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zw•
premierem i ministrem . spraw za·
granicznych w nowym ga·
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:
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chłopskiego, został

Zona udusiła śpiacego meża, po.rocznika W.P.
,~l..-;-

Morderczyni dokonała swego czynu z premedytacją. - 8 ·letni ,
synek odkrył straszną zbrodnię matki
.
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I _ . • • Warszawa, 21 mall'ca. ~osła się do ogródlka.
·
brata z mies•zikania sznur i wewfa eto
. W MioCNm1e dolkonane zostało poW pewnej chwili Polac~lrowa chwy- ogródka. Tutaj zakręciła spiącemu mę·
twlorne morderstwo na osobie porucz- cila kamień i z.raniła nim męża w glo- . żowi trzykrOtnie sznurek dokoła szyi1 i
nika. Polacz~a· Zostaił ~n zadusoony w Wlę. Rana byla dość poważna. Porucz- zadusiła go. Po morderstwie Polaozikoczasie klótru prize·.i swoJą żonę. Obecnie i ni'k Polaczek krwawi~ silnie. Musiano Iwa przez dłuższy czas spokojnie spaceulrońazone zostało <k>chodizerne w tej wezwać lekariza. Po opatrunku por. Po- rowaila po ogiródku ł dOpiero 8-letni sysprawie, które wstalilo sensacyjne oko- laozelk, całkiem pijany, wyszedl pTzez nek Polaczków, Julek, wołając do ojca
liQZności zajścia. Okazuje się, że Po· okno do ogródka. Wślad za nim Polacz- i trącając go, stwierdził, że nie żyje.
lacZkowa dokonała swego mordu nie w ·~owa rwcifa mu przez okno w twa1rz
Lekarze stwierdzili, że wczesne uczasie kłó.tni, lecz udusiła męża z całą podlusikę, a następnie pled.
!dzielenie pomocy mogło zapobiec śmier
Premedytacją.
Kiedy Polacizek ułożył się do snu w ci por. Polaaztka, który· żył · jeszcze kilPOilaaz.lrowde mieszlka!li początkowo ogródlku pod drzewem, Polaczkowa za- · kanaśrcie minut po za·ciśnięciu pętli. '
w Klialkowie. Żona stale ll!rza,dlzał1a awantury, ta:k: że Polaczek pOJ>rosil o
przeniesienie go. Otrzymal on przyclzJia.q d~ puNru w Modlinie, ddkad wyjechał sam, zostawiając żonę i dzieci w
Kirakowie. W dniu 8 lipca ub. roku przy
była Polaczkowa nagle do Moclaina. Zostawiła dlzieci na dworcu, a sama udala
się do domu męża. Na kozytarmi mieWarszawa. 21 marca.
Osobnik ćw żądał złożenia. w oznaczos~kania, bez siłowa, spoliczkowała go.
Od dtuszego czasu dyrektor fabryki nem miejscu 600 zł., grożąc w przeciw:Poruczniik Polac·zelk nie chcąc PIOwodofarmaceutycznej przy ul. Belwederskiej nym razie podpaleniem fabrvki.
wać awantury, nie reagował.
Dyrektor Dulding w pierwszej chwi1W pewnei chwiU Polaczkowa wpa· 32, Leon Duldig, był szantażowany teli zbagatelizował groźby szantażysty,
dła w furię i zaczęła wszystko tłuc. Po· lefonicznie przez jakiegoś osobnika. cięła mundury swego męża, a następnie
podpalłla Je. Porucznik Polaczek zach<>:'
wywal sie ciągle spokojnie aie pił dalej
\Vódkę. Gdiy WYPróżnil całą. butelkę,
·.iaczął stzamotać się z żoną. Bób prze..Eód~f:o 'U6e~piec;•olniG !fpolec~na ustaliło
1
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Pi~tnastoleti1i
groził

podpaleniem fabryki,

ieżeli

r

Jszawie
Do sprawy, która odbędizie się w Wąr

·niebawem, wezwano okofo 40-u
świadlków. Do a!kt załącwno listy Polaczka, pisane z Modlina do żony, z
których wynika, że oficer ten dbał 0 żo
nę, że przysylał jej pieniądze na utizymanie jej i dzieci.
·
Jako dowody rzeczowe w alóta.ch
znajduje się brzytwa. pr.iy pomócy której Polaczkowa c.hciata zarżnąć męża
oraz sznureilc, którym go udusiła.
·
··'

........
szantażysta
nie otrzyma 600

złotych

gdy jednak ten coraz częście.f napastował go, powiadomił o wszystkiem policję.

Wszczęte zostało

dzenie,

energiczne ·dochoktóre zakonczylo sie ujęciem

szantażysty.

Policja ustaliła, że osoonik ów wciąż
telef onuie ze szkoły p
z ę n przy
ul. Dzikiej 7. To ułatwiło znacznie wykrycie szantażysty, którym okazał 1.5-le
n>usoflośt sflłodeft
tni Z. Kraszewski (Kilińskiego 1), brat
Łódź, 21 marca.
dek za służące. Za podstawę wzieto woźnego w tejże szkole, którego ,uśu(it) CM chwiili ·gdy weszła w życie tylko faktycz.ne pensje .słuących, bez nięto niedawno z pracy.
.
'
nowa ustawa o UJbezpieczien.iach, sze,r.o- utrzymania w naturze i mieszJkanfa.
Badany Kraszewski przvznat się do
ki .ogół minteres·owany był, jak przedZa służącą, która zara.ibia do 30 zł. częstego telefonowania do dvr. Duldiga
stawiać się będą składiki za słuiJbę do- miesięcznie rpłiacić będziemy zl. 5,73, za oświad.czyl j~dnak, ie ni~ mi.ał zamiaru
mową, któr~ pra.•coda.wca obowiązany służącą, która zarabia od 30 do 60 zł. szantazowama, .le~z mśc1t. s1e na dyr.
jest opłacać w Ubezipieczal:ni Społecz- miesięcznie - zł. 8,92 i za służącą za- Duldigu za usumęc1e brata Jego z prac~'"
nej. Ponieważ daW111iei służące ubezpie- rabia.jącą iponad 60 zł. miesięcznie p!a-1 Kraszewskiego ~atrzy~apo .w areszc1e
czone były tylko na wwadek choroby, cić będziemy zł. 11,47.
do dalszego wysledzema sprawv.
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.SamObÓJ.S\WO bezrobotnego
1

Lódi Zl marca.'
(ig) Dziś nad ranem, o.kolo. godYL~ny
7-ej mieszkańcy domu prey uld~y z.1elnej 27 zaniepokojeni ~tali ~dok]Je!ll
szeroko otwartych dT~Wl. d<;> mi~sizlk~ma
B?lesław~ ~obzy. Zdlz1w1en1, zaa~zeh do
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Oględ~1ny z~o~ wykazały, K~b~ ~ a
p ~ ~~ ~
uu
H~ "

za.
ze
ne w znacznym stopniu. ZaniepokQjeza popełmt samobó1stwo. Kobza mtial nie było więc d'lliŻe.
straszliwie prz.eciętą szyję, w ręiku zaś
Tymczasem sprawa s'ldadek za słu.żtnZłymal kurczoW1o ziaciśniętą brzytwę. bę domową przekazana :oositała. do roz·
Kobza był od dłuższego czasu bez-lpatryw.a.nia poszczeigólnym ubezipie·czal·
robotny. Poza !em był .g1yźlikiem i w niiom, aiby ka,żda z nich określiła ich
wysdk.1m stopmu wyc1enczony pirzez wysokość wedłillig lokalnych warulllków
chorobę. Przed kil~u laty opuś:;iła go pan.ujących w danem mieście. Zrozumia:
żo~. nie chcąc m1esz.kac pod Jednym le, że naprzykład, m~esz:kańcy m. Łodzi
dachem z cztowielkiem chorym. Od tej nie mogli płacić składki w tej wysokości
pory Kobm pęd'zil zupełnie samotne ży- jak w ,Warszawie, !Ponieważ miasto nacie, 'l nikim. się nie stykaJą~. Os~atnio iSiZe szczególnie odic.ziuwaiło pan1Ująicy
zdradzal oibJawy me·l.ancholj1, DZIJ.!Ś w kryzys.
nocy, prawdopod~bme pod. W1Pływem
I oto wczora~ łódzka UbezlPiecza.lnia
depres]l, targnął się na zycte.
Społe'cma okireśliła ~'UŻ wysoko·ść skłaZwłoki odwieziono do Pt"osektorjurn.
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Stara p. t.

do
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w numerze tym ogłoszony jest
sensacyjny konkurs - ankieta

.,Dzieje naszyeb
~oo zł.

małźeństw''

ru1qrody)

Wczorai prze.dt~;c~~r=~c~
zakładzie f·ry.z.jerskim przy ul. 'Za.wadz·
kiej 4 zdarzył się niezwYkle tr~iczny
wyipia.deik. Do zakładu WiS•zed~ ia.Wś pan
prargnąc się ogoilić. Niic nie ws'kazywa..łona to, by był cierpiący · luib ·chory.
: Po 01goleni!U, w cłlw~li gdy ohłoipiec c.zy•
ścił ·go przed po•damem mu !Płaszcza.
nieznajomy nagle zawoła~:
- Niedobrze mi. NI/ody.
Praco'W':lllicy fryZljerscy niie zdążyli ;pod
biec do niego, gdy nieznajomy zachwiał
się i prudł na ziemię. Gd.v do niego z•bliżono już nie żvł. Zala.rmowano natychmiast po~otowie ratankowe .
Ja:k się okazało . tragicznie zmarłym
był 'P· Ka~zer, zmieszkły na ulicy Wólczań~kieó 2.
Przyczyny z.gonu narazie
·nie ustalono. Prawdopodobnie i.ednak
_był to a taik serca.
(ig)

iuż si~ ukazał i zawiera sen·
sacyjną powieść Tadeuszl

u fryzjera

I
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denta Roosevelta
zos a pows rzymany przez I prezy
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Londyn, 21 marica. tYitko prezy~entow1 uda. się nakłonić
(Pat) Wyibuch IS!tr.!łl)'ikiu sa.mochodo- pr~e.myisłowc~:V do uznania. amerykańw~g?. w Ameryce ia:k miał s·ię zacząć sk1eq FederaCIJ1 Pracy, to. stra.1k zazegna·
dzlSlaJ o godz. 9 ramo został wstrzymany ny. Dowodem wpływow '!'iiezyde:nta
i ~iro~zony, wobe~ tego że jutro odbę- RoCJse~eU~ w ~ołaC'h rO'botniczych ies~
dz1e się konferem.cJa. prezydenta Roose- f~kt, ze. ząda.me Roos~'Y'e,;ta . wstrz)"ma
velta. z komitetem przemy.stowców sa· ma strwiku ceil~m ~ozhwi~rua prz~ro
mochodowych..
.
•
wadze~1a med~acy1. było ~z~,z Z'Wlązek
P~szeohru.e ipa_nu1e w1a.ra w ~v.:o- robotn1czy pryięte 1ed!o.ogłorsn1e.
dze:rue Roosievelta Jako med1atora 1 o lle

Prowokacje hitlerowskie w Gdańsku
Zerwanie polskiego· sztandaru narodowego

J

,Warszawa, 21 marca
dnia komisarjat generalny interwenjoJak donoszą z Gdańska. nieznani wal V:' senaci~, ~ądając wykrycia· spraw
sprawcy zerwah w Sopot.ach z domu, ców 1 ukarama ich.
.,
w którym zamieszkuje prokurent Banku
Gospodarstwa Krajowego, p. Wiewiórski, sztandar narodowy. Tego samego
't
Berlin. Zl marca.
•••••••••••••••
(t) Wiczoraj Wylkonany został W · Kró·
leweµ .wiyrok: śmierci na diwuch mord'ęr
cach hi1Jlerowca H6lgera, a mianowicie
w argentyńskiem kinie
.Pcyderyka Langego i Waltera SiedJelmana. Sąd przysięgłych ska:zał . ich . .na
Buenos Aires, 2~ marca.
,karę śmierci, a premier pruski .nie, sko(t) W miasteczku Blancav1Ha w Ar- r.zysta~ z prawa łaski. Obu morderców
gentynie mial miejsce tragioz111y y..nypa- ·śdęto. „
dek. w cz.as.ie przedstawienia w kinie
dla mtod.iieży szkolnej, ktoś zawo;t~.l
, ,
1
„PaH się". Dzieci przerażone. rzucily :się , Paryż, 21 marca.
do ucieczki. W czasie paniki Pi~cio;-o z · . (Pat) Z Marigny donoszą,_ że z.marł
nch ZiOSta!o stratowanych na śmie'rć a. "tam ·z 1powodu zatrucia. os.frygami dyrek
30 zosfato ciężko rannych.
, tor •Pci1skiego Biura Pracy Nowacki.

Sc1· oc1·e .dwuch morderc·o, w

Straszne skutki paniki .
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Długoletni i

ceniony wysoki urzędnik
ministerstwie mar~n rkl na żołdzie Japonji.

Wlelkl sukces młodego agenta kontrwywiadu
(sb) Na półkach księgarskich w Sta·
nach Zi.ednoczonych ukazały sie obecnej pamiętniki senatora Stokhllla. Najciekawszym rozdziałem tych pamiętni·
ków Jest fascynująca afera IZPłetowska
którą prócz sen. Stokhilla znało kilka
osób. Oto jak autor pamiotnlków opi·
śuje stosunki w ministerstwie marynatki wojennej.
- Pracowałem na ~tanowlsku kle·
rownika w ministerstwie orzez kilka·
naście lat. Jednym z najzdolniejszych
mych współpracowników bvł dr, Ho·
aan. Dr. Hogan byt spokojnym. zrów·
nowatonym mętczyzna ł bvł ideałiem
pracownika. Vlkrótce tet dał się poznać, Jako Pierwszorzędny a1ent kontr·
wy~t~u J · zwatciał &iplea6w Japoli·
„ · kl li · · ·1 · · Ii ·
·
ś c po m strzows u.
·Dr. Hogan pracował w cla~ 10 lat,
clesz3,c się wl.i.lkiem zaufaniem. Pew,

ł

Y

.

ne~o razu otr:zyma em po1ecem.e przy
j~c1a do pr.acy młode1o urzedntka, Re-

gmaMl~a sł mkitihlka.8
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drodze do JaponJi - oświadczvł szydercto.
- Myli się pan - odpowiedział
Smith, wyciągając z kieszeni podłużną
kopertę. - Dokument fest w moim ręku. Ta wzmianka panu wszystko wy„
tłumaczy - rzekł, wskazuJac na zakre„
śloną czerwonym ołówkiem wiadomość o zamordowaniu tancerki japoń·
sklej.
- A co oznacza ta dru~a notatkazapytałem. - Kto Jest t:vm nleszczęśli·
wym sportowcem?
- Jest nłm dr. Hogan - odparł

Zrozumiałem wszystko. Znając metody działania policji politycznej zrozumiatem, że wydała ona łut wyrok
śmierci na dr. Hoaana I te zwłok rzekomo zaalnionego sportowca nie uda się
nigdy odnaletć.
Opuścitem pośpiesznie gabinet. Smith rozprawił się sam z dr. Hoganem.
Po kilku dniach odprawione zostało
krótkie nabożeństwo za dusze „tragicz•
nie zmarłego" dr. Hogana, który wybrał się na wycieczkę morska i zginął
w czasie burzy.

Romans poI. eg•1. z ben1nem
.
11•
1
Sensacyjne wspomnienia
łł

.
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, .

słynnef gwłazdy filmowej

.
. ·
·. k ł
i. ł
ł d ·
. (s:~) W sizer.ok1ch kołach gene~sk1:c~ I . Jak się oi aza o, przY'.uY y m o z~e·
W'le1k1e wraieme wywołały pam1ętnik1 mec .mnairł z głodu. - Mę~yzną, ~tóry
Poll Ne~ri. Starzejąca się gwiazda eikra· chciał go ratować, był wła&n1e Lenin. .nu inłe chce, by 'W:iat o nie~ upomniał i WidJJ:SJC, te Pola Neari płacze, poc:rzął _ją
po lwietn~ ka.rjer.te mmo•wei. stara 8ię pociesza6. w ttn $pOS·ób zawarli znaqo•
zdobyć laury na polu llterackiem i pOll· mo~ć. tyczttem.
•
- Niech paru nie płacze -- rzekł po
W
.
h
.
t 'kó
.
.
rosyjsku.
- śmiei-6 fest dla n!ego łaskaw
częki 8f\'fYc ipamię :au w Olpiwie sza, niż życie.
P<>l• Ne~rl swoJ romans z„•.Leninem. _ Mimo, if s.poł-y1kaliśmy się mało Poznała ~o w Genewie, .gdy 1es.z cze była ipis;z;e dailaj Pola Negri - muszę jed.naU
pocfąotlk1.1i11e.11cll akt.o-rAkĄt 1tknie
rnt,.~r2 yła .0 s.twierdlzić z całą stanowczotcią, że
1
1'ar~e~e · moweii. . rys : ~ ze .K'.ll~ a się
Lenin. kochał mnie.
kłLheM' łw
i°koh~z.:te>sciach
:iezwy_:
Jaikoś
los
nie
pozwalał nam na częsite
0 0

I

an w ,ednoc.zonyc~ zawarł wówcza8 . pakt
zbromy z 1ednem z mocarstw azJatyckich. Akta sprawy, opatrzone lłteraml
„YR''; złożone zostały w mojej kasie.
Gdyby dokutrtettt ów dostali w swe ręce
szpiedzy Japońscy - oznaczałoby to
rozpoczęcie natychmlaAtowel woJny
. między Stanami a Japonią. W klłka dni
potem dokwnent ten znikł.
yc •
Ila
.nu·e,rsc~ w re auracii
·· Dr. Hogan nadar.emnie starał się wy LmdoMa, ~esz.ąceg się Jes·z·cze dotyoh·
kryć szpiegów. a gdy poczat otrzymy- cz.as powo einiein.
wać monity z Białego Domu w sprawie
- Pewine.go dnia - ipisze Pola Negri
znlkniecła dokumentu. katalem sobie gdy siedziałam przy sitolioku. otworzyły
11 da(l i.raJJ6rt z
otychcta
eh O\!hq· ~ę ,'l'la~le drr~ restauracji. Stanął w ni<;h
· dzeń. .
: Ja.!kt' bładJ, bczttcy okOło 18 lat, młfd:tle
Dr Hoaan o4wtaetczył · 0 1z a ml 1 n1ęc, -r:-, Przyhyły ledwo ttiymał s1 ę na
spraw'ozdanle w obecnołci Smitha. _ n<>gach .. Usiadł na. pierwszem z brzegu
Ud t 1 si do swego gabinietu . gdzie krześle 1 kazał sobie podać kawę. Ddą·
mia~:~ 0 c;ekiwać obu metczv~n. Tu cą rętką .podm.1i~~ filliżainikę. ~o .~t, ~~~ra·
na b'urku
s em znalazłem przestaną do kło mu ieicLn.alk sd na wypici~ Jeu: F 1I1zan·
1
_dwb.tk
t
ł kiej ·ka wypadła z palców i r<>zblła &Ię o pod·
cenzury 0 1 ę gaze Y nowo ors · rogę. Nie.znaiiomy zac:hwiał &ię i 'Ulpa· dł 111n.
Odbitka opatrzQna była literami „SS'.\ memię. Na s.ali aa.p.anowało milczeinie.
co oznaczałó Secret Service. Widocznie W tej chw.ill, przy óednym sitolilku ipod·
w sprawę wmieszała sfe pollcia krymi· ni&sł s.ię jaikiś mętezyzna, obejrzał le.Ze_·
· nalna, ale kto połotyt mi te kartkę na ~~ao na ipodłoctze i ł'Zekł:.
.
· stole. dbitce zakreślone DY.' tv czerwoJ
6
- u.t iap źno„.
Na O
•

Smith.

1

nym ·ołówkiem dwie wiadomości. Jedna donosiła o zamordowaniu na tle e·
rotycznem tancerki w hotelu Savoy, Ja·
ponkl Oklklsań~ a druaa - n jmlercl
~J)Orto;wca, który zalnąl padczas kata„
$troły na morzu.
.
- . Po chwili przybył dr. Hoir:an i Smith.
• · Dr. Hoian przedstawił wvnlkł dochodzeń, silnie ob~iątafaoe Smitha. Ho·
gan stwierdzH,-it Smith spędza stale no·
ce· na hulankach w podejrzanvch loka·
łach w towarzystwie niewiast i -stale 8łę
upUa. Wydatki Jego przekraczałv przytem fego dochódy.
- CÓ m-a part na swoJe usmawłeoliwie nie - zapytał pod koniec.
Pański oJclec przysyła panu po..,.. I8
bd
I dI
lth
zdtowlen pow ~ z al m • a
- M6f oJclec Ju~ nie iyJe-ośwla -

s

c~y~rA Hgd~~en,j~~~~ą~~~!::;.11.
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spo.bkania.

„Kiedyś będzie

pani

so

"Wal n !TruDuna

cl droei siej·

na prostą I jasn11 macierzyńskie)
miłości

I

połwlqcenla

„Wierna Basia" w Czarnym Dunal·
cu. ~ Droga Basiu, list Pani jest nie·
jasny i nie mogłam z niego zrotumleć,
na ja;kiej podstawie sądzi Pani, że zna·
jomy Jej zerwał z Panią znajomość i
,,zdeptał uczucie", jak Pani Pisze. Jeżeli rzeczywiści~ wyraźnie powJed·zial
Pwni, lub dał p.rzeirlyście do zrozumienia, że ma Jej dość i to bez żadnych na·
glych powodów (jak kłótnia itd.) to o·
czywiście nie wypada napisać t:stu.
Jeżeli iziaś trapi się Pani zbyteczni·e jedY'nie wskutek może braku korespon·
dencji, może Pa.ni •napisać i zapytać o
przyczynę milczenia.
Muszka K. w Piotrkowie Trybunalsklm. - Droga Musz.ko, trz.eba zarai.t,
o ile Pani nie ucizyniła tego już wcześniej, naipisać list, !którego główną treścią byłoby słowo„. ,,Przebaczam".••
Nawet najbardziej zakochany mężczyz·
na mote ulec Pokusie ł zapomnieć się,
mimo to jednak miłość Jego nie ulegnie
wskutek tego tadneJ timlante. To za·
pomnienie się jest Wynikiem mnietszel
odporrtOścl flzycznel mętczyzn na po·
kusy zeWJ!lęvrzne, innej psychiki i od·
miennej struktury. Smutek I <rłębold tal,
""
jaiki akazał, świadtty dobitnie o Je.g-o
wielkiej do Pani miloścl, a szczerość z
jaką przyznał się do popełnionego fak·
tu l skrucba, mówią wlęcęt o Jego prawym charakterze ł czystej duszyi ant•
.teli Jaklekolwłek dobre uczynki. d1latego. Muszko droga proszę list naipisa~
121aaz i coychleJ go wysłać. Sz,koda, ate·
by dobry człowiek cierpia1 tylko d1a1e·
go, że miał odwagę przryzniać się do
swej słabości i, że nie m6gl znieść aby
kobieta, którą nadewszystko ulcochat
nie wiedziała o nim caft:j prawdy. Dro·
ga Muszlko - 'tatem pr1.ebaczyć I•.. nl•
gdy Więcej do tematu tego nie powr~i·

wielką artystką, cać.

zdobędzie pani sławę i majątek" - po·
,,Szatynka'• z Jasła. - Drcg~ Pan!
wiedział dO mnie. Le.niiin zdradził się tyl· inicjatywę w sprawie jak zawrzeć zna·

ko je.den ra;z ze 6/Wei~o uczucia do mnie. jomość - mu-si Pani pozostawić mcż·
Było to w dniu nasle.go rozstanLa! ki~y czy~nte. Gdyby ucZifrc'te 1tttil'em obda~a
loopuszezałam Genewę. O~'Piroiwad:dł m111e Pam. człowieka znanego. JeJ tyl·k·) 2 wt·
wówcus na :diwo.nec, wuął mo·l4 rękę w d~ema było odw.zaJemn11Jne, 6w Pan
~e dł011i~, tr.t}'111lał ją dł~o. wpatrując m:alby ty~iące sposobów, ate?y za·
się we mnne.
wrzeć znaJomość· Skoro tego nie ozynt

~ Zostanie pani. dla mni~ tylko snem widocznie ni~ bardzo mu _na tern ~ależy.
o.którym będę mus1a! starac st~ zapom- Być może, ze słowa moJe sprawią Pa·
nieć...
ni ból, a1le droga Pani, lepiej trochę po~
Tyle pamięitin1/ki Poli Negri. Pnedw· cierpieć, aniżeli żyć złudrzen1'ami, które
ko a1.11ten.tycmlo·śc.i ich zapirotestował 1e· l f tak PO pewnym czasie będą się mu·
dynie właśei<:ie.l re&taura1cji, Landiolt, słały rozwiać.
t'Wlieird.z~, że nigdy nie wydarzyło l!lię, , Bezthnłenna K· T. 46 w T. - Dcoga
by w jego re'Sllaruira.eji Mnarł fa.ki.4. gość z Pani swoją szczerą spowiedzią znłsz•
głlodu„.
czy p an t spok6i człowiekowi,• który
JeJ święcie ufa t wierzy. Zniszczy Pani
spOkój osobie trzeciej, która sle .a:iiczego
nie domyśla, a która· napewno męża
swe10 kocha i dla której wiadomość ta
''
Najlepsze lekarstwo dla cierpiących na bezsenność
byłaby bolesnym ciosem. Przecież i
Nieda!wno pisma londyńskie doniosły dających w tej sprawie dolclaidniet· Pani jest kobietą i Pani Powinna od„
te wyik!ryto ta1t11.„ „tajemnicę Morfeu- srziyich ilnformacyj.
czuć co ddałOby się w sercu innej kO"
Pa", czyli Ieka·rstwo na zdlrowy mocny
BrzeP'.l'owadlz'onoo w sprawie tego błety.
sen. Aby uniknąć bezsennośei nruleży uja'W!li.en1a .s.'Zereg wywiadów ·r, Pl"tied·
w imię swoich dzieci winna się Pa:kl ść . ł
ki
k ół 0
staw1c1elam1 świata naUJkowego. Nie· ni przemóc, zdusić w sobie tę grzeszmt
a się g ?wą w e~n. u P ?cnym, lkrtórzy uczeni tra1ktuią ten przedmiot namiętność ł siłą wyrwać się z Jei szpo•
nogi zaś WJ!ltnY oczywqścte znaJdować Poważnie i istotnie zalecają spanie z nów. Zlikwidowanie wszystkiego te·
sle w kleruaj<u poludniowego bieguna. głową, zwróconą ku północy.
raz nie przyniesie nikomu uszcz.erb u.
Amerykanie stosu!a receptę t:ę od·
Ttoma.czą to tern, te pirąd;y magne· Gdyby jednak sprawa stata się głośna,
:dawna. W pewnych hotelach lond'yń· tyiczne iz,iemt biegną w kieirunku północ· „usłużne" jęz.yiki ludzkie pamiętałyby .o
s~ich talk się przeJeto tem nowem odlk1ry nym do bieguna i że te prądy od.ld:zdaty· „Sllmindalu" przez dlugie lata, "uświada·
ciem•. te p.ropon_uJą gości.om P~«>Je . po wufo. na ludzi; zapewniając im spokojny miając" Pani niewinne dzlecfac.zki .o
s11rome pół1t1ocne1, które c1es.ią s1e w1el- i 'lidrowy sen.
\.em „kim była ioh matka". Repreten·
kłem powod~eniem.
Uazeni dowodlza,, że Dickens I Na· tuje Pani bowiem nietylko godnvść
W związku z tern ipisma londyńskie poleon I sypłall zawsze w kierunku swego domu i mężowskiego nazwł.ska,
izasyipywane są listami czytelników, żą· północnYtnale i również godność swych dzieci,

,,TaJ·emni· ca Morfeusza

I
I

f •

łta1·wyźsze

honorar1·um autorsk·1e

poczuć

które
nie pl}wtnny
na swych
młodych barkach ciężaru przewinień
matki· Ja wiem, że to siprawia wielki
'
.
1
t
. c·
.
Prz..,.kre rozczarowanie kolekcjonera autografó~
ból i wie e się przy em cierpi. 1eirp1e·
.nie to jedna:k Pania uszlachetni i po
(z) Pewien anglik, roziporza..<llza~cy\k~lekcjone·r autografów, ~sitos•ował do pewnym czasie, gdy przyjdrz!e rozeznadużym zasobem WQ!lnego czasu, podjął 1(1pplinga list następująceJ treści:
nie popełnionych blędów, odetchnie Pa·
IS'łę oblicz.enia honorairjum autorskiego,
„Sz.anowny P31llle. Załąc·.iając ~rzy ni z ulgą, że wybrała clerPlenie, ponad
@tMynianego p.r.zez Rudyarda Kh>t>lłnga niniejszym czek na 9 S1Z1Y11ing6W, poz.wa: wątpliwe i krótkotrwałe szczęście. z
autora Dżun1ll" Wyliczenia, dokonane lam oobie prosić Paina o oodeslanie m1 ałową dumnie wznies~ną przejdzie Pa•
przez t~go statyStyka, doprowadziły dlo przynajmniej jednego stówka"·
ni przez życie, jak kobieta, która zwał.
niezwykłych rezultaitćw: okaizało się bo
Po paru drnlach kolekcjoner otrzymał czyła zło, i wiele przeszła, aby wstąpfć
wiem. tt
odlpowied~. Znafazt on mianowicie w na prostą I Jasną drogę maclerzyńskfeł
Klppllng otrzymuje za Jedno słowo
C<opercłe niewiedk! arkusik plaiperu, ~ miłości f poświęcenia.
swego rękopisu 9 szylingów ang.
którym wid1t1iał Jeden tylftro wyrar.i.
To „1$tnsacyjne otdlkJrycie'' 'ZOS.tato „dzlekufęH.
.'
zamieszc2)0tle w pismach londyńskich ! Zbteraicz aurtiograf6w był d!otknłęty.
zw"cłeł.yfem.
dało padsmiwę do twterdizenla, ii Kipp- Nie obuirz;ył go zr~~z.t.ą lalkonliz.m odipoRzekomy dr. Hoi:ran ooanowat się. ~In~ otlrzymufe rtaJwyisze honorarium, wiedz!, lecz fakt, 1z była ona napisana
w 'ak'1 sposób zdołał oan zwv- Jakie było do tej pory płacone pisarzom. na maszynie. co w znacznvm stopniu ~ ~r:!lr:!ll"Zlr.!11"1'11"Z!l"1'11"1"11"Z!r:!ll"Zll"Zl1"1"1
ciętyć, skdro dokument ,,YR„ jest Jut ·y., W zwia,zlku z tern odikryclem pewien zmnleJszyło Jej warto~~
t1
i:ii:n:ueu:n:u:~11~11~11=~=n~11:1

Dr.. Hog~n zbladł Jeszcze ar złe •
ręce mu drzaty Jak w febrze. poczem
_ .
Wyszeptał ·.
. - Na cmentarzu w Yolioliamle.
- Nishldo. Hosr:onomaku -. tluma·
· · czyt ml Smith - Jest mleszaJtcem„ OJ·
ciec Jego był baronem Hosmttomaku, a
matka - amerykanką Ho2att. Dlatego
mógł on tak długo zwodzić pana, se·
natorze Stokhilt.
""""' Co sle tyczy mofef osoov. mu8~
stw,erdzlć, te lubię \l'.r>rawdzle pl~ I
· srrać w karty oraz ubóstwiam pfQkne
kobiety Jednak wYPełnlłem sw6J otio·
wiązek' jako agent policJl polftycznel I
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dać
może
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z . w .n e ROZMAITOŚCI:._
u IC:ZDU w &0
„BokserK~N~;ma"
w a:oroz wi~kszg1n .,o pniu
H~jw_ ekszem powodzeniem cieszt sie ptczki i „cudowne zioła" ~y~~~~?i' :c1;~i~:~::k:„~m·;r'.'.~t:1:::
~;sq ę.m

8;30 „Szczęśliwe!
TEATR
No, Nanette".

d

~t~ ,~~n :.~iae

podróżY".

o godz. 8.45 „No,

CASINO: _

1

Łódź, 21 marca.
Potrzeba jest matlHl • wynalnków.
To p:·zysło\vie sprawdza się teraz w Ło
dzi w znakomity sposób. Ody nedza co.
d . . d k .
·n ~ b
.
1„ ~ ar. z1e.1 os w1er~:
~hwyta!ą się ludzie roznych sposobow,
hyle tylko zarobić kilka groszv na kawałek chleb~ powszednie20.
I oto w ostatnich miesiacach obserw~1jcrny .w Łodzi, zarówno na bocznych
ulicach Jak i targowiskach specjalne
'
handlarki uliczne.
Kobi~ty ~e handluia zawzięcie i
sprzedaJą na1rozmaitsze rzeczy przeważnie własnego wyrobu i wv;alazku.
Stwarzaią jakgdyby wfasny przemysf
'
drugi przemysf łódzki.
Jeśli mają maszynę w domu.
szyją

fartuchy do kuchni.

Co przemyślniejsze
Ikobiety
- urządzają

z •
i zaradniejsze sprzedają sporo tych ziół. M.aia tam i ~Ox~ - „Bunt ~łygma'"
00
rumianek i maliny na poty i kwiat li- API o~ - ''5z ona •. noc w
·;~'e~ nocy · t „ Z) Pożtgnapowy, szatwja, naparstnica i kora dę- g~~~.'
wędrowne restauracie
"
. · - " h" ~~erze s epu '
Gorące parówki w jedne.i bańce, a bowa na włosy i całe mnóstwo innyc)l
me z grzec em .
1
'
'ót
d .t
. .h b t Z ł
d
· ! PRZEDWIOSNIE: _ „Prokurator Alicja Horn•',
•
•
•
•
w rug1eJ er _a a. w a~zcza w ~1 ~r z1 1.
„
Na zaz1ęb1enie naJsPOSObniejsze I RAKIETA· _ M d
gowe, sprzedaią wszystkie zapasy I kilkakrotn ie wracają do domu po świeże. mola pani są napitki ze ślazu naparza-1 SZTUKA:·_ .:osf:trri~cac~rowa".
I~ą ni~zm_ordo":'anie _z a. oddziałai;ii żo.t- 1 n~go, a jak. żołądek jest zaziebiony to ZACHĘTA: - 1 - „1z Krzeseł'' i II - „)3iala
t odaliska''.
„__
mersk1em1, uda3ącem1 s1e na ćwiczenia 1 mc tylko mięte pić.
Lu~zie kupują _te odwarv„ łfa~dlar- . PALACE - „~wiat należy do ciebie„.•·
i gdy tylko ~as.tępuie. ~ost~i i ~rótka
przerwa w zaięciach, Juz of1aruJą coś ka umie tak chwahć a namawiać, ze dla!· METRO - , Szturmowa Brygada"
kupującego niema już wątpliwości, iż ADRJA - „Szturmowa Bryga'aa"
ciepłego do zjedzenia.
. H~r~ata ma powodzenie. Parówki 1niepotrzebny m~ ani lekarz. ani apteka, j BAJKA - I. „~śmiech szczęśda". u: „Pio. nierzy Texasu ·'
I tylko garstka ziół.
rowmez.
I tak żyją te kobiety. Wszvstko mo-1 OŚWIATOWY: - I. „żywot, cuda i męka ChrYNajlepsze jednak interesy robią pono
że dać zarobek i chleb, nawet w dzi-1 stusa", II. „Quo Vadis"?„.
handlarki ziołami.
Te spotkać można albo na Bafuckim I siejszych ciężkich czasach. Tvlko tro- I. P. s. - PARK SIENKIEWICZA - Wystawa ,,Salon Warszawski''
albo na wodnym Rynku. Handlarki chę pomysłowości i dobrych chęci. (i)
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I kliientela zawsze się znajdzie. Kilka ;
, •
groszy dziennie można zarobić.
obrabował
Zamordował stałego
Na innych ulicach wid21imv znów
d ercą
b
lk
1°
R
maszyny
niema
sie
Jeśli
inne towary.
do szycia, najłatwiei Jest nauczyć sfo
ski ej 22. Podbiegła ·do szklanych drzwi, w ręku usiłował zbiec. Ody Iser Kodesz
Wilno, 21 marca.
robienia
Zakończone zostało do.:hcdz ~nie w prowadzacych do mieszkania KJ dasza. zagrodził mu drogę, morderca strzelił
siatek na włosy,
ie siatki „każda jedna'' kobieta nosi, sprawie morderstwa, dokonanego przed i z przerażeniem stwierdzila, że na po- w jego kierunku·
Strzaf trafił w lewą ręlkę Kódiesza.
żeby wfosów po ondulacji nie potargać . . kilku miesiącami przez wła~ciciela pi- dłodze w kałuży krwi leży gospodarz, a
Czasem razem z siatkami sprzedaje się /wiarni Błałuńskrego na osobie M. Ko- obok niego znajduje się nieznajomy Wówczas rwcil się on na zbrodniarza
usiłując go obezwladnić. Zdołał on wyI mężczyzna z rewolwerem w ręku·
i czapeczki mocne, własnym przemy- .desza.
Kacowa pobiegfa do mieszkającego rwać mu rewolwer. wówczas morderca
Ofiara ·.ibrodni odwiedzała ~zęsto
słem i podług własnego gustu z koloro-j
wego batystu szyte i „walansienami" piwiarnię Białul!skiego. Wszys~v wie- w tym domu !sera Kodesza. brata za · sięgnął po nóż, który miał przy sobie·
zaalarmowani
dzieli, iż Kodasz posiada sporo gl)t6w- mordowanego, któremu opowiedziała 1) Tymczasem nadbiegli
obszywane.
Ale na tem nie wyczerpuje slę po- ki. Bialuilski postanowit zgładzić go, ponurem odkryciu. Po chwili brat w zajściem sąsiedzi oraz policja, sprawca
mystowość handlarek łódzkich. Jeś ~i , aby zawładnąć jego mają tik iem. Pew- towa·r zystwie szwagra ws1 zedł do mie- 1krwawego czynu został obezwładniony
nie znają żadnej kobiecej robótki _ ta~ : nego dnia złożył mu wizytę. Kodasz po szkania, gdzie przed chwilą rozegrał się! Okazał się nim właściciel piwiarni Bla·
lentu ani zdolno~cl moJa pani nłe ma- i częstował gościa wódką. w pewnym dramat w mieszkaniu tern ~n;rjtlqwal rłJtJiski,_~.~~~~ jest nał@ge\VY. ' ~al~~ll
k~em. _Strasl~e~o czynu dokonał w peł.'
·
'.
ją _ mówi 0 nich z pobłażaniem spe- ( 11!-omencie ~odasz w~tal, pragnąc udać się jeszc~e morderca.
l'i -o ff 'ffl
Na widok ]}tzybytycłl z rewul'#ett!m· ·ru Jiw1<1domosc1.
cjalistka od szlafroków czv biustono- l s1ę do drugiego P?ko1,u J?O nowy zapas
.od
d?
strzelił
B1ałunsk1
Nagle
alkoholu.
1
ciastka
najróżniejsze
sprzedają
szów _
arły...
traha3ąc
gospodarza,
1 s'ie me
wróconego
. - I go
. .m
Bo jeśli nie potraf
i placki. b'ć
U
U
I
marKodasz Padł
1 plecy.
w głowęt~łem
d
ne
Białuńskl przeszukał
. go zro 1. na sprze aż .. to iuż n~Jle- 1 twy na ziemię.
który UiOkOW<łł SWe OSZCzędnOŚ "i pod podłocrą
Piej na~mazyć pączków 1 Pochodzić. Z wówczas kieszenie zamordowanego i
· <::>
C
.
k~szyk1em albo. po ta.rgu, albo Po .takich zabrał mu znajdujące. się przy nim paAmeryce, gdzie zebrał sporo oszczędBiałystok, 21 marca.
ulicach, którem: lu?z1e do pracy idą. - piery i portmonetkę.
Niezwykły wypadek wydarzył się nośc1.
Strzał rewolwerowy i jęk rostrzePącz~i sprzeda1e s1e ~ 5 1roszy, po tei
Stracił jednak cała fortunę wskutek
~ame~ cenie racuchy 1 przyznać trzeba,/ !onego usłyszała przypadkowo Debora we wsi Wilaki (pow. suwalski).
ze mimo wszyst~o produkty te mają je- Kacowa, zamieszkała w sąsiedztwie W wiosce tej miestka Michał Kaczań- bankructwa banku, w którym były one
Kodas'la w jego domu przy ul. Kijow- ski. W swoim czasie przebywał on w ulokowane.
szcze powodzeme.
Od tego czasu począł odnosić się z
nieufnością do tego rod.iaJu instytucyj,
a wnieważ posiadał 'jeszcze po powrócie do kraju 1200 dolarów, umieścił )e„.
Pod podłogą w chałupie.
Ale i ten „saf es'' okazał się niezbyt
wdrapał się pewnym.
obecności
biały dzień
W tych dniach Katza"ń'ski
z
zajrzał do schówłka i stwierdził. piętra ł dokonał zuchwałego
przerażeniem, że z dolarów pozostały
Lwów. 21 marca. )brać. Mianowicie p, Medwid widział ca-• tupu jednego z włamyw. Przestrasza- Jedynie strzępy.
·
Cenne banknoty zostały zjedzone
Niezwykły wypa<le'k wydarzył się łą scenę. Ody złodzieje rozest-li się, ny zostawił kradizione przedmioty i u·
przez myszy.
w śródmieściu w obecności licznych wipadł on znienacka na niosącego część ciek1.
-----------------pr.iechodiniów.
Przy ul. 3-go Maja 4, do parte~owe
go mieszkania Jana Wehranta, właści
ciela cukierni, mieszczącej się w sąsied
bandyckiej,
szajki
niej realności, dostał sie włamywacz.

gosc1a, poczem
ozpacz iwa wa a ra t a o r·1ary z mor

trupa. - . .

I

I

I

Myszy poz·

I

l

„

fo·rtune reemigr·:ant:a,
I

Rekordowy występ włamywacza· akrobaty
W

licznych przechodniów

w
na parapet okna 2

rabunku

I

Uj~cie groźnej

Wdrapał się on po murze na okno ł

wskoczył

do mlesizlkania przy pomocy
2-ch osobników, którzy podtrzymywali
go w czasie wspinania się po parapecie.
~miały złodLiej p,r zez otwarte okno
wszedł do pokoju. W mieszkaniu prze!:>ywali wszyscy domownicy. Zlocriyń
~a spakował 2 męskie futra, garderobę
i różne wartościowe przedmioty, poczem tern samem wyjściem QIP'Uścll
teren swej działa·lności.
Zdobycz swą owinął w przeście
radła i podał swym towarzyszom, oczekującym go spokojnie na ulicy.
Przed domem złodzieje naJswkoJnieJ
pod zlelili się łupem i rozeszli.
Scenę tę zauważyło wielu przechodniów. lect widocznie nikt nie pomyślał.
że s::1 to złodzieje. którzy w jasne połudn : r. w śródmieściu, na frontowej ulicy ,, ·_'Tlielili się wskoczyć do .otwarteg-o lllrna i okraść mieszkanie.
Dzięki 0dwadze p, A. Medwiida (ul.
G !ęb0ka 27) udało się część lupu ode-

która

grasowała w pow. mołodeczańskłm i wlleńskłm. - Bezwartościowe banknoty carskie zdradziły dobraną spółkę

Witno, 21 marc:a.
Przed tygodniem władze policyjne
zostały zaalarmowane śmiałym napadem rabunkowym, który wydarzył się
w kol. Kuchary, pow. mołodeczańskle·
go. Łupem bandytów padly pieniądze i
wartościowe rzeczy, należące do rodzl
ny Kisielów, zam. w tej kolonii.
Rodzina Kisielów znaną była w calej okolicy, Jako bardzo.zamożna. Składała się ona z 60-letniej matki Agaty i
Łukasztt 1 f)jasza.
dwuch synów Krytycznego dnia w godzinach wieczo
rowych, gdy w domu znaidowała się
matka z 13-letnim pastuchem. Janem
Gilem, przed dom zajechały sanie, w
których znajdowało sie kilku mężczyzn.
Jeden z nich, uzbrojony w rewol·
wer, z elek tryczną 1ampką w reku, skie
rował się do mieszkania Kisielów. po4

I zostawiając dwuch kolegów

w saniach., Hiszpan z nabojami kożuch pochodza,Po steroryzowanłu Kisłelowej I pa· cy z kradzieży I !nn'e rzeczy.
Wspólnikami ·okazali sie: Szawczyk
stuszka, których zamknięto w komór·
ce, całe mieszkanie zostało splądrowa- i Piotr Blerloza. Przy zatrzvmanych
ne. Bandyci zrabowali 240 zł. g:otówki, znaleziono również skradzione plenia.20 rubli w złocie i stare banknoty ro- dze. Mimo to nie przyznali sie oni do
syjskie. Pozatem zabrano z mieszka- udziału w rabunku w mieszkaniu Kisienia szereg cennych przedmiotów. Na- łów. Zdradziły Ich fednak banknoty ro·
stępnie zaprzęgli do sań konia Kisielów syJskle.
Zatrzymana, trójkę skierowano do
•
i zbiegli.
Policja natychmiast wszczela poszu- dyspozycfi sędziego śledcze~o w Moło
kiwania za bandytami. Jedyną poszła- deczni.e.
ką były ślady sań na śniegu I konia, któ
ry miał Jedną nogę niepodkutą.
Dalsze kilkudniowe poszukiwania
sprawców napadu zostały uwieńczone
pomyślnym rezultatem. Uieto Włady·
sława Kwiatowa, który czterokrotnie
zmieniat przed policją zeznania co do
swej toż s amości.
g~~OO~lill~Hillillil~~OOlillilOO
Znaleziono przy nim pistolet syst.
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Expressu„ z nagrodami. -

Seri.a jedenasta .

••

Przez dzień cały psu wymawiał,
że ma tylko z nim udrękę
I w konkluzji .oostanowił.
By t\a własną działać rękę.

•l::JIH~
. fJfll
~

• •

A gdy szukał, narzekając
Na okrutną swoją dolę,
Nagle dostrzegł jegomościii
Z pOdejrzanym parasolem.,;

,

~

- Wyśmienicie - myśli Kubuś
Gruba rączka - to się zgadza
I zbliżywszy się powiedział:
- Stój, złoczyńco, jestem władza!„~

że

to nie był „pOdfruwajec'~
Zaraz pOznał doskonale,
Więc zmartwiOny medytuje,
Co wypada pOcZąć dalej.„
(dalsey ciąg jutro).

Panika w teatrze ,,Arkadja''

•

'

Prawa aiut-O<nSk1e zasfrzetoo.e,

~

„~rkadja" w~.- I te~ dotarła ~a ~_idownię. b.ndząc

dla

Coś

Tajemnicza zbrodnia za kulisami

\

każdego •..

\Yidownia teatrzyku
o
zro- ,
-:o:KTO URODZIŁ SIĘ DNIA 21 MARCA.
pełniona
. była po. bn:ep· \Yszystk1e 'zum1ałą sensacJę l przer~zem~.,
_I Od czasu do czasu Kac 1 Kotek Interesują się
1
Energiczny, namiętny ,,-:- zręcznie układa swe! krzesła ·.laJę~a p_ubhcznos~. ktora. przy·
Rena N eis za mord, wana. - zga sprawami polltycznemL
teJ chwlll właśnie
pro1ekty.
szla, by obeJrzec występy stynne1 arty- dywano.
obydwa) siedzą w kawiarni I czytają zazety.
Potrafi wiele dokonać i zdobyć się m<>że na stki Reny Nels. Po krótkiej c..onferans--: ~ie! Podobno zamor~owa.n~_ z.o- Nagle odzywa się Kac:
czyny wymagające wielkiej siły charakteru i wy jerce przyćmiły się m!P.czne żar6wki, stal JeJ ~ekireta.rz - od~o"".1adal.1 J!;Ill'.
Wie pan co mnie nafbardzlef ciekawi?••
lrwałości. Trzeba jednak dodać, że okaz1Jje orkiestra zagrała wa~~a i ·- w tej 1 Po kilku mm utach ZJ~ w1Ja się pohr No?.„
więcej_ ~n~r:Hi, .aniżeli d?broci char~teru lub i ~hwili za kulis~mi raz.le~: się rozpacz-: cja. Wszcizęto dochodzenie. ?
_ Komu w tym roku przyznana zostanie
czys!csc1 1ntency1. lndyw1dualny, orygmalny - , !Jwy krzyk kobiety.
Kto został zamordow~ny Kim był pokoJowa nagroda Nobla?.„ Na całym świecie
:·:·;ignje być pierwszym pod . każdym względem.,
Przerażona publiczność zerwała się morde·rca i ~laczego 'lab~t?
.
nie widzę odpowiedniego kandydata- Niemcy
Nle chce poddawać się żadnej kontroli. Sam z miejsc.
Na ~ytąma te Czytelnicy znaJdą oj.- się zbrofą, francJa się zbroi, Czesi łabrykuJą
bl twórcą swego losu, .
- Co się stało? Co to? - t>C!dały powi~d~ w
.~~merze ty~od~1ka „1.,,o gazy, Włosi budulą aeroplany woJenne.M Kto
~·wcgo losu.
I zewsząd pytania, na które nukt w ogól- Tydz1en. Pow1esc ' który .JUZ Się ukazał więc dostanie nagrodę pokoJową?.M
U~r.osobieni~: jego jest wyniosłe a w stosun· nym rozgardjaszu nie P'.>frafit dać od· i znajduJe się W sprzedazy.. .
Ja wiem?.„ Pewnie Ocean Pacyfistyczny„.
1
' .11 c!o swych rywali okazuje silną zazdrość Po za sensacyJną pow1eś.:1il, p. t.:
'•'
1 powiedzi.
; cll a tego nie jest bynajmniej przyjemnym towaZa kulisami ty111czasem zawrzato.- ,.Zbrodn.ia ·z a kul.isami"! w. numerze tym
Stała się rzecz stra~:na. Prztykowska wró,;.ys;.em. ·
Rozległ się S.lybki tupot kr!)ków, uawo- ~zytelnncy zn.aJdą w1elk1 kon~u~s-a~: clla do domu 0 zodzlnę wcześnie) niż zwykle
l!ob~y mówca - potrafi budzić za1ntereso- ływania inspicjenta i dyrektora.
kietę P· t.: „Df1eje n.aszych. matzenstw I zastała swego męta w sypialni z bardzo przywa nie i entuzjazm u swych słuchaczy. Słowa
Bezpoś~ednio po pr~eraźliwym krzy: "'. k!6~ym mozn~ ubiegać się O nagrody stofną, młodą słutącą.
:.i;o określają wszystko bllrdzo prec.yz.yjnte,,.i .za;_ ku . z'fia1eZłO:no w pokoiku za wnętrzami p1emezne w sumie 200 złotych.
- -u.
w pleńvszeJ chwlll pani Prztykowska zdę1powują osfre- lin}e ;.,, dążąc odrazu do ujęć za.· kulds zamordowanego człowieka. Wieść
· błała, odzyskała Jednak szybko przytomność u9dniciycht
myslu i
w życiu prywatnem takie właściwości mog„
Uspokó, się." - mityguje Ją Prztykowt'oprowadzić do njep.orozumień z przyjaciółmi i
... ~ ~
~
•
ski, odclągaląc tonę na stronę, ~ Jak cl nie
r. otoczeniem; w dzfałaniu na tłumy - wywiePROCRAM ROZGLOśNI ł.óDZKIFJ
18.20 -18.40: Reportaż z &amolotu komun11ka- wstyd robić takle sceny w obecności słutąceJ?.„
! .';il dobry skutek.
POLSKIEGO RADJA.
cyjnego. Train.sm. z Kraiko'W!a,
. "
::•
Czego się strzec_Wllfi~?
śRODA, dnia 21-go marca.
18.40-19.00: Muzyika lekka z daincin.r „AdrJJa ·
felek Smlrus zwraca się do wyszmlnkowaAby jego energja nie rozpraszała się w zbyt 7.00-7.05: Sygnał czasu I pieśń „Kiedy ranne 19.00-19.05: Odczyt. progr. na dzie następny. nef pani na ulicy:
19 ·05- 19·25 : Rozmaliitości.
wielu kiernnk.lich; .. Nlechnj dęży · oo koncentra·
wstają zo.rze'•.
_ Te, paniusia, popraw paniusia pokrywę
7,05-„,25: Gimnastyka.
19.25-19.40: Feljetoai l~teriacld - wygłosi Ja.n
ci; swych celów życiowych.
Dąbrow 9ki,
na głowie?
7.25- 7.35 : Muzyka z płyt.
Kob-ieta urodzona dzisiaj - chociaż lubi to. 7.35-7.40: Dziennik pounny.
19.40-19.47: Wiadomości sportowe.
Elegancka dama dziękuje serdecznie felkowarzystwo mężczyzn - nie czuje wielkiego 7.40-7.55: Muzyka z płył.
19.47-19.55: Dziennik wiecromy.
wł, zagląda do lusterka, poprawia wykrzywlod
'
d
d
·
7 55-8.00: Chwilka goopoda.rstwa domowego. 20.0Q-20.02 · . , Myśli wybrane".
przyciąl!ania o ·n.i ał żenstwa,
g yż o stręcza1ą 8:oo-8.Q5: Odczyt. progr. na dzień bieżący.
20.02-2l.OO: Kon.cer>t muzyki fi.nlaind.zkiej w wy- ny niego kapelusik i paucza malca:
ja przykre przejścia innych kobiet.
konaniu P. R. pod dy~. T. Haapa111e111.a.
8.05-U.40: Przerwa.
,- Ale pamięta!, te nie mówi się pokrywa,
Mężczyzna - wykazuje większe skłonności 1 l,4{1-11.50: Codzienny Przegląd Prasy Polekiej. 21.00--21.f5: .,Wairuniki z.cLohy1wa111iia pic.a.cy - tylko kapeluszaiatryir.onjalne, ale bardzo się przedtem namy. lJ.50-11.55: Wiadomości bieżące.
.
wygł:ooi Ka.zimiie.m Jabłowsikj.
_ Zalety Jak gdzie Jety.„ - odpowiada fesłJ, wnim zdecyduje się na krok stan.owczy.
ll.57-12.05: Sygnał czasu z Wairezawy. Heinał 21.15-22.00: Koncert popularny w, wyik„ oclcie- lek. _ Jak pani' fest stare pudło, to to chyba
z Kraikowa.
111try P. R. pod dy.r. J. Ozłmińsk1ego ~ Jainusrz;
Jak wychować dziecko dziś urodzone?
Popł.aw&ki (ten.or).
.
Jest pokrywa.„
12,05_ 12 .3(): Konce1'1t zespołu &ailonowęgo HalliOch:nacza się Goo niezwykle bujną wy0bratny Adam~kiej-G!'o56mmowej.
.
22 00-22.30: Muzvk.a tain-ecrma z płyit.
~.";
n•ą, której Jednakże nJe należy hamować, gdyż 12.30:--12,33: Wiadomości meteC>1'1ologlllczo.e
22:a0-23.00. Muzyka taai.ecz.na z ~ab. „Poiloitja•'.
Wracały dwie kumoszki z rynku. Katda
"'o'.Jfr-by to wywrzeć wpływ ujemny na dalszy 12 33-12.55: D. c. m~yki sadooowed.
23.Q0-23.05: Wiadomości meteorolog>iczne dla chwali kupiony towar.
d - · •
,
t
12:55-13.0Q: Dziennik połuoo.iiowy,
komunikacji lotniczej i kom. policyjny.
1
ż
ł k Ił ?
rri-:wój dziec •a i z e.zorgamzowac Jego sys em 13 .00_ 15.25 : Przerwa.
.
_ Pani Slerdzielowska, co te pan up a .„
23 05_ 23 .30 : Da:lsa;y cja,i! muzyk,j taaieoz.nej z ka·
•"·Twl>~vy. Najlepiej dać mu ołówek i p.apier - 15.25- 15.30. Wiadomości o ebporcie polskim. · baretu „Polonij·a".
•
. A ogórki, droga pani„ Niech pani patrzy
1 dute- Na kilo weszły tylko cztery sztu„;c~haj pjsze i rysuje wszystko, czego zaprag. 15.30-15.40: Komuni1kat Izby Przemysłowo-Han, Jakle
·• 'E": w ten sposób może się z powodzeniem wy.
dlowej w Łodzi.
J~-;-y RoAUDYCJE ZAGRANICZNE.
kf15.40-16.10: Recjtal for~e-piainowy ~·~
O ·d
l
:.:: ·' rw <J-5 jego ekspansja psychiczna.
senbe!'g-SchindleroweJ.
.
17.25. Moskwa (Stal.in). „Borys o u_ Phi.„ - odp~wiada lekcewatąco pan
N:ez:lr.lność zastosowania się do warunków !6.1~16.40: Trainsmisja &łuchowiska dla dzieqt
now" _ opera Mussorgskiego.
Slerdzlejowska. - To moJe są większe„. Mole
0
; i- t;·zeb życiowych,
nieumiejętność skupienia
p. t. ,,Panna z m!l!krą głową" - podług Kor- 19.30. Budapeszt. ,,Kradna Uśmiechu",- ogórki tylko trzy wchodzą na pól tuzina.„
·, na najbliż~.zych zadaniach oraz skłonność do
nela MaikU&Zyńsldego.
operetka Lehara (tr. z Opery). ·
*•~
16.40-16.55: Muzyka z płyt.
- ~e~ady to najważniejsze wady takiego 16.55-17.50: KOl!lceri muzyilci iaizzowe:j z .teatru 20.05.\Viedeń. Koncert symfon.
że Papkin to łed I nlcpod - wiedzą o tem
·' :J icka. Ponieważ jego · system nerwowy jest
- „Cygain.erja" 1>0<1 dyir. Zdz. Gór.zyńsk1e~
21.10. poste Parisien. ,•Pa'll'st" - opera wszyscy. Nallepiel wie o tem Jego szef, który
,, ~il.miernie aktywny - należy ie przyuczać do 17.50-18.()(l: Repertuaa- teaitrów i komun! ty
Goonoda.
stracił wreszcie cierpliwość I powiada do sweł6dzkie.
:-: ·okoju i regularnego snu.
18.00-18.20:
Pogaiwędika p. t. „o dizrlied.zlomości 21.15, Daventry. K oncert symfon.
go buchaltera:
wśród kwiaJtów" _ .wygłosi prof• .Skiailińska.
- Panie Papkin, weź się pan !ut nareszcie
DNIA 21 MARCA URODZILI SIĘ:
do roboty!.„ Skończ pan Już ten blłansl„. DlaJohann Sebastian Bach - genjalny muzyk;
czego pan taki leniuch?„. Czy pan myśli, te fa
· w ięti- Teresa d• Avi1a karmelitka; Benito
mam
pieniądze do wyrzucenia? •• Dlaczego pan
.h:;.icez - b. Prezydent Meksyku; sir Anthony
siedzi całeml dniami i patrzy wprost przed sieV<'ll Dyck - znakomity malarz;
bie? IJan Starża I>Lierżbicld.

I -

I

w

II

4:3

l

4

nam• •o•

„~„. . ,. .,

Kasiarz

Skrzyński
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LEKARZ-DENTYSTA

11-

3

w domu przy ulicy

Gdańskiei

-

37

tel. 232-55
od t - 7 w lecznicy

Piotrkowska 294
(przy Górnym Rynku).
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zrobiła mętowi dziką awanturę.

sobie cios w gardło .

dłuższego czasu grasował
Cieszyńskim

na

Sląsku

TEATR MIEJSKI.
pwe·dstawienie po cenach
BielskO, 21 marca. ' szkodzili mu w .tern, jednak Skrzyński znaicz.nie
od 40 g·roszy do zł. 3.60.
Daina bęclzi~e powodzeni.owa rewe~acja Devwl~
Wla dze czeskie dostarczvłv wczo-f zranil się.
·
.
Towaris<z,oz", która w dalszym ciągu stainowi
raj do komisarjatu policji w żvwcu zaDopiero P? opatrzeniu go orzepro- nie&ła.bnącą
aJtra.kcję Łodzi.
.
wodowego kasiarza, Alojzeg;o Skrzyń- wadzono kontrontację.
Jutro, w czwartek, premjera eatyryozneJ komed)j głośnego Hasenclevera „Pan z . towarzyskiego.
Grasował on przez dłuższv czas na BAJKA DLA DZIECI w TEATRZE MIEJSKIM. stwa", w reżys-erj.i Henryka Szdetyńsik1ego.
terenie Śląska Cieszyńskiei?;O i do PolRównież i w bieżącą niiedzblę 0 godzinie TEATR „ROZJ\'IAITOŚCI" (Cegielniana ~7).
ski sprowadzony został celem odbycia 12-ej w południe zejdą wszystkie gNeczne dizieDziś i dni następnych o godz. 8.45 w1ecz.
ko .nfrontacJ·1·, W pewne]· chwili, gdy ci w Teaitrze M.ieijsldm, gd.z.i.e wysfawi•ona ?~- komedia !ijuzyczna amerykańskiego kompo~ydziie weeoła urol.imaicona mnósitwem cz.aTodz1e1· tora Yemensa p. t. „No. no, Nanette", w rezyzdjęto mu kajdanki, Skrzyński d~by ł Z skiiCh efektów i feeTij01wych wsitaiwek ba;ka serii Mariana Domosławskiego.
kieszeni noża i usiłował ooderznąć SO· CoUodi'ego ,,Pinokmo"
Ciem.y ~ od
Wspaniały balet. Girlsy i boye. Orkiestra
błe gardło. Wywiadowcy policji prze- 35 jr. d.o u. 2.30.
• pod kierownictwem dY!l'. T. Rydera.
Dzlś,

0

F. KOPCIOWSKA
przyjmuje:
od

od

zadał
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11
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Napisał

JERZY BPiK

:mlOWiU stało?,,, E, fąly ma.sz cią· I
Igle
k • d ł
h ..Jo
W llOSlle "
b I
k
W alk
t ' im razie 00 ogo mogą yć ! . Pani Łayiiiń~ka mac ·n-,....a rę ą 1 u a a
'-.
ku stały piękne mimozy, do którx.ch
! s~ę d'.o. syip~1i.. ~umero"."Y z.a:pu:kał d<>
.
.
te kwi.~ty?„ ·
przyczepiona byta kartka z naoisem:
SpOiJrzał na Felk~~ kt;or~ ~okiwał ~ło; dlr~w1 1 omruimił, ze dwrui panowie cze·
_ Od teJ·, która cie kocha i kocha.ć
. wą. p ..kgdyby domyshł się J'UZ, kto mogił :, ka1 ą n.a dole.
t ni "
I
t.. ł
" J
0
d
b
n e przes a e
l Pajeohaili do „ aizy . an r>Y w CU·
yć ofiaro awcą„.
d l"k
· ł
„.
.
J
1
- W .każdym razie - rzekła Wa.n· j; downym humorze. Feilek pozostał tytlko
an. Je~zc~ ,ra~ spoJrz~ na e a-!
do pierwszej. Po pr.zyigodaoh katowiicprzysłała ci je kobieta...
1 da tne kwiec161' i usmiechnął sie...
1
- Prawdopod01_bnk„ Ale nie W1iem. kich, slusz.n.,i e n. ale.zał mu &ię odi.pocz.y, - Dobra, k. ochana Wa. nda -. pomy-1
N ie warto zastanawt.ać nek. W·róc1ł waęc do d.oimu„. W ied·ZJJał ,
k
s 1a ł . - Sk rycie marzY. c1ą:g1e Jeszcze OJ' to.„ resztą„
że ~tóraiś z ipra'.. że mlodi;i mruj.ą s01bie wiele do powiedze
Mo,żliwe,
mnie ... Jest to pewnie znak, że wkrótce się nad tem.„
nfa i nie chciał iim przeszkadzać„,
się zebaczymy ... A może jest .iuż tutaj!' cownk„ One są bardzo uprzejme.·. .
Po odejściu Felka, przy stoHku za•
i przed przyjściem przysłała mi kwia- - - Nie przy.pusz.cz,aun jedrnak, aiby
... Wanda
n.astr.r..:
sent"'111entalny
""an"""ał
daleko
tak
do
suwały
swą
uprz<>i1mość
ty?. ...
u.i
r··
vn
J:''
.J:'~
~1
stała ~ię nerwowa„. Ni z t*, ni z o~· W każdym razie ten anonimowy pre I idącej poufałości.„
--: Może mas.z rac~ę.„ .aile„. - zagryzł ~o .wybuchała ~~echem.„ .W~.z.ystko ąą
zent wprawił go w dobry humor... Kwia j
••
. sm1eszył1o... P1arusta, wyc~aqący. 'PO
ty to pi•»kna rzecz ... Zwłaszcza ńlimo- l wairlt. :- Zostawmy to„.
kr _.dl k-·1--- 1
l k
ł
.J
I
v
.
dryigi .n.a swem. z~1e, ~. awiJ:'!U')ąaiuiz woni .i;a o· ai.a.
wywiązuje się pełna tra~iicznego na.pięcia zy ... I zwlaszcza otrzY'lllane od kobie- 1
rzekł prooz,ę za- cy między stolikami, czerwony bad.<mik
- Anidrze.Ju walka o tytuł i fortunę hrabiowską. Zawid-z· ty ... A co najważniersza od kobiety któ l
•
•pod sufitem„.
' - i brać te kwiaty!
kiemu pomaga w tei wa.lee ie.~~ ~ochanka rą się bardzo kocha."..
Wa111do .. - meJd Wireszote Jan,
..11 _ Nie! _ zaop·onoiwaita Wanida.
. .
.
Jana Sołowereclrn, zw~na. Ks1ęzn:11C~ką Cy.
wol•
1.kl
.
,'
. "eh
.
.
Jan pochylił głowę nad zwm1ętemi
~ańską. słynącą ze ewe1 mepospohte1 urodysrląc saę na s.PO'""I - Jesteś .teraz
eh Proozę cię, me wyrzuca1 1 ...
wd h t • d
Bardzo wielu mężczyzn ooebrało sobie ży- I' tk 1.
·
żeby wy· na„. Czy m01gę cię o coś Zialpytać?Jan dał znak lokaijowi
yc ~ . CU owny zapa '
cie lub złamało swą karierę ... W jej mista.r· 1 IS .am ·:·
Zaczęła się znowu śmiać„.
szedł.
ne &'.dla wpadł również Chudzik, który za· ' upaJał się oszatam1aJącą WOnlśl···
- Zapytać?„. Ha ...ha-hail... Zapytał
_ Dl.aczego nie chcesz, żehym się po
W tej chwili za oknami rozległ się!
~ochał się.~ niej do szaleflstwa, poświę.ca,_
' !„ Ha '"IDaSluobam aę
I
·
· ? „.
· h c1a
1.. ł
· ·
narzeczo.ną - Stefcię„. szum na d']'ez· d zaiącego
Ji\C dla nie1 swą
zawsze„„
mozna
tego wiec
mo t oru„. M aszy- I Ziuy
Keężnczka odtrąca go iedn<łk od sebie.
wkońc.u
&ię
staw.at
- To nie ies.t wieoh~ć,„ T~ .mimozy hal„. - . Jei śmiech
Po wielu przygodach Chudzilk uzyskuj~ na zatrzymała si~ pr~ed pałacvkie:n.„ j
w końcu tytuł hrabiowski, lecz tego sa;ne-1 Jan wyczuł, kto s1edz1at w tern aucie„. ·są' bardzo łacL111e.„ I. mus.iała ci 1e przy- de111erwuJący.
- Wando„. Czy„. możemy teraz !'OZ
Wciągnął futro i wybiegł do ogrodu. ' słać kobieta, znaijąca się na subtelnoś·
go dnia znajdują go martwego w i>okoju ho·
()d.....t.---~- kie
życie raz~?„.
począć
baT·
cię„
brame ... Zamaja- ciach duszy„. Kobieta, która
**
telowym.
1Oddźwierny otworzył
'IJllalW1llllCl
$p0Wamlała„.
OcLra:ZIU
.
. •
dzo koc~a„.
Mimęło 15 lat. laś po tajemniczej śmier- i czyta jakaś postać niewieścia„.
.
,
hsze<k„
.
.
taJuei.„
znam
Nie.
..
Patrzy
bliżej„.
odchodzi
Jan
I
wiel:
spadkobiercą
ci oica został jedynym
B~o. cioho„. Baroz? ci.oho.„ Tylco
~ Kw1a:ty .te ~ą. dowodem, ze Jednak
·
WP d 1 .
kiej fortuny .. ~est w .d~da·!ku przystojny 11
smętme;J łkały skrzypk1„.
kob1efa ta.ka 1stn.ieie.„
.
an. a'.":
-. zdobył r6wmez ~ytuł 1~zyme;a. Na ma.ska· .
Podniosła głowę.„ Wyczyitał W6zyst·
- Czy nie uwa,żasz, że ~święcamy
Rzuca się JeJ w. ram!ona... Wand.a
radzie spoty~a mespodz• e:w~n~ zawsze 1esz-1
z jej zamglonych oczu„ •
ko
uwaigi...
i
czasu
wiele
zibyt
jednak
jej
Catu1e
ściskać...
się
Pozwala
płacze„.
,
Księz~iczkę.
cze ~1ękną. 1 kus~ą.c:i.
W~ d o„. .
t ·
W da
ł
.J
M 0 ,·
na to pozwala...
I
ją„.
~1zy~m
. r,1e mnze o _,iei zapo~me~..
. .
smu me
.ze.„. - oapar a . an
.
.
. .
n:awszy sobie Jednak. ile udręki zmósl:
P1'7yc1snąt do u~t J0J rączkę „.
Aby Ją mec? rozerwac,. Jan zapropo- Mo~e Jednak wstąp.1mv na. chw1n.rzez nią .je~o. ojcie~. ~ostanowila zemśc!ć
- Czy bardzo 1Jesteś &.Zczęśhwa?.„
~1ę n~ Ks1ę~mczce 1 .me zwracać ~a mą lę do pokoiu? - rozlega się mesk1 głos. · nował spędzem.e reszty Wleczoru w lokalu. Wanda, mimo zmęczenia, z.godziła Czy czujesz jak mi serce bi.ie?._ Jan obejrzał sie
za.dneJ. 1n".ag1„ Jed~a~z~ pewne~o dma d<>-\
C · b' ·
-...1- -"T
· d h
· Ud ł
·
.
•
w1aduie s i ę, ze Ks1ęzmczka pos ada przedZW)ę iet:e
alk.„ -;- .VU!pana, a a się o ote:
Pelek!... Dawaj pyska, przyJa- · się na tę_ propozyc1ę.
śmiertny list jego ojca. Udaje się d<> niej po
ów li~t. lecz ?na .wyznaje mu .swą miloś~ cielu ! „. Nigdy ci tej przysługi nie za- i lu, ':"' kforym z.amsfalowała swą matkę 1 twego serca„. l 1es2'X!Ze coś„ . .ziaipaoh m1mo.zym
chłopi _I gdzie przechowywała swe rzeczy.
i oś.w_1ad~za .. i:e ~1e odda mu listu, dopóki pomnę 1 Dzie!l!ly z c'ebie
Jak cię wzwą{? . . .,. ., za:interesowi&! . - ZrozumiaL Zamilkł.
d ....
. : 1k
....
' ip
on JeJ rowniez nie pokocha.
worze, fa się .Pai1li La.pińska.-:- _Czy był wziglę-: ·- Skrzypce ciągle z.awodziły żałośnie.„
na.
. Jan odr~uca. stano"".czo te myśl. parrue- rzepraszai;i c.ięi ze ta
· ć 0 t:l~'!.;:~r"bG •
,,,__
N'
?
·
'e1ib'
A1e taki jestem d
l was przyimuJe ...
taia.c o zlozonei przysiędze.
yuu„.the m<>~z zaipomme
• :L· Ksieżniczka, d<>prowadzona do rozpaczy sz,częśliwy, że was tu wreszcie widzę ... I ie m ciB ~e.J uprzeimy "c11p'" • cL . 1
o GW'le 2lla a OD'U· , 11l11Ill<>Zac „.
aPUZO„. d '
.
.
jego obojętnością, wysyła do niego pożegI - Nie„. ~owiedz.„ Kto ci 1e przy·
.
.
nalny list i nikt nie wie co się z nią stało. 1 Wes~h do. pałacyku. l!derzvło ich 0 • łjętnie.
- To dobrze„. Teraz musLSz się go . słał?.„ Kto etę taik bardzo kooha ?„.
Podczas swego pobytu w Londynie Jan I raz m1te ciepło, buchaJące z kaloryfe-,
1
- Nie wiem, Wando ...
trzymać„. ' Pamiiętaj„. Nie mamy już Lu- 1
spotkał dawnego przyjaciela swego ojca, rów.
- Czy mówisz szczerze?
Wanda jest rumiana i podniecona. cjana.„ Jeżeli Jaś odwróci się od nas
ukrywające.go się pod ~seud_onimem „Gar.„
Taik „„
'
k
b
.
h
.
nk
·h
1·
.
.
d
l
R
Garbusek.
taiemmczy
ow
jest
Kim
husek"
ozg ą a się po p1ę."'ny1,; P OJac . - · zostamemy na r-u u.„
nikt nie wie.
- A g~y się dowiesz, powiesz mi?„
-. Nieoh się ~.a.ima .~i~ dbawia„. ~
Nieraz wyratował on już Chudzika. z Jest skromnie odziana, ale ładnie wy- Po·wletll .. „
przecie trochę bizute111, Ja.ką poz.ostawił
c : ężkiej opresji. Jan prosi go, aby przyoyl gląda„.
Rozjaiśniła &ię jej smutna twairzycz·
mam-0gł.a:bym
Ewentuailrue
Lucjan.„
mi
przygoswych
o
opowiada
Felek
znaletrupa
z_agadkę
wyświetli!
i
do Polski
ka„. - Chodź„. :-- rzekta, ciągnąc go
.
. .
. , dach„. Jan słucha z zaciekawieniem i leźć prac~ „, .
zionegn w czterech walizkach.i. _
- Łatwo się mowi.„ Gd')"by n·1e Lu· za rękę - Zatanczymy tango.„ P11erw·
. Ga.rbusek. Pk~:ybywa bdo ,Po ski. lecz mk. zerika co chwilę na Wande... Ona uh
t
sąd
B dź
d
· I',_ .
·
, .
,
me wie w ia 1~m prze ra .• 1u.
.
sze ango po ~aręc~yn·~~ . _,
zigmę. ~oysr:iy .awin~„ . ~ · ro~.
CJan,
szczęshPodrzas odwie<lzin dawnego domu, w smieoeha się do niego... Jest
I przy1gnęl.1 do siebie w rytm ~O')m~ną, ~1mdz:iru„ Ni~ zapom.ma;i, ze J~ ~e.st
którym mieszka!; Jan nawiązuje przerwaną wa...
- . Słowem, że prz-epędziłeś tych to- hra<b1ą„. I przec11e tęsknił.as cLo niego! ..•
zr.aiomość z Falkiem, który by! towarzy.
----191:-.- - ·
)
szem jego zabaw diieciecych: Jan mianuje trów na cztery wiatry!...
Felka „oscbistym sekretarzem". Od pewne_ A cóż. miałem poczać ! ? ... Żałuję
g·J czasu prześladuje Jana pewien tajemni·
tylko, 'że nie wipakowatem ich do ciuczy żebrak, którego Felek ma wYśledzić.
Rozdział sto dziewięćdziesiąty szó.s ty
Sekretarka Jana w biurze jest również PV. !.„ Ale pócies'.larn Si" że prędzej czy
""'
jeg:o towarzyszka z lat dawnych - Wanda
tao 1 ł1ska. którą Jan kochał jeszcze. gdy był później i tak wpadną w ręce oolicji...
_ No, Wanda? ...-za;e,,,:tał się Jan,
m~lym chłopcem. Wanda nie ma śmiałości,
by sprrnfalić sie z hrabią, którego znala Je- zhliżając się do niej. _ A iak ty się
Było bo w pocz,ątkaoh lutego. Z ok·
Zawidzki przez killka dni trwał wf
?
.
szcze z poddasza. Podczas nieobecności Jagorączce. Lekarze wykluczyli możliwość · n.a widiac był(' Ślllie~ na dachac-h sąsied·
n,,; wydalono Wandę z biura, a na jej miej- CZUJesz · ···
- Doskonale.„ - oi:iparła. - Tyl- dżumy, czy jaJdeijkolwiek innej nie'bez- nioh domów. śnie.żin.a. białość za.lewaJa,
sce przyjęto Marychnę Przecławską.
nie wierzy mi się, że LucJan już nie piecznęj choroby. Przewieziono go do zd3. się, również cały pokój si;pHa:lny ...
ko
ona
lecz
Jan stara! się odszukać Wandę.
ył
v. ł
·
k
k
·
·
ma nadem .n<> żadneJ· wfadzv...
wyprowadziła się z dawnego mieszkania.
poraz pierwszy oczy
~ro otworz
miasta samt.arną a.ret ą i tam umiesz.
..
O L" . .
J:ik sie okazało. Wanda wraz ze swa
UCJame zapommJ.„ - pocie- czono w sz:pitaJlu. Jana w diadszym ciągu i rozejrzał się dokoła.„ Księżniczka &ie·
starą matką i narzeczonym, Lucianem, przedziała przy łóż·kiu ZE! spus7croną głową.
On jut nie i~··t dla nas czuwała przy jego łóżku.
niosła ~'e do Katowic, gdzie Lucian wYnaial sz:il ją Jan. T·rochę
szepnął. - Siiostro„. . Odnaila·zł w:resz.cie swe właściwe po·
dla nich pnkói w eleganckim hotelu. Matka gr0źny...
-awia wody.„
W tej chwil.i Felek wvszedł z ga- wołaini.e. Pielęgnowanie ohorertn
Wandę. żeby wYszla zamąż za
namaw:a którego
~r
&"
uważa za przyzwoitego
. Lucjana
Dała mu wodę z winem. Wypi•ł kiJka
binetu i pozostawił uchvlone drzwi, Io jej uczucie ul.gi... Cieripienia pac;jen·
ch!op-:<1.
Wa:ida pokryjomu marzy Jeszcze o Janie, przez które widać byiło kwiaty na tów kazały jej Mpomnieć o właS1I1ych haust.ów, potem odetchnął z ulgą.
- Gdzie jestem, siostro?.„ - z.a1pycierpieniach.
dawnvm Ja3iu„. Lucjan zasypuje ią preun- biurku„.
• ta.I, ro.,.,gląd..,,;.ąc się ,dokoła.
..L!
wid zki.fi =em
ł
C
przyJan,
Dzi·ę1- ..u, ci· ... _ rze,·ł
__
wraz
niel
do
przybywa
dnia
Ptwnego
tami
-1
""
l
,a
pr-zy
a
zuw.a
·I\.
'l\.u,.,..
ze swym; dwoma kolegami - Kazikiem I
- W szip~talu„. rPoozę dużo nie mónocą. -Chory przewrużnie ~ł. Od czasu
Flurldem - poczem wszyscy we czworo pomniawszy sobie piękiny prezent.
_ Proszę„. _ odparła Wanda. __ do· czaisiu wilew.ałia mu przez zadlśnięte wić„ Lekarz zaibronił...
uc!ają sie do tlytom1a, gdzie Lucjan miał się
Dobrze.„ Czy siostra
W s~iitaitu.„
· ne 6r<n~
1 1-Lkr.n.n
b. kilka
· kuj esz.? ..
· d zie
ł ś · ·
posadę. stoi na czele fA·1
o
mej
wystarać dlasię,
""'"'
e;iutrstwa, zaip'llSll
~"'e
·
zę y
t e w a c1w1e za co .mt
że Lucjan
Okazało
przez cały cz.as? ..•
mną
się
opiekowała
za~który
przez doktora Miisieckiego,
- Za ~iaty ... Sliczny prezent...
szalki przemytniczej, która w nocy wybra·
- Tak„.
I wskazał n.a biurko w drugim pokQju dał do s'ZfPitala miiejskiego. W nocy kŁala się z Bytom!a do Katowic.
- Dziiękuję siostrze ha.rdzo„. Siostra
w.anoda podniosła się. Weszła d() ga- daia się więc na kanapce, stojącej w pow Bytomiu Wainda poznaije młodego tain·
knń..1 S7.:pi1ailnym i ta:k zas'\l!niiała. A zm- urartowała mi zy·cie„.
• · •
z którym naiwią· b'tne tU. J an 1· F e 1e k U d'"'l'1 się
cerza, Henryka Maidana,
""'
~,~
za mą„
zuje s·erdeczną nić pNyjatni„.
Za kwiaty?„. --- powtórzyła w z.a na, po kacpieH czuła się Zlll<>Wlll r.zeika i . Ohci~ł z_oibaczyć jej twarz, lecz ona
Lucjan mści się w ten sposób, :że podciągle S1edziała za spuszczoną gtową. rzuca Majdanowi szpiegowskie papiery, myślenitJ, pr:ryglądając się pięknym mi- zdolna do dalszej praicy.
Długo przyipaitryw.ała &ię Zawidzkie· Był jeszcze ba1"d:zo słaiby, ?rzymknął
za które Majdan skazany Z<Jstaje na mozom.
Jan spajrzait na n1ą zdumio.ny. Felek mu, gdy leżał z z.amkniętemi <>ezyma i ~ęc oczy i odpoczywał tak, upaijrując
śmiK~Teżniczka wstępuje do klasztoru jako
spiecZoO!Oemi wair.gami.. Jakże się Zfn!ie- się p<>~acającą falą zdrowia.„ Co chwi
wzruszył ramion.ami.
.. Siorra Teresa''.
Wanda wycio.gnęła ka,rt.kę. Przeczy- ni~ w ciągu. tych piętn.asbu lat!... Póki lę otwierał oczy.„ Poznawał.a ich dawnv
Lu:ian : Kazik chcą wciągnąć do zasadzki Felka, który ich szpieguje, lecz im tała napis. Twa:rz jei ściągnęła się n,a.gle j miał zamk.męte oczy, me mogła należy- blask„.
usta skrzywiły się ż.te.kka, jakgdyby za . cie określić zmiailly jego wyglądu.
się to nie udał<>.
I W kHika dni po przejściu do miejskie
Felek je<lnego z i.:h kompanów. niejakie- chwilę miał.a 6ię rozpłakać.
Dalszy ciąg
_Więc to nie jest prezent od ciebie? go s~tala, gorączka opa.dła. Zawidzki
go Wogzale. uwięził w szopie.
.
l ~-- ~ .
lłr~fa~nia fan znalazł ua siwnn .zae.}'!la.ł Jaa.

STRESZCZENl.E POCZATI<lJ POWIESCJ.
Józef Chudzik był bezrobotnym. Pew·
nego dnia, ~dy siedział przed dworcem, jego ukochany synek. Jaś,. przyniósł mu zna·
leL<ony kwit bagażowy. Na pods·tawie tego
kwi,tu Chudzik odbiera walizkę, w której
znajduje poćwiartowane części zwłok ludz·
kich. Tego samego dnia Chudzik oowiadu·
je się, że iest synem hrabiego, gdyż jako
niemowlę zamieniony zoetał w klinke me
może iednak nar~ie wyd06tać naa;wiska
swego ojca.
się pozbyć upiornej wa.lw, Chu·
ią. lecz mimo to posądzają
podrzuca
dzik Chcąc
go o zamordowanie hrabiego Burskie~o. iego rzekomego oica. Sprawa oparła się. sąd
i tylko dzięki pomocy tajemniczego GarbuPo wyiściu
z06tał zwolniony.
Chudzik Chudzik
ska wolność
dowiedział się, że ojna
cem jego ies·t hrabia Strzyga-Topo·rski, któ·
ry uważał dotychczae za swego syna Karola Zawi.dzkiego. wielkj.ego awa.ntumika i
hultaja. Między Zawidzkim a Chudzikiem

odrzekła,
Nie„. I
- Tak, proszę pana, kwiatv._
Wszedł do swego gabinetu. Na oiur- : pow01lnym ruchem głowy.
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Gospodarz zgwałcił 4-letnią córeczk~
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Niesłychana w dziejach krymłnalłstykł zbrodnia pod Krzemieńcem.
Tłum usiłował dokonać nad zwyrodnialcem samosądu

!ei

=

=

~ulow~ry art~~t~nn~·' .„ ·i

~-~-·
ręcznej roboty
LILI HIRSZMAN ~=

Krzemieniec, 2i marca poruszona do głębi ohydnym tym wy- nieclcim, zamknął się ze swoją cztero· _-. ' przeprowadziła się Dll ul.
letnią córeczką Walentyną, w izbie sy·
Niezwykła zbrodni.a dokona·n a zosta- pad:kiem.
Andrzeja 27, 3 piętro,front
dokonał na niei gwałtu. 5
Włodzimier.z Szyszkowski, gospodarz pialnej, gdzie
ła w jedne,j z okolicznych wsi Krzemień
Tel 143 21
-::
ca, przeąmując grozą ludność okoliczną, ze wsi Lipiszó\vka, w ;powiecie krzemie Nieszczęśliwe dziecko zacho·rowało.
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lO•letn•1ego starca·
':amordowa11•
BU=-ndyc·1
U
..· z
za sprawcami zbrodni
Energiczny
pościg

Krak6wi, 21 mal'ICa.

która od
rą,k tłumu wyrwała go policia,
j
do Krumień:ca,

LóDZKIE TEATRY POPULARNI:
(Ogrodowa 18).
W dniu 4zislejszym i iutrzeiszym nieodwo· • ·
d
tał
,ęd ·
5 zie Z? 8
dana będzie o godz. a.an
ostatni
raz
po
! lalnie
osa zon~ W. więziiemu.
Besbjalska _z;brodn1a Jest sze,roko ko· J wiecz. operetka w 4 a~tach I:dwarda Ktinnecke
p. t. „Szczęśliwej podróży",
starca. Następnie bandyci siplądrowali mentowana przez ludno·ść.
całe mieszkanie i zrahowa1i 3000 zł. go
tówką, poczem zbiegli z łupean, niezau·
Ulfllllllllllllliilliniiliiiiiiil1
Dolrtór
ważeni przez nikogo.
• Ohydny mord wykryty· został dopie
ro rpo powrocie domowników starca. Za·
wiadomiony o odkryciu naibliżis.zy poste
Choroby •k6rne
runek polic.ji państwowej wdrożył na· -cuó'Roov"'WE"\\,-NfTRZNE
Za pi 1mi cle
I weneryczne
swe "Clzit•cl 4o
tychmia<st dochodzenie.

wiozła go natychmiast

Komenda wojewódzka polic.ji pań·
stwowej w Krak·owie została zaalarmo·
wana meldunkiem o potwornej rorodni,
jaka miała miejsce w Kaninie, powiatu
limanowskiego.
We wsi tej mieszka<t we własnym
domu wraz z !'lodzdną 70-letni rolnik,
Jan Stypuła. Stairze·c należał do za·
mo.żnie,jszych go$J>~n:taTZy g·mLnYi opowia • • • • • • • • • • • • • • dano o nii:m, · że przeehowuie w dio'm u
Nocy dds~ejszej dyżuruią na&tępujące ~pte· Tel. 232-55.

Al.

KDPCiowski Iff. SZUMACHER

·Gdańska

większą ilość

ki: Sukc. M.

gotówki.

Onegda.j przed południem, gdy stary
Styipuła by! sam w domu, włamali
si.ę do iziby bandyci, którzy zamOrdowali

.„

37

przyjmuje 7-S wieczór.

Ka~elI'kliiewiom {Zgiernka Nr. 54),

„ ....„ ......... Ia.
CENY MIEJSC: I seans 54 i 85 ,r„
nast. III 85 gr„ II 1.09, I 1.ao.

56
PIOTRKOWSKA
tel. 148·62

Wkrótce I

ów
wis
rez
a
ara
Mankiewiczówna
Dff)sza -·Walter -Sielański -~

w roll

nf ówn.
3

Cegielniana 15.
TELEP. 149-07.
Przyjmuje od 8-11 rano I od 4-8
wie-cz„ w niedz i święta od 9-l·ef.
DR. MED.

L. NITECKI

SPEC. CHOROB SKORNYCH WENERYCZNYCH I MOCZOPLCIOWYCH
NAWROT 32. Tel. 21a-1a
PrzyJmuJe od 8-10 rano I od 5-9 w.
W nie(iz. I świeta od 9-12 w 1101.
,__

__

--'-~--~~~~-

Dr. med.

H~ KłilGZkO\VB
położnictwo

Tekst I klisze
zaatnetone

Potrkowska 99.
przyjmuje codziennie od 10-12
ł 5-8 wiecz.
CENY LECZNICOWE

. Spec. chorób •k6rnych, wene·
rycznych I moczopłclowsrch

-

od 9-11

Pl. Jakobson

li

H. ZELICKI

„Oświatowy" •kż~;~~~t:i:~:b~:ce.-

Wodny Rynek 44. Dolazd tramw. 6110 uodz, przy.Jęć 3-~telefon ~~--~!
DOKT6R
Od wtorku, dn. :?O marca i dni następ·
nych wielki 1> od w 61 ny program:
1

Zywot cu da i.m~ka Wołkowyski

I
ehrys Usa

„.

W ZAI<LADZIE fRYZJERSKIM

Pilm, który katdy powinien
be z wzg 1 e ~n ie zobaczyć

M. KUPKA.

Południowa 12.

SALON MĘSKI:
15 gr.
uolenle z kol.
ao gr.
StriZ1Yżenie .
Strzyżenie i golenie 40 „
20 „
Strzyż. chłopca
20 ir.
Mycie głowy
20 gr.
Masaż

Cegielniana Ne 4,

telefon 218·90.
chor. wenerJ'Czne, moczopłciowe
I skórne
Przyjmuj od 9-l I ~-9
W NlfDZlfLf I SWlł!T A OD OO·

Ul I ii1„ lR~~i!iYi~Wt

DAMSKO·MĘSKIM

róa Plłsodskteuo

SALON DAMSKI:
40 gr.
Strzyżenie uczenie 25 „
80 gr,
Ondulacja
Ondulacja z strzyż. LOO gr.
Ondulacja· wodna
D-ra Sterlinga 22
z myciem 1.50 gr.
.
(N.-Targowa) tel. 174-42.
40-30 gr.
Manicure
AKUMULATORY laduje, naiprawla. UW AGA: W piątki, soboty I święta ceny golenia 20 gr. Strzyżenie 40 gr.
·
Manicure 40 gr.
·
Radio pr~erabia na elektryczne. Bateirje 120 v. zł. 11.90 W1J>rost :i fabryki Salon damski I męski zostają prowa 1zone przez: naJiepsze siły fachowe.
0BSLUGA PIERWSZORZĘDNA.
U
Piotrkowska 79, w podwórzu.
· CHIRURO
SPEC. CHIRUROJA KOSTNA
(Z!~mania kości i zwichnięcia)

Doktór

•.••••••
„
KONKURENCJA

(-) HENRYK DYUON, ut. Zamenhota 4.

w.,„••••••••••••••

DR. Mim.

tel. 246·09.

4-8
od_
--- - ;;o.2
_ ..w.
___
_...,_.._ _„Przvim.

1

t.ódt, 26 kwłotmia 1933 r.

Cegielniana Nt 7
święta

Zgierska. 11,

ortopedyczne
Specjalne lecznicze bandaże
gumowe mojej metody usuwają radykalni·e najniebezpieczniejsze i naJzastarzalsze ruptury: u
mężczyzn, kobiet i dzieci bez operacji.
NA SKRZYWIENIEkręgoslupa przeciw tw<>rzeniu sle garbów i grużllcy kości lecznicze gor
sety ortopedyczne. Dla skrzywionych nóg, Plas·
kich i bolacych stóp, wkłady ortopedyczne. Sztuczne nogi i rece. Na obniżenie żołądka i ki·
szek lecznicze bandaże brzuszne oraz spec. bandaże na ruptury powrotne po o.peracji.
Zakład Ortopedyczny:

Na tem mleJscu wY1tatam mole serdeczne J)Odzl~kowanle W. P.
Dyr J RAPAPORTOWI, Spec. Ortoped. w Lod·zl pr·.zy ul. Wólcza!lska '10' za wstrzymanie mel ol>ustronnei l)rzex>ukHny mosznowe!, na
którą cle111iałem wlel·e lat oświadczam, że ban!laże J e~o metody umo:t
Jiwial• mi pracę, są precyzy!nlewyt.kon~ne I Jeste·m baird:zo zad·owolooy

H_J Lubicz
niedziele I

CHOR. KOBIECE I AKUSZERJA

PODZIĘl(OWANif.

2-30

telefon 141-32
Przyjmufe od g 8-10 12-2, 5-8

M. TAUBENHAUS

teł. 221•77
SO·letnla praktyka S pełna invarancła.
UWAOAI Od t września 1933 r. przyJmul.e tylko oa~blścłe: ybezt1le·
ezonych w Kasie Choryolł m. Łodzi przyimuje. Osobiste ziaw1enle się
chorych fest konieczne. CenY t>rzYstepne.

tel. 213-66

wyłącznie

DR. MiD.

Spec. Ortop. J. RAPAPORT ze Lwowa
Lódt, ul. W61czaóska Nr. 10, (front. Pa•r ter)

i choroby kobiece

Dr. med.

skórne I weneryczne
kobiety i dzieci
od 1 do a I od 7 do 11.el

Choroby
orivimuJe

Pomoc I skutek bez operac)ll!I
RUPTURY, iakoteż k<1łectwa nie
wolno zaniedbywać, gdyż skutki
dal życia ludzkiego sa bardzo
niebezpieczne. Ruptura staje sie
w1elką Jak głowa ludzka i spowodować może śmiertelne powik!anta kiszek.

LECZNICOW.E.

CENY
_,,_

Ceny mleJsc: I seans 54 I 85 gr„ nast.
TII m. 54 gr.. II m. 85 gr„ I m.-1.09.

ul. Piotrkowska 200
róg Pustel
Nr. tel. 194·03.

SpecJallsta chorób wenerycznych,
skórnych i moczopłciowych

_

Matki!

pół .... ł, 6-9 wiecz, w nieSuikc. J. Si!bkiewJiczia (Kopem&a 26), J. Zunde· ZAGUBIONY został kwit kaucyjny: z od 1° Idziele
I święta od 10-1
lew!ic:z.a (Plootr>kowska 25), S. Bojarsk.iieg,o i W.
Ceny lecznicowe.
&artia (Pll'Zej•ari:id 19), M. Lipca (P~oWISlk.a 193), Elektrowni Nr. 64195 z d. 21/7 1930 r.
Szymon L. Jachimowicz, Dworska 5. .....__ _ _ _ _ _ _ __. 'Jlllllllllllillllllllllllllllllll~
A. Rychtera i B. Łohody {11 LllStoąm:la 86).

Wkr6tcel

1

I

Poteżny dramat historyczny podług

Strzyżenie

nieśmiertelnego arcydzieła

HENRYKA SIENKIEWICZ A.
Początek przedstawień we wszystkie
dnie o iOdzinie l2-ei w poi.
PRACOWNIK fryzJers'ki na pomoc
'
ul Krakusa 13
·
·
ZAGINĄŁ czarny pQdpafa.ny piesek
„ratlerek". Odprowadzić za wynagrodzeniem, Hotel Savoy, Traugutta 6.

I

Pomorska Nr. 7
tel, 127·84
przyjmuje od 4-7-eJ.

---='--";..;;..;;;~-...;;;....;:-.:.....:..:,:--

DO WYDZl.ERŻA WIENIA d·Jmek o
dwu~h rokojach, kuchenk:i. przeclpokó.J
wr:iz z ogrodem owocowym w pięknt-i miejs,cowości letniskowej, d:liazd
trnmwajem aleksandrowskim, - Ct'ua
353 zł. rocinle. Wiadomoś~· ul. K;ii'1skiego 115, m. 12 w god:z. od, 5-8 w.

; efle~~~.! mar~ "!!!R~!P~~o~I~!!~~. ~~b!~!~! „~~.~~f~~~:::g7~:.~~:T"
1

I

. .~~stroJ Przed Walnem Zebraniem zwpelniających weszli pp, Jankowski,
P~ l I,. był b~rdzo „gorąc„·:. Już sam j Zagoździnski, Orłowski (Warsiutwn),
~ 1.dok na ~al~ ta·k nleocze,krwanego go· 1Ktlirzewski (Poznań) ł Pinkus (C1ęsto,
~:_c1a w św1ec1e !kolarskim, jaldm jest p. chowa.
budził t>ow~zechBra~ d.eiegata
. St!1tter i zbratanie si~ jego ·1.i d:ruglm
mowcą radcę Olchow1ozem :-- zapowia~ 1nie zdziwienie. Na trukich bowiem ~eqafo ostrą krytykę dotychczasowych ·

l

rządow w kolarstwie.
1

z. z.

wany. Kto wie bowiem, czy w razie <lal·
szel slabej działalności PZTK nie ziaj~
d::ue 'Potrzeba wkroczena przez Z. z. w
rze pragniemy, sytuacja się odmieni.
te st0isun:ki. A tnoże, oz;ego wszyscy_ucie
R· M.

z•J zd kl ubÓ\V ·ro boInIC• ZYC.h \V odz•I

I

W związku z art}'lkiułem p. i. „Buok„
Jey zdys:kwa'1ifiirnwany dożywotnie",
który u/kazał się w Ur. 67 z dnria 8 mar„
ca rb., prosimy z ·mocy .airt. 22 dekret[u
w przedtnlocie tymczasorwych przeptsów praSowYch o 1umiesi;czenie w najblliZ
szY,111 !fl1umerze ,•Expressu Wieczol'IIlegó
ILustrowanego" na tym samem miejsou1,
w którym zostal wrnieczczooy powotany
artYfkiul, oraz ta!kiemi czcioinlkamd, ja!ldeml został wydmkowa1ny, po111i.ższego

ła
· ".Przy głosowaniu na przewodniczą2
c:~o zebrania dal się _ Jui zauważyć po- l
""·.
.
U
dL· lał na dwa obozy, więks'lość była za l
s.prostowanta:
· Wubor nowgc:h •ładz R.S.K.O.
p . . J(unia,kiem, kandyd,atem Zarządu
'deilegait K1!. StJotit.
Nieprawdą Jes1,
.1
•
W 1 . .
w- . d . 1 ..ib ł 81 _'V 0 d 1
mmeJszośc za p. Koneckim· .
ruienm ustępUJąCego zarze.cu "Union . Towri'll!g" dloma,gał s'1ę na Walme zie.ę ou Y ę w ~ t' przy
. O szkodłlwoścł Płłttlactwa wspomi- .
pał w. swem sprawozdaniu Zarząd P. z. h~znym udziale d_elegat6w _doroczny sprawozdnąie. złoiyh pp. Jordan i Zatke nem Zehrainliu P. z. M. V.'Ytoczeinda diO:·.~~. mówiąc ro kilku sprawach osobi- ~Jazd klu~?w robotn1cz~&l.1 okręgu tótlz- poczem. rmt~vm~ła ~i.ę :ż~wa dyskusjl:lt ': chódzeinia dyscypl'iinarneigo przeciwko
r • której g,~o!i> ~E!_b~~ra~1. Ziude, Topeca. Do Ż. K M. r uO.rn:rainfa tegoż l(!l1Uibu za przY- .
sł-ych, ~rilę~·zy; poszczególnymi członka· kiego, z~zeszon.ych w R S: K. O.
, cz.yiniienie się do wJ'lkryOia: afery Buick„
Na z3azd p1zybył spec1alnie z _\\ar magalsL. nerlmsln 1 Fry~man.
m1. Dl!wme Jednak brzmia,l zaraz po 1.
leya, oraz• że wndoselk tein spotlkał. slię t
wrbr~m
~9
R„
zarządu
now~go
'
.
.
Do
,
.
,
Zw1ązk~
generalany,
sek;etarz
..
wy
sza
I
PZTK
sprawie
o
ustęp
t:em wszystlkiem
, RobotmczJ eh St~warzyszen Spo~to I L.ostal1. Sze'!'czyk, Słdbi,&skl, _ Zatke, ostrą odip.rawą ze stronY' wszystlklch 0 _
~, p. Erdwanem.
__ o dwu obozach. w prasie mówił na w~ch w Pols.~e dr •. .Jerzy Mich,. alowici.1 BłumstaJ.n~ M1~hał. ski, Dumak• Braunor, becn·y dt na zebra:nfiUJ delegatów 1 zostal
. _. jednogt.oiśniie .odrzuicony, a ivrawdą jest
. .
fu:i.E_ginesie , sprawy . '!?. , .E:·rdma·na ~ p. 1ktory wyg to.sil dtuz,szl'., referat_o. zada- .Frydma~ 1. RaJII~an:
~01m_si.e reWIZY!rtą tworzą. ~a~als~a natomias.t, że żtt.den talki wruoseik 1niie zoLange. -Słusznie jednak odpo\viedział mac~ robotniczych klu~ow SJ?Orołt"':lwych
ZJazd stal pod znakiem piątego ko~~ ~to1arsk1 -~ Iierke .. Do sądu kolezensk1e~ staI ZigłoS'zony i wOlbec tego. nie m6gl
~~ P-.. Sjatt~r, że w tej Sp•raw~e, jak w
~?-neJ in;neJ, panował w prasie zgodny gresu ZRSS w Katowlcac~ i igrzysk hp go weszh .. ?z\~atcbard, Duniak, Clry.n być poddany . pod głosowain1ie. o~az, że
spra:wa p, Buiakleya została ipodlmes!,Oitla
P'p~}~d, z~ g:pirawa _PZTK _ Erdman cowych w Pradl\e, którem1 to sprawam1 b~um, Berhnsk1 i Klombka.
1p, Do. chę, członka W. K. S. „Leprzez
- zahnowano się bardzo obszernie.
kołrlprom1towała kolarstwo.
gja'\ Warszawa• !kt6iry p011U'SZY'ł kweNle'-kolarze kfytykowalt działałstję roz.głoszenfa :te szik?d\ą .dlla sportu
H!}ŚĆ PZTI;(. a.ni ~owiem p •. S~atter, ani
tej sprawY, przed zakQnczernem posteI'
~. ,QlchoW\CZ 1 M1chalowsk1 me są wJaK·oml1sj[ Dyscyip!liinal'IIlei P. Z.
p9wa11ia
odgadło
ttczestntkow
procent
10
około
bokHmikł
m~cL
Międzymiastowy
jest
niskijak
.:.. ! Wykazu.ie to dobitnie1
M., a dele-gat KJ. Sport. „Union - Toupq.llom organlz.acyjny 1kolarstwa, że Ł6dż-Warsz.awa mamy ju.t f>Otłl śobą. tra.lnie wynik sipotkania.
Dr<>gą losowania, na~rody w pOslRci ti1nig" udztlelil tyil1ko rzeczowyich wyjdWars~awa, mimo pn:ysłania do tokrytykę Jego diziałalności trzymal! na
batkach wyrobieni organizacyjnie dzia- dd ostablonej drutyny i utr~\'ly dwuch dwuch bezpłatnych biletów na sensaeyj· ulen oraz za.z,11aczył stanowłslko w tej
·
punktów walcowereni, zdołała u?:yskać ny film bokserski P• t. „Bokser l Dama"9 kwestH K1J1ulbu swegO.
ł~7ze _w in~ych dziedzin_ach. .
Z powa.Zairuiem
-Rasowl kolarze siedzieli cicho. Co· wynik remi.sowy, c::o stanowi swego to• wyświetlany w „Casinie" otrzymali pp.:
K'l1uib Sportowy .,Un1Lon-Touiritt11g"
Mujan Szubert, ul. SiterllnJła 14,
Q~Jwyżej przesz,kadzali p. Statterowi, dzaiu niespodziankę.
w Łodzi.
Zgodnie z naszemi przewidywaniami Jan Baran, ul. Niska 13, Genowefa Szcze
·za co dostali doskonałą odprawę. PoPrezes: (_:_) Richl~r.
wiedział· on im poprostu: .lak chcecie mocz wywołał w Lodzi olbr.t y,nie zain- paniak, ul. śródmiefska 16, Jan LoewenSekretarz: (-) Schcrfeir.
tak pracować, to lePlel nie pracujcie tereiSowanie i na kilka godzin przed stein, Al. KOściuszki 17 1 Zygmunt Rabaspotkaniem zamknięte zo111tały kasy bi- nek, ul. Narutowicza 12, Waław Lanwcale i dajcie miejsce Innym.
połkań
dau, ul. Gdańska S, Sz. Herc, ul. Pita- lnaugura
.. Nielktóflzy sluchali krytyki z ironicz· letowe Filhar.mcmii.
O wielkiem zaciekawieniu mec~em mowloza S, AUred Grunl11g, uL Poan.ań.nvm uśmiechem niektórzy jak p. Łopińskt '~ali, nikt Jednak ~ie przemaW'!al, N: 'wJad:~z_y równisi kookuta <:1jłost:-0ny ska 49, Romaa~er; .ul. w~łł! - ml rr O two piłkarskie Łodtl
"tł!ąeą- sobot~ ł ntethielę od·
'"1121'..
przez nauą rcedakcJę, -który cieszył się' Leon Hamer, ul. Zawad&k 53 ł
'
dlroliie zaataR'b n~·
będą się w Łodzi: pierwisze mecze o miKleiner, ul. Pom<>rska 74.
,t\.\J,„J)e!egat Poznania - p. Bączkowski, dużem powo·dzeniem.
Po nagra-dy nalezy się zgłosić do re- stnositwo 'łódż.kiej klasy A, a mianowidfięlk ował krytykom za to, że wreszcie·1 Większość 'l.lczestni.ków naszeg!') kon•
zinłenili oblicze zebrania, które dotąd lkursu wierzyła w zwycięstwo hokierów 1iakc,ji uExpreissu", ul. Piotrkowska 49, .cie: w sohotę, o go.dz. 15.45 grać będ4
przypominafo iz·gr-oma·dzenia spóki ak· łócl-z,kich. Znal dit się równ.ie:t tacy, któ- w dtni.u dzisiejszym między godz. 17-·fą, na . hoisku iWidzewa; 11 W1dzew'' - Ha•
koah, zaś w :niedth:lę, o godz. 11-ei na
rzy przewidywali s.uk(;eiś Warszawy, a a 19-tą.
cyjnej._ ,
boisku ŁKS-u: ŁKS· 11> _,, Kaliski Klub
a
•m
. .
.
•
·.-':-. Naz'Ylsko Szamoty . Pt!!dto również
SporlOwY na i?oisk11 Uilli.on-;-Tou;:ingu
SzwecJł
w nledzrnlę. P. O.kh??-'ICZ . zapyty~at o
·p.r.zy ul. Wodne1 .~ godz. 11•e,,J Un10n-podstawy, któremu Kierował się ZaT.ourinii ~ ŁTSG . , na boisku WKS. o
•
„
•
_
.
rząd, .pgtaszając Szamotę mistrzem zagodz. 15.45: WKS.~SKS., i na boi·sku
na dwa .mecze nhędzypanstwowe Polski
,w·octowców Polskf. p. Lange ośWia.dczyi, . ze statut· PZTK nie p·rzewlduje . W d!rug-iej połoWJle maj.a polsika re· żem zainteresowainiem zwłaszcza, że ce- Wimy o godz. 15.45 Whn.a-Makkaibi.
~
za!mowania si~ tylko sportem a~ator~ Jpre~e.ntacja pllk~1rs:ka . rozegira d~a spot- na bHetu okrętowego zostala wykalku-mecze
Pierwsze
190
:zł.
od
wyinosi
i
Ja'knajta:niej
iowcrna
Kow
Datlją
z
międ'Zyipanstwowe
karna
ze
tzecznosct
P
·
S
w
to
s.k1m. PozostaJe
stMutem Zw. Zw. l p. Statte,r prosił o 1pe11hadze i ze Szwecjn w Sztodd10'1mie. do 390.
I pierwsi sędziowie
Cena ta obejmude całkowite wtzyima.
zabrntok11towanie oświadczenia p. Ląn· Juiż dziś ezywione sa. przy,gotowa:rtla do
1 1 I
Pierwsze tegoroczne mecze o migodnego przyjęcia naszych reprezernta!tl rnle w czasie pdr6ży morskiej, postoJów
gego.
DtiWHłe POfęta moralność panuj-e W tÓW, którzy po 1Yaitntlętnytn me·cW Z rta !POrtach, ląc.wie z kosztamr pas'Zpp(.,. Strz.1stwo ligi prowadzić będą; p- l(aePZTK. Okazało Się; ' że kiedy Zauąd Niemcami w Berl.l!nfo rotstawi11 szerokie tu z:Pforowego, wiz, opłat lą·cLowa:niia Cza tig Warszawi~n,ka :--::- a~: Strzelec i Posner Garbarnia :::-- Podgórze.
okrętowania. '
~twierd,zH zdefra.ud9wanie sum pienlęż· inl'ię' foorbalu polskdego.
Na~eŻY' Jednocześn1e .zaZ111aczyć 1 !e
!1Y~h 'w jed,nym ókręgu, u~óżył S·ię z , Ko,rzysta]ąc z ok~.zJI!, ' źe tou1rinee piłwinnym .w -sprawie; spfacenla tych swn, karzy -polsktch poittwa około IO~du d\111ł wszyscy pasa:żerowle ndezaileż1nJe od ceKongre~ ~enisowy
-ale zapomrrial o skatdze sądowej, a przy organizuje ' ruchłiwy Oddział tuitejszy !1.Y bliletu korzystają w rÓWillYlh1 sfol)tldiu
1
W ParYiU
·
okrętu.
u.dogadinleń
kich
wszel
z
8-dindo
Cook
Wagons~Uts
podróiv
b-Lura
r.airrrniej o tlyskwa!ffikacJI sportoweJ„.
• . ,
·
Z rzadkiej oikazji zwiedzertfa Dall13d i
Do dymisji wzywali Zarzą-d PP. Sfat- wą wYcfeczlkę łączir11!e do Kopenhagii i
W Paryżu obra~ował MiędiY'!1aroter. Olchowicz i Michałowski. Po ta· s~t· OJkhołmu w d111fach od 19 do 26 maja. Szwecj i powiruni skorzystać wszyscy.
kkh .'g1osath p. Lange powinien był to · Ta pierwsza większa \VYcleczika mori BHższych informącyj zasięgnąć moi- dowy Kongres Te.m~o.wy z. udz1alem
uczynić. Tembardiz.iej, źe cwl za sobą s'ka sportowców - zwole111n1~ków pl~kar- na w biurze podiróży Wagions-Uts Cook lic·znych . przedstaw1c1eh zamtersowak
· Jnyi~~ ~:nstw. . . . . 1 h h
'
wjększość, triumf jego więc w wypad~ stwa cieszyć się będize niewątpliwie du~ ut!. Plotrkowslka 64.
Jeuiuą z n~1wazme1s zyc uc. wa 1 on
.
'
- -•
~u ponownego wyboru bylby i elki. Tak
frtl's.u by.ł .~10~ek o przekaza~1e specJa!
l a'ś btriyma:l votum zaufania gł. 73tl3,.
nej konUSJ'I m1ęd~ynarodo?-'~l kw~stji
łódzki
Hakoah
sezonu
Otwarcie
satysfakcił,
takiej
daje
nie
CJil optycznie
amators'twa "!" 1 temsde. KomISJa ta wmna
motocyklo- wego w' Łod•I
a "'ponadto rzucił na sj1ebie cień podejrzedo dnia 30 ltp c~ b(: ~vyprącować ostaodmładza drutyn11
•
_nl~„ ze nie bardzo chce słę rozstać ze
Druty1na pifkarska łf.aikoahu pr.zystą- tecme, w tej dz1edfz1me postulaty.
Otwar~ie sezonu sportowego moto·
stolcem prelydjalnym.
Kongres przyjął na . członków mięSpra p. Erdmana została zakoifozo- cyklistów lódzkich będzie miało po rat pić ma do tegoroczinych mlistrzostw lkllaM
na w ten sposób, że postawiono wyco- pierwszy charakter niezwykle uroczy- sy A o sik1tadziie bardzo moono odbiega- dzynll!rodowego ~W· Ten!sowego nast.
~ać .apelację z zastrzeżeniem, !e p. Brdi- sty. Inowacją będzie przedewszystkiem jąicym od zeszłorocznego. Zalbralkirt~e państwa: KolumbJa, Peru 1 Kenya.
man wycofa swe, skargę przecfwlko P. fakt, że wszystkie kluby łódzkie, a więc :Przedewszy'Stk!iem wszyist1dch giraczy
zamrejscowyich z któryeh tlaJkoa:h ., j~ż Półfinałowe .
Ł. K. M„ ż. K. M., Union Tourfng i P.
z. T. K.
" C· otwierają sezon wspólnie w dniu 15 deHnityW1nie "Vregnował. Ba1sam bawi
O pUhar Angljl · .
1Hlllllllllrllllf1lllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1 kwietnia, podczas gdy ·w . latach ubieg- .J1uź od d.ł1U1ższe.go c~a:s:u w Bieislru. Fiillar ,
lych kaidy z klubów czynił to oddziel· otrzymu!Je zwolrnen11e do stolec·zineJ . Roz.egrane z;ostaly dwa p·ótfmałowe
Gwiazdy, a Presser wiraca do Sita1nrsia~ spo~karni,a piłkarskie, o. puhar Angljd,
nłe i oczywiście· w innym termln'ie.
·
· Zakończen
WP]erws·zym polfmale fawo,r yt tu:rUroczystość rozpoczną naboteństwa wowa. . .
.
Nie będzie też wiystępował Kaban• nfeJu, Aston Villa, poniosła s·ensacyjną
w świątyntach poszczeg61nych wyznań,
szermlerczych Sląska
Mistrzostwa szermiercze Sląska zo. do których kluby udadzą się w ·godzi· k·~ry ponoć bierze JIU!t rozbrat z piłką poratke, UJlegaJąc drużynie Manchester
Cłify w srosunllm 1:6. Zawodom przyna;i;ną.
·
·
~ tały zakończone przyczem w finałach nach rannych.
Slkłaid Hakoahu:, oparty wy-łąc~nle na glądalo się · 45.000 widzów.
Później odbędzie się zbiórka wszyst
~ a szable pierws~e miejsce i tytuł mistrza ;,dobyl Sobik 'l Pollcyjnego Klubu kkh uczestnikó~ na Plac.u Dąbrowskie· graczaic~ własnych ma się, przeidlstawfa~ · W dft!tim póUi~ale druż~a Port·sSptirtowego z Katowic, przed kpt. Do- go. skąd przedeftlują om przez . ulice następu:iąco :. Raoaport, \Vzdawskt, Zak!i m~th__ pokonala Leicester City w sto·
h-rowolskim, kpt. Suslkim, por. Laskow- miasta. ~dając się następnie na pierw- kowski, [(lam, Zytenfeld, ąros~; Kra1- su.nku 4:1 (2:1). Na trybunach - 60.000
ce;, Pytel, Segal• Szarakowiak i }osko.· w!dlz?w· Mecz ten ro·m·girany był w
!>kim, kpt. Nyczem, kpt. S~gdą i R~sz- szą wycieczkę.
1 B~rmmgham.
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dena te zwycl stwo osady _,a

Ubiegłej

ł

odbyły się

na Tamlziei 86 tradycyjne regaty wioślarskie za~
kończone zwycięstwem osady Cambridge, którą widzimy u dołu. U góry poko·
nana osada uniwersytecka Oxford.
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Nowy cesarz Mandżuko • Puyi opuszcza swą rezydencję, aby wraz
·
·
udać s~ na rewię woisk.

•

oU u z

PRZYMIERZE

WŁOSKO-AUSTRO„

WĘGIERSKIE.

I

odbywają się próby z auto-I
matycznemi motorami w samolotach,
które umożBwiają start i lądowanie bez

W Londynie

obsługi człowieka,

I

Zdjęcie przedstawia Mussoliniego, kanclerza Dollfussa i premiera Goemboesa
na torze WYśCigowym w Rrzyme.

Uczniowie szkoły westminsterskiej przechodzą kurs przeszkolenia wo!sk&Wego·
Na zdjęciu oddział uczniów podczas inspekcji, dOkOnyWaneJ przez oficera czyn- lfUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
neJ służby.
·

Codzienna nowelka ,,Expressu"

l

te~o czasu,

prawie co tydzień czasu do czaiSu przy;je~a do Paryża, by
te same historije.
się trochę za.bawić. Tym razem, spędzał
Żona octohodziła zaraz po ipołi\ldniu i czas w stolicy bard!w wesoło.
wracała późoo w nocy.
- Zaprzyiją.źniłem się z pewną młodą
Pe'Wnej nocy, gdy ie.i otworzyłem mężateczką - opowiaidał mi z wesołym
Sala sądowa był.a szczelnie z.a.pełnio· Od te.go czasu nasza syhuaoja !Pogarsza· drzwi, stwierdziłem, że była podchmie- uśmiechem. - Wispaniała dziewczynka.
na publicznością, rekirutującą się z nai- ła się z tygodinia n.a tyd1zień. Skromne za lana.
Je~ mąiż z pewnością nie wie, że jest ona
różniejszych sfer. Proces zapowiadał s:ię siłki z trwdnością wys.tarczaly na opędze
- Co to ma z.n.aczyć? - krzyknąłem stałą kiliientką jednego z wesołych dom·
nader intere&Uijąco.
nie n(ljjniezibędinieijszyoh wy.d atków. Po przer.a,żony. - Przecież ty jesrteś piijana ków. Ma ona tam szalon.e powodzenie.
Na ławie oskarżonych sądJU przysię- pewnym cz.asie, przestano mi wo1góle wy
~ Ojciec poczęstował mnie winem- Muszę ci się jedinaik przyzatać, że tak się
głyoh zasiadał bezrobotny biural:iJst.a pa płacać zaipomo·gi. Znalazłem się wówczas odpowiedziała OIPI"Y'Skliwie. Zresztą ~ej JPOctobam, że wo.Ii mnie, ni:ż innych,
ryski, Andrzej Miribeaiu, osk.airiżony o w sytuacji bez W)lljścia.
to nie tw.otja rzecz. Przyniosłam pienią- boiga.tszy.oh kochanków.- Będziesz mógł
uduszenie żony.
Moija małżor11ka mosiła wszystko z dze i to ci powinno wystarczyć.
:tresz;tą sam się zaraz przekonać. O go- Czy przyznajecie się do winy? _ j po~?rą. Pe~· go ctn.ia }e.cLnakże, gdy ~o,
Mnie ~ecLn.aJk to nie wystarczyło.
dzi:nie 7-ej mam s.ię z nią spotkać.
rzucił pytanie przewodniczący,
szhsmy do ~mosku, ze a~z I?'am na~et ~te
Od te.g o dinfa dręczyły mnie już stale.
Nie zamierzałem oczyw.i•ście towarzy
p
. .
. zaibiłem
od pozostało ruc... do sprzedam.ia, poiw1edz1a· złe iprz~czucia. Coraz częściej, wprost z.e szyć memu :przyljacielowi w jego eskrupa
par~cich~~n~l~s:;• mł~dy mężczyzna: ła spokoj~ie:
.
.
.
łzami w oczach, bł~ałem żonę, _ by n.ie dach. WyipHiśmy jednak SiPOro :win.a i ko
podnosząc się z ławy. Chciałbym ;ecLnak
- . P~dę do OJC~. On przec~eż ie!Sft szła do rodz:iiców.
111iaku; a gdy mi już mocno s2lumiało w
SZiczegółowo eyowiedzieć, . d:laczego to człow1e.~1em zamo~~· .Poproszę, by
- Czego cihcesz ode mnie - odQ>o· głowie, nie potra.fiłem j'll:Ż op-rzeć się je·
uczyniłem. Nie jestem z1brodniiarzem. Do nam .po1zyczył . tro~hę pii~n~ędiz~, . . wiadata mi wówc:zia•s z gniewem. - Gdy go n.amowOIJll.
zbrodni pohnęly mnie traigicZllle przei·
N~e. odipo~:edz~ruti:m 1e1.. Nteci.eti?~a· zacm~esz .zaraibiać, S1kończą si1ę te wizy·
O ,godz. 7-aj znaleźliśmy się w wesościa _
łem 1eJ rodz'l.icow 1 me ohcbałem mgdy ty. Nairaziie musii. tak być. Nde mo1gę po· łym domku.
. :L..
zi:L d ł
rl 'lną
sym:nat;ę korzystać z ioh ;pomocy. Teraiz jecLn.alk zwolić na to, by naisze dzii.eci zmarły
J,akaś gru'ba, .obrzydlliwa baba, na
0 0
Z a!uO<JCa wt D'U .ia
'"' ·1 •
•
· ł em 1u.z
· · mneigo
·
·· ·
śmi'erc~ą
.u-..i·--··ą •
'do,_
rl
•
• la
. :L s,„„y byn.~ńmniel'
me
W1l!'d;z1a
wr')scia.
• K'vu.vw
w1
· tK meso
przYIJacie
, o t worzył a szeP rzys· ~o1ny, s airanme Ulur..... •
-J
•
ł
.:1
oł d . .
Niestety,
nie
mogłem w dailszyim ci.ą· roko drZIWli i ipowiedzia~ z obleśnym
nie wywierał wraiżenia mordeTcy.
ruI1I1a wys.z a z uomu po P u niu 1
_,
• ·
• h
. 'ł
.
·d t
wróciła cLOjpiero po północy.
gu znaueźć ·.za.JęC118..
uśm1ec em:
O
zem em s1ę p~ze czWerema ~-~y,
Zdziwiło mnie to bardzo
1W, ten sposóib m~ały miesiące.
- Pańska dziewczyn.ka już czeka.
r~npoczął swe z.ezna~1a. -;tym lM.re
_ Czy taik diługo był·aś u Oljca? __
Pewne•go popołudnia, gdy błąkałem
We·sz.lilŚ'llly d'° poJmju.
sie, ;pracowałem w iednei z więkiszyoh
tal
·
się ;po mieście, ruutlmąłeim &ię na jedneTą dziewczynką była„. mQja żona.
firm wlókienruczydh i stosiumJmwo dość spy em Ją.
.
.
.
go z myoh dawnych pzyijaciół, który jUJż
Teraz dopiero :zirozumiailem, w jaki
doibrz.e z.ara:białem. ŻO<Dia motia ipodhodzi . - Tak - odipo:vłedz.bała, .~~glądiaij~C od kilkun.asrtu lat mieszkał na prowinoji. siposób rooibywała ona pieniądze.
ze sz:lacheck~eij rodziny. Jeij rodzice w JaikOIŚ w bok; - ~lt~s: ipr~eciez: że Ill?1~
Stras,mie się cieszę, Amdrzeju, re§
Wysoki sąd mtliSi wziąć pod uwagę,
żaiden sposób nie Clhcieli się Zigodiziić na tak. dd;ugo .nie wi'CLZ'leilt, wa.ęc me chcieli my się spotkali - z.awotał uradowany.- że byłem bardzo p.i6a:ny.
nasze małżeń~wo. Uciekła więc z domu n;mie puśct~..
.
. .
Od ty;godnia ~UiŻ bawię w Pary,żu ii nie . Gd'Ylbym tego dnia nie nadiużył a.Lko·
~rywaqąc z nimi wsiz.elkie stosooki.
Po ~wili wyciągnęła z toreibki ki~ka mogę ciebie w żaden siposólb maleźć. - holu, z pewnością nie rzucitbym się na
Nasze po:życie małiźeńskie byiło bar· banik.notow.
Zaljdziexny ohyba do q.alciejś kn.a6py, praw żonę i nie uoosił ieij„.
dzo szczęśliwe. Mieliśmy dwoje małych
- To nam wySltair~zy na ?ewien ~ da?„. · Mus:iany przecież oibtać nas·z e
Andirzeij Mfr.be.a1t1 zakończył swą tra·
dzieci, które kochaliśmy nad . życie. żooa rzekła .. - Mam. n.ą,dzt0)ę, ze przeciez ~otkaittie.
gi.czną spowiediź.
poświęcała się całlkowicie gospodarstwu wreszcie dostamesz ipasaJdę.
·
J Nie mogłem mu o•dn1ówić.
Po zibadaniu świadków i wysłucha·
była skromna i wydawało się, zuipetnie ł ~d~ró.ciłem gło:v~· ?rzykro. mi by!o . W resta;iracji, ~ój pr~y;jacieil bard.i;() niu str.on,. są~ yrzysięgłych wydał wy:•
zadowoilona ze wszystkiego.
. {brac p~emąd,ze .od 101 OIJCa, ktory mn.1e w:ele opowiadał mi o s01b1e. Okazało .się rok UllilewmmaJJący.
D.
Przed ro~iem zredukowano mnae. taik n1enaWldz11ł.
ze ma b111r.dzo dobrze płatną posiadę 1 0 d
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