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· Samozatrucie bywa _przyczyną wielu P.olegliwości (b6le artretyczne; łamanie
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Nowe ofiary „wampira Paryża"

1

PONIEDZIALEK
Jana Aip. Ew„
Teofa.nesa b.
Słowiański: Rtadomysła

Słońca

Oig!osr dr;matrcinei walk ~ wceli wieziennej miedzi dwom1 mordercamt

wsch. 7.45.
Policja paryska
prowadzi
zaich. 15.29.
Księżyca
wschód: energiczne dochodzenia w .spra
G udz ~l
za.eh. 12.2.
·wie 5 paryżanek, które odpo·
wiedziały na ogłoszenia WeidHISTORIA PODAJE:
manna i które od tego czasu
1355 H..,:d Ziemowita., kS.:ęc.ia Mazowieck>a•g-o Kairimierrowi Wiel- znikły.
Przypuszczenie, że Weidkiemu.
1463 Piotr Dunin 2ld.obył Gniew od mann ma na sumieni'u jeszcze 5
Kr~aków.
ofiar, przybiera na sile wsku1587 Ka.ronacja Zygmunta III w Kra- tek uwag dru,l!iego oskarżonekowie.
1918 Wybuch Powstarnia Wielkopol- &<> Rogera M iliona, który podczas wielogodzinnych przesfoskiego na uli-cach Poznania.
KTO NIE WIE, żE:
chań i licznych konfrontacji.
N:i.)mni:: ; sizą reipuiblii.ką na świecie
jest wy:pa Vavolara na m<>rm Śród zagroził, że opowie o wszykich zbrodniach Weidmanr.
ziemnym., i.:.cząca 55 mies21kańców.
HUMOR WIELKICH LUDZI:
Sltrzypce muzyka, Sławny skrzy·
peik nieniedki Wilhdmy po k001.cercie w Londyni.~ zost·ał ziaproszouy
przez je-dną :z:e swych rada.czek na.
kawę. Po przyjęciu pani domu zw.raca się do mist?'Za :z: zapyta.niem, ~e
są jego skTXY'Jlce.
została
Na to ocLpowiedzi.a ł W~Thc:my:
PARYZ. Przemysł kinemat9- Skrvrn~e kazały panią przepros.ić, że zod·ały w d·omu, pcmieważ ka· ~: aficzny francu!iki będzie pod
wy nie P'.ii!\·
kgał obecnie surowej kontroli.
Kompetentne władze cenzurujące produkcję wytwórni kincmato.graficznyć:h wydały nowe
zarządzenia które ograniczają
dotychczasową, -swobodę prowątroby,
żOłądka,
kiszek, nerek, dukcji kinematograficznej.
pęchcr:a, kurcze usuwa i la!ł<>dzi.
Francuska cenzura kinemato
SOK SWJv.TOJAŃSV.:IEGO ZIET.i'
ma~stra EDWARDA GOBI EC A. graficzna nie i-ooiada właściwie
Sprze d aż w aptekach i dr01teńach charakteru prewencyjnego, in·
r • . • - ·• ,.. . F..- „ ~· W/'-~,„ „ •.,.„ ~,l-.ł'lWI\ 14
terweniując dopiero w chwiłi,
kiedy film ma być wystawiony na widok publiczny. Stoso·
wane są wówczas pewne skró
PONIEDZIAŁEK, n GRUDNIA
ccnia lub nawet ca.łkowite wy
6 15 Ko! ęda. 6.20 Gimnastyka. 6.40 :: ofanie filmu.
Koncert poranny (z Poznani.a). 8.00
Okólnik, rozesłany przez dy
- 11 .40 Prz:enva. 11.40 Od w.a.r&Zlla•
k
tu do warsztatu: Jak s.ię bu.duje ..iT· re lora filmów kinematgkrafigmy. 1t.s1 Sygnał czasu. 12.03 Au- t•ych p. Edmunda See ma na
dycj.a tx>łudniowa. 13.00-15.00 Pner celu zwrócenie uwagi właściwa. 15 30 Wia.domości goop<>dan:ze. cieli wytwórni na surową k<>n·
15.45 ,,Z pieśnią po kragou". 16.15 Or- l 1 · k' · t. _
ki.e$ lra Dy:rckc.;1 T ' :-mv•aiów. 16.50 ro ę, Ja ieJ ouecnie hę dą -.....t
yvu
P.ogadamka akt. 17 oo „Kowali&cy ł·ę legały filmy, opa!ite na roma!l
odnaleźli". Powieść mów:ona. 17. 5 sach kryminalnycn lub też filKcm ccrt skrzypcowy. 17.50 Pogada - ruy1 mogące przynieść jakikolka. 18.03 WJadomości
tport-owe.
18. O wie·
• k uszczerbek d<>bre1. opmu
. „
Humorys.tyczne
piosenki
chóru Da.na.
18.30 Pro.gram na jutro. 18 35 Audy- Francji.
cia dla wsi. 19.00 Audycja s.tczet.ecka.
19.30 „Dyslrutu.'my". 19.SO Pogadanka

jeśli ten będzie utrzymywał, iż
on brał udział w jego zbrod·
niczej działalności.
Między obu tymi morderca·
mi rozgrywa się dramatyczna,
rozpaczliwa walka. Milion, wykonawca rozkazów Weidmanna,
jest oskarżony prz.ede
wszystkim o udział w zabójstwie tancerki amerykańskiej,
de Coven. Milion kategorycznie zaprzecza temu. Twierdzi
'ln, że zbrodni dokonał Weidnn sam, i że on mu nie pogał, ani ra,dą, ani czynem.

l·

Surowa

- Jestem niewinny! - krzyk
nął w pewnej chwili Milion. Nie jestem taki jak Karrer,
(Karrer był ulubionym pseudo·
nimem Weidmanna i jego wspól
nicy również go tak nazywali).
Weidmann miał na mnie wielki
wpływ. Bałem się go, a zarazem
czułem do niego niewymowny
wstręt. Miał on mnie w ręku.
Wyciskał mnie jak cytrynę, a
mimo to ani razu nie udało mu
się nakłonić mnie do wzięcia
judziału w jego z~rodniach.
Prawdą niestety jest, że byłem

kontrola filmów

•

BO

E

romansa:ch

.)

·
CHOROBY PLUC

2J.OO

WARSZAWA Il
Gruiiica płuc fest n:ieuiblaganą i co.
13.00 Koncert ·r<>?JrYWkJJwy (płyty) roC'Zlllie, nie robiąc ró.żmfoy dJ.a płci.
H OO Parę i11formaojii.. 14.05 Progriam wletku ł sta.oo, kos•i miliony lu~fai. na jutro. 14.10 Chopin i IM.zit tpłyty). Przy zwalczaniu chorób płucnych1
15 oo „Nowom~e?ski e kościoły stolii· i broncbit11 tJlPOll"czyw.ego, męc:r.ą~ego
cy" - fe!=eton. 15.15 Wiadom s.porl . kaszlu, '1°'YPY itp. stowją pp. lekarze
15.20 Zespół sę.1-oJlo'YY· 16.15 - 18.00
BALSAM TRIKOLAN • AGE
Przeirwa. 18.00 Reoi.t.a<l fortepJanoW1'·
1cie
S50kuLtu.raln~
Muzy.ka 1-ekka
{płyty).
wyaziieilanilU
~ię
sito-Hey.
ia.oo 19.55
- 22żvOO kitó.ry,
pliwocmy,ul~c
W'Zllllaaria <>rgani.zm
i satnoPrzerwa. Z2.00 Rępartat. 22.15--24.00 poorucie dtorego oraz powięk~a waMuzyka lanecma.
I
gę ciała i ll$UWa kas.ze!.

I

tylko w

·kącik

DJ

By uniknąć sfrat, jakie grozi-

łyby producentom filmów, któ-

re nie uzyskałyby prawa wyświetlani.a, przedstawiciele służ 1
by ko!1tr.oli filmowej . zaleca!ą

ale z.a:cznie się nakręcanie filmu.

kryminalnych,

&Aa

1

ftl 1195'c1·0Rl(b
l'ł

WVSlep~cb
Jl

KRóLEWIEC. W Ueberme- widoik której napastnicy rzucili
mel na olbszarze kła1'pedzkim się do ucie.c.zki.
dol
'lO śmiałego · napadu- Qa
W czasie po.ściga dwóch i
banJ.. Bandyci zranili kasjerkę nfoh zostało rannych i schwytai urzędnika banku i usiłowali nych.
:zir.ail:nwa.ć większą sumę pienięśledztwo wykaz.a.101 że oba1·
dzy. Ranny urzędnik zdołał je- pochodzili z Niemiec, z sąsieddnak zaiallarmQWać policję na I niej Tylzy.

0

.50 -

drodze wyjątku.

N • e ._.... •e CC Y b 8 n d y C •

d~i:~~~~~ 2~4~<>D~~Jklci=()=:
~itaw:u~,dbo%~~J.a.

gły być wyświetlane

Sen IWnas·w:-

•

a·erzał.i
• 'łlf Il
Leży pan Antoni po świątecz
wytwormom
komumkowarue nej wyżerce i sapie ciężko.
komepetentnym władzom niePrzejadł się. Brzuch go pieności.
tylko scenariuszów, ale również kielnie boli. W ustach z.gaga.
Zarządzenia te będą dotyczy jak najdokładniejszego rozkłaZdrzemnął się. I widzi we śnic
ły nie'tylko filmów osnutych na du poszczególnych scen1 zanim co się dzieje w jego rozdętym

RADIO

2055 Pogada.n.ka aktu a!in,a. 21 .00 Koncert roz:ryw>ko-wy (z wa'"l:a.). 21.40 N;>
w?,ści lite;acikie. 2 2.00 „Polskie
wese•
22

zmierza.jące szpiegowskich, które będą mo-

do ośmieszenia władz wojskowych lub mogące podrażnić uczucia patriotyczne innych na·
rodów. Będą również za.bronione wszelkie filmy, w których
włamania, napady z bronią w
ręku, strzelaniny itd. mogłyby
wpłynąć ujemnie na młodzie?.,
roz:wijaąc wśród niej niebezpie
czną psychozę gwałtu i amora!

z.

,=========I
IE H' esolq I

wprowadzona H'e Francji
Nie będą więc mogły być pro 1 również filmów wojennych
dukowane
filmy,

wspól.nikiem do łupów. W ~oń
cu ?1~ałem teg~ wszy~tk1eg~
doś~ 1 postanowiłem uciec oo
We1di:ianna.
tego wzglę~u
cpuśc1łem P~ryz. Ydałem si~
do północnej FrancJl, ~o ba?k1.
z mą razem do Nantu1 do ciotki, a ~tamtąd zn~w do Cann~s,
ale ciągle odnosiłem uczu<:1e,
że nie jestem. jeszcze zbyt daleko od wampi r~.
.
.
~onforc~ntacje W7ic!mannil: 1
M1.J~o;ia Jeszcze :vciąz trwają.
Pohc1~ prowadzi P.oza ~ym
~nergiczne ?ochodzema, zbiera
1ąc wszystkie dane, dotyczące
zbrodni wampira.
Funkcjonariusze urzędu śled
czego, którzy ujęli Weidmanna,
zostali od.znaczeni przez_ prezy
<lenta republiki.

Zatrz,; manie 16 japońskrch lodzi

li'

brzuchu.
Wyraźnie poznaje wieprzową
oo.gę, którą jadł u stryjecznego
braita.. CiaS1110 jej i ze 7!.łości ko-

pie holleśnie żołądek.
Pain Antoni aż stęka pr;;ez
sen, tak go boli każde kopui~-

C1e0. bok
• utok
-i • •
i
n-Oogt
· OW<lll się 111~
dyk. Pan Antoni nie może sohie przypomnieć 1 gdzie go i.adł .
Prawdopodobnie u Kacperskic:•i.
I·n d"'k
stoi' ,.,_.„
duzym' plactKu
r
....._
i u~nia.ta go łapami. At. się dnt•
żołą.dka ugina.
Po boikaoh ufo.tyły się mazur

w żaden

ki.
sposób pan Antoni nie może zrozumieć, skąd ich
na skutek suro vch za1ządzeń Ameryki
się tyile wzięło. Po pijanemu pe
LOS ANGELOS. Władze są- bliżu Stanów Zjednoczonych wno się obżerał.
de>we Stanów Zjednoczonych wy ·ub wysp amerykańskich.
W środek wepchnął się przedały StJ.roWe zarządzen.ia 1 mają
kładam:iec z makiem. VI ściskn
ce na ce!lu dokładne sprawdzaPo raz pierwszy te ZMządze- się rozwinął, maik się rozsypał i
nie dokumentów, stwierd·zają- nia były zastosowane wczoraj, zi.a.rnka ma.ku nieprzyjemrue łe
h
ł
.. .
I
• k' d
d
f d
I
obcą wewnębl"1Jtlą nl'lr\vierzchnię·
cyc
~ a.sn?sc 1. p~zyna• eżn~śc i 10 y ~rzę :i:icy • ~ era ni . zar~ •
wszystkich Japonski<e;h sfatkow j trzymaih 16 Japonsbch łodzi ry żołądka.
rybackich ukazujących się w po backich.
Pan Antooi rzuca się niespokoi•n ie, chce się pod'l'apać w żo'!,.,·ą1eczne
ł=>dek,
ale nie może dosięń1-;.ąć
U
~
..,,
o

·

I

I

I

Gib z1m·e WJ1d2tk1· s'
zanotowano

_„_,_........,,...., .... _, __, ....____„,„,„,w
l'łf a Bl&lei WOkandzie...

LONDYN. W roku
Anglicy

wydali

bieżącyn1

\li

ręką.

Angm

wątpliwie przekroczył

Wzdyoha więc przez sen, ję510 mi- czy i obserwuje dalej oo się dzic

na

wydatki lionów funtó;w szterlingów.
Rok temu obieg banknotów
kolwiek pr.zed tym. Sprawozda wynosił 474.115 tys. funtów.
nie z obiegu banknotów ogło- Wzrost wynosi więc przeszło
szone przez bank ain.g ielski w 35 ~lionów funtów s.z terlindniu 23 bm. wykazuje obieg gów w stosunku do roku zeszbanknotów wyn.
509.315.646 łego.
małżonek"
funtów.
Obecna cyfra obiegu bankno
f A.E.) Pan Jędrzej Łazan- Znakiem tego niemożliwa
kowski stanął przed sądem, ja· rzecz, żeby on bieliznę zwędził.
Łów jest najwyższą kiedykol·
ko oskarżony o kradzież bieliz- Skąd do niego kradzież?
Jak przewidują, obieg bank- I wiek notowaną w hi&torii banny ze ~trychu.
On się na tym nie kapuje, pa notów w dniu wigilijnym nie- i ku angielskiego.

świąteczne więcej

niż kiedy-

Gdzie· bielizna?
cz1li: „P1acowitr

I

Stra1·k

rozprawę zglosila się rów nie sędzio. Pamiętam, jakeśmy

towarzustw transpo•towu'h

ie w

z

żołądiku.

lewej skony kłębek kieł
baisy rozwija się jaik wąż i naciera do wyjścia. Ale dirogę zatarasowała mu spęczniała cic-

aęcina.

- Tę cielęcinę u Wojdalsik.ich ja·dłem - przypomhla sobie pan Antoni. - NiesbraWT1a
chorooba. Odrazu miałem podejrzenia, że nieświeża.
Kiełbasa naciera cora>z ener-

giczniej
i
napręża bolesnie
ścianki rołądka.
wala w charakterze świadka.
nieraz chciałam, żeby mnie cac'laos W Paryżu
Ta kiełbćwa to już była st.a
- Panie sędzio najdroższy! fusa skradł. Ale gdzie tam! Nie
nowczo niepotrzebna - syczy
- mówiła. - Faktycznie, że w umiaf, f~jtlapa.
PARYŻ. Wczoa:aj wieczorem zmniejszone dosita.wy wielu pro z bólu pan Am.toni. _ MiejS<:a
czasie rewizji znaleźli u nas
No i tylko dlatego na ślub przedstawiciele praoowników to duktów. Przyczyną tego była aini, a:ni już nie było, a ja jak
1
bielizne. Ale to nasza wlasna przystałam, że pracowity był warzyst.w transportowych posta odmowa sza.fe.rów samochodów ~łupi, pchałem.
była.
chłopak, niczem pszczółka, jak nowili ogłosić strejik, uznając cięża<rowyc<:h dos.fairczenia do
Wyrzuty sumienia dręczą paPrawda, ie kalesony na me- to ju~ przed tym powiedziałam. orzeczenie arbitrażowe wydane h~l towairów, które gromadzą na Antoniego.
nienawiścią
go męża byli za długie. Ale co A że taki pozostał clo dziś w sprawie kh żądań jako nieza się na. ~worcach.
..
.
spogląda na swój przeładowaon winien, że bielizne po swojem dnia, więc sprawiedliwości się dowalające.
~zęsCJ~~o syt~c11 te1 zara- . ny żołądek.
ojcu nieboszczyku jeszcze nosi, domagam dla niego, partie sęSt.rejk objął nietylko towarzy dz1ła pohcia, ~tora ~~starczyłP..
Ale gdzi~ wódika się pobo J!o nie stać na nowe?
dzio. ~ale Ż?cie. spęd~a, Jak ta stwa t_ran~portowe, ~I~ również 100 samochodow: cięzarowych. działa? _ dziwi się. _ PrzeMój Jędruś nie gwizda cu· r:szczolka,, mec~ze. sobie z nadal sz~ferow 1 praco·w rukow .zat:u~ ARYZ. W ciągu ~b. nocr. cież tego najwięcej było ...
dzych rzeczy, tylko żyje, jak fa 1ak pszczolka zy1e!
dmonych w hafach, w ~eB?ch wo1skowe samochody ciężarowe
Rozgląda się po żołądku, szu·
pszczółka. Prae&Wity, skrzętny,
, magazynach oraz przeds1ębior- dostair<:zyły towary do hal, któ- \ a, a.le wódiki nie wid.ać.
grosz do grosza ciula„. A skro. •:
stwach, . które . zatm?wały się :ych a.prow}·z acja dzięki temu ; _ Nie było mie jsca w żołąi'mny. a wstydliwy, ie nie wiem!
Sąd oglosrl wyro,~. Na skutek lmlpo.rtazem dzl!ennil,rnw.
I 1es·t zupełme noirmalna. Sf.rejk l:u i pewn.o w krew mi weszła
Przyjdzie czasem gdzie w go- tego wyroku pan łazankowski
Strejk przede wszystkim dał towarzystw transportowych nie'_ cfom.vśla się. _ Na całe ży
ści, szwajcarskiem serem go już od miesięca
ży;e,
iak odczuć się w ha.la~h. gdzie wo- odb i ł się pr.a wie w cale na ce- ~i ~ zos tanie.„
CZ?Sfujq, to tylko same dziurki I "'~zczólka.
bee wzmo fone~o ruchu przed- 11.:tch, kt ńr '! nie różnia się od I l ze ska ch o bnd zi się.
sjada.
' W ulu siedzi.
i świątecznego dały się zauważyć1
wczoiraj_szych.
Napoleon Sąchk.

Na

nież żona oskarżonego i zezna- w narzeczeńskim stanie byli, to
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rWe~~2.k' ~p!e!Poo!!cia~~.~!i~ !a~k~.~ ~e,e!!!~ p!!!~~B~! :
Nowa pokojówka troski poJjyt w Monte Carlo - Wezwanie do

~rzed sam~ świętami bezdziel.ny wdowiec, pan Bomb1?lski p:rzyjął nową pokio;ówkę,

Zi:tz :ę.

Czy p. Suehestow zostanie
cia. Opiekunem tym jest były
ambasador Rzeczypo$politej w
Paryżu, Alfred Chłapowski, ziemianin z Wielkopolski.
Jednym z !!łównych powo·
dów dla których sąd wyznaczył
opiekuna nad osobą księcia jest
:ego chorobliwa rozrzutność.
Jak się okazało z wyznaczonej
prze~ zarząd przymusowy mu

Jak już donosiliśmy , tuż
nrzed samymi swię~ami Bożego
Narodzenia w Sądzie Okręgowym w Os trowie Wielkopolskim zapadła decyzja, mocą
~dórej do ostatecznego rozstrzy
gnięcia sprawy o ubezwłasaovrolnienie księcia Michała Radziwiła, ustanowiono tymczaso
wego opiekuna na.cl osobą księtw11
.......,.

·

Zuzia przyjechała z prowin-

tji, nie znała stosunków panują
cych w w;elkim mieście, to też
pan Bombelski, wydiodząc na
świll:ecŻne wizyty, pouczył ją
clokładRie.

_:_ Niech Zuzia pamięta, ieby nike.go nie wpuszczać. Złodzid i bandytów pełno się po
i;chooach włóczy i tylko czyha·

żoną księcia-ordynata?

·
·
pensji 5000 zhniesięęznie ksią-1 lą przyjaoou pani Suchestow.
żę Michał korzystał w ten spo- Przybyła oo.a w towarzystwie •·
sób, że mianował kµku plęnipo-1 kilku znaijomych i powierni·
tentów z pensjami po 2000 zł. ków, których ordynat na Aµto·
W ten sposób pensje wypłaca· ninie pn:yjął z książęcą wystaw :
ne plenipotent-om znacznie prze nOścią. Jak rozrzu'tny_był ksią· .
wyznaczoną żę Michał świad'C%}' · okolic~- :
sumę
kraczały
księciu na wszystkie \vydaHtl. ność, że w ciągu ostatniego mie
Poza tym bt• dżet księcia zo- siąca rachunek za telefony wy·
stał 'illaczu.ie obciążony z chwl· nosił 2000 zł. Były to rozmowy '
towarzyskie kt{>re pani Suche• ·
st.ow prowadziła ze swymi zna·

h
•
d
„
8 '''SIrz=-so•••
W po ziem nr•
'I
W

z przedpokofo.„zebyJakcośktoś
jąju nazwędzić.
zadzwoni,

powrotu. -~ :,

„
:1~ni~w~~~ttatiu.w.;:~~
s

fAt

.
tor polecił zamknąć telefon.
·
nie otwierać drzwi. z łańcucha,
Książę Michał znajduje się oMe~srku
tytko wyrrzcć przez szparę. Jebecnie w M0<nte Carlo · w cha·
MEKSYK. W ciągu ostatn:ch szcz,zgólnie silny wstrząs, które nęło ~a sobą ofiar ludzkich.
?eli go Zuzia nie zna - nie
Z San Salvador dQu.oszą, że ra.kterze zbiega. Nowy je~ o.- :'.
WJ?t.1 :7<;Zać! Żeby nie wie.ro co paru dni odczuto w Meksyku go ośrodek znajciował się w od
18 wstrząsów podziemnych. O- bgło ści ok. 330 km. od staciii w wyniku wczorajszego trzęsiie- r>iekun wezwał g'() do powrotu
•
movnł.
- Rozumiem, proszę pana- ś 1· 0.dek trzęsienia ziemi znajdu- seismograficznej Ta-cubaya. W nia ziemi, które spowodowało do kraju i gdybv książę wrócił
mie;scowo·śaiach poważne spustosze11ia w okrę- do Polski, zostałby przymusowo
pcwiedz:ała Zuzia i zamknęła 1 je się na p·ołuclniu kraju w sta· okolicznych
trzęsienie ziemi wyrządziło stra gach Antiguizaya i Ahuacha· donrowadzonv do mie!sca któnach Oaxaga i Guerrern.
~a swym chleb-cd.n.wcą drzwi.
re by m:u op-ie.kun wyznaczył do
Wciioraj po południu odczut-0 ty materialne, lecz nie pociąg- pan zginęfo trzech ludzi,
*•*
zamieszkania.
Z wizyt tw!ątecznych pan
Bni.icl>elski WTó-cił nad rar em.
W tych dnia-eh były mał!<>
śwl~ało już, gdy zadzwonił do
nek na·r zeczouej księcia Micha·
drzwi swe.!ło micsiz1:an1a.
ła, pan Beniamin. Su-chestow,
d ••
la
który stale mieszka w Wi('dniu
„
Z1c.p ana Zuzia uchyliła dnwi,
I!
filii &h1ftlOJ
Zihsl
!GER ezerłer ZOS
n:e o:wierając ich z hńcucha i '
wv1echał ?ośpies:znie do Włoch .
·chód się zatrzymał, zaś dezert.2 W związku z tym je~o nagl~
ORAN. W nocy z soboty na go na drocize i od;echali.
u;rzała led~o tt'Z)'.'ma;ące~o się
żandarmeria urządziła zasa· rzy_ uciekli do lasu.
n . nog<.ich 1eg0\tll:ościa, kJóry w nie clz.:e l ę zdezerler.-0wało po owyjaooem krąży plotka, ię
Rozpoczęła się obława, p.oa·- otrzvmał on od swej bvłej mał 
· ~zyi:i nie Przypr,m1nał jej ele· grabieniu arsenału 5 żo:n·erzy dzkę przy prze j eździ..2 kole}o·
Legii Cudzoziemskiej z Ain el wym w pobliżu m. Tilmo1,mi, czas której żandarmi znaleźli 3- fonki zaproszenie na ślub ~ księ
( .., . . oJnego chlebodawcy.
P.o liczn)"Ch. wizytach ros na- Hadjar. Dezerterz~ zatrz ym~li lecz dezer temy przejefj:hali ech dezerterów, lecz po w~t r ni -;iem Radziwiłłem. Pan Su<:lie·
odpowiedzieli og- stow przyj1:1.ł zaproszenie. ślub
na Rcmbelsk1ego nabrał kolo- samochód, którym 1echał kap1- przez tor w pełnym biegu. Żan- strzałami,
ru buraczkowego, twarz na- tan, związali oficera, porzuc:li darmi otworzyli ogień, samo- niem.
'lliał się oclbyć w tych dniach.
Jedz• z dezerterów jest zahi
pęczn'.ała, kapelusz był poimięWobec Jednak zmiany sytuty, drugi ciężko ranny. dwóch
ly, krawat przekręcony na
innych zatrzymano, zaś piąty 1cji prawnej księcia i wobec
bok...
">ewnych za.strzeżeń opiekuna
zdołał zbiec.
.
- Pan <t<> Trogo? - spy[afa
Zatn;ymani dezerterzy zez.n a do te~ związku, jest mocno
„
•
os!ro n.o~rn;óv;ka.
li, że zamierzali u<iać się do Ma wątpliwe czy ksiaże zdąiv się
- Jak~o do kogo? - zdzio.:enić.„
Dnia 10 stycznia o god~ 11.30 c.zaj raz rocmie na posiedze· raka hiszpańskiego.
'·nł się pjtn Bombelski. - Do
odbędzie się pos.iedzeni.e Se;mo niu Komisji Spraw Zagraniczsiebie!
- Nie nmie bujać! - mruk- wej Komisji Spraw Zagranicz- :iy~h Sejmu , albo Senatu.
W roku poprzednim przemo·
nęła Jtnievmie Zurla i zatn:as- nych na którym min. Józef
W-obec p04f;iwiecla się na rynku małowartości1>wych 11ałlad<Qwt1ndw
Beck wygłosi przemówienie o wiernie wygłosił w Komiisji se·
11ęła drzwi.
na. ry-ob Z!Q,an.,,ch od wi-elu Ia.t cen.ionych patent-0wanych ra N.r. 152
koteraz
czego
wobec
n.ackiej
międzynarodowej.
:;ytuacji
rykotworqćf
Proezę
gifa: p. n.
Zapowiedź mowy min. Becka !ej na Komisję Sejmu.
nął pa.n Hcmbelski, waląc w
drzwi. - To ja jes~ emf Ja! Wła wywołała duże zairr:eresowanie · Dyskusja na<l mową min.
w kołach politycznych, gdyż Becka odbędzie się dnia 12
ścic!eł tego mieszkania.
- Z p11cnvineji jes!em, ale się min. Beck przemawia zazwy· stycznia 1938 r .
pr(){>imy W>-izy~Lki,ph P. T. Pala~y. aby Pl'lZY kupnie gib: zwraca~1.
odpowienabrać nie dam! bacml\· uwagę na naszą firmę i żą;dal:i wyraźnie jedv.n.ie dnw&tek
działa za drzwiami Zuz!a. fabryki G.ilz
Już ja wiem kto się po schodaiś w !ą ~zie Auełac1i111m
dach kręcił Pełno bandytów i
„SOKÓŁ"
zfodzlei! Przyszedł pija.nica, że·
W. Kwa6nlewski i F. Pacholczyk w Wa:&zawie
Dziś w Wydziale Odwoław- t oskarż0ony. Dziś więc Sąd Okrę
by coś z r.-rzedpokoju zwędzić. czym karnym Sądu Okręgowe· gowy będzie rozpoznawał oby- Czy Zu:zia mnie wpuści, go w Warszawie toczyć się hę· dwie apelacje.
c:zv nie?! - wrzasnął ol>urrony dzie rozprawa apelacyjna w pro
Ponieważ na wniosek proku·
wdowiec.
cesie adwokata .Wacława Szu· ratora cała rozprawa w Sądzie
. - Nie wpuszczę! - o.znaj- mańskiego.
Grodzkim toczyła się przy Pani była tak ~<>iJnl\, te wy- tyciu ręce op,ier:zdhn!ęte i epękaa"'
miła Zuzia. - Nie znam pa.na!
Jak wiadomo, adw. S.zumań· drzwiach zamkniętych, zacho· :;.z.la na iniasl'O, nię spojil"?:awszy na I wyigła.dizail\ &ię i wybiela.il\· Na.bic:rą
Mój pan zabronił wpuszczać Ju- ski skazany został w Sądzie dzi prawdopodobieństwo, że i termometr. Ą ~a dworze nieos'Po.d.złaa· : atłasowej #ł.~ości. Dzi.ała.nie tego
ka. ~()Zljk SllJQzyp:e, aż miło. Miło? cudownego airod,ka sięga ie~e da·
dzi. których n:ie znam.
Grodzkim za znieważenie w li- dzisiejsza rozprawa odbywać nie dla kailde-~'O: w c'. ~ich skńrko· lej: p a.lee nabrzintlałe, dłoii zgrubiała
gnieW do,Viec, widząc, że
przecho:iizą
ście, skierowanym do Minister· się będzie przy wyłącznym u- wyoh r~k aw: czlkach rączka paru m31l'Z· i skóra „posittka.na" n.ie. Nagty s:koik temperatury będ•z:ie szybko do tt<O'rtlly. A kiedy minie zi·
wem nic nie ws-lróra.. zaczął stwa Sprawiedliwości, ministra dziale li-tylko stron.
nieohybuie przyayną op i ę.rxchnięoia. ma, KR.EM PRAŁATÓW - Perfeietlon·
prz:erna·wiać błagalnie.
Na posiedzenie obrano repre- ,la.k sl ę ratO<WaĆ pr~ed sku.t!kami mr-o- będ?:'e tdutył dalej: na J>:erwszą Wy·
Wiiolda Grabowskiego, dyrck·
- Zu.:dcńko kocha.naf Wottść tora departamentu Krychow- zentacyjiną salę kolumnową nr. ru? Nic ła.twiejlllZego. trzeb:t wst~1ć cieoz.k:ę m.ctorówką po Wlśle, w chleli
mnief . Jak się nneS-oię, zolJa- skiego i wiceprokuratora d-0 1 w gmachu przy ulicy Miodo- do pittW~ego lep:s.z!lgo sik.ładu a.p- chłodny, kiedy osllry powiew wiobirt1
czysz, że to jaf . T,~ój chlebo- spra.w poUtycznych Piotrowskie wej, ale najpewniej publiczność, tecimtej!o i po'Pf'O~' ć o pu.dełko „KRE- siecze be?Jl!itośnie obna.toną, dło~ .
MU PRALATóW". Skutee210-0ść fe'go j sportsmen.kii.
cławc.a.f
go na łączną karę 6 mies ięcy a- która się zbierze, spotka za- jem ~zyh'ka: jut po jednorazowym u- Nie nabierzesz mnie pan! resztu i 1000 grzywny.
wód, gdyż nie będzie mogła
- nie usiępowała Zuzia. ••
Od tego wyroku odwołał się przysłuchiwać się debatom.
Mój pan jest eleJ!andd męz
~ozprawie przewodniczyć bę' ldecrd~wanaI
zarówno prokurator, ja;k i sam
czyzna, a nie t.aki oberwaniec . ._
_ _ _mm_ _ _111r.SUll!l!!l*1E11DB-• dz1e w-prezes Sądu OkTęgowe·
- Paszport Zuzi pokażę.
esłrnr
RB
Iędy). 17.00 Kowa~~y się odnaleźJ:j - go Dembicki. Oskarżać będzie
- A oo mnie po pa$Zporcie, powieść m<>wiot11a. 17.15 R e cital W.o- nadal prok. Żcleńsk~
··
JEROZOLllv!A. Zanotowano strzeżona.
kiedy ja cz~ać nie umiem .•
Z powodu częściowego uGpo·
Nie :wiadomo jeszcze, CZ); z szereg potyczek w północnej
looo~efowy, 17.50 „Podanie„ - poPo."'l Bcmbefaki jękn~ł br}eś· gad-anb. 18·00 W i.aidom.os c:i s.por towe. ramienia adw. Szumańskie<ło Palestvnie pomir.-dzy wo,'skami ko1·enla, część wo,:6k wycofano~
"'
'
.s
ni~. Dozorcy nie chciał wołać, 18.10 Muzyka le<!<lca. 18 35 Audycja
obr~ńcy, angielskimi a tµbrojonymi par- okolic Tyberiady ·do Haify. W.
będą
dJ.a -w&t. 19.00 Auto:atl _ humoreska. występować
ho siP. bał J;;omprcmtlta:cji.
którzy · usiłiowali całym kraju pacyfikacja trwa.
19.20 Rec:it.a.1 śipiewa.czy. 19.35 „Ciesz- gdyż adw. Sz.umański zrzekł tyzantłl.lllli ,
- Nie ·ma rady - vresłch kc.wr-.Jti'. - odcz)-.t. 19.50 Pogadanka się wszelkiej obrony w toku przekroczy. ć gran.icę s.yryjska.
. kal·
Do Nazaretu zwołano Io
Muszę poszukać i-akie- a.ktualna. 20.00 Z biegiem Pu;n-e.Ju nął. -,
I
p art~:zanct to~ t al
G d
d ~ d
który~h
od
przewódców,
nych
r.ozpros~e~1.
zro
em
ą
v
prze
s~rawy
wieczomy.
lhienn:k
20.45
k-crn-cert
go·ś złodzieja i wła..'11.ać się do
Granica syry1ska Jest pilnie zażądano wvdania terrorystów,
20.55 Pogadan ka aktua!.na.. 21.00 Kon- ktnl·
whsneg.o miesxkania.
przebywa!ących w rótnych m:ej
ceorl olio~nowtS!cl . 21.45 Pi ękno mowy
I powlókł ~ę na miast<0.
soowościach Galilel. Za ukrywa
Przy wypadam.u włosów stoęu1'e aiA
pohkie-i. 22.00 K on.cer!. roizr ywkcrwy.
Napoleon Sądek.
•
"'
22.50 Ostafoic wi·a<fomości.
nie terrorystów zagrożono suro
WAR~ZAVIA n
ESSEłłCJE
wymi karami. Na szereg wiosek
14.10
13 OO K-0!llcert rozrrw1k1>W'Y·
.
nałożona zbiorowe· grzywny.
kf6'ra pn:eciwdrztl ała.j~ ło? ctokowi us;uwa łup!et • wrD'a 'vasey.cb wło·
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6.15 Ko!ęda 6.2{) G:mnaa!y1b . 6.40
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- Oczywiście, oczywiście, tdy tylko połicia
odejdzie...
·
'
· Za chwilę była jUż Jadzia. na ulicy.
Padał puszysty śniieg.
'IXDD1a RYS
J aci.zia wtuliła się w palto i szybko szla pned
siebie.
1 Ale dokąd ma pójść?
Sama nie wiedziała. Szła szybkimi krokami,
• chciała o-grzać się w ten sposób.
.
1
W głowie kłębiło się mnóstwo myśli, nie wieSTRZASAJ~CA POUJIE~C O BOHATERSTWIE,:.....--..->.#-....,..:-.
1działa sama, o czym myśleć przede wszystkim„.
m11:.osc1 t POSWIĘCENIU .
•·
.-c1
\
Zrozumiała, że obława jest w tzwią;zku z tym co
. Jadzia wyszła szybko :t gabineł1J pozostawiając rannego do mroie mói pan, idt powiadom ich, pobiegłem _
c o sił... ~ zaszło w restauracji•
oficera, Błąkała się po mieście, wreszcie wstąpila do jednego
- Niech ich szlak trafi - zakl4ł stary Anton·. - 1
Czy zabiła tego łotra?
. __
z hoteli moskiewskich, gdzie podała się jako Anastazja Kol· Dziś w
nocy
mam
dobry
połów.„
Siedem·
parek,
i
to
\
Ale
dokąd
ma
teraz
pójść?
Jeśli
go
.zabił~,
.tym
co wa.
Nad ranem kelner, widząc li klient nie wychodzi z gabi· jedna zapłaciła aż pięć tubli„. A poza tym mam tu · gorzej dla niego, ale sama ni~ ma ~okąd s1~ poa:z:1ać.„
netu, wszedł i zastał dogorywa; ącego oficera. Przybyły sędzia · jakąś dziedziczkę, wir2lką panię bez paszportu„. P.o·
Policja zatrzymuje i legitymuje na ulicy wszyst·
śledczy zastał ju! tylko zwłoki, na których znalazł kilka joa•
wiada, że paszport zostawiła u m~ża ale w ci:zisiej- kich.
. .
nych wlosów.
szych czasach nie wiadomo, kto mówi prawdę, a k~<>
Za chwilę natknie się na patrol pohcy1ny._ •
kłamie.„
Sędzia śl:?dczy o·świadczył:
N:.2 ma dokąd wstąpić, nie ma kogo zaczep:ć ..••
- Tych kilka wło·sów na pewno umożliwi nam
Portier pobiegł szybko do kucluii, zbudził J>o·
Gdyb~ choci~z przeszedł jaki~ samotny m~ż;::zyodnaleZ:.znie morcierczyni„.
kojówki, kazał natychmiast budz'.ć wszystkich · gości. zna uczepiłaby S1ę g.o, ~- tu na .ulicach t8:ka P~~~···
Aczkolwiek pora była jeszcze bard~o wczesna,
Wnet rozległo się pukanie do wszysł;kfoh drzwi. i
P?s.tano~1ła u~zynic tak, Jak ten nieszc... ęshwy
sędz:a śledczy powiadomił tclefon:cznie s.zefa ochra· Prz·estraszeni goście pytali:
kat.orzn~k, ~tory u~iekł.
.
.
ny o morderntwie, dokonanym na <isobie jego adiu· ·
H2· 0 · t
t ł0 ?
Wsiądzie no pierwszego Lepszego pociągu, moze
8
1: · ~ S'lę am a •
•
• •
w kierunlcu Warszawy i pojedzie, aż ją kontroler n:e
tant:i.
. :- ? ·o!icJa, obława zaraz będ7.JJe, wstawac _1 wy· zaczepi... Wtedy uda, że skradziono· jej cały bagaż,
Szef ochrany S!.blin 'Przybył natychmiut.
nosie mi .się ~tąd...
.
·
.
wszystkie papiery.
S~dzia śledczy zapytał g.o:
.
_
·
- ·Czy przypu::izcza pan pułkownik, że to mor·
niek~.orych pokoia.ch rozległy się głośne prze-1
A12 jak tu dostać s.ię ~a dworzec? . Zapewne ~am
klen~twa, p11ane głosy.
są nag~stsze patrole, mus1 przebyć 1eszcze kilka
~erstwo na tle miłosnym.
·
Ant<:>n wrzeszczał:
ulic
- A!i2 skądże! - odrzekł Sablin - jestem prze·
- .w~~ić mi się, bo ~zasu óla ~as n:ie mam....
„Gdyby była męzczvzną..„
konany, że to zemsta terrorystów„. Zapewne jakaś
rewolucj.onistka zwabiła go specjalnie do gabinetu, by Wynos1ć mi. ~ię...
.
•
Przypomniała sobie opowiadanie o pewnym re·
~ pokojow poczęły wyła_.z1ć na wpół ubrane w-0luc;.oniście, jakie czytała przed kilku laty„.
go tu zamordov. ać...
·
Natychmiast wydano zarządzenie przeprowadza· parki..
•. .
.,
'
Był osaczony przez. poHcję, zaczepił więc ulicz. Niekt!)rzy p11an1 wyc~odz1h ledwo trzYJ:nając nicę i posze~ł do niej. Policja wiedziała, że rewolunia rewizji Wr.? wszystkich hotelach, zaiezdniiach i pocie;rzanych mieszkaniach prywatnych.
s1ę na nogach.
.
•
•
·.
c!oni-s:ci ni:e chodzą do domów publicznych, w taki
~ton zapukał do drzwi pokoJ~ .w ktorym spała sposób zdołał ujść ...
Sędzia śledczy pieczołowicie · s·lrzegł tych kilku
włosów powtarza;ąc:
.
Jadz·1a.
.
•
.
•· . .
i
Idąc przed siebie usłys.zała Jadzia na jednej
• - He1 barynia, ~brać się, ~o!ic;a przyszł_~···· Pan
z bocznych ulic rozmowę.
- Uzięki tym oto włosom uó:a m1 się znaleźć
nie. ~a paszportu, n1e chcę m1ec p·rzez panią przy·
Odgłosy. rozmowy stały się coraz faśn:ejsze.
zabó;czynlę .• ~
•:
.
krosc1„..
. . .. .
.
•
Przysunęły się szybko do ciemnej wnęki w braw trzeciorzędnym hotelu, gdzie nocowała Ja·
Anlon puka! z całe1 sd~ J; mimo, ze Jadz1a mocno m~ i przytuliła się Ó<> muru.
dz:ia, siedział za oszklonymi drzwiami, pokrytymi n:e spała, zerwała się natychmiast ze snu.
Obok przeszto kilku polic'antów i wywiadow·
mytym. od lat kurzem, stt.ry port:.Zr i drzemał.
I
Z początku była p;zekona:ia, że im;icfa jest juz ców.
'
W hotelu musiał dyżurować całą noc, w oczeki·. w ho~elu. Szybkio ub:erała się, rozmysfaJąc, co ma
Jadzia wstrzymała oddech. Słyszy, co mówią
wa.n!u spóźnionych gości.
uczynić....
.
•
••
•
między sobą.
N:tgle zerwał się z drzemki. Rozległ s:ę prze•
. „ A~e gdy pońier po'Y'torzył JeJ r8:z Jeszcz~~ .•że po- To była zapewne pijana prostytutka.„ Pol'ailiwy tlzwonek.
licti me ma, tylko mom lada chwila nade1sc, ode· kłócił się z nią, ciała mu w łeb ....
- U licha, kto się tak energicznie do-M;a do tchnęła z ulgą.
.
- Zapewne naprzykrzył się jej.••
Cłrzwi - stary port1er leniwLe wstał i zbliżył się do
Otworzyła drzwi.
Dal:;zego biegu rozmowy nie słyszała: głosy podr.zvri.
- Co się stało 1 - zapytała. - Czemu mnie pan częły oddalać się.
·
Do korytarza wpadł portier sąsiedniego hotelu budzi?
Jadzia wyszła ze schowku i poszła dalej przeó'
i ledwo dysząc wykrztusił:
•
.
- Czy pani nie z tego świata? Obława policji siebie.
- Hej, Anton, obława we wszystkich ho.telach... we ws~ystkich hotel~ch. Pani ~ie ma paszportu, n!e
Jedy:na jej nadzi.zja jest teraz, te uda się jej do-Zapewne szukają kogoś .•.. Może macie ni.e zameldo- chcę m~e~ przykrości prze.z paruą. .
•
stać do dworca, tam wsiąść do poc;ągu i po;echać
wanych albo bez papierów, to ich przegońcie ••• Me>Janz1a ~dawała, że nt~ rozum1e, o co chodzi.
bez: biletu•••
!ecie mieć kłopot...
J2~t zapis~na na naz~1sk~ S'_Y'ego męża, paszport
Nagle z bocznej ulicy wysunął się · mężczyzna
Stary Anton odzyskał natychmiast pa11owanie ma.~ąz, sama 1est zupełme niewmna, czemu ma stąd w drogim futrze i karakułowej czapce.
nad sobą„.
.
WfJśc....
·
.
Czy ma uciekać?
- Hm, obława, to gorzej, dziękuję Wasyli, cł.zię· •
Ale w. tYD?- samym c::z~ie szyb~o włożyła palto
M~że to szpicel?
kuję..... .
1·kapelusz i zbiegła na doł schodanu.
A może spóiniony poszukiwacz kobiet?
_ U nas ~szcze obławy nie ma, ale zawiado- Ale po tym będę m~ła wrócić? - zapytała
miono nas, że w sąsiednich hotelach szukają, powiada z głupia frant.
·
· .
(Dalszy ciąt jutro},
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niech pan w na-jblitSzvm VfY· sza, pa.n Daleeki. Był on ura·
NoH1eln
wiadzie wypowie się na temat: 'dowany,

ie zn oś nr ch-to·piec
Gdy Karolek doprowadził do . szcze nowe bóstwo: mistn świa
rozpaczy swego czwar~ego na· ; ta w pływaniu crawlem, Touczyciela i gdy ten wymówił masz Klimecki. .
posadę, pani Jabłczyńska po- j Bohater Karo~ka siedział w
s~owiła oddać go do zakładu swym po:koju
studenckim i
poprawczego. Jej przyjaciółka, przerzm::ał mechanicznie kart·
pani Karlicka była jednak iooe· ki książki.
go zdania. Sądziła, że może na·
Jakie to głupie, Jerzy uczycie.le trciktmvali chłopca rzekł do przyjaciela, - że· oj·
zbyt surowo, radziła więc po-: ciec obstaje l>ł'ZY tym abyµi u·
wierzyć go opiece kobiecej i kończył uniwersytet. Po jakie·
za:.ngafować nauczyc~elkę.
go diabła sportowiec musi mieć
Pani Jabłczyńska poszła za wyższe wykształcenie?
Jej ra·dą i w ten sposób Jance
Jego p1'Zyjaciel chciał coś
• K aro1- Ipowit:UL1eć,
·-.J-· w teJ· c hwill" J·ednak
pow!erzono wyc h owanie
ka. Już po trzech dniach była przybyła poczta dla obu mło·
ona bliska rozi:-aczy. Janka u- 1 dzieńców. Młooy mistrz Ś\viaważała Eiebie za d-O'Skonałą r.a· ta w pływaniu otrzymał jak
uczyciclkę, ale Karolek btł, 1, zwykle stos listów, które zaclelikafoie powi1Cdziawszy, ro· i czął przeglądać, znajdując w
clem z p·:.ekła. Miał dziesięć lat tym odprężenie od nauki. Jei używał sfownika, którego by den z listów tak go roz!mieszył
się nie powstydził włóczęga. że podał go przyjacielowi, któ·
Nie chci~ł się uczyć, gdyż na·. ry zaczął go czyfać na głos.
u!;ę uważrł za rzec~ całkiem
„Wielce sizanowny panie. Jezb~d..-:ą. Zbędnym było rów· stem zrozpaczona i ty'ko pan
n:cż grzecznie się zachowywać, może mi pomóc. Jest pan bó·
myć s:ę i korzys'nć z ~rz.ebie· stwem 10-letniego uczinia, któ·
n:a. Jedyną rzeczą dla niego ry jest tak przejęty sportem, że
był sp')r~.
zaniedbuje całkowicie naukę.
J:i,n!ra s~arała l3i~ wzbudzić· Jeśli on się nie p·oprawf, skacę
w nim zainteres:>wanie się czy· posadę, a p·a n chyba wie co to
n:imi st<:rożytnych i współcz::?s- zna-czy w dzisiejszych czasach.
nych bo!-ia!.erów, ale Karolek Proszę, niech pan mi pomoże.
k"'.ił z: nich. Je~·o b6's~wami ly· Nie śrniefll od pana żądać, . a:by
li Kt~c'rr::!d i Ję<lrze'.owslra \Y/ 1be?'l"'c-śrecl..,io JM"avńł .m01r:-lv
G&!.ai.nich c.zasa.ch przybyb ie· 'memu
wy,cb.owaokowi.
ale

I -

I

I
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I
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Toma~ Klimec\<l,
bardzo zdolny, od
~zą zapałał .chęcią do np.:uki i
serdeczni~ mu winszawał tej

ie ·

jak poważne znaaenie ma dla
sportowca systęmafyczna nąu·
ka. Zaznaczenie jak ' doniosła
jest czystość ciała i dobre '

młodzieniec

za-

nagłej

że

nawet lepiej zrobisz, gdy ją
Op..wiedzisz. Przecież wył4ćz·
~e jej zawdzięczasz tę „nagłą
chęć do nauiki".
Po 'kilku tygodniach, w cią·
gu .których Karolek przeobra·
ził się. we wzorowego ucznia,
portier zameldował Jance, :2e.
• i·~t§
•
vt!_
ki· chce Slę
· z
1a
pan· .Nlllllec

Muszę ci powiedzieć -

rzekł Tomasz, gdy przyjaciel
sikończył czytać - że 'ten kmą-

bmy chłopiec jest mi ni~Wy-kle
sympat~ny, natomiast do sta·
rej nauczycielki w okulara.eh

czuję niechęć.

Nie powiiniene"ś tak mówić
- wtrącil przyjaciel. - Jest to
krzyk rozpaczy kobiety. P.owi·
niend jej pomóc.
•
- Może .m asz racJę.
Wykład · ten nie przysłuiył
się moze· zbyfuio populammci
.,al-młodszego · mistiza Polski
wzbudził on natomia·st zac}\"Wyt
trzech osób. Przede wszys.tkim Janki, która natychmiast
przeczytała go. Karolkowi i za·
raz mogła stwierdzić jak głębokie wywa:rł n-a niD" wrażenie.
Drugą osobą był ojciec To·
masza, który był hk za-dowolonv, że syn wres'zcie zrozum:ał,
jakie znaczenie po•siada dla
człowieka n·a uka, . iż podwyż·
szył mu pensję o 50 złotych mie
shl"znie.
.
Trzec!ą, 1\ m-ote na;w!'.;,ruej·
szą osobą,. był p-rofesoir Toma·

-

_,_ T~raz masz · już dyplom Gru:Oica płuc j~s.t ndeubłaganll I c<Pnie ro-b'.ąc różnicy dJ.a płci.
·w kieszeni - rzekł' Jerzy cio- rocznie,
wieku i stanu, kosi mi.!iony ludzi. Toma-8Za, gdy przyjaciel opo- Przy zwalczamu chorób płucnych,
bronchitu uporczywego, męczącego
wiedział mu o wszys1'kim.
Właściwie· powinieneś napisać kaszlu, grypy itp. stosują pp, lek.an.e
BALSAM TRIKOLAN • AGE
do tej starej nauczycielki. A mo

chowanie się dla· chłopca,. któ·
ry pragnie w przyszłości zostać
wielkim · spÓrtowcem, tiyłoby
dla mnie ratunkiem.
Dw;gonnie wdzięczna panu
Janina Lipska"
-

CHOROBY
PLUC
.

z:nii-an'y.

-

nią widzieć.
Tom nie spieszył się ze złożeniem wizyty nauczycielce,
ale gdy teraz ujil-zał ją w hallu

iałowaJ, że łe~o wcześniej nie
ucayruł. Nie była stara, nie no-

I

siła oJmlarów, była

natomiast

piękna, jakby wyję•a z ob.razu.

I

ula~;:

który,

wydziiela,niu

•ię

p:wociaiy, W1llllacnia organizm i samo·
pe>e:2111de chorego ora.z p~ększa wa•
gę ciała i usuwa kas.zeL

całymi d.niarni przed d.Om.em i
nie telefonował do niej po pięe
ra-nr dziennie, ponieważ pani
-;
Jabłczyńska
mogłaby coś zau"
ważyć i jeszcze źle zrozumieć,
a wówczas Janka będzie m.iała nieiJrzyjeniniOO<:i.
,;__ Ta.k dalej nie może być C>.świa.dc:Zyła wieczorem Ja·nka
Tomas~owi - nie może pan
nrzychodzić tutaj cocLziennle i
kilka razy w ciągu dnia telefon.Ować do mnie. · Mogę z tego
powodu mieć nieprzyjemno&ci.
ł'oza tym, gdy Karolek zobaczy
nas, od raźu się wszystkiego domyśli, jest bowiem niezwykle
prze1bie~ym chłopcem i wówc.zais zniknie jego zapd do na-

-, - Pan Klimecki? Jestem pa
nu tak wdzięczna...
- To ja powinienem pani
dziękować„. - przenvał jej To
masz i opowiedział jej, co wszy
stko zawdzięcza temu wywiadÓwi. Oj.ciec po·dwyżsżył mu
pensję i otrzymał dyplom.
u:ki.
·
Janika serdecrzn~e się rozes- A co to nas może obcho·
miała.
dzić -- 11oześmiał się Tomasz.
Po kilku dniach portier zwró - Czy może przypuszczasz, ~e
cił Jance uwagę, aby po.1lrosi- po.z:wo!ę mej żonie, aby w dal~
b. młoclz:;cńca, k'.ćry 1''e<l:-wr-.:> szyrn. c:ą~u uc:r.yła tei!o uiczoo·
ją od.wiedz.ił. ahy nie kr.ęcil si~ śu..ego. b.o&btora.?.
.

Nora Neq
wicekrólowa ekll n ; p ~lski
Jeśli prui b!ika.w -

w~

prcszę podz2ęko

:u te wsrzystki.c d-0:wooy

i cyt:ip::.lli.

Jestem

g

~ęci

po pl"CStu

nimi

::ca

·agro.-:.
Pi. msza
li
za
w glosowana. na· króla i króla
udział

lMł!

W przyszłym dodatku łilmowympo- W-wa; Janusz Darali, W~wa; Józef Janina Lada, W-wa; Stefania n ufos
~y tcrm:.n wy~w::ima n:tl!ród za Staiiczyk, W-wa; lg11;acy. Ja~lkowskl, W-wa; Barbara Platówna. W-wa.
udział _w kollku.rs.:e lilmowym.
VI-wa; Grzegorz C1cpliński, W-wa;
„
~
1
Dzś podziemy pierwtzą listę nagra Marianna De.ck, w.,•;::; Hala J.amb ~rF~AKONY
DOS...ONA!..EJ .~ODY
dzon.ych za udział w głosowaniu. &ka, Stuachowlce Dolne 32 .Jan No- KOLO~SKIBJ: Dr ~rc;i_:i, Sk;b Mk:i,
Obe;muje _ona 50 osób.
wacki, P1:uszków; Antcni P!zedp:::łski, I W-~a; Magdalena Zielms.:a,. W-wa;
APARATY
FOTOGRAFICZNE W-wa; Stanisław Mazur, Lesko; Ro· Bas1a Boguclm, W-wa; r.'lar::i J ;:;ootrzymnli: Jan Skrocki, W-wa. -Janina man G:i~ller, W-wa; Janina Kwh:tkow eka, W-wa; Kryrlyll:ł Ro~~czc~·:sn.
Koczorkicw!czówna, W-wa.
rk::i, W-wa; Apolonia Kura.n, żyrlll'· 1W-~a; Lucyna Dcm?Jow:::b, YJ-wa;

i

PIĘKNE PORTRETY (NA CZER· dów; Władyslawa Faliszewska, W-wa Hahna Poi:onc~!t:i, W:mi; J:uu.n~ He
z J.MIENNYMI H=:i Dm<>w'Ska, W -we; ltlarian Słe<· 1rynowska; W-w:i; lfol1.na •Cuc::yuskn,
AUTOGRAFAMI KRóLOWEJ . JAD- pień, MHanówclt; J2dwiga Kozłowska, W-v:ii;
Anm:i, Kozcli:,cw-:cz, W-wa;'
WIGI SMOSARSKIEJ otrzymali:
Suwa~ki; Antoni Bicńkow--..ki, Irena; Mnrtn An<fui;tyndrn,, \7-wa; Krymy:i.a
J~ Lcmpt;S, ll baon radiol. w Be- Tadeusz Bogatek, W-wa; Rutloll Ja· J Brocka, W-w:ii Zo~i.a S::w::irc!:J :irt51·~·
n!am!now1c; Ja!l Mołochowicc. Wilno: l;:owiclti, W-wa; Zenon Brenek, W-wa; j n~, \"!··~."~; Zo!ia G:i·vrk'.1, W"w::i; ! 1•
Zygmu.nt Gliński, Piotrków; Edw3rd Stan'sbwl\ Jav1<>rsk!i. W-wa• Edward dia Gc=n.:,!erown.a, ~-wa; J~cw1ga
Lewandowaki, L~zh.i ~- Wilna; ~lek· Mijał, W-wa;
Pi~tr wleniewski, Dost.alOl~a, .w-w:; }':z:u s~~:i!::w1sancfor Kozłowski, Wilno; Franciszek W-wa;
Czcsł:iw Mcraws·M, W-wa· n.a, W wa, St::n•d~ua ~--p._kćw·
Aniol, Wy~zków; Józef Wiśniewski, Henryk Listop. ad, W-wa; St:lllisław~ I na, V-w::;. R ~· Ad~l!l::~·ro~:::>w;u,
Vl-w::i; Feliks Lachowski, Włochv; Ma Dureka Wwa· Emillii Hcll, W-m1• B;:-o W-wa; Moria Trc;a"!?'''::!t?, W-m:: A.
ria Błaiszc:!akówna, W-w~; Włady- nisb.w' Dcdn~rczyk, W-:,wa; K~tyna K~w:i~ka,~ ~/-wa! 'f/.'~~on:i ~::?~s'·a
słnw Jatc~ak, Le..~no: Maria Soroko- Krajewska, W-wa· 1\br1m1 Sa!aiczyk, V{ wa, Maria Pt,~ 1 • 1n, '1-~.r, _.ra
wa. Kobyln:k, . 'voj. Wileńskie; Jan W-wa; z. J~nlib'lt~ka, W -v11.1; Etib!e inna , Topczow~k:i, W -wa; Ro;!ina
Sobański. W-wa; Hlllina Chęciiiska, ta Górcz.snka, W-wa 1 Cecylia Golę. IWcnłowna, ~-wa.
W-w.a; Eugeniu~11: Cieśh:.k, U-wa; A,n· 1biowska, W-wa.
Następną IlstQ na~edzcn;::a :rn:i.j~r::.r,1 Now..,tr; W-wa: Seholas.t yna ZieKOMPLETY (PO 2 PARY) POŃ- dz!ccfo ,., n:iib1iż !:...."'i'n nn~::;m intcre•
lińska,
:W·wa;
Zofia
Zawadzka, CZOCH: Maria Liber"ka, Żyrardów; sującym dodatku fih:iowym
p ANYM K .t\RTONIE)
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Nowa wielka ankieta nasz1ch Czrie~ników

l +,a.bczyńsld, Kondrat I

Sfoloń:;ki w n"bavm.zf ~ecn!el · &
pr.:cW:icścla"1 reż. Eugeciusza Dodo.
·

k1l3>italneg.o ftlmtt
F-ot. „~p'.<if;;,Jm" .

Olwbieramv
z
najlepsze
filmv
m
l
Dla producentów - drplomr na
madal. dla (z
złolJ

ie~sK!'

•

•

1enne nagrody

Zgocfaie ~ upowieddą ogłaszamy! najlepsze filmy sipośród tej o.gr<1mnef' I tym razem uczestnlliów ru:Hety
dziś. !!'ową ~etę, która w f~;e ilości, które .się uk.::.z.cły na ekranach Jl ~~ją wutaśt:!.o'We c.:;!ro.~r. de o

~OJ~J będ!zie dcprawdy czyms cal- 1, ruszych w ~1ągu całego raku~
nich - w jcd.nya z i:.x::c;:pnycll doh:1cm nowym, liotąd me st-Osowuym
Na technice wyb1lr~w bęc:I.z1e wlaś- datków łilmawych k tór y ukc.zt:.jc S.:ę

M::my wybrać 1u1ijlepme · n.ie po-lqtala orygin::Iność IWl!Zej an· I regulanie w kiiżdą frodę.
roku 1?37: jeden zagra- kiety, którą podzielimy na dwie. fazy.
A więc, r02poczyn::.cy n owq, wiei·
- kra.i-0wy.
Przede wszystkim więc, każdy z ką pracę, twcrz;ic po~c;:t.ną s:Ie< cpinii
. Powiedzmy od razu: pyszny f.ilm, clący w przededniu ruiny
d~d.zić, ile. prakty~ Czy~elników ma pnw«? · ~proponować pub~cznej, z kt~r~ be<d~ musieli s:C( !iwescły, z tompcJ:.J, p:i~u<i.z.aj:;cy c,o I ncj pes~::wi.a użyć c!zicwczynę ~la na~. w::.rto~Cl zaw.tta w sob1~ teg~
10 filmów, które p~~c~ zos~ą ~d • czyc. produ::cn~ 1 prz=;i7sbwcy I}se.rdeczn::go łliic::hu, a r.imn to nie swo1ch celow rcltfam1l-wych, podaiąc 1dz~1u łlllhleta. A~uy~, na1.potęZllileJ d~e pod gł~sawi:.n.te sc1słe. i spoS3'od 1 ~w1. Czytc!ntcyl ~ D~i;,c.m c.o
wulgcrny i Iog:c=ic p:;włąz::.ny.
ją za kcch::-nl:ę Dogu ucha w:mieg:> ~z~ cen~ sztuki filmowe1. ~wno kt?rych ~b1~my dwa: !cd~ pol- . pracy dla dchr11 cgob.c:Iol
Ch::dzi o ubc1!ą pracownicę rcdak· banhiera. w tym cclu ceda!e do j::j JUZ. ~C':_Dl ł~ ~romne m;tczeme l. ko- ski, drugi zagran1czny. w liczbie tych ' -----=~!IC::-IC:l!Z!:l::a::!:lll:c:::IOl:l::lm
cyj:q p:::m.:i & nłolz!eży, której - ~yi::pozycji na.jpie<kn.iefszy apartament rzysc1, Jakie płyną z tcl?,ef!o ple~ISICr· 10 o.!1ru:ów ma być 3 krajowe i 7 za.
•
dcsłcwnio _ rp:id:t n.:i gło.wę drogo- w hotelu.
tu. Według ,,gie~ ludu rcgulu1e Się gr:-.nicznyeh.
cenne futro s:tąd się wz.'.ęło? Do-'aty
•
•
tlll:l cclą produkcję. Ogromne kon.ceir
Wszystkie zgłoS>Zone tytuły filmów
ba.n'·cwicc 'w tpn;zczc3 z żoną. która
T~ :~~~ się .koicwrothk 111.ep~ 1 ny pOl\vażnle liczą się z upodoh9Wni będą przyjęte pod uwa!fę i · te, które
•
IP ;u.Jnufa' n.a fotał:szki. wyrzuca fu· zun:..c 1 m·;.ryg, .co ·tóryc ~cągmę· 1publlcznoś=i i zJ!odnie z fef wolą pro- uzyskają najwi~szą il~ć głosów potro n.a ulicę. A gdy c!.z!cwczyna umie tyś1~i:r: be-nhlbra, rprawut;ący ~zyn wadzą swoją pcli~ykę produkcyjną.
dlegeć będą ŚC'!Słemu głasowa.niu.
wątroby, żołądka, k'~zck ne-ek,
na zwrócić ckrvcle prawemu wbś·1 no ci
era w i:rze • au omacle.
nicrąe przyk~ad „z góry" otl~Czekamy więc n.a pr-0pozytje. Zglo. pęcherza, kurcze - 1.:c:wa 'i t:i~;:·~i:i.
dcldowl - b8:nider na dodatek ku·
Trudno &>prawdy opisać wszyst- my naszą en!detę, kf6ra w głosowa- szenie winno zawierać tylko tytuły 10 SOK SWIETOJAr\s··mGO ;Jr-:1 A
puje J~i ki:pdusz.
We nici ~om-plikacyf sytuaeyjnych, _ I n:u naszych ·Czytelnx"k6w ma wska· , filmów, hz żalnego t'z-~t'tr.cn"3, W 1~'!~is•ra ED\7ł P.DA GO r. i: CA.
Ptxr.p:itnyl tc-n fakt d. łumlk bankie- , ~n:~b.ia ten film .. zobaczrć, lal.o w.z6r ::~ć, ~e.!dz f'lmy ~.„fbp:rdzfoj ?>Cł>Ql•~ly '. _2!głoszen:u trzeba poc!:-ć im.ie. n.azwi· [ Sprzed ::ż ,., 2pteknd1 i c1•""zr''l:' _
...._ ~ ~w~o J.otda. bc1 &Wletnej komiecw,. (m. s.
łcę kh>omMom. Ale ilk wybnć clwa '&lud adrea ~łw.aii&eellG.
Skla.clGłóJ(AJ;Jf.ar~a1v:a1 Miodowa H

„Anonimowy kochanek''
!

"' ankietach.
d~va filmy z.
ruc:zny, drugi
materiał·
~ie trz~b:1

I

z:o:
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aiemniczego

T1fus w Anglii

generała-szpieg

LONDYN, -

Oenerał Doibara, japoński Lawrence.--:- Szef wywiad11
japońskiego - · Tajemniczy traktat z r. 1932 ·
Z fot.agrafii spogląda na ;.rns ry stał się wstępem do stwoTze
twarz filmowego „cz:atnego chał nia pańs~wa mandżurskiego
rak :eru". W is'.ocie generał Doi pod wpływa;mi Japonii. On to
hara, o którego śm i erci danio- skłania księcia Tewang do tesły niedawno źródła chińskie, go, aby na zebranit1 szefów
m!ał glowę okrągłą_, na k.ró lkim szczepów mongolskich i wysociele, wzrok chwilami bysky, a kich dygnitarzy duchownych ocilwilami marzycielski, wąsy gfo.sił autonomię Mongolii. On
CZ:tr:ie a h Hitler, głcs ::zorstkj, WTeszde dąży do - odłączenia
:u ch::;wan:e natcm'.ast pdn2 Turkies~anu o·d Chin;. korzys.'..aprzyslow:owej uprzeimości 1a- :ąc z ustawicznych walk w·ty11J
kraju, a oficerow:e, działa'.ący
pot'i1ldch S!anur:i;ów.
!a.k wyglądał generał Doiha- w charak~en;e agen~ów z j·:go
ra, znany na Dalekim Wscho- poleccn!a, próbują od.dać ł\'-ła
dz:e pod naewą „Lawren<:-a: z dze w ręce Abd-el-Kfima; wnu
ka s.r-0-gie~o suł'.ana . tureck:e·
M:::.ndżurii".
0.o:hara był . szefem sekc:i go Abdul Hamida. ·
Doihara również jest a.utokon tynen'.alnej wywiadu ja.pońs!r.iegQ i w o·s~atn!ch la'.ach w rem koostytu..:ji Mandżukuo i
spo::ób despo:yczny kierawał ;est doradcą i protektorem r.otego p:tńla;ną dyplomacją japońską. W minalnego wfadcy
sprfrrach M:i.ndżurii, M.011golii s:v1a, księcia Tew-ait1j!, a po'.em
i Tu.rk:cs:anu u!tazuje się us~a- jest „szarą em1netją" na dwo:w!cznie w oddali ta.:em.nicza ;) „ze c~suza KcnR:c, zr:.ar..ei:> w
:m
d d
.
p~ E
ł D :h:..
•. • .i.,.
a-vrnym S.W 0 uroip1e PO
0 '..... ry, spraw
:;ui.c 6 _nera a
·
wydarzeń, mo·r imie:niem Pult
cy ta!em:niczych
Lu.cizie, zna:ący generała Doi
dów i za'.ar<!ów, które doprowa
dziły do ~hecnych krwawyc:t hara, zadawali sobie nieraz pyta..11'.e, w jaki sposób ten c.złowallt n:t Dalekim Ws-:hodz.ie.
ł 6 dn
ko'
t k
·_ . I
t .
:
g
<
W r. 19... 2 p-o .z on.e a1emm w1e • a
y,
sp<> Jny, a.,,o
czym j.a~ńs-.!ciego kapitana Na- n:e odróżnia'ący się n:czym OQ
s~anowido
kamury, ówczesny pułko,rn!k o~oc.ze.nia, doszedł
Dc:h:.ra prowadzi śledztwo w ska kiero;vrnika str.aszliwe~o afrj rnr:-:-.vie, stwierdza winę I para'u, którym jest wywiad ja• ki
. ·b
t
·d • h'. 1 : h .
pons .
1 w en sposo
w ł a z c 'DS.Le.
Sprawa jest ja~na: Do~h., .ra
dc--órowadza do ekspedycji kar
niezwykłej
był człowiekiem
nei.
On to również organizuje ro· Tlrzenikliwoś:=i i in!elit1eincii, ako·sz wojsk mandżurskich, któ· le nie miął za (łrosz ' tale~~ów
wo;skowych. Wobec te~o prze·
rzudł się na teren służby szpie
TEORIA I PRAKTYKA
·
- Jak wygląda pańska praik gowslciej.
Nauczył się ·w·szysHdch języ·
tyka, do3dorze?
·1ków i dialektów, uzy.wanych
- Na razie w teorii!

-e

Donoszą

o no-

wych wypadkach tyfu&ll, Dotychcza5 zachorowało w An11,lii
289 osób, zmarło zaś na tyfus

.

29.

Zawaliła

sie !rMbun,

RlO DE JANEIRO. W inieś
n.a obszarach m'.ęd,zy Kaintoi1em do Chin dla przepl!'owadzenia
i Władywostokiem i w przebra śledz:wa. Udanie się tej misji cie Uberaba w (fzasie m~czu pił
niu kulisa, wędrownego przeku pozyskało boiharze zaufanie ki nożn3j zawaliła się try!Ju~a
pnia lub muzykanta zwiedził generała Hońyo, który powie- dla publiczności. Z górą sto oDalekieg0 rzył mu kierowniclwo biura po :::ób odu:o:::lo .-an1·.
kraje
ws,z ystkie
Wsclio-du. Po pow rocie do To- litycznego.
f2e~leftl z.emt
Po ukończeniu kroków wokio ws ~ąpił cio wywiadu, a j2go
Wetiług n~de~
IlOSTON.
k:erownicy wkró~ce nabrali za- je.nnych w r. 1932 on to m:ał
ufania do talentu młodego ofi· misję przepro:v;adz2nfa ukła- s~ły~h t?taj wb.domości, trzę·
dów z Chińczyka.mi i ustaleni~ s:en1e z1„mi xniszc~yfo .wio-ski
cera.
Po .z.am<i.rdowaniu kapi~ana warunków i sz.c.zegółóv.r odmo- Aq:iachcp<;,n i Ant:quięra na:
NakamuTy, k iórc parlia woj-i· szą:::ych się do ilości i przyvri· grnnfoy Guatemali i Hcriduraskowo • japo1'iska po•s'.anowita le;ów oddziałów j1pońs!dch, ·.m. 0.o-tychczas ~rwic:dz:mo. że
wyzyskać dla swoich ce.łów, mają:::ych od'ąd ob!ąć służbę w~ oE::i.rami trzęsieni~ ziemi pa.dł
I jed~n zabity i 18 rann·ych. ··
generał Araki posłał Doiharę północnych Ch.i.T..acb.
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p
we pr1zygo;.owania,. nic.zb~dn; m~waź sądzo~o, że duch ••~~e·
. o111~ o•pm~cz. t • av e
lCh do mię1s-ca,
dielow1:::z, dwaJ wizśni·acy z per do wy,{rycia skarbow ukry~ycn Ia prowadzi
·
'
•
_,_. '
: '
· J'1
..
• 5,.. b'"
ł d ·
. gu...1e Jest ukiry'y ~karb. .
.
pr~ec~y.a w z.effil.
u niowe1 . „r H
Po powre>~te w s~~ony r.odzm, . Po P.ewn_ym c~as1e ~~·:i.ł An·
pewnego. dn.i.J. ~ gazec.ie,. ze w
Beigradz!e p_ew:e:i Rn$;anm d?- n~ urządzali se~nse . 5l>lfYlY" I ~e.low~cz l zaw1ad~m~a;ąc pr;-y
konyw·a c_udow i ze każdy mo.ze s.ycznc, roroz.?miey.rah się zl jl.c1ó_ł, że. z11.alaz~ 5000 dukar'ow
trudem
bardzo w~e!e zyskać, gdy za 1e· du~hzm „Stelą , klorego. bła.ga- rzucił się na nich.
f ' '
•
·
·
·
ł
d
•
'm ~ Ądził d ·
. z a t~:nik' s ir - li ab
,...
~
0
0
y \ . Zcr!l".o. ,., .• g Zl~. Jest u a o su; 1m z'Y"1ązac ur1aA1.
o P' m wą po n .a.; l p y
'!'iJne .Popowi.tez natom!ast w
ukryty 5 ••:ll:b. Pewr:.cgo w!ec~~. .
tyzmu.. • . .
0.001 wiesmac:i ;idah. s•e do ra z~pros 1 h sv•y~h przy,acrnł, ogo!~ me wróc:ł. Doplcro pe)
stol.1cy, nai::::zyh s1ę tncku ze aby lc_h przc!;:~nac o ~~dach na: d!ug:ch pos.zukiwtti::.ch w!eś.so w lesie. Letał
stolikiem sp;ry~ystycznym, na· uk la ~ ~mnyclt. Wkro .ce obaJ niacv zna.leźliba""
•
I'
1
7',T
t
11 ·
I
.
r . h' t
uczy t się 1~00 yzowac, zapa- l z~pac..1. '~ ra.n.s .• ,age zzn;a l · n.a .z1enu poz w1ony przy~oond~ć w tr;ins 1. t.;:n p~d0bnyc}1 i n~ ~ ~·: ~.:s.ca 1 pc~ym ~~r-o-k ~ z.m j no·ś:i. Po przy'\vróceµiu go d,1
tnck,ów 1• wro:::il~ w s rany OJ· . oi:us.::::!.1 n::e~zk:i.~ie. N !·~ l nw 1 p;z1'omn;o-ści o1razałci się rów~
czys.e, wierząc, ze mają ducho· c;>smichł się udac za nimi, po- nteż, że 1 on postradał zmysły,
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Przeraiiiwe wre.ie psa
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r.a przez orła i że ptak z.najduw
jąc się na p:!wnej wyso.!ccści wy
pu.Scił śwą zdobycz, dla.tego, ż~
został napadnięty, lub dla'.e~o
Na ulicy Długiej 26 w War· dowej i skoczył do 'tra:mv;:i.ju.
że natchnął się na lepszą zdoszaw~e. trzech opryszków napa Do poś zigu przyłączył się a>:>H.
bycz.
dło na przechodzącego Józefa c).ant i dopędził złodzieja takW Ind.fa.eh nie można us!ac:~ślika (Franciszkańska ::!1). sówką.
w'.ać na cl.re.gach słupów teleJęden z napas:ników zerwał
femicznych, p-otiiewa.Z słonie o·
Schwytanym opryszkiem o·
mu kapdusz z głowy, pozostali
cierają o nie swe cielska. W A·
wyrwali mu z kieszeni portfel, kazał się 18-le:ni Tadeusz W.aj
fryce zaś wielu µ.szkodzeń telekilkadziesiąt do- dowski (Leszno 87). Naz.w;slt
zawiera;ący
fonfo.znych powoduilV tyrafy,
tych, po czym wszy3cy rzuc:ii wspólników nie chce wytldć,
długimi szyjami
~ttóre swymi
s·:ę do ucieczki, każdy w inną policja jest już jednak na. tropie
m:mowoli do:ykają dru:ów, lub
Poszko-dowa.ny zaczął zuchwałej szajki rabusiów. Waj
s~ronę.
'et. 7. '"l<l6w bawia ~ię n!mi.
ścigać jednego z opryszków, dowskiego osadzono w więzicW Brazylii isit.n.ieje pzwlen
który zbiegł w stronę uL Mio- niu,
pa'ąków,
~c·u:łek olbrzymich
w · łl&tMKd - ===
które na dru'-ach telefoniiczpyc4 rozpościerają gęstą pa·
;ęczynę. W czas~e po3uchy nie
ra do-s~~ła dę między przewód~· po-ciąga to za oobą iadnych k011
~eicfonicz~e, umie;:""'czc„e n:J. . set~wencyj. Ale ~dy nastaje po9 metrów. W jaki ra deszczowa, długie pasma pn·
wyso\ości
Sł.'
zawrotną
:.P'ctóh ryba dm~ała się w po- jęcxyn, które doty!rnją ziemi,
Jorłu
światowej
wie'rze. Fach·cwcy wzypusiz- s~aią si~ wil~n·..-c i ''"Ó";':•:-.7.:ts
cza;ą. źe ryba zos'.afo po-rwa- na·stępuje uziemienie, które ~
będzie
przerwana
Esplanada
przez
gmachów
30
Budowa
.
zdecyPolsl{a
Obecnie, gdv
wodiv.je -po·ważne USQ;kodzenia
•
MR...UL&
niwelacja w dwóch miejscach - raz lagu- ·~
dowal.a się już wz!ąć udzlał w komitet wys '. awy,
s:eci k!dnniczr:cj.
wys:awie nowojorskiej w r. 1gruntów, urządzenia ogródów, ną owa.Iną, na której czterech t
W U:ach na w:.elkiej pusty 19:>9, a ambasador Rzplitcj wy· budowa mos~ów, kanalizac;a, rogach staną gmachy Anglii.
ni ~r. 1 nci wsku'ek f'"ldły rrzcp"
fr„„ fl'RUl~.fi·'.
brał już miejsce odpowiednie dla przewpdy elektryczne itd. - Belgii i Francji, a drugi raz o·
jclll:ej solą wyhw:tlt'zają się na
~l!.WIJS'Jl~
godności swego kraju, wys'.awa 50.000.000 dol., budowa gma· krągłym stawem na Środku któ
Zbiegł z Berna w Snvajc~ii, c'!Tu'ach szcz~~óbe krysz:alita s~awać s:ę będzie niewą'pli- chów przez państwa za.granicz- rego na cz-~erech pylonach spo
wie co.raz bardziej przedmio· ne i przedsiębiorstwa prywa!ne cznie olbrzymia kula wysokości 44-Ie~ni H 1 ns Hdnddsman, no- H, które c-~łabiafą sił~ pradu.
tern żywego zainteresowania w 65.000.000 Lol., wydatki miasta 11 pię!er i spiczasta trójgrania- tariusz, który dopuścił s:ę Celem. uwobierti<t; przcwod·5y1
sprzeniewierzenia i kradzieży. ad soh wysyła się na pusłyruę
Nowy Jork 20.000.000 dol„ ro- sta wieża wys·okości 960 stóp.
Polsce,
oraz papierów war~o~1 \~ozy. pr~yi>o:11innJące wozy
~o.tówki,
noszybko
pows~ają
Obecnie
nbowdou
stda~
k
ne
u
h
~
ra
.n~
?oty
wystawy
Prezydrnt komitetu
1
o „ u o· we ~machy i pos!ępuje raźno scmwych na sumę 160.00:) fr. ~ . razy C'1!mo,•:c1. ktore puszcza·
1ors1ue...,o .
· dz.
Wb I
G
parku i sadzenie i;zwajcarskich. Sęd,;ia śledczy ·q narę na druty•
wa r-o'!a lo'niczego 12.000.000 niwelacja
a en :v- w~vi~ die
dz~orer
\Y/ pcvmcj miejs<:owości pCK1
rejonu w Bernie •'"'dał na
. !el.onytm pr~asie, 0 wia..czby' dol., ~mach Rządu Fędcralnego drzew. Gmach zarządu . wysta- II-"o
6
d yncm teIc I ony funkc'.onoL
• '
k
·
ł
·
'
·
·
dol.
OO
·
.o
o
oo·
..
3
ę·
ze. rnsz wy.1s.. a"\l.1 Y wynos.ie
on
wy 1esi JUŻ zupe n1e wy ończo· kaz aresztowania Hąndeisnią·
d z1e 156 muonow d ola row.
• · i na.
.
. mozna
•
• ciąg. gł.owna· a t eia
•·ra ły tyIlw za dnia. Ok:.:::::ło się
sw1e.
ny. 0 g1ą da ć w nim
. rzym1a
. Olb
·
Za ui~cie defraudanta wła· że pewne części me' alowe rozZbudowana na pustkowiu nię ·nąca się od gmachu mut\icypal· nie wykonane plastyczne rE'pro
dzy dzielnicą Brooklyn a i<lu· n ości nowojorskiej ~ po gmach 1dukcie całego pola wys-i-awowe- dze szwajcarskie przeznacza;ą :zerzały się pod wpływem C:e ..
pła dzle:mcgo i wsku'ek tego
shin.g, nad za~oką morską, wv· Rządu Centralnego cią~nąć się go·, wykończone w naldrobn-!ei· 10.000 fr,
nas-~ępowało połączenie. No--ca
s~awa, o ile chodzi o budynki, będzie na dłui:fości mili, czyli szych sz<:ze~ółach, a nawet o·
:zaś kurcżyły s:ę i unieniożli·
PiJSłi_
będzie po swym sez~nie roz;e- t?o.o m~!rów. Wzdłuż tej _.sz~ro· ~wiet~o~e do~ładnie. tak sapio.
11
wiały uzyskanie połączenia.
•
brana. Grunta wystawy jednak kteJ alei staną gmachv wu~lu 1ak osw1etlona będz1e wystawa.
•i
W:::ax. 1 , *', w,
·
_ Z9HH!ll
pozos'aną ~a :zawsze własno~ pańs!w, a zdobić je będą we · , Rozmach ~e~<> p;zedsię?io=11
1
d t
ś::!ą miejską jako olbrzymi środku olbrzymi pomnik Wa~ s ~wa, o~rom Jego 1 na w1ell~ą PRAGĄ s . -ot t al ·
REKLAMA W US.A.
park, miejsce wypoczynlm i za szynifona. a po bokach pomni· skalę obmyślane szcze.Sóły io- wi:rzyshv~· ,.A~ ;:!l!l~e„~iit1ry ! !!~:
Cz~mu n.an (i) icst •ak przy
h"\w d!a m'.I:onf'wej ludr-0ś-~!. ki, symbo1i.zu:ące wolność pn- tyczące zarówno ie~o s'rony e-1 drn'e 1555 ~ cillin 2.f l:m. wyleciał
Teren W"s'awy chimuj(' 1200 sv. wolność wvznania, wc 1 ro-ść s•etycznej iak ! komfor'owe'., sa z Wi~.tl~tn rc~b;! !!tę .~?dr.z:! m~ł! i w:ązany do życia, ~trnro j·iż za
." rów Może
sumę 8 <l•-;:;1
K.'.-P,:t:kl. , skrom,.,ą
ccwrhs,c' ~~t"·t3!"p·.
P~~lw ru[>"''łm;i!„
na I1Hw .....<r''łf
mesooty1f:Fl"m
zt!ola
czymś
a1{rów. Ko-7.'v. urzri,.-h:!:? n:a jej slow~ i w<ilność zebra„'.a. F:11u'
„ •.
„
I
Ut!.J''Oi'\'VYC
ł
'
„ '
•
„
...
obliczył p. Whalen iak naste- ra Waszyntfo„n TTI!e,( bedz.ie 21 zĄ.dne1 .do -yc- .-:z.ai:n.we.1 wvsfa- ! Jedyny pasat'Cr (lrr7l ~~i r~! ··.' ) r:'lsn f f7'"1Ą, n·!4d1.1c o.anu hl po
wie .ułogi po-ni~~li śmie:ró aa miejscu. grzeb I klasy! .
wie śwtato.weJ.
metrów wysokości.
pujes

ZłlchwilV

Pewna pani roie~ka;ąca. w
pr;bliżu Kopenhagi zameldowała w biurze naprawy, że dzwo:ick u jej telefonu nie dzwoni.
- Ale za każdym razem, gdy
k~·o3 do niej teldonuje, pies, sic
dzący na d-0le w swej budzie
zaczyna przeraźliwie vryć. Z p-o
c.zą'.lm nie wpadło n:.komu na
myśl, że is tnicie jakiś zwią7-ek
telefonem, a wyciem
między
p.sa. Dopiero po dokładnym zba
daniu przewodnikc>w us~alono,
że hak, do którego jest pn:ymoccwariy łańcu<:-b psa, jest fok
głęboko wbity w mur, że przy·
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ów do a

surne wrdatkuia
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I

lega do przewodów tcl~fonic::·
nych. Gdy wlęc nas:ępowało
pcłączenie te·l donicz.ne pies zn
kat·dym r~.:zep1 był poprze~ ł:ui·
cuch lcl~ko po1n1żony prądem i
i=aczynał wyć. Drwouek jednak
nie dzwonił.
W New Jersey u 15 abo.ncn'ów te!cfon dzwo-nił pnez cdą
dobę w kró'.kfoh ods'.ępach cza
su, pomimo że nikt do nfoh nic
~c!efcmował. Zbadano do1dadnie przewody i u~~alon-o, w jednej ze skrzynek z izola'orc.mi,
że wiewiórka zbudowała sobfo
guiaz.Qo.
W pobt:żu Lr..kepcrl w Amc·
rycc us!a!on·r>, że pt'zyczyną u:;zkodzenfa. po-łączenia telcfon:zzncgo była duta ryba, k!ó·
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PRAWDZIWE DZIEJE SŁAWNEGO ZBOJNIKA
[X)BROCZYNc.Y BIEDNYCH 1 POKRZYWDZONYCH
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Kto ma prawo do zasiłku
Zakład

wyjaąnia

Ubezdo zasiłku
na wypadek braku pracy pracowników umysłowych ma prawo każdy pracownik, który przebył w ubezpieczeniu co najmiesięcy
mniej dwadzieścia
składkowych w ciągu · dwóch
ostatnich lat. Zasiłek z powodu braku pracy należy się od
dnia · utraty 'zającia, jeżeli zgło
szenie roszczenia nastąpiło w
sposób przepisany w ciągu mieJak

.
pracowników drukarskich

I

ś.

,

.CZt 8ł ~~ok~f OŻ..yGKI

od dnia utraty zajęcia w
przeciwnym ·zaś razie od pierwszego dnia tego mie~iąca kalendarzowego, w którym zgło
szenie uskuteczniono.
Ubiegając się o zasiłek na
wypadek braku pracy należy
pewne formalności,
wypełnić
innymi zarejestrować
między
się w . Państwowym Urzędzie
Poś.1ednictwa Pracy lub innej
instytucji do tego rejestru upoważnionej. (CPC)
siąca

Prezes O.

z. N. I Zl!t. Delegata

do Rady ldwokacklOJ

w Warszarle.

Po krótkich lecz ciężkich cierpieniach zmarł dnia
26 grudnia o godz. 8 rano przeżywszy lat 56 . Wypro- .
wadzenie drogich nam zw.t ok z domu żałoby przy ul.
Legionów 20 nastąpi we wtorek, dn. 29 grudnia o godz.
· 15-ej. Msza św. :Załobna odprawiana zostanie o godz.
9.30 w kościele parafialnym św. Jacka. .
Na smutne te obrzędy zapraszają pogrążeni
w

Zwycięstwo

Strajk pracow.ników drukarskich, trwający od kilku tygod
ni w szeregu mniejszych zakładó.~ graficznych -:--- . zakoń~;ył
się zwycięstwem - pracownikow.
Związek Zaw. Drukarzy i Kor·
poracji Grafików podpisały umowę zbiorową, która wprowadza: stałą taryfę płac dla
wazystkicb ki;itegorii pracow_ni~
ków drukarskich i pokrewnych

- ·Ip.

na wypadek braku pracy
pieczeń Społeczn~ch

......„ „...--.....„ ......„ .........„ ......................~

[brz~ś[ijański sklep mtnin

~~I~~~R~~~~~t~~~[~~
~
i
I
I

poleca:

mięso wołowe własnego n'~il
po cenach bardzo niskich ·
Obsługa szybka, uprzejma I soli&u.
poszuku_je po_sa~y na '"!,I
Gospodyni• 1azd.
P1otrkow ul. Pi

racklego 49 m. 4. Stefania Gronek.

--~----------~, ,
fJ+cm.ek ·od, BC!>LU GŁOWY
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Obwieszczenie

o licytacji

I

żona, synowie, brat. siostry i koledzy.

głębokim żalu

Nowootwarty

nieruchomośti

Sygnatura 628/37.

zawodów; 2) ustanawia, że ter·
minatorzy kt.órzy dotychczas
pracowali. darmo, otrzymywać
muszą tygodniowo · minimum
20 zł, 3) każda drukarnia musi
zatrudniać pewne minimum pracowników, a do każdej gałęzi
musi być
pracy graficznej
wykwalifikowany
zatruc\niony
majster. (PAGIS)

Komornik . Sądu Grodzkiego w Piotr•
kowie rewiru ll=go, Adam Krofliński,
mający kancelarję w Piotrkowie ul. Al.
3·go Maja Nr. 14 na podstawie arl. 676
i 679 k. p. c. podaje do · publicznej wia•
do mości, że dnia 7 ·go lutego l 93tl r. o
godz. 10 w sali posiedzeń nr. 8, Sądu
Grodzkiego w Piotrkowie odbędzie się
sprzedaż w drodze publicznego prze•
largu należącej . do dłużnika Wacława
i Janiny małż. Szmerdt, nieruchomości
miejskiej · polożonej w Piotrkowie przy
ul. Leonarda nr. 4, mającej urządzoną
„„1111m-.i=-„..-rm:1.-...~----l[m8!--„
księgę hipoteczną w dziale hipotecznym
obywatela cicht>j pracy · i ni
przy Sądzie Grodzkim w Piotrkowie
kającego - zaszczytów ani rozgł
(wielka wieś nr. XV, powiatu Piotrkow•
skiego, (Rep, hip. 3927), składającej się
W gł~bokiej boleści pogrążoną
z placu o powierzchni 728 mtr. kw.
żostawit śp. mec. Różycki wd
wzniesionych na nim budynków
-~."' w otatnich dniach w No~ym . Notowaliśmy .już niejedno- oraz
W dniu 26 grudnia br. zmarł oraz Jego dwóch synów.
szczegółowo podanych w protokóle opi•
- Jorku dwie kobiety obrabowały krotnie na łamach prasy piękne su, sporządzonym dn. J 1 listopad~ 1937 nieoczekiwanie ś. p. adwokat CzeCześć pamięci tego szlachetn
wśród
patriotyzmu
właściciela stacji benzynowej' dowody
Nieruchomość oszacowana została sław Różycki, prezes Obozu Zjed- obywatela i wybitnego adwok
J:?zisiaj przyto- na sumę zł. 10.000, cena zaś wywołania noczenia Narodowego okręgu, PiotrOdbyło się to w ten ~posób: świata ~racy.
zł 7.500.
luksusowa limuzyna zaJechała czymy Jeszcze Jeden z tych wynosi
Po Radio w zarządach gm. łowiec
Przystępujący do przetargu obowią• kowskiego w 56 roku życia.
przed staGją benzynową, z któ- wzruszających przykładów.
zany jest złożyć rękojmię w wysokości ukończeniu .wydziału prawnego 11a • . taka -jest uchwa~a· zja~du

----

I śp. mec. Czesław · Rózycki I

:·~ Eleganckie Gangsterki · S·wiat· pracy na F.·o. N.

Oto rob~tnicy T?w?rzyst~a
rej _wysiadły dwie eleg~~ckie
Kam1.emołomow
panie. - Na ulicy wyjątkowo w Eksploatac11
tym czasie nie był'o ruchu. -Sp. Akc. w Krakowie opodatJedna z pan wysiadła z . auta kawali swoje zarobki, w wysoi odwołała właściciela stacji do kości 1°1o do 2°1o •.na rzecz FON.
telefonu. Gdy była już z nim i uzyskaną w ten sposób kwotę,
przy aparacie, wydobyła rewol- w sumie 5.184.79, wpłacili na
wer i zażądała wydania wszyst- konto P. K O. nr. 9 funduszu
kich pieniędzy. Następn~e ·prz~- Obrony Narodowej.
cięła nożyczkami drut telefoniczny i razem ze swoją wspóldowód kolejowy na klasę
niez}tą ulotniła się. Policji am~
I na nazwisko Leszka Le·
&
rykanskiej nie udało się · odna- bisza, ł~askawego z~1alazcę uprasza się
o zwrot Piotrków, Aleja3Maja nr. 9 m .3.
leźć eleganokich gangsteręk . .

Z11ub'1ono
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ie śliczny mat i świeżość w pożq- .
danej karnacji nadaje cerze roś
łinny, miałki, ni~widocznie pr~y
legaiqcy, nie zatykający porow

Dziś

Kino Teatr

,,.AS'-'
w Piotrkowie
pl. Nie-podległości Nr. 2

i dni

następnych

film

napięcia

zł.

1.000.

Marleną

.

bądź książeczkach

wkładowych

insły•

tucji, w których wolno umieszczać fun•
dusze małoletnich. Papiery warłościo•
we przyjęte będą w wartości trzech
czwartych części ceny giełdowej.
Przy licytacji będą zachowane usta•
wowe warunki licytacyjne. o ile dodat.
kowem publicznem obwieszczeniem nie
będą podane do wiadomości warunki
'
odmienne.
Prawa osób trzecich nie będą prze•
szkodą do licytacji i przesądzenia włas•
ności na rzecz nabywcy hez zastrzeżeń,
przed rozpoczęciem
jeżeli osoby te
przetargu nie złożą dowodu, że wniosły
.{'Owództwo o zwolnienie nieruchomości
lub jej części od egzekucji że uzyskały
postanowienie wlaściwe"go sądu, n'aka•
zujące zawieszenie egzekucji.
W ciągu ostatnich dwóch tygodni
przed licytacją wolno oglądać nierucho•
mość w dni powszednie · od godziny 8
do 18, akta zaś postępowania egzeku·
cyjnego możaa przeglądać w sądzie gro=
dzkim · w Piotrkowie ul. Słowackiego
nr. 5, sala nr. 4.
Komornik
ADAM KROTLlŃSKl

Czego ni'e ·· wolno
angielskiej

·księżniczce?

Dwunastoletnia księżniczka
angielska Elżbieta, wyraziła
swoje życzenie: prosiła ona o
pozwolenie p·rzejażdżki londyń
skim autobusem. i samodzielnego kupienia biletu jazdy u
konduktora. . Królowa · angiel,;
ska jednak .zaka~a_la jej. tctgo
surowo.

„.

sensacji i emocji
Kinb Teatr.

w rolach głównych.
Rewelacja,
para kochanków.
aktualności

dnia

Nad program

I

·Ś WlĄTECZN:.Y . P·ROGRAMI
Najnowszy dramat sensacyjno-egzotyczny 'rózgrywający się pod · palącym słońcem· Sahary

RYCERZE P.USTYNI

Dietrich i Robertem Donat

Fa~cynująca

Nad program

.. w lysz~ow1cąch
Uniwersytecie . Jaro.sławskim praSzeroko - zakreślona· ala
w . charakterze aplikanta
w kacelarji wybitnego kryminologa , grudniowa radjofonizacji 1i
mec. Mieczysława Chądiyńskiego, podjęta pprzez Społeczny
głośnego obrońcy sądowego, któ- mitet Radjofonizacji Kraju
rego był , znakomitym uczniem. je już doskonałe wyniki.
Zyskał też wkrótce znakomitą sław~ dowiadujemy się, że przed
Jako obrońca w sprawacł1 kar- ku dniami odbyło się w Ł
nych odznaczał siQ krasomóstwem kowicach zebranie sekret
i wszechstronną znajomością za- gminnych powiatu łowiecki
wiłycb przepisów prawnych a jego reprezentujących .. zarządy
.
życiowe argumenty wysuwane na gmin.
Zebrani powzięli uchw~lę
forum Temidy w obronie klientów
kruszyły nieraz łańcuchy okowl)w łoż•nia odbiorników lampow
biurokracji i ązym przyczyniały we wszystkich lokalach za
Zakupion
się w wysokim stopniu do zwy- dów gminnych.
cięstwa idei wymiaru sprawiedli- ma być 11 aparatów. Uch
łę poprzedziły przemówieni
· ·
wbści.
Darzony ogromnym z1tnfaniem. referaty o znaczeniu i korz
kolegów Adwokatów ·piastował od ciach, które radio daje
szeregu lat mec. Różycid g?dność wygłoszonę przez starostę
dri.lgiego dfleg~ta palestry rl.o Ra- wieckiego, .P· Wt Staszewski
dw Adwokackiej w Warszawie, a go, posła Pachokzyka, insp
ostatnio wysunięto kandydaturę ~ora samorządowego p. Pysz
mec. Różyckiego na Pre~esa OZN_. skiego, jako inidjator i wni
Był to oczywiście wybór najlepszy'. kodawcy oraz przedstawici
Nikt więcej -nie nad.awal się na Polskiego Radia. Aby uł
to odpowiedzialne stanowisko. Mec. wić ·gminom nabycie tych
Różycki byhd<>a.lnym szefem na- biorników dyrekcji .Banku z·
szego Okręgu Obozu Zjednoczenia. mi J;,owieckiej przyrzekła _ µdzi
Narodowego gdyż tylko on · jeden lić ·na ten cel zarządom gmi
nigdy nie za'truty jeden partyjnie· nym pożyczkę -4 procento
twa· posiadał~ zaufanie · wszystkfołi której spłatę rozłoży na 12 r
I
obywateli bez różnicy stanu czy miesięcznych, . abonentom.
. W najbliższych dniach od
.
QOc.hodzeoia. .
Smierć mec. Różyc)~\ego. wyr-zą· dzie się w Łowiczu- uro€zys
dziła wielką lfrźywdę S(Jrawie pu- · wręczenie nowym abommto
blicznej i wywołała glębo~i żal u nabytych w ten sposkb odbio
(CP
tych k~órzy znali tego skromnego ników lampowych.

Rękojmię należy złożyć w gotowiźnie
albo w takich papierach wartościowych cował

HRABINA WŁAD .INOW
z
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(Dawn.

Nowości)

w Piotrkowie
Al. 3 Maja 11.

Nad program: Kolorowa groteska „Swawolne Figle"
Początek

o godz. 5 pp, w

ńiedziele

i

święta

Na seansach po połud. ostatnie dni
Początek

o godz. 3

-~o poł.

„ JA N OS I K"

o godzinie 12-ej . i !,30.

: ·.;..."

No~eszły UPOMINKI noworoczne-Skład Apteczny .PAWŁA POD GÓRSKIEGO; ul. Słowockieuu 12.
Za Redaktora

Wydawcę Leopold Kujawski
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Józef Walecki Drukarnia Polska, Pietrków Słowackiego 23, tel. 1()'-65.

