · Głośnem echem odbiło się w swoim tyłu, za~ając mu kilka uderzeń. tępem Tej samej nocy prof. Bućko z.marł. .
uczmów
Jak się później okazało,
z1enta z zaw1eszeruem kary na przeciąg ' czasie zabójstwo profesora szkoły han· narzędziem w głowę. Prof. Hucka stradlowej w Bełchatowie pod Piotrkowem, cił przytomność, a gdy po pewnym cza· zlikwidowanego gimnazjum Romanow·
3 lat.
gospodynię p. skiego było 7-iu. Przyjechali oni do Bel·
' ie przywołał swoją
Przeprowadzona na miejscu dokona· 1Tomasza Hućki.
W dniu 28 marca 1931 r. gdy prof. Jsz.pergerową opowiedział jej o napa- chatowa z Przysuchy pod Kielcami. Ponie
nej zbrodni w altance ogródka „Schraenergiczne śledztwo
berowskiego" na polach między Hajdu- l Hućka wracał o godz. 9 wiecz. z kina do dzie i oświadczył, iż w napastnikach poz- waż prowadz.one
nie wykazało żadnych powodów, dl1
kami i Kochłowicami wizja lokalna r.ie
których uczniowie ci mieliby proL Huć·
dała żadnych konkretnych danych, na
zaszła konieczność pr()'zamordować.
kę
sędzi·o"
Krzywdzące
podstawie których możnaby wywnioskośledztwa w innym kierunku.
wadzenia
wać skąd zbrodnian; przyszedł, względPodejrzenie padło na Adama Kulicznie w którym kierunku odszedł.
ka, Stefana Łuczy1iskiego i Franciszka
akse skich Po s i
11 .~
Dz.ięki jednak usilnym dochodz:E;niom
aresztowano.
Ławskiego, dórych leż
ustalono, że niejaki Wiktor Ceglarek
Stwierdzono, że Kubiczek namawiał LuZwyci~stwa Seweryniaka nad Askim
zabrał
wyszedł z domu w dmu 8 b.m.,
czyńs.kiego i Ławskiego do pobicia maj~
żonie 64 zł. i wrócił do domu dopiero 10
stra rabrycznego, który odmów11 przvię·
i Konarzewskiego nad Fin nem
b. m.
cia Kubiczka do pracy. Ponieważ prof.
.
.
•
Nor. z 10 na 11 spędził w domu, po·
wzrostu co 0· w
czek1wanie, 1ecz zasłużenie ulega na H ·1 b ł tet1o sarnct1o
Poznan, 12 marca.
. 'd .
, . d •
dł
i;
uc co Y s
u ikt Polusowi
")
'"" .
(T 1 f
czem wysze , osw1a cza1ąc, ze 1 zie na
majster i z tyłu był do niego podobny,
•
•
P r Y
e e on w 1asny LXpressu ·
policje
Pólf'11aly mistrzostw bokserskich 1 w. piórkowa: Goss (W-wa) zwyc 1 ę- wszyscy trzej zostali oskarżeni o zabój·
. .
. .
• •
.Na ulic~ Wesol.e1. ~ Byt~mskie1 w . Polski rozegrane w dniu wczorajszym ża wysoko na punkty Wagnera (Lwów). stwo prof. Hućki.
Rozprawa przeciwko 3 oskarżonym
Świętoc~łowicach z;v~?cili na mego. uwa- w Poznaniu minęły pod znakiem wiel- W tej samej wadze Rudzki {SI.) zwycię! ża wysoko na punkty Wróblewskiego odbyła się w sądzie okręgowym w Piotrgę ~wiad-0wcy P.ohcp, ~eglarek miał na ldego skandalu.
kowie.
W walce Klimczak (Łódź) - Kofo- (Pomorze). . .
sobie kurtkę popi;latą 1 by~ bez krawa-1
1
51
0
Do rozprawy powołano 30 świadzwy(Wilno)
B:lnik
pófśrc·dnła:
w.
zdecydo-1
miał
~ z. rysopisem poda- dziej (Lwów) łoJzian!n
ta, co zgadl( .
·
wana, przewagę nad przeciwn!kiem cięża Studnickiego (Kraków) przez tech- ków.
.
nymWprzez 1. 1 mhow! ~zof wn~.
Po całodziennej rozprawie został
.
pewnei .c wi 1.1 un.c1~narJUSze po· przez wszystk:e starcia, m:mo to sędzio- niczne k. o.
. „
hc11 zatrzym1ali go 1 chcieli go wyle~ity: wie ~rzyznali zwyci~stwo K_ołodz.iejowi. I . ~· średnia: J\a.rp~~sk! (W-wa) zwy- wczoraj późnym wieczorem ogłoszony
Niesluszna decyzJa SGdz16w wywo- c1ęza na punkty Z1el111sk1ego I (Poznan). wyrok mocą którego Stefan Łuczyński
'!' drodze cl.o komisar
!llować. C~g.ar~k
j w. ciężka: Wocka (Sląsk) - Krentz skazany został na 5 lat ciężkiego wię
J~lu z;zucił z siebie kurtkę 1 począł U· lala wielkę wrzawę na widowni.
bi~k~c poczem wpi3~· dok~ 0 ° tb~ok.u ro· 1 Drugą krzywdzącą decyzję wydali (Poznart). W drugiej rund;>:ie sędzia rienia, zaś Franciszek Ławski, na 6 lat
0
dicz:go P!r. u· ias. 1' os a s~ ?~ sędz;owie w walce S'pil1ski (Poznań) - przerywa spotkanie z powodu znacznej ciężkiego więzienia, Adam Kubiak został uniewinniony.
;~ a~ t zn~J ;:iący ł s~ ~a wyso osci Białas (Śląsk). Mimo przewagi Białasa przewagi Wocki.
1·i w tym wypadku zwycięzcą uznany
1
s oczy w omm.
·:i;O pię ra
został Sipir'1ski.
1
mistrz
Znakomita.
Hrabina francuska Polski
Il
U
w wadze pólśrednjej Sewery- 1
·
. d
niak, który swego naJ~rożniejsze~o ryzginę/a w katastrofie
O Łotwy przybył do Gdyni
wala Arskiego wysoko wypunktował. de~ortowany z Ameryki
samochodowe;
GimHia.now prnebywał na statku pod
Na statku .-Pu.faski" który ja:k dono-r
W trze_ciej rundzie Arski był &:rog_gy i
Paryż, 13 marca.
tylk? .niezwykła wytrzymał?ść I wiel~a siiliśmy u1przedni.o, przrby·I dnm. lO b. m. specjalną eskortą przy-czem natychmiast
ITelegrarn wlasnyJ
an)bicrn uratowały zawodnika poznan-1 d10 Gdyni, przywieziony zo.;tnł z New· po przyjeźd1zie do Gdyni został d1e.portod 1
,
(t) c·1 'k'1
1 d
Y.orku naprawdę ~1iiezwykły P"'._~a~e.r. Jest w~· n~ cLo grank_Y łotewsl~!· <:j· sik_ąd pr:ze. .
miał m·e .;~e wc~:ia~ ~ 'ia~;~~o~~~t~~v!- skiego od .k. o.
SensacJę wywołało. ukaz_ame su~ w ! mm znany komu.nista Jefnm (J1m1lianow, w1·ez1or.y Z·?stame d:o l~o~JJ Sow1eck1eJ.
bleau. rlrabina de ~aigret prowadzi ła
Jest to Jeden z rzad'k1ch przy1padlków,
W obi'. f 0 t i ringu boksera lwowskiego Grossa, któ- który dokona I w Arnerv'Ce szeregu zat
·hód
carskiej, Gdy Amery1ka god•zi się nia deportowanie
" Ód ry dwa tygc}dnie temu zadał śmiertelny bójstw ofk:erów by•lej armil
P izu
spo~ 0.t~·
samo1.:bl
skaizan1ego prawomocnym wy1ro~\i.em
nokaut ś. p. Oodlewsk:emu. Charaktery- . (tak zwany-eh bialog'w::i1rd1z!·stów).
n~ ·, .eau na1e1.: 1.a a ona na ~amoc 11
Gimilja·now został skazany przez sąd prl!estępcy po!ity•cz.nego, a stal o się to jaikosdvietlo~y. stoJąiv_ ;~ st~sie.d W~t!-1 styczne, że ukazanie się Grossa wy wostanowy na karę więz.ie<nia ()d 20 do '10 koby na skut-elk osobistej interwencji koe z terzenia samoc 0 . r~ iny e ~ - lało burzę oklasków.
L1'tw•nozao-ranicz•ny""l1
które- misairza sn.raw
wyrok n~ok-reślony"
(t zw
.
. 1
G
w płomie-1
gre s . anął · ·wd · okamgnieniu
•
1 1 na lat
" ,
1
"'
:v
"
· uzależnia
·
ross po c1 c rn weJ• wa
· samoc ho· cy r6wn ;cz.
. h· p rzeJez za Ją
się od sprawowania wa.
go termin
W ce u eg M'
mac
1•
dem mężczyzna zdołał hrabinę urato- punj\t_Y rcpre7:entantow1_ arszawy . 1wać. odniosła ona jednak bardzo cięż- z~r~k1emu. M1str~ Łodz1 w wadze c1~żkie poparzenia i po przewiezieniu do ktcJ Konarze.wsk.1 wykazał znakomitą
f~rmę, zwyc1c7:•W\C wysoko. na ~unkty
szpitala zmarła.
f:nna. Zawodnik warszawski znnJdował
100 osób W' wi~zien:ó
sic; w trzeciej rundzie dwukrotnie na deKonstantynopol, 13 rnnrca. 1łem aresztowano około 100 komunistów.
skach do czterech i do dziewięciu.
Ryga, 13 marca.
przeprowadziła ostatnio Władze wydały energiczne zarzC\dzenia,
Policja
(t)
wczorajszego
dnia
wyników
Reszta
wlc1sny)
<Telegram
szereg obław we wszystkich większych majqce na celu walkę z agitacją komuvf'skutek trajqcej od kilku dni gwał- przedstawia się następująco:
townej bur1.y, na morzu l3altyok:em ko- I w. musza: Wieczorek (W·wa) - miastach. Obławy te przyczyniły się do nistyczną.
munikacja okrętowa pomiędzy Estonją Moc7Jko (Śl.). Wys{)k ie zwycięstwo na likwidacji rozgałęzionych organizacyj
komunistycznych .. które ostatnio prowaa finlandją została całkowicie zawre- punkty odnosi mistrz Polski Moczko.
Wilno, 13 marca.
szona. W porcie ryskim statek łotewski 1 w. kogucia: Kazimierski (W-wa) - dzily wzmożoną agitację . . W Konstan„Latwis" został porwany na morze i u- Polus (Poznań). Jedno z najładniejszych tynopolu aresztowano wysłannika KoW Wilnie wybuchła epidemia grypy.
szkodrony. Załogę, składającą się z 17 .spotkllil wieczoru. Typowany na mi- minternu, obywatela n'.emieckiego. któ- W ciągu ostatnich kilku dni zanotowano
lstrza Polski Kazimierski zupelnie nieo- ry prowadził prace organizacyjne. Ogó- 3500 zachorowań.
, osób, zdolano uratować.
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zy pocałune~

Hisłorja
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(x) ·Przed

jest grzechem?

pocałunku. ądu _najwyższego
Lip ku.

lekarza, pacjentki i jednego

Salomonowy wyrok

c:o- ow

sądem . apelacyjnym
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znalazł wnuczkę .••
•o ftull1u1mł feafru

"' :Jl,,;eł

(h) Król szwedzki, Gustaw V. wbrew
po~Josiwm i w tym ro:-.u
przyj.echał na Rivierę.
W tej chw!r. król z;nia}dtu}e się w Ni„

•

cbiegającym

cei, gdzf.e, jaik oon.isly Już płsma ma sie.
nie jest grze- nowym wyroku moina całować do- oi'by:ć pogojizeinie si>ę jego z wnukiem
_:hem" - brzmiały mot:y y wyroku woli, należy się tylko pilnować, ażeby 1 księciem Lennaort. Przy tej okazji pisma
.,natomiast. opinja, że P?,całunek jest nik~ !ego nie ~auważy~. -: ta~ ,PrzynaJ-l francus-Me opowiaicJ.~ja o sensacyjnem o~
grzechem. Jest dozwolona •
rnmeJ rozumuJe spraw1edhwosc w Lip- ·r.alezłeniu priez krola Gustawa wnucZlkJ.
Opierając się na tyrn iście ~alomo- sku,
Król, który st'11e i.nteres·uj·e się najnow...
stetn! z·d'Obyczami w d.z-i1edzini sztU!kł t
teatru wYbrat się w Niz:zy d·o teatru

w zttw1es1c. „Pocałunek

Nlemcze:::h rozpoczął się w tych dniach
epilog ciekawe~o i wielce sensacyjnego procent, który obrnl.!af sic; naokoło
zagadnienia, czy pocałunek jest iirzechem.
Przed 5:Adem stanąf pewien lcknrz z

Sprzeda1·e z·On""It .,· dz'1ec·1• ~~i:j~e~k~~~~·ą j~~1r~~i g~;:tp~l~ier~

1:~ ;~~~,~~V~~~~~ ~w;(~~,j~"tll~~
;~~~~~~~
rych na<:1'11tck tego, że pocatowal pa-

f(rólowł barom prZV!pa1diła oo gu-stu griJ.
p, Orrety t podcias a:ntra1ktu posr.ed1f ia
y pomy
. riJ.isy. ~by osobiści~ podziękować jeJ z.ą,
cze~dc pn:P.ciwko ohyc~.11i11o~cl, które (h) rywatny diefektyw Sam. merkom ,.'dem, ktdry ~hciafby kupić ma/tt żnn~· ż< 'z1~ d1uchową, jaikieJ mu óostarciytłą.
pocwg-nętoby za sobą az boJkot towa- i: Nowego Jor'ku, ciga1rnlęty fala kryzysu równocześnlo spadnie 11a 11/e~o obowia
V.(')fą ~rą.
"
rzyc:ki.
w ciągu kró~kiiego czasu wyida~ wgzyst- zek zapłacenia dentvscie 18 (iolaróiv ZL
Po:Jictas roz.mn":"Y w g-aT'di, rob!•e l'r~_
Rz"r;i; cafa przt!d."'tnwla Rlę mist~_P 1 t- kle swoJ•e os,zczęciności i zina1lazf się w zttb3 które snbta mo}a maftnnka ntedaw· ystl<i kr61 ku swme~n'u wi·eilJ\fie-mu ti.izt.
j~co. Pi'wna ~~-letn;a robotnica 111 !11 ;n 11ędtz.y. Cóż wi·ęc ma pocz4ć człowiek, na w~.;;tmvila. Cafy racfmnek w~mosll do- ;•-'.ien1i!.f stwiierdliiit: te ~: qreta Proier je~!
silne bó~~ kr7\ 7 a, \\o hec cze~~ mnsin a który nb::ma czem na-kairmt~ .żony i glo:i lardw 30. ll~ IZ Jut 1a11lacilem. Za s.wuhv, •ef!O krewna, '!11cmon rcie, wnuc~:a p~
firzez ktl!rn 11 . pozo'>t~~. w. łoz~u. ~n- nych <l1z:ecl. Prz.e~iews·zystldem na1e·żv freda i Marka µie iqtlam wiecej. Jak TJO stry króla: M•. tka Cret.y, hrnb~t~ t~
we?-wany 1"ka_rz był. J~z ~ie nierwszcJ uwol1nić się od zibęd1nyd1 ust- wotaJacyeh 15 dolarów. Odważnie m"I!( rzee• ~a ivltt· 7:ter by,fa zon~ zina!komlte~o Hter • na
rntodości. ale 1 r:S~vmcz 11!e st?ry. Po o clto!·eh. I Samme·rkorn zwrócił si<; do śrlwis ttl/4 8Umt! 5() dalarńtv md:lb~·m ;11acza Ibs·ein-a; tf ratbfr..a r,<>ehl')1,z.i ;~~a ;
starnnnvm zba+imn pacJentki lckar: 1iei:!ia•kcji pisma mfasfl...aczka, w którym 1zaia_dać za Marka, który jest wsnania· ;~Ptego n~.I!~ 1~yfa Stpow\„~, e
„
poch.vłłł td<' nad ł~żfdem chorei i dcli mie~z.ka z prośbą o WY'dł'Ltcowttnłe nas tę„ fYm rdrowym efifo„eem. Cc11a ku11na w11~inrn. 11, u111ni królews1demi
Derlla
katmc pocałow;ił Ją ~ l~Sta. w h't11 mo; p.ujące•gO listu, w którym PfO!POllujie : zamort.vzuje si~ tV ci.ą!!U pól roku. po tym e·otów l Wt,;ZÓW.
•
msilcle weszła do po.mm matka choreJ. s,pirze<laź IJ"Odzdny swoje.i,
okresie zaś i11ż l1r:dzie przJ•nosif czysty
Jb51€11 wy~o:\o cętll~ wycmtełie arty...
lctora r•aroblła wlclkfogo ahpnu 1 no„
„Czlmvtek01vi r dobrym f!Ustem tvy„ z.vsfl. Oczywt.{cie, Je~li eksplf'atować go ~Y'OZ'llie hrah!ny Proze~ ł na W'V'r~t„ą je...
.szła zo sknr~ą do dyrekcll Kasy Cho„ '&tarcz.'' spojrzeć fl•lko na moja itJną, ~6 .1 raeJPnalnie".
g0 i>rośbę mąt hlł'ah1nY $1\lomf ją ~o
rycl1.
. 1 fJY stivierdzfć, że cena 40 dolarów. ja/dej j W rez111ltade tego J~stu prywat.ny die- w~ooliPrncy w priektąr.!ach utworów wte1
J a n Chorych i"':ofotła fokar~a z iaJ , tadam za ni<i b.v11a/mnie/ nie /est w,y~d~ It~ktyw wydatn1iie PoPfawi1ł swoje ~prawy. kteg-o ~,l{an·~')'lft.nwą.
mow~lfleirn stanowisl~a. Nlcwindomo rowana. Ma wyso!w~ci 1 metr 80 I 98 1Wpr.awcllz.fe !tlte o::!~w~ł sl~ bt!°'C'll chętKr-ól Oustaw Ul$ytpat swoJą nowoc~y 1elrn rz or~eJa !by się tcm tnk„ daleee I&ito~ram1itv waf!i. \\7.vstarc!'Y dać jej do uy kt!ll'na. na·t~mia~ qlitowali! się fila n- o~ri<rYtll k~wnja~z~~ graidcm k<m1p1eme11
~zcby. dopuktć do pr_nccsu .. K_nzdy le-I ręki mlnt!ę, a przenctlzi nią najsil11icisze. l trer"f. ·kt6rzy ~atroskimerrm t)jcu ro:J,zmy Mw ł pr;WJ1emt1'r'ISC1 1 f"TZVl'X>'ITI'!l!.nł S{'l~łić
k.arz. Jak ;-rrado 1~ 1 ?· PI ócz. zaJęcm w ~rn- l!D bantf.,•tc. nastaJa:ce~o na r,ańskie
zaoflarowaH kił·kasiet dolarów na pr~ Jej rre w roll ne:~kfv <iaib1-eir. która byta
sie ma taH? ?'\i oi:1 nryw,~tną tmikt}ke. cis. Nie bt!dę rtlirvwat TJrzed ti7nwie- tr.,,,imn,,,f-e krvtvcz11e~o ol<rmt.
f'lrawr1 7.1wą krea<::Ją aktorsh.
która w mn1e1szym lub większym ston·
·
·
nlu nozwoliłnbv mu s!Q utrzymać. Kadentkę. Chnclziło o 11o;;blenie, czy pora- N·
łunok nalcfy uważ~ć jako ~rnbe wyJcro
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ezro o nego d e I e kt YWił
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iY-1

~~3~~~ii~l1tcil~~t:1;,ak zni:afi~~~:~t~~c~t'~~l
okńlmk d<l wszyst-

nowi-.hl ror.\'. laln

pot ro' J• ny ·mor·d w centrum Pary"a
I.
I •

kich lck:-irzy z wyja ś ni e ni m i iotr-wa. „
mi 8WC<YO czynu. n~lY\Vai;łC ower.o·~karza bezwstydnlluctn, który noha~b1ł
·
~
M ,,,_
stan lekarski. Ohur70lłY rlo l{łellł ,„kan:
zaflk r!ył decyzje: l(asy Chorych do fią•
"du. Przed s~dctn słancła ntł ctocifłłtR ., {ńi} i-'rttó kilku dniami w Paryżu 1 - Na poDJoof Na J>OQtOC!
łeb za- ' podłodze 1eta1o trr.~h. 1tr1enfYl't':"6
pacfontka, która . demonstrował mo· dok9nano zostało potworne mordcr- bile!
Ików. Już nic tyli. Zabó!ca musiał Y
ment pocałunku lekarza.
stwo. Mord P<mełniony zostat w samem 1 I w t'.l/'nt satnYtn momencie jeden z doskonatym str~ctc.em wsiysey
Lekarz snm wyinśnif. ie widzl_af w centrum miasta, na Wielkich Bulwa- arg~ntyńcz;vl<?w zskoczyt z mieJsca, trzej iost~li traf1em W snrno sr~eĆ
flt\dentce tylko swoją dobrą . inaJCm1a. rach.
IWYJl\ł ldcszem rewolwer i zaczął strze- Z~ar1i. 111e zdążyw~zy wyf'obwle<f 1{
którą zna od klkunast11 lat . ze po~aJu„ . Kawinrriia, eiesząc;i s!ę wietką popu (a~.
.
. I(l.~t jednego słowa. k~6re mogło Y o„w e
nl'llf prz~z "'ego 1łołony był racioi po„ larnośdą, w stolicy Francji byfa prze- ; W kawłn,rnl np:mowafo r>r!!eru:e- thć tę ponura tragedJę.
cafttnkiem ojcowskim i, że wrcs~cle l'la„ pełnłona do ostiltuioro mleJscil. Orkie„ ·nte t panika. Publłezność. przewracajl\C I \V Jnięd?.yc7,a~le w komłsnrłade. 1'.0
cfcntka sama nie była wcafo ohuriona stra grata modne taneczne nietodjc
stotlkl i krze81a, roibijając naczynia. po liefa prle~tuełrnln ,.,rzest~pcę. Nazwt•
postępl(fem lekarza. Pótniej~7.a jei rr.o~
.
'
.
'. . 1biegfa w kierunku wyjścia. Rozległy c:f{n łe~o hr?.:ml"tn Lmlw1k ferna~de~.
koma rozpncz i oburzenie jest raezcj
Pr~y Jc~nyrry . ze stoli~_ów sie~z!eh się histcryc!ne okrzyki i płacz kobiet. Rodem z Arr;cntyny. Pnybył on m~eins11lrnwonc przez jej 111(1tkę.
cztereJ. mczczyzm. ar_gentyn~z~cy I Jed Morderca starał sie również salwować rcsownie t Buenos Aires d~ rar:rza.
Sąd pierwszej instancji sfanąf nn n~ pani. I~ozmowa między num toczyła ucieczką. ałe flOZnano go. U wejścia do lecz nie chciał wyJawić Jakie interesy
stt'!Mwisku. że pocat1111ek tnki nie może ~ię półgłosem. w f)ewnych ~omentach kawiarni schwYtllno go I publiczność tu go !'if'rnwadziły.
być uważany za cicźkie przewinienie i IJC~~<llc. ton rozmo:vy stawał. S!e 11amięt· zamierzała luż dokonać na nim sarno· I l(obicta. kt6ra sfedzlnfa 2! t1im razem
ole pnwłnłcn nar.-fać lefcarzą na tal< dn· •~} ! w~dać było, ze rozmaw1ruący sprze sodu, gd"it nadbiegli po!icjąnci, którzy w kawiarni, ol!wiadezyła. fe mato moio
lek o idrice konsclnvencJe. W każdym czaJa się z; sobą.
zdołali wyrwać gn z rąk tłumu.
Ipt')wiedzieć o f ernandezłe. chociaż była
razie Ietrnrz ze swej stronv winien 1TnNagle w gwarze kawiarni obecni
Przybyto włach:e pnli~yjne ujric1i ie$;n koc1tankq. Z zawodu Jest modyst...
zumicć, te Jest eonatmnlel ntewła~cl- 1.1słyszcli l!ozdiierający krzyk lcobiety: w kawiarni przeratająey widok. Na k2\. Pozntiła go w Hłsipanjl 1 razem
wośclą cnfować leż~cą na fol.n lldlc~t?I
. przyjechafa z nłm do Pa ryb. Pcrnan„
paclentkę I że pocałunek może być nał·
ż
'dcz był, wcdtug jef stów. bardzo s~o„
. rozmaiciej komentowany, W?bCC CZCf?:O
w1ąze
koJnym i dohrvm człowiekiem. Nie '\\'~e
we własnyrn interesie nalczy podob·
ona co skłoniło ~o do iamordowama
uych ewentualności unikać.
'. •
trzech swych rodaków.
\V każdym razie pocatunek złożony
Oryginalne zrzeszenie powstało
Pytany " to Fernandez wyja~nif. ie
przez !okarzn na ustach pacjentki, l~tóra
W Niemczech
p~wncgo dnia ,;r~f z nimi w Buenos
prócz te~o była dlngo1etmą znaJoma
Aires w kartv. Tró1lrn ta ••kradła mn
owego lekarza nic może być trnktowa(11) Pts,mo be'ftltis1de „Te~" opo- 1 cz.ton-ków noweJ OTY't!lnałnej in.sh1ucn. 4.000 po!lieł I utotntła się. Ody spotkał
ny jako przestępstwo i ule może być wi.a1"'1n e!ęf:rnwą historyjkę.
Li.:dlZie przeróżnych zawod1ńw i różne· ich w Paryżu, nie chcieli zwrócić należ
po,vodem pozhawieola pracy lekarza w
W tram\vaj.u Nr. 76 w elągu włie1u lat go widu i;Jediooczy1fl siię. Został opra,„ ności. wobec czego dokonał nad nimi
l(asie Chorych,
ISP'C'tykajq si·ę ci sami IU'd1zlie. którzy mie... cowany statut. Węcifwg- obyczaju nie- samn<;adu.
Skar~n iatem zfożona przez lekarza 1 sz1rnJąe w olko!iicy A!eksar.v.!~r1platz, u. mlieckłego f.:1stytucJa ta "trzymała swój i
Ale już następnego dnia wyjC1~n!'a
przeciwko J(asle Chorych ma swoje uza ·dają się d'O mfa-sta w tyim samym kienr-n„ s-ztnir.td!atr' - ztelnno-czenvo11~·. Skta•ćek sle krwawa tragedia. Okazafo się. że
sadnienle i powinna być przez zariąd kt1. Luidtzie cl nttt.wrnl'llle nie są zn-aj1>mymf cz.f<mkow~eh nie zb~ra się. Obowiąz- zarówno iahóJca Jak i zamordowani na
Kasy wzięta pod uwagę. Dyrekcja Ka- ' loęcz prz~1JX11dkoweini f)a.sażer1mł tego ków żadnyeh niema. Raz na mle-sląe le.iefł do i~dneJ bandy handlarzy ŻY•
sy Chorych. jednak nie mo~ła pogod?.ić '. tr~nnvaiu, t;t6rzy każi~teg() ran.ka si~ spo- cz.fonkowite kktbu ~yikaJą si(. Polity- wym tow:irem. Przvjcchali oni wszy„
się z tym fagodnym wyrokiem i zaanc-l t~t,aH· wyfeż.dlżając, d·o pracy i każ.c!ego ka Jest caf.k<>wide \VY'f"ltf.!Owana z zai'lfre„ scy do Paryża po nowy transpnrt koJowała do sądu najwy~szego w Lipsku. 1 wi.eczom, powraeając do domu. Taik resowatl cz.ł°"',lów. Cefom zwiąż.ku jest biet do domów puhlicznvch Argentyny.
ttomacząc się tern. że lekarz w żadnym · trwal-0 z dinfa na drt!ier1, z mtes·i~ca na mie \\„yłącz.n.ie - O~Q)OCZ~-ool\ ł nvÓl()ŚĆ. Zwią- 1 ransport 7.0St<1ł zakupiony I w:vstanv i
wypaclkn nic pow:nicn całować pacjent, siie1c, dio.p-óki jeidr.emu z ni-eh wpadł na- ?Jefl< fsitnieje już od 1<iliku mi-es!ęcy i wszy- wówczas tn między knrn"anaml wyrtikf
Id I że posti;powanre takil! Jest grube111 sh;pu.jqcy fX'HlY'S·ł:
• .
scy czfo"kowie ~a włielce zv1dowolcn.t. spór na tle podzł&łli zarobków.
wykroczeniem przeciwko obyczajno-1 - /J/acze~11 ncmrzykfad nie mtelibYś- Sklatd1a !iłę on i 21 l.u'Qtzl. K,ledy jeden z I Fernandez był doskonałym strzelści.
.
m~1 l1yć zna/omymf I nie stworzyć klubtt, oastlttrów tramwaju Nr. 7f> strcrcil pra· cem. Uprzedzał swych towarzyszv. ie
Sąd najwyższy w Lipsku wyd~f w kttlrJ'm, mngl/byśmy svędzać wesoło cq_. 11oznstoJ. wystarali sle dla 11ieJ!f> n po„ zabije ich. gdy bedą sarali się go oszu„
. Iście salomonowy wyrok. $ąd stanął wsz~vstkie wolne od pracy i obowiqzków moc. S~dtia mi emen:turre i mlodtztut„ kać • .Jego perswazje nie doprowadzity
·na stanowisku. ie zwohticnle lelrnrza z chwile
jika maszym1bfJka, socjalista ł monarchista jedtnak do żadnego rezultatu i w rezuJ„
za)mowanego w !\asie stanowiska było I I c1Jowlek ter„ który obeenłe z d'lmU\ robotnik i PT<Ykunmt bat11ku - wszyStt- tącie _,. krwawy dramat, jaki rozegrał
niesłuszne, natomiast zupełnie uspra- _oosł in1fę n.rud.ąone mu prze.'.1; pasażerów kich-. k:h -łączy przyJatń, <Jr)arta na tem, 'się w sercu Paryża.
wiedliwiony · był rozesłany przez dyrek tramwaju Nr. 76 „Wlclldego ksi11cla tra'1J ż<: stale spotykaJff. si( \V Jr.dn,\'flł t tym sa-j
Okazało się równiet, ie towar~vsz~
cię okólnik. który podawał do wiadomo waiu 76" z-0r~M'J•iowat nviazek pasaże- mym tramwtz/u, Od CJ!a~u ~(tria'l1rzowa· 1ca Im kobieta nł~ ie$t bynaJmniej mo„
, ści wszystldcb lekarzy zachowanie się rdiv tramwa/u. Poinał on w iystktcb nl·a ~w1ąl:lku, WSzYStY pMa!ęrowi-e trnm„ dystk1t 1 c.Jn~konple zdnwafa sobie spra„
Jch kolegi.
j z ~obą nawz~jęm, wynaJął l(.)tmt I wpro„ waj;q Nr. 76 l~M rf!Jtkl'em d„ !'l'a~v. fikra wę i ~zy"u P~rn~ndeia. Nafetała <IQI
WobeG tego f{asa wfnna cofnąć Wl\ldzlł w cz-yin ~dieę. l\Mra SP'Ot·l~a·łt1 sł~ ca]!\ ~b!ie dron priyJa~łieł$k~uł roz„ równłet de't handy ł dopoPJ~tAła do w~r.
wymówienie, a tylko lekarza narazie z wielklęm ~pwpleniem w~z:y~tl\Ich rnów~.am~
l bunku tyweco tąwor-,

Krwawa rozpra•••a pomJ"d'Y handlarzam zywym
towarem z Argentyny
on

z • k pasa eró"wtramwa1u•
1
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5702 recydywistów
aresztowano wciągu roku wPolsce
polsflie!flO

ochotników
do oojsfla

karani
surowfBi
Zawodowi przestepiy saif coraz
..
.
.

Kto może być przyjęty do lotnictwa
lub marynarki wojennej

s1_ę bar~zo p~waznre ~p.rawą wat:
Służba w marynarce i lotnictwie wy· .. (d) Donosi.Iiśmy niedawno, że w ~a~- Z~Jęły
Minisf.erstwo spraw wojskowych I
1 z ~ecyd~tistam~, roz~mi.eJiC doskJ.
k
recydyw1śc1,
wszyscy
czas.e
bJ·z~ZYf!l
też
to
zdrowia,
żelaznego
bowiem
maga
do
komunika~,
obszern.y
obe:me
wydało
1
tyczący zaciągu ochotników do woiska. nie wszyscy mogą być przyjęci do tych ods aduJący kary za przestępstwa kry- na1e, ~e. '7'a \ta s an~"':' • Je ~o z :na 1
rym na •
men
zaga
minalne: ?ę~ą umieszczeni w specjał- 1 ~o~h~zn.eJszyc
char~terz~ oc~~tników m?gą być formacyj wojskowych.
1
J
d
h
,
Y
Kandydaci których podania ~stały nych wtęz.emach.
przy1mowani męzczyzm, urodzeru w la· I
1 n1o. - europe.
zac.10
W panstwac
Chodzi bowiem o to by wreszcie
łach 1912 i 1913, którzy ukończyli przy· I przez tę komlsję odrzucone mogą na-1
najmniej cztery oddziały szkoły po· stępnie zglosfć się do mny~h formacyj calkowic:e odseparować recydywistów skich ciągle ~k~zują się speqaln~ ~ra~e
od innych przestępców. Zawodowi zło- I naukowe, po?Wlęc~e temu zaga mem.u.
wszechnej. Jeśli chodzi o mężczyzn, :uro- ' wojskowych.
1dzieJ·e nieraz ·uż karani za kradzieże i I
Wytrawm krymmolodzy dowodzą, ze
dań
d
ż
ż
dzonych w roku 1914, to będą przyimo· j
1
. . lk
. t : .
, t .
k .d
.
'
wno·
aznaczyc na1e y, e o po
l' ś d .
k .
. kt.
. t lk
bardzo w az em pans wre is n cJe mew:e a
włamania wywierają bowiem
h '
. k0
ł d
h d0
orzy u onczy 1 re 01 szo
wani y o c1,
w a zś ~o1ds wyc • mk u szą szkodliwy' wpłY"' na 'innych aresztan· ilość zawodowych przestępców i gdyzakład naukowy i w ten sposób nabyli byćnycdoł
· k dl' 'ć
•
b . h · d I
„
w1a ee1wa sz o ne, ·
ączone
. h
d h
.ł
t
d
k
d
0
wykształcenie kand data tów, z którymi dotychczas siedzieli w . Y IC się u a 0 na .staie urnesz 0 iwt
stwierdzające
orązy~
c
po.
sz
?
.ępu
ws
prawa
do
spadłaby
ogólna cyfra przestępstw
t Y . _ spótnvch celach.
•
_Kand">:dac1, . ktorzy po dm.~ 1 ma~a w or cSinale 1 b 0 d . .
.
minimum
•
·
u . pxsie, uwierzy e1010 .
y.,
kouczą g1mnaz1a, mogą wnos1c podania
. k' t.
t k
h.
W r• d
1 Władze nasze w ostatnich czasach I
0 przJc!' ęcie do służby woi'skowei' nai'póż- nym przez notariusza albo sąd.
ed ug anyc statys y a11g:e 1s 1c,,
zn- tt
Mt
· Miłłiihjfł&P!i@f41M1
dn'
· ·
w państw:e tern w roku 1926 było za.
ia .20. czerwca..
me1
ledwie trzy tys:ące zawodowych przeW~zyscy mn~, wstępu1ący oc~otmczo
sprawcami
stępców. Przestępcy ci byli
d? wciska pols~1ego, m~gą wnosić pod~d · ·
•
•
:1.
ma tylko do dnia 1 maia. Po tym termiprzeszło 80 proc.· wł a man 1 kra .. z1ezy,
nie podania nie będą uwzględnione.
dokonanych w tyn:i ro.~u w Ang~Jl.
Przegląd lekarski ochotników odbę·
Reszta kra dz.ezy 1 włamar! była
dzie się w terminie głównego poboru
.
1 dziełem przyp.~dkowych sprawcow.
·
rocznika 1911, w poszczególnych P.K.U.
W SaksonJI w tym samym okresie
"'·
•
•
•
•
d 1
ł d ..
Termin stawienia się ochotników
nal'.czono zaledwie 100 zawodowych
10dz1an powaznDeJSZe
przed komisjami poborowemi będzie po- Wy U ZI 1 O
przestępców. •
pjeniężne
d!U1y w obwieszczeniach o poborze rocz- kwotu
7
W całych NJemczech natomiast ogól·
~1ka 1911.
cyfra zawodowych przestępców wy
na
wszy~:tko
pa..'lu
Potr~fię
'Wars.zaw'.;e.
ha:nBalbeTOwicz.
1achem
1
Me.
(<l)
,
do
dostać
się
. Ochotnicy, pragnący
niosł:i 8500 osób.
lotnictwa lub marynarki wojennej, pod- d.larz, zamk~sz.lrnfy przy udi'CY KHi6skie- . szybko załatwić.
pracy dr. Swidy p. t. „Przes·t~pca
legają dwukrotnemu badaniu lekarskie- ~o ji:1ź od difuższ•ego czasu nosi.l st~ z I - Widzi pa11, chodzi o to, że ja nre
m!l-. - Po pierws.zem ha~aniu przez k~ my~lam! .o w:\'.'jeź~.Z!' e do Ar~entyny 1 mam :n-etrylki - \VńrącW nl1eśmiafo BaJ- zawodowy" dowiadujemy się, że w Polsce w latach 1924 i 25 ukarano za kralberowi·cz.
m1~1~ poborową i wydaniu przez mą gid.z11e z.am1•esz1k1wa1h Jego krewni!..
- Iv'letry1ka? To wca.Joe niepotrzeb- ; dzieże 5702 recydywistów w wicku poKHka1krotnle ·zw1•acat się nawet już
opm1i . o pomyślnym stanie zdrowia,
o.chotnik musi stanąć przed drl!gą .komi·, ·C~ koi!isulatu a_rg.ein:tyńskiego w Warsza- . n~!. ?·robi s!o i bez teg·o. Gmnit to pie-,· wyiej 18 lat.
Karę p:ęcioletn;eg-o w'.ęzienia, qy
.
.
.
.
s1ą lekarską, wyznaczo?ą sp?c1.alme dla w.r·e orz:z ~C.o, lod:z.k1ego st~:rnstw~ gr{1dz-1 rnąz.k1 !
B:llbernw1cz n:e mklf zbyt w11eJ.e pre- 1też dłuższego otrzvmało zaledw·e 43
Ibego, Je·~:n'<:C\ m~ zafatw1ł swoJeJ SP'faprzyszłych marynarzy 1 lotni.kaw.
Kom!sia ta bada ~a:z!1ie. dokł.adniej \Vy, gd'Yż nie _mógt z<obyć WYmaga-, niędzy. Daif więc pośr€di:.rkowi tylko osób p~dczas gdy ·około 4000 skazano
na ~niej, niż rok.
.
.
. .
50 zlo~ych.
wszystk1:h kandyd~tow 1 1eśh. stwierdza n:p;::h ·c·dlmmer:itow orob:·stych.
.
•
•
faJans skrznvi.r sMę nieco, ale wziął
Balbe1r:O'wkz prz.edlewszystki>em nie
pewne n1ed-0mag:m1a, nawet nrezbyl po·
!"a~ne, odrzuca p~danie w sprawle przy mLat meiryki i ·ni1e wi-oozia1ł, w $aiki s.po-. pkmką·~1z·e i ob:oeicał ż· e w ciągu ki.Jku dnd . W panstwach zachod~10. - europeJsób ma s~·~ \.1.'Y'sta1rać o ten dcllmme11t· bę-1 wszystko za-łatwi w krmsu1Jaciie. Za wi- I si~1ch wz~lędem recydyw1stow ~tos~e
Jęc1a do marynarki, czy lotmctwa.
zy, s1zyfl;:~·~tę mkll Ba!berowLcz od1dlz;iel- f1ę znac.zme ~urn.wsze kary, staraJąc s:ę
dąc 'llro~tzonym na teTeniite Utwy.
eh p~ JaknaJdłuzszy, okres czasu calHówicmio mu . rnwdizj.o że mó łby r.iie zair,fa.Ci•C.
U!lcrzenle krwi do głowy, ściskanie w okoli-I
ArP"'€il1itvńczylk więce..j slę już ni1e zja- kow C!e odseparowac od reszty spalewp 't 1 "'• ~. •. d g .
/..~ .
. 't
serca, bra.k tchu, u-.:zude strnchu, przcczule' czeństwa
•
A
I ,Jl
··r N' .
nie nerwowe migrena niepokój i bezsemność W:Y,5- ara\,; ~I.,, o fl~-e,n a ne s~"'llZ•I" ·lz•ame
-'~S?CZęsrv mn..:• r.irz '\.!lail"ei:nme go
mogą być tat~o u-sun.iete P'l'ZY używan • u natu- wiwtn:~q~i i ~ 1'e d!Qll" '!m!Jlt Za.$.tl:l- W1'.
. Stw1erd.z·ć nalez.y~ ze 1 u. nas ostatra1hei woos g()lf:z;1dei „rrandszka • Józera". żą- pHby mdryikę, ab Balberowicz r~e Po 'Ztt;"nvat pr~ez .Siz~re.g t~g-.?':h!!I.
Gc-1y ;wrńc1l -:Się po r,0Uc11. d•O!flm.z::lC mo zn~czn : e suro;v1c1 tr~ktuJą sądy reIw~ z~z.:\t w 'tym ktertilnrku żaid:nych stadać w aptelm:h i· drogetłach:
o przyw1 a'SZC7.·emu 50 z.ł·otych, dow1r~- cydyw1stów, ktorym Jeszcze przed
rań
~ d:ział się• że faj.::ris nabrai szereg osób, siedmin ośmiu laty wyz.naczano stosWlT'"Ml'ITV-l.dntv
ij d
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d'Zie w maiłżeństw:ie i z; ro:J;zfoą. Po.wbrui m'eć klasy 24- ej polskiej loterjj państwowej · . W d'.ągim . dniu ciągnienia padło w naszej jest wprost idealny, kupi Iem jeszcze dwa PU•
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WERWA! HUMOR! S.MJECH' DOWCIPY! - Obsada ról gtówrtych: Woiskcwość reprezcnb j ą• Dymsza, Krukowski, Walfer, LenczewsfiL
\\'ldazc mun icrJlalne: Mieczysław frcnklel, Czesław Skonieczny, - „Kwiat u: zuC 1 „Wdzięk milośd': Zula Po~orzelska. Marla ChaY~an.
Loda Nic111irza1;ka. - Sceny wojskowe przy łaskawym współudziale I pułku szwoleżerów. - Początek w dni 1><>wszednie o godz 4..10. w
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z ~ aHlfJ'f~
!:li
z~ '.C l!fł · ftHID
n~;;t
S?rawd.t o co Mańka kłóci się z Luc'lw'siem, odwiązan z~ dawno .w~produk~:nvany obraz
~lat,VU&l ł\
U
•li W ~ UWU
UU~ :!ł~ ~ ~
1:1-= trąhlt~ Ka":rkowi, bo mn·e już głowa boli
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- Jaklo poco?„. No, żeby dowiedzieć się do llGE llll•llłllJllEllB••1J•ll!lllllllllHiHIHJilł!ł llllrJ;~
Przerwa.
?O:
1~.()0-1:
~
Id
placJć
ma
jakiej grnjny niel:.oszczyk należał i kto
~ l ::>.00--b.;5: Muzyka ze Lwowa
l'illl
·I
1
IW 15.55-15.20: Program dh d~ec: : a) 15.55-....16.07
za eczeme
„Co się dz. •eie na świecie" (radjolvgod:i'k dla
g
Ił
m!•o:'l.z:.ieiy w opracow~t!lju .J. l\f:Jewsk'e<!ci ;
•
- i .
•
b) 1608-16 20: ,Warsz·awska studen(·ka"
mi
(leljetoo dla mloozjeiy) pióra Ireny Sz:perIł
lówny Tr z Warszawy.
fł' 16.20-16.40: Plyty gra.mofo.nowe . z Wwy.
li
w fil n;e
TfhTR .MJEJSKL
16.40-.16 5;: „Co p;z)'.gotow_a~ .na \~ielk aM<:ne
Uu
td smi
Dz.iś w noie~zielę o godz: 4~ej po poł n!eod~ •
Iii 1 św . ęta - wy~ . os 1 p. Elzh1eta Kiewn·:us•ka
Y
wo.Jaib1~ o.sbln:e przedslaw]'.'n:ie powcdzcll<l'Owe1 •
Tr. l Wa.fE'i:.::wy
kdic·:iowej miukj muz:ycznej „Opera za 3 grogze•·
Ił 16 5,5-17.15: P_łyty grarrnf0>nowe z W-wy,
W
po cemch znacznie zn: żonych.
1'111 17.15 ~17 .~O: .;·Na g 1 ur.~ch sta :ych p?ńs·', w ~mery_
ff
W:·ecz·orem r6\~: et po. cen~ch zn.a~znie zn!_ •
"'111 kańsk.ch - wygł, pwf Broo Rydzewski.
żcoych p!'.zedos!al.n.e p·„wló-.zenie frapu1ą<:ej 61ZlU·
Tr z W:.Ina.
I 1Ellmlil1Bll•ll•1J••••lłt1••B•Bmlllłllłl 'lll•lł
ki I. tv~.na Mkh aly „Mam lat 26''.
117.30-17.45: K ~·C:.k ięzykowy T;. z \X1arsz.- wy.
•
W, poaiied~~a lek pren~!era ,.Walk;ił• Gah- 1
17 45.-190(): Kol"-cerl popo ml.n„owy Wykcinawwor!hy e~o. f .z.twka la rozwua w żvweł 1 charak_
cy: Re;>rez, Orkiestra Po·~i.cii Pań h~. m. st.
terydy. cz1nei a:kcii nlez.m.ier!li-e z.iwue aktualny
W?. ~szrr~vy pod dr -'\! S:·elsk · c~o. Joief Ka.
prob'.em wa~.k1 pr:i•y z kap1tale-m.
r0>lk1cw:cz lhaTy.oin) 1 L. Uiste.n (akomp.).
KA'\ERALNY
.TR
Tr z Wa·s·awy
**"*"'DM*'m
TE n
•
i•
10.oO- 19.20: Ro~majiofoi,
Dziś , w n -0dz:.>elę o !!0>rlz.m e„ 5-ei po poł ~
19 2fl-TCJ 30: Komu'1•' krut spo.r!owy łód · ki
re7ys row,· ł ge1nil11ny
raiz o•sLa-lni rekordowe „Hau Ha.u po cenach z.ni19.Z0-1?.45: Kalendan-yk f·Jm„„wy. rei:" erfuar fea_
PABST
W.
G.
d
, .
, .
tO'llych'. .
11
1
1
!rów. odczvt.a n.i•e pro.gr na c'zjró n :-.stę- ny
1
~r·w~ó
iu!,
?·~
o9t~
il?lr7e
J\i~łh°
.• Ddiś
19.45-20.15: S'.u::how\~ko P t . „Mno5 ć S'. efana
•e+•s
wy1az u i ~. a1a Dl<OZ<L, pow orzenta „ opo w
1
U t 'k • ' h T. F ren.kl a. Tr. z w"-wy
d r.1111at n I·1 .
t
B·ourrac 1lOl!la .
_ 6 0 • a'. s.uc
I~ ws rząsaj.ą . y
Wkrótce wysl~,pi dawno 1tlew'idz:.ii...n.a w Lodzi
:
Wykon~·wcy
J"Opoularny.
Krmcert
55:
20.b-21
rtU·
ludzki<;h
i·lnień
jóna
fawo.rytka nJ•'>?d publ:.cz:.n.ości. Stela.nja Jarkow_
0-k ·e•tra P.R pc,d dyr. Józefa Oz : m'ńsk ' ei;o
conyd1 w WIT w. jny. ska, któ ra pe>:; isyW'ać s : ę bę<lz'e w we~olej koEwa Bandrowska-Turska (.s0>pran) i Ludw'.:Jt
•
medji Macy Lucy .„Dziewezyna i hip01poitam•'
Urslein (~ikom'J).). Tr z \V/_ wy
·
21 55-2.? to· 1<wadr.;1ns liieracki: Fra~ment z 00 _
Wstrząs •ją a tragPdja czwórki prz~ja iół na f1onc ie
Wbeści •. Lucyfer·' „PoJo.wan'.e na w:Jk:-· Tazat:hodnim w r. 19.8. .
Dę1zuru opfek.
deooza J\ia.c '.ńsk :e.go , Tr z W_wy,
„CAS111D".
wl<rótce
a.ptek!.
Nccy d!zjs;ej.zej dy:iurnia na~tępuj~ce
2.<'.10-22 40 : K!>n-cer! ze Lwowa.
Sukc M. Ka:.perk:tW':cza ~Pic·trkows.ka 15) W
I<o„1mn· kait mel:!orolc~f.cznv. po.li•
22A~Z2 55:
Sc•k·obv '-cza i W. Szah (P rzejazd ~9), M. L'ip:c n
cy-.ny Clr~7. w1>.1rlo111ofr; sp .~ 1 triwe
(Piot:kowski 181). A R} chtcra i B lo•bo·d)'
· 23.00-24_00: ~\uzyka la.nec.tna. Tr. z W·W'F .
11-go L;,stop.ida 86).
-

m

Gra na pianinie?„.

.

*

Dl

I

Ili

p dii .'"-

' · ,.

"!'

w Gran d

n

11

•d . d d .

„...

In a

I

.

li

1

dz_qazwa I

I

1L

*

I

Il'

I

· a gI• e r
M a u.. , r I• ce Ch eV
·
• Je a n e 11 e Mac D o n a I d
11
E rnas.a L ....cza
.m

I•

G o D z I N A „ T o B A''

I
I

NAIEŻDICY

I

1

/(J' 1

00

Tu „

/

•_:.

Nr. 73

w

M*

STRESZCZENIE PIERWSZEJ CZĘ$CI.

I

'

19~2

Str 5

I

sta~!lwia stworzyć

„centrale wywiadow- o tej pani, która była dziś u mn=c - i Mabe1 nie żyje.„ A może dałoby sic jq
· sic;
· do dete k tywa._ wyJa~ni
· · · ł - . Jcsz..:ze uratowac' ?.•.
dyr. Wclk otrzymuje od zwracaJ~.c
dctek~vwa żuka list. w którym .detektyw By lu dzts u mn.e pewna moJa zmtJoma...
- :1~; ślalam o tern, ale niestety, by?0110~1 ~u. ż~ po~ejmie s.ię .wyśled~enia. ta-, dawna modelka... ale to chyba z tą 1ro jui ;~apóźno ...
1ci.nn.c7:Cl za ... adkt .zntkn:ęc1a a.ngiel?k1e::o, sprawą niema nic wspóh1cgo.„
Padł na kanapę i zakrył twarz rcprzem~ slowca, ale ząc.la. aby nikt nie do·
p · k
·
wiedział się o iei:o istnieniu.
ans a znaJoma? .. zapytał ż.uk. koru .
Przviacic:_lem Mabel jest mfody malarz,
- Tak. chciała s i ę tylko dowlc<lzieć.
Zośka n;e próbowała ge uspokoić.
ZKn:munt Chromański, który zabiera ją do czy mam dla n:ej zajęc'e...
Miała prosty plan - wywiezie Mabel
rakowa
· n.c
: o t.o PY t~":1··· Cl10- , z~~ran1cę,
·
'
Mabel 7!ostaie poo&tę-pe°'zwab'iona dó Ło. - .Al Ia •••.Al e Ja
Zygmunt
zapomni, wróci' do
ulicy.
<l~i pl"zez „Cwmą Zo5kę' i icj poir..O:cn 1ków dz1 m1 o co mne~o. a m.anow1c1c. czy 1 n:ei. a ona odzyska w ten sposób koGdv nao;t~pnc~o dnia o g-0dzinie IO-ei
Jozka ?raiz Felka. Zośka pwxx„fawia Mabel do panny Mabel nikt me przychodził? .. ' cham.:"o człowieka.
zrana Mahcl weszła do poko!u swego oh:a,
pod op k
hk
t·
· d
"'
·
zastala tam ku u-ielkiema sw.:mu ic.lumicniu
cl.o Krak~!:.'Aybcy ro~~.i;w~~v &lęs.a~miy;~~~te~
- Tc.~o n!c ~viem --:- odpa rla służąAle przewidywania jej okazały się .
kilku robotników. zajętych remontowaniem
Chromańsk: m, który p:rze:I t11Zema ła·ly wciaj- ca - N e w:dz1ałam mkoi:ro... .
m~::nt.'.
J)okoJu. Oj ... a ·nie było. Znikł w niezwykle
n:ił ;ą do swct praci:wni .i u~v'ód~
. .
--: No, . dobr~e ... ---:- o~p,arl Zuk Malarz zerwał sfę nagle z kanapy i
tajemniczy sposób wrai ze sw::mi wahzka<?wo~om te1 p11Ze ?tni:1 m::~ofo . był maJeńlu l.fwcizam. ze mozcmy llfl tsć...
krrrknr ł:
mi i rzccza!Jli.
Jas, kto y wychow\t.je Sii) u 1akie1ś kc.b'ety w
w 1
k t
t
,) N'',
I
b
- .
Portier hotelowy o~wiadczyt, że nie zna
\Vars.z.?-.v ·ie Mabrz. zaikochany w M·ahel za.
ysz na ury arz„.
ygmun oe c icc yć z tob;:i pod Jednym
żadnego gościa o podobncm nazwisku i nic
po~~iał o Zośce lecz on.a Ciągle go jes~<:Z<' dctd1,n~ł _głęboko.
.
.
dache~!.. Jesteś zbrodniarką!.. z.abilaś
widział go wcale poprzedniego wieczoru.
kC>U-J a: . . M b
.
• •
~ roc . ł do swego pokOJU, zamykatnc tę. ktorą naprawdę kochałem!.. N:e bę1
J~ciwnicż dyrektor hott:lu. ktc'Jry rozmawiał
w , ę.z. en.- e ~· z1m.:.ai.o w 1asll!le n-:. celu od za sobą szczeln'c dr :v-i
Podb: ł d d
ć. I -. d
bl" · ' · d · b'
·
z Pittem poprzec.lniel?.O wieczoru.
stwicrc.lzil,
wróce-,„e uwa~ nrnlal'~fl od piękn-;:j
em.j!: c-lllj 1
c •
•
•
Z\: •
• cg . <~
G. m 1g nig Y Z IZYC Się O cie .:c. nie
te fo nicorawda 1 że z niknn w sp;awie odW chw~li. ~dy Zy~inunt"ro~mawJa z zo~ką,, : okna. W1dziaf JCtk wszyscy trze] wsicdll zniosę twych rt\k krwią splamionych
naii;cia pokoju rrie rozmawiał. o zamieszkip:•zy~ywa i:cc~:a.
I z pc,wrntem do auta i komisCtrz dał zntik na mej szyi ... N'c chcę cię znać więcej! ..
wan u Pvkoju Nr. a.u wogó.e nie mosdo być
ZoEM
·ka cirvem:.~la. k .
: pol'cjantowi. który zasalutował i' p070-1
Zośka stanęła jak wrvta.
1
mow~r. s:c.lyż - jak podała slużba hotcloltH:Z mn„e w •ryc ..- sz-ennę1a Z~tU
wa
- pnki1i ten od kilku ty;!oc.lni był w staia.c--n.Jgle
c.dwai:ą i pe~~ć sicb'e _:_ Z3ldi: s ta I pyzc d domc~TI: z-yi:mun t pa trza ł df u- . w· .ięc wyrzuca~~- mp;e? .. - syknęnie nicużywa ' rlym i nikt w nim nie mie~tkał.
n:!J:n cę ieś:·I nie na m :Łcłć d·o mn:e to clio na- go wslad za odiezdzaJ<lCą maszyną, do- ła przez zaciś111ęte zęby.
Przy sprawdzeniu okazało się. że na;:wisko
szojo diziec.ka„ n:e rn?w•. ie tu ~y'.a'll . ..
. pókt n·e znikła na zakręC:e.
Idź precz! - wotaf. zasfaninhc
Pitta
księdze gości hotelo- O.a.bn:e., ~1 c gdi7!:<e s.ę ukrVje&a:?„
Tu c;ę
Nage
l otworzy ł y s·.ę cicho
.
.
.
. rę k·oma· - Id,z. bo oddam
wych. nieco fgurowalo
wprawiło wcórkę
zaginionego w
z.najdą!..
·
·•
drzwi i , :~n.ę prze d mą
1
jeszcze u•iększe zdumienie.
RG•-:e'-zah ll:ę ~·zybko r-o !>""k.:iiu
do pokoj .1 znowu wślizgnęła się Zośka. cię ncitychmiast w ręce policji!.. Z:1bi-; .ru n· ;:'lla. iri~i~ca....
Odwróc"I się.
·łaś człow i eka! .. Jesteś morderczyni" 1..
John Pitt ubczp!eczony był w towarzyS-'< ; erowa.ła s • ą ku drz·w·om
J
·?
"~ 'I t
·
·
p- ro'b ow~ ł a. Jeszcze
·
stwie
asf:'kura.:yinrm ..Antub" posiadaiqcem
_ Zośka!.. _ pows·tr~ym~ł ią. _ Dcr.<~,d
;-- .esbes .• mys a cm, ze wpadniesz
raz przcm Ów~'.(...
filie w Krakowie. llyrcktorcm filii kr:.kowidz'.es:>? ._ Z1t:-zymah c· ę na &cho.da.eh!.. W ich ręce...
lliU do sum:en1a:
skiel Jes1 Seweryn Wc11c ktciry wo .1e-e
fe,~n · e ~c~o.d:1 !ut nn gón~!..
- O mn=e bądź spokojny ... - od par-. - Zyg. nic zapominaj. ie jestem matczęst~d1 iamachów na jego kliltnt~~- po..::.__.A:le Zo~k1 1uz n.-e było„.
fa pewnym głosem _ Ukryłam s;ę w k~ twego dziecka... To, wszystko s ' ało
łaz;cnce ... Czego oni chcieli od cieb'.e? .. srę r,rzez ciebie ... ,Przyst<:gam . ci, że •i 'e
- Powinnaś o tern w'.cdzicć ... - od chc;<1IC1m ... Czy pozwolisz na to. al'y'n
p~rł. 1ne ~'Patt:z'l\'C" 'nn ·n:ą _,.. Ciebie sza:-. poszła do więz!cn=a? .. _Kio si~ zajm:e na
„
kali...
~zen• dz!cck:cm? .. Zyg. opam=ęt<i.j się!
·
~
i
•
•
Mn'c? - zapytała nietyle zdzi- - Ale Zy~munt był nicwzn,rszony
,
\\"iona ile rozweselona tą - wieścią· --'
- Odejdź!... Muszę z~ sam! ~'" HIW
i:IJ~
WV U "
Czego on: cide mn:e chcą?..
Nic chce cię widz"cć! ..
Zygmunt poznał od razu z twarzy dy I _ Czy panna .Mabcl nie m:ała żad- Znają c:ę po<l obno ... Nie wlcdziaZastanawiała się nad tern. czy nie
rektora \Vclka, ie zaszlo coś niczm er- nydi znajomo:5ci w Polsce? _ zapytał tcm. ie c' ~s;ysz się _w policji tak wielką powie~z:~ć mu P.rawdy. ~e , M~bel jenie ważnego.
komisarz.
popula1:11osc1 ą... Cos ty robła w ciągu szczc .zYJ~. ale '!11atn ~vrnzcn · e. 7:e. Zy~.
- Pan Zygmunt Chromański ... _
_ o ile mi wiadomo oprócŹ mnie tych kliku. lat?..
.
Imunt JeJ 1 t.a~ me uwierz~. Amb:cJa me
przedstawił g~ dyrektor Weł~ i wska- n:e znała tu nikogo...
Dopt.cro teraz pytasz mn·e 9 t?··· pozwalała JeJ przyznać s•ę d0. tego. że
iuJąc na kom sarza oraz mtodz'.eiica w I Dyrektor Welk. który przcż cały - odparła s1!1utnje - Prze9tem ~·e m- użyła kłamstwa, aby zdobyć JC"go scr~ykJistówcc. dodał: - KoH1isarz Rylski' cza~ przysłuchiwał s:ę prowadzonemu ter~~owało. ~~ę to wcale ... Co rob 1lam ... ce.
.
.
.
.
••
1 c.lttcktyw Paweł .żuk...
\śledztwu, ośm:eri się wtrącić jedno py- Mus alam z~~·„ .
.
Zośka me umiała pro~1ć. Min:io 1z
Zygmunt spojrzał zdz:wiony na dy- tan;e:
1byta Z\~ykl<1: szwaczk~. '!11.ała sw6J ho.la _tel. zyJę. a 1cdn~k„.
rektora:·
_ Wic;c to nic był ów tajemniczy . - Ty m~sz talent. Ja ..t~lko fach nor. . ktory. n. e poz\~al<tł JCJ na pozosta- Detektyw żuk? .. Przec'eż...
Pan X", 0 którym mówif mi przez te- szwvc7.ki. kton;r obr~y~ł m1 iuz n~ za~v- ;vanie ~łuzcJ z n!ęzczyzną. wyprasza- I~ozumicm. co pan chce powie- .efm• sobowtór pana Żuka?..
l s~e „ Muszę '71 c.ć p1cn :~dzc. duzo pic- Jącym J}l .~a. drzw1.
.
clzicć ... - przerwał mu detektyw _ To I _ Możliwe. że to on był _ odrzekł n·cuzy. bez r:cmęd7v n e mogę żyć...
7.~ sc1s111ętcn,1 ~erce.~ pop'.aw1ta kabyt f)fldst<;p ..• Ktoś podszywa sic pod kom·sarz - ale „Pan X" to najprawdoI?ozurrnem ... Kradłaś?
peiu~ k na głowi.· i zbltzyła się wolnym
moJe im:c i nazw;sko.„
li;odobn 'ej pseudonim „Czarnej Zośki" lub
- Jak.·cz.ascm...
..
krokiem ku drzwiom. .
:
. - \Vice Ma hel '":padła w ręce zbrod- : jcd11·ego z jej kamratów ... No, my je-- M?7.~ Jesz~ze z.ab·1al?ś?..
. Zygmunt przypomniał s~?, e nagle,
:-•urzy? ..• - zapytał mocno zanicpoko- · szcze zbada.my te sprawę... „Czarna
I?ozesnnla s: ę dziko, nieszczerze • i ze prz~d dom~m pozostał. p~Jtqant..
J::>ny malnrz.
IZn~ka" przyjechała dziś podobno de urw"la nag'lc.
.
1 Mozc ~om:sarz Ryls~1 me, dow;crzat
- Prawdopodobnie ..• stw:erdzit Krakowa .... Już my ją tu znajdz'emy...
-:- To .wszystko ma_m .tobie do. za- rvu lub wi~dzi~I
o tern. ~e Zoo;k~ 1.1kry!a
komisarz. - Musiał to. być ten sam czło I Zygmunt słuchał tych słów z rosną- wdz:~czen • a: .. Pr zcz c.cb1e . wstąpiłam . S·e. w ~o?l 1 żu J~~o ~0~01u? .. ~O~·' (Ja wie
1
w;ck. ktory zakradł s:ę w nocy do jej cyn: n:cpokojcm. [3y ukryć zdcnerwo- na dro~ę występ,rn
... To twóJ plon...
dzrn~a J117. pr~~c e o .1C_l o~ecno~~I w KraI?n~oj11.„ Pan był podobno jednym ze wa~ic zapalit papierosa..
Masz pomocników?..
ko': e. Mogli Ją w kazde.J chw1h arcszto:.,wiadków tej s~cny...
Zuk tymczasem skonczyt oględziny
- Mam._..
wac.
.
.
. .
. .
Jak to wlaściw:c było?..
pokoju i zwrócił się do kom:sarza Rył- A więc twoi ludz:e wkradli się · . Zy~mu~t nie ko~hał Zośki m1mn JC3
- Więc. jak już pow:cdz'ałem. usry- skkgo:
IV<'. nocy do pokoju Mabel, tak? .. Przyz- m~z:vykłcJ ~mxJy. !-legancka Mabel bar
szn!em w nocy krzyk 1\·\c1hc1... Przv po- I - Chciałbym jeszcze pomów"ć ze naj sic!
1dzieJ odpowiada ta Jego. naturze. , Przed
niol'y kilku gości otworzyt:śmy drrn i i słu7bą ... Czy pan kom'sarz pozwol"?..
- ~>rzyznaję sic ... - odparła hez trzc!na la.ty, ~dy :v7ia.gn~ł Zoskę do
uj:·załcm Mahcl. leżącą na łóżku 1.c skrę I . - Proszę bardzo. pan'.c Pawic ... I wahan:a - Uczyniłam to z miłości do ~\~CJ_ praco_wm. drazn ty, ~ego zmysty ·
PO\\ ancmi rękoma. W pokoju n:koz'• nic ja chi;tnie po-słucham tych zeznaii...
ciebie ... f3ałmn s'.c. *e ta ... elegancka da- 1 lCJ p:ękn~ Jakgdyby rzczbione kształty.
tył~„: J\~abe~ ~po\\;!adała, że \\Yział,11 Zawezwa110. służące.
.
ma ... _zab:erzc mi C'.~b:~ na zaw~ze...
Ale nu: przypus,zczał.. ie ta błaha na sc an c c1en mczczyzny l fctJl«t w
- Czy pant sprznta pokoJe. w któZygmunt st·hwyc1f Ją za ramię.
wc~ług. Jego mn .eman 1a 71
-. przygoda
u~tach ... N'e moglem zrozumieć w !aki rych mieszka pan Chromariski i panna
- Coś z niq zrobiła? .. Mabcl jeszcze pocią~nie za sobą ta·k "'"' <'e k0 ,.,"rksposi'lb móg.1 .ktoś dostać się do pokoju. Mabcl? - zwrócił się do niej detektyw. chyba ~yje?..
. . .
Iwencjc ... lic~ to ra1 I miał do .ezyni~nia
slrnro drzwi 1 !'lkno były z.•1ntk :1• ..;tc ... 1 - Tak„. - odparła speszona dz!cwJakis błysk pmaw.1t sic w jej ocza~h. z: modelka1111. l~c.z za\\ sze. znaJ„n~io .. c ta
N;tc:;tc;pnegn dnia ktoś dzwonił dQ pana czyna.
MalMz wpatrywał s : ę badawczo w Jej n e trwała dłuze1 ponad kilka mies1ęcy.
dyrektora Welka i...
Czy n:kt tu nte przychodz:ł?..
tw::rrz. chcnc od,::adn<1ć prawdę.
j Czy która z tych pozującycr mu do
- No. tak - przerwał mu f.uk. r'1z- Zdaje się. że n'.1kt... - odparła po . - Pow;edz ... Czy Mabcl jeszcze ży- , obrazów kobiet miała do nlego jakieś
gl~cl;jąc się Po pokoju - resztę jui. krótkim namyśle - Tylko dzi.5 była tu ... je?..
: pretensje?..
. .
wie my.„ Obejrzymy tca"aZ prih(iJ Mabel. .. ! Urwała i spojrzała na nrnlarza. któ- Nie chciałam jej zrobić nic złe-I
Ale Zośka była matką Jego dziecka ...
, V(s~yscy w~~z!i ZH nu•'. ud~I s~ę ry ~a_gryzł wargi i fok skazaniec czekat go ... - odparła Zośka - To stało s:ę : W ci~gu t~ch. kilku. m!esięcy. gdy
za n·mi. W poknJu Ma~~!. ~jn· ni...: n·e r1a JeJ dalsze słowa.
111agle ... Jeden z mnich pomocników trzy m.eszkalt wspc1me pod Jedr;iym daC'hem,
byto jeszcze ruszone. Zuk przystąpił d0
- Co pani chciała powiedz'.cć? - 'mal rewolwer .... ·nroi1 wypal i ła nicsp 0 _ lpoznal tę dz_iewczynę, wiedział, że jest
badania śladciw. Ot 1 1wrzył szafkę pod podl·hwvcil detektyw.
I dziewanic...
dobra i uczciwa ...
oknem. wym'erzyl średnkę wyb.tego I - No. n:c.„
Zvg-munt rzucił s!ę na nią jak dziki
- Zosta(1! - rzekł nagle. gdy wyc,moru. poczem zapisał coś w swym
- Jakto n:c?„ Kto tu był?.. Prostę zwitrz.
ciągała iuż rękę w stronę klamki.
uotu;:e. .i rzeki: .
.
.
1w szyst~o pow'. edzicć. _bo za fałszyw~ I --.1 zahiłaś? .. Zab'.łaś ją?!... Za co?.. . Od~vrócila s~ę. Twarz j_ej rozprom'. e- Tak. to n:e mógł być wkt innv. z~znama. lub ukrywan .e prawdy grozi
-- Nie chcialC'lm ... To stało się nagle ..• rnła mewys!ow1ona radośc.
ty11rn „Czarna Zośka"... To robota jej snrowa kara ... Więc kto tu był?..
- - fidz:e trup?..
_
lnd7:...
ł Zygrnunt przyszedł jei z pomocR:
...,_..Nie wiem ... wyjechat:im...
(Dals~y ciąg jutro).
Zygmunt drgnął.
- Marysia pewn'. e chce powiedzieć
~ Beże, Boże ... - jęczał Zygmunthotelu .. Continental" w Poznanui podczas oc.lbywaia..:cj sie w tl'tn mieśde .,Mię
dt~ na 1odowei Wystawy \Vhikienniczci" zajechał pńin) m wieczorem boi:aty przemysłowiec an.!1e;ski. .John Pitt. wraz ze swą
p i ę~\ nq córką Mabel. Pitt zajął w hotelu
,.Cont'ncntal" ,pokój Nr. 322 i odczuwają.:
znużenie. poloż~ I się 11atrchmia$! spać. podczas i:dy córka Je~o z broku micjs;:a przen·n.;la sie do innego hotelu na teJ samej
Do
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Cęny

W roll

na wszvsHllQ anDetsca I scansa znaczn~• znttone: zl t.-. t.50 I 2.50

''

Clłówn.:

AJU''

lletyserla: NAROL LAllAC.

AM'9Y OllDRA.

l•szy film z Anną 0 .n dry prc>dukcji 1932 r.
Urozmaicony nadprogram. P0<:zątck o godz. 4-eJ, w soboty I niedziele o s:odz. 12-ci w poi. DZIŚ i Jutro od. 12-3 ceny miejsc od 50 gr

A~

~BY

Arcydzieło dżwiękowe wg. pow!eści Fr. Reck·Malłeczwena. Pro ukc a Eryk Pommer.

:i'ó;~~ac;

.:SPLiiłtiiiD~· Ili
b~dzi

e wy§wiet•
Film ten nie
lany w żadnym innym klnie

Dźwiękowy

c

Dziś

ewa••

i dni

ll 11

Hans Albers Sari .Hariłza.

Pocz. o g. 4·eJ pp. 1 w

Nadprogramy

sob.

i nledz. o 12-ej

,,RO

Dziś

i dni
następnych!

-·-

I

Ceny

••

FM

~

zapraszają ·

na
najnowszą
kOffie Jfę

p.t.

o

•

•

chronicznym kasl:lu, flegmie,

~z. Łodzianki i Łodzian

•

~l~Wł~ Il~DJ

zachrli pnięciu, wiaien czytać kaidy bro~zurkę pod powvższvm tv lu Iem. Autor p o.~. GU i TM ANN
b naczelny lekarz Fm~enowslt'el!o zakładu kuracvjncgo, wskazu:e w sprsńb zupelnie doslępny drflgi
11ału.ralne do u sunię: a łych ciężkich c erpień. Każdy cierpiący otrz~muie takową na żądanie za dar•
mo 1 bez opłaty poda. Na'dv na"J)isać pocztówkę (n!ran!cowaną 35 l!r) z oodan em dnl<ładaego adresu do PUHLMANN & Ca, BERLIN a1., Mdlsg 2 1slrasse 25·25a.
'

na jutro do kinoteatrów

O~e~n i Wo~ewil.

''68 1 :~~w~,~~„~~~.,~,!~.!„ .„.

uleczalne?;'
są
Czy choroby płucne
~
d~hrgotrwałem
płuc,

r

młeJsc:

Początek o godz. 4 30 w niedziele o 12-ej

LAU EL i HARDY
Przy astmie, katarze szczytów

go poświęc.:enia.

I. t, ·f!! 1-2.

następnych?

Panowie

''

191

dramat wielkiej mi·
i bezgraniczne-

łośd

Dlalol!i i piose·ki w jęzvku polskim. rosyjskim i niem'ec'.<im. Ct,óry; Dana i Knhańskich kozakńw.
Ref, H. Sl'aro, wg, scenariusza; Wacława Sieroszewskiej!n i Anatola Szterna. W rolach ~łównych JAI>WJQ::ł S:'l'l:>3~.tS1U' I WlTOLt> CONTI
Bilety wolnych wejść, passepar!out~ i kuponv ull!riwe bezwz~lednie nieważne. P.iczą'ek 5ean•ńw o <!od!, 4-ei po p-,ł„ w sn!>. i ntedz. o godz:. 12-ej
Aparatura Western Eloctrk. - Dziś początek o 12-ej, od godz. 12 do 3-ci ceny miejsc zniżone.

Teatr Świetlny

*+ABAM!t

Nadprogramy

w poi.

wie darmo zegarek z ameryk. złota,
szwajcar5ki z wiecznym szkłem syst.
„ANKIER' z kopertami Z 10-'etnią
gwarancją za zł. 4.95 (zam. 30) wyna listowne zamówienia za
sylamy
zalicz. poczt. zeg. mod. eleg. plaski, praktyczny dla każdego człowieka iak
dla robotnika tak dla inteligenta, ochraniają od kurzu i od rozhicia
lep. gat. fallł:
szkła, bo z wiecznym szkłem. wyr. do minuty 2 szt. 9.80,
zt. 7.95, 8.50 ze św1ec. cyt amer. 7.:50, 9.50, 15.- Kryt_Y z trzem~ koperta.ml
pg. rysilnku zt 11.-, 14.-, 16.- 2;,.- na rękę damski lub męski 9.30. IZ.14.-, ze świec;icym cyferblatem 14.-, 16.-. Straszak U. P. 2341 strzelający
(bez zezwó:cnia) zł. 2.- naboi 50 !;zt. 90 gr. Budziki 8.95, IZ.- Za koszta
przesyłki płaci kupujący. Adresować: Przedst. Szw:tlc. Zegar. E. Jakubiński,
Wars.;>;awa, Pl. Napoleona, oddz. IO. Skrz. poczt. 237.

I

l

3 11!!?;;euilill~•'lillllill1Bmlllll„„i!lllltit
G~lb&*lllllB

-

Dojazd tramwajem do stacji abieni
lilii nad plantem na lewo, u L. ~wider
DOCENT
lAt<LAD rymarski dobrze pro~per
Jacy z mieszkaniem. 11rząd:zen1!em 1 t
warem, prowadzony przez 18 lat.
Dyrek tor „Kochanówka"
,..:horoby nerwowe i psychiczne powodu śmierci wtaściciela natyc
miast do wynaiccia w Będkowie, po
przyirnuję ul. Piotrkowska 64. m. .J
w po111edztalki. środy· i p1atk1 od Brzeziński. Warszawska 19.
godz. 4 do 6-cJ. I el. \112-o2.
\KUSZEHKA kasowa i prywatna M.
FM
li
Kaliska. Kościelna 5, przyjmuje zam ówienia, porady bezpłatnie, tel. 123-42.
I,
R
Trema, na Raty i za Clot6wk 1; SfATKI (filet) przyjmuję do ro bo ty
poleca
1.5 gr. od tysi<1c:a Pracowllia ręczny eh
17
FABRYKA LUSTER filetów. Kilińskiego 49

•

1+cz cae•

! or. med.Adolf falkowski
IJ 5

.„

§ZIJUf„

t I
s :ego 77 e .

Kilh'i k."' ·

--

PSA doga tresowanego s~rzcdaic: t a·
gierska 45.
nio. ~adogoszc.z. Szosa
158 •37· Szpaichert.

fali

ź

na ·mistrzostwach
bokserskich
Polski
ow. - p ee w osowanlu

„
•
W a ze
n le
zawo d n1· k '

h

I

z

·

u!~!,~~e~o!~~~~w!cel

W Nicei rozpoczął się łurn:ci tenfsowy. w którym biorą rciwnicż udziar
(Karrspond~nt:fa
~ttsiści polscy J~urzcji.:wska i lloczyiiPoznań, 11 marca. jzygnowali z mistrzostw.
I ma do Poznania dop:ero w sobotę do- !
Wpicrwszcj rundzie Tłoczy(Jski poflcspedycJa bokserska Lodzi udała
M'tno, iż zgłoszonych było 65 zawcd puszczony został do mistriostw •
Ikonar Amurclf ego u:2. 6: I.
s~e do Poznania w nieszczególnych hu„ nifiów d-0 . ważenia stawiło się tylko 48. I
Starnnia łodzian spełzły. Jednal' na I W doublu para polsko - amerykm1moracb.
Zabrakło trzech zawodników pomor nlczcm, wobec zdccydowa1fe wrogiego ska Tłoczy1iski - Ward uległa parze
Zabrakło w ostatniej chwili obro1icy skich, tr7.ech łódzkich, dwuch lwow- stanowiska delegacji warszawskiej i po· Lotan - Wcstrm1coff 9:7. 2:6. I :6. Jętytulu w wadze cit;Jżkiej Erwi'lla Stib- skich, dwuch śląsl,ich, 1 wifeiiskiego, po morsk!ej.
IdrzcJcws!rn w pierwszym dnru zawodów
bego, który n1e mógł uzygkać urlopu. Imorskiego, krakowsk=ego, wreszcie naJ· I Bezpośrednio po ważeniu odbyło się nie grafa.
Chm'elewsklcgo spotkało nlct;zczęśc:e większą n!espodziank~ sprawili gospo- losowanie, które dla lodzi wypadło nie·
na klika dni pri;cd wyjazdem, gdyż darze zawo-:lów, wśrc:'id których zabrak- szczególnie.
zmarł jego ojciec.
\ ło Forlańskiego. J\l!slornego, Majchrzyc· 1 Cyranek nalrafił odrazu na mtstrza
i
U
Pozatym zabrakło reprezentantów . kiego i Wiśn'ewsldego.
polski Rudzkiego, Pisars~i na dobrego
w tarapatach /inansowych
Lodzi w wad~e muszej I kog.ucie.J.
Okręgi białostocl<i i lubelski wogóte zawo~nika ~viłeńsldog_o r:Jnilrn, Wurm
C}·rk tc-nisowy Til·d·~n.::t znrduiuie slę
w Poznaniu. panował "lelki .ru.ch: zrezy~n;nwały z ~istrz~shv.
• na l\'1:z.er~k1ego, wreszcie Konarzewsr ostatnio w f}OWUżnvt.:11 kłopotnd finanB<>krer~y z róznych okregów zle~~za~1
Na.c-cka,:,sze't ze a1z ,czterech m1j 11~ . zna1d1uącego s Q w dobrej form e smvych. Ostatnio Burke w im;'Cniu Nu·ssł~ bądz w czwartek w nocy, bądz tez strzów z ró~nycu wzg1ędow
ple bron . Fmn~.
•
i
Islei.nn i Najucha 2 a.ż<\dal katcg-oryanie
w piątek r~no.
•
I swych tytuł".~· Są to:. fortanski, MaJ-1
P1crwsz~ .spot.kanta oczek wane .z od Tilcoe.na wypla·cenia honaorarjum tym
. Jak mozi;ia było przewidzieć, n:ektó chrzyckt, w1s11l~wski 1 Stlbbc„,..
o~romną mectcrpl~wo~cią rozpo~ił'na1ą zawod:nikmn.
rry zawodn',i:Y wobec zupełne20 bralm I RcJ!rczentan.c1 ŁOZB czyn1t1 .~stfne się o godz. 7-cj w.eczor. w wtelk•eJ h::tl 1 j Tiilc'icn oświa{''c~'.\if j~(~na)'· .ie poniósł
sian, w m1stnostwach wogt5łe zre- starania, by St1bbe, który przy1-.chać targowej.
MŻz , duże straty I w lcJ cliw:l1 me Jest w sta-

sye.:falneeo nrgslannifto „l'J(oressu")

I

Cyrk T'ldBn'9

·I
!

I

I!sZCze odySkWaifiikacji Ladoumegue ~;~~·;~;;;;~~~;~~~~;;~:wan,~IJ
1

Op:nja francuska domaga się rewizji przepisów
o amatorstwie w sporcie lekkoatletycznym

{Jokeiowym o mistrzostwo Eurovy
w

W zwi;p:.ku z mzrmczvna.inceml

się

nonie.działek

w Herlini·e 111islrzoslwaPri1Sa z~granlczn:'I n ndal poświęca kać. Popufarny m:strz był dosfown:e p;ęćdz:esiąt procent swych szans.
mi lwkejowemi t:urnpy ni·e <Kl rzeczy
wiele m!ejsca sprawie dysJrn.aJif;lrncJi rozrywany przez kluby. urządz.ającc zal:;-rancuS1ka op'nja sportowa uwa7a, będ1 zie przypomnieć. że do lej pory miLaclmmm.rue.
I wody, gdyż jego udział zapewnił każdej że Ladoumegue jest z pewnośc:ą takim strz.ostwa hokejowe roZ<!l!rane zosl:ily
Mistrż Francji l posiadacz szeregu imprcz:e powod7cn:e fnansowe. Ladou- dobrym ·amatorem jak Nurmi. dr. Pel- 15 razv. z cze~o pi~ć ·rnzy tytuł mistn~a
rekordów świat';\"ych m'ędzy i11n:Jn,1 i megue korzystał więc ze swej popu~ tzer, Lethinen, czy inni. Żąda ona prze- ' u·zys.kała Czechos.fowaci~. trzy raz.y
na 1 m:lę w czas'e 4 :09.2 (który to re- la mości i brał odszkodowanla za swe to z C<lłą stanowczościq rewizji para- Szw~cia· dw~ razv A11strJa a r;o n_m~
kord pob:t podobno w zcszlym lygocln'u starty.
i grafu amatorskiego w tej form'e, w j:1- ! Belg-Ja, AnglJa, frnncja , SzwaJcarJa J
ioln!ert angielski, stacjonowany w In- I JcW jednak z o.p:nji francuskiego !dej został przyjęty w footballu italsk'm ·Niemcy.
djacl\ nazwisk;cm Gulzar, ttzyśkujqc świata sportowego można wysnuć wnio gdz:e niema różnicy między zawodniczas 4:08.4) strad wobec ni~przyzna- sek na przysztMć. to n:ewiadorno. czy k'. em płatnym a amatorskim.
nia mu kwa!if~~acji nn!atorsktej pra.wo zwi<1zek .ni~ zr~\vid 1 1je je.s~cz? sw~~o I Ten ważki w rozwo-j:i sportu lekkoSensacyjny proces
mistrzostwo
0
d~ rcr>rezentaqr S\\'eJ OJczyzny na ol m- post~mo :v1en a.. t cmbardz 1CJ, z.e op:n.a atlctycZl1ego pu~kt bqdz e temate.m o~-,świata, dotyczący wątpliwego zwyciępJadzle w Los Angeles.
! pubt·czna przy3ęfa decyzję zw · ązku z rad Naclz :vycza1nago ZR"romadr.cnia Mię slwa Falk Hansena nad Michardem
.. Pr~ed 1 ~d<!U~Tl(;'J;?'UC.s dozn~li dvsikwa w!elki~ obur~eniem .. gdyż we rrnncij dzynaro~owcv.o Z\•(ąz.ku Lek~o;:itlcty.cz Kopenhadze, odbył się w lych dniach w
h!'kacJ.1. takze JUZ i .111111 .słynm lck~?a.lle- wie kazde ?z1ecko. ze bez Jules a. tr~ct n~go. ktore odb~d.z e się w dmu 3 kwtc,t Paryżu. Wyrok ma być ogłoszony w dniu
c1. Dosc p~zypom111cć. ze .Norwes.~1 z.w. reprezentacp w Los Angeles cona111111:cj ma r. b. w Ber! nic.
Lt. dzisiejszym, chociaż wątpić należy czy
zdyskwalihk )Wa_ł w swoim czas e ll!efabryka obręczy skarżąca Międzynara-

l

SensllcyJny proces

k~J~;'J~k~~~d~'.~;~aasŚ\~~~~ear~~;~;;~~~
'Ak łu aIne
czyf wtedy granic~ 4-metrową.
I

refleksje sportowca !~~7e.z\~ąk:~J~c1iądd~sl:an;fe od:ez1!{1~~~

dla firmy skarżącej, wywolana procesem
Takż.c i rekordz:sta św·ata n~ 100 m. l
.
I przyniesie jej niewątpliwe korzyści.
Paddock.dozna! t~i r:zykrośc!. choć di~- Jeszcze o Grossie. - Ran - klasyczn\ 111 iypem boksera. ~7.ek.~ł Się w. n:.: .1 ' 1 ~ 1 ! 11 cznsi9 . ri.:lnbi-\
\Varszawianka przed sezonem ligowvn1
Nowe wład~e
htaCJ1. Rów•11cz 1 namopularn eJsza J)")-,
'
.
s~ać olimpjndy w Szt~lk~olm.ie i11d :ar~in
Nad sr>rawą Grossa, któ1ie~o trngicZ111y ~
Porażka Rana w walce z Bil!y Petrol·
S S. Ranid
1 horpe, zdobywca p i ęc: oboJu. m;1s 1 a,ł , w swych s'kutikadi nokaut, od:bH się głoś-· km. byna.jmnl1ej nre okaza.la się ko11cem
Na odbytem w dniu 10 bm. og. r.cbr.
s'ę pożegnać z szerega~n : a111;1tors!<1e1~1 1 • r.e m ech~m w cal·em spoleoczelistwiie, za. korJery nasize.go asa pięściarstwa.
S. S. l~apicJ. wybrany został nowy zagdyt dowiedziono .mu. ze brał udział Ja- częto prZlechodzić do pc•p:.ąd1ku d.ziennei!O. i Nl·e zraził się nią prze-c'iewszvst1diem rząd w nastGnuj<\l·yrn składzie:
k'· ~rut. y zawodnik w za woda.:·~ b.ise- Wrn;!ie srmrtmyi - poje1dvi1cz.e gł<?SY zo- . sam R<11n: łe:szcze g-orliwi~j P"-'P~acowa.t
Prezes E. Sza milk. wiceprezes T.
ball owych...
.
1stafy kom'.l·lc-tme· przez zidro\:ą o.ptnJC - 1prze.z krot,k.1 cws nad s.()b:11 z wra:., wn'.\'.m Mrszczy1iski i A. Krumholc. sekretarz:
D:io:skwa11f1k?cfn Jednak Lado!11!1cg11~s ui1k.r7:J"~Z<me ~ wypa·cic'.k na •r11i1J!~l. ?rnaJ- wporeim mow wystąp1·ł po nowe zwyc1~- A. l<rauzc i J. Klurnpf. skarbnik: w.
przy~ · er~ speqal~y charakter. Jcsll s. ę ntn.•c.J nie zt~·me_Jszyl za11nteres.ow:rn1a !ll~S siwa.
,
.
Bcnke i A. Szre~cr. kic.rownik St!hyj
z~az:y. ze .n~stąp:la .ona w pr~ededn.u 1 Sipo.rtem, atll t-~z me ojstraszY'ł mlod1uezyl
Pr~·:de\~'~z~~s·t1\1001 zabtw1f star.e nora sportowych A. lłertholt.!. k;ip:tan scki.:ji
ol·mpiady 1 ze f ranqa pozbawmoa zo- . od 1•eifl'0 1'nrnwia 11•:a.
chu1;..k.1 z B11lY T0w1:ise'.11d.e111,1 wysyłając kolarskiej: T. M11stczyiiski. kap. seki.:jl
stał~ pewnych szans.,
„ .
g~ JUZ na poc_zn~m 11-eJ n;11·:..~ kla~y~z- kr-szyk. I~ Benke. bp. sekcji ning. :)rJ ng
Sprawa „Ladom~1eg11es 1cs~ naszem
p
k .
n:vm k. o. '~ ~ra.,.nę mar~en: n,1stG~me Je- J. Klumpf, gospJd,irzc: Uross, tlubert,
zdan:em !Yl·ko eh w: to:\'~) t~~oni.:zona.
e "I ew1 ~z o~ ar za sz.cz.e sz~-lx:1eJ . mz~n.rnw1! Slę z c:ii:,o~owy1.n Ticie A.
Podłozem d~skw~l1f;kacJ1. ma być
Kusocińskiego
boks1eire111 Stanow Z1e~!1noczonvc:_h. Ma.rt1c
dfug1trwa!a wona między 111 strzem. Je. ć . .
d d . O()kmnin~m
- clla ktore-go st~m;;zyfa JedA
go klubem paryskim
A.
o., a Zwi<\z
Jaik Się •()Wlac.lu.]'etny, ~ prz.e iei n~u na mr. da.
kiem,
I osb~·.:.:me.i!o rnz\trz~··irn!ęcia w s.prawi·e
Oto walorv p.rnwJ.:i:lwc(ro p 1 ę~darza. nie mogą konkurować z zawo•
J.adoumegues i jego klub nie poclpn- l zawi•"sze·r.i:·a ~)eit~i,ewicz~ w prawach.
1Prz.c-::'.ewszy·stkiern nrnwdz.iwle silna wola
do wcami
n:ądkowall s:e nigdy z<HZ<\dzcn'.om · 'rat.or~'. \etklinvicz, zarmerza. w~~stąpić j i wla·ra w snme~o ~iebi'e. To nk. że rai
związku gdz:c tylko mogli. N!e robiono c·t . iiesi:e~iem P•r 7.es.wk_".>. Kt.~socmskie:rn~~ . czy d"·a tx1wi11!•e sioe no!!a. R<m się te111
Od pewne~o czasu niemal wszyskie
soh!e nic z naknzów zw : <1z~u. n=c star- znrz.u.c,iinc mt~ rnwmez P.r.zekro~~1':.~ Inue zraża tn·k c~lu{!o l u11nrczywie k·rn:< JX> amat.orski~ Z\ iązki s110rlowc we Yram:ji
towano na wyznaczonych przez zwin- praw amatora 1 domaga się zbadania kroku pns:uwa się na.prz6d - z tn,ki-m za- przci'ywaJ:1 . \\'Strztisy.
1
zek zawodach. jednem słO\vem nie ro- sprawy,
•
nafem dnźy d-0 celu. iż nied1y:bniie cel - I Przed n1etlawny111 cz~scm u~worzob'ono soble nic z uchw_ał Z\~iązku.
jak.im w tym "'Y_rac!•ku }est twarz. mis.trza ny ZGStał. Z~l.W?dO\~Y. ~~~ ! <\Zek p'lka.:.zy,
Jest rzeczą zrozum:af::t. ze postępoJ
Ul
świata- z.ostam:! przez ttk·go osiągmęty. głośno mow1 srę ro\\ll!cz o tym Z\\J,\~wan:e na'v:t takie! irw·a~<ly. fok Ladnu,- pobity został w ma Iem miasteczku
T),'1:Zi-cń z.ale.dwie dzieli n.as od P'iierw- ·k~ lckkoa_t~e ~ycz:~.y11~ a pr~cd ~~~ku dn~a
me~ue mus.ufo byc brzm:cnne w skutkt.
niemil'ck·em
~zei1ro mecz.u ligowcg-o Warsznwiani!.;a- nl! bok.scrsk Z\~ 1<l7;C~. a1~1.itorsk1 post.1- .
Związek postanowił slę zem~cić. Okal'ji
Ui·eizwy1kły re:konl pobity został w \Vis.fa . \Va.rszawkmka, która wyrob!fa so- wił ~Jt·rn:itum. ze Jcs_li llle olrzynw <~d~
ku temu n'e potrzeba było długo S7.U- ma·łem 111inst·e•cz.k11 niemi•eckiem H.ot·ens- bie opi•n,ję w'.c;:·z,neg-o outsk'.ie1ra. \\'\'l'.:a•za:a powi.cdn. 1 c~o suhsy.dJum, \\:Ówczas JUZ
kibm· które Hciy 5 tysięcy mieisz.kaii- j1e1d1naik jaik nt! p0cz<1td< se.zooiu doskonalą w naJbl!zszym czasi~ o.czcki\~ać naldy
ców.
.fo1111ę zw:veleżajl-\C prze-d f\·irod·niłm g-mź- ro~la11111 '~ f rancusk 1!r1 s11fJrc1c .hoks.c rC
1
w m;ast·eczku tem odbył si~ me.:z ną l.el!ię (t :O). Oczywgl'ie, ie mocz to- skm~. gdyz am<1torsk 1c 1~.luhy t11e sy.\ w
u
•
•
pit.krm.ld międizy ·reprezenfacin miejsco- warzyski to nie li.gnwy, ale je.d1!1m~<. .. Mo- stan ·c utrzymywnć sckcJ 1 bc~kscrsk1ch.
W R m U n I I wycli klubów a mistrzem Niemiec lier- że w ty:n roku sta·km11 kand'\1 dntowi do I K~t~kurcnqa z bokserami ~awndoDrugi występ hokejowej drużyny tha BSC. Mecz ten wywcifał tak kolo-1„s,padlm". p()w;.::1d•z1ie się lep'.iej niż zazwy- wem! Jest zgóry skazana na mcpowoCzarnych w stoJ:cy I<umunji zakończył salne zai·nt::-resowani·e wśród m!·2sz.kal1- czaj. Bo. i·e d.rnżrma ta ~rać potrafi i dzen 1e.
.
s'.c przc~rann w stosu·nku 1 :2 z reprezen : ów. że na boisku zeihrało się 4- tysiące wyg ryw::ić nawet} mi j!e.pszemi i to z.da. Jak widać k.westJa amators!wa y;
tacją Bukaresztu.
lwid.zów,
!wci1obv <·: : w chwmt-ch d·nprawdv bez.na- róznych dyscypl :nach. sp~~rli! st.aJe się
Mec2! ten wywofał m'nlmnlne zain„ . f v,Jdr·:;z.niie impooojąc;i lic?:b . i-eś li -.~ie', · ·. , rr z1ek0.n<ili śmv sie niej.ed:tlO• przed. Igrzyskami Ollmp;Jsk1euv coraz
teresowanle, gdyl na lodowisku zebrało zw:i?y .~ że n1hstcc'"'. lrn tr' !' ~ z y 7.:-:k : - 1 rr• ·
. · .\awe w~ęc, co przyniesie ro.k bard.ziej aktualna.
się zaledwie 400 widzów.
· w ~e 5 tysięc y mi·esz.kai'1c,!w.
• l:J.3.?.
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Cukiernik Udzie jest mój tort? .. Kto
Pat: Ma wziąć kto inny, lepiej myl
Pat: Spójrz na tego bęcwata!... Tak
Pi<:kny torcik zostawia zupełnie bez weźmiemy!. .. Taki torcik może się zaw- zjadł mój tort?... Co powie mój majsze na coś przydać ... Tylko, żeby nie ster? ...
żadnej opieki!...
, .. . ...
Policfant: Może tu czegoś brak? ..•
·
I Patachon: Masz rację. musimy uwa-,był zepsuty....
.
.
Patachon: Czego się martwisz? ... Proszę mi tylko zameldować, a wszystP °d E1f~~rn, w Niemczech, w pniu żać, żebv nikt. broń Boże, go nie za80 0-letmeJ sosny, ząb czasu wydrapał brał....
. ](o się znajdzie odrazu!. .•
Dziś cały świat jest zepsuty....
tak wielką dziupl~, że urządzono w niej
budkę strażniczą dla iunkcjouarjusza /
policji.
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Pat: Kochany koniku!... Ratuj biedCukiernik: O, tam na rogu widać J Pat: Patrz, jak ten grubasek pędzi! .. ,
jeszcze uciekających złodziei!... To był On zapomina, że to mu może zaszko- 1nego Pata i Patachona. a dostan:esz od
nas dwa bilety do kina dla siebie i dla
tort dla księżniczki Mafosłodkiej !... C. óżl dzić na zdrowiu!
Patachon: Ten koń soadł nam z nie- żony.„ Zobaczysz. bc<lziesz się śmiał na
ja teraz zrobię?
naszym filmie od ucha do ucha? ...
Policjant: Księżniczka Matostodka ba!... Uciekajmy!...
· '
\
mnie nie obchodzi, ale tych złodziejasz· ' j . 1,,. 1
" '
'
'
ków muszę dostać w moje ręce...
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Pat: Koń wszystko strawił i my nic
Pat: Bardzo dziękuję panu policjan-1
Patachon: Trzymaj się!... Ja spadnę!'
Pat: Co to, u licha, wielbłąd czy towi, że pan mi pomógł, ale teraz mogę nie mamy...
Patacnon: Ładna historja!... Taki wy
ljuż chyba wziąć ten tort z powrotem, l
.
18-letni st~nograf z Hannov.e~u .Adolf koń?....
zdarza mi się poraz pierwszy w
padek
PohcJant: Mam was, ptaszki, da- prawda?...
Karnau pobił rekord szybkosc1 pisania,
1
Policjant: Ja ci pokażę tort!... Mu- życiu ... Głupi koń ... Poszedłby do kina
pisząc w czasie 3-minutowego dyk.tau- wać tort!...
szę zanieść ten dowód do komisarjatu ! i uśmiałby się jeszcze , a tak to co? ..!
da 1.560 sylab.
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