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Wczoraj znów posorzeczałv rsię ze
sobą. Helena wyciągnęła z szafv nóż i
zawołała zwracając się do siostry:
_ Jeżeli mi nie ustąpisz. to cię za·
bilę.
Nie. nie ustąpię et _ otrzymała
·
odpowiedź
•

Mołodeczno, 1 kwietnia
We wsi Krasne pod Mołodecznem do
kon;tno wczoraj krwawej zbrodni.
We wsi tej zam1cszkiwały starzejące się p:inny, siostry Helena i Janina
Szczerbinskle. Niedawno zawarły one
zna.1omoi!ć z pewnym młodym R'Ospodarzem z snsłcdnleJ wsi. Gospodarz ów
wiedząc, ie siostry posiadają poka:lny
mająteczek, zgodził się Jedną z nieb po-

~

Jak się „Express dowiaduje, Chapdzisiejszy w snosób na
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1 godz. i-ej itoży wjzyte w

mait·
,stracie. głównie w celu. zbadania ~udże
W tym omencie Helena rzuciła się t~. ~agistrackiego i wydania o mm na
„
na siostrę i zadała jej 6 debokich cio p1srn1e swego sadu.
O godz. 5-eJ. oo. poi. w •• Grand-Cale
sów. Janina została ciężko ranna•.Prze•
wieziono ją do szpitala, w którym po rozdawać będzie a~to2ra!v·
. Od 7-ej do 8-eJ prz~J~ować .będzie
upływie paru godzin wyzfoneła ducha.
Zbrodniczą siostrę aresztowano i 0 • . w Wydziale Kultury ! Osw1atv (P1r~mofwicza JO) kandydatki na 2wiazdy filmo
sadzono w więzieniu
- we. Osoby niepęłnoletilie musza zJawjć
•
się z rodzicami.
O 9-ej odwiedzi Teatr Młełskł, ab)

I

Podz·ial kredytu" \V bu.dowl nycb

własnorecmie oklaskiwać .Jaracza "
,,Artystach"'.
O 12-ej w nocy Rada Mieii:ka wyd·
_
walkę. Kaida z nich chciała bowiem
Je na cześć wielkiego komika banki<.
przeznac:zongc:h dla ~odza.
wstaptć w związek małżeński.
Lódź, 1 kwietnia: . ł.i(l)lo 20 mllJonów złotych. Suma ta roz- w l\lalinoweJ Sal!.
Helena d~wodzlła, te siostra powln·
··
·• bł t!r·. i.. ' ~ )'Ul
• d zy prze d się
b ę dz"1e ponuę
I
• - seio, .d·'f i ~ona
k
i
W
ustapl~
na Je)
, , . ,„ b„I
zw ąz u z rozpoczęciem saę
_Jestem sta"T.a od ciebie 0 dwa la
. . . go we : I e
"'.,I
'
Z
zwlązk9
w
którzy
~
h
budowlanr,,c.
~~~
sobote~d
~lodzi,
w
b!1do~lanego
kto wie, moze i nu
ta - tlumac~yła
kolejowe
tobie J>O pewnym czasie nadarzy . się o.d bę.d71': się posiedzenie kom1sii. rozdzie tem będą mogła rozpoc~ać.n~rmalne ~~~ ..,;; .. :·
• • •
1a1ące1. kredyty ~udowlane. .lak sJę d<?- ce. O ile B. O. K. przydzieli :>owyż:s.zą
powłcdnła ok 37 Ja zamn7pójścia.
dla ll'U fesd~~tqc:vc:li
_ Nic, nil? dy s1e na to nie zsrodze. _ "iaduJem~" lódz otrzyma w roku biez. j sumę w przyszłym ty2odnl11 •. ruch bu·
. .
na R'Je~.
na I dowlany w Lodzi w roku biez. będzie
odparła Janina _ niech on rozstrzy!nle na bu~owę. nowy.eh domów, wzs!l.
Lódz. 1 kw1ct11ja,
i powie. która 1 nas mu sle tepleJ podoba. wykonczeme stoiącycb ood dachem o- dość ozywlony.
Jak się dowiadujemy, z dni~m 1 ~rnMłody ro!'podarz nie zdecvdował ~ię.,
Ja wprowadzone będą na kole1ach bile•
•,
•
•
•
Oświadczył on. te obłe sfostrv Jednaza ione.rozpocrety wówczas ze sobą
jąć Siostry
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na wie.
rodzm, wyJezdzaJacvch

fitóru prsu6uł • !Berlino ,;efem przeproll1ad•en'i a spę.dz~ą. ~azw:?cza,j niedzie!e i święta nu

ł ws1, narazało ich na powaznv wydatek
Ulgowe bilety w pierwsza stronę ·
Rewizja dafa bardzo obfite wyniki. powrotne sprzedawane będą tvm, któLwów, 1 kwietnia
Wczoraj aresztowano we Lwowie W mieszkaniu Baczyńskiego przy ul.trzy na niedzielę i święta wvieżdżać br
Cił
Juljana Baczyńskiego, znanego dzienni- Blacharskiej znaleziono olbrzymią ilość Idą ze stacji Łódź do jakieikolwiek staci
safłońt:•ula si~ śmrferdq
karza ukraińskiego, zamieszkałego stale ni-elegalnych druków ukraińskich, wyda przv której znajduje się miejscowość Jr ·
ursędnifta literl'sfłi«>f!o.
w Berlinie, który niejedn<;>krotnie j~ż wy nych za~ani<:ą, oraz kompromitującą,· niskowa.
Wilno, 1 kwietnia.
•
•
.
Kowna donoszą 0 nietwvkłej śmier, stępo:-val wrogo prze<:1wko paustwu korespond.cn<:Ję.
Chojnach
W
?r_okurato~ole.cema
~
Baczyuskiego
.
.
!Polsk·~mu:
ci kontrolera litewskie~o urzędu komu•
•
Ba.;zy11sk1 przybył do Lwowa dop;e- 1ra osadzono w w1ęz1eniu. PohcJa aresznlkacyjnego Stanisława Balumasa Balw- 1
otrzymała towała równocześnie dwuch studentów 50-frlnt mę~c:•Q•na ofr~v·
Policja
dniami.
kilku
przed
ro
ł · k
.
.
od dł .
0
z c~iel?~:r:ra~~ił ~~~ informacje, .że przybyły_ konf.e.ruj~ z • Romana Winnickiego i ~i~ołaja Melly- Olał. AifAa dosó~ tos~fłi~rrc
~f:zek.
Lódz, t kwietnia.
by całlkowlcłe wstrzymał się od· Jedzenia przyw6dcam1 or~amzacyJ u.k~!imsk1.-::h,,1CZY!J~· .którzy z Baczynskim ··trzVJily.,.
Ubiegłej 000, llL ReJtana ~a Cho~
gdyf w ten Sl{>OSób szybko się wYleczy. d - ~bec cz~go dokonała rew1zn w NO 1 wali sctsły kontakt.
• " była 1fiłlowah1 krwawc1 zbrodn·
Chory zastosował słę bar<m 8eiśłe mieszkaniu.
Na 5ł·l!łJlleeo Edmunda Szcjning:;
- '
od tej rady. I przez 15 dni nie mlal nic
.Jakls me"zrzna, który mu zada..
napadł
w ustach. Kuracja pociągneła zaz sobą
kilka ciosów tasaktef!L
.
wYśmiertelny wynik. Balu.nas zm.arl
SzeJning· doznał ciężkich m:zkodze11
cieńczenia.
cielesnych. Przechodnie orzen!eśli gr:
DO beżjerm.inowe wi-:zienie'
---do bramy t wezwali doń po2otowie.
W:'il!'o, 1 kwietn!a„· Js~czędności, wynosz~ce 4.~00 zt 7aMJ: • Sprawcy naoadu dot~cb~zas nie uW ub. roku w. W1lme z~tała ~am0r-,co~ po paru tygodn.iash ~Jęto. . Stanęh 1~awniono. Posterunek pohcy1nv w Cho:
i ,,E~planada"
65-letm Anna KotodLmowa. om przez sądem w1lens·k1m, ktorv ~ka- uacb prowadzi energiczne dochodzeni1?
dowana
poi.
po
deiś
sic:
~dsde
„
0 6
Wszczęte przez policję do;h1)dten:e zdo . zał Kołodzina na karę śmiel'd przez po.
.
rodzina
roku ~ie?.ącym WlOre~ lat ub1eg łało U'Stalić że zabójstwa dokonał wnJk wiesze!l'le, towarZY'SZY zaś jego na bez·
łyc..h znane firmy warszawskie: .,Bogus Kołodzinowej, 18-letni Jan wraz z dwo- 1terminowe cię.żkie więzienie.
uleeła zo.:•od•enfu.
ła\'' Herse'', „B-c1a Jablkowsc)i" i ma swymi przyjaciółmi. K.:>fodzin na- 1 Na skutek odwołania obroń.;y wczoLódź, t kwietnia.
urz.ądzaia pokaz mówił ich do zbrodni, prlekonyw~hc raj sprawa ta znalazła się na wokandzie
„-M-me .ttenriette"
mieszkaniu Przy ul.
w
nocy
Ubiegłej
wyrok.
uchylił
który
..
pel~~yjnego!
mfodzień~ów że staruszka ma w domu s~du
swvch ramowszych ~o~eh. . . .
p1erwsz.eJ msta~c!1 .1 sk~za.ł ~ ołodzina na. Wierzbowej 8 ulegli zaczadzeniu 42-let·
.
Potrnz ten o~będz1e się d~1s1a!. w śn kilka ty się.cy złotych. . . . .
ni Franciszek i 39 -letnia Marianna Oau
Zbrodmarze zabrah Je] 1stotme o- beztermmowe c1ężk.1e w1ęz1en1e.
dę 10 ..i~odz. 3 m1~. 30 w c~k1erm „~spla
rysiakowie oraz ich 5-letni svn Jerzy.
n:i_a · Pokazy firm ch!ubn e zn~n~~h ~
Ody dziś r~no do ich mieszkania wszedI
ca.tcJ Polsce zawsze c1eszyłv s1e 1akr.aJ
e. • •
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a tvm
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W!eks?cm
no 2 otow:c
Przybyłe
już
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sic
su~ce.su przvczvi:!
efo ~-·?n:es.1enia
w groźnym stanie przewiozło ich do
U• • '
n . t:\\.ą.pl!w1~ fakt, ze Ja~o model~1
szpitala w Radogoszczu.
za~·-·"'··---Shlpl<\: baw1ą.;a w Łodzi na gośc:nnyd1
"'!9„
•~ ... ••~
_ __._
..,
wy~terach artystka teatrów warszawLćdź, 1 kwietnia
New York 1 kwiet.ttia. J O godŹ. 10 wieczorem miasto stało
oral. arsk.c.h Marys'.a fv'\odzelews~a
Wczoraj w ~odzinach przedwieczorjeszcze w płomieniach. Prendent ttoo<Teleg-ram w.la;ny)
ty~tki .te.at~u miejskiego P P .Marcin.ewł . nych na ul. Kilińskiego przed domem nr
·
t hthł t
k . at
Ministerstwo marynarki otrzymato
ska, N1edz1ałkowska, ~elew;cz • Ziem- 11
na yc . ~ ~we wys anJt: 149 tramwaj linji nr. 14 najechat na doroż
biń~ka i Hilda Skrz:vdłows1rn. „ra~·ho- wiadomość o wielkiej katastrofie, jaka ver na a~.
wych wyjaśn.ie~" udzie Ja,: be_dLie artys nawiedziła wczora j Nicaragu~. W czo- e~s.pedyCJI ratunko. we~ ;i~0 J3ka, marynat kę. Skutki zderzenia były bardzo poważne. Dorożkarz. 56-letni Pinkus Terner
!raj w godzinach połudn iowych ,.;ala pr.a„ .k1 1 Czerwonego Krz,Y~a. ;
ta teatru m1eJsk1ego p. Mroz~nsh
Według prow!zorycz:1ych obliczef1 (Limanowskiego 22) runął na bruk uliczVv ~órnej sali cuk :ern j ..t:sob nada" 1wie Nicarag-ua została nawie<lzi011a s]-1
r<lh" ~·,. ie sie jednocze~n;e w ;łaczn!e dla nem trzę s ieniem zie mi. $toiica państwa liczba zabity.eh wynosi 600 :)sób, a ran- ny i doznał ciężkich uszkod;:eń cieleila ~ r Jkaz najnowszvch model; bitlizny Manavua u l eg-ła calkowfte: im zniszcze~ nych 1000. Według ·n.o wvch wiad~maśc1 snych. Doro~ka została strzaskana.
Katastrofa spowodowała dość dfugą
d.:lm~kiej. wobec czego panowie są pro- niu. Wskutek tPGs ienia ziem i rowsfały , liczba zabitych· <fi0Jidiie · niewątpliw!e do
lprzerwę w ruchu tramwaiowym na ul.
S7 e n· u zajmowanie mids..: iedv111e w du! liczn e pożary, k tóre .objęlv ~ałe prawie , 1000.
Ktilii1ski"'~l>t"
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o komforcie. - Kuchnia ·Jest na ostatnim plamie
„
JłD d łł€U

no•ć o&gc;aofoo
• r<-ł•f!tfnq
1stn1eJe legenda. te ~ut kilk~ hrs•ecv

pOIPCift

wrodo1nl. plecow
sq
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lat temu tydzi

wv~m 1 growah

do dale-

~i~~k~~~~;Jąz~~duh~y~~i:~ę ~~i~~~;::;

, wśród dzik;ch po~ańskich 1udów. \\' rze
h
.
A. ngricy, podrói.uJący za~a!11cą, o- do tak zacb~al~ne~o o~zez .anglikóy.r mmku je~t, zdamem ro~?.witvc ang o- czywisto~ci. w małych wioskach abisyń
składową Isk ich można napotkać tydów 0 czarnej
pow1ad~ją wprawdzae, iż odnieśli mnó- i "°omfortu. Jeśh s1e z"'.'róc1 w te1 spra~1e sasów, .nieodzowną czesc1ą
barwie skóry Są to przeważnie rolnicy
stwo ciekawych wrażeń. narzekają Jed , do gospodarza, będzie miało to ty.<.) prawdziwego komfortu.
Przywi.ązame anglika do .~omjnka i , uprawiający kult Izraela wedłu2' starych
nak zawsze na brak .komfortu. Zdaniem 1ten aft:kt, iż 1c;>spodar~ 1błiżv krzesło
jego wrogi stosunek do 01ecow tłoma- wierzt!ń f dawno zapomnianych rytuatego narodu, prawdziwy komfort mot- gościa do kominka.
Sku.tek Jest zazwy~zaJ taki. iż c~d.io- czy sie również inną jeszcze char~~te- · łów relłlciJnych. Plemiona te nosz~ na„
na mi eć ~ylko w Angl~i .. O~vwatel.e i~nych kraJów bynaJmmeJ me oodz1elaJą ziemsK1 obywatel czuJe ~ie tak Jakby 1 rystyczną cechą tego narodu. Poko1 an zwe felaszas'".
u;zoflY amerykański dr. I. Feit!owicz
tego poglądu i podczas swej oodróży siedział na rozżarzonych we~lat.:h. gór- gielski musi być dobrze orzewentyłow a j
po Angljj nie przejawiają najmniejszego na zaś jego połowa dalej wvstawiona ny i przewietrzony, anglicy or~anicznle obrał sobie za cel ż:vcia. dokładne zbaentuzjazmu ani zachwytu dla „angiel- 1Jest na z,mno I wiatr. Mimo. iż :mglik nie znoszą dusznego powietrza. Pod tym danie -historji i pochodzenie czarnych iYabsolutną dów. Postanowił on poznać ich tryb iyzdaj~ sobie z tego wszvstkie~o d0J\ład- względem kominek daje im
skiego komfortu'".
, n·e sprawę, riie rozstanie sie 011 ze gwa·rancJe. tern bardziej. iż nawet zimą ' cla i obyczaje oraz nawiązać kontakt
DoszukuJąc się przyczvnv teJ roz- 1
1
bieżności w poglądach i uoodobaniach s~ym kominkiem za żadne sk.lrby. Ko- . okna sa. zwykłe na pół ~rzvm.knięte .. Z: !"iędzy plemieniem •. felaszas''. a r~sztą
możnaby było sądzić. iż słowo „kom- minek taki z~żywa 3 razv tvle w.ęgla. tego też wz~dedu angll~ me .lubi na~m1er 1 icb współwyznawców.
Niedawno bawił w Nowym Jorku wy
fort" używane Jest w AnglJI w z~oła In- 1co żwykły piec, oczyszczenie ta~ 1 roz nego ciepła. tak samo Ja~ nie .znosi prze
nem znaczeniu. niż w kraiach kontynen 'niecenie ognia wymaga .całej ~oa„~lny, sytu podczas jedzen.ia, Jedvme ~ .sto- . sJannik ab:syl'1skich żydów Ta.ma rath
tu europejskiego Jako Jaskrawv przy- pozatem przez cały dzien musi kt )~ ze sunku do trunków me zna on ani miary Emanu El. Emanu El llczy obecnie 4J la
. . Ita. Dz!ek~ poparc.iu dr. fe!tlowicza. ja~o
. .
kład, może posł~żyć wyraz „smoking", slu~by st~ć przy kominku celem podsy- ani gra~ic. .
Do ~edzema angh~ n1.e przvw1ązu1e , młodz1e01ec. prz~ b} r on do Europ~ idzie
. I
.
który wszędzie w Eurooie oznacza ro- cania ognia.
Trady~yjny te~ k?m1~ek zamiast cie wielkleJ .wag!, k~chma. nie od~rv.wa. w otrzy!"ar 2runtowne ~yksitałc.eme. W
Jzaj garderoby, w Ang!Ji zaś Jest formą
tym przyswoił on sobie dobr.ze
czasownika palić. Tak samo cudzozie- pła wydziela ze s1eb1e n,1eust.annae ugro komf_orcte. w1elk1ej roh. Kuchnia Jest o~rcs1.e
1
miec, k\óryby w sklepie an~iełskim za-' mne warstwy sadzy,. ktore~1 Drł:e~ ca- tam Jedym.e fa?ryką do wvtwarz~n1a po k lka Jezykó'! oraz n~był. obs~crne w1atądał piedu spotkałby sie niezawodnie ' ły rok pokryte są śc1anv m1eszka11 an- traw. Do 1akosc1 tych ootraw me przy domości z rózn~ch dz1cdz1n w1cd~y. kt~
sorzedawcy Igielskich. Z punktu widzem1 estetyki wlązuje się bynajmniej te20 znaczenia, i remi po ~owrnc1e d!J oJc:zvzny dzielił s10
z wielklem zdumieniem
SW}'m1 rodakami. 1 amarath ud1.icłił
· kominkowi angielskiemu nie da się abso co w krajach kontynentu. Tradycyjne 1 ze erc
J k
·
.
. w 2runc1e
.
.
. na w1duk
Plkle d b ow1em
. zarzucić
. me
w klezv6 u angk1e1- 1lutnie
i aw ych dan ·cJ1• dt , tv
rzeczy sz ~ u ba r·1vzo c·ck
rozoalt,ne- potrawy aninelsk1e
· d
d oznacza
sk-. mh słztan arl Jde n~go zt an w lsz oci- 'V> ogniska budzą• się w wvobratni an- prawie że się nie różnią. Anl?lik uważa, czących trybu życia i obyczajów "felaszas".
·
k·
d .
k h .
. .
b
1c , s owo p e zas w vm sens e w a
ł
d • • • t
W
kim jest u nas używane nosi nazwę glo-sasów o razy dawno mm1or•vch lat, 1z uc ma prze ·e \\szvst iem wmna
. z~~a. zie z.yc1~ ~~o P1em 1e~ ~ matradycyjne,
niesmaczne.
zdrowa,
bvć
poezji.
romantvcznel
czarem
łowiant
ru "
Piec. zdaniem anglika, jest martw.em na pozbawione tłuszczu potrawv angielskie ro się rozm od z~c·a '".~Ych Pn-~it}· ~.
.• g •
. Jednak z P.ojęc1em !coi:nfortu. sprawa . nę~ziem, które nadaje sie do fabryki, pod względem zdrowotnvm nie nasu- : nych ludów~ zam1eszku1ącvch Ab1~~nJe.
J1:dvs1e orz~dstaw1a .zupe.łme. macze1. Zarów I w prywatnem mieszkaniu zaś jest O'l wają najmniejszych zastrzeżeń. Jednem . l~totna. różn!ca daje sle z~z-~aczyć
1
no bowiem anghcy, Jak .1 !nne narody 1n;e do pomyślenia. An~lo-s.Hi zwalcza- słowem anglik nie Jest smakoszem 1 je-' 01 ~ "!' ic~ wierzeniach rel '_!ir Jnych. Upra·
d I wiaJą om mnóstwo po1tanskich obyczaź ódl
.
dl
d . d . •. .
. .
kl
pod słowem tern rozum1e1ą pewne wa-! ' .
runki życia, które wytwarzają dookoła· j~ ni~zwy e e.nenoc~me. ."':nr.)\va ze- z~~ie .me Jest a mego r em ra o- IJów. podobnie. Jak i inne f\TYm:tvwne ludy• Wierzenia ich sa jednak zas„Jniczo
pie ... iest tam u-1 śc1 pzvc1a. d b
. n.e i pieca do mieszkan.
.
. ł ą, pogodną a t mos fere. Zasa dmcza
'
· · k szego ~. ro'!a. któ ry.
ciep
· z teno wz•rl•·du· „ róln;ą
1 ę oparte na b'blJ.i 1
o rze zrozum1·eA. osych.k
ragnąc
, \\-a any za na1w1ę
t
.
.
• d
•
• .
·
„„
"'
· ć ··
t ••
·
ó
t
b. ·
d
·
·
t r ·
rÓzmca wiec mię zy u1mowamem ego
pojęcia w Anglji a w innych kratach po- mew1 ~ l'~'lh. przycj.zyn1. s~e do rnz 1c1a .ang '."t sas YJ de na ezrk zaOOf!11TI: .d IZ I sie od rvtuału. przestr~eiranci.ro przez
lega na tern, ii anglik pod tvm wzglę-1 &zez,~ c1a .1 ahrmon I o.r.nć1s ak omowe.roh. n~r. en pona ~S?-VSC od ce~1 . ra y- i żydów. należących do b•ałej rasy. któ-o
. . 'd an~ 1cy nie c cą ponosi ta strnszr.vc CJe I orzyzwyczaJeme. u zoz1em1ec, o- , rzY prz.cstrzei.raja talmudu
. .
dem ma zupe ł me mne wyma1l:ama, Je - . of·
przyzwyczaja s1·e z b1·eg·1em
h ok · state ·zn·e
dob
Natomiast piernie ..felas7.as" opfera sle
„
.
c 1
nem słowem, atmosfera. w której czuł- · iar na rzecz . rze ogrzanv~ 0 01 ·
. d j Aby dobrze Jednak zrozumieć wro- czasu do „angielskiego komfortu , to . ściśle na p'erwowzorze re1·1„a 1·1· MoJ>.„sza
. d
.d b
bł
.
·" · '
•
·
· · d
by s1e on 01'0 1 o rze, nie o oow1a a d
'
d · k ·d
· h ć ·
r~e z.eme Ć azł e:oj a~ zn~~zy .::i~z~zw~czaJa h s:ę r ~ meshacz- 1, podstaw~ ich Wierzeń Jest tora. którą za
i DfZVZWVCZ8Je-l f.~ną J:;ec. e
absolutnie psychice
Iliom przedstawicielom łnnvch krajów. g J ta ć pł1eca naćezy js1ęgna fl:h~k1e A l kne~ uck tt. ob z1mnytwc I "die rz~vc kpol_- I brali ze soba. ~dy zostali w~dz~ni z
. pos ara s ę wczu w ego PSVC 1 ę. n_ 01 po ry yc wars a sa zv t. zaa 1- 1Palestyny. Działo się to. zdanirm n1cktó
warun- glik przed kominkiem znaJduie swój matyzowawszy sie wreszcie w tvm kra rych uczonvch w okresie upadku pańP ierwszym kardynalnvm
Obserwując Ju. czuje się tak samo. jak rdzenni oby- st wa Izraela. '
kiem komfortu ang1elskie~o Jest ciepła 1 prawdziwy odpoczynek.
Znajdując $łe stale w ~rndou·lsku
ni~Jy
ogniska, , ~atc.le kr~ju. Naton:iiast anl?'lik
rozoalo_ne1l:o
·v.:oda. Możn~ ś~iało powie~zieć. iż w igraJ.ące płomi~nie
~ażdym an1C1.elsk1m domu. nie. wvłą~za- a~ghk ~otó.w Jest zapomnieć o ws~yst- 1 ~1e bedz1e w stanie, będąc za'!~anicą, chrześcijańskich murzynów. mahometan
1
1ąc .n~jbardz1e~ skrom~ych. m1eszkan u- ktem. ZJ~w1sko to g~ do te~? ston~1a po 1 zyć tak, Ja!t obywatele ~bce20 oanstwa: . oraz poiran. pozostali oni. mimo to. zaw„
bog1e1 ludnośct. znaJduJą s1e krany, sta- chłanła 1i . wyobraźnia Jego 1 mvśh są dokądby s1e on tylko nie udał na cafeJ · sze wierni swoim tradvcJom f ob}·czaJom
le zaopatrzone zarówno w dzień. jak I Jedynie niem zajęte. Mvśli bardziej kuli ziemskiej pozostanie on zawsze ty Uważają sie oni za je.dynych hdów na
powym anglikiem. który się ni2dy i nig świecie. Oo dr. Feltlowicza. który Jest
Rów- twórcze, które wymagają pewne!lO
w nocy w bieżącą ciepłe woda.
nld pokój kąpielowy musi bezwzględ- ,~~łku mózgowego nie maja wówczas do .dzie nie asymiluje I nie rezy~mue z dro- żydem. odnieśli sie oni z wielką nieufnC>nie znajdować sie w najbardzieł nedz niego dostępu. Taki stan duchowy, któ-; giej mu tradycji i wiekowych orzyzwy ścią. Byli oni przekonani. iż Jest on przed
stawicielem misji ehrzcścija1isklej, któnem nawet mieszkaniu. Podobna ino- ry mote wytworzyć sie jedvnie orzy ko czajeń.
ry podaje sie za iyda.
wacja przydaraby sie. niewątoliwfe, rów
Niezwvkle uroczy~cłe nbchnd 7 nna
niei w innych państwach Europv. gdzie
jest przez nich sobota. Cafy dzień sobo1nlodoś IJ6.
czesto nawet rodziny średnio zamożne
ltnl $oędzaJą oni ·w svnac.?ndze. 2d„ie
'9~
musz~ rezy1mm· ·ać z tych niezbędnych
wspólnie spożywaJa świątcczn}· posiłek.
za 50 iu•i«:C:U dolarów
urządzeń kulturalnvch.
!3~rdzo uroczvścle obchodzone są.rc\ffasfo nłestarzenia słe, zachowan'a wdzięk kobiety trzydziestoletnlef, dru~&
. I<om~ortowo urządzony pokóJ anriel
sk1 musi by~ P.rzedewszvstkiem zaopa- za wszelką cene świeżości i urody ogar- i połowa zachowała swój wygląd natura!- w~iez przez czarnvch . żyd6w .św•,ęta
w1el~anocne. które t:rw31ą tu .7 dni. \\ o-trzony nalezyc1e w dywanv. Podług.a nia 1>0woli szerokie masy nletylko ko-' ny.
Koszt tej procedury Jest niezwykle ~res1e tvm or~1 w ~ J\'!'.U 3 dm ~OJlr7.edz~
mep~kryta .dywanem Jest z ounktu Wt• biet. ale i mężczyzn, którzy zrozumieli
d.zema .ang1el~kiego komfortu nie ~o P9 dodatnie znaczenie poprawneiro wv1Clą- 1 wysoki. nawet dla przysłowiowych ami! 1.acy~h ~e ś~ieta ~ie )t'~~a 0 ':'i c~l~ba 1
myślenia, wyf<\tkowo w oorze le~niel do du. Zal~ają oni tłumnie salony „!nstitut rykańskich miljonerek. Nie jest on zawro zywi~ si~ wyłaczme rosl!nami st~ąc1.ko
puszczalna Jest posadzka oark1etowa. ! de beaute„ i poczekalnie lekarzy-piasty- tny .tylko dla manjaczek i dziwaczek a- l wemi. \\i dmu poorzedza•acvm ~ierwc;ze
Imeryka)lskich. dla których żadna manja , święto J~st post. który kończy sie w h'111
w I' ków.
Dywa~y są zazwyczaj utrzvmane
Qłównle Jednak manJJ pop'rawiania na · nie jest zbyt dro1ta. Zastosowanie mal!i-1 momencie. ~dy. naczelnv kapłan składa
Jednolitym kolorze i kuoowane są na
łokcie stosownie do wielkości o.:is~dzki„ tury uległy kobiety, a zwłaszcza kobie· cznego.. środka odmładzającego kosztuje · na ołt~r.zu w ofierze barana. Rytu~ł ten.
gdyż musi ona być całkowicie i szczel- ty amerykańskie. Współpracowniczka Jej 15 tysięcy dolarów.
1ma mieJsc,e w syna'!'odze w ciai;;ie .zanie. ai po ~ame brteiti pokrvta. O~z)·· dnesro z wielkich dzienników amerykań- · Prz~ obecnym kryzysie, jaki czyni i ch_odu sf<?nca. w obecno~cl c~łeJ 1tm'nY.
nasteP!1k e spożyte
\··iśc:~. i~ 1udność mniej zamnzna za.i- skich podjęła w~zieczne . zadanie osobi- ~pusfoszeni?t w Ąmeryce. suma ta .wyda- ~ięso kofi;ry ~~stale
1
6
fl:łtnue s1e "' dywany gorsz"~\) gatun- stesro przekonania sle. 1ak ow.e salony Je Się być istotnie zawrotną. Zabieg ten IP zez ap ana Jego pomocm w.
Post również przestrzeg-anv Jest r>nd:Cu. Dyw·uami s=- wyścielane s;h t:Jy,,p!ęknoścl pracują, z Jakich sfer rekrutuJąłjednakże Jest niewystarczający. bowiem
wszelk1e k·:rytarze i pr .!ejści~ . oncJe- sie Ich· kliJ.entki, i ile kobie!Y amerykań-; przy od~łodzonej twarzr bar.dz iej niż , czas sadne~o dnia. Aa rdzo r>o?o?.ryi poszwszystkiem zaś z tego dobr0Jz1ejstwa Iskle wyd.aJ.I\ na korygow.ame swojej urc;i- poprzednio. zaczynają razić zwiędłe r~- , czą rówmcż każd_r~o pomedziarku i
korzysta ~ypialny pokój. a to w tvm ce dy.. Wl'.'mk! owych badan okazały się me mlona. szy1a, r~ce I t. ~· A od~łodzcn 1 e 1czwartku.. Ceremomał :~l~bu nosi tu swe
7udowmrm. lekiem całeJ postaci kosztu- . odi:_łin.e p~ętno.. Pierśc1en ślub~y Jest tu
.
lu, aby pani domu sie nie orze~iębila zm1erme c1~kawe..
Kierowniczka Jednego z takrch zakła 1·Je ... 50 tysięcy dolarów.
podczas opuszczania łóżka.
1zupdme nieznany. Para oblub1erków w
Ale cóż znaczy wartość p!eniądza w_o obecn?śc! kilku św!~dkńw oświa_dc~a. I!
Natomiast bez nahnnieJszeJ skargi 1 dów na 57-eJ Avenue. w Ne":' - Yorku
chcąc przekonać swoJego gościa o sku- bee przywróconej młodości. Powsta1e prag-me zawrzeć zw1azek małżensk1. ~lu
. .
,
narzekan przez .6 mie~iecy z r~edu kat- 1tecznem działaniu Jednego z nowowpro-i tylko kwestja, na jak długo przywróco- by zawierane są w wieku od lat 18 do ZO
de~o rok~ znosi anglik st.raszhw~ prz~J, wadzonych środków kosmetycznych,' nej. Nad tern jednak zastanawiają s:ę M:mo. iż biblja zezwala na wielot.enstwt)
muJące zi~no .w. sw_em mi~szkamu I nie który carkowicłe wygładza wszelkie . tylko lu~zie postronni, sam bowiem ob- zwyczaj ten przez ..felaszas" nie jest
zwraca naJmnleJszeJ u~a1l'.1 na to.. cz~ zmarszczki I zgrubienia skóry bez inter-I jekt zabiegu czuje się tak szczęśliwy, że prn'strzeg-any. Natom 'a~t dopuszczalne
okna są dob rze z.amkmete czv tez ot- wencji chirurgicznej, użyła niezwykle i przyszłość rysuje s!ę w jego wyobraźni sn tam rozwody. Ro 7 wód o~łasza sedz:a
w~rte. ?~esztą Jest to nawet o~ojętne, przekonywującego i oryg'. nalnego spo- · ponętnie i różowo. Zresztą instytut uprze lub najstarszv wiekiem orz"dc:t:łw:i-•el
wiatr w1e1e nawet przez zamknięte ok-I sobu. Za wysokie wynagrodzenie zaan- dza. że zabi-eg będzie musiał być co pe- ' plemienia. który decyzje tę podaje ~ło
n~. Pr~ez sła~o domyk~ne okn~. - (an . gatowara twarz pewnej starej ex ·aktor wien ctas powtarzany, zależnie od ogól· śn_o do wiad?mości wszystkich. Podcza'i
ghcy me uznaJą oodwóJnych okiennic}- ki. niegdyś pięknej i znanej, obecnie nego stanu zdrowia, gatunku i właściwo tel ceremonj1 muszą bvć bezwarunkowo
pełne szpar i Juk, przedostaie się rów- zwiedłej i bez śladu urody. Na niej to ści skóry i innych przeróżnych nieprze- obecni rodzice mafźonków.
Życie rod7.lnne teito plemienia stoi na
nież do pokoju zabójcza mda Jon:lyń- właśnie został zastosowany nowy pre- widzianych wpływów. Nal eży jednak są 1
ska. W podobnych sytuacjach cudzozie parat. Skutek był wrecz nłesamowtty. ' dzić, . że ostatni krach giełdowy wstrzy- bardzo wYSOkim poziomie. W ustrOj1l
mice. . który uważa dobrze ~rzany po„ jPodczas, kiedy jedna połowa twarzy ma ten gwałtowny pęd po d sta rz ałych a- społecznvm panują niezwykle demokra.
l tyczne stosunki. Nie znają tu ani kastok6j za kardynalną podstawe wszelkie&rołex „ aktorki pod działaniem czarodziej- mer:vka.ne.k do wiecznej mlodoScL
wości ani też Sfer tmrzYWilejow~"dl..
kom!ortu. .zatraca calkowicie zaufule &kie&o 4rod.ka .otrz~mala hfie~ 1t
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roczn.e, cyw1lnl
po 2.800
wo1skow1
zł.

otrzymu1ą

1.800 zł., a inwalidzi wojenni około tysiąca

W tych dniach iostafa odoszona

·
ką pobiera 370.3'-ł osób. otrivuudąc1rc.h' SZ6 byłycb wlęini6w polłtvc1nych
ł (łącznie z wJowaml l a1croaant0.
rocmJe 133 milJony iłotYcb.

DZIŚ PO RAZ OSTATNi1-1

~r~!~e;y ba~ćc~!iua i;~~li~':.I
::o1~z
Widkl proitram humoru,

'

I
interesują.;a s.tatystyka osób. utrzymuOtrzymują oni roc:i;nłe J.6 111łłJGn6w
Ponadto parystwo polskie t>lacł inwa„
jący~h się w Polsce i renty oaństwo-1
lidom przedwoJennym sumv. Driyz~atte rłob·cb, ną każde;o przyoada ponąd
wej.
I
\\'myśl powytszycb danvch mamy im it~szcze przez zaborców. Na cel ten l.SOO tłot)"Ch,
,:Mllitąrl~' jest ·
J Kawaler~w ••Vłrtuti
l9.89Z e;merytów cywiln~ch służ~y P!'ń wyd~je się rocznie 2 milioov zł.
Niektórzy inwalidił otrzvmqfą rów- około 6 tysl((~Y· otrzymu1ą 9tu .300
stwowcJ, nadto 6.406 wdow ł 5.612 s1e-1
które pa.ń· '. iłotych rocznte. „l<rzy!. Zasłu~" posła ,
nłeż soecjalne dodatki. na
. rot, łąc10Je 32.070 osób.
Emerytów cywilnych b. oaństw, za stwo desygnuje rocznie 19 ł oół m1lj"t.a Ja 350 osób, z ciem zw1łl~anc test UPO• .
borczych mamy 4.178.593 wdów ł sie~ zt Całkowita suma wydatków .iwląz:a„ sa7er.1e 200 ił rocinie. R•uem wiqc von·
I nyc!J z wypłatą rent łnwalłdów wojen• ~łe orJerowe wynoszą ~.J miUony .at.
rot 1.422. łącznie 14.193.
da•
Opiur&Jłłc się na powytszvi.:h
Ogólna ilość osób, 1»obłeraiacych U• nych, wyrosi w!ec 157.6 m;fi. 71.
Uposażenia emerytalne otrz:ymuJą Dł t.h Stct,~Mycznycb, moiemv ust~lłf. I
posaieuia emerytalne. wynosiła 46.263.
o·
l-10 tysłec"·• O"'Ó"'
ok"ło
t' te "" rot..-c~
powst"n·
Otrzymali oni w. ub1·egłvm
"' '"
v
~ ""
·
. „. narodowycl1
.
. weterani
· roku 84 m1lJ · także
\V
.
emorvtalne.
pobory
~tałe
I tr;ymuje
złotych. Na kazdcgo emeryta. wdowę . byh skazan ... y pohtvcinł.
".ailstwowyllł
Jak wyn:ka z danych statvstv(:znych toaoroczr.ym .budtecfe
lub ~icrotę 1>rnrpadalo wiec orzeciętnle
~osiadamy w Polsi;e 403 wetera"6w cn·ie.wiaiinno na ten cel 300 młUoa6w
!800 złou·~h rocrnłe.
:Niezależnie od powyżsio~o państwu powstali, l.338 wdów p(} weteranach i złoty<:h.
n
mm c-.
we urzędy oocztowe i r>aństwowe urzę twlWli? ,
d} leśne wypłacają rocznie 13 milJ:>nów
tłvly1.:h emerytury.
Gay dodamy do siebie wvmien:.me
sumy. us.tal.my, ł.t państwo th)f~kłe o-

I

""kc!;~~~met1 ~;:1ł~.i~e~

renomenalna tresura psów pod wodr:·
retysera Renfrn . w niwelacyin)·rn
PSI f~~JKĄT
(z słynne! serii „Mówiące psyl') zdi:a·
oa. miła~ć. zabóisiwo 1 sąd PJI.
lA1 k . "AS~~ ~~ł'U>A h d . ci„
a omi~e~~~f re;.i: koi~io~a zie •
„PłRto-' C,„

I

I

· Nainowszc: przeboje muzyczne,
Poczatek ~eansów o godzinie 4-~i PV
10· 15 . wiecz ·
sea~s 0 ogodz.
.. (lstat!11 1u1edz1elę
potsobote
godz. l?-e1 w pot,
w
ostatni o godz. io.1:; wiecz. .,.... Ce!t>
r.nteJsc 1ta pierwsze seanse .od zł. 1. na
i>orankJch po 75 u. 1 il. 1•

I

Wuno,lt:lu •6fr

byly~h wojskowych, l'm!:eszło f1 tvs:~.

a n

n1

i D'ra~ • ~firodnł·
·
•
D'lęts1en10
sy„ f ..._ Jut jutrD się rozstaniemy! - m6..

"'UPelnłl ~0600,'fct•anie

· do
SIC:

d osf a I

".e.
C~Q IRC:cOa H'Q

-

.

•li.~
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becntc wypłaca emerYtom około 100 mII
jonów złotych..
r.meryci wojskowi. którvch nos 1 adlł"
my łącznie z dowodami i sierotami, po

śmiechu

ne!ć.

do~cipul - Kapitalna para komików
S~~ l..aurel I Olive.~ Hardy w niezwY·

,z,

Krauzowa IJ'Ozw.yślając nad swą
Do~t mam Już teaa! - iawotar I
cy, otr zym~ją rocznie 3Z milłon~r Z!~"'
tych. Na knzd~go oriypada ponad Z.~ao Józef Krauze, mieszkaniec Jednej z wst tuacją, dosz1a do wniosku, tt 110/lepte/ 1wiła mężowi. - Wyjeidiam do krew . .
• I pod Łodzią do swej maftonkł, ZofJł. - byłoby, gdyby męża zgladilla ze świat~ nych, nie chcę cf się narzucać.
•
złotych ~oczn·e.
O godzinie 11-ej gospodan udar się
Oddzielną rubryh stanowł~ r~wnicl Cala wieś opowiada iut o twol~h rv>man· Zostałaby wówczas jedyną &padłkobłertposażenia emerytalne inwalidów wo- sach! Nie chcę ciebie Już więcej tri wt- czynią jego majątku ł mogłaby wyzo.d- na spoczynek. Ody już usnął. Krauio-

wa wpuśclfa do mieszkania swego kuzy.
nie urządzić sobie tyc:ie.
Nie mogąc zdeeydowae sfę ną wyko.. na. Skradając się na palcach podeuli
nanłe zbrodniczych zamłarów, we:i:wa.ła eto łóżka śpiące20,
.
Zbrodnicza kobieta oświeciła mu glD·
s~o ku21yna.
- To wszystko nł~prawdłt ........ odt'ar- natychmiast do siebłe
'i5.9Z2 wdów, H?.4J7 sierot ł 9.948 ro~ I
we lampka elektrycznq i Wrze6i1iskt doi
•Mrów ofiar w~fny. pozostabcvch na ta po chwili - ale nie chl!Q słę N"cł to. Stanisława Wrzesińskiego, ,
kb utrzymanlai. Lącznfe rcnte łnwal!dz bą tłumaczyć. Jeżeli żądasz, tebym OJ)Q I . . . - Dostanies2 s tysięcy ~lot~·c1' ........ kilka strzałów.
I<.·,rauze poni·ósf śm~rć na miejscu,
Jeżeli roi„rawisz si~. osta„
. !a doń
Pozw.ól rzek
łścial twój dom, to sobłe pójdę.
1~22 mss •r Id • 1tM
Krauiowa w nocy jeszcze pobiegla
ml tylko Jeszcze par~ dnł tu ~iostać. tecznie z moim mężem. Czt:ść pieniedJY
'Z.I
nil posterwne-k policY'iny i oświadczyła.
·. ' · ·
Muszę sobie wyszwka~ jakłeś łftfeszlq1.~ · wyp!ace ci z góry:
...„radafeje
„ ~ ; . .. '. te jej '!'liż fJtJpef nil samobójstwo, 1dYi.
Mtod.zien~ec odmówił.
f
.
·
.
· ze składu kolonjalnego Mt1reina oa. · nie.
Po dtvucl\ dniach !«fnak ,zgfąsil się go ehciala porzucit.
'a" a"'zwilli'e 0 rz ut t t.~0 Ustopada I - Dobrze, na to sł~ mogę zgodztć!...Dochodzenie s~ybko ustamo wla.icl„
:;~.' 1·1 skrad~ioiio Yto~ary JoolonJalne, rzekł gospodarz i wyszedł natychmiast z. sa'lll do KrauroweJ. ~ IJJsiecY 116tyeh
Iwydawało sie nieposJndaJac~mu ani rro„ IWł przyciynę śmierci gospodarza.
zagrody.
wartości 1000 zt
Kra~z.owa dowo~z!la, że pofożyła słe
Krauwwa zostara sitm!t. Stanow„ sza Tfllod;iei:c.owl tak. zawro~ntł SU!TUł-.
_ Do mf~c:,..kania OłtJł Ottbowłczolwcześm~J od męza, ~dy tymcza,sem
wej przy ul Aleksa~drowskłeJ 3 dok~ ~zość męża zaskoc~yła ją z'tllp2-łnfe nf4'„ że me mo.d sui OTJr~ec 1'_0k!ts1e. .
Krau~e>wa data mu p1en1ądze ,n.a re- otbr!e~ Jej! let~t:a na ubraniu l biel1źn~~
Mfo1a '!iewiasta istntnie I
r. cino w nocy włamanła. Łupem złoczyfl~ 'spodzia-nie.
· .::ów padfa garderoba i bielitna, wart.:>ścl zdradw'a rw. z kun su: t.vlko dało. lecz wolwer i .~utelkę wódki. Umówili sit:, rru:za~ śwtadczJJa o odwrotn~J sytuac1i=
Krauzowa. me. przyznała s1ę do zał?óJ
t maż dotycllczas wcale nie lnlrresowal że \Vr:esmskl ~ nocy przJ?id:le .do za· 1
1500 zł.
~rzes1ńs.k1 natomiast o.Powl·ednał
stwa.
sn1!·
eiasie
.w
Krf!uz~go
z~trzeli.
i
grody
TJQwszystkt>
TUJ
i
życia
trybem
jej
się
złodziejwyst~w
obu
Sprawców
1 trzal przez 11alce.
I Zbrodnteia mew1ąstą, f'rzez ca ty wte siczegołowo o wykonanfu 2}brodnl.
· -k' h · chwvtano
czór poprzedzający ibrod.nle. byta nie-I - Kuzynk,a była i:noim szat:inem · · ·
s ie me s
mówtf. - Obiecane p1en1::idze me dawaI zwvkle podniecona.
1dzieć! Wynoś sz"ę!
Krauzowa zatrzęsła się i
Według ostatnłej statvstvki noSl::\.tn I
my w całvm kraju 93..337 łnwa1tdów, nla.
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RUPTURY. fako łd kalectwa nie
w-0tno zaniedbywać. gdyż skutki dla
tycia ludakiero sa bardzo niebezpieczne. Ru)!)tU:ra staJe gię wielkll jak głowa
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W
zę

śmls~~e~iijn~ fe~ : :e ~~~~że ortope.
<lycz:ne l!:lłmtlwe ITIGłeł m~tody usuwaia
radykalnie nainiebe2lpiecznieis2e i nai·
zastarzals.ze ruptury u mężczyzn. kobiet i dzieci. Na slrzy\\-lcnle kreti:os!u·
Pa. p.rzeciw tworzeniu sie a:arb&w,
leczn. corsety ortoped:vczne. Pia skrzy
wi-lnych nóg i l'łasłtk:h be>lacyc.h stóp,
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PriyJmufe od 9-1 ł od ~7.
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UWAOA: Osobiste iawteule się chorych Jest
Kasie Chorych 111•

RADYKALNY zNANYNACAł.YH
CIE POLaCANV PRZl!.Z. l.U<AAZYl1

PODlfflKOW ANl'f:.
Wielm. Panu P:vr. J, RA APORTOWY Specfal

przl'pUll;lłn. iamłei:.21katemu w t..IX!zi Pf~Y ul.
Wólczańskiej 10. !>kładam naJserdęezniejs~e Do-

dla

dziekowanie ~ wyratowanie mnie i niebezpie·
cznei ruptury. Dnia 4.iro marca isac:horowalem
ciężko na rupture I byłem śmiertelnie chory. a
t>ełności rupture i fe$tem zupełnie zdrów,
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Spoc. chor. weM'1fC.... h,
1'łch usz!kodztń cieleS1'YCh. !>og(>towłe
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Tt!ł. 18!·28 Dricwłozło go do d00111..
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Żądać w aptekach i s~f. •Pt.. gdzie d 't kl' ml I·eSZ!J\.antu płrzyf u· actk' n e '.l~
niema wysyła wprost f'abrYtł e. M&w O · IW e J)Of)a1"ZY $ ę wrzą tern <N• 1
letnł Szmul Zyskowłcz. Wezwane potuli w Krakowie. Hela6• 17
gotowie stwieirdzito, te doznał ciężkich 1
- - - - -·
uszkodzeń cłe.te~nych l udzielilo mu PODoktór
1
mocy lekarskieJ.
.

"'• czyhte elrs„erymentów
ze zc'rO~!IEm!
Nic dalcie cie "a riic innelfn, rze·
komo równie dohTel!o. namówit
te

Krauzowa dowodziła, że Wr~esłński
fa~szywie ją 6skarżvł o wsp6tudziat.
gdyż mlał do niej ił.ość.
Sąd skazał Wrzesiń~kiieg-o T12l 12 lat.
a Krauzową na osłem lat ciężkiego włęztenia
. W'yrak ten zatwierdził sa<{ aipe}acył~

I

~~~1c~~:;, 1~j::rocz~nyeh w

Pan uratował mt tycie t,ez operaclł. Zaloźo„
w.
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·
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111-cl tydzlefa rekordo
wego powodzenia
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globus

DzU I dni Hstepoycbl
NiebywałJ'

Przi~~l~cv„:::nn~... :;o:~y;;. Rea-
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śwt11teczny.
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ttamatem rozpraw

sądowych

Paryżu

Oo
mlastecrh
W
JnYfechał
na wlzytacle delesat z karatorlam
1
1rkolnego. OdwledzR ukole pownechn-, odbył
tt
ł
W Jednym z sądów paryskich toczy
rozmowe z nauczyclelamł oraz z kierownikiem.
sję obecnie proces, który oośrednio ~aele był Jednak .-ldC'CTnle zadowolnnv z włzytacłł
Oicantyczna wizfa pnyszłośc:L retyhacza o tragedję 'słynnego ons.!iś artysICIYt WJ)rost ze szkoły udał 1 1ę sDnle zdener.-oserii
ty filmowego, doskonałego komika
Trany do lngpelitnrata ukol-o.
T rto nt~równanyclJ artyst6w:
ADl-A. OA.NCE'A
J\\aksa Lindera.
„~...
- w tel szkole panut 11 olcmpne stMantin_ Marlena Dietrich. Gary Cooper, Adolf
POC%atek seansów 0 sodi:tnte '4-el po
Któt nie pam1~ta te~o wesołka ekra
llefter'wował sle delftl:at. - Plerws7y raz .-Idze
M">flJo• 1 na 11ienJa1nieJszy z wspókze$
poi. w soboty, n1edz1ele I św1eta o so
nu. rozśmieszającego publiczność swym
_. MCtnbnewn!- Pan 111asl tam unbl~ Ponade•'
ny~b retyserów J. •· Sterl.berc oto
dzinle lZ-ei w l)Ołudnłe. Ceny miejsc
beztroskim humorem i kapitalna mi111iJnspektor szknlny odparł zmfes
.• zanym •łosem~
cztery uy, l>O<lstawa doskonałośW
zWYkłe.
na 1 seanse od 1 zł" w sobo
ką?
•. Maks Linder był przed woiną tem.
„
hlmu.
ty. niedziele i śwleta od IZ-ei · do 3-ei
- A... o co .-1a~wle chodzi, panie kuratopo 75 zr. 1 1 zL
czem dziś dla filmu jest Chaplin.
ru?I
Puczątek o godz 4.16
Passepartout 1 bilety bezpłatne na
Okazało się jednak. że ten najwesel- A wlec niech pan słucha- To ełehwa hl·
Ceny zł
J&O
przeclat: 7 .dni cilewa:tne. Juhlleuszoszy człowiek ·n a ekranie, jest w żydu .
lhwł•- Wpadłem do łednel z klas na lcllcłe sewe karty premiowe wa:tue bez o&ra
prywatnem bardzo
miejsc
• ,
t
„aQI." Na htedrze stał clnbuS- Nauczyciel wy
n1...„zen 1a.
I
.
SDIUtny I nieszcze~liwv.
fałntat d:rleclom Jaka Jest nora I launa w Afryce.
_L inder poznał podczas swego pobytu v;
Pnywołałe ledftfto z malców I pytam. dłacieso
Biarritz pewną piękną
dziewczynę,
-clobas pr:ry błetrunacb Jest nieco przypłaszczo•
młodsz-ą od niego o 20 lat i wkrót1.:e ją
!IY- Na to odpo11olada ml ów malec, te on nie
Po
na iaw,
pa
wie. dyt
teco nie zrobił- Patr-e zdziwiony
• • • ru Lmderowa -jest
u 1139crycłela I pytam. cc\:t ma znaczyd ta od•
I0
k k ł ł tk
oowledf- Nauczyciel odpo.-lada ml:
Wł ośclcfele fiotrll.
l!oścf~ł .
I nałóg t~! :r~~:Zcz~p~ł: sró!n1et
na
pana
kuratora,
ale łett cl!ło·
D nta
• pierwszego
•
k wie
· t nia
·
h o dz'1 ne k poc ł ąga za sob ą 20 g-roszową oo ł a- swego mę.c.a.
"
S zczęście ie b nie trwa ł o
• - "Pnepraszam
led
d
M
ś
wc
·
1
pow z11
a praw e- Y my 1u:t teu clobus w życie
tę, co przy większej ilości meldunków , wiec długo. Linder zdawał sobie spra•tnymall w takim uszkodzonym stanienowa ustawa meldunkowa.
dziennie, jak to ma miejsce w wiekszych we z tego, te jego kariera filmowa wsku
Nie cłlclałem zawstydza~ 11auc:ryclela wobec która przenosi obowiązek meldowania hotelach. urasta
I tek niebezpiecznego nałosrn została zmtlasy I dlateco dałem mu spokóf, nie y,yfaśnla·, z władz policyjnych na władze samorzą I do kilkudziesięciu złotych dziennie. Iszczona. Postanowił umrzeć wrai;
z
l•c .· .-faśclwycb przyczyn tqo spłaszczenia, dowe. Ustawa ta wywołała początkowo ·Kto ma ponieść te koszta: właściciel ho- żoną.
zwfl\cRem słe natnmlast w teł sprawie do klero- ostry sprzeciw ze strony cz.vnników w' telu, czy gość?_
Dnia 31-go patdzlemłka 1925 roku
;;~:·I pan -.dzt. co oa ml aa to odPOwle· sprawie tej zainteresowanvch. a powo.-j Zgory można przewidzieć. że na tern słutba mciłego hoteliku oarvsk1t:~o naa
cfel c\ n
d
' dem tego alarmu były trudności. wyni- tle wynikną liczne nieporozumienia mię lazta w Jednym z pokojów
1
;- kl aaC"Zy Ili. " ' ; dpraw 0; -; po,.., ada do kające z nowego sposobu meldowania. 1dzy zarządami hotelowemi a 2'0śćmi, na
dwa trupy.
.
11111
;sył~:""n:.; - War zo czes 0 : ę zdarza, :te
Mówiono nawet o tern„ że ze wzgl..,: leżałoby więc zawczasu sprawe tę uzDotychcżas nie wyjaśniono l:aS?:tdki
::Zry szkolne.. z
anzawy usz od.zone przy- 1 du na wyłonione trudności ustawa
o godnić w ten sposób, aby uniknąć spo- śmierci Maksa Lindera i )ei?o żony. Nie
Cńt pan na to?- To przecłet okropne!„. Ro· meldunkach zostanie odroc~ona do prz.)' ,. rów na .ten temat.
.
w~a.domo czy oboje dobrowol111~ onuiamlem te aczelł teco nie wie, ale n u
I?
i szłe~o roku, aby osoby zamteresowane .
Druki
sprzedawane
przez
bmra
melścth
ten padół, czy też maż zmusił ione ,
1
1
((lerow~t• szkoty?_
a czyc e ·"I miały czas na zaznajomienie sie z głów dunkowe kosztują również 5 i?ruszy za do popełnienia samobóistwa.
·
Inspektor wzruuvr ramionami, pomyaat nemi jej postanowieniami. Sferv oficja} każdą kartę rńeldurikową.
Właściciele
Linderowie zostawili. kilkumłesieczcfl•De. poczem odparls
ne zaprzeczyły jednak tym po~łoskom i hotelów wszczęli starania, abv zezwo- ne dziecie. Maks Linder zaznaczvł
w
ta awatam. panie taratorze. te wszyst- nowa
łono
im
samod~ielnfe
za?o~trzvć.
się
w
testamencie,
te
córka,
je~o
~o
winna
brć
.
tfema winien Je&t kierownik ministerstwa, który 1 astawa zaczyna obowłazywać · stopnio potrzebne_druki, co wyniesie o wiele ta oddana na wycho~an1e _efo Jesro brat t.
wapafe przybory ułlolne. Dfacz~o a nasf
wo od I-go kwietnia.
niej. ·
·
'
. _.. . Przeciwko temu zaprotestowali ro-..
apro•adza słe rekwizyty dla szkół z zagranicy?„,
W związku z tern wynikłv oewne za · Wszystkie te wątpliwości nowinny dtice :żony Lindera.
· ·
·:
aecze panu kuratorowi, te krafowa firma nie od~ strzeźenia ze s trony właścicieli hoteli być
Obecnie. gdy dziewczvnka ma J!tŻ 6
watyłahy sle wypuśclt ze składu sołaszczonego' oraz pensjonatów, dotvczace
·
Jaknajrycblej usuntete.
lat, matka żony Lindera dom:urn sic: na ·
clobusu!..
opłat meldunkowvcb.
aby z chwilą wejścia w ivcie nowef u- drodze sądowej części spadku. oozosta
Jak wiadomo. każdorazowv meldu- stawy, nie było żadnych nieoorozumied. wionego przez Lindera oraz prawa <'pie
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PROORAM
L<mZIOEJ
wte§t JulJana Krzewit\sktego. Z> "Zaradkt 1 szai }ilmowe.
..POLSKIEGO RADJA'.'•
rady" - Henryk Łados-z. 16.45-17.15 Muzyka
Słynny śoiewak rosyjski Szatfapin .
ŚRODA. dn!a I kwietnia 1931 rota.
~ crt~1~f: 0~~~~';';ycb ~:.:i~sz;r-:r t·J~~ bawijd obecnie w Berlinie. srdzie ,wystąpi
Jt.58-12.05 Syrtnał czasu z WarszaWY t bel· Ctr. i: Krakowa). 17.45-18.45 Konc;ert popularny z e. nym. koncertem wraz z wanem
nał z Wiety Mar1ackiei w Krakow1e. IZ.05- w wykonaniu ork. P. R. pod dyr. J, Ozimiń~kte- Bartlewsknn. dyrygentem operv pary~
13.15 Muzvka z 1>łvt itramofonowvcb f. A. Klinz· 10 (tr. z W-wy) 18.45-19.10 Rozmaitości. 19.IO kiej.
ben. Łódt. Piotrkowska 160. 13.15-13.Z5 Odczv-1- 19.Z5 Komunikat Izby Przem. - Handl. w Ło-,
tanie vroizramu dziennego i repertuM teatrów 1 dzi I odczyt. programu na dzień nai;tępny, 19.~
lf.
kin. 13.25-14.40 Przerwa. i4.40-15.00 Odczyt ' - i9.30 Uwagi i wskazówki dla detektorowi1'1aks Rełnhardt przebvwa obecnie
dla !Ilaturzystów p, t. „Ja_n Kochanowski" - wy , czów,.... wygł. iM. Znaniecki z Warszawy. 19.JO w Rydze, gdzie przygotowuie na dzietJ
głosi prof. Kon·rad Górski (!r. z W-wy). 15.00-, - 19.40 Płyty gramo!ono:we z. WarszaW}. I 1t-ty kwietnia Nietoperza„ Dnia 13....
15.20 Odczyt dla maturzystow p. t. ;,Przyczyny 19.40-19.55 Prasowy dz1enmk radiowy z War•
. "
:
"' 0
Wielkie! Rewolucli francuskiej" - wygł. prof. szawy. 20.Q0-20.15 „Wśród ksiatek" - prze- . kwietnia Remhardt wygłosi w Rydze
Janusz Iwaszkiewicz (tr. z W-wy) . 15.Z0-15.50 cl~d najnowszych -wydawnictw omówi prof. odczyt na temat współczesnego kryzyPrzerwa. 15.S<>-16.IO...O angielskiej słutbie ł11- Henryk Mościcki (tr. z W-wy) 20.15-20.30 Kwa su w teatrze.
·
formacyjne]" - wyzł. dr. Ormicki (tr. i: Krako· drattS literacki (tr. z W-wy 20.30-21.45 Słucho
wa) 16.10-16.15. Komuni-kat dla · że&1ugl i ryba- wisko z Wilna J. t „Manwantura" 22.15-22..33
ków z Warszawy. .16.15-16.45 Pr-0gram dfa Koncert z Wa,,rsząwy. . 22.35-23.00 .Komunikaty:
Na Jednym ekranów lwowskich udzieci (tr• .z W-wy): „Wielkanoc sie iblita". opu PAT.• meteoromgiozny, policyjny. sportowy.
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Powieit sensocgjno ~- lłrg1ninalno.

· Napisa'I dla „Expressu" JERZY BAI{. ·:
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- Do te~o się przyznałam ... W atJcłe · ·
'
Nte rorumłem- Ody zemdlałeś, zorfentowatam się włożyłem je z powrotem do twe~o port- .
10
·'
odirazu te moi.rą cię okra~.ć, wiec wy- felu..
\VH:c poco Je wyjmowałaś?~ '
prótnllam twój portfel.... Potem, w tak-1
- Bo... bo bałam się, t.e ktoś Inny
sówce włożyłam z powrotem ·pieniądze
~ · ...
f I u...
d0 t wego porte
weL.m1e
- To wszystko byfo zgóry przygoto
W tej chwili otwarty s~ dTZ'wi i do
1
wane._ Nasypałaś proszek do kielbz.lf.a.•.
Nie mógł zrozumieć.- Gdyby nie wł- pokoju wpadł w~burwny Hołz.
aeznań.
Detektyw na widok adwokata skłonił . Do tego się przyznajes.z? _
S ledztwo 'tVVkazało. te Rulecld sledzłał dział na własne oczy_
•
Mlkzała.
Tymczasem nrown w au,..fe odzy- sie z zacunkiern I pierwszy wyciągnął
twarza zwró.::onv do ~eny. natomiast zmarł
I
""
u
od Kult. która u1eodz1ła tto w olecy.
- Więc pocoś to uczynJła, ~wl':..
w lYm samvm czasie ooinie oubliczna skiwał przytomność. Przy pomocy szo- rękę.
Hólz iprzyWftał z Ordeńskl!l.. poczem Ukrywasz coś przed naml. .. Naco ci byselektrvzował mnv wvoadek. a m1anow1c1e fera wszedł na ~óre do swego pokoju I
ły potrzebne te pieniądze?._ Wsiak daję
rzekł:
samobó1stwo kasiera Banku Uosoodarcze- położył słę na kanapie.
...
na chwt- ci na wszystko ... Masz jakieś dł•i.ui?
zostane
te
- Pozwoli ftanł,
· .- Sam nie
- Coś mnie zamroczyło
Ko - Znmunta Liwskiego. którv zdefraudo
._
t'
wal t>ół m1l1ona złotvch. Okazało s1e. te
· Kto.ś zapukał do drzwi.
szeptał, - ściągając kolnie- lę sam-na-sam z panem Brownem.. Mam
L1wo;k1 był krvtvcznea:o wieczoru w ••:4.1- wiem... - Proszę ... -odrzekł adwokat.
mu do zakomunf.kowania pewną ważni!!.
'
bambrze•· t starał s1e o uzvskanie od ·Rulec rzyk. - Ale Już · mi lepiej„.
- Szofer czeka na dole_ - zamcl·
wiadomość...
- Leż spokojnie._ N~ nie mów- Jue1o POtyczlu na pokrycie zdefraudowanej
- Proszę bard1zo... - od1>arfa bled- dowal sekretarz.
sumJbronT Ordeflsklef l)Odelmufe słe znany nale2'ała.
- Niech \\•ejdzle na ~flre t zaczeka w
nąc zlekka. - Nie będę wam ·prz.eszkaPrzymknął oczy. Zasnął.
adwokat warszawski dr Holz. który dob.emoim 2'ahlnecle ... - odpad detektyw.
Ordeńska czuwała przy nfm całą . dzała.„ Idę do .domu...
n M>b1e do pomo.::v kierownika brY&ady
Smith odszedł.
Nie - za()flOnowaf adw~at detektvwów s~otland Yardu. Edwina liro- noc Sekretarz wprawdzie namawiał ją
··
·
··•
'
·
.
.
wna. baw1a..:ero puypadkowo w Wars.n- b ·
- No. wi~c?-. - nalegał Brown. Y udafa się do druJ?tt'R'O pokoju na spo- Panł nam będzie potrzebna ... Proszę zawie.
·
Brown w sDrvtnT s1>«>s6b nralnla Orde6 czynek, lecz nie dała się namówić. trzymać się na chwilę w drug-im pokoju .. Powiesz?....
Nie rM!!ła zdoby'Ć sle na 001><\'\\1ed!.
j Grown przespał noc spokojnie. a naza-1 Ordeńska wyszła. Hol z z.btiżył się
ska z w1ez1en1a Dod Dretekstem choroby.
do detektywa I rzekl przytłumionym \Vreszcle przełkJl<;ła łz.y l odparła cl. .
wtśfaeł,~!~z~r=ł~~ ~~~nych zaułka~b Po-, Jutrz czuł się zupełnie zdrów.
·
cho:
- Coś podobnego zdarza m1 s1 ę po głosem:
łht to cnłodv mdczyzna. który znłlcł za
- Ilarctak ~7.antdowar mnfe_. Oro-.
- Skradziono panu pieniądze z portbrama tednel 1 odrao-łnvch kamienic na raz pierwszy w iyciu._ Czy tobie nie
ził policją.... Bałam się go.•. Żąd ał pf.6.,
felu.f~u1ud ~ du.;znel. u~y m10Meledizbie czekbali zaszkod~iło wino?._
nl~Azy . Nie chciałam nikr-mu o tem n·..1.
t-?
o
„
...
_
n
~-.,.d
Przeciwnie• bardzo ml smakowa' ł!Y orn Y·
wa1 me czv n 1 ·
u na
"'
"
~
."'" - ~I\:' .Pa wi...
szem 1 domownikami po~tałe se>rzeczka,
wić... Zastawiłam pierścionek w lomhar- W1idziatem zlDdz.1eJa.„
.
.która umienia sie w walke 111 11ote. Pod- lodzie, lecz skradli ml pieniądze... Nie wl&- Kelnera?....
czas bóikt , woada do Izby Browu. który po. , - : Nie mol?'e t~o zrozumieć„. Zaraz
·
• ć...· No t... teraz
d zfa ł am co poc!ą
·m .
~k
tł t
''.
N"
_
p1erwsz~·m kieliszku._
po
.
.
.
mtodzreflca.
rywa
~rom
J>t!flhi\.a..
a
paus
o
a
'-"-'zyn
....
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d
ed't
, p
l>r Holi odruu eoznafe owet:a ·.nłodzlednie żałuję,_ Nie powinnam była uk.ry.
do rugiego pokoju, by się Ordeńska...
. brzećsz
ca: test to Barczarc. · kt6rv· c.z\rha'ł ·na be.te
Deteld·Y.W · SPOJrzal na adwokata ta- wać_
.
.. ·
l)ant L1w„k1e1 1 rozkazu swych 1tamra1ów.- wzc r~ •..
- Spotykała~ się z Barczakiem?- - '
Na11?I~ z dnmego pokoJu rozJegl się kim wzrokiem . ja·k(!'dyby chciał zapytać:
Brown udałe sle 111 bal do itałacu pani
·
ź · 1>
t ł
·
~ 1 ł?"
C
Rule..:k1ef Priv pomocy narkotyku wpro- przeraź Il wy krz}•k ·
zapy a 1?ro me ,rown.
„ zy pan osza a
.,,
. •.
ł ł
wadi•I ~ulecka w stan uśpienia I zabrał do
mnle-.
do
- Przychodził
, - Mówię bezwzf!lędną prawd~ ... g ne Y mi pie_nląuze!.„
hott'ła.
- A czy wiesz gdzie młes:t.ka?~retarz I Ordenska z.erwaU sf~ ~ twlerd.ził kateR"orycznle adwokat. - \Vi
Uarczat eom1le .octraru. Rut.ech 1 stwier
- Nie wiem._
dza. te ona. wlaśtue n11mow1ła cała bande mleJSC, lecz detektyw stal ·Jui ·na proiru. działem pr1ez dziurkę od klucza_
SpoJrzał na a dwokata.
·
·
.
ł ?
,.._ I
do utadien11 Lłw<>kfef. Rulecka po ocby- Pan?.- ~ s ę sta o - za.pyta.Il oboje.
skaniu orzvtomnokł ttle chce nic l>OWie- Nie rozumrem..• dlac~ clę snn
- Tak.„. Byfem -w ,;Weirsatu„ w saZabrali mi pfenlądze .•. - powtó.diieć. wobec teco deiełltyw w1>tow1dza fa
__. ł
f ,., ..,.a,A.J
t? .J•• I
tatowa
widzla~~słt1m
Whsz
httnecle...
~a
~nłmp
rzył BOdrown ?trzymaj•c w ręka portfel
dob'~:n!i h:1:jo~~~:a!ie" 51~en~"!~~- 0 a ce m1 trL: Sl":•M~ ·- - uu~ar a
. K;n:i··· ~~ -?- . pan. se y H ę ,Pan po
. . .. .
.,
złe ····•
le..:ka i>rzvznale. te chcłała zamordowa~
rozdra7nlona. - \V1ece1 me nie pnW1em!
- W irestauracfl.. Miałem ()koło. dwu torebke„. · ·
LJw-.ka. za to. te zał>rała .lei meta.
- Przepraszam. te się mieszam do
- Pamletamm
M1edzv detektywem Brownem a tfolzem stu dolarów
_ Umv~inłe ~cifa tę furęb'kę na tej sprawy ... - wtrądt adwokat. który
_ Któż ~wf Je --nu zabrać? _ ·zdzt
wvwiuuie sie cicha rywallz~cla o Orde~r
d b f
b .
•
pu
""
ska. ku której obvdwaj 1>ala1a szczera m1~ Y Y przez ca Y czas rozmowy stał na OOozfł"mfe. Y w ty·m m<>mencle,
ło~ci• Ordeń\ka 1e~t nlezdecvdowana koro wił sfe sekretarz. - Chyba kelner.".
Kelner nie wziął ••• - odDarła sta- pa·n N>d stołem. na~v„ać jakiegoś prosz- czu.-Przr~cwszy~tkicm tajemnica znik
ma wvbrać na ~we~o moralnero 0111ekuna.
nlecła plemedzy nie została Jeszcze wy..
ku do pańsk. iel?O kfełl~1ka.„
lecz wkoflcu wvblera detektywa. Dr Holi. nowczo Ordeńska.
I IąJa ś nIona... Je,żeli p:rn r w ł o ż y ł a pen
. ł
do ZakoWYJetdta
ta decy~ja.
zrozoaczony
. 1we.' ·- T o . n Iem ml"
- w .ta·klm razie szofer._ - ciągną
która
Uulecka.
,ootvka
pa .1ea:o 1 „ pociuu
- Jednak st\\•lerdzam to z ~fą sta- i de z powrotem do portfelu. to id.ziet
·
równid Jedzie do •.zimowej stolicy•· PolskL dalej Smith.
- Jechałam z nim cały czas.„- sta- nowczn~clą!„. WMz!afem!... Potem W'Y- one są? .••
Adwokat zwró~ił równie! uwu:e na · pe.
- Te2'0 nie wiem ... - odparła oschle
wna ~me. sledzaca samotnie w ostatnim neta w obronie szofera - Jest irzeczą clag-nęła pański portfel i zabrała PleniąBrown otworzył drzwL
przfr~i!a':;,.,idule ,,.-ry ,,Jęhef efezaałomet nlemoillw-. aby zdołal uśpić mą ~uj- dze .•• · ·
- Czv szofer jest? - rapytal.
. . - . T.o .• to okroone!._ k0f'•rt111 aaw1erai~• •\raddon„ • ;.eo DOŚĆ.. .
- Crekam właśnie na iroz.ka.iy p!'()- Nie PrlY'PUS7.czam, aby kradła dla
- Wobec tego 'J)()znstaJe tytko Jedna
1>iu•k• d~ent -: lwt Li-kM1&. „ k.t6-1
'
•wiadcz.a ._ OrcldM& 1eet mot.liwość ... - rzekł sook.ojnie Brown. · własnyd1 korzyści... W tem coś mt.151 sze pana...
deR'O
zawezwat
...
tu
Chod~cie
ma
sp_raw3:
ta
te
sle.
Oh~wi~m
.„
ć
b~.
Prosie'
Pieniądze te ukra<lł kelner„.
Barcu.k uaatatufe Orde6eh, tll(laf_.: oc1 nłei 2.000 &ł•. Gdv taace~~ nie przyo:ief przyl?'otować auto.„ Natychmiast pojadę coś ~lnE'i!.o z całem tej ta1emmczem tektyw. - Odwoziliście mnie wczoraj 1
do , Wer~alu". _ Panie Smith proszę życiem . .. Tlhte~o wta§nle pnc;tanowl- Wersalu"?
m~ n.a ~· p~ę<Uy, k•~· I~ do
~ ł l'ć i memi spos t rze ". _ 'Taic jest.
t
'
·
mK.inkama
proszę pana._
e1 sę
z panem VV'lz
1em
szofera...
zawezwać
Barczah
ładantom
Abv zado~ĆUCZYllłć
- Opowiedzcie jak to byfo..•
Ody set'kretairz wyuedł z l)OkoJu. żenlaml....
Ordeńqa zastawia w lombardzie brylant'.
- Czekałem na dcle. gdv na$?'le p'r zy
- M1 1c:fmy sfę z nła nałvchmfast TOZ
t~cz w drodze do domu wyll.lachiono Jeł Ordeń~ka zblitvta sfe do detektywa..
Kelner Jest niewlttny_ - rzekła m/lwić ... Przypuszczam. te wobec tak ble$?'ła pani I kazała ml biec. na górę bo
1>1jjadze ~ tor ebkl.
1
oczvwłstvch dn~rodów . winy, nie bed~le pa.n ~em~lał..: Przybie~am, pan rz~zy..
n•~=f~d~; cfcho.
deńs:!~!iec~~~:a:'a:_
zaprzec7.ała ... Niech Ją nan tutaj poprosi. w1śc1e !ezy niby martwy ... Wziąłem pa.
Odwroclł się na$?'1e.
sic do Browna.
na za n~i. kelner za głowę. no i zni~Czemu twierdzisz to z tale~ piew- zanu; 71ha<łamy tę sprawe...
Brown udaie .tę a 0...!d.1ca do gabiam
llśmy razem ..•
Or~flc:ka stanefa blada na l)rOS?'tl.
.-ta~rac:yinefo. rr%Tplldk<N9 w drulfinl nośclą? . ..
- A JX>tem co było?_.
- Siadaj... - rzekł sfl()kojnfe detekWiem co mówię„_ Powtarzam:
f)~ P=~11ę~nowr:z:z!l~W:~
- No i nic. pojechaliśmy do holem...
tyw. - C7.emn ~std taka blada?...
Hotz w poromm:.enia • kelue""" mkłwa kelner tvch pieniędzy nie ruszar._
- A z pieniędzmi nie przypominacie
Milczała. Nachylił się nad nh~ I za- \Vięc któż, u licha?_
pTi1111tą Zubową ~o .~eiśoM ~o ianefo gabiół ?
obi ,., d
pytał:
Ja
netu S'all!I w widz.i pn.ez dzKJrirę od klucu
Is e .c.a ne~o szczeir u ...•
-,
b t . .
C0
h
De . ·••
łak Ordeóeka wsypuj~ Brownowi łalti4 pro- Z płenledzami?„. Tyle tytko, te
to Y za pm~tt4< ·••
tektr" znlernc omtat.
e.ielc do kieliszka a gdy detektyw trac•
Ze:wała się z krzesła z glośnym pani uregulowała irachunek
Ty ... Więc dJlaczego nfe powłeprtyt~ć. wy~a mu z porUelu pie·w
krzykiem.
działa~ odrazu?._
~
1?
auc e · ··· . i
- U~kóf sf~ ... wtem Jut ws-ey~t- Nie chciałam m6włć ·w obecno~cł
1:"a~ przy ~n.e.„. Potem powła<ła,
ko... Powiedz tylko w Jakim celu zagira- 7,
- Na dole czeka f~o auto..• Zawe-,twego ~e'kretairza.~ P emądze SI\ juz JeJ zbyteczne I wf.o.
- DlaczeR"o? ... Jest to m6f nafbllt- łaś te komedje.twe szofera... Razem zniesiecie go do
Zakryła twarz r~koma. Ołośne łka- tyła je z powrotem do portfelu 1'.an~···
szy wspóf.pracownik, nie mam przed nim
auta„. Ja tymczasem zejdę._
J ni~ czekając na odpowiedt. ucłekfa 7.adnych tajemnic... Skoro mas.z te ple- nłe pn;erywało cłszę, zalegającą pok~i. cte? ... Do mo1ego portfelu?... Widzielłś·
wf..
_ Tak Jest ,proszę pa,na S
- USl'Qlkój się ... Dla nas nie Jest wat
nlądze.-wlęc wszystko Jest w ; porządku...
i pokoJu. Kelner stał niezdecydowany.
··· am
'
..- Właśnie chodzi o te, ~ ·ty~h ple- na snrawa t\WP'O nostęnowa-nia. l~cz ·p o- dzia·łem
Po kilku minutach wszedł szofer.
_ D~lekule .... Możecie odejść.. Zawod:f. Jakie S'kłonlły c~ do t~ó krók~·· ·
Obvdwaj znieśli na dół niepr:zytomne- nłed·w nie mam...
·
Detektyw znowu s-poJrul .na nią zdz.I P..>wted'Z na oo byty cl potrzebne te pie· czekajcie na dole..
.
. .
.
go Browna.
nlądze.„
Ordeńska na dole m$c1ta rachunek i. wlony,
• t )
.
(D I
-; ,Nf.e W7.łęłam tyćh p'~nł~v..
- nch:le łe ukryffl~?...
:. ,
...uto pomknęło do hotelu.
SZy Ciąg JU
·-· Wi'1~lano cię Jak wyJmowalaA Je „ .
- Włożyłam ci z poW.f,Otem do portAdwokat stał iak wryty. Ręką przeSTRES'lCZENlf POCZ.\TKU PO~C1.

wat przed lustrem

r I>tzeszedl

tło swe-

-

zost':f D~~~e~: ;.,1~~a'!~~~;aw'!k:°z~oii;~un:. go gabinetu.
. .
Zubowa spała.
Ru1e.!kt. którv przytwł tam ze swa tona.
Nie mógł usiedzłeć na młefsett. PrzePodeirzenie oaJa na P•eknis tancerke. oti1ze
OrJeflska. która podczas wystepu nnata chadzał sie nerwowym krokiem po po·
·
· drugim.
·
· pa Iąc Jed en papieros
sobie broił.
orzv
·po
aresztowano I osadzono w wie k OJU,
Ordeńska
Wiec do te~o już dosżło?_
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zł., 3 but. faielę ! święt~ oc co l!!· 0 2 3 pop ny ch. pasów brzusznych. pończoch gu. łiotrllowska;J łff••••oee•„••••-••o•eHff'IHICHłO•fMłł'I"·
bul
przemiany materiL
~'· 121·-23
mowych. ma~ek upiększających etc
18 ~ł. Dr. CASPARY & Co, Gdańsk, 10-1-e" Oddzielna
Godzinv przyjęć
Zadajcie bezpłatnie.
pociekalnia dla oul - - oddz. 170.
od 4-7 wieczór
LamJ>a kwarcowa IEIDD
-------Dr.

"~ ~ HaltrB"hł
U
Cutdernia n. WEltłBERCiA
PIOTRKOWSKA 38, tel. 143·82 :~eclalista chorób Chor. skórne.
dobroci
oraz wvroby C"klerDIC'Ze poleca
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Por~!~v8 D~~a~.:k~~ów

Daniel Prenn znów zawieszony
pod

.

Czołowy

Dnnyna bokser!'ka Wartv poznań·
skif) bawiła w Orudziadzu ~d1ie została
t>Okonana przez OoplanJę w stosunku7:5

tenisista

Nlemłec

p~~k~. ~~!~a

wcląt

srowta11 Bogucice-Silesia Paras
wlec 8:0 (4 :0).
Kresy Król. Huta-Odra Szarie) 2:
z&rzu em upra\l· 80 8 ZBWO OS WB
.
„
Na skutek zawieszenia, które nlewąt (Z :O).
Jak slę dowiadujemy Nlemlecki Zwią
„Zgoda Bielszow!ce-Wo1skowY
zek Tenlsiwy postanowił na ostatnlem pllwie potrwa kilka miesięcy Prenn nie
ras k O S por t 8
3 3
posledzen!u. ponownie zawiesić czoło- we:tmie .udziału. w naJbl'tszy~h ~potka- 1 S. J<rs°r>~~~~ Oórl ~ ~ ~~gucłce 4
pokonana vrzt1z B klasowy
'• ·
wego ten·s1stę Prenna. pozos~eg;o nlach m:ędzypanstwowych N1em1ec jak' (Z·t)· •
zesoót
K S · M 1 •
ł
Jak wiadomo pod zarzutem zawodostwL również w turnieju o puhar Davisa.
K. S. Dąb- • · 06 Ys owice 2
0ITT"omną ~ensacJę. wywołaro w łwłe Do kroku tego zmusiło N1emlecki lw\Ą·
.
Pierwsze spotkanie tenisowe o puhar I(2 .1).
cfe sportowym zwyc:ęstwo B klasowe- zek Ten'sowy stanowisko naciełnych
K.S. 09 ~ysł~wice - K.S. 22 Ma
Davisa rozegrane został o w Buenos Aigo zcsp.ołu piłkarskiego Holandji nad władz sportowych.
Sprawa Prenna nabrała bowiem os- res między drużynami Argentyny i Pa- 1Dąbrówka 4 .O. (Z .O).
z.nakom1tą drużyną praską Sparta. Sparta poko~ana zastała w stosunku I mi- tatnlo w N!emczcch ogromnego rozgło- 1 ragwaju. Dwa pierwsze spotkan'a przy. 11 N K.~d ~0 J°~ei . S(i°-~l)nlce - K.
tt t
· . p · • I<
mo iż miała przez cały czas gry ogrom- su i opfnja sportowa domagała sle od Iniosły zwycięstwa argentyńcz;vkom, któ apKrzS z· ade
.... · Je ~oczem ; 5 . r 61 · . u a
rzy prowadzą 2:0.
1 Związku takiej czy innej decyzji.
n" przewagę.
K.S. ~ląsk S1emlanow.ce ?·2 (2.1),
1
-,rnnmm :•ms r:: amur 7 ern
en C"
Żydowski K.S. Katow1ce-Powstanł
Brzezinka 4 :O (2 :O).
K.S. Haller W, ttaJdukł-Orkan
Dąbrówka 12:0 (3:0).
·Ruch li W. łlajd1J1ki-K.S. Nar>rz
62 22
,
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Polski
bokserskieml
Przed mistrzostwami ilJiu.
l u D1isf rZODJ8flie
-f~IJ ~odj ~dołi(d•ie
rozeg
przyszłą sobotę i niedziele
mistrzos-

oteściarzu

I

„~i:··

Tab BIB lfgl Ś.ilSkł BI

finału s~a·1" naJpr1wctow~a

! .:·ie;
110
utalentowanym
wielkie · oostępy z \\: . k:a t 3t1b1Je. ~·:the ma \'·s.ce•f\it.• ~l \.po niedzielnych sp0tkcir:lach o mistrza
n~. h v zwycic;zvć t ~I osa śla.s~ · .-,1.: >, Jer- wo ligi śląskiej przedstawia się n&stę
..
t~a bokser~kie ~olski, ~t6re ~ ro'<: a.1 dnia na dzień.
Jest on w obecnej chwili stunrocen- nak~e ·.:o do obccr1<.!J furmv m·s· za ł C·· jąco:
b•eiącrm 1aoow1adają się W\iJ \tkowo 1
Stosu'tlek
imeresuJ<\l C' ze "'zględu na wHówna- tov.:vm faworytem na mistrza Polski, .!1i r:a 1•• iy rrneć r·O\Hżne zastrze~cn a.
gier br.
St!bbe od dfuższe~o cza~u nie ukanv poziom w c ztt.re~h okrę~acn. n~11.,I)- czy Jedr.ak nie ;:awiedzie w decyduj<l4 1.3 :6
wain;t!jszyrh ośroJków bokser.skkh w cy .,h walkach zob:a:z.vmv. Zdobycie tv zywał się w ringu a w ostatnie! walce 1) K.S. Cltorrow
3 1~:8
P h:.::c· l'ornuma. Sląska. Warsu1wy i tulu n.hrrza Pol5ki przez Sewcrrn!aka z Kłodasem n:e pokazał nic szczegó!ne 2) A.K.S. Krc'JI: tfut.
3 6:4
go. Zresztą Stibbe n:e ma możności tre · 3) Na.~rz6d Lipiny
sto: pod wielkim ina klem zaovtan1a
L<'dii.
3 5:3
\V ostatnj .~j \' ake z OarncarJ:~:e:m nowania. niema bowiem w Łodzi dla i 4) Kole1owe. Ktce.
Okr, gi tf' niev. ątpfiwle oodziela się
4 16:19
I wykaiał .,Adas·• kCJlosalnv soadek lor- 1niego przeciwników z którymi mó,dby I 5) n.r.c. Bielsko
rytu'.łm: mistrzo\\ s.1-.!emi.
. ~ f~
j ~)! ~o~~~Y ~t ~
\\ ;ak;ir. stosunku nastapf tudz·at my. i brak tre1~lr1su. Bvć mote tt służha zmierzyć sw.e siły.
Reasumu1ąc powyższe nalefv stwier 8 Ó6" i< to s "
trudne w tej chwili powie<l.tieć. W">zyst wn1sk wa '\'11~ wa ujemnie na c:; !WC"Y
3 5 ::5
!wt c\
kie po\\'} 7sze okrę~; sa w Jednako'>. ym "!.aku. w kazdym .·u.e ~hecna. fe'!J for dzić. ie szanse Łodzi nie sa nailepsze i 9 §1 k
2 2 ·12
oc 1·
z równym powodzeniem możemv zdo- 10 o'ąs ł
roszcz"u'a m.1 p z• stawia d~11 c do z 1czen.a.
sto~un1<u u·1uw· żn'one do
4 5 0
f'rzec1w~'kicm 5~wen"h"'k 1. b.:J.t.'e być dwa tv tufy. mistrzowsk!e lub t~ż 11 ) ,;Će Kato~~g;' ee
jaknaJwt<k;ivch ~oiracJi do tytufo~v '
2 4~7
3 5:10
, A.S\1 UO ktmeR~ i .~zta ło1 :J ·t•J : . •• fadneg~f o~ mist~zostw dziel_I na~ kił- 12) „07" Slemłanowłoe
rnistrlllWSkic.:h.
tł' il.'.> 1kanaście dm, bądzmv wiec c1.erohwi a
r:-1; c1a. t- 'm ~,~fe. wre ..
Jeśli chodzi 0 okrę~ łódzki to w naj- r.:ł
zobaczymy co one nam przvmosą.
lepszym wypadku może on marzyć 0 . •••• trza_ w wadze qętk1ei.
czterech tytułach. w wadze Dłórkowej, I
Polskiego Zw. Ping·Pongoweg
I
lekkiej, półśredniej i cietklei.
Mimo, ii ping-pong rozwinar się o
A
ChmieCvrana.
myśli
na
tu
Mamy
tnio w Polsce tak dalece. te niema for
~
•
•
•
i'
łews!\1ego, Seweryniaka j Stibesw.
nie klubu, któryby nie oosiadał se
Dziś o nodz. 18-el ponowne spolkanle
z ró~nym jednak .P?WOdzeniem Łódź
ping - pongowej do. te~ porv ~ie po
k
O
k
1
,..
może me zdobyć am Jednego tvtułu.
śrano Jeszcze o zarozeniu po1sk1e~o
Sewer'7J n a - arncare
.d . . ·b
zku ping • pongowe~o
C yran znaJ uJe s1e o ecnie w wyJak sfę dowładufemy komfsfa odwo· · wodnikami miało dośd sensacyJny pne- Utrudnia to w wys~kim stonnłu ,it
śmienltej formie, czy bedzie on jedna~
manie kontaktu z zagranic~. ~dvi p
lOZB rozpatrywała p0nownłe bieg.
ławcza
Pols~1
mistrzostwach
n~
dysponowany.
czegótne związki okręgowe nie mogc\
.
nłedyswy]2tkowo
był
Sewerynfak
spral
w
IKP
protest
wczorajszym
dniu
w
n1e
Jak
sjamo
takk
trudno przew!ddz!ećć,
I d yn odowe"'
faszać d0
'
~
sobie
można przew1 zie co ry a w
z ar . :"a zw·t
me
.
wte meczu Garncarek - Seweryniak. ponowany J wedłustt a>rzeblegu spotkania zg
.· · c
zku ping - pongowego z s1edz1ba w
przeciwnicy yrana.
Duto nadziei ookfada tódf w Chmie Jak wiadomo finałowe spotkanie o ml- p0winlen był Zw}'c ężyć Oanrcarek. któ dapestcie.
Energiczne staranła w kierunku
lcwskiem, obe~nie bezsorzecznie naj- strzostwo lodzi m1ędzy powybzeml za ry opero~ał słlnym prawym ciosem łj
_ , dwukrotnie zdołał ogłuszyć przeciwni· J wołania do życia polskie~o zwiazku
l pongowego podjęły łódzkie władze
ka.
.
Sędziowie okazalł ste f~dnak nlespra pongowe, które .Jut opracowałv sta
zapa· ś·n·
włediiwi dla Oarncarka i ku ogólnemu rozsyłając go ooszczególnv~ związk
·
Konstytucyjne walne zebranie oolskl
odbedzie
zostali wyeHminowanl na mislrzoslwach zdzIwtenI:i przyzna Ił zwyc1i:stwo 8 ewe- związkuna ping-pon~owego
Zielone Swiątki przv udz
t Łodzi
ryntakowl.
E uro py w Pradze
Pierwszy protest IKP został przez delegatów % całej Polski.
Jak hyfo ogólnie do przewidzenia, za· przerwie wskutek krzywdzaceł decyzji ł.OZB odrzucony.
Ponieważ Jednak k1ub IKP zarroz1ł
paśnicy polscy nie odegrali na mistrza- sc:Jztego czecha, Jury uznaje zv,yci~s·
K A. h
~ " S
stwach Europy w Pradze naimniejszej t,,.o ~;>c.rfinga. Publiczność. łak r~wnit!~ "'Ycłąznlęclem JaknaJdaleJ ld=icych kon·
au1ma •
c...• n. • 'k arze pnt 's ' sekwencyj z takiego posunięcia LOZB
·
Isę dzm· boczny oraz dz1enni
roI1..
odbedzłe się
Jutrzejszym
dniu
\V
,
Wszyscy, z wyjątkiem Jedvnego Ba t11Ją p!2eciwko kriywdzącej B.iłorka de · zwołano na dzleti wczoraJszy komis),
t.; boisku WKS-u o godzinie 16-ei to
j
Icyzji. Wobec dwuch porażek. B~do1c,k
Jorka odpadli po dwuch oorażka.;h.
odwoławczą. która Po dokładnem prze- rzyskie spotkanie piłkarskie miedz
Jakkolwiek, z Jednej stronv nie spo- mus; cd:0:tąpić od dalszej konkurencj 1,
Błażyca walczył 1 flnland..:~yk!em $1uchanlu sędziów punktowych I prze- ~?wym zespołem ŁKS-u a dru:tvn.ą
dziewaliśmy się zobaczyć któ.reiroś. z
naszych reprezentantów am w fmale Noroiingiem przegrywa Jednak 0 ~ nje„ prowadzeniu dochodzenia postanowiła d1mah. Dla ŁKS-u mecz ten bedzte
a~i w półfinale, to jednak wvniki pras-: spełna JO mln. przez złamanie mostu do' anulować spotkanie między Oarncar· skonałym. treningie!" przed sootkan
I klem a Seweryniakiem, a zarazem posta z Cracovią w Łodzi.
k1~ są dla nas, b.ardzo p~zvkra n}espo- mistrza Europy,
lał
uałuszka wałe2ył t włochem Oruplo nowlła wyznaczyć ponowny mecz o trdz1~nką, z~pasmcy bowiem ~ostah podtod 2 I
dam speCJalnemu tre~inj{OWJ orzygoto- nim. Polak tna wybity oboJczvk. Po t I lst
11
Jl
•
•
wawczemu w Katowicach I tak zapew , 10 minutach Orupioni zakłada klucz u m n:a
gier S'f10rtowych w łodzi.
SensacyJne to spotkanłe odbQdtle słę
niano•. znajd.ować sie mieli w bardzo ' w którym Gałuszka trwa przez 5 min.
Jak się dowiadujemy Hasmanea 0
Po upływie tego czasu poddaie się ott w dniu dzisle)szym o godz. 18-e) w SA·
.
dobreJ f?rm~e.
nizuje turniej gier sportowvch w Ł
. W nted~relę, austnak Schl~nł?er od- , z powodu bólu i nie znajdu.iac wyjś<'ia LI TEATRU POPULARNEOO.
Dziś wlec rozstrzygnięta zostanłe w którym mają wziąć udział najle
ł
m?sl zwycięstwo nad BaJork1em po 9 jz trudnej sytu~cfi.
minutach zn:iag~ń. P~la~ watc~vł ba!'- . Ganzeta m1~ł za f)rtecłwnrka r6w- kwestia kto Jest lepsz : SEWERYNIAK drużyny polskie. Turniej ten. który o
mie koszykówkę, siatkówke i hazene
Y
~zo dobrze .1 miał d~zo z walki .. ustąpić ntei \\ focha N1tola. Sootkanle wygry- ·
będzie sie prawdopodobnie na Zie
wa Włoch, nieznaczną przewa~a punk~ CZY OARNCAREKJednak musiał rutynie prz~ciwmka.
W dalszym ciągu Baiorek spotk:ił tową. Tak wiec wszyscy nasi ooodpada j Na sędziego rłn1?owego tego spotka· Swiątki.
D
nla wyznaczono p. Junosze z Warszawy f'I
8oerling1em IL
się z mistrzem Europy
WprOWjidZ
(Niemcy-. Walka ~yła bard.zo za~ieta, I Przyz~ać trze~a'. te losowanie było Punktować będą pp.: Landeck ł Kannen ~lasę
W O p -..r
polak wymknął się zreczn1e z grc.:t- dla polskich zapasn1ków mocno n•eko- be
· · • · .4~ •
rt.
nych sytuacji, ustąpić musi iednak sile rzystne. Mieli oni przeciwników ruty„
Warszaw~i WZOPN podzfieti1 k
fizyc.znej przeciwnika. Baiorek trzymał nowanych o ustalrmcj marce. tak Nor·j

W
rane

zostaną

w Warszawie
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770.000 dolilrów ftary
sa

nie•a11łat:enie

od 6rvlanfu.

c:la

New - York. 1 kwietnia.
Jubiler amerykański Bandler SlYl"O·adzi ł niedawno z Londynu słynny bry
nt Nasak. Za zezwoleniem min istra
ellona Bandler nie zapałcił za ten djaent cf a. Dowiedzieli się jednak o tern
>nkurenci jubilera. którzy zawiadoili o wszystkiem izbę skarbową. doma
tjąc się, by ta nałożyła na jub:iera ka
w wysokości 200 tyroc. ~ależnego
a. Urząd skarbowy naka.zał Bandlewi zapłacenie 770.000 dolarów. Jubi:- wniósł orzecezn 1e to do najwyższe1 sadu, j·e dnak sąd odrzucit podanie i
~ chce poddać orzeczeniu izby skarwej rewizjL
Brylant te·n obok Koh 1noora i Ortojest największym brylantem na
l
riecie. Przed laty tworzył on oko olzymiej fiig-ury Sziwu, został jednak
rwany w XV wieku.

Budżet
~•vl«:tv

Greta Garbo od kilku miesięey przeby1 •
Najtrudniejszy wyścig konny na świecie ·::~~ganizowany jest rokrocznie w L~v.er- . wa w Eu.ro.pie, ~dzi! z~tał~ zaa.ngażo
pool. Jest to bieg z przeszkodami. · U gó ry widzimy fragment tegorocznych wyś- I wa~. do. kilku filmo.~ n1!m1eck.eJ pr<?du.key. P.ie~szym JeJ fil~e~. europeJcigów. U dołu - jeden z najlepszych ko.ni. ,,Swif.t-Rowlaad", który uszkodził
. ~ Jest „Anna Chrtsle •••
bie w czasie Skoku kręgosłup i zdęthł.~'·'.Z, p@.węj - zwycięzca . bie.gu, ogier ,
.•.,:! · • ~•••••••~•••U••~·•••
., ·u
?.. "·,~· mtti/ „< yą
" ·~
.;.
.
,
.
.
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Paryt. 1 kwietnia.
Izba deputowanych przyjęła ubie~j nocy budżet na rok 1931-32 w drum czytaniu. Przy omawianiu budżtu
11isterstwa spraw wojskowych ptJstat rząd kwestję zaufan!a i uzyskał w!ę
'. OŚĆ 71 głosów. Izba przyjęła budżet
ko z matemi zmianami, tak że należy
spodziewać rychłego ..uchwalenia. bu
itu przez senat Oo senatu wp-łynęła
~ rpelacja w sprawie stosunków fran.ko - sowieckich. Sprawa ta będzie
1atem obrad na wtorkowem posie~niu.

Katastrola górnicza

tórniAó• poniosło śrnieri
Madryt• ..t kwietnia.
W mie~cie Oviedo w północno-za
)dniej Hiszpanji miała dziś miejsce
tszna katastrofa górnicza. Wskutek
plozji pyłu , węglowe~o runęły zwawe~la, zasypując pracujących górni"· 8 z nich poniosło śmierć na miej. a kilkudziesięciu ciężko rannych
dobyto na powierzchnię.

ID\Vilłidil
n1ordo•al lroie dwfed.
po.:sern poll'iesil st~
nert1n. 1 kwietnia.
W miejscowości Utschendorf roze-

Prof~

dr. Fischer z Berlina przepro-

wadził o$tatiUo n.ieriwykle
doś~clczenia, które mah1

W Colosseum .w Rzymie w okresie Wiei kiego Tygodnia budufe się wielki
przed którym przez całą dobę odbywają się nabożeństwa.

interesujące

na

celu u-

ni,sdEodłiwienie gazu świ~tlnego i uczynienie go nietrującym. Według doniesień prasy fachowej, doświadczenia prof.
ołtarz, Fischera .uwieńcz<>ne zosrtały Pomyślnym

rezultatem.

•••••••••••••••••••••••••••••••

Jfceiersftłe :.nacsfti
Xaiaslrota samoCofouo
loini~•e
111 :JCelsinafarsie
'I

•·

ta się krwawa tragędja. 55-letni inida wojenny Paweł Zedler w przy1ie roztroju nerwowego zamordoswych troje dzieci w wieku lat 2.
8, rozbijając im głowy tępern narzę
,m. Po dokonaniu tej masowej zbro
powiesił się.

w czasie święta lotn.icz ego, zderzyły się w powietnu dwa
moloty i r0zbite1 runęły na ·dół. Obaj piloci zoJtali zabicL

Helsłn~forsie,

W
.

'

.

Poczta węgierska wprowadziła ostatnio
~cJalne znaczki poczty lotniczej, wartos~ 1 pengo (zł•.1.57). Nastąpiło to w
~~ ~ · ~w8;1'aem wnowy na przesa- woz pasazerow 1 Poczty z towati·zystwem

.
j

. , ,,Zeppelina'' w Niemczech.

.

DZIAŁY: KRAKOW. ul. Pijarska 4. tel. 1~.00: ~ATOWICE: Biuro dz!ennik6w ••Ha.ga" Wi?centy $zc~e~aniak •. ul. ~i~stawska 9. _tel. 7.17: LWÓW! dl. Zimorowicza 5. t ~L 277: POZNAN:
BĘDZI~: Biuro dz1enntkow J. Hlawsk1. ul. Malachow&kiegó I; DAł:łROWA GóRMCZA 8mro
kary 20121. tel. Z2.46: SOSNOWIEC: Biuro dz1enn1ków Józef Hlawsk1, ul. 3-go Ma1a nr.
~nników J. Hlawski, 3-go Maja nr. 4; ZAKO PAN.~: Walerian Joniec. Krupówki JO; CiDYNIA·: Pen.sion_ „Victoria Regia", tel. 19.02; ~ AR?ZĄWA •. Pró:ina 7134, tel. 768.89; TARNÓW. ulic
kowska 13; CZĘSTOCHOWA: . A. Panny MarJ1 31, tel. 4-48; KALISZ: Zlota 14; RAllOM• Żeq:>msk1ego 23. tel. 31; KIELCE: uL Slenk1ew1c~a 46, tel.171; SKARŻYSKO : Iłżecka 16 tel 4 ó~
• · '
·
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Garncarska nr. 3.

za,

renumerata: z kosztami

przesyłki

pocztowej

zł.

3 gr. 50 mieslecznio

,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · -

Za wydawce i druk.:

Wydawni~t wo

I

50 gr. ·za_"'7iersz .~ilimetrowv (na stronie 4 szpalty) ;
• nekroloa:1 40 gr. za wiersz m1hm. Drobne: za stowo 15 groszy.
.~ .
.
najmnie1sze zł. l.50. Poszukiwanie pracy: za słowo IO groszy. naJmniei,ze zl. 1..::!0. ·

Ogłoszenia: w tekś~le

„Republika" sp. z ogr„odp. i redak.~01 cdoowiedz.ialny: Jan Orobelnjak. Lódi,.P.iotrkowska 49.

