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Obławy przedświ~teczne
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Wpadło .kilkunastu przestępc6w
W ręce policji
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ko1kzonc. Uczpośrcdnio po świctach
ż
lv~ , 26 m:tr:a. 'mi~ś.ci~ doltonać śmiałych w,y.praw zło. 'Yywladowcy po11cJ1 . zbadat1 ~kład· 1w ·ctkiej Nocy scdzia śledczy p. One·
.
me wszystk'e spclun!Q. złodziejskie na . i~w 1 . rzcśle cal . mater'ał wr"az z
(dg) Od_,szeregu dn1 wydział sled- Jz1ęJsk1ch·
W ~wiązku z tern: Wfdzł~al śledczy prz~dm:eściach •. domy schadzek, miesz · ~d o~icdi~im w~uosticm Jo ·· ,urzędu.
czy .w. l?dz1 otrzymywał meldunki .o I
rz szł m ·t _
; o. w
zn.anych .wł_amywaczy. zorgamzowa_t wcz!JraJ ,wielkie .obławy kama paserów ttd.
pr~yJezdz1e
1 P
I Aresztowano szereg przcstcpców ! P~~~,~~ato;:~t:t~e wi e ~alce . ~owan!.
~t~l"ZY w okres.te przcdswiątccznym i we wszystkich dz"clnlcach miasta.
sw1ątecznym zamierzali w naszem 1 . Obławy te dały konkretne wynikł. " poszuki:W~"l'.ch Oddawna za włamani~ ~zy sprawa przcclwi;o ławnitowi K!U·
i kra.dzicz~, ·i dokonane n~ terenie lodzt 1 kowi .zostanie umorz 9m1 czy tet .1 potoI-
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Icztos'.~ęd~~~z;v s~~~~~ ławnika T:zdebkobietę dok~~~~:lcz~b~a~~ ~:~:;;~;t~<ict~o~i~!.~
. I o~dz1ala~b !skicgo _ śledztwo trwa jeszcze ~ dal.

kach,

urzędach

J>Oc.ztowych

ka~y. chorych, gdzie zazwyczai grasuJą · szym ciągu i ukoi1czone zostan1e jebk
·
do11n1arze.
LubUn, 26 .marca. r\VZ~ąw~zy sob;e zaloty mei~. !do serca., Iw C?ntr~li kas.Y„ chorych prz.y u1. szczc n1c szy, ().
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pchnęła

do san1ob0Jstwa. .

'

Nozem

poderznęła

sobie· gard!o

z·

d Zasp
Dz1wncm1 nieraz drogami kroczy urządz1fa mu scenę z.azdrosc1. Powta„ WoJczanskleJ Nr. 22;, aresztowano Bo:
Jaz , _ , u
z~zd i.ość ludzka. Bo. nic spo<lziewałby '. rz.~ lo to s:ę czc~t9. ku ucjes~e ccaf.ej wsi 1tcs.ła."'a Tauki~wicza, poszu~iwan.c20
. Warsz,a~ą. 26 mareą.
. .. .
s i ę n:kt, by mo~la s1Q ~na znaletć w. ktorą tę ~lod~1c11cze • zapętly. star~ów I Przez w!adw n-tema! ws1 ~stl~1ch wtę~0Mgdaf otwarty ~ został ·'Walt:tY ZJazd
sercu aż 70-lct111ej kobiety. A jednak ogromnie bawiły. Skonczyło się to Jcd- szych m•ast Polski. Tank1 ew•cz stawił
poJlcji zacięty o.p ór, lecz wywiadowcy . delettat.ów Związku Artystów Sce·n Poł
zdarzvto się to naprawde i to nie daw- ! nak. tra~iczn~e. Zazclro.ść pchnęła
. 1~kich. _Gbrą.dy cxlb~'!~l~ .~iJ ~ w Jpk,ałtt
niej, jak onc~daj we wsi Czermno pod letn i ą ~obictę do samob~j~.t\ya~ W dniu szybk_o . dali sob!e z nim. radę.
(onc.i?:daszym• . ~d~ mąz . 1e1 ·~~w 1'0- . W. inny~. ~. .111stytuc.~aeh.Pubfł.e~ycftlZ. A.~· P"u., Al. Jero:zolJmśkle 39 (Hotel
Tomaszowcrn Lub. .
.
. .
.
PC?· "~ ęcą 1>ol1c11 .~ostało ste kilku -zua_ąycłt Polo~i.a).
Mieszkali w tej w si od lat pi~ćdzlc- 1szedł do sw?JCJ bggdank1 •.
·
Z)azd otworzył p. Janusz w ooec-,
sięciu Marcin i Rozalia Sake>wscy. On . derżm;ła sobie gardło• . Po ·ki-lku . . fbdz1- doUnarzy.
nośc1 ok. 200 delegatów:
75-tctni sta rzec. ona _ 70-lctnia babu- ~ nach zmarła.
lc1lka. N;ew :clc im pozo'stulo jeszcze,'.
życia. Sakowski jednak był krewkim j
starcem, kcl iszk icm nic gardził. a do
młodych dzjcwcz<lt aż dusza mu się
rwa ta. Z pMrócl krasawic wiejskich
upatrzył sobie jedną i dawaj · za nią la-1
zić, c~101 c w kj smalić, jak za dawnych,
.
•
młodz enc zych lat.
Nie wsmak to jednak poszło . tonie
jeiro. .bo i ona sobie przypomniała, jak
męża „trzymała" i
dawniej mocno
aresztowanych przez
'Jede'll
P~naii, 26 marca. stawideli starszego spotecze1istw'łl „za- f
zakład'U dla nerwodo
został
wieziony
nie
spoleLznych",
Sprawa
<lziafaczy
lużonych
;
•
erotom:anó\\
em
are·sztowanfa
1w+fFM
1·w Pozna-Ill~U rekrutuj<1cych się z przed- schod·zi z ust miesz.kańców miasta.
•
„
wo-chory·ch na Orobli. Jest _nim pro:m.
• - '"·· - . .
'
)
„, „..
. '
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. .....
rent fi.rmy ,,Photo-Ore~ers", Andrze· .
wypadek
jewski, u które!!<> znaleziono około 150
foto.f:!raf ii, · przedstmviajacyclz orgie ero:
..,, to6rua:e zgier~fiieł
t.vczne "' Poznaniu, oraz ·okolo 3000
Lódź, 26 marca.
pocztówek pornogralicznyc/i, nad.eslaAresziowano 2 /2 osobg
(cl)- Wczoraj, w firmie Uryson w
·
nyc/z z Paryża.
Poznań,. 26 marca. wanturników. Aresztowano 22 sprawZgierzu przy ul. 1 Maja 5, wydarzył się
Policja w dalszym ci<1gu czyni staW d.niu wczorajszym o.dbywał ' się w ców burdy.
tragiczny wypadek, którego ofiarą pa·
rania w kierunku ujęcia wmieszainych w
Nadmienić należy, że w niedzielę odTeodorczyk, Kurniku zwykły jarmark kwartalny. Oko
dła robotnica, - Jadwiga
tę afe-rę lnńych osób.
bezrobotnych rzucił bywało się w Kurpiku posiedzenie sesji
znajdująca się w ósmym miesiącu ciąży. ło południa tłum
,„
Teodorczykowa w czasie pracy przy I się na stragany żydowskie, rabując je i antyżydowskiej 0 .W.P. Po ubraniu rozkilka I rzucono w mieście ulotki antyżydowskie,
okradziono
maszynie, została porwana przez trans· niszcząc. Pozatem
tnisję. Doznała ciężkich uszkodzeń cie· straganów kupców miejsco\vycb. Tłum podpisane przez O.W,P. To przyczyniło
· ·Groźny pożar
lesnych. Pogotowie, po udzieleniu pierw I ruszył na policjantów, któr:zy wkroczyli, się do napięcia atmosfery w mieście i z
skorzystali niepoczybiJni·
szej pomocy, w bardzo groźnym stanie • aby zaprowadzió porządek. Kilku po- sytuacji tej
Łódź, 26 .marca:
·
·W czasie awanturnicy.
przewiozło robotnicę do szpitala · im. : licjantów zostało rannych.
(d} Wczoraj wieczorem w mieszk~·
dalszych zajść ranny został jeden z aPrezydenta Mościckiego.
niu Fajfisza przy ulicy Cegielnianej 21,
od pieca zapaliła się podłoga. Ogień roz
szerzał się z gwałtowną szybkOścią i
•
„
11
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I A f e r·a erotyczna w Poznaniu·
Jednego z aresztowanych P.rzewieziono do szpitala
dla nerwowo-chor,y ch
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na usługach przemytn1kow, ~~J;::~F~Y::~:;~;:::~f!:~~:E:~
limuzyna
Luksusowa
- Nowy .
którzy rozwozili
zagraniczną sachi.trynę.

sukces śląskiej straży grani'cznel ·

ogień stłumiła.

Sltaty

dość

znaczne. :'"-.

Obfite opady śnieżne
',
w Polsce

Katowice, 26 . marca. J mu oświadczeniu i rozpocŹęli badania. zawieść do Za tra do blit'ej nieznan·ego
,
·
Onegdaj śląska straż graniczna zatrz.y· Po półgodzinnych poszukiwaniach wy· im kupca.
~~oei i torv ftolefoD'e
zamaskowane }r-?by, . Eksp.erymentu t~go. podeim.~wali ~i~
m~ła na szosie ":' pobliżu Nowego Byro- 1 kryto dosk?nale
Judaraso111ane
śląsk1e1
energ11
Dz1ęk1
pierwszy.
pora.z;
,
po
1
Je
Odkręc~no
dach.
przytrzymu1ące
mia elegancką limuzynę . Chevrolet, o. Łódź, 26 marca.
.
natrafio110 na świetnie straży granicznej uda1er,nniono w zarodpatrzoną numerem niemieckim Ik. 33965. ! zdjęciu dachu
{it) Takich świąt Wielkiej Nocy, ją•
W limuzynie siedziały dwie osoby, a · skonstrunwaną skrytkę, w kt-Orej w nie- ku rozwinięcie się ''wielkiej organizacji
kie mamy w roku bieżącym, nie pamię·
·
mianowicie właściciel wozu, Franciszek bieskiem opakowaniu leżały paczki z przemytniczej.
. . Obu :iresztowanym grozi skazani~ . tają najstar~i l~d7.ie'. Dziś w. nocy, spaBalder z Gliwic i sz~fer Wilh7lm Cedich sacharyną, o~ółnej. w~i 1,20 kg. .·
Na p~w!orne z.apytan.1e, pasa~_erow1e , zapłacenie gr~~wny po 150.000 ~ł. luli dły tak ąbf1t~ smeg1 w. całeJ Polsc~,. że.
z Za~rza. N~ pyt~1e · st~ażmków męż- j
oś~1ad· czyh, że iadą do Zatra, auta . oswiad.czyh, ze ni7 me w1~~z~ ~ areszt. Wat:tosc sacharyny wynosi 60001 wytworzyły; się olbrzym1.e zaspy §niez~e
czy~m
na wszystkich drogach 1 torach koleJO•
·
m1e1 scowośc1 w Małopols t'e, do lekarza, ukryteJ w aucie sacharynie. Przyc1s01ęc11 złotych.
Również limuzynę wartości 10.000 zł. ( wych. Temperatura ·utrzymuje się . Ila
i jednak do muru przyznali się, że faktyczspecjalisty chorów nerwowych.
.
poziomie 7 stopni poniżej zera.
Mi.eli oni ją. &konfiskowano.
Strażnicy graniczni nie dali wia.r y .te- nie przemycali sacharynę.
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(m) W jednym

'

~~~;!! s~re~~j~~~: ft~ncjf r~fa~~i~:_ ~
ty~h przytaczamy niezwykle
przyrzeka1·ąc i ~rtykul~w
mteresuJący i charakterystyczny wyją.-

Jej małzenstwo.•Torturował kochank~ i obietnicy nie dotrzymał

•en10€gJna. 9kordt1 sqdowa

~ dziennikarzy
~~~ó~iłz:~~t~~f~~~cn::; 1i~~~nJ~~~~~
1913 jeden

tckw roku

wolna w Europie•
.
.
· ·. ·
•
(.x)· Z4-le:łn1a
Mada: O. córka wyż- Jfił .Mati~, a wprost. przeciwnie został rzuty Marji są zupełnie gołosłowne. , - Nie! - kategorycznie odpowie:Sżeg() urzodntka. . kałeJowcgo wniosła przez ~ w sposób napastliwy zacze· CO' zaś do przyrzeczenia odszkodowa- dziar Tardieu. - W .Europie niema ani
Inia i zabezpieczetłia bytu materjalnego, jednego państwa. które pragnęłoby woj
skargę do sądu -skietOWatliit przeciwko Piony„
Ponieważ: podobaTa mu się. książę to ksią!ę uwaź~ że post•wtl jak gen- ny. Wszysfłdc mocarstwa europelskie
księciu frattcłtzłrowl Jkełowl Win·
dtschgratz. prawnukowi cesarza' fran ... , ?lietrzył zwykłą awanCurkę . milosn~ tlem:in poniewaz ulokował Marlę w &ą obecnie pokojowo usposobione. W
Ciszka Józtłla L Maria O. domaga się. I zaproponował pójścfe _do ka\vtarnJ a przyzwoitym pensjonacie ł dawał jej ciągu JO lat było juź wiele przyczyn,
od ksfęcła wYPfaceoia wysokiego od· °"~Pni~ do hotelu, na ~o się Marla na wydatki 300 szylingów miesię~znie; które mog-lyby wywofać wojnę. a mimo
O wię~zych. sumach n;e mogło b,Yć to pokój nie został naruszonf. EuropejS.Zkodowania za u'!ied~cnie .i nicdotrzyl1go~ziła. Oczywiście nle m~1:ło b)'~!
mowy o tern, aby kłedykofw1ek przy- mowy. pomewaz zaraz na początku ich ski system .dyplomatyczny me daJe po~
manle prżvrz~zenia małżonatwa„
W rokn 1928 - tak rozpoczyna się l'żekał małżeilstwo kobiecfe, która tego znajomości- książE} uprzedził Marię. że wodów do obawy wojny.
W roku 19.32, jako przewodniczący
skarga: do s·ądu - ródzfoe h'loi wysłali gamego dnia, w którym Ją poznał godzi rodzina jego · bardzo zubożała i musząj
Ifrancuskłej delega cli na młę<lzynarodo
ł sie liczyć z .każdym gros'zem.
mnie do \Viednfa, g'dzfe mia tam ttć'Zę~z sit na pó)icie z nim do hotelu.
Przed sądem oświadczył ksiąię wej konferencji rozbr.ojeniowej w OeCo zaś do brutalnego obchodzenia t
~ać do knnserwatoriuni i }'iobferać łek-1
cje ·muzyfd. tJ lipca 19.29' roku w dro- : g,ło z koel-Janką, to raczej książę był nfe rrancłszek Józef W indfsdtgr,iitz, źe 1 newlc, Tardieu oświadczył z trybuny:
- W Europie nłetna obecnie anł jed·
dze do kt'.ln~erwatorlum w 8f)Osób ~ar- !wolnikiem Marjł, poniewat ona kontro· cbetnle -wypłaciłby całą żądan~ kwotę
dz'<> uprzejmy zacz~f'ff mn,i e na ulicy lowała kazdy jego krok i groziła histe- ! Marii, lecz poprostu wskutek braku ia· nego państwa. które pragnef 09y w:ojlkichkolwiek funduszów nie Jest w sta· ny. Wszyscy dążymy do poko':i•
łtycznemi awanturami.
pe'Wien Pr:tystoJny pan.
W rok po przepowied11i Tardieu w
. Ponłew~t ·fM>WferzchownoU nfezna·i 1Uid$ nadmienia. te fest zbyt do·. nie tego uczynić. Wobec tego oświad1913 roku wybuchfa wojna światowa.
ióftleg:() byfa bardzo ujmująca, był zaś· brze wychowany, aby kfedykofw'fek czenła Mar.Ja O. wycofała skargę~
Tardieu okazał się zlym pr9rokicm.
uprudzafitC'O g'rzeczny, ztodzłłam tło tnóg-ł. podnieść rek~ na kobietę i za- 1
„
_, ... ,;: ..
,„- '•..,,\. '.,:"'-, _,,_,·,.
.
na to, aby ml łowarzy1z)''* nastepnło - - '
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!r..f.$11!5=1zaniedbanie ·. p. 0Uc1·i angielskie1·,
łlt rraucłlzek

klem ce1laua ł ł18ZY1Va
Józei .w•na•~hgr:iti.

·

· która nie przystosowała się do zmienionych warunków życia,
spowodowało w Anglji wzrost bandytyzmu
wa~:utf<'na~:: Jb/:!ar'':!:st:~nłe!:':~
.
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S"oftl~nd
U ·
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nóao razu kstąfł prosfłt abym z nim

Yard

YPD\Vlli~da
0

111
W

wo1·na'I

przestępcom

c~l A.114ielaka policfa kryminalna, szereg aapad6w na samotne l1obiety w la się tcchnkZDie i udoskonala słę w
mvlasi;cza aondyń&ki Scottland Yard, sta B1ackpaol, Portsmouth, Liverpoolu i dalszym cią~u.
wia.uy był zawa.ze za wzór wszyatkim D.msbu.ry. Do liczby niewyjaśnionych I . Bandyci uiywają teraz bardtłef skom
policj~m lwiata.. Tymcz.asem od pe\ vne- morderttw z.a.liczyć jes.zcz.e należy "IY phko"!anych. ~rodk6w p_omocniczyeh i
! polraftą unuei~tnief zacierał! · za . sob4
go ~u w Ang1ji daje oiię z~uważyć s~erea mMdów :na ile sek„ualnem.
óddawna poczuł ~o §wałto~y wzrost ban~rtyz:tnu i .1'rz~- I Ubiegłeg_o miesiąca dokonano jedne- ślady! zmieni.aJiJ4 o wł~te UJ:btłef miefsce
kaja~ m~Wi;\c,
mnłe wielk~ sympatie l te za/tnie się stępczosc1. Coraz częsc1e1 zdarzaJą $1ę go tylko ditua 6 morde.rstw na tle seksu- pobym, aniżeli· to mtalo m1efsce prz.ed
mater- wyi>ad.ki zbtodnl, które poH>shią o kry~ e alnein, które równ:eź pozostały niewy- , ki~u laty. Nic dziwnego tedy, te pol1ci~
moim losem zapewniwszy
k szyhk
fafny I wreszcie prz:vrzekf m . to tnnfe w1eczn'l rngłą tajemnicy. albowiem poli-, jaśuione. Należy równi eż zanofować w , ang1els ,
ostatnich ezas,ach ogromny wzrost roz- j postępów, nie mote jut sprosla6 leniu,
wkrótktm czasie noślubl. Gwałtem nfe- cja nie może w.pdć na trop sprawcy, l
,
mat utegfani kslęefll ł zostatam lef? ko· to miało. miejs~e z mordem p<>pełnionj-m maitych ,.vł~mań! ti.apa~~ a transpor-1 co pierwej, .•zadanlu. .
j ty po~zty, n~e mow1ąc 1uz o istnej pladze P.<!dać 1encze ~al ~y. te na ~ttł 11
• •
Chanką. Od tego C?.'asu rozpocząf się dla na małeJ. Ve~a PaJte.
pohcJ1 spadły obectue nowe zupełnie
W 01tatn1ch dwunaailu nue$'J4c:ach po kr.ad.z1ety kieszonkowych,
mnie okres wyrafinowanych tortur.
Policja angielska była tstofnfe przed obowiqzki, jak naprzykład regtJlowanie
Ksiaźę bvf gwaftownego usposobie- pełni.ono w An~1).i 8 tajemniczych mornia, dreczrt' mnie zazdrością, dokuczał ?erstw, który.eh ofiarami p~dały k~Mety laty najlepszą po lic;~ świat~ i nic dzi~- ruchu, e:zego. dawniej zupełnie nie było.
potuwaJac sł, nteJednokrotnie do zada- i mlode dz1ew~2ęta. Mimo tmlnyc:h nego, :te była ogólnie staw1ana z.a wzor Do zwalczenta. nowych melod lw'iata
wania mf bólu flzyczdego. Zmusił mnłe poszukiwań polieji, sprawcy bujają na godny nas'.ladowania. Nie Łtzeba jednak przestępczei&c>. potrzebne •se, nowe me•
abytn zamieszkała z nim razem, przjr~ woID;ości ~ !1ie zdołano nawet wyjledzić zapominać o tem, z~ p_olicja pozostała ~ody walki. Poniewat policja a!'~ię!1ka.
etem nfe wypuszczał mn~e b.w; iwe"o okohc2lnc.sc1 t.owasrzyitzących potwornym na tym samym poziomie, na 1aldm .za• , Jeat. pod tym. względem . obecnie nieco ·
Ittzy~ał4 s~ę przed paru laty,. 11atom1a~t 1zame;?hana,. me tedy dziwne.o, ie W
zezwofenła na krok z mfeszkanfa, trak• morderstwom,. _ • "
Poza tern n1ewYJaśn1ony ~ostał cały luym nolo.71a przez ten czas u:loskonah• Antlµ budzi powstechną drozt; g'Yalt?tując gorzeJ niż niewolnicę. Nerwy mo· ł
wny wzrost 1>andytyi111u, kt~ry wiotbJ•
je nie wytrzymafv tych tortur i w sierp

wesz~a do. wind~ JakI~ol domu. ądy
spe!młatn Jego Zyćzeme. zbyt pózno
zonentowafam sł~, fe znaJduit su~ w
hotelu studenckhn.
K~iąźę poczał mttfe w6wc~a Uspa-

u

brt

I

I

Gdy
do

P?

dfu~szeJ

kuraoii

;~1fcłroi:~c1c~renehard
sięzdaje~w~et~~:rh
sobie najzu~elniej sprawę, ~ bra.·

ł'I.~l~a ~i· ~a·,Nł~Wna 1·e~t f~ll~fJ[lf, Dł.

::~b~r:t~!o~~r.::u:~:i!~;: p~:ein!;z:~

świetlnym. Uratowano tn'1fe w6wczas
i zabrano do sZ})itala na kttra.cJę.

k.6w, które eechui ą obecną. pohc1ę. a.n·

•

- swoJedo sgna. _ ~~:!~~:~re L;f~kieTr~fe~;!'!, ~~~ci:~~ ·
przestępczości i jest zdania, że ~u to
t.s. l.ennaria
Ja1k dicm.i•oisfy pisttra, wv;:;~1ka lksfęz- kl~ księż11'Y byifa nieefzet ksfr:cia Lermart się całkowicie powiedzie.

••eks1hrawaS!an€Jq••

wr6clta!11

zdrów1at ksiątę przyjechał Po mme

:łt~~k~J;.t6~ ~~~!: 6J~wAitne!r:C:~:!

{n)

Pr~~d:;wszys~k.i_:'I~ zaczął on .od ·r e·
szcie uw~rnfć od brutaTn~go Ykochanka na Mairja P<n~lówina ptizy'jie·c,half~ do Loo- d~ wzlęcia ślµbu. w Tt·oi!,ci~le. ~ tem móf org1n1zac11. polic11 i od tec~1czncgo
w:vjechafam do Preszbur~a. gdtłe ofia- droo, ahy ?3-'.c ob~t1}\ 11a s!Ulbve syr:a :t wila ona. z wi~lkzr;m podmecemem._
- N~e .t>oJtpuJę,. w kogo <;>n ~1ę w~D- 1wyszkol~ma. U~~~rzY.ł on. spec 1 ~tne lot·
c • Po rz b Cłu na miej Pl~W~Zego JeJ małzens!wa, . szwedrzkrogo
i
·
·Ólzi.t. Oic1ec Jego Jest człow1ekliem me- !le oddziały po~1cJ1 moło~ył<lowe!•, któref
!~:'~k~z~t/:re. ę-źe pr~ci/m~ła ma pole• ks.tęc1a Le.n.na•rta z p~nną N1l?s;var.ld~t.
~ Za:sta.fem ks.ięz~ w wielkie1 roz- zw;ikie &krotnnym. Wychowany został . Jedynem zadaniem będzie lrc>p1c prze•
c • · rze w tok~tu roz wko-'
ć
~ymni ~:b:~1:ntu go~ci.

Nie

pr!:Jęłam tere'!

dachon:ej

I

l_,wid~czn~m z.den~rwo-

'eko z. ti1 eh i krzvwdzn<'ych mnie wamu - p1s1ze ang:1elsk1 diz1ie1un11.{ar:t.
Ksi-ęż.na 11ie uważala naw~t za właściwe
d 0 \v1 d i
n~ rk;vs vł 6 'ł
1Jik,rywać swój smutek. Weicl~uig jej stów,
e n a.
warun ć~ ~t ci am
W Wteńmu _ ro~cho.rowa~atrl .się na- kslqtc Lennart µrzeszedl „wszelkie gras~utek 'o/lelu tm~ezy~ t ~olezankt kmoie nice'', w znaczeuiu narus:ren.ia zwyczawystały mnie d~ sanatorjum na tira~ j6w, ma.n.}er i trndycyj paniujących niiieoji,. Po pówkrocle do zdr°·f1~ dodmaga_: tyl1ko w domach król1ewsikkh, l1ecz taJkże
la!" !$fę od s1ęc1a spe n en a nnyc,, .w t. zw. ,,·~h rodzinaieh".
W·i>elka ks.iężina do~1kona.Je roz;umie
m1 obfcfnlc tvczqcyc~ zapewnienia ml
-ucrucia~ · jakfemf d.airzy jej SY'tl paniiię
bytu f obietnicy małzedstwa.
Rodzłna księcła zaproponowafa mł Nisswaitlldit, uwafa ją bowi·mi za kobktę
wówczas za po!rednictwem sekreta- w wiie;lkhn stopn!1u p.oir.ętną, lecz rnfe :inaJrza . pewne ods.zkodowanłe wzamfan dluje słów dlla wyrażenia swojego nrezaza zrzeczenie się pretensJł. Mimo obiet- .d'OwoJ.en:ia z tego powodu; ze m1ody ksiqnic. odszkodowania żadnego nie otrzy. żę razem z narzeczona r;odróżoival, zamałam wobec. czego na drodze sądowef trzymu/a.c się w jedmmz hotelu.
domagam się odszkodowania w wyso'" I Ks!ężna uważa, że rnloda para prokości 62 tysięcy sz:y1ing6w za niedo- wadzz'ła sle do ślubu ZbJ1t „nowocześnie
trzymanie obietnicy małteństwa. u~le i postępowo". Pozatem wid:ka ksl•ętna
dzenie. wlezienie w domu I pozbaW'le- zupelnle nie zgadza sie z systemem autouie możności zarobkowanja i dah;zych reklamy, którq mlody ksfctzc stosu/e,

1

1

I

stuc1j6w. oraz 700 szylingów miesięcz· przebywaJac w tak niezwykle} s.rtuacii
Itv obcym kraju. I prasa bulwaimwa. i onej renty.
\V odnowiedzl na skargę Marji O. peratorzy rntmowi, i foto-~rafowiie ulic~·i
ksi~z~ Windischgriitz zfoiyf w sądzie ·- wszyscy d.~skonate r..arabiali na . ro.z:W'Ylaśnienie. w którem tłomaczy się w tnOWl1Ytrl ks!ęcm1 pozwalającym n.a zdjęten sposób. te orzedewszystkłem kry- cia ~hętn,iiej, ~iż te:g-~ wyimagaty okoJ.i.~·ztycznego dnia 1929 toku nie on zacze„ oośc1. Na.Jw.1ększą Jed.·llalk troską W1>e1l-

pt\re.z

ba;~kę., ni· ehosiz~zke· królowę szwe<l·z stępców

umyka}ących

• wlas.;i:mi

lub .

ką, niewiastę o w,1b11tiuych zaletach du- przywłaszczonemi autami. Polic1a moto·
chowych. Gotowa Jestem nad wszyst- cyklowa będzie w icislym kontakcie t
kiemi wybrykami mojef!,o sy1w przejść policją lotniczą o utworzenie której lord

i

·
Trenchard usilnie tabie~a.
Pozalem specialni agend obserwo·
wać będą wszystkie pr:tyslanki traniwą.·
jowe i autobusowe oraz stacje kolei pod„
ziemnej, gdzie wypadki kradzieży kłe·
zaznacz~·ć naszą nieobecność na cywil- szonkowych są najczęstsze. Do pomocy
I policji zostanie wezwana również o'bsłunym ślzt'1ie mlode/ rar.v,
W tej samej chwLli szwajcar hotelo- ga wozów tramwajowych i autobuso·
otrz}ma specjalne instrukprzyinJ•ósł widki1~i ksi·eini1~ wiiecwme wych,
·
p!·sma, które wfaśnie zamieściiy wia·do- cje i upoważnienia.
Wszelkie przesyłki poc:::fowe, a w
mość o tem. że a,ni matka. a1ni wuj mlod1e<go ksręcia nie b~dą obecni na Jego ślu- s~czególności polecone otrzymają spe·
cialną opiekę tajnej policji, której zada·
Me.
- \f/idzi pan. on już zdaż~1 l pninfor- 1riieill będzie ~iespuszczanie z. oka przemowac flT'ase o sivojem nieprzejed11anern syłek, przyczem w czasie łran&po.i-{u za·
rządzane będą próbne kontrole.
stanowis.~u.
Oczywiście, urzędnicy pocztowi hę·
Cywiilny_ś·lub ksk;cia Len nart, ja1k Już
o te'm c10niosła prasa odhył si·ę w piątek. ! dą również musieli śc'.śłe współdziałać z
Po Śil'l.lbfle młoda para odwk1d1zifa swoje~o poticją. Lord Trenchard oznajmił, że
J.0111d~·tiskiteigo adwokata w je:go mi1e- 1 nie zniesie w Anglii żadnych chicad'ow~
s.zka1nl1U, gd1ziie PfZ:\t1ieto ją szam.pa-11e1rl. skich meto.cl bandyckich ·i że żadne z
Nas1ęptiie .mf1CJd·zi zj{>-dlii ś~ila·d.anl·e w. he>- miast angi~lskich nie będzie mogło być
~er~u i ud:n1h, się dio s~ wa 1carJ1. W1ef!ka przez chwilę porównane do stolicy banl~siężna, Ma.rJa Pawł·ownia wra:ca dl() Ame-. dytyzmu, którą jest Chicago.

do porza.dku dziennego, nie mo1w sili jedno!t pogvdzić z tem. że ' 111ałże1istwo mo·
jego syna nie zostanie voblof!oslawione
w kOśdele. I d'h.1t<E:S!O ja ornz wielki książę Oymltr Paw1owkz postanmviliśmy

I

która

wy

I

rytki.
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26. III

Wzrost śmiertelności

wśród nieślubnych

W przytułku brak wolnych miejsc
dla podrzutków

Kasa chorych

nie przyznaje zasiłków

dzieci

w wypadkach, gdy ubezpieczony
ma uboczne źródła dochodu

(d) Swego czasu na wokandzie sa,- ~-•••••mt5ilf'•ri•11:ll•a.iw•+m4\I•••
(d) Da.r.ie statys.~·ci;.ne, ap.racowame 'ków l·ecz, rd·estety, dla ich dzieci brak
i dowym znalazła si ę zasadnicza sprawa,
na pcx!staw'.·e ostatnrliego s.p.!su ltrda1ości, jest miejsca.
LEKARZE . .,:Y~~rnZJ'.l•ią, ż·e o ill·e śm~z·r~ei1n<;ść wś~6.d I . W pal1stwa;h. zacho:f.~.Jo 7. euiropef~ dotycząca ubezp:eczenla w kasie cho::..SPECJALIŚCI
·ł!·~mowla;t w Pcilsc·e o·~olni1ie się zmmcJ- 1silnch prcc·ent smrerte1lnośs1 wsród dzle- rych.
Pewien ubezpieczony, który przez
zalecają ką oiel dziec·
szyta, to jie::::tr.a~c wśród dzieci nie.ślub- ci ni'.ieślubnych j·est zinac.zn~ ttml~Jszy. j
1Tam bow'.t:m ma~c'ujte s.~ ogiromna Plość dłuższy okres był ob!ofo:e chory i nie
nych <'ość waczl!l.he wz-rosiła.
ka tylko
Jµ.ż w rO:m .1926 śml1ertelnt~ść wśród zaikfor:'<Sw c1pk1!rnńczych ciiia niemowląt. mógt spefn'ać swych czynności zawo1
~ MYDŁE!\f 8 EB E
~1;-h:I n•:1 ;·ślubrr.y„.;h byfa niie1~roporcJonal-1 J.e.ż.e1Ii D'.o·ść zgonów crzner.I niie~l.Utbn~h dowych, po wvzdrow.ieni~. zażądał. od l
SZOFMAHĄ
• =--=ilffi?;:i
zasiłku !
l1•;e wysoka, a w następnych btad1, w 1oz.riaczymy cyfrą 100, to d!Ja <l·z1ieci me- kasy chorych odpowiedmego
mL<:irę po.~lębkm·ia się kry\zysu gospoda"r ślubnych w Anglj.i otrzymamy 191, w pieniężnego.
Kasa chorych nle uwzględnlla
.::~eg-o, wzrost nasfttpoival iv dalszym Br1~ig-arjł - 1J9, w Srn"e'Cii - 143, we
.
.
.
·
.·
us t a l'I1 a bO\\.iem.
śb
k ·
Wl<Yszec.'.1 - 139, w Polsce zaś przeszło
cuuw.
'!-e pory nigdy bodnJ w Polsce me not.ona Jego pro Y·
Zjawisko to <!ia.Jie sJę fatwo \vytłltr.na- 200.
Daf.ej stwi1erd'Zić n.a•loe.1y, ze w mnyich ów ubczpi;czon~. będą c naśposa~zie, 1 wane tł~ zatargu . . sprawa wzbudz 1 ła
czyć. Większość ćr~dieci tili>eślubn·ych WY·
ied·noczesn·c posiada~ w asn.o c nieru- duże za:ntercsuwame.
chCY\VU}e się w żil.ohkach, ochronkach, do- pańs·twad1 c1:.roropejsk1ch, z ma1l1emi
Wyroki są~u'".e (sp:awa przcsz!a
jqtkami, śmk•rtcfoość wśroo dtz.Dec:I nie-! cho":ą, z której czeipał dosć poważne
rrtach dfo po:!rz:utków i !111inych tern'..<
przez wszystkie mstancJc) były dosć
!
cf
f
h
utrzymywainiych ślu.J::.n'.l;ch 5yst>::rmatycz.nd1e s.Ię zmn.i1ejsz.a, ! zysk.
d>obny1::ł1 z.aik·l:lJd.ach,
1
1
0
•
.
.wn °: sprzecz_ne.
K~sa ch~ryc dasz a wę~
m:mo ogóln~go .p·oga1r~·nra się war~.n.
.
p-rz;-ez ~amo~ą·dy,
Wo::.•z.c rnesłycharr:1eJ kompresJi prel!- .k6w ~OS!t:·ci:l-a1rczych, 1v Polsce natomiast sku. ze fl:OS adat an. dostateczn~ srodki I Dcip1ero w ostatnich dma~h Sąd Na~tnin.z:,rzy tr..:1~~ictowY1ch, sięgających cz.ę- ' obserwujemy zjawisko wrecz odwrotne.. utrzyma~ . a w .ok.re.sic cl!oroby :1 _wobec wyższy wydał w tej spraw:e ·Zu~adn1Sprawy rej ni:te \V'Ol!ino bagat.eil'.1z.ować. tego zas:Jek p:cmęzny n;e pow-n;cn mu I cze orzecz.ein ie. które będzie v.os 1 adało
stQl:-:roć 50 proc, i wy0e1. samorza,rly z I
, kolosalne znaczcn:c we wszelkich spokonieczności musiafy zrctlukoiva~ do s~morzą·dy niasz.e muis1..ą z.ni'1.1l1etć o:no- przysfug. wać·
minimum wydatki na cele kulturalne wbe·"l"'.I•e fi.:1:-.dr.11S1re na op'.1e~•ę SJ>Of•eczn<\. I Ubezp:eczony nie chc'af Się pogotlzić rach pomiędzy kasą chorych i ubezµie·
W p'.1erwszym rzędlZ·'.•e na1liz:ży pomy- z decyzią kasy chorych i po bezsk_u- czonymi.
·
i opi.ek~ społeczna.
W. orzeczeniu te!n jest \yyraźnie poN~wych przyłit:•fkćw nifg~zi1e. ~ię nie śleć o _los.i·~ tv.~ięcy ma.fydi nie;s.z.czę~li- tecznych pertraktacjach, wreszc;e ske-j
wiedz·ane. te Jeżeli ubezpieczony poW <l10tycnczas 11Sitme·1ącvch, wych l'st'Ot, P')rzr1conych prrez ro:tzi- rował całą sprawę na drog-ę sądową.
bi.:i::!•uJe.
Ze względu na wyjątkowe, do tej siada poEtronne źródło dochodu, poza
prreważn~e patflluje ta1k wi1:;iJ,ki1e pr!e,..eł- ców i poz.cstaw'.onyich na pa·shvę Jc1S11J. •
zarobkiem zasadnlczym I jężeli to
n5eni1~. te nowe dzieci prz.vlmufe s:ę il'l·
' źródło dochodów poważnie wpływa na
.
;. .
~
ko w wyjqt!~vwych wypadflacfz.
I jego sytuac]<: materialną, to kasa cho. J?ziś wi·~C w pi·er.ysz.'.)11111 rzęi"r,:e. dri~e. I ryclt, w wypadku choroby, nie Jęst
. •
~
.
.
.
.
• .
Cl ni1-eślubne są nararorue na sku:tk1 kJry-1
• Jak ogol~1e wiadon~e~ 1es.t, ~eumatyzm. ~wt~c kaz.dcgo chor~go !czy z~stos 1 >wame obowi zana w łacić mu zasiłek pie.
zysiu.
YP
Matki tych ma:~eństw - to prz.ewaz.. podagra 1 pokrewne c1erp1ema. maJą za •takiego srodka. ktory zupełnie 11sunąlby , : .· ą
orzeczenia, zarobek
tego
ęW.myśl
n
I
~a
wię~
nal:ży
celu
tym
W
cierpi~nia.
te
mo
kwa~u
się
me uibordt~. t.aiwu1e cl·!.U~WCZ·ę~a. osmka- przvaynę nagron~~d~enie
nie przei m~źczym, .którz.y Je pozosta~ czowcgo 'j/ 01:ga111zm1e. Zazwycza~ cho- stosowac _tablctlo Toga I. !~tor~ własme uboczu ni· cstały. 1110 •cjszy niż zasadni• rdł d ·}10Jt1 t' r1'1c "'11ły\"'lJ··1cy
róinych wstrzymuJaC nagromadzeme Się kwasu
Slę przy. pomocy
stnra1ą
w'Lli na łasc·e 1'CJ'SU. N11e nm;rą cne swym rzy
,~' •
o t·Ol.:
. cze
. . t e me
. zwa IczaJ~
..ia. gorące k ą- moczowego. sIrn t eczme
. !· np. nac1era•
. . dkó w J<l\
.. . " .
. 'l b
"
tcrjalny wubczpicczo.
b t zro
~!';e.clom n·res u nym z.::ii::•ewn:iłc zauin.eJ o- st o
5 111
od · uwa~.Q
kQ<l. Zwracają się wl,:c Cio przy•tt.:~- 'piele. okłady itp. uwolnić się od tych domagania. To;;al też uśmierza te stra- ; z Y nio. na .~ ~rn~ l ~
ww s»ttWWW' cierpie1i. ale przeważnie doznają tylko szli we bóle. nic wywierając żadnego neg~, nie ~c'.z~ yc 1 1.>tany .1J. <l 0 kł d ·
w
,.,,;,.
Sąd NaJwyzszy :1 c ust.iht : a •
!chwilowej ul~i. Częstokroć następuje ze szkodliwego wpływu na serce, żołądek
·
sztywnienie kończyn, jak rąk i nóg. opu i inne organy. Spróbujcie i przekonajcie 1 nego s.tosm~ku 1~0111 ędz.~. za~adn . c~ym
•
.li.
·
.
.
~..Mr.. -W ichlina kolan. tak, że chory póprostu nie się sami !~cz żądajcie we wtasnym inte· ' zarobk ·em 1 uh.ol.:znem zt ocli cm dod~o•
·
1może powstać z miejsca. W interesie resie tylko Toga!. We wszystk aptekach. j du. Z tego tez wzgl5du 5 P0 '.Y pom e:
...,r
' dzy kasq dlorych I ubczp1cczonym1
mme !lf'ffifj ppew
A
I ULW
' pn1wdopodob11ic bQd'l rozmaicie Komcn., j..
,
~
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Czy reumatyzm

I

po Ilagra s= uleczalne?

I

ł

„

•
t
e
aw z· ms
~

.

'

towatH~.

t

r.

\n tyt.~cJc sądowe llęll:i muę~jy . w ł T
~
~
~rea. - poslad~" chtirakter ŻYCZLIWY~ I
pe :.-1:.aego ny cli W) ;Jatl.k:icl-t ri.it~ nł·
„
przychylny, otwarty i szczery. cechuJe ich fangaf: . czy kasa choryd1 Jest ~hO\\ 1ąz:rna
·
tazja, natchnienie, marzycielstwo. mistycyzm i
·~: .,ptac~ć
W karierze swoiel prześcign:J krewekstaza.
• t!!.s'lcl\ l·l";,,robuwy, ~zy t.eż
'
ł znajomych, osiągną wybitne stanowisko
nych
J\ . , •
" .~
,
.
.
r..t
i umleJętnle się na takowym zabezpieczą. W
D<1TcJ W orzc-:7.cf1,u „ 'i~u '1J\\ yzd
b ł
dl
przyszloścl będą mieć coś wspó'ncgo z prac:q
SZl'.:!."O Jest jeszcze mowa Cl tcm. że o
swego y ego praco awcę
spoleczną lub zajmą stanowisko rządowe. le:::z
ile członek rodziny ubezpieczonego ma
na takowym długo nic ~ozostaną_ i P,owodu irt- i dotkliwie go poturbował
a·ęc:e zarobkowe ·10 trn~a chorych tc!TY~ wr~Y.fi'Y i .zazdrości. otoczema. I rzez: s"'.'o•
·
•
' · - moze
• rodztny
'
p a dł na k. 0 l ana prze d swym b Yt ym ZmuJ członkowi
A t ' l
·
kl ·
1 szczerosć będą często narazezyczhwosć
!ą
równ 1 cż
w s epte spozywc;zym n ome• w1
.(d)
n i eprzyjemności lub straty materialne.
ni na
• • I nie przyznać pomocy.
Powinni ostrożność zachować, nie wierzyć opo- go lurczyka od trzech lat pra.cował. w pracodawcą 1 zawołał:.
Błagam pana, mech pan mnie nie .B1mllllmm••1111minmmllll!!!•••
wiadaniom Innych ł nie zważać na intrygi. charakterze sprzedawcy Walerian MiaDzięki flO(larciu osó~ wyfei postawiony~h , stowicz. Spełniał on bardzo sumiennie wyrzuca, bo jeszcze zrobię coś złe,'.!ol I Uporczywe zaparcia !'folc:a katary gri1bel
bęśdą mlc ć szanse zrodht~nhł~ 'katrJ.ery. dl3~dkn. mkt1 t;ś swe obowiązki, to też właściciel sklepu 1 - Jeżeli w tej chwili stąd nie wyj- ' kiszki. zastój w kiszkach. wzd'ecie. hóle w ho61 nego z prze su: tors wem. z1ę 1 o- bd ł d .
·
· rano '· w!e•
·
· · - o dpar ł t war do T urczyk - t o kach. przecI10 etzą przy uzywa~m
f ·
co
I d z1ec1e
w późniejszych latach dorobin się ma i ąt- o ar:za go uzem zau amem.
rym wsp
czór 11~ szklanecz.~e naJtiralne1 wody ~orzkief
Pewnego dnia Turczyk nieoczekiwa- za}Vołam policję!
łu. Urodzeni pod wpływem BARANA - ·po-j
. nad so· 1"franc1szka-J6r.cf:i • Z;1d;1Jnc w aptekach.
kil o
k"lk
.J_• •
· przy1apa ł go na 1t.raLU.1ezy
· op.anowa.ć swo·1 sys tem ner- me
· "' t ć s1ę
Mostowicz straci'ł panowanie
1 u
WtnUJ s ara
1
bą. Pochwycił leżący na stole nóż i zawoWY. wówctas unikną wielu przykrych na- , cukru.
Podatek od pSÓW
stębl~·urodzonycb 26 marca, szczęśliwy mic-I. ~lody sprzedawca, drżl\e z przera- dał właścicielowi sklepu cios w ramię.
• • • 1 Po dokonaniu tego czynu usiłował
sl::ic październik. daty .dnia 4, 10. IJ, 18. _kol-0t zema, w.ybełko~ał:
::Jflof!isfrot nu słoi nafiozv
Niech m1. pa~ wybac~•. OJc1ee. l zbiec, lecz został przytrzymany.
różowy z czaro~m, Jak? amulet - tahzn;an
~lotn_i.-.d.....e
•
Rana, jakiej doznał ~laściciel sklepu
~~A~I~ rti~)~SI szczęście, ' llczby toteryine I mat~a • tetrabz ndtc me ł zara:b1a1ą. t Mo1a I
(tt} Jak się. dowia u1emy, wydzi~ł
nie wys a~c~a okazała się bardzo powierzchowna.
a,.
ma
zo
ar
1es
pens1a
„. ",. .; n~ wszys~ko. To, co zrobiłem, w1ęce1 się
Mostowicz w rezullacie znalazł się po?~t!wwy mag1slra!u rozpC>c7.ął w dniu
, przed sądem i został skazany na trzy dus1e1szym rozsyłanie ~akazów płatni·
•
nie po~l~r~y.
% .t.f d
j czych na podatek od .psow za r.ok 1932;
Wł~sc1C1.el sklepu przez. ~hw1lę z~· , miesiące więzienia.
U
i=;- ~
.
Wymienione w nakazie sumy wllUly byc
(d) Na ul. P1otrkowsk1ei 220 umdlafa z stan a wiał się, co ma uczynić -1 wreszcie
1
wpłacone do kasy miejskiej w ciąiu dni
:
;:todu 60-Jetnia bezdomtta i bezrobotna Janina odpowiedział:
od daty doręczenia nakazu. W tym·
Wiem, że. dawni!j by~i~cie uc~c.i:
Stttzyńska. Odw~e~ion~ Ją do zbiornl miejskie!.
że ~1trcsic tt>.ogą by.ć ~oszone rek!a·
Wusft;Pl.I złodziejsflie
- ~a ul. K11!11sk10:0. _to zasłabł z glodtt ~ym 1 dlatego _nie zwrocę ~1ę do pohcJI.
macie, w wypadku 1eślt komuś wymte·
•
.
.
43-!ctni bezrobotny Kazun1erz Mkhałko, zam. Nie będę was tednak dłużeJ trtymał. (d) Z ~maszkani~ Henryka P~dgorsklego 1 rrono zbyt wielki poda tek, względnie
;>rzy ul. Spornej 56. Pierwszej pomocy udzielil Proszę w tej chwili ode!ść.
przy ul.. S~C>Takowskie~~ 64 • skradziono iarde-1 jeśli kloś pEa się pozbył.
Miastowicz szybko opuścił sklep.
mu lekairz pogotowia.
I b1el1zne. wa.rtosc1 400 ił.
robi;
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1
11 Turczyka. chcąc go prosić o ponowne . - . z bu<lkt z slodyczam1 pr~y ul. P·r~~lsis- i
;,p Ou IK !) ami s flfDO«:ua
Na ul. W0>'•00rskiel dostat się Pod kola wozu przyjęcie do sklepu. Turczyk nie chciał kańsk1~l 61, n:ilcżąccJ ~o ~ron1~ławy Fihplak,
wojskowych
ciężarowego Szlama Sajgenblat, Z!lm. przy ul. z nim nawet rozmawiać. w ciągu następ !>kradziono wyroby cukicruicze, wattoścl 500
.
,
Wól:::zańskici 67 Safgenblata odwieziono do i nych tygodni, młodz:ienieć jeszcze kilka· !złotych.
Sprawa Drzv drzwlaoh
-:- N:i starym RYn!KU 9, skradztolt1) tti:rmao,zpitala św. Józefa. Wo:tnke poci:u~uięto do od- · krotnie próbował porozumieć · się ze
zamkni~tvch
sklepikarzem. Nie mógł bowiem w ta· ;nowi Ketowi paczko gardaroby, wutości 400
p:iwkdzialności karnef.
Poznań, 26 marca.
den sposób znaletć innej pracy i nie włe zlotyc.h.
W dntu wczora1szym sąd apelacyjny
Z waJl'siztatu ,śhtsa·rs.klcgo Efroima Morddz.iał, co ma począć ze sob,.
%anto«:li somo6óft:t"U
Turczyk okazał się jednak bez- .k?:W!icza przdyłut. Srot.dśmi.cJ s.okoieJ 19• skradziono rozpatrywał sprawę Władysława Grzy•
(d) W miocszkaniu wfaisnem przy ul. Krynkz-1
bows k iego, L eona Grzy b ows ]dcgo i W il·
z1.
roz.ne narzę z a, wa.r o c1
.
. wybaczył mu winy.
· 1. me
.
k
b.
,
.
1 szcl 11o- wzg Ię dny
ooJ 1 zazyf w CO'·U samo ojczym wę
hclll).:i Jillluera, oskarżonych o zdrad~
ulicy
prt!
Ku'Pernmia
Jnku~a
~kleopu
- Ze_
Pewnego wieczoru Miastowicz udał
ści sublimatu 35-lctni Ludwiik: Maje.nowski. Ma'ano ws.kl brf od d!użs.zego czasu bez pracy i się z kilku kolegami do jakiejś k11ajpy, Rzgowskiei 47 skradziono artykuły ,s.po~ywcze tajemnic wojskowych nl1 rzecz państ~a
ościennego. Sprawę Leona Grz;ybowskie•
\vartości GOO zł.
c.icrp!at nęQzę, co siało się prz;vczY'ną roz.pacz- 1chcąc zalać robaka.
- z mies!kania Feli Tasiemka przy Ulicy Jio wyłączono z 'procesu.
Około godziny 10·ef włeezorezn, wy•
;;wego kroku. Denata odwieifotlo w :stante
Rozprawa toczyła się przy drzwiach
Nn.rutowi~za. 21, slcrad.ziono gardctobt, warto•
sze.dł z lokalu mocno plja.ny.
cslab:onym do szpitala w Rado~os:i:~li.
Trybunał skazał Władyazamkniętych.
zl.
800
ści
mlesz·
do
wpro•t
wówczas
się
Udał
.„,;.x
~· ~~;;"~'' :, ,.„ ·• ~-··
Jł;'~..t•·'it-~i"::\t"'.',' ~··
Chanie Borowskiej, zam. przy ul. Łagiew- ława Grzybowskiego na karę 3 lat wię•
kania właściciela sklepu.
Turczyk i tym razem nle choiał io nic.klei 13, !;kradtiotto blclizn9, wa.1tośc.i 1.000 zienfo., zd Wilhelma Ji.ittncra na 2 lata
Nieście
więzienia, z pozbawieniem obu pra.w oby
priyj11,ć. leez pijany młodzłeni•o prze• złoty.eh,
watel&kich na przeciąg 5 laL
i Sprawców kradzfezy JJOllcJa ruc uJela.
niocą wtargnął do mieszkania.
n~jbi dnłej
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MARLENA · D .I ETRIC
Anna May Wong i Clive Brook

w superfilmie produkcji ł93:l, osnutym na ł't> aktualnych

wydarzeń na

froncie

chińsko - i a poń - kim.
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WoJclech Ciupaga
[\ ·" ~
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i9
domow)·ch f!O•
wyczemanlu wszclklCb
~'li}
1f
uśmiewywołują
tyle
wątpiącym,
i
nym
1
kustarsze
święcie
każdem
Przy
stanowiono zawezwać lekarza z pobliskiegł'ł
~-"
.~
~ ń
miasteczka. Lekarz zbadał clmrcgo I powiada: · moszki i młodsze gosposie lubią sobie I chów na tej sza.rej ziemi, że wszyscy
1
,!!'.~·~:€ ~/f/11/!},tfJ{{''\
- Przedewszystkicm trzeb':\ choremu trzy przyporni.nać dawne czasy i kiwając czekają na nie z utęsknieniem jak n~
_
_
- .
'"-!!!' • •
złote promienie słońca po dniach sloly l
razy dziennic mierzyć tcmpcraturi:. Ala pani smętnie głowami mruczą pod nosem:
- Mój Boże, już znowu caluśki rok szarugi.
termometr?Podniosły nastrój świąteczny udziela .
upłynął... Jak to dawno było, kiedy to
- Nie...
się wszy~tkim, zwiększa v.:artość ~l.yczsię. szykowało s7ynkę na \Vielkanoc,
- r\o, to trzeba kupić...
Ciupaitowa poszła do ml:ista, lecz zamiast lu JUŻ znowu ś,~1 ęta„. Jak ten czas le:ł.. ną czlow1~ka, odwra:a 1ego mysh od . ftz1md zamierza pigdofii
fusfóll'
.:.. . li
.
d_ Czas leci _ to prawda... Zanim spraw cl.ma po_wszednicgo, wpro.wad:a,1
termometru kupiła barometr. Nast~pnego duła
się obejrzysz, już po zimie, już budzi się 1go w nowy św1at, pozwala mu zająć się f:U i!OZlemS•df: or '
lekarz pyta:
(lu) W liollywood panuje wielkie
przyroda do nowego życia, już znowu sobą,
- No, j::k tam chory się czule?."
w związku z agresywuemi
wzburzenie
codziennych
kajdan
z
go
zwalnia
sobą.
przed
masz lato
- Ano nie lepiej."
planami kongresu amcryka1iskiego w
obowiązków.
święta stanowią okazję nie tylko do
- A mlerzyta pant temperaturę?".
Każdy wie doskonale, jak wielki stosunku do artystów - cudzoziemców,
rozmyślań nad wartkim pędem czasa,
- Tak.„
wpływ na jego stan duchowy wywiera ' pracujqcych w amcryka1iskid1 wytwórlecz; również do
- No i co termometr wskazał?
zmian.a ubioru, odświeżenie mi~szkania niach.
odpoczynku.
- l\lokro I wiatry.„
Autorem orojcktu w sprawie
Tak przynajmniej było dawniej. Dzi~. 1i inne drobne zmiany, klórych me doce· 1
*•*
wydalenia, cudzozie~uskicl.1 artystów
Noc•.Pada ~nleg. Przed bramą na słupku s!e· gdy ~aczna ilość pracowników fizycz- I nia ~:ię w gorącz:e powszednieg~ życia,
dzl. Jak is zaduman~ gość. Prz:cltodzący ubcą nych 1 umysłoW>'.'ch ~dp.oczywa. pr:z:ymu· 1~ ~1rwarze cod.z.iennych trosk l u tra· je~t poseł Samuel • D1ckstc1!1~ k_tóry sąIdz1, ze w ten sposob uszczęshw1 amcrysowo przez długie m1es1ące, nie mogąc p1en.
pohcJant, załrzymu1e s!Q i pyta.
święto jest właśnie taką generalną kańskich aktorów, przelewając na uich
, znaleźć pracy, odpadła ta największa
- Co pan fu robi?„.
- Zgubil~m w śniegu klucz od mieszkanła I bodaj radość świąteczna, jaką jest świa· i' zmi::l.ną, odpoczynkiem dla ciała i dla wszystkie honorarja..
Przeciwko temu projektowi i W
do.mość od-poczynlm po ciężkiej pracy. ducha.
czekam na wiosnę.
Dlafogo też, konystajcie w całej peł:· obronie cudzoziemskich aktorów wypoAle święta Wielkanocne, przypada•.•
Trzel przyJaclele rozmawlala o swych kre- jące na okres budzenia się nowego życia I ni z dnia świątecznego, bo czas leci l . wiedział się szereg znakomitych dzia.
wniakach ••.Tym. razem przypadkowo bez ża· w przyrodzie, tyle p~siadaj~ w sobłe zanim się obejrzycie, będ.z.ie już po ś•vię- · łaczy fihno~ych.
Angielski aktor f1Unowy George Elab.
uroku, tyle oll!lchy doda1ą ludziom smut- tach...
dnych złoshwośc1.
lis oświadczył, że
- Ja mam wujka - powiada plenvszy Hollywood nie UJOŻO istnieć bez aktoktńry Jest posłem. Każdy, kto go widzi, zwrarów europejskich.
c.a się doń „fkscelem:io"."
albowiem Ameryka nic ·jcst w stanic do•&
'
._.
...,_ ~ 111
· ·
-A ja - powiada drugi, staraJąc się zdystarczyć mu potrzebnej ilości sit aktorstansować pierwszego przyjaciela - Ja mam
AUDYCJE ZAOiRANTCZNE
PROGRAM ROZGLOśNI LóDZKIEJ
Ameryka według słów tc~o artyskich.
·
•
RADJA"·
„POLSKIEGO
stryja dyrektora banku i każdy, klo go widzi,
sty, powinna właśnie szukać po całym
9.fiO. \Viede1i~ Koncert symfoniczny.
SOBOTA, dnia 26 . go marca.
rnówl do niego „Panie Prezydencie''.„
Ś\viccie aktorów. a nie ogranh:zać się
. . 14.30. Sztokliolm. Koncert symfon.
.
'- To wszystko nic n!e znaczy - powiada' 11 45 1 4
· .y;. ~ Zva~;!~v~~ny Przegląd Prasy Poilskiei. 17.00. f<zym. Tr. koncertu symfonicz.ne- wyłącznie do własnych talentów.
•rzec! z triumfującą m1ną - Ja m:im t~ściową
znnkomity autor licznych s~cnnrju~o z „AUiITT.!Słeo".
11 .58-12 10: Syg.nał cz.a.su z Warszawy. hejnał
i każdy, kto Ją widzi, mówi: „Mól Boże •.„
.z W•ieży Ma·ria·ckiei w Kra.kow1e, odczyta- 19.00 [(oenif!S\VUSfer!Iausen, Monacli- szów fiłmowydi. Lcst:c Hovard, wyra•.,.•
jum, Króle1viec i itme stacje niemiec· zi'I mniemanie, że tfollywoau stał się
n"e prngraimu dz.i enne~o.
1\layer otrzym:ił od swego wierzyciela list
N
·
k"
12.10-13.15: Plyly gra.mof.o•oo-we z W.wy.
filmowym
ew- ~wiatowym śrouowiskicm
z
·u?. l( on~er t sym fontczny
Przerwa..
13.15-15.SO:
:iastępuj ącej treści:
1
t!;lko Uz11; ·t temu, że
•
~orku:
- Za klika dni ma nasłąplć koniec świata. 15 S?-H-.o5: Płv·'.y gra.m„fon~w~ z W wy.
ściągnął cudzozicmsldch at, torów.
Radzę panu Jeszcze dzisiaj uregulować dług, 16.05-16.30: Pr-og1a;m dla .dz.:-ec1. S.luch~ńko 19. l.'>. \Vretlen. „ iebi-cski mazur"-.opeprojektu tego skorzystają tylko zaA
M t• . "
r!tkLa Leha{Jrn.
;~ \.~·~~~ ;~~.,.~~ś~~ H~~;;k:a~k!.k;;=;
, bym nie potrzebował szukać pana w „piekle".
120.0~. am~en erf!. " . e 15 0 · op er~ r- graniczne wytwórnie, które przyciągną
'Prze-i; B. Hertz.a. Tr. z W-wy
---- -- -·n.ga. Bo1to. Tr. z l cnhalle w Dussel- na swą stronę najlepszych aktorchv.
16.30- 17.10: Plyty giam ofonowe z W.wy .
~.<NT-riGC(~ ~
11
\V tym samym duchu wypowiedział
diorf;ie.
17.J" . - - -. '' ' " '"~- w<·ód łu ~ t·" - wy!!ło·
I I)'
•
Op1'1r
Tr, z; W.wy. 20.4.i. Rzym • • B11fere estive" 51 dr. Ka12:i.miera Zawist-O<Wicz
1cniwcrsa
"' • . ję dyrektor wytworni
17.:>~ _, , _„ , r) ,y g ~1• 0·10nmve z \Y/-wy.
tures Corporation oraz dyrektor ParaAlberta (hmtHli'eg,
17.45-18.CO: Odczvt o „Zygmuncie". T:oan~TEATR J\11T!'.JSKI.
inounlu, dodaJ·ac ·cszcze, że tmbliczność
21.00. Medjr'lan. Trtinsm. or-.crv.
m'isia z Kra.kawa..
p:-ze.d.s>taw 'enie zawiesze>ne.
Dziś w s.obotę rledzielę.
·o l XXTT K oncert sama ma prawo 1wyboru swych fawo22 .05'. lJon dJ,'ll R"
K
k ··
R
l
T
w pC1>n1edziałek i
W śwj ~ teczna
l'-!!l na.
h 18.00-18.10: r. z Kramwa ezurl?' CJl z akk
d.
ó
Nieflzielny. \V pm~r. ..Loł'.-.t?"esang-",
te,diry n'a Wawelu o.r>a.Z Dzwooi Zygmunta.
~vyne· o~ą~~.e o.me Ja Grzymały.Siedleckiego „Ieryt w.
I
I
d
M
f ·
18.40-18.50: Przerwa.
\Varto zaznaczyć. że
t::n- 'C SSO ma.
kantata sym amcz<na
W r>on1edzfa.!ek o godzinie 4-ei po po!udniu 18 50_ 20.CQ: Sluchowh•ko z W.a.ruawy p t
Greta Garbo i Marlena Dictrkb
PROGRAM ROZGł.O~Nl LóUZKIEJ
· .
..Jrvr.'.rm" - Kra.s:ń,kiego.
P~ ckt1>J.ch zrn',żosnynh ~0 t ~ezwzciędnńe ost;tni
odmówiły udzielenia swej op inji w tej
„POLSKIEGO RAUJ,\".
za ny 20.00-20.15: Felieton z Warsza.wy.
!,;I'C:,ze\ ·muzycz.na erla rccnta ·• pera
·70.15-2155: Kc'T!cert wieczorny z W.wy.
.
tak blisko obchodzącej je sprawie.
pONIEnZIALEK, dnia 28go marca.
Wła<lyslaw
\'V'. pełnych pr~b<ch po-d retvserią dv;. Bo. ?1 s-.=;....:.2210: Kwadrans liiter'l.::ki
10.00-11.00 35: Tra.oomi.sja Nabożeflslwa ze
re>~sk1 e.go .sensll'cy1n~ .szl.uka. ?pairt.a o 1.nt ryg; ~ · o~ka.;_. „Wesoły c!ziefl'•. Tr. z W·v•ry.
·
Lwowa.
si;•PH~~owske z cza.sow w·.ełk"e1 wou~y A.. Ma: 22 .I0-2Z.4{): Koncert Chop:.!bow~kd z W.wy
I
d'.ISI~ I B.. Bt;11ca.; da „X 33" w i'op :isO\~Cl r?'li 22.40:._Z.2.55: Ko:11un.'1ka1 mdcorologi<:z.ny i wia- 11.35-11.50: O;lczyt m'.syiny p. t ,}t'isia Polska
j t•otrolne
f1"fmo,..•e
w Rooezji" - wygi l&i dr. Zvlja Blesa:yńska.
dl>m-o~ci s""""t.owe z W.wy.
r.z.p1 ega n1,e ~1eok1ego .T. M~-cherska. w .rolt s.zp ·('-f
....,
.....
Tr z \Xi'a1rsZ1~wr·
.--·
T B ·,al·oszczyńsk1, a ~,~fo
~a frwcuS'k :.el!o k
b
•
.
.
( )
11.58-1? 15: ~v!'na czasu i: Warszawy, heinał
AUDYC.TE ZAGRANICZNE.
fran.cu„kiej służby wywia.d.owcz.ej _ J. Wo·
sw01m .czasie gfm;ny yt 1S anlu.
.z Wiety .Ma-ria-ckiei w l(ra.kowie, odczytanie
skowskl.
pro.gram.u na dzień b'el.qc.y oraz: komun:.kat dal. Jaki urządz1Ja swemu bratu Mary
19.00: J-lelsingfors. „EwangLe.iista" opera
TEATR KAMERALNY.
Pickford za to. że ożenił SiQ on z pewną
F'~h
Wa.rslt\~Y
meteorol~~·CZl!lY
•
I<ienz.la.
Dz.:IŚ w sobcrtę prze.d.staw'en.ie z:aw:e!Zi'l>ne.
sym cm~z.nv 1: • ' I a.rm. panną imieniem . Mary i w ten sposób
omne
w n.ied.z'ele w f'C>niedz i ałek ·, we W!01'ek 20.30. Moskwa. ,,Don Juan", opera Mo- 12.15-!4,0{):
~ .
.
Wairsz. \X7ykon:i,wcy: Ork:.e~>tra F.lharmo- '
•
nlczna pod dyr. Ta<lemna Maa:urkjew1cza., wprowadził w swmt
:rnme~fa .Mary. Lucy „D~ ewczyna i h~p0<po:la.1?''• I zarta.
nową Mary P1ckf ord.
M!chaela Ba.nnas (skrz ) i Dora Gutowi; ka
ro.ę od.warza ulub;.ewca i ?O 45 Rzym Tr ope;-y z Teatru SalJl
·v kJorei p~p:~o.wą
Uwertura.
o.. Nicolai:
.
.
Jarkows.k:i..
'.o cb1W Stefan.ta
c li L„Wesołed Obecnie prawdziwa Mary może J"uż być
2\
d
k I) w
k(S'OJ>ran).
o i!odz. 5-ei po poł raz ,- . arI.o.
poon.'-e·d,z ;,ałek
. ore • eonar : SJlOkOJ na gdyż brat 1'e1' po rocznem poumo&Z. I z . :~ ~oru"
;eszcze Jedcn tl_ rzed wyi'azdem .M.1chała z"~' z.a 21.00. Brzrksela. Wieczór Beethovena.
.
.
' .·
La Feha. 3) Ptesm. 4) F. bmenta: Maszy- . .
•
~
na do szyci.n. 51 M. Mar'olli: Pavam1 Do- zycm rozwiódł Slę ze swą małzonką.
23.00. Berlin. Konc~rt symfoni·czny.
K!o.pCl'ty Bourrachc.n.a".
gale 6) J. Culolta: l311rle,ka.. 7) Utwory na
pod dyr. Oskara"' f rieda.
TEATR POWSZECHNY (Przefazd 34).
skn-zyoce solo Tr. z W.wy.
Dz.iś, w W>i·elką Sobc-tę. „Goigota" o gad~·
1 400-15.00. przerwa.
PROGRAM ROzGl,OśNT LóOZKIEJ
,.,,;,e 5-~i po po!. Ceny oo SO J!msiy do 2-ch ił.
w 3-ch aktach Henryka Rei.nh~.r-dta Trans'i.00-15 ZO: Muzyka z Warn~wv.
„PO·LSKIEGO RA OJ A"•
W n.' cdz.iełę, t. jw pierwszym dniru twi11lccz·
misja z Warsxawy.
. L5.2()-~5 55: Audy~i~ p. ~·. „Dv_nl!u6" w wyk.
NIEDZIELA, dnia 27·1\0 marca.
nym oraz w poniedzjalek - dwa przedstawieZwi ązku Młoot1· e~v W1e1sk e}· 'fr. z W·.wY. 22 15-22.ZO: Kwadrans literaclci z W-wy.
10.00-11 45: Tr.amsmi6ja Naboień6twa z OstreJ 1
nia: o godz. 4 15 po .poi ~o 8.30 wicczoircra.
15.55-16.20: Slud1ow;5ko dla dz1ec1 p. t. „Sm ·- 22.30-ZZ.45: l(ornun~kat meteo.roilogiczny. poJiBramy
gu„-Dynl!us" Ant Bogusławskiego. Tranocyi.ny i w:ado-mości sportowe z W ·wy.
11.58-1:>.10.: ~ygnał czaisu z War~awy, hejnał
fEA T~ P~PlJLAR~Y (Ol!rodowa 18).
m~ia z Warsnwy
.z W'.eiy ~farja-ck : ei w Krakowi-e i odczyta. W pormedz.r,all'k. ~·ma Z8-~~ ~a.rea. o go22.45--24 OO: Muzyka ta.neczna .z W.wy.
16.20-16.40: Płyty j!ra.mobn<>we z W.wy.
nie prngramu 00 d,zień bieżący
dz.1111je 12.15 w polud!11,e dla dz:ec1. 1 !l'lodztc!y
AUDYCJE ZAGRANICZNE.
odegr:i.ną ~!a.n ·e ba1ka P. t .•. Kr~I Kryształ.ek 1Z.t0-12.I5: Urzędowy Komun.ikat Pafl&twowe- 16.4()-16.55: ..Polskie m:..;terit~m wie~inocne
z prze-d 350 la•t" - wyg~os1 dr. Jat1>1n.a. K.ró- 10.00. \Vicdeń. Kr:incert svmfoniczny..
go lndylnt11 Meteorolog:.cznego.
I Kr~>S~Jud.k: . ~kładu B Bołkowski.c.go, ze śpte·
1
O
liń'<ka. Tr ze Lwowa
. J2.l5-12 35. Płyty. .
.
wam1 1 ~ańc:im1.
pe1ra
19.00: Upsk. „Don Carl as" 11\ ~'L-17 1:;: Plyty s!ra.nnfcm·owe z ~-wy.
W 71~ cd1Z.1<'lę. dn•.a ?1-t!o. mare~. tt:z'Y' przed- ' 12 35-13 I.~: Audvcja toln.iersko-strzelecka
Verd•i-elrO.
17.15-17.30: „O ke>Meci.e him.d~15kie1 ~ walce
~t~w:eru;a: o godz. 6-eJ, 8 1 lO·eJ w1ecz.. „Już , 13: 15 _ 16 .00: przerwa.
1
0
o wolność Jnc'!t• - wygl~i P. Jaruna Wą- 19.30. Bratislawa. ,.Mignon", opem
16.00-17.00: Sluchowjsk.o dla rolników i kon'!~ ::1~~
Sfowacl'i,Pr
masa ·dTr· z Teatru
z " -W'!·
6'ł<:ka Tr „K~<:i·k
'
cert
\ ~ g-o ·
„
'
11;ęyk„wy". Tr. z \Vi-wv.
17.30--17.45:
1100-18 OO: Muzyka lek.ka z plvt .sramof
Gabinet terapii fizykalne1·
opera
aust
f
'
apcszt.
Bu
19.30.
I
Ork;ei;lra
popolu.dn"owy
Kcmcert
00:
.
17.45-19
0 O'UWi.ln:.i.
~
Tr.
1~:00-18 30: Audycia dla dz.ieci.
noda.
p R ~d dyr, J. ~wo.ra,k:ows.k\e~?· Eugen18 30-19.00: PIOsenki w wyk0111a>niu chóru Daina
iusl!:. Mia.1 (baryton) 1 Ludwilk Umem (rukom- 19.45. Sztokfzolm. , Księżna Czardasz.ka''
19.00-20 3(): Felieton i: Wa,rszawy.
ki 53
Al K ś ·
operetka Kalmana
pain1am_en~). Tr.. z \'V'..wy.
20.30-21.45: Po.puiarny koocert so1'6tów. Wy• o CIUSZ
C _
, . _.,
. •
.
.
konawcv: f.wa Bandrow6ka· Tur.ska (sop1 ), 19.0fl-19.2~: RozmMtoścL.
pr~d wysokiego napięcia I frek:
or
Irena Dub i15ka (s:krz.) i Ludwik Urstein 19.25--19;45: Kalend·~ ·rzyk Umowy. >repertuia~ 20.00.. flcrlm • .. RadJopotpoui111 + wencjl, radiu"', lampa Helium,
nehsa Bronsge-esta.
teat.row, o-dczyian.:e pro.gramu n•l. ~ień na(a1komp ). Tr. z Warszawy.
DIATERr."JA
ł
21.0S. Monacfijum. „Parsifal" _ opera
sitępny i płyty gra,.mofono-we
21.45-22.(lO: Kwa<lrain.s Htcraeki . - Klechda
; lampa kwarcowa. pr• •!11ie~ : e pozaclerw?w nera fakt 3-ci) Tr · Z Teatru Na19.45-20 !'i: ~l11cho.w1·Sko „w c.zepku urodzot .,Pomsta'·
Artura Gó:"Sok:~o
I
! ne (cieplne) l!a lwan1zsc11. faradyzac1a
·
a~
ny" W. Rapack1e~o. Tr. z W-wy.
• 22.00-24 OO. .Muzyka .:::kka i t.a.neez.na z płyt
ma~a>e i I. d.
•
rodO\yego.
Zo.1 .' i-22.15: Sl-odka ~- ewcz,rn.a-=-~er.!_t~a
~ra.mofonO>Wych rwa.r~zaw3)
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Po•leic aansacvlno • kryintnalna

Maplsal s1111cJalnle. dla „Ex11r11s11„ :Jer:gą

wyczuł. ironję

POCZATKU POWIEŚCI.
Dn hotelu ..Continental" w Poznanui pod·
czas odh~·wa!a.:ej sie w tcm mieśde „Mięza·
dnnarodowcj
boi.:aty przemywieczoremWl<ikienniczej"
jechar pciźn~ mWJ·~tawy
slowicc an~1elski. John Pitt. wraz ze swa
piokną c<irką Mabel. Pitt zaial w hotelu
„Cont:ncntat" pokój Nr. 32.! i odi:zuwaJąc
pod~pać. przesie natychmiast
znuicme.
z br.iku m1.:js;a
córka jego
czas v.:d:v położył
n;osla się do innego hotelu na teJ samei
ulicy.
STRESZCZENIE

w słowach

~all.

Zośki i rzekł Zośce nie.zale~ał? ~pecjalnie na tern, by'lstal~m ... _Cz!o'Y1ek jak wół pra~u~e ... ~a

swoJe dz1cc1 me ma czasu uwazac, więc
1wszyscy Ją w1dzieh.
·
Dobrze ... Postaram się o tę sumę . Dzię.ki tej przezorności dojechali do cóż tu gadać dopiero o obcych bachodla creb1"0' •.. K1"edy zaniierzasz wyJ·c- Poznania bez przygód. Wprost z dwor- rach ... Stoję Wi"C
"' przy balji i piorG i pio!ca udali się do mieszkania owej kobie-' rę, a tu słyszę, jak ta moja Felka pochać?..
. . lwia da: „„Patrz: mamo .. Ja.ś wyszedł ~a
- Jeżeli dasz mi jutro plcn'.ądze, lty, któr~ opiekował~ ~ię Jasiem..
Weszli do duszncJ izby, przcs1ąkmc1-, schody ... M vslałam. ze zarty ze mnie
mogę juj jutro wyjechać...
- Dobrze ... c'zckaJ· tu na m11le 1"utro te1· zapachami mydlin i kwaszonej k;ipu- stroi. ale l)atrZ""' - chłopaka rzcczywiIs~y. Prz~ ~alii stała starsza ko?icc~nn, ście niem~··· WY:bicgłam w1ę~ na schoporze...
tej
0
Następnego dnia Zygmunt przyniósł P!Orą~ b1c!1z~ę. Na podł~dze .s1cd7:1nło d~. ale. Ju_z go_ m~ było„. Sąs1adlrn mózra~~d~,,;~~re~v~~:Z~a dd~a pokol~n:;;~;~ ~~~~~ picn:ądie. Schował banknoty do kic- kilkoro. ~z1eci. i ba~v1ąc stę łup111am1 od Iwiła m1. ze w~dz1ała. chłopca n~. sch~d~ch, ale co s1ę z 111111 stało, 111U me
.
kartofli I ?~ruc .rnm! chleb~.
za5tata tam ku wielkiemu sw.:mu zdumieniu szeni i wyciągnęła rękę:
,
.
.
\Vłaśc1c~elka mieszka ma,. uirzawsz~ wie.... .
_ No. bądź zdr6w ... Kto wie, kiiedy
kilku_ robo~nikó~. zaiet.rch. remont?waniem
dwuch panow na progu swcJ skromneJ - 13oze, noze ... - JGCZafa Zoska. zapo_koiu: 01 ... a m.e brio. Znikł w niezwrkle się znowu zobaczymy
izby wytarła ręce o fartuch i przyj- lcwając si~ łzami. - Co pani z mojcm
.
, ·:· .
ta!c.mmczy s~osob wraz ze sw:!mi walizka·
. b'ł ? Gd · · t
d · k"
· f
ś ·
't • •
Dd.{ąd wlasc1w1e zamierzasz
:
m1 1 rzccia1m.
zie Je eraz zna.i. kr~a1a się swym go c1om meu nym wzrojdzi.; c iem z10 1 a.
Po.rticr l!otelowy oświadczy!, ie nie zna wyjechać?..
1
1
. .
ę · ····
. ·
„
d0 iem.
i d
;
N
·
_ N;
ża dn~go goscla o podobncm .nazwisku i nie
- UspokóJ się .•. - rzekł Zy~nrnnt,
I - Przyszllsmy po Jasia .•• - rzekła
. . .e wiem ... , araz'.e po.a ę
w:dzi~I go wcale poprzedmego wieczoru.
również wstrznśniGłY opowiadaniem
Rowmcź dYrektor. hotelu: ktciry rozmawi~I l3e1 Ima-.. Co będz e .daleJ. zobaczymy ..• , Zośka. _ Gdzie on jest?...
timczki _ Zwrócimy si,.. do 11oilc1"i
_ Jasi·a n"icma
- Odprowadzę cię do Poznania ..• z P1ttc1.n poprzedniego ~1cczoru. stwi:rdz1I,
·
'
'···
' '
'ć
·
:
Cl
I
ł
te to ntcpra\\"da 1 źe z mk1111 w ~j)rawie od- Ś • d
dziecko musi SiG znaleźć ..
- Czy wyszedł?...
icę s . ę pozegna
naiccia pokoju nie rozmawiał. zamieszki- 0 wia_ czy nag e I zwracając się do właścicielki mie- Wczoraj jeszcze wv~r.edL.
. .
.
waniu pokoi.u Nr. _au wogó!e nie ,mogło brć z Jasiem...
_ .Jakto wczoraj? ... Nic wrócił?!... szkania, zapytał:
mowy. s:d~·~ - iak. poda la stu.zba hotclo- J - Jak uwazasz ... Uprzedzam cię, ze
- Gdzie mieszka ta snsiadka która
_ Do tcJ· pory nie wrócił
~a -:- P?ko1 !en °~ k!lkku tri.:odm. b~·ł. w skta - ze mną podróż nie jest zbyt bezp'ecz'
.
'
,
·
„
· ·
„
• ···
·. · ·
~
k ·
t
•
•
to- ,
nie ntCUit:rwa.n.nn 1 ni t w riim me mie<.z ·a 1.
- Sam prr.crH'7- me mogł wyJsĆ !... w1dzia!n Jasia na schocfach?
Przy sprawdzeniu okazało sic. że naZ\\ isko na ..• .:::>C,~aJą mnie po ca ym raJ.U·..
. - Drugie drzwi na prawo ... MoczyJe~ Co się z nim stało?...
- ' Wiem o tem ... - odpart. Pitta nie f,gurowalo w księdze &ości hotelo-l
- \Vtafoie. że sam wvszedt... Na jewska ....
~ych, co _wprawiło ~órke zaginionego w, dziesz chyba w przebraniu?.. .
1
l;Y~munt. u dat się ~vpro~t do niej.
Mza~~e7 1 j~~~· miody malarz, I . :-- O~zywiście:··. Tym razem prze- cz.worakac~1 zl~zł ze schodów i nie
.
ep~:.. ~ia~ii~:;e
Pani Moczviewska potw1erdzlln zer.nnwiem co Się z nim stało....
z) gnmnt Chromański, który zabiera ia do b1e1 am Się_ za WOJazera..
- To nieprawdn ! - wrzasnęta Zo~- nia praczki, dodała jednak jeszcze. że
- A więc dobrze ... Jadę z, tobą ... Mu
Krakowa.
~\a bel zostaje po~&tępe~. z.w:ab"o0na dc;i lo- szę pożegnać się przynajmniej z Ja- ka rozgląd:ijąc sic dokoła nieprzytom- ' w tym samvm czasie na podwórzu wida:1 przez „Czarną Zo~kę· I lCl pom.ocn ków
·h
.
. szu k a Ia na1wnyc
' 1 I<t,01a
' w7:ro k"iem. - N"!CC h mi. pam. odd a . dim1. r~ cygan<~.
I ny'T1
.
.
.
,
~raz Felka. Zośka po.z~tawia· Mabel s1em...
Józka
.
00\Vl"ÓZyĆ.
lin
laby
-:- !3ądz W. t~kim r~Zle na dWOrCU ~ tnOJe dziecko!...
p!>d op · eką S14ych kamratów a s<ma wyieidża
- Więc czy przypuszcza pani, że ta
Kobiecina przyjrza la slę uważniej
di> Krak„w~, by_ rozn.ówic' się z Zygrramtem' godzi_m.e l 1-eJ l czekaJ w poczekalni 1
I podejrzanemu meżczyźnie w meloniku. cyganka porwała Jasia?
c~:~mll~sk · m: klory p~e.d tr~ema laly wciąg- trzeCICJ klasy...
.
'
. s1yszy,
.
t o p1cr~vs~y
I>
.
.
;
. d e~a_s teJ. zygm unt byt
. : Je
o go dzm.e
!10.· ,ą do swc1 pracowni I UW ódł
ze
raz s19
- uo.
~e
."teraz d?picro.
, . p ozoa ta. w1"d ocz~ie
Owocom tei orze'otnei milośri był ma.leńki
Ja.ś. który wyd1nw1•ie si~ u .jakiejś kob"ety w na wyznacznnem m~JSCU, lecz Zo~k~ rozmawia z kobietą 1 zalamuJąc dłonic, te cyganichy d7.1cci wyłaPlJJn ? ... Nnród
to niepewny, albo kradną, albo dzieci
W11"lfl''.v:-e ~hla.rz. zaKOC'ha~y w M:i~el. za. jeszcze nie byto. \V poczekalnł trzcct ~ krzykneła:
Patrzcie-no, moi państwo!... Da- wycyj!anią ..•
ciągle to .;u;icz.· klnsy panowat ożywiony ruch. Częś.c
J:~:„n;•l 0 Zosoe lee~
Podejrzenie byto może słuszne, ale
Uw:·ę7.'en'e Mrbel mia!o właśnie n"I celu od pasażerów siedziała przy stołach, popi- fabym głowę. że to mężczyzna!... To
kto m6~t je sprawdzić nn poczekaniu? .•
jaj:w herbntę, część zaś leżała na ła~- pani jec:;t matką .Jas'n?...
wr~c:e„'e uwsf malarz11 O<! rięknci ?·nfell<i
Zygmunt wrócił do mieszkania pra- Tak, to ja!.. Niech mi go pani
~by P07.h:r~ sie na zawsze s~1 ei rywal~i. kach i na podłodze, zażywając błog1e-1
cz ki, godz ie Zośka nic mog-ąc icszcze
7.n•ka npowi~da Z_ri;m1~ntow1, fe zabiła ,g-o wypoczynku. Zygmunt usiadł w po- zwróci!...
· ·1 ą, •rozpa· z tą st raszuą mys
"' się
· osw01c
· 1c IJy ł o... p am· wie.
• · Ja
· ć na ok u w chodzące I - I\"1e dy mow1ę
· d rzw1,· by m1e
rrzez mcostroznoś1.:.
Ma hel
do Łodzi Zośka uda ie się bl"1zu
Po przdl\·ciu
1jak ciężko pracuję .•. Dostałam wczoraj czała ogromnie.
do kr.rjówki.' w ktńrcJ pm•trzym,·wala r.ia- osoby.
\V pewnej chwili drzwi się ot"':arty 1nową bieliznę do prnnin... Za dwa dni I Ale rozpacz nieszc7.c;śliwcj matki nie
bel. lecz dowiaduic się. te angie:ka ucie.kia.
. Pewncs:~. razu. ird:v w\ b_rali sic do ..f..1011- i do pm.:zeknlni wszedt st~rszy Je.go- musi być gotowa... Całą noc przy balji na wicie się przydała. Dziecka n!e było.
lin : Roui:c podszedł do n~ch znanv bokser. mość w okularach, getrach 1 melomku.
ł •
b I k ·
t
k t
Zdzisław Knrnc·cki. przrJ~clcl Zy11:munta. n1
Opowiada on. że ma stanać do walki z do- vv rę ~ rzyum gru ~ ns. ę I wypc !a
trchcza~ow~·m m'~trzcm Polski, Weberem. ną wahzc. Gdyby Zoska me uprzedziła
Rozdział dwunasty
go o charakteryzacji, nie poznałby jej
lecz obawia sic porażki.
Podczas ~ańca ho.kser flo?OWjilda Zośce. :te w tvm stroju. zmieniajqcym całkowicie
d "ó ł · · d I d
I ,, N"
:ina Mabel JeS>zcze z Lon<lvnu i '-e Sflolkał ja • • ·
ostatn"<i w ł od 7 i Pooiewa7. Ma bel niko~o JC'J WY7. ą'..i. le po. m S Się Je. na< O .n"e znJ!a w ł.odi:i, więc bOokser zabrał ją do r:izu, lecz czckat az sama do mego doJPoszukiwania w Poznaniu okazaty sic' siara ukrywać sic przed policji'\.· Ale
dzic.
Warnawr,.
Zośka rozejrzała się po wielkiej, za- bezcelowe. Zygmunt narazie me zawia- przy jej boku był fclck wierny i oddaKorncc<1 z T>oTt-eenJ.a Zo~_ki ina wsypać do
'
· ;„ · ny towarzysz ...
· ,; o wypa dk u zn~111.1:,:c1a
· k na · rfomtl· policJI
· sa 1;. 1· za t rzym:t ł a wzro
·
troszkę ..białego proszku" d
Mabel afa•k
herbaty
yn11oneJ
na'u
wyw„'ui•ce'!o
Zs tę przy.li:ul!ę Zośk~ ma posłrrelić w. e- nieco zdziwionej twarzy Zygmuntr J hłopca. gdyż musiałby w takim razie I f ciek nie opuszcznt jej ani na chwilę,
· dradzić władzom bezpiecze1i.stwa pew- a że był sprytny i odważny, więc pab~ra w ręl·P.. hy !1" 1 em·'"~ wić mu wyst;pie· Zbliżyła się dot'! i nic zdejmując kapelu
moc jego ogromnie się jej przydała.
ne tajemnice ze swego życia.
nie w zawo_<IJch b~ks-er~k·~h.. Z ..• , sza, rzekła zmienionym głosem:
·
· ukazała się
· w. prasie.
W tYI}~ czasw
b
t
tk"
d
p
d
k
D
·
o~k1 1 •• apolecemc
spclma
Koruf.'ck1
r_ze ew~zys iem z~p~.a~o Y .~o . .
bel do"taie ataku szału, wskutek czego . -:- Dobry wieczór panu... o ą pan
orzecie. czyJe to było dziecko.... Coz- 1wiadomosc o porwan:u dziecka w Ło1edz1e?...
przew.Jta ia do szpitala.
Tymcza•cm zqmmnt dowiaduie sie od - Do Poznania ... - odparł Zygmunt. by na to odpowiedział?... Szukanoby j clzi. Porwanie to nastąpiło również w
żuka. że Mahcl Jest w szpit:ilu. Oetektr~lpowstrzymując się z trudem od śmie- matki. Wyszłoby na jaw, że mnlarz u- 1 0kolicznościach bardzo tajemniczych.
trzymuje hliższe stosunki z Czarną Zoś- . Stwierdzono. że o tej porze na podwóo~nwi:id~ mu ?.\lnadto, że jest już na tropie chu.
- To świ~tnie ~ię sktada.:. - od- k~. Z tych wzglcd~w nie w~ajc!nn.iczat riu. również byt~. j~kaś ~yganka, J~kla
„C'Ź~~~;1 u~f~~~ ·do 'Poznania. lecz po kilkn
dnii1-:h wraca po Jasia. bez którego nie mo· I parła z powazn.ą mmą. - Jedziemy ra- !11ko~o w sw~ tr:ig1_czne przczycia I pod muJnca ~we w~ozh1.a~s~1c z~ł~lnosc1.
Jął się szuka ma Jasin na wlnsnq rcke.
. zcm .•. .Tnk tam mtcresy?...
że żyć.
1 W kilka . dm póz111cJ pohCJa otrzyZośka oczywiście nic marzyła już o . mata wiadomość o nast~pnem oo rwaniu
.:_ Dziękuję...
Na te·en'.e Po~5ki i:vwal'zu~ą ze s.>bl!\ dwoe
T omaszo·
· d ·
'd · k
•
J>
·
· 'd ·
· • b'lie t?
C zy ma pan JUZ
,Cz.a·rna Zoś1e<łne1 z n··ch na.leiy
bwdy
~Jcz . z!e zagra111cę. . rzez pierwsze z1cc a w JC neJ z w~1 . pod
_ n.iej·ki , Dudek''.
k4-" d.o d·odru!fei
docl~9dzenie
J;'rzcpro:vaąz?~e
.
wef'!l.
,
hoY
'
.klucz
na
s1ę
zamkn~la
.
dm
kilka
- Ows7:em...
Znśka postanowiła wyjechać zas:ranicę
tclu pok01owym I nie chciała nikogo 1ustahto. ze przez w1cs przcjcżdżat wów
- KtóreJ klasy...
1 w tym celu odhvwa ostateczną rozmowę
widzieć. Nawet Zygmunt nie minł do czas obóz' cygaiiski, co znowu zrodzito
- Drugiej...
z Zygmuntem, informując go o powziętym
- To niedobrze ..• Ja jadę trzecią ... niej dostępu. Istniała poważna obnwa, lprzypuszczenie, · że sprawcami · porwa. • T b d k
t .
planzie.
. tu ta cze.
.
i. psy ma b}'I1· Cl. Wle~zm
. . k·ą CIIOTOuC
. W ClęZ
. ZOS'k a wpa d_me
.
. !1107:,Cl!lY
ygmun nzvw1 1 się. o v1 os ona1Y No•. ;W k·az. d ym razie
razem ZC.
pomv~l ... llnzbedzie ~ie jej mnźe na zaw·
sze! Ody była w Pol~ce. ciait!e był nie- WYJSĆ na peron... Pociąg JUZ czeka na ch1czną. ale s!tne. ner~vy wytrzymały Zoska, c~ytn,1ąc te wia.domości w gaten okropny cios l Zoska nic poddała : zetach nabierała coraz wi~kszego przespokoiny. że wsadT.a ia do wu;?.l~nia .. a torze...
konania. ż.e Jaś został również porwaona całą win~ ~a nie~o z~ali. Nie miał I Gdy wyszli z poczekalni, Zośka się.
ny przez cyganów.
Trzeciego dnia postanowiła:
czvstel!n "_11 m1em:i. ";ni;ii więc, żeby Zośka szturchnęła go w bok i szepnęła:
.
·
·
•
p d· · 1·1· ·
.
. .
.
była od me~o JaknaidaleJ.
o zie 1 a się swe.mi przypuszczema- \Vracam do \Varszawy ... Dziecko
- Kup dwa bilety trzcc1eJ klasy...
_ A c:o bcdzie z Jasiem? - zapytał.
Nic oponował. ufając całkowicie in- musi się znaleźć ... Żebym wiedziała, że mi z f eHkscm, którzy przyznał jej ra- 7.:.ihiore 1?n ze ~nbą.
stynktom Zo~ki. Skoro kazała mu kupić życie stracc;. muszę odzyskać mego naj- 1efo:
- nRas~ sobike !adę? .. z . . i ź
. d y t o gorsz~ od
·' .k.1e mor
· ka....
J as1~cz
·
· wym~ga t ego drozszcg?.
sn- b"Ii c t Y. Ili -eJ· kl asy. więc
omy„..miećagranicą
ad„ spnMu~zę
I -;- T e, c~gans
tylko utrnche
ble - pnradze„.
z oburz~mcm.
zawołał
...
Zyg-,ludo7.ercow
Warszawy.
do
więc
Wrócili
gotówki na podróż i na pierw~zv ml~"'ąc pewnie taktyka. Wkrótce tez przekopolwtu zagranicą. Póżniej sama będ~ za-,nał się, na czcm polćgało to taktyczne munt zajął się znowu swą pracą, utrzy- - Trzeba będzie z nimi porz4dck zroposunięcie. W trzeciej klasie więcej by- mując z Zośką luźny konktakt. lnformo- bić! ..•
· .
rabiali1.
Nąstępnego dnia, gdy Zośka leżała
ludzi, można więc byfo wcisnąć się wał się tylko o stanie poszukiwań i po-1
lło
eh
t
- Nile_ pn!r~ebdU1eszt.?...
J"c
·
· Ime.
· · ma tCrJa
· przy k·ryc, maga ł JeJ
· ·u oczme,
. . W ką t mewi
z1o Y „.
wa ysiące
-_ Toa1mme1
. ~zcze W łó Z'k li, przy b"!Cg ł z dyszauy i
g dz1es
·duża suma„.
nawet dość
Zośka znikała często na kilka dni zlJuz na progu zawolał:
głowę płaszczem lub gnzetą i udawać
Warszawy, f)fowadząc po~zukiwania
·
- 1.cni~z się bogato ... Nie brak cl śpi41cego.
Pozatem w wagonach trzeciej klasy ·1iemal w entej Polsce. Slcdztwo miała \Dalszy ciąg jutro).
I
chyha r>icnind 7 V...
Poruszył się n!espokojnie, jakgdyby było cicmuiej niż w drugiej klasie, a o tyle utrudnione, że sama przecież mupowstaJąc:
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OABlNtT SPEC.IAUSTOW
DENI YSl \'CZNY
LEKARZY
PRZY GORNY!\\ RYNKU
Ili
.
•
Piotrkowska Z9.t. tel. IZZ·89.
chor. skórne, w~~ervcz11e l moczo· $~ec j ali~l:i
chorób
weneryczn)•ch.
lprz:v pr;:~"tn1ku trarnw. pahiani.:kt.:lil
plc1owe
6k11ru„ch. wlo„(lw I moczoplclowvcb.
Czvnna uu .tv•cj rano do 7-ej wie..:z.
N~W.ROT Nr. 2. Telefon li9 -R9
Ewang [ellcka 2, tel. 129·45.
.v nied z cle 1 :'wicia do z-el po pul pri.v1muie do IO rano i ud 4-8 PJ>ol. PrZ\'1111111 1! nd \!łldZ. 8 2 I od 5 .S·el.
Wsz:vstkic &1h:chlnośc1 I dentystyka.I
dla oań sriec. ud 4 - 5-ej,
Ula JJJli 0JJL1cl11a poczekalnia.
l<aph:le ~ ..... 1c, lampa kwarci;\\a, nlcdz. I śwh,;ta od 11 .do 2 po pot.
DOKTó
.. R-- - - elekttyzacJa, Huentsten, szczepienia. ·--anallzv lmu..:zu kału krwi plwoT1
vvdzielin itd.i.. Oper.acie, 'opa1ru~k1'1
·~)ołkowysk•ł
J~czerie żylaków zastrzykami. Wu.yty
•
e
Po nad~u:S'f" t
lcboroby skttn' weneryczne I moczo·
•
•

„„

Dr H/\LTRECHTtt

P

orada dentystyczna
oraz wencroło· PIOTRKOWSKAplclnwe
ra
'I.Oe.
IO 'y I r
ltS
~iczna dla chorób skórnvch I weuc- PrzyJmuJe od 8_ 9 'Jo re· e 0,i~ m- i21
_ _-.;..rv;..c;_znvch n_o!a~J złot~- po poi.; 5_ 9 wiecz. '\v ni~dzieI~· i świę-

Lekarzy. specjallst6w
ZAWADZKA 1.

10-l

rano.

-

Ookt66r

~p:~· C~OP. reneizun. skó.nycł·
Al1D~ZEJAo;ra f'E &e~~lla ne).
8
Przvimuia od. _ ~·
1 t._~

tel. 205·38
cnnna od 8 rano do 9 wlecz6r.
11- l I przv.mu1e
2- 3 I kobieta·'ekan;
w 11iedz:lelę i św:ęta od 9-2

9 1

·

W niedziele

RE

pp,

WfNp;:~lt~:1~~~„VCłL

•

I śwlcta od I0-12

IDCoktH6r

Pr~~l~~~e~di g:~~~~~łlcio~w:.~.
I _:: n1edt1elc; ~„:w::,,,~d g. I.

~le łt zl.

kanccluy:~ ~~:

1.- (tnaczki

" " POO•lowe i

pocztnwel

na

Nlew'·1a'z•sk·1

PLAC&
TA'9JO Choroby
. Andrzeia
5. tel. 159·-łO.
cło sprzedania oriv szos:e
skórne. \yeneryczne i maczo·
Łódź -

Pr.zyfmuie od ~~J~.w~:._
od _ 9
5
1
w1ad a Gospodarza, Rrzl!owska Nr. 58,
w niedziele· 1
od 9- 1.

.

św1eta 11

Chojny

Szczęście I powo :izanie iy·

Wasze zdrowie,

Duże ofiary

cl owe,

„_

przyjwu :e 9-12 i od 3-6 popoł.
NOlr.TAlcdE.

wyprobowana

materialne

ker, ul, l{ocha 5
od 2-3 p. p.

Le Kc ii

,

- - - - - udz:1ela rutynowana

finn'[lR[h\f 1·n~\ll~hjnO
ru u UJ "lllYilllll~

~~.~~::~ 2~

nauczycielka Janl·
0

orzyimuie do reperacp.

t>-go S1er„n1a 16, lU rm \ro.
f111•;0, i.n w "'"wttnem mimk•n iu
''·

1

----·-----1

l-t9Je,..'--

••llil•••••••••ill·
..
. . „ • .. ..•1•
Nlilzwisko
Adres
Zawód
w· k

I

1

••

„ .-

• • , • ~ ,

"~

Czy cierpiał

•

• ~
pa4

(i) na

• • , , •
'

• '

wypaduue

a\

'j

n~

Dr. med.

H• .KR·AUSKOPF
Akuszerja ł choroby łcoblece

l'f . l

l\ZP,

ZQIER KA 15, tel. 113-47.

1--.~~ mu:::~:; w ee~

J. Sołow1ejczyk
Choroby skórne, weneraiczne i
moczop~ciowe
·
PIOTRKOWSKA 9l:ł. 'I el. 144-92.
l'riv1muie od 3-6 !•Pł• i od 8-9w1ecz
~--oied~~wt~~d-11-z_ ppl.

ze Lwowa, Ló:lź ul. Wólczańska Nr. to.
f; o:it. parler, lei, 221 ·i7.
L'W AOA: Oso hi<, le la w1cn1e sie d1orvch lt~t

konieczne.

na
wlocy Wa.siych d.i ieci, bo
nie 1stllieie dziedzi.;:zność
lysie.nia., lecz tylko z.an!·ed
banie, Siwizna n ie jest
uwarunikowllGa wiek -em,

• ,

<-C Ten kwesljonarjusz

tlu:

lub jego odpis należy sumienr. ie we
wszystkich
punktach do.k ładn..'l! wypeł

Ubczp1c~w11v..:h
w Kasie
m. Łodzi prujmu1e.

med.

~----·~r~~~~~s___1_·~~~~

orłopetł,

z.l!Wczasu

•

AKUSZER •·INEKULOG

Spec. I. RAPAPORT

Uwa.i;i4iie

•

Zac •• odnla 62 lSrodmiejska 14).
1 el. 129-52.

zana:dbywać-, idyż

na1za.slarzalsze ru?lnry u mi;i'czvzn
w~~~~ il~bi el i dzieci bu operacji li/a skrz.y
wieme kręgosłupa, przeciw lwon;en.u
się l!arb6w i gruźlicy kości lecznicz•
gorsety ortopedy.:.•ne
Dla skrzywionvch Lóg
plaskich i bolących slóp wkłady nrlopedyc"e·
Szlucz.ne nogi i ręce. Zakład orl?pedyczny,

swych włi:>sów
zanim będz.ie zap&źtio,

„„
te1.";6~~02.

i inne,

1

waią, f ~

zlołlu.:h

zgłoszen i a:

Churzy na ru~łury iróiae kaleuw1l!I H. GUTSTADT

zupełn!e bezpłatnego badania włosów

I.OOO

ao~iel•k1el!o

ŁaH

J•&
ZAWADZKA a
-;:, we ście o hramę :1ff

1

' daje An11a C~lag temu, który udowodni te rnusi.ał rapłacić, lub
w Un.ny sp~ób uiścić się z:a badanie włosów Nj~ wa.hicie się
wę<: w przekonrun:u te to Wam jt&t nfopot!'ll!ebna lub, te ktoś
WM wykorzysta. Katdy miisi się upewnić o stanie zdrowi.a.

W

-

n

' Speci<t1n lectn ze ba
.e brł .
pedy.nr.e gumowe mojej rnetody uru-

w naidziei, te kaidy dla wlasnej!<' dobra 1 w inler0$ie dobra og"i.
lu gorąco n.as w tem poprz:e. Jeśli więc klo z:auwaiy w swych
w!osll<.h sympt()my chor·oby, jak:
łupleł, wypadanie włosów (tak!e mte•s.cowe), roz•
dwajisnle I łamanleslq wlosow koltonlenle, przeth1s.zczenie 1ub wysuszenie wlosów, powolne lub za cienkla
odrastanie włosów, pr,edwczesne siwienie i \.. d.
I.o wówci..i.s jest jeucze cz.as przes:r:kodi.ić d;i.lszemu r~woiowi
lej, cz.ęsl0okroć jl..szcza niaroz.wi1,,;ęteij chorabie, i jaj zapobiec. .
W6:r:ystko co poowin•mścic ucz:ynić. to wypełnić dokładnie zam:~·
sr.czo~y ponitei kwesljona:jusz. i pr:i:eslać go wra.z z próbką wio·
eów cl-0 na.sze~o laboralo?jutn, Badanie włosów, iako~ci pr.z:esb·
nie wynilku bndamia jest bezpłalne i bez zobowi~ania.

tel.127

najnowszych modeli
na ~ezon wiosrnnv poleca

0

włosów, są 6późnione

Pomnrska1
·S4.

l'ani D· rowa Szen•

skutki dla
życia ludlk ego są bardzo n1ebezpieci
ne Ruplura staje się wielką iak «Io·
wa ludlka , spow'>dowac mo.ie śmier·
te111e powiklan1a k1sze!t.

Te przypaidki, które na•leźy przewatn:·e llurrtaczyć nidwiadomością danych o;;ób o istnieniu choroby skto1dy nais do be.zwarookowo kollliecmĘgo środka z.a pobiei!a.Wc'Zego, a m.ie.nowi<::e

Prz., muie
od 3-5 i od 7-8

~ft~[l~~lf ~~M~Kl[

RUPTURY. jakotd lolectwa nie

s-ka.nia

I

l•••••Blill••••··-

•

wolno

Nietllcz:one choroby wło~6w 1'0a1Ula..
tyly &ię bnrdzo 'linie zwlas.zc.u w
oslatn.idi faladi u mężcz.yz11, kob iet l
dzief. l'J i z:a4_ra ż.ają częslo niespOślrz ę.
żone , n ·e ,l,'y \volu1 ąc tadnych bólów,
lej naipl ękn.! e~zej naturalnej ~dc>bie
cz.łowi.eka wlos<>ttl,
SS-letni.a praktyka w dzfadzmle p!eTę~·
nacji włosów za,pozn3fa p. Annę Cs„l!ag
z: ty&ie,eam1 przypadków, gdzie wsku·
lek nleśwWid<>mości lub niedbałości jut
od dzi.ecińs!y;a r·oz.poczyna się powolne
ob\lmiierainie kononków włogawych i
wówczas wszelk:e z.abicgi celem odly-

akuszeria i
lhorobv kobiece

zachwa

Dr.

i

Dr. med.

.rwm•••••••••••I;j· angielsk~ego

Akuszer • glnekolog

poł.

Przv ·m. od 8-10 1 4·8
w n1edz. I święta
od 9-12.

PabJ11nlcach
udz:le·
la rułvnowana nau·
cz:ycielka, przy ·ei·
dta i ąca z. ll'dzi.

~

j

11 listopada 19 tel. ~23-34 .
4-7po

weneryrznytb
i moczop icinwvch.

.lila Jon· 'lm2"o' d

ROZ en1al .I
<'O

•1<órn11ch,

świecie

TYLKO „O L L A" . . .

ór.-me_d.__

przy;muie

Dzielna JV2 9,
tel 1211.c;s
Speciali!ta chorób

iaknś~ za•łu~u e na Wa•ze zaulanie.

1

CKI

Różan~r

- J.łU~tl

AKUSZER·OlrtEKOLOO
z awa
d Z k a 10 • ·1· el. 1.J·5 • 77 , -

••

.

uleżne są od iakości towaru Nie kat:lv dowolnie
I lany
towar. lecz w cll\~U dziesi-lków lat w calvm

•

E L.

.

Dr. med.

·································•••Ili -----

choroby weneryczne,

DEZPLATNIE.
•
Psycho· Erafolog Szyller •
Choroby •kl>rne, ~C!neryczne
chorob.Y skórne, weneryczne
Szkolnik, Warszawa, Żiita·
I. moczopłc1ow1?.
1 1noczopfclowe
wla .47, o"kreśla charakter
Południowa 28, tel. 201-93 NAWROT 32. Tel. 213·18
zdolności i przeznaczenie:
przyjmuje od 8-11 rano i od 5-8 wiec, prz y imnie od 8- lłl rano i od 4_8 wie
.„
· 1ę 1· ś wię
· 1a 0 d 9 - 1•
·. vyszczeg ÓI nla na1wai111e1sze
faldy
„ n1'e ;izie
·1ó r, w nieuz. i święta od 9- IZ w poi
życia bezpla1tlłe. Napisz imię. rnk I
uroJzenia. NinieJsze ni:loszc·
Dr med
--

miesiąc

-

KLIN ER
9f eldmanlI
la

w
~ H~ Hnl nr.1 [ l n·n
,J L L U UU
R
d

PODZIĘKOWAA OTRZYMUJfMY
ZI oa•le ba;ecin~ śr ·dlc1. „RA11JQ.

CAP LL". (ha1•am.' mvd/..,, z.1nłal pow~trzvmu e. momenla lnie
wyoadanie włosow. u•uwa łuo • et po 24 l!odttnacli. n1srczy
I !(rzyl'lek. ntywia ~buniarle1 C'cbulk, u~uwa łaml • wn<ć 1 ane·
! m ę wło•llw. Ca y komp el z.ł, 6.- l'Jyn „RA DJ O-MA IM
przeciw tł11s1ei ceru. czerwnnoścl nMa i wąl!rL m (z. prz.vnąrleml d. 3.75, Niebywa!v ... y11al11•ek pr1eciw p1e1tom
nfó..,,e• "AGAWA" Nr. 1 u~u · a pie i i plamy watro ianc
iut pn 3 dn .ach. nie lłulci, a:ue !>rudzi, l~psn stokroć rd
kremów 11 .!.- n1az invdln „Al.JAWA" Nr. 1 b:e 2ce zł. 2.
l'rie•vlka zł. 1.75. Zal•c,enie poc,lo"e. P~AWDZl<XiE
WYROBY LAD, B. MAl'ULEWlClA,, Adre•n..ać. WA~·
SZAWA. PL. f'<Al'OLEONA. ODD. 6. SKRZYN~A POCZ·
TOW i\ 631. JEl.1 ElbK r.

"':..
1ceg1eln1ana
a.to 4 '
telefon 216-90.

30

. PORADNIA

W

11000 CB

I
I

\:horych

PODZIĘKO W ANIE.

~ ~--.

··~,

".ir.

:t.o~' ··~,

,··

• .#rr

PRZERABIA/\\, farbuj~ słomkowe fil.
cowc, Jc<.1wau11·e kapc.usze 3 zł. Lid.z.
uarska, L.iclona 6 w potlwórzu.
'-A Tl{AfNE pr;:-t:-DOw.1..'Un1e du~
i.ziękowań i uznanie zi.lou,1o la słyn.nn;i
l.:hiromau tka z Ualicji, Andrzeja Jl,
m. Il.
26
t'J;{ASĘ pori.:.zochową
kupujemy zaYELCZAK APOLONJ.\
1az. Umanowskicgo 90, m. 9.
26
~ódt, uL Borysla Nr. 7.
l:łEZPLA TNlEOk.reślatn -charaktef:
zdolności,
przeznaczenie.
Nadeślij:
imie. roi\, miesiąc urodzenia i dołącz
zł. I (znaczki pocztowe) aa
koszty
Czy zna ie
pocztowe, kancelary111e, Łódź, skrytka
O~" poczL .~86.
KUPIĘ natychmial>t wa1111c; I kocioł lr4
worek o. hronny chemicznie
pielowy w dobrym sta111e. \V1arlo1w,ść
spreparowany hermetvcznie
tel. ZU-25 od 11-ei do .3 po poi.
~=:::::::~~ zamknięty do przech:)wywania BEZ PlEN , ĘDZ\' t na .:zasie! firanki
aardar~by
.netrowe i oapasowane okna, ka.py,
Jbrusy, obuwie, bielizn~ damską i meCena. zł. 1 gr. 60 sduka.
1i;ką. biały towar, wełny i jedwabie.
Do 11abyc1a we 'Wt.zystkicb 1kłada:b Urzędnikom i stałym kliientom bez
apłeczn,ch.
\\kładu na najdo godn iejs;:,ych warunP1zedatawlclel na woJ. l.ódzkłe k.ad1 i n~Hań~~y cl~ ccn:?.ch pole.::a Leon
I i B ROTKOWICZ
"ubaszkm, K1hnsk1ego 44.
23
WYPOŻYCZAM ..;ul\111' śluhne oraz ba
ł.6dz, Ce11eln1ana 69, teL 111-114„
lowe po cenie 111skie1 l'iotrkow~ka 294
••••
prawa oficyna 111 pii:tto.
I
--~
L • •
''AMM'ii!'P'
cierpiała na i:rt1t
kn;goslupa. Dziś dzięki z:.iaplikowa11e111u
przez WP. Dyr. J. RAPAPORTA. zam. w Ło
dzi przy ul. W6lcza1iskiej IO, (front partrr)
gorselo :1i ortopedycznemu
czuie s1ę hard7.~
dohrze I źadne niebezpiecze(1slwo ie! nie zagraża. W.dri~czuość moja jest
ielke.

Córki! ,moja Janina •. lal I?.
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Eldorado polskich klubów piłkarskich !~i~!.!:~~~i~!-~o~!~!~:o~!!
Kaperowan ie

piłkarzy śląskich wc l ąż

W dniru jutrz•eJszym r.oregraine z.ostaw lo!rnht Maikkabl pl·e1rwsze spot!<ania
w tenisi-e stotO\vym o mistrrostwo drużynowe Polski.
Program s-potkaft ptrred.stawfa sie następująco: godz. 9.30: Makkabi (Kraków) -:' tta .;m~nea (Lwów): god,;. 11:
Markkabi (Łódź) - Mal\1kabi (Kraików);
JZC>i1z. 15-ta: Ha«;monea (Lwów) ~ Mai.1(-

nie ustaje

ną

Katowice, 5 marca. l kroku sportowego. -Tak mnlej więcej nych klubów p;fkarskich kt_6re posiadaOstatn:e biuletyny z frontu p ' łkar- prze 1 dstawiałaby się genez.a, masowego ją,c warunki naturalnego rozwoju i odsk:egó donfosły o zaml.erzo11ej wędtów- kaperowania graczy śląskich przez in- . powlednio silne fundamenty materjalj ne, kaperują bez zalękn:enia si~ ślą
ce znanych grac7.y śląskich do poszcze- ne p:łka.rskie kluby. .
Prócz. jednak strat moralnych, kt6- 1skich p'lkarzy. - Wydawałoby się, bogólnych klubów plfkarskich kraju.
Jest to zwykły porządek rzeczy u- re z Istoty rzeczy, automatyczn'e .wyni- l wiem na p'.erwszy rzut oka. iż siła mo. leży właśnie w isto- kabl (Łódź).
~an:kcjoinowany od paru już dobrych lat kać muszą. należy również podkreślić , ralna danego klubu_
i z powodzeniem uprawiany przez po-,· n:epo\Vetowan ąstratę w materjale ludz- 1 cie wychowywan:a swego własnego
Drui}my po\\ryźsz:'e, repre~emtuJąte
kim, który w odniesieniu do śląskich pif- 1 narybku piłkarsk ego i · posługiwania najwyżSiZY ipozi·om tie,nii·sa steilow-e.go w
szczególne kluby.
Nie byfoby w tem zjawisku codziefi- karzy występujących w f.nnych druzy- , się nim po_ odpowiedniej zaprawie.
Polsce wys.tąpią w swych najsilruejszych
Jeżeli już jednak !qrnczej nie świad skfod.a.ch.
nem nic godnego uwagi gdyby n;e fakt. 'nach przedstaw'.a wysoką wartość.
że w powyższych . metodach kryje się Bez przesady można tw'.erdz i ć, iż dru· czy to w zupełności o zdrowych I norni
nlebezpiecze1istwo masowego a utaja- ży.na pi łkarska zlożo.na z graczy ślą- ! ~alnych. p.odstawach danego zespołu
•
nego wprowadzenia zawodowstwa w sk:ch rozproszonych po c;afej Polsce - , p1.fkarskiego.
w czasf12 ~wiqt Wie/kieinocy.
Powyższy stan nie7:upe!nie pomyślszeregi piłkars~~e. _?ró~z . paru. zaledwie byłaby bezko11kurcncyj11a:
1
Kafcndarzyk sportowy na sobote.
na
łkarstwa
p
rozwołu
~ zatem w t:n prymtt~wny .spos~b ny dla d~ls.zego
na ,palc~ch d~ących ~ : ~ wylczyć klu-1
i poniedziałek jest następuią
niedzielę
leps~e,
na
zm1~n.e
ulec
en
..
win
śląsku
mozhwosć,
rnkr~·c~rne
1
stal~
śla._sk
traci
wyłącz~6w p !karskich ope1 uJą.cy~h
1
nie swo.m własnym u s1eb·e wyhodo- 1 uzyskania nalezytej i hczbowo odpo- o tle wtaśc1wym czynmkom odpowie- cy·
wanym materjalem piłkarskim, które wiedn'ej reprezentacji w Udze Pań-' dzialnvm za poz'om sportu na Śląsku : Sobota•
zaś p:Prezenta11i w rzeczywistości. chodzi o Jcito dobrń. l Lckirnntfetyk~: Bofako \Vimy, godz.
postawi~y ~obie za pu11Jk_t honoru wy- I stwowej. -- Jedy~y
1
Dalsze trwan ·e podobnych warn n- 9 _ bieg naprzelaj M.akabł (klubowy).
rzeczen.a s 1 ę kaperow.ama obcych za- . ~ląska · •• Ruch' staJe do c:ęzk1ch walk 1
.
wodn'ków, posiadamy niestety przt. - · u progu sezonu, w obliczu utraty 4-ch ków może poważnie""- z.agroz:c piłkar- Niedziela:
godt. 11.
DOK.
13ofsko
nożnn:
Piłka
I
jedyn·~
niego
z
~obiąc
śląskiemu.
stwu
5zanmi~imalnemi
z
graczy
najl~pszych
.
które
wazną iloś~ ~Ju~ów pilk~rs~'.\.h
w zasadz_le z.YJą ,1 .utrzymtU\ się na pew- sami na uzy,s~anle n~leznej m~t lokaty. rezerw~ar tal en tow ek.spoatowanych i mect 0 mistrzostwo Łodzi i puhar: Ł. T.
,S. O. - lfalwah, Pitl!<f-PO!lg. Lo~al MaJed~:o7ze?n:e, nalezy wyraz· ć szcz:- wy.zyskrwanych przez 11nnych.
nym poziome dz:ękl sztucz.~ym sokom
kabi, ul. Odnl1ska 40. Zawody prng-ponLukan·
.
.
moz-1
tych
adresem
po.d
re z<lZ!Wten:e
czerpanym z cudzego podworka.
o mistrzostwo Polski z udziałem
'gowe
.
ę
s
Ostatecznle nie zajmowalibyśmy
(J<.raków).
.Mnk~bi
l łfasmonci
·
występem
stosun.koniemiły.m
w
Ury sportowe:
godz. 9,30.
Początek o(Lwów},
n:e oczywisty
gdyby
problemem,tym
W'o zupełności
Sala Pabj. Tow. Gimn. godz. 4 pp. me:..
'
fakt że ~ląsk stanowi dla owych 'kluc:-c w k_o~zykó~kę mc;ską ~ctiską 111ię.filharmonj·i
w
IntereSUJ'ąca impreza bokserska
h_6w ,.Eldorado" któr~ konsekwentn'e
·d,~Y ' d1 uzynam1 PnbJnni;ktc~o. To\\.
.
s1ę eksploatuje w razie potrzeby. TraZwfai9zicz.a C:.eikawi,e zaipowi.adia się 01111_nastycz11cgo a Makab1 (Łodz).
Zapowirr1śt?.rolll•Y' na dzłdf 31 b. m.
dycyjnym zwyczajem zjeżdżają na
•
K-cm~rrz.ewsrldeg:), kt6ry na mi- Pom~dz1ałek:
wailka
E~1onH
r<"1prezi::1l1tacH
rpi'.ęścfa1rslldi~l
mecz
z
panowfo
czasie
Śląsk w odpow'.edn:m
Pil ka not na: !301sk<?_ DOK. go.dz. 11.
odpowiedn ieml plen'. potencJami i po jed· 1' z ćirt~żym.ą I. K. P. bęictz-l•e, cbdc meczr.i stfz,ostwa,ch Pvls.ki wy.Jrnza·ł p:icrwsz·onej lub więcej konferencji z miejsco- Ł6dź·-Be.rlh1, je·~1n,ą z naJ1;::iowa.żinC1e-J* rzędinrą fonuę. Oarncarrefr, Jd6re·go tak Mecz towarzyski: ŁKS (skład ligowy)
wym! czynn:kan:ii wywożą ~apewn·en'e sz.y1ch L~1p1'e.z 00i;cS1~rs1:•·i1~h na:sizeigo m~a- skirzywdwooo pa rpi~trzootw~1ch ol\:ręgo-1-· Orkan.
wych waikz}1c bqc1Zi1~ c stat.11J. raz pn·eid
eksportu nioweJ ,.duszyczk1„ do swe· sta w c1.:·e,orrym se1zoo:1e.
Sport .oo'.cs·e1r~1ki, kor~ysfa·ią~ w Esro- 'Y'y.jaz,c)em z dr~!l~y1n~ Polo;ni'i n.a town:ie
go macierzystego klubu.
• •
•
z. WY iatr:IĘ' gQ popa'rcba wta1:::1z, pir cz:y- uo Do1-.pabu, TaM.ina 1 Ryrg-1. Prllecrwrn111f
Śląsk zatem staf a:, t p dp r u~"
Makkab1a~y. w ~ e/-AwH~T~
trzytnuJącą w pewnydt kmrlrfetnydt .u.il -0s.tait.n~o. ol'brzymie po,~tępy Ld1z.iś po: k kin1 nia;szr.igo nockauc.DsŁY b~diz,ie Sa-,
Utoczysf·e otwaircne 1\fa'kąbJ3.q1 w_Tel, A • • ·
.
tta. b O· lmn 1ń \V~ m TIJte usti;,pll'J1e n.am, t? ~·z lo:.;•g.
wv!ładkach drużynY' Jigo'i
!Piecz;u kif:O. kt6ry ocbęi,»7;DZ sr-ę w Aviwle niastąpi w na1dielrndzą~N' pcmieK. P. ,zai;:it:'JIWl·adla Silę Jamre, którego n'e mogtyby wywalczyć me1C'Z EstonJl
~.-1~. f1 .-h?. rmc(1 J1 o g'Jld"!Z: 8 w1.e·czore.1;1 diz.iafo~\. <linia 28 .b. m. Udiziat w Makabja1·ko wa.lka 1r{J1,v.ne:~o z ro~n.ym.
.
wfasneml s'łami.
W tym stan!e rzeczy leży zło po- . W ~·k~a·d drtr~Y'P;'Y gns~1 wchM~~ tY'l- ~;;u:~~~.a .r. K;,,P·1 ~yistą·P'I w Swy~~ . n~J-1 d!Z,~~. b:1orz.e: P?IStka Łoh~a. Utwa; fm~ s:,:!n,,·eJ·~z~:n SJM~ dlz1v. „ ,P!~gnąc u. . ias.t«i;"P- lan1d~a; Esto!iJa. Rnr:ilUinJa, Cz1echosfodwójne, a mianowicie: stały ubytek ko ~~d1::.ilby wcy t} bl.:~ow m11str:~ws11uch,
zamawia- wac}a, Austna, AnglJa, Amer,V1ka, B:tf1lailepszych piłkarzy śląskich ze swego ,po~1 M- kt~.n:c~ . p~z~d~t~w1.c11die. wa,g1 m;ić P~:~I1.t~!nośc1 \~CZl~S'll:il~Jswe
1
1 1
terenu oraz sztuczne podtrzymywanie l·~\.krz1, . śr-eU11J~ t c,ęiik1ieJ. .a w1ę~ Lit- rv„e. n:Jds ... zor~ain·: za wa-no I?'rze d swz~- g-ana, LuJcs.embu1rg, Da.nJa . Szwe-.cJa,
niezdoin eh do samoistnego życia klu- s!-e>r, M1sle'r i Adtz•tman„ wybi.JaJą S,ię. na ·daz bJ.!,dów w f1rm •.e Kowals!;.1, u.i. 11 L1- E~ ''f}t, Syria. Grecja, Tu:nis, f raincja,
Be'lgja, Hola:m:fja, Palestyna.
jpPer,ws!ZY pl.a.n, sta,n10w1ąc naJs~I1n.:1eJszie s1k1pa:da 24.
bó p'ł~ rsklch
N~e p:trzeba · c11yba wylictać szcze- pu:rJ.~ty d•1iuzylllyA
gófowo 11azwisk, najlepszych śtąskiclt
Nieśc"e pomoc
pi~arzy kt6rzy d10 te~p . jeszcze czasu
najb.ednle)szym
po ro~ma;tych klubac~ zm:e- il v a r
„~;:tują"
.
U
maJąc przynaleznosć klubową Jak rę•
"' •
•
•
kaw:Czkl. Nasuwać się musi każdemu
·····~········„~···„····:
Ostatni tamec trag1czn1e zmarłego ptzen1yslowca
pytan'e, dTaczego tak się dz:de.
szwedzkiego
Otóż n_ie. będ~i emy ~b;egafi ąd
prawdy. Jezeh powiemy sob.e zupełnie
otwarcie, że wi·na, Jeży przedewszystchoroby wewnętrzne i allergiczne
Śmir erć 'kir61a iz.aipaifc~::ir.ie-~o Jva•ra wi·etl1k~~ z.a~nfet\.01S·e>warn.i1e Sonią lie·nl~. fe
k:em po stronie poszcze~ólnych klu- K·Jiet~l!'era
ż.ywo Iw- 11re o:tJStępowal jej ar.11! na krCJ1k, a ostat· .
dGu
a
n.
Je'Szcze
;··est
(a 1 łma, prkrzywka, migrena, reumatyzm •
~
•
bów śląsk 1 ch. które pozwalają sob:e za- ment·owana prz•e.z ,prasę caifieigo świa~a. 1·ieg.o wiie-czoru przed wyląd·owa.ni·em we
ul. Al. K·ościuszki 53, •
bierać bezkarn:e swych graczy. Sami Ostaifnii·o nawet I praisa sportowa z.amid- Fraincji tańc1y;I on bardzo c:Lużo ze słi>d. :
· tel. 24EMO.
zaś .zawodnicy. n:e maJą niestety wy- cHa ci1e1lrnwe szcz.egófy z ostatnich chwJl , ką Sonią. która była zachwycona swoim
:
Godziny prz.!fięć 6-7.
.,
szarman.:-kim partn.e.rem.
robi·o·nego u s'.ebie poczucia przynależ żyici.a wi1el1kiie.go pr:wmy1sfowca.
B~nt to ostatni taniec Tvara Kremrera. •••Go~ł.l.t<M;~•._..•....,.....„
mac·erzystef{o klubu,
Jvar Kreu.ger od1byt swoją ostatnią
ności do swego
którego powodzen:e winno być prze- r,od1róż z Noweig-o Yorku do Paryża !la
tyn~ Młody
Okrętem
d~ z_Frnnce'".
akręde „Ile
/ wodnią
z Ame.ryk1
clio Eu ropy
rówme·
matora. myślą każdego sportowca a- wracaifa
1ziie fiigu1
,
na .
r0'\vej
jd<l
w
świata
Pos:adamy coraz większą . ilość za- mistrz,nni
miejsca
ero
pierwsze
do
najpoważniejszym kandydatem
.
.
WOd'n: k6w zupełnie obojętnycl~ na s~ą Lodi~iie, Sonia Henie.
b
•
.
„
.
•
·
. Iyn~ Kre1J.~g-eir W. cz~·SIJe 1xxJ.r6zy m~przynależność klubową: - Za~vodnik
\V bJegU Olttllpl!SklnJ na 1 nulę
taki nie oto<:zony , na!ezytą opcką W S1~leJ nl'C U•~IUet!af Sl-ę ~11J<0mU i był z,uip-.rł-1
Przetd n1!1C'd'nwny:m czasem uknzała} •tracony,_ wskutek oo.toż01nrej nań d'YlSklub!e. nra?.: pozbawi~ny ze. strony po- mp zamk,d~<:ty w 1~o~re: d t·cidlz~ ·t ,
w pra.sie wi1a<lomość, że hirnduski żoł- kwalifikacji, to j·ed1a1.k należy stwiersię
e' emse.1..,, oswlynna' ~ons~:
v.;0~11ych do tej:(o kml·arodamy~h czyn- z'e nraz~~?rę"~w~az . d'1P,.J··
1
cL .•• b' y '
: :,
E
bi·ł A t ,• .. - ' 1~ ·.
~A"'h·
•
"''
....
.
r.,, ·'
"' nrz.eidstawif
... „. . . "'"
zac 1·lęty ·do d u tywowan a .·w SO- 1Krou·get\.."l\ natvchmiast
nikow
po ·~ \.lU y1,;n . . . za az c, ze w nmp.1e niema zis vega1,;zy,
.... meid ('mi:z.rur
men
misię
·
1
ie do- sowy rekord fra11·c-t~za La1 Ll1ciumeg~ na kt6rzy pntralmby w bi-egu na 1 mL!ę !.llZYb;e przywiązania . o swe~o mac crzy- 1 trz\.,,.,,; Ś""l·a·ta .1 p·r"'s:ł1 "" nozwolen·
· :t
Nurm1· nms1a1
przestrze,„.
,
•
"·'' IUw1" czas·1"
'
·. "'' '." towarzvstwa
steg-o klubu - • staJe s!ęf ·z czasem. od 11·e · strzymania
•
· skac' cza·s 4 ··o~'• 4· Nawet
• " -,., zu' s ni1eznan"'"'O
, · '"'1 1 mi1i' · Oza,
pod ror,,a
by
·
sobą,
d
.na•
popracować
e
i
porzą,dm.
I
dJ-e1
o
by'!
i
Ł~lko uzyska Jako takq orr:ię-zaw? Ill- 1·y Slyinnv przemv!'ił·owiiec wvk~ał •ark pe.tnie hin1d.U'Sa wy1nosi~ 4:08.4
ną seiku.n<l~ le1;i·szy od c'1otychcl::tsowe,~o Olimpjad.zk sz:td'.dHJ1lms:ki1pj u1zyskać
•
·
• ' ··
·
k!em. l~źno ~ho<lz~cym . ktorcgo am do- z · ...
rekorć~t śwk1.to\wgo. który nalefal do czas 4: 10,4. P!·z·e·ciwrnnk:1em Nunnireg-o by~
bre •m · ę. am tez honor . ba~w ~l~~ho1
1ne,go fra'l1iCU•Za.
wówcz;is Wi,d·e. Ladioume,guie nm.si1af
słyn
k
k
ki
Oli
wych w których występuJe. me n e obon ors . Obecri·e dłl)l11{)S'Z<\, 7.ie Ourlzar ·pi;J.nie tre- 1 rrównież c!1użo pracować naid s·obą, by pom P1 s
.
chndzi.
nuje biiegi ś-reid1111e i startować bę'Clz.i1e ra 1bić rekord świa.fowy \V bieig"U na 1 miflę.
mu z y cz ny
Egzekutywa . w stosunku d'O. takiego
równ:ie·ż w biegu na . 1.500 Srnkc·es Ou1lzara, z:iwod1n1Il1m 'Zll-:IJ)e1lnue
Oflmpjardrz.ie
,
.
,
woalbowiem
osob11.ika jest bezs:Ina
niiez.na,nego, wyd.a.Je się więc n·~eiPr~wdo\V sah ~mifer~ncyjn~J ~m. O~wt~- ' metrów.
bee groźby natychmiastowego przcn:~~
Albo więc trnsa zJ.e wvm~e1rzo
podlObny.
,
AcZikohvkk
WS'ZY'StkO.
jest
Możliwe
ol1mp1J-1
JUTY
pos;edzeme
Się
odbylo
sienia s:ę do hi1nej drużyny i oslab:cn-a : ty
swego zc~r>nłu - wszyscy ustępują. - sklego .konkursu muzycznego, przy- nowy rekord świ.atowv hind11.1.sa nie zo- j na albo też 'sędz·i-owie omvJ.!iJi się w
Przvktad działa zara:lliw:e - w dru- , czcm p·erwszą na~rod.ę (na 19 prac) stał jesz.cze oficja.lni1e zatwk~1rdizony, to 1swoich ohliczen~ach. Zobaczymv co pożyn ie wytw;ir7 3 się brak suborJyna- ' przyznano M. Kon9rack1emu za utwór jiel(!ir,a,k przyip:1·~1zczać należy, że j·est to , kaźe mtoidty hi:n•d111s na Ollmpjaid1z~1e jeJdóiry de- ; żeli wogóle startować będ1zi-e w Los' Ancii. z::in ika dyscyplina. - I wtedy Jnka- 1 symfoniczny „żotnt e rze", a drugą na- wielki ta:lient Jerkkoot!ety>czny,
kolwlck nęcąca propozycja znbicra da· grodę otrzymał Krudowski za utwór wi:itplf!wfic zabtyśn1'.1e na f.(l;rz:vs1kach Olim- gelies. Jeże,li rnzys.ka n.n tvl!lrn 4: 12. ro
nemu ze~pofO\vi, zawnd ·i'kn . którctro chórainy. Oba utwory p-osfane będą pijskich Pomij a,jąc jurż fakt że La·CT'Ou- '. wystarczy mu w zu.r,elności, by ~diobyć
wyllodowala sobie od JeiO picrwszc~o . ua konkurs olimp!jski do Los Angeles. megue zosta·l dlla lgrz:i"Sk Oli1>.wijs.kkh i z.loty uw<laJ Olimpijski.,
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l?alac Wilhelma

TJlCBO

hotele

-·-~.

Seria 18-ta

film ,,Expressu''

I

Zamek .Achiłlelon. na Korfu, który był
Gospodarz: Za darmo w .moim domu r Pat: Gzy nie masz czasem jc.ldegośl
Patachon: No, jak się czujesz, Paciuwłasnoscią b. cesarza Wilhelma U' obec mieszkać nie można!... U mnie niema przyjaciela. który m ieszka w pałacu i niu? ..•
ole zostaje przerobiony na hotel, w któ- ' więzienia!... fora ze dwora!.... .
mógłby nam ustąpić jedcri pokói? ... ,
Pat: Jak Piekarski na mc;kach .... Urym zbierać się będzie mledzynarodoPatachon: Bardzo sympatyczny czto- Nie? ... To trudno ... W takim razie wy- ważam. że w parkach miejskich powinwa publiczność, przybywająca na wy- wiek, n'.ech go szlag trafi!..
poczynek na Korfu.
·

obraźmy sobie, że ta ławeczka jest na- ny być szersze

szem

sześciopokojowem

mieszkaniem ... 11)ierzynkami.••

ławki i przynajmniej

z;

Zama·ch na
·p

ę~ydenta

Peru

1

Policjant: Wstawać!... Te ławki sąl
Policjant: Te, Laskonogi, zwijaj swe
tylko dla porządn y ch obywateli, którz~ nóżki i zjeżd7aj st<id !
placą regufarnie podatki!... Przepro- .
Pat: Co to? ... lJlaczcgo mnie taki
wadźcie się do innego hotelu, no, jaz- ' pięt~ bolą? ... A, u szano.wa ~i~ gla pa~a
da!....
·
· 1komisarza ... Przed chwilą smlo m1 się,
"'
ie jestem cesarzem!...
j

Na prezydenta Peru Ludwika Sanchez

Policjant: A wic;c, panie cesarzu, żewic;ccj lu ua oczy nie widział!. .•
Pat: Czekaj pan, jak ja bc;dę naprawdę cesarzem . .to co noc b<;dę spal
właśnie na tej ławce w parlrn ..•

bym pana

Cerro dokonano w Limie zamachu re- : \ \
wołwcrowcgo. Strzał skierowany był 1 ~
w p~ccy, na szczęście Jednak nie okazał, - -:'
&ię ~micrte.lny•. Jest to iuż 16-ty zamach
na prezydenta Sancheza Cerro. _ ·
-

'

!lltftIJrd pflJJIJGC!l4
pobtutu
1

Patachon: Macie go!... Już jest zno · ł
Patachon: Dziwny człowiek z tego J Policjant: Jeżeli zobaczę was tu jcszwu !... Nie mogę patrzeć na jeg1 1olicjanta ... Zamiast pójść do dornu, że-I cze raz. to tak wam podeszwy . stłukę,
I twarz!. .• Będę udawał, że śpię, możL JY się wyspać, spaceruje pr~ ez cal~ 1 ie wam nogi odpa<.lm, !
da mi spokój!.„
.
( '1oc po micśde i innym nie daje jeszczej
Patachon: On napcwno dawniej muPolicjant: A to łobuzy. znowu śpią pać!
•
~ial być szewcem, bo wali w podeszwy
w parku!... Powietrza brak wam w do-1 Policjant: Wstawać!... Pobl,ldka!... Tu Jak fachowiec„.
·
mu, czy co?!...
_
,Iie wolno spać !.„ ·
,

l-

· Pat: Patrz, Pataszonku, cała skrzyni
Pat: Nie gadaj gfunstw!... Czcknj. ja
Policjant: Znowu śni a na ławkach!..
.
tnam •pomyst!. .. Bierz teu napis . i d10~ź: No, ja im t.craz pokażę!. .. Trzjlsllę pa l ką
światowy rekord pływacki utrzymu1ąc
Patachon: Co z tern zrobimy? ... Mo-, my do parku!... Zobaczymy, teraz 1uz1 z całych sił w podeszwy! Ale co tu naisę w wodzie przez 46 :zod1in. i'\'lcrccdes . że sprzedamy chiticzykom, żeby mieli i' policjant nic nam nic zrobi!
I pisane?... Dynamit? Chwal a Bogu, że
Gleltz zamie~za ~zi~ć udział w !nh;dzy-!lczem wojować?„
Patac!t~n: ~eh, żeby, tak można by-lnie . u~erzytem: bo wyleciałbym razem
narodowej olimp~adzte sportoweJ w Los
·
ło spokoJ111e się wyspo.cl ••• Zobaczymy•. z num w powietrze!„.
·
'A ngeles.
·
jaki jest twój pomysł„
. -·

Młoda angielka Mercedes ~leJtz, pob}ła lka dynamitu!...
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