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Bandyta na urlopie
nie D'ródl do ••Pitala
Katowice, 15

kwi9tnła.

7.oany bandyta, posłnl·ch ludności 6'
ski-ej Karol JQ}m. osadzony niedawno w
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zakła.cłzie dla um:ydowo aho.r)"ch w Klup odobnie jak
czborku, otrzymawszy,
,.Hipek Watjait'' k:ilkugodńnny „urlop'',
me powrócił wię<:ej do Hpjtal:a. Za zi>ie
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obawa że wyzyska
ki:wa:nia . .zadio.drz.i
on 1,urfoip" dla dokona1Dia nowych mor-
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1051 d~stw i ra.bunlków.
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dorlLi
Potwór z Di.issel
go
·- .w rt;ce policii

schwytany został dzięki denuncjacji.
. Kobiety w histerycznej ekstazie

ządają

własna żona.-

wydała

uwolnienia mordercy

Hiirfen obsgponu~ zosiot... kwiofo1ni
I

Nazajutrz rano Kilrtenowa udała się
daną mu przez dziennikarzy - 'stolicy ; opisywał w jaki spos6b został Kilrten'
Diisseldorf, 16 kwietnia.
do prezydium policji, gdzie o wszystujęty.
Proces przeciwko wampirowi dils- kobiecej hłsterjf całe20 świata...
Wydała go niejaka Krygierowa, któ- kiem szczegółowo opowiedziała. ŻONA
Diisseldorf, 16 kwietnia
seldorfskiemu odbywa się w atmosferze
Wczoraj, w trzecim dniu procesu ra przez omyłkę otrzymała list pewnej „UPIORA" ZAZNACZYŁA, ŻE UMÓ·
~esłychaneKo napięcia uwa1d pub~!czno
scl. Codziennie przybywają do Dussel- „Upiora z Dilsseldorfu" zeznawali świad dziewczyny napastowanej przez upiora WIL SIĘ ON Z NIĄ NA O. 3 PRZED
dorfu. setki nłemców i obcokrajowców . kowłe. Przedewszystkiem sąd przesłu- z Dilsseldorfu. KRYOIEROWA ZANIO- KOŚCIOŁEM Sw. ROCHA I TAM RZE
z bliższych I dalszych miejsc dla przy ; chat krewnych zamordowanej przed 18 StA LIST TEN DO PREZYDJUM PO- CZYWISCIE POLICJA UJĘLA BEST·
patrzenia się terenowi strasznych wy- · laty 9-letniej Krystyny Klein. Kilrten za LICJI. Policja ustaliła, że autorką listu JALSKIEOO ZBRODNIARZA.
Zeznania radcy policji Momberga
padków, wzsdednie dla ujrzenia choćby dał jej cztery poJ>rzeczne cięcia przez była panna Butligerówna i na podstaszyję, PRZECINAJĄC KRTAIQ I AR- wie Jej zeznań zdobyła wreszcie adres przeciągnęły sie do wieczora.
w przelocie twarzy zbrodniarza.
Op0wiada on SZC%e2ółowo o pnePowtarza się zjawisko, notowane Już TERJE. Smierć nastąpiła wskułek udu- i nazwisko „upiora".
Kilrten w ciągu dwuch dni nie przy- biegu śledztwa l wszystkich zbrodniach
podczas procesu Landru. Najwięcej 7;a- szenia.
O zbrodnie tę przez sz_e reg lat 'był chodził do domu, to też władze nie mo- do których Kiirten się przyznał.
!Dłeresowanla I zaciekawienia zdradzaJą kobiety. Pewna amerykanka, starsJ:a podejrzany jej wuj, który w roku, 1915 gły go ująć. Ody wreszcie zjawił się ·w
•
wieldem. która przybyła w oczekiwa- poległ na wo}nie. Obecnie ilo prezydjutn swem mieszkaniu, żona spytała go, za
Zamordowah
niu procesu Już przed tygodniem specjal sądu w Dilssetdorfie nadszedł list · jego co Jest poszukiwany przez policję. KilR78-letniego starca
nie ze Stanów ZJed~?czonych, ' a nie o- c?rki. która pisze, że modliła się _c odzien 1TEN ZLOŻYL WÓWCZAS PRZEDNIA
,
trzymała błletu weJscia, ZAOFIARO- nie, aby właściwy sprawca został wy-1 WSTRZASAJĄCE ZEZNANIA. PRZEZ
CALĄ NOC OPOWIADAŁ JEJ SZCZE a6u •ra6~D'ac: :150 •łotucli
WALA _ZA BILET 3.000 DOLARÓW. 1kryty.
• fvtoń
Wielkie zainteresowanie wzbudziły OóLOWO O SWYCH POTWORNYCH
Oczywiscie„, ,że bilet niezwłocznie się
Lwów, .16 kwietnia. .
zeznania radcy pollcjl Momberga, który ZBRODNIACH.
znalazł.
Przed sądem przys1ęglvch stanę!I
·
Setki kobiet w napięciu hłsterycz- 1
wczoraj dwaj imiennicy Władvsławo4
- .;,,.
·
d
nem oczekują codziennie przed gma· , ~ • •
w,je Dudkowie. Pierwszy lat 22 syn Ja:
cbem sądu na spos?bność ujrzenia wam ! • •
, ••• na, a drugi lat 27 syn Mateusza. ObaJ
, ~
. . ·
.
. _
_
•
pfra. K1edy wczora.t pod konwojem wypochaj,zą z powiatu brzeskie~o. W noZbaesow-•sha· I demons.irat::Je na
włęzłennel,
prowadzano go z karetki
cy z 7 na~ listopada dok0;nali. c;>ni. ra.
uli«:Q€.h .Qiisseldorlu
DWlE l\OBIETY RZUCIŁY MU KWIA·
bunku na dom handlarza w1eJsk1ego
.
.
_ .
·
T,f „ •.Niezadowolona z tych oznak· sym
. Dllsseldorf, 16 k~ie~l\ła:•· .f te!1a• gdyż to samo, ze oddycha on Po· ,Knoblocha w Żerkowicach.
patJi PU,bllczność .chciała. rzucić się na ' . . .
d • t t
t .k
·Mr d
w~zystklch
Polic1a aresztowała dzisia1 kob.iete, 1 w1etrzem miasta, zaraża
histeryczki, lecz Połicja pńerwała za, o ~zy napas n1 zamor o~a s a
.
tar2 ARESZTUJĄC JE ZA NARUSZE- nazwiskiem Hildegarda Andreas, ·· łctóra _mieszkających tam ludzi.
Przemówienia histeryczki na przed· I rus~ka liczącego 78 la~. ~andvc1. zrabo1· od paru dni urządzała na ulicach Diissel· I
NIE' SPOKO TU PUBLICZNEGO
Zarząd wiezienia prokurator ~ądu I dorfu zbiegowiska I wygłaszała „kaza- mieśclach miały duże powodzenie i .po 11 wah 150 pacze~...i ~tom u dl 35P~l zł. k~oznia" na temat Wampira Kuertena An licia musiała rozpędzać demonstracje prawotn przewuumczy r. 1 ars 1, o•
pbrezies otrdzyimluniją coddzlennłe Usty z proiś dreas głosiła ŻE KUERTEN JEst"szA 1które chciały przeniknąć pod gmach są ., skarżał prokurator Stawarski. Młodsze
W re go b an dYt ę b r onił z urz edu dr. ou- nd d
i
d
• • •
•
•
N
zezwo en a
am · o u z e e e am om
1
na widzenie się z Kuertenem. Jedria z TA El\1. ,zesłanym z piekła na z1e,rą1ę. ! du dla zaf!lor owan a po są nego.
.
takich dam pisze ŻE ODBIERZE SO- Wzrok tego szatana zniewala . ludzi i ; szcie musiano osadzić w areszcie Hil- I' the·r a starszego dr. Abend. .
Bl.E ŻYCIE JESLI NIE ZOBACZY ZMUSZA ICH DO ORZECHU~ Dotknie ' dea:arde Andreas, Jako winowafczynie · Sąd wydal wyrok skazuJącv p1erwcie szatana unieszczęśliwia ! ~abil!ł· ~.o zbie~owisk. I P.rze~iwdzlałaJącą wYmla- i s~ego bandytę n~ ~~re śmi~rci ~ druNIM
I(UERT.ENA' I 'NIE POMÓWI
g1ego na 4 lata c1ęzk1ego w1e zema.
CZTERY OCZY. Pewna rentjerka Iran- bee te~o należy niezwloczme zabić Kur row1 spraw1edhwoscł.
cuska zawiadomiła sąd tete2raiicznie,
że prosi o wydanie wyroku uniewinnia- ,
'
Jące20 z powodu choroby umysłowe),
natomiast zobowiązuje słe do końca ży
cia utrzymywać Kuertena w tuksusowem sanatorium dla nerwowo chorych
na własny koszt.
Pomimo procesu pollcla dłlssetdoń
ska otrzymuje nadal Usty anonimowe,
że Kuerten Jest niewinny, ponieważ oskarża się o czyny niepopełnione, nato-·~
miast autorzy listów twierdzą, ŻE ONll,
~
'
WŁAŚNIE SA SPRAWCAMI MORK.rólowa zaprzecza katf!gorycznłe, .fa~ l cllem już milośt mojeg_o ~odu. Moi~
Paryż, 16 k:wietnła.
DÓW„. Naturalnie, że listy te są nleu-1
Nie wewnętrzne przekoname Jedtttak mówi
kóby król Alfons zrzekł su: tronu.
(Tclerram własny).
dolnemł manewrami, których zadaniem
Matin" WY'je- tylko nie zrzekł sie on praw do tronu, ale ; mł, że to stanowisko narodu nie j est bezSpecjalny WYSłannik
jest zachwianie wiary I przekonania sądu celem uwolnienia _:Kuertena. Prawdo- chat w kierunku granicy h'i°szipańs}\iej na •'!awet nie przekazal rzadzenia ~rajem w . ape!acyjne, cdbow_iem w,e wszy stkich
mmcli Pf!Stępowallfach rmalem p~zede~
spotkanie wyjeżdżającej z lfiszrxm.ji ro- ' inne rece - tylko poprostu wy1echal.
podobnie tłsty powyzsze również
Do miasta Hendaye ina granicy fran- wszystkiem rya widoku dobro vąnstwa.
dziny królewskiej. W poci<łJ1U odbył on
chodzą z kobiecych rąk.
cuskiej nadiszedl d'zJś doktadny tekst po~ Jedy,nY_m mo1'!1' celem_ było zaws:e pilno
W takl~h warunka.ch Dfisseldorf za- , z nią dłuższą rozmow(f.
Król-owa oświadczyfa dizienn~łdrtowi, zostaw3-0nej p.rred odliazidiern króla dekla~ wame .znter~sow publicznych. Nie zrze=.a:ufe dzis rzeczywiscie na nazwę,. ;:
że pstatnie wypadki w liiszpanji wstrz({S. racji. Manifes~ kr~leWSJki ski~wany· , k~m sie z za.dnego z myc~ praw, ~bo~
_
x;;
l!'ze.m są Qne prz/k;azane mi prze: ,hi~or
nia niezwykle. Gdyby kr6l ·stawlal · jest do narod'U 1 gtos~ co n~stępu.1e:
nel.Y
~af_asfr~lg
Dw•e
~~'; rac un.e ze
jakiś opór• z pewnością cala rodzina kró-1 - „Wybory jakie odbyły się w nłe- 1<: 1 pewne!!o
eornwc:ze
d>zie1Ję pokazały mi< najwYra~niej, ie stra srm:!'z~'J::::1te':!d ~awwy p%{vied„t ettie się
'
lewska zostala by wymordowana.
K.atowice, 16 kwietnia.
· narodu. Dopóki naród się nie wypowle,
·
.. '
,•
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.
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·
Na kopalni Corsten-Centrum w Byopuszcza_m niszpa!lie• ahy w ten spo_~ó/J
ra· ~ru·'lilJ
tomiu wydarz~ła się katastrofa 2.ómłcza ·1
0
.Tiil.._. podkreśli6 że narod sam będzie sadzie o
'I&~
.Tiil
Na Jednym z filarów oberwały się zwa- J&
k. swym losk".
•• "I
p ł
d k .
d 1.
ły węgla, które zasypały trzech robo- 1.
nro ews I \V d!ni'll dlZis.iejs.zym w C'Z;Wartek w
I re .• ,a, CJę. tników. Wezwana straż kooalniana przy Tłum po
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Manifest królewski do narodu. - Co po.wiedziała
królowa dzienni·k arzowi francuskiemu?
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,N,ow.v gabinet !fłszpanil obrad~,wm do i S~ą·d uidia się ~m pra~d'opod!Obn_ie pociąMADRYT, 16 kwwtnia.
j
poznych godzin nocnych. Dzis ran.o g-1em dro P aryza, gd z.11e spotka S·Ię z·e sw a
(T elegram własny)
rol Koston pomost sm1erć.
W Maladze doszło w związku z prze- rza.d obejmuje pałac królewski. Uda się rodziną . W jednym z hoteli parys1<i ~i1
Również na kopalni Delbryk Pod Za- i
brzem oberwały się ściany węida, zasy wrotem w f/iszpanii do poważnych roz-,, on z notariuszem do pałacu i .opieczętuje z osta ł y }u1ż zarezeirwowa ne apartamenta
Tłum zdemolował red.akcję I wszystkie dokumentY,. Rzad ,vowziąliut dla rod·ziny k rólew sQdeL J ak d'liu1go zapojąc dwuch górników: Franciszka Bla- ruclzów.
chę i Franciszka Ma.rksa . . Obu zdołano dziennika „La .Union Mercantil.", rJ<iczemjltrzy ważne uchwmy, · bedace pienvszym ' bawi ikro! wraz z rod:zi.ną w Pa1r yżu, douratować. Odnieśli oni bardzo ooważne podpcdil cały gmach redakcji. W Bl'1Jiao lirokiem do zmiany dotychcz(lSowego . tyczas nie wiadomo. Dziś wieczorem
1PTZJ'lbYJWa do e~ bólowa z dziećmi.
stanu rzeczy u.: Hiszpanii.
~ tłum uwolnił wszystkich wieżniów~ ·
-rany.
ciężko rannyc~. ro~ot!1ików. Trzeci Ka·
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Bow
Klary
Erotyczne wybryki
Burzliwy
en acyjneg.o proc
stały się przedmiotem
perament ,,dziewczęcia

tem

su. -

ognistych wio ach''. - M~ski harem
i ni dyskr · tna sekretarka

....
.
Skom promltowa nej artystce .grozi utrata popularnoścl
.

-~~------~--

Zerwał kontrakt. wille. w kt~reł odbywały się wystawne publiczni\. która musi dondzać ~usfom
Aktorzy nletytko rraJą._ Czestokr~ · zaraz JeJ wystepie.
, kwakerów. ich żon i córek, za\;:t.ęła bo.
fcb prywatne tycie obfituje w tak nie- zawarty w Nowym Jorku przez agen- przyJecia.
Złe języki, które zawsze czerpią po- czyć się na Klarę.
zwykłe wydarzenia, te byłoby ono naj- ta ł soisał nowy, w którym gaża Klary I
ciekawszym scenarJuszem dla e.kranu została podwojona, to znaczy, miast 5 karm z cudzego powodzenia, zapewnia
IS
ltYllecy dolarów mlesłęcznłe, miała o- Ją, te nie wszystko POdczas tych przył teatru.
od publłcznych
RoZ1>0Czeło słe
teJ cbw11ł mamy na myśU sensac trzymywać IO tysięcy. Lecz Już po ro jeć było w zgodzie :i moralnością.
tę sume I Jak twierdzą w sadzie niektórzy nłe rotestów w rasie 1 nawoływania do
te hollywooJzkł\. która niedawno zna- ku Zuckor musiał padwytszyć
Jada swój epilog w sądzie ł kt6r11 naJ. Pleclokrotnle, 1dyż 0 nowat trwłazde za wdzłecznł świadkowie. w fedneJ czeki C ·k t fil ó P z Kl ra Bow Podczas
prawdupodo~1deJ w naJbllbzym czasie czeły się ubiegać wszystkie wytwórnie. · wllll Klary Dow odbywały się "ateń· n~d~.:.nycl! :aboie1~tw w kośclołacb
w ciągu
Klara Bow; okazała sle niezwykle e- skle„, łesblJskle I Inne wieczory klasycz kapłani aromlll R z ambon.
bedzłetuy oglądać ga · ekranie. W kat-I
dym razie. kino - o~-.eratorzy nie siedzie fektowna. nletylko z powierzchowności. n~ ·o których Jednak PQdrecznik hl~torP ostatniego roku stało sie jednak naJ~or
U z zalotunemJ rekami. a miejscowe pis Jej wybitnie ekscentryczna natura prze starołytnel nie mówi ani słowa. Klara sze Pisma zamleszczałv codziennie o.
zna bollywoodzkie jut reklamują maja- Jawłała sle we wszystkich Jej oosunlę- Bow szcześliwie płynęła na fali powo- po~iadania z naJintvnmlejszego źycla
ey słe ukazać na ekranach nowy „nie-, ciach i w zwykłem nawet co~iennem d~enła, korzystając z życia, w całej pel Klar:v. drukowałv listy, pisane przez nlą.
Ido przvJacłółek I kochankow i inne wy
n1.
bywary. sensacyjny, trzyma~cy w na- postepowa?lu..
Co sfe tyczy Jef tycia erotvcrneiro. soce drastyczne szczególiki.
Pełna zyw10!owego temperamentu,
pleclu film najnowszej produkcji pod I
tytułem: „ Tra_!?edJa dzłewczyay i oanls. f!łezwykle ruchhwa miała w sobie djab to bylo ąno pono td bardzo .bujne ł I Klara oczywiście śmiała sle z nowo
lecz w rezultacie
s Y' h Kat 6w
lbka. który predestynował ją do ról eks- obfitowało w . pikantne szcze~oły. Byteml włosami •
z nastet>słwa„
słe
tłc;vć
bvł~n
~:u!1żo~a
na
jak
miłości"
kaołanką
••
.
życiu
w
la
niezn~wnoważo
Dilewczvna ta - to dobrze znana · centrycznych kokotek.
w Hollywood I Nowym Jorku. San - nvch podlo.tków, narkotyzu1ącycł! sle ekranie. z tą tvlko różnica. te za ..-l<'rw mi krzvtówe11to pochodu. przeciwko
Pranclsco. Buenos - Aires I Innych włel da~i~ D~lswlatkl, h.wanturnłc 0 wesa~ sza miłość Jej płacono mUJony, za dru· nłeJ. Wvtw6rnia „Paramount„ zakomu„
zaś Klan dopłacała. Poprostu me\- nlkowała, Klarze. te tak dałel by~ nie
kich miastach amervkaf1sklcb oraz euro. mo yc pomys ac
włąc, łYwlołow_a artystka atrzym\•wa- mote I za2rotUa nawet dymlsJ~
ł
pejsklcb - Klara Bow. W clą!Ol czte--I
Szcześłłwa dotąd I radosna Klara za
którzy sle tel,
la młodych mezczvzn.
SZCZY 0 S &WJ
recb - pleclu lat Klara Bow dosiedaf
Klara miała wielkie powodzenie wła ~~b'!°: :.r::b~~n:~~;n1:.3-:::ow: myśliła sie srłebo~o. NaJbardzlej zalnte„
szczytów fantastycznej karJery, stała l
Iresowała słe za11tadnłenlem. ~to dnstarśnie w takich sztuk ich. ~dzie bohatero- ut my ła . mały harem meskL
Ile znakomltośc~ I mllJonerlL~
cza itazeto~ .tak obszerneJ?O materjału
włe bvli sutenerami, szulerami. prze-1 rzy wa
Jak włda~. Klara Bow dawała -a.>fełe z naJ1ntvmmc1sze~o tycia Jej. Zaczeła
fmytnikami. idzie tvcle alfonsa f koko·:
Początek
ty stanowiło rdzeń całego dramat.i. ookannu ?>1otkarzom obnJn nłcł. Nie- z właściwa sobie nerwow·ośclą I ener·
Początek tef n3ezwykłeJ kartery Jes~ ;Ćharaktervstyczne też są tytuły drama które. :i tych pfkantnych plotek traflafy ~Ja szukać - I znalazła.
Dwa lata temu. kłedy powodzenie
do~t oryginalny. eden z „magazynów ; tów. w których Klara grała główne ro- do mtefs~owych nłsm. które dn1kuJąc Je
Klary Bow było u szczytu. a złoto lało
no~oJ~rskłch, to Jest Ilustrowanych Wl'.' te: ••Niewolnica szaleństwa", „W odme- robiły artvstce bezpłatna reklamę.
Jeś1ł fectnak w samem Hollvwo<'d hłs słe $trumłenlem. artystka zaan~atowa
da\\ nictw, rozulsa~ konkurs. piękności cie namiętności", "Kapłanka miłości" I
toryJki .te . podnosiły „akcje" artvstki. to ła sekretarkę. której zac.1a11lem bvło wy
we~fug nadesłany\;b fotografn. Kandy- 1 t. JJ.
amerykańskie z coraz pełnlanie wsivstkkh przvkrvch oboKlara Bow pracowała. wiele, zara· społeczeństwo
datki były proszone 0 nadsyłanie swo.1
lcb podobizn I równocześnie były zwol biała Jeszcze więcej i po niedługim cza więks~ym 1'łesmakiem zaczęło słe odno włązków związanych z ·popularnośc14co sle stała sie Jedną ~ najbogatszych ar- . słć . dó„ nłch. Ameryka wyma~a od swo-!
nlone z osobistego zgłaszenla się,
PJkanłne
I
. było ogromnie wygodne jla pretenden- ~tek w Hollywood. Jak przvstoi di- ich ułubfenfc wvsokfef morąlnoścl
·"
tek. I których niejedna dzlellły tyslice wte. .KJara kuołła sobie przepiękną, z wszeTidch cnót. Wvtw6rnfa Paramnunt,
Bvta to młoda dzłewczyna. Oafsy
( ekscentrycznym komfortem urządzona która musi sio Uczyć z szerok• opinią,
kilometrów od New • Yorku.
' • - i Defo. do której artystka ?>fZV\\-iązala
· ··
W matu 1926 roku fury przymało ·
·
· sie szczerze . ł ..to k'6reJ miała bez~ra„
premJe mroc:fcj, bo siedemnaście lat d·
nie·czne zaufanie. Panna Clajsv prócz
cząceJ dziewczynie z oirnlsteml włosa·
wysokiej. bo sięgającej 1000 dolarów
mL Klarze Dow. Wydawnictwo napisamłesłecznte. gaży, otrzymywała od
-C ~,
li '!:ł'
.I.I
lo do szcześlfweJ wybranki losu Hst z
droiocen.
swej pracodawczyni wiele
fionofi•acfł ł cenfrafn~f!O oatr•e•anła
prośbą o przyjazd. lecz Klara milczała.
nych prezentów. Sekretarka lednakte
Wtedy szereg Innych pism zalnteresoWe wischod'nłef cz~cf Berlłna w Jo.: dl~ą tmnflS'kowt.IM drzwi. ,,,.zn kMre uwatała. te mołna madrzel wyzyskać
wał sle taJemnlczem milczeniem młodef
pleknoścl I zaczeto w rótnych pismach katu tt&łauracyJnym. który mfal wszel- 1f10llc1a dostola sle do piwnicy. Tu przez , swoJe stanowisko. Potajemnie sprzeda•
błąd-iiU PG , wała pismom pikantny materiał z łY•
drukować zaproszenia pod adresem za- kfe pozory naJ.t>rzyzwołtszej łnstytuclł, d'ługfe rodzmy policjanci
konspirowanej królowej pfeknoścf. Jed· nagle zosfala wykr)•ta 11rzez 1'<>lic/t: Jaski ' cfernnem skle'f'feniU. wśród rozrzuconych; cła n~Jłt1rdzlel prywatne20 Rł~neJ .,...
nakte wezwania te nie odnosiły tadne· nla l!TY hazardowe}. urzQdzona niezwy- :butełeok i s~tUk towarów. w końcu na- 1tystkl I wzamlan za dute pf('nfąd7e doko.
tknęH s~ na ś~iącego w ciemnym kącie starcnła takte Ostów Klary I JeJ
20 skutku: adresatka uparcie mł1c7.ała. kle dowcipnie.
1
1
PotłcJa przyfapafa trzynastu !awodo człowieka, który zresz:ą uparcie twfer- cbanków.
Pakt ten sam orzez sie był Jut dosta-1
UbledeJ zimy miss Oałsy na~le opu..
.
wYCh szulerów 1 graczy hazardowych. j dz.Ił. u .!>nnuJe płWl'licy 1 ~ ". nlczem po.
teczna sensacJa.
ścłła posade u artystki. prawdopodobI ł mł Kiedy Jednak policjanci wtairgnęli do po- zatem nie ma pojęcia.
I
o t ·J I f
Jeszcze całą godztne trwały PO!Zuikl- 1i nie dłate1to. ie •. zaczął Jej się palić
koJu "'rY •racze no1!1e znikn.oli 1·ak!!dY·
a.;mn czet „paónw1enćceWzt oj~ s Mt
mi" Pr ed c łko Item
d
nt
... '
· .
"' · "' •
e Y „ a·
zacze o m
w1osam1zorganizował
.gazyn'
a kw dł
z
małą „ekspedycje', by zapadli su: pod ziemie~ Po dług-ich, wa.nfa, które w re:zsultacie rost:'lfv uwłeń-; ~rdu kpo noga . •
111
wy ra a
ztotoną z wvtrawnvch reporterów. któ 'f)OSzud<fwanfach doPlero udato się policji crone doskonaily·m rezultatem. W ciem- Je na opuszczemem w 1 ,
ra. oczywiście odnalazła Klare w nos. ·odinalefć kryJ6wkę I aresztować wszyst... 1nym kvrytarzy<ku znale'Zirmn Jeszcze Jed Klarze cafy plik dokumentów, nie wy•
uftryte glebokn w murze drzwi, lttdre łączaJąc dziennika artystki. Wszystko
t onIe. przy bi ur ku. w ia bi nec Ie pewne-, kich szulerów.
zostaly zez pol.icJe wyłamane. Stam-1 to ooubllkowane, doorowad~lło Kato·
W ciągu dnia w ~tauracn zbleralt t d ~'knfęto do om;zernego oomiesz- , nów I śwletoszków amen·kan~k1ch do
10 adwokata, w charakterze skromnel
maszynlstkL Wiadomość o tem. łe ~ s~ młesrkańcy J?Obllsk1ch. domów i zako Ic~erifa. . ścianach któreR'O olęłv się ru- dzikiej pasJI. Testo Jednak było Jut :ra
trzymała premJe w wysokości 2.000 do chane parki, wzeczoranu zaś w tylnych ry ~::Jne:go orrzewa'!tła 1 kanaUzacji Wiele. Klara · wszczeła proces przedw·
o
• ko swołel sekretarce. ~karżafąc Jtt
'
.
·
larów. wywołała spontanlcrn• rad~ 11blkaeJach zbierały sle klziby !!TY hazar- &
pleknel maszynistki I - zdziwienie. Kia .dowe/. Koml'Sarz połlcji Grener przy po- . W k-cłe tego pod.-,;łemnego azytu, kradzież dokumentów dla Wl'kon:ysta·
ra zapewniła reporterów. te nie włe- 1mocy dopa!;owane1~0 klll'Cza d~tat sf~ na mtęodizy . rurami u'ftrylo sze col~ dowcipne nJa Ich w celach małerhfnvch.
Przewó:J sadowy był fedną z naf„
działa nic o zaszczvtnem wyrótnlenłu. podwórze domu w któ~ym mieści słe re- towarzystwo · smler6w.
fstauracfa I przez szcrehne w okleonnkach · Wśród . a~ztowa~ych Z'T'afd'Ufą słę wtekszych sensacyj f!ollvwoodu. ~ata
idyt nie c~ytuJe gazet.
p 0 dwuch dniach Klara bvła fu! w obs-erwował grafącvch. Kiedy Jedna·k wybitne osobY ze świ:ata !i~a~~!~rv ber- sądowa bvra przepełniona ztiakom toś
zgotowano JeJ odd-złał pollci~ wta~ąf oo l~ału, :ra- liń9ldeJ o nłeskazttelnef ()t)n1JI 1 k11lm daw ciami fłlmoweml. -i których kilka sta„
Nowvm Jorku ~dzle
Ino poszulkłwanycll członków przestet>- wało w charakterze świadków. Wfete
szumne· przvj~cle. Zaczęto znowu
0 stano tam tylko Jednego człowieka.
cz~o klubu JX>d nazwą: „Szarlotenbur- wybltnvch osób ze świata włt>lldch ficałeito
prze~7.tllkanlu
dokfad11em
Po
ł
niej pisać, Jako 0 odnalezionej cudem.
nans6w l wvsoklei administracji było onoweJ srwlddzle. Urządzano na leJ pamłesziei.enla dopiero odlu~to pod Po- 1ska kolumna •
. becnvch przez catv czas trwania proce
s
cześć wielkie wystawne bankiety
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• ló
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Krucjata mora 1

I

R„

l

U

I

karJery

I

I

list.,.

a IJ Dl

arw•

ffll. IPderw•

rurami

I

'M

udziałem wybitnyc~ osobistości

ś91fa

ze
ta artystycznego, hterackiego. a nawet
handlowego Klara stała sle najpopular·
nłefszą osobą w Nowym Jor~u. a wyt.

. .

Jtlozuk a , . .. " "of

•

~~i~e~~a~i!fk~~y~:in~~~~o!!~~=~~t

liczności. starał ste nadać Pr?cesowł naj

domowyoh najb1rd,zleJ 'ł'nybiepł, sadowi ~łę w wygo~1te"'tl ~::.d~i1~~n~a:!1:nt~1rkittKi~~~"bvf~lł~~~=
T<~tnnl
cztowieka Jest 'm~sc:u f z rod'ną ipnwdzlweg<' meloma~ dane tak dokładnej analizie.
za:'!adatl zamknięcia .irzwl. ~ed„I~ nz„
. nłewąt1>liwłe kot. Szary, czy buiry, tow- na eie~łwMcl" stuchał ~odzfnamł.
a ...
·KledJi kot 6w m~r. Dopiero w nar ot=karł.oną oattne natsy 7.~
mmu na wysoce korzystnych waran- j ca myszy, czy tet zabawa w rękach pa
kach. Klara Bow miała bardzo efektow- 1 nł domu. nie okazuje 1)rawłe fadnvch tn- osiem mies~ p&tnłeł odnalazł ~le prt~ "rresteo~tw" nadntvc1a zauf-.„ł!-ł cłt1e
na powierzchowność. Po kffku tviod- nych uczuć, 311 tżeM wY'J)llywaJąoe z fe- l)adklem;-· afe by.f ·tak zd-zf<;zafy, .li n~e boc1inv('eynf I k"ad„l„tv f':tfłł"'rów.
W Euronłe skaz~nohv Ja nii k''ka
nłach wywieziono Ja do Hollywood I tu ~o egotstycznych potrzeb. nie fatyguje pozwolił nPkomu do siebie podejść. W6w
dopiero zaczyna sle właściwa jeJ karle- się tet iig-dy, alby pokazać swe zaintere- czas f)an i.o wimdł na pomysł, aby młesiecv więzienia. ~adv ~mervl<·,ń~k'e
pań- sowa11!e tub reakcję na otaczające zJa- wzbudzić w kocie w&n<>mnle11ła .~a,pc·mo- jednak sa srn7!1ire. r~ntt!ł Oalsy została
ra. Klara odrazu poczuła sfe w
stwfe ekranu równie dobrze ł swobod- wt&i(a i zdarzenia poza ścisłym kreir.em ~' ~ry ·na fortepianie. Rz.eczvw?ście, ska7.l'"~ na ~· lat włt-.,,f„„la.
A Klara _Bow. należy nrzvo,1c:„c7.a~
nie. jak w ~lurze .swojego adwokata jego wtasneiro świata. Swe~o rod·~aJu ustyszawszy mane mefod•Je„kot zhUiył I
junfka,tem był kot pewnego nrzyrodn1ka, *do sweg-o f)a'na f wskoc7.vł mu na k().e zdobedzłe nl'!nowrót c:woją „~n11r"fl\~
orzy maszvnte do pisania.
Adolf Zuckor, król kinowei?O prze- 'kot wra1.11'Wy na rrmzyke. Ody pan jtezo fana. Od tej chwili wszwtko. ulo.tyłp ~ę pn""'Mno~ć I odnowi kontrakt na Jesz„
.
łac leosDch, warunkach..
msłu PO.W sie na nleJ p0 olet.w.sum usiadał .do forte.Diaml. kot nab'c.htnbst ao dawm, ·

Ze

zwTenąt

i6!i..'~~~ie01~•P;!,~':y~Jąu~~srra~ powścią~liwym wz:g-lędem
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Bezpieczeństwo
w porówn11nlu -· sJanem z lat

lloić

Str. I

na kolejach

ubiegłych

ul1glo znacznej poprawie

DzU l dni nasteonycb t

si~

kalaslrol z1nniejszulo

Nałclekawuy Polski dtwlękowlec M.zonu, całkowicie mówiony

„IJWl~DZIONA••

Stwierdzono, że najwfększa ilość
Jak wykazują sta.tvstvkł, zmniejszy.
Polskie koleje pal\stwowe w ostat-1
nich latach zyskały sobie bardzo po- 1! ła się również bardzo znacznie ilość katastrof kolejowych wydarza się od
varu lat w Małopolsce Wschodniej. Michlebną opinję zagranicy. Ministe.r stwo najechań pociągów na przejazdach.
W roku 1929 wypad(iów te10 rodza nisterstwo kolei poczyniło już wszelkie
kolei, mimo niezbyt dużych funduszów,
zaś kroki, zmierzające do zwiększenia beznaprawiło wszystkie mosty I uszkodzo- iu zanotowano 204, w ubiegłym
ne Unie, przyczem zbudowało kłlka no- roku już tylko 175, przyczem. Jak usta piecz·eństwa podróży na tym terenie. '
wYCh, zwiększyło szybkości jazdy po- liło śledztwo, wiekszość wypadków spo Najlepiej funkcjonują koleje na terenie
ciągów, wprowadziło szereg udogod- wodowała nieostrożność samych posz· województw poznańskiego, pomorskie-I
Ikodowanych, zaś z winy ·maszynistów go i Górnego Sląska.
nleń dla podróżujących I t. d.
Gdy porównamy statystyki wypad-·
zaled)vie kilka
Opracowane ostatnio letnie rozkła- kolejowvch nastąpilo
ków kolejowych w Polsce z ostatnich
· .
dy jazdy mają wprawdzie Jeszcze pew , najechań.
Zmalała także ilość v.rypadków, nie lat, z danemi państw zachodnio • eurone usterki, również jednak wykazują :
znaczne ulepszenia w porównaniu z pó- z wiązanych z ruchem pociągów, a więc pejskich, dojdziemy do wniosku, iż pod
Iw war~ztatach kolejowych, przy pracy wz~lędem bezpieczeństwa nie. T?rzewyż
przedniemi rozkładami.
siaJą on~ wcal~ nasz.ego koleJmctwa.
Jedną z największych zasług na· ·na gtacJach .węzłowych i t. d.
~tatystycz-1 . Polsk1.e. koleJe panstw~we znakoptlJak wymka .z d~nych
szych władz kolejowych jest niewątpli
wi~ wzrost bezpieczeństwa podróży ko nych. wzrosła Jed y me w ubiegłym ro- i cie ~peJmaJą sw7 zaJanie 1 z pewn~scią
lejowych. Jak wykazują ścisłe statys- : ku i!ość wypadków rzu~anła się pod po i w ciąg~ lat naJbliżs~ych osiągną Jeszcze wyzszą sprawnosć.
tyki llość katastrof tak częstych nie-! cłą21 w celach samobó1czy~h.
=ur
=•
' ·PffR n I'
stetY do niejawna, 'obecnie z katdym 1ae•== mt•r
·1
rokiem maleje.

Wedłq

(BIALE NIEWOLNICE)

sceaartuza Anatola Sterna I

Leotta Belmonta. - Reży$erja Mldlała
W aszyósklego.
W rolach głównych: Marła Malicka
Krystyna Ankwlcz, K. J11110S1a • Ste-

I

powskl, Zbyszko Sawan. Tadeasz Ol·
Czesław Slconłeczny,
Słeladski i inni.

sza,

Stanisław

Nad program: l) „CZAR WIOSNY"
ZachwycaJąca 1TOteska rysunkowa. nu
strująca

przebudzenie sie przyyody na
2) „ TĘTNO POLSKIEGO AlAN
CHEsTERu•• - Garść wrateti z tycia
Łodzi. Realizacja A. l'orcł. Scenarjusi
S. Grodziel'lskl.
Początek seansów o godz. 4-el Po
pot., w nle<lziele, soboty o godz. 12-ei
w Południe. yeny miejsie na pierwsze
seanse od 1 Ił. w so-b. I rriedz. od 12-3
po 75 gr, i 1 zł.
Karty premiowe watne bez ogranlczeił
wiosnę.

!

I

:.~~::~~i~i.~ tl!ó~ Wydał policii swą żon~-paserk~
· · I• · DIC WSPO'I nago ZB zI odz111am
· l m1e11
• chCła
• robofnfk. Oli
UCZCl\llY
rą
już
Tajemnicza groźby I krwawy napad na Bałuckim Rynku
• fs9b~:~~:s1:::e c::,:od:re;:~:ata:: .
!
Ji

llczbe ofiar ludzkich. w roku 1929
tylko 370 katastrot a I:
zanotowano

•

Przyrzeczenia nie spełniła.
Walenty Mrozowski. młody robot- jomych, skąd bierze ona na wszystko'
niezwykle pocieszający.
Po paru miesiącach Mrozowski zna·
Oto we wszystkich katastrofach z 1nik łódzki, żeniąc się z Weronik<'l Pie- pieniądze, otrzymywał mętne odpowie· !
anl jednego . karni31~ów~ą. s~ars~ą od niego (). lat kil dzl. które nie odsłoniły mu tej talem· łazi w swem mieszkaniu palto przyJa·
ubiegłego roku nie było
I cłela, u którego dokonano kradzieży.
.
. . .
.
I k~nasc1e, me w1e~z1al ~okła?me z Ja- nicy.
.
wypadku śmierci!
_ Ja mu to zwróce _ rzekł do fochciała mu
Weromka rówmez me
Ilość osób, które doznały Iźejsżych k!ch źrójeł czerpie ona srodk1 utrzyma
ny. Dość mam jut t~go wszystkiego!
, mówić 0 .sw~ch interesach.
.
·
·.
lub cięższych obrateń cielesnych wsku ma. .
hciała Jednak oddać
łk ni
W
- Za.JmUJę się handlem - tlumaP1e~31rmakó~a u7ho4~ita z:a mewfa ·
kata-strof kolejo.
tek zeszłoroczny<:h
I stę .dosc zamozną, :ry1ala własne f!lłesz- czy.ta mu. -: Jest~m sprytna. więc za- , alta eron a e c
wych, wyniosła 44.
ubierała r~b1am .. To c1 powmn? wystarczyć. q~ IP S · ó zakończ ł sł bijatyką. Pac;erNabiera to znów szczeitótncgo z;na~ kame przy ulicy. Kihńskięg9,
ęt ta z norno ·y t.r1
ky
pdr
mógł zb1Jać k
czenia w zestawieniu z rokłem 1929 w się dość bogato 1 state urządiala hucz- się pobierzemy, bęjz1esz
1
n
·męża
„
s orzvsl awyrzuciła
ranem
na
a
t e ś • ł a dnyi:n . c hł opczyk"iem i I·, ku
J
k'
b
aj
h
1
·
1
h
dl
I
J
•
·
rzviacl61
eh
sw
es
.
I.
ą
ozn
czrtyc
swyc
a
a
ęc
przy
ne,
wyniosła
katastrof
ofiar
którym łtość.
I z mteizkaJa zaznaczając mu . że zn~
.
chcę cię m!ec dla siebie:
"
.·
165, a wlec 121 OSób wle.ceJ, ptzyczem j mych.
szelki~ stosun··
'
ni
slt~b1~ Mrozowski zro~um1at ~re
.
Gdy jednak Mrozowski r>yJał . jej zna
kilka z pośród nich Poniosło śmierć.
m na zaw&T.e w
·ęrl' szc1e, 1ak1e mteresy prowadzt'i Weromka wa z
smrm::r+ "?Hr r nst: a · t, n
•
Stwierdz-ił, że zajmuje się oiia 'p a- kl. Mrozowski wrócłl do swych rodrl. . ·'. :t ·
któ ·h da'"niei zamteszkiwat.
.
serstwem ł utrzymuJe stały kontakt z 1
'·:·
ń~f..at
.
""
ryc
zawodowymi złodzłcJamł. dostałezają- . c 6w, u
~-.., ._,
·1: Tegoż ~ni~ jes~czt: zgtoslll sic.: .don
cymł Jei swych łupów.
.
Tak dalej być nie może - rzekl 1acyś :lwaJ rueznaJonn. którzy osw1adSłynny dotrJktyw 1ionr.6
. ·wówczas do małżonki. - Jestem ucz- czyli mu, że Jeśli i;dradzł żonę przed P~
_"
„
·
. •
. • . ·
ciwym człowiekiem i nie chcę, abyś W ) tleją, to będzie mtał do czynienia z leJ
ttatra/11
.
'j .,kłijentaml".
ten sposób zarabiafa.
··nażwq
pod
wa1qc<JgO SI"'
Mrozowski wskazał drzwi prr,··by·
tych
Weronika nie potraktowala
.
"i:
I tym, oświadczając, że nie chcę z nimi
słów na serjo.
· ''
~ •
•
·
l'2 • ·
~la~zego nie chc~s~?. - .odparła wogóle mówić.
,V
,.~
w godzinach wfoczornych ncl R~·n·
mu z usm1echem. Przec1ez Ja me krad- '
· · ·
'
d
Jt:J_ n1c1 Inę, nikt mi tego nie może zarzucić. Cót ku Dałucklm napadli nań Jacyś dwaj a·
OWIQ u1amv Slq
dźwui· ci szkod~i. że P!Owadzę interes i zaw- pasze, którzy KO dott.ilwie poturbowalł.
prowadzą
arcvciokawt11
Mrozowskim zaopiekowali się przeI
sze będziemy mieli na wszystko. .
SINO"
CA
~
k 0 W'190 taatru sw1ot1nggo i l
Mrozo:"ski <?bstawał przy SW?]em. ',;bodnie. którzy wezwali doń pogoto··
•
z •wie.
Wer~mka, !lle chc~c prowaj~1c
f
1utro. !Dm WOJDY, obie~at!ł, ze zl,!kwidUJe swe'' Rany okazały się dość powierzchow
y
ue. Mrozowski jeszcze w nocy złożył
mtratne „przeds1ęb1orstwo.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·\.
~~ policji obszerne zeznanie, opowia:lając:
o interesach swej małżonki I g:rvźbacb

!

I po.
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··
!IJarr••more
na siad 'Will•nma Ka1nesa, ukry-

toi

D

·

serns tk.

01ernn1i•u

rownuiz, ze wszvs
do
awantury

S zczogo'/

Likwidacja szajki

Zloc:zuń.:w

-

•

-

I

,.
d
po amv

złodzleJskleJ

planowali szeretl wupraw
rabunkowuc:h

Stanisław SzY1T1kowski, wfa$clciel du J Obaj d wieśniacy JX)StanoWfit z:orgażego gospodarstwa rotnego we wsi Ja- 1 n.izować szajkę ztod·ziejs-lcĄ i rozpo(;ząć

jej przyjaciół.
Okazało się. te Weronika, która spo
dziewala się zdemaskowania, zdążyła
już się ukryć.

Dl!ś l DNI NĄ§Tf.PNYCH!

NaJwSJ>aniaJsze

arcydzieło

filmowe.
senaacJa dnia.
Pierwszy film, który maluje w prawdzi
wych barwach gehennę szarego tołnie
na rosyjskiego, skazanego niewinnie
na śmierć.
fraitczne dzieje rosyjskiego tołnłerza
więzioneio 'W niemieckim obozie dla
Jedców wolennycb.
NaJwłeksza

kłtkutygodnloPolicja ujęła Ja. po
wych, energicznych poszukiwaniach.
Na sprawie sądowej Mrozowska nie
przyznała się do winy i twierdziła, te
mąt chciał się na niej zemścić, więc ją
fałszywie oskarżył o handel kradzionemi orzedmiotaml.
Sąd opierając się na materfałe dowodowym, skazał niewiastę na rok wlę
zienia.

roszki (pow. brzeziński) wyjechał d·o Ło..: ~ serję występów n~ tylko w rodzinnej
dzi. gdzie miat do zafatwien.ia kilka . wiosce, ale i również w Ło:dzi. Wciągn~li
oni d-0· „pracy" swych Z'l'lałomyeh, Jóuspraw handlowych.
, fa Rymera i Józ;efa Kaczmarka.. którym
W nocy do jego mieszikania, ~sta- 1
jącego pod opieką tony i· dzieci, dostali ohiecvwali d'Uie zyski.
Mtodzieńcy, u'1egafąc ich ttMnOW()ITl•
S·ię złodzieje. Łupem ich pa<iło kflk.a palt, I
ubrań i poduszek, ogólnej wartości okolo przyrrekJ.t swój współudiłal w włamaI
.
niach.
ł OOO zt.
Po płerwszeJ kradtłdy RJ'mer, Kacz
Złoczyńcy .,pracowali" tak ck:ho- te 1
nie zbudzili domowników. Kradizid marek, Wieczorek: oraz niefatł Kawciyń
ski zajęli się sprzedażą ra~ Szymstwierdzooo dopiero nazajurtrz rano.
rUm osnuty na tle ttOWieśd AmoJda
P. Szymkowski, po powrocie do Ja- kowsklego.
Zweiga, Pod tym samym tytułem. ktf>.
ra Poruszyła umysły całego kulturalne
Ody nie znaleź'li nab~mv w Jarosz
roszków, rzucił podejrzenie na swego
go świata.
da mego robotnrka, Bolesława Jeżynę, kach, udalt się do t.od'zi i na Bałuokłm
W rolach głównych: Chester Mor·
Oarder~
fiuip..
sw6J
Rynilrn s~łenłężvH
którego wydalil za przwyiłaszcz.enfe.
.
r1s. Betty CoUIPSon.
Jeżyna przychod'Zil doń ·bardzo czę- kurpiJ jakiś hand~~rrz, którego nazwiska,.
Poc.ząta o r;odz. 4.1~. Do . rod:e. 6
·
sto i prosił o zajęcie. Szymkowski stra- nte zdołan<> ustalić.
uny miejsc mitone: zł.. 1.-, 1..50. 2.Jeżyna, Włeczoret, Wltezt')rkmva.
cit jednak doń zaufanie i nie chciał go
i Z.SO.
Kaczmarek, Rymer f Kawczyt\skł %Ostali ·
przyjąć.
Policja, opie-rając się na UJZnaniach aresztowani ł osad-zeni w wfez~m.
· Na STJrawle s~doweł tacłea ~ nlclt -nłe
Szymkowskiego. zaJela się Jdyną.
:#padł • da.:ftu
Dochodzenie prredewszystkłem usta· .przyznał si~ do włnY.
domu przy Wodnym Rnka •
dachu
Z
~aniach
·
tta
się
Sąd, opierając
tifo. że żona przyjadela Jeżyny, Stanisfa I
wa Wie:zorka· zwracala się do szereg-J świa·dkóW'· skazał WI-ec:rot'ka na rok I 6 14, w czasie zakładania anteny, spadł ;
wieśniaczek, pr.oponująt im kupno palt, miesięcy. Jeżyn~ na rok f 3 mfesłĄoe Ry na bruk ul iczny monter Władysław Cbo
mera 11q 9 miesiiecv, Kaczm::iirka n~ 8 mie ciaszewski (Wólczańska 148). Doznał
pochod7.ących z kiraddeży.
G<ly \Vl·e czorka ares~towano, przy- ~l"'cy. Kawc 7-yt1 ~Vi~~o 1'a. 6 m~!łięcy ł on ci ężkic.h uszkodzeń cielesn~1~h. Pogo
towie w groźnym stanic pi"wlo.iło ~o
~nat się on do wfaman!ci ! o ś wiadcz~„ że 1 Wieczorkową na 3 mies!ace wfezłenJa.
·
do szoitala.
dokonał l?'O wsoolnie z Jeżyną.
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·„Dobry Wleczór
PrzY 111. Kopernika 16.
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tełełoa 184-66

dojazd tramwajami 5, 6, S.
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BeziiartyJna rewJa współpracy z humorem w 2 cz:eścladl I 14 obrazac.h..
~tek przedstawłe6

o codz. 8 l 10
wiecz. W soboty, nie<lziele I święta o
codz. 6, 8 i 10 wlecz.
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Henry &arat
wystosowała

bardzo 1adatllwa,

&

dm

. s1ązn1cz

Ołclec Helenki odpisał na to:
- Cieka• Jestem coby pani pewledztala,
cdyby pani a5ły&zała JeJ matkę?!..

*.
obiedzie poeta

R. "ledzlał ·
Na proszonym
stole obok b1·1el kupcowel pani o~ li.te\ra obecnie "zalmule się literaturą". Obole czali do siebie nawza)em dawną wielką antypa•le.
Podczas obiadu pani o. nachy\a się .I po..:l.i.:nąwszy lasny kosmyk włosów poety, powiada:
I
- Patrzcie. Ja myślałam. te sztuczne!„
Poeta w odpowiedzi na to poclągnąt parilą ·
ia loki. które pozostały mu w dłoni I odparł:

przy

te prawdziwie!„,
my:ałem,
0
n~~t:e;r:~:o:~!~e~:g ::.!~ąd~r:::r:~~klc~~ ~
ta4ca elegancka damę.
-

.
n
Ram
. O
Novarro

Roz·kazu
z
K . . . k.
awansowany w cialtU trzech

Ponlewat Helenka cla1łe rozmawia w kła·
llst do rodzisle. nauczycielka
ffelenb Jest
c6::.al• wytrzymać.

On cierpiał
I kochał

Patrzcie, la

.

.
r...
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.

I

urocze!
rozkoszne!
filuternej
szampaflskiei

·
''

stawił ostatnio nową S.ltukę Adolfa No
waczyaislLiego p. t. „O żonach z?-.·c.:h i

·

miłości"

I

według . głośnej oowieści
nZEW CIAŁA"

WJroh. t ł .

rnrlnd~1·y
1 P 11nŚ ,~P ljuu

Nowu nro·1 nbf

dobrych·', któr:t w cał„j prasie wywo•
lała ożywióną polemikę.
Adam Grzymała • Siedlecki flisze na
temat tej sztuki między innemi:
- „W akcie twórczości Nowa..::zvń
skiego jest' jakiś zadiiwiający proces to
pienia się i rozżarzania · do biała całej
jego natury, zarówno psychicznej, jak
i i nawet fizjologicznej chyba. Goreje i
wre jego inteligencja i jego namiętność.
Każde zQanie napisane jest całym czło-

5 ew i 11 a'

miasto

L1· 11·any 1.„1>~ :ifUBY
u

n

NOwaczyfiSki
Contra U rub1·n·sk1·
I1 Ostra
oolemika z
w 7 eatrze Narodowym
Ip remjery
Teatr Narodowy w Warszawie WY·
I

ullW

h 1::~ti~~~:.ó;~f~!1:i; ~~~~~.: ;~tr~~:.d~~

JOO~~WJ[11

wg~i~~~ br~e~~~~~c~:~~~6l!~n~~
;l ~!~~
genj::\Jność
pętać tę przyrodzoną

jego
si
furji. w dramacie jest on. jakby kto
i
Przepraszam pana, z dzieckiem nie tad- ! wywołał w
aeroplanu użyć chciał za tramwaj.
ł
czę - brzmiała dumna odpowledf,
konieczność
Co chwila denerwująca
- Ach, przepraszam - odparł młodzlertec
Sprawa zniesienia rejonów tyłonio- • załnter:esowanego w zdobywaniu sobie P~zysta~ku. ~zyl~ koni~c.z~ość konstruk - Nie przypuszczałem. Iż pani, będąc w „tym"
elementu CJI scemczn~J .. Kie~y ~uz Jest "!" temi;>e~
wych narobiła w ostatnich czasach bar rynku przez wprowadzenie
stanłe, przychodzi na batdzo wiele wrzawy. Chodzi o to. że do- zdrowej konkurencji, zmuszenie ourtow raturze tomema. się ze!aza. ~1edy JU7
'f.
nika do wciskania się we własnym in. w danv.m t~"?ac.1e, czyh sceme, dos_-~edl
W pewnym teatrze retyser zwraca stę do . tychczas hurtownicy tytoniowi m,ieli
teresie do najmniejszych i najbarjziej do chyz~śc1 sm1gła samc;ilotoweg0 ! testałe rejony sprzedaży,
I
dyrektora przed przedstawieniem. .
I ra~ dopiero zaczą! uzywać :--- stop~
·
- Panie dyrektorze, na wldowm Jest tytko obecnie zaś monopol tytoniowy zamie- oddalonych zakątków.
Jeśli ch"dzi o stronę prawną możłi· Juz trzeba o czer.1 mnem. czyh tr7.,,:x1
I rza poczynić zmiany w tej dziedzinie i
1>tee osóbrejonów, to w tym zacząć no~ą scene ~ ~onymi ludźm!„.
- Nie mołemy grać. N.tech pan trnłe 7.wró wydać ~rzepisy, znoszące owe rejony wości zniesienia
Innego Je.~na.k żdam3: o nowej sztu
i pozwalające każdemu. sprzedawcy pa- względzie nje nasuwają się
dć za bilety-.
ce, Nowaczynsk1e~o był Wacl~w G.-u- ·
żadne ; trudności,
I.
nierosó.w zaopatrzyć się w towar,
- Nłemołhwe, to ~zpłatne bilety~
system rejon owania bowiem nie opiera binst.ł, który napisał ooprostu. ze
. 2dzłe mu się podoJa.
.
••
I nudził się w Teatr.z e Narodowym.
I Projektodawcy tych nowych przepi- się na żadnej ustawie.
Rozmowa między słułąceml.
Projektodawcy zdają sobie sprawę ' N~wacz.yń~ki nie c;larował mu tej ort_;i•
- Ja to naileplel tubie służyć u lekarzy._.• , sów p·owołują sie na to. że system o-!
l becny nie oparty na żadnej ustawowej z tego, że wprowadzenie wolnego han· reJ re~enzJJ i w mocnych słowach wy- Czy cborulesz często?„
szydził .autora „K?chanków". Gruhit'.sl, ·
- Nie, tylko, teby mleć nieczytelne śwla- podstawie polega na zupełnie fałszywej dlu hurtowego będzie miało
za pióro i n1risa 1
PQnowme schwyc:1ł
ujemne skutki
i nieżyciowej tezie, że sprzedawcy bur-I
.
dech-Io111
której wy- ·
odpowiedź",
na
:·odoowie~ź
wyrobto
nie
hanjJowo
hurtowników
!dla
••••••••••••••••••••••• ~••••• ! ~ow~rnu q?,.le.i.y; . . · , ,. . ,
.
I nycb i finansowo nie zasobnych f silą Jątld nfżeJ przytaczamy.
zabezpfeczyć dochody
I .
.
" ;>rzez wvznaczenie, mµ_ stalego reJonu . faktu będą musieU w celach ochrony: I . ~ - POJ?~łn~łem rzecz stras~:\: - pi
Diwlę• ~
i swych interesów łączyć się w większe sze Grubmsk1 w stnawozjamu teatra I
<;przedaży.
·
kowe
Ponieważ zdolności handlowe i finan hurtownie.
D •
1nem. nawet w dwuch sorawozd _1niac1
Ogół hurtowników, Jak również de- ' teatr~lnych. wyznałem szczerze i pnpr.
sowe hurtowników nie są dostosowane 1
l stu. ze sztukę Adolfa Nowaczv(1skiegr
do potrzeb przydzielonych im rejonów, talistów
przeto projektodawcy sprzeciwiają się występuje ostro or'.!edwko temu pro- l;>· t. „O żonach złvch i dobrych" m.va·
j zam za utwór chybiony. Skutki tej ka Jektowl,
1_utrzymaniu tego systemu na przysz- · wskazując na szereg
rn:odnei mojej szczerości są dla mnir
euniknionvch
nf
łość.
•
Nowaciyński wyI Zniesienie rejonów według . opinii wad przepisów, znoszących syst~m re- dkatastrofalne.
i w mn ie artv k u ł p. ty1
j ruk owal przecAdolf
DzH ł dni następnych!
proje k todawcy pociągnie za sobą wiele jonowy.
Decyzji ostatecznej w tej ob~hcdzą. ,.Kochanv Wacia Grubiński" i naZV\v <
skutków dodatnich dla polskieKO mono- I
Sztuka teatralna "Trzykrotne Wesele'
I cej wszvstkich inwalidów - paoiero· mnie w tym artykule: uszodowcem, korn
polu tytonlowe20,
zrealizowana w przeróbce filmowej
najwa·żnłeJszvm zaś z nich ma być stwo siarzv sprawie. m1leży się spodziewać blnatorem, kompromisowcem, płytkim
przez reżysera Victora rtemlnca twór
niedokształconym, samoukiem, wyjało ·
rzenie z hurtowego sprzedawcy kupca, w najbliższym czasie.
cy ,.Niepotrzebnego Człowieka•• p. t.:

I

-

rod hurtowników inwalidów
•
• Ik
Wie e poruszenie
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myślącym. nieznanym nawet za rogal
kami warszawskleml, krytykiem prze,
• ••
•
A Klinl!beil. ł.6dt, Piotrkowska Nr. 160. wielkie G., 2dy przed ~?f'lą byłem kr~
PROORAM ROZOł.OŚNI ł óDZKIE.J
MBoś6 dwolca młodych lndzł odręb13 15- 13 25: Odczvtanie pro;!ramu dziennego i tykiem przez małe sz, l ze on, Nowa.
,,POLSKIEGO RADJA ".
oer:o wyznania.
repertuar teatrów i kin. 13.25-14 40 Przerwa. czyński, uprzedza mnie, iż „może stra
CZWARTEK, dnia tfi kwietnia 1931 r.
w roli r;łównei:
11.58-12 IO Sygnał czasu z W-wy. hejnał z, 14.40 - 1_5.00 Odczyt dla m~turzyst6w pod tyt. cić panowanie nad sobą i cierpliwość"
Nancy CarroL Charles Rn.:en, J. f'ar
Wieży ~ariackiei w K,rakowie. komu~ikat me: t „s1~~ack1" - ~dczyt Hl-c1 z działu ·:Litera- i pomyśli „o słoJkiej zem„cie i o zma
rei Me. Donald, Berna!.'1_Oorcey. .
.
. " .~ .
. .
.
k
teorolog1czny. odczytame prottramu dziennego 1 tura - wygłosi prof. Leon Ploszewsk1 (tr. z
repl'rt. teatrów i kin. IZ.IS-12.35 Muzyka L Warszawy), 15.00 - 15.ZO Odczyt dla maturzy sa rowamu w1elk1ego G 1 ze ..to moZI'
Początek przedstawienia o r;. 4 Po poi
Q.l.Yt grarnof. 12..~-14.00 Poranek z Filharmonii stów p. t. „Ziednoczenic Włoch·· - wnloc:f orzyblerze nawet formę nowelistyczną
ostatniero o r. 10.15 w., w sobotę i
Warsz., 14.00-14 20 „$wid dużych i małych" - prof. Janusz Iwaszkiewicz (tr. z W-wy), 15.ZO etc.
niedziele początek o f. lZ w poł.. ost.
,
·w ·
Słowem odpo I d'
· wygł p. Maria Ankiewkzowa (tr. z W-wy). - 15.50 Przerwa. 15.50 - 16.10 Lekcia iezY-1
o r. 10.15 w Ceny mie!sc na pierwsze
""!' e Z r~ .me rzecze.
. · '
14.40-15.00 Odczyt dla maturzYftów pt: .Sło- ka francuskiego z W-wy, 16.10 - 16.15 Komuseanse od zł. 1, na porankach 75 1r.
wadci" - odczyt IT-gi, wvtfł. prof Leoo Płoszew nlkat dla żeglugi i rybaków. 16.15 - 17.15 Mu wa, Jak gentlemanska. NaJmerw obelgi
•
i zł. 1.potem formalna zapowiedź paszkwilu.
sk.i (tr. z W-wy), 15.00-fS.20 Odczyt dla matu- zyka z płyt gramofonowych z W-wy. 17.15 ·~
·. • • _..
! ••
.• . •
' •
' •. \
•
Och gentleman gentleman w ka~· IZ}'$tów pt.: ,.Rozwój pnywileiów szlacheck"och", 17.40 „Powstanii: listo11adowe na Litwie" .
'
lwygł. prof, He11ry Mościcki (tr. z W-~). 15.35- wygłosi prof. Henryk Mościcki (tr. z W-wy). dym c~)ul
O:fwl-akowy Teatr ~wletlny
. 1
d
15 60 Komunikat Li1fi Powie<tNOei i Przeciwga- 17.45 - 18.45 Muzyka lekka w wykonaniu or · N i ·••
· .
o. co za owc1p. Naprzykł8d tel'
:zowei z Warszaw-r 15.50--16.10 Odczyt z Wilna. kiestry Jana RQżewicza (tr. z w.wy) 18.45 _ ·
ze
,,Ziemie b. W. Ks. Utews.lc1.go lako całość Qo. 19.10 'Rozmaitości. 19.IO - 19.Z5 Komunika'.t dowcip z literą O. Można umrzeć
. . spod.arem", wn!ł. p, Tadeus.z ,N.aitu!"Ski 16.10 - Izby Przemysłowe~ Handlowe! w Łodzi i od- śmiechu! Zaraz widać. że autor „O żo.
16 15 Komunikat dla teglog1 1 ryba4<6w, 17.15- czyt procr. na dzień następny. 19.25 - 19.40 nach 2'łych i dobrvch" pisuje iak sani .
ff
.
' 1· wyt<>czn1'e dla 1'nte11·,.,enc'J·1:
Płyty gramofonowe. 19.40 - 19.55 PrasOWY m.c.w
7171.~ A11:rzl'kta zKptłyt ,fTamwof:..!„6w~~.d17.b1~, dziennik
-------- ... ·z••- .
•
"'
"' · · 1 '"'
radiowy z W-wy. 20.00 - 20.15 Po·'ł"' va<cz;y z a ow~. „ 1•- rey 1e wa, 111
Ale trudno! Już się stało. Jestem ni('
-wy~ł. prof. dr. Kaz. Simm... 7145-18.45 K?ńeeri gadanka· muzyczna z W-wy. 20.15 Koncert sym :
DilA nleodwołalnle Poru ostałnłt
sabatów. Wykonawcy: Maf"Jol. Prokop.-Budzl'!!O\..~- foniczny z filharmonii _War~zaw. Wykonawcy: znanym za roi:!atkami warszawskiem:
s.ka (sorpr.} Wera Neumark (fort.) 1 L. U;6te1!1 Ork. Pilharmon„ chór zeńsk1 Warsz. Konserwa pisarzem jestem kompromisowcem uNalwlekszy polski fllm dfwlękowo·
'·
·
·
· ·
(a.komp.) (tr z W-wvk U!.45-19 JO Ro.zma.1łośc1. torium Muz. Grzegorz Fitelberg (dyr.) M. Kar •
mówlonv P. t.
19.10-19.lS Komunikat W>T P~em.-Handil. w 1nlcka (alt). tt .Sztompka (fort.t I. Różycki: godo~cem .. komhmatorem etc .. bow1er·
Lod.ri i odcz_yt. pcrog.ramu 11& dz:iet\ nastęnny, ' Poemat symf. „Anhelli". 2. Chopin. Koncert nudz1,em się w Teatrze Narodowvm n~
19.25-19.40, PIY:ty gr~of. • W-wy 19 40-19.:15 fort.' P-moll. 3. Szymanowski: Pieśń .. Demeter" sztuce nieśrriiertelnego autora „facecj
Pra~owy dz1l?'rln ik ra.d~y z W-"!'Y· 20.00-20.15 1·na alt solo, chór żeński i ork. 3. Kondracki: sowizjrzalskich"
•
· • ·
·
Metropolis". ' W · d
Feheton pt.: „W z:amku św Ao1oła". wygł. p, j fragmenty ze sceny baletowej
Je nem tylko czerpie zd·1,1ebe1!\(
Ma.dei G~y6ski ~tr a W-~). 20.15--3l30,p0 koncercie komunikaty: PAT, ~eteorol. ~ I
Poga.danka radrotedm1czma • W-.wr. 20.30-.2UO licyJny, sportowy oru retransmisje ze stacji otuchy, w tern. że nasz kochany Oolw
.
·-·:. ·..
~
! -·. -·.- ~ .. --:-~-·
dramatopisarstwa zmieni jeszcze kiedv
. M~zrka-· rumufts.!<a W: ~„ ork. F~ .. W~w- zagranicznych.
ó mnie swe bezcenne zdanie
pod dyr.: J. <;>zimińsluego, Elt~teta Cotn:'3
.ski-e1
.
. . · bowieri
„
•
(f<>Tt.}. Stefania M1llerowa (&&praa) , L. Uiwtem
w rolach 1łównycb: Nora Ney, Zbysz·
czaru1ą
ten
ze
powszechnie,
wiadomo
Sa
••
W-wy
z
Słuc~ko.
21.30-22.15
l.
(akomp
ko Savau. Kaz. Junoua-Stepow~ł.
icy kochanek pamfletu oosiC1da w za"kre
.
.
l~e" _..:. 0-scll'!:a· Will.de'a. Y! _,.,ra.oowaniu rad+:>;;
.ucia dzieje sie współcześnie. Wytwór
• • , .. s1e przeczenia samemu sobie łatwo (
fo!31.cznem .Ma'f'J1 żytemsik1e!· 22.15~?2.35 Tra~0
2
nia Leofilm„ - Warszawa. Realizacja:
Y'recz z~chwycaj;icą. Już za sti:i:~e~
Al
roq
Anny,
!/~
~r~„2!;!t
K::1:e::<lt
::~~=i:'~r;:T
J. Gardan. Słowa Konrad Tom. Mu1 1e~o żvc1~ sporządzono mu przec1ez n···
.
dn•!
2
Tglko
z:yka lektka i tan.ecz111a z Wa-rszawy.
zyka: S. Kataszek. - Nadprogram:_
W czwa•łf"lc 16; w „;a'ek 17 kwietn'a P.3') wiecz. grohek. którv go przetrwa:
Piątek dnia 17 kwietnia 1931 r.
aktualności krajowe. Poc.Qtek se:tn·
I<.;ł~nom I n:łnom {łą<rrv7:d,
~<> ou z Warsz.a. I DAMY BEZPl..ATtłlE. Każdv ? panów wpro-1
Godz · 11 5g 1~.o~ ::.,
sów o t:odz. 4.30.
nd ... łe naiolerw napluł. tam potew
we.dza iedlia Paai~ ao Cyrku bezplatnie.
.r.1.,.„ J <. ·U ·;J w Krakowie I
NY i heinal z \V.I e ... y
·
yyUzał.
12_05-13.15: 1!.1uz.yka 1 v• 14 11.La.mofoao.,a.ł
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·P owieit •ensot:uino · kru1nlaolna.
Napisał

dla „Expressu" ·JERZY BAK.

snt:szczr:mr POCZĄTKU POwtEśCI. f prawdopodobnie · w tvm właśnie okJ:e- ne i rozpoc'lął z nią wa!kę ~ sam~ ~ Joeł - strzelała do Ruleckłego!- Tak. s
W variete ..Alhambra„ zamordowany sie oskarżona poznała Ruleckiego. Wie nią. Znat iej ży..:ie, !ej kompromuj~°"' tem sie również z.godzę. I d1atego po.został orzemvsławiec warszawski Zvi.tmunt my z zeznań innych świadków że Ru przeszłość i łarwu mćgł się zrewanżować wiadam, te dwa pierws~ a·k ty są bez za
Ru.e„k1. którv Drzvbvł tam ze swa żona.
. ·
'
i
..t.Pode1nen1e Dada na o1ekna tancerke. Gize leck1. był właśnie
takim typem warszaw
A Ordeńska uhaw.ała się jeęo ~w~„ rZ1rtq, ale Jut w trzecim a k ce
wszysl.U/
Ordi:ńskL która Podczas wystepu miała skie~o lowelasa i należał do rzęju tych, lacyj, bo me zap<,minajmy, ż~ '1ie przy- się zalanmje, fantazja t:niosła autora
Prn sob•e .brod.
I którzy byli stałymi gośćmi w „salo- jechała do Warsz~w}' sama, t>rZY nieJ s(:enarjus.za i nic Jut nie i.dolało io uraOrdetiOd.nówiła
. . ka aresztowano
I osadzono
w wie
• kl eJ.
· · Mi ed z.y j eJ· a dorato·
b ył R ie hot, kMr<:go rr·ou porą:. p!.erwsz}'
·
I•..:..:
"
ałen1u
ona udzielenia
wszelki
·h nac·h" O r d ens
.,.,,wa'"·
zeznań.
„ rami wynikają często zatargi,
OrJeń- w życiu kochała naprawdę szi:zerą n:1łłc~ · Nad l)lerwsmnł dwóma pytimlamł. po
Sledztwo wvkazało. te Rułe<:kl siedział ska zachowuje się bowiem wobec nich cią! Stąd tą wielka 0bawą pr!yjarou do 1stąwionemi pi;-zez pą.na prokuratora. nie
twan~ zwróconv <lo scenv. n~t~miast zoiarł . jak zwvkła kurtyzana. irnięniając swych stolicy Polski, stąd ('!Wa tafem1,1i~zośt, I zątrzymuj~ slę ant n' chwilę. Usitowa.od 11u.1. która u1wdz1ła e:o w 1)1ecy.
. lb"l~le
. 1·I, Ja
. k . ~ę kaWJCZ
. . k"I. uOS
11\
k ona. 1e rozc1ąga1ąca
.
.
j.
. ,_
~· . t
ł ł '-em mów tvm <;amvm czasie opinie publiczna I Wie
~:ę naw.<:1 na ej oaz'\\llsi'Q, ni!" Z . JS wa bY•O
D~u1a () CZ
zelektrvzował mnv wv11adek. ą m1anow1cie okre~hła nam JeJ charakter pani Ka\\er stąd jej niepok6J i zoorerwowanie. I ttał ~ le nie było zabójstwa!_ Oska.rto&a111Ub61~two kas1e.ra Banku Oo->i>odar.:ze- . ska. która na pytanie pana przewoJni- chcial, że plerw,1eg·1 wieczoru spotlt~łaa ńa Ruled:lego nie zabila!.ro - Zve:~unta
Liwsk 1 ~2o. którv zdefraudo , czące2'0 „na czem polegały jej dzi\\ac- się oko w oko z Ru'eckim. z tym, l,rtńre-j
Jakle~ 191ł'iumentamł operUJe pan
1
r.~~~~' g1~; k:~~tY~~~~v~'ób. w~!;izo~'~ ~e·}1e_ ! twa", odpowiedziała:
. !go obawiała się tak l,>ar~zo, J;tór:y mó'ł Jl!!O,~Ufątor. chcąc dowieść. te tyił·ko wła·
bamhrze•· 1 starał s1e o uzvskan1e od Rulec
Dziwactwa jej powstawałv naj. w ka idei .;hw11i zn's~czyt jej };j.etkuj'ą<.-t. ślfle Ordeńska mogła zamordować R0rk1eio ootyczlu na pokrvcte zdefrauqowanei cześciej na tle niezwykłej zmysłowości dopiero szcześc!el
~kiego?_
s~)bronv Ordeńsklel oodelmule sie znany! i żądzy zaznania najniebezpieczniej- ; To. spotkanie h'.~ ·1 d~yd'uh.:e. Ord~.\ . Pierwszy arguntent: wrawa rewolwe
adwokat ~·~rszawski dr. Holz. którv dob e- . szych przvgód...
ska mgdy nlę bawiła s~ w kompromis. 7'6w.
ra wb•e do pomocy · kierownika bryga<;Iy !
Wtvch kilku słowach mieści słe nie Wszystkie spraW} stawiała o<kazu na
p>~ prokttrator Jest przekonany, tie
detektywów S.:otland Yardu. Bdwina Bro- mal cala tragedja oskarżonej,
orzeJe- ostrzu noża.
.
· ·
· O.r4eńska wycho;<faąc na soene młata
!:1e~ bawia.:eco przypadkowo w Warsza- wszvstkiem„zaś - gene~ zbrouni
w j - Ja a1bo ty_! - oto . ni~. Ja~a 1'l'U: d~ rewo1wierJ. A 1'Xłnak malezlono
Brown w ~in-vtnv spo~ób ~w1tlnla Qrdeń 1
· „Alham}Jrze ..•
.·
• mkpęta przez tel mózg w <t.1wil1.. ~~ ~zy n~j ~~o ~ rnrolwer. Pytam
ska z wiezienia Pod oretekstem choroby.
Kobiety teg-0 rodzaitl są Je~nostkanu stała prze-d kurty·ną i por.az p;erw.szy· t,q- . :w.rari z pąne~ prokuratorem: stdizlet on
Pewne1 ~oc.v oo mrncinych ~autkach Po- dla soołeczeństwa
najniebezpieczniej- rzafa na widowni twar.z RultĆki~o · ' ' się ~tiaf czemu mtkł ta4< taJemnlczo,
wlśla bładz1ł 1ak1ś c1ed.
I
· lb ·
t
b d i k"
1
•
•
·
•
j. k d·"" ~ ·__,
--<A.A,1.1... 1
Bvł to mlodv meż~zvzna. kt-Ory znikł za szemi .. a 0":'1em są o. z _r~ n ar '• .u- r
• 9bu<l·z1ł;3- się w niej dawn~ namlęt„ il „~ y,u~ ~ ' •I"~ ~14.1 czarobrama tednei z odrapanvch kamienic · na kry":'aJące się ~a. P~rawamkrem. narn1ęt nosc. Zabić izo!... Poz.byt 5tę raz: na dz.f.ejskleJ?Bui.tąlq 'W du<;znei, zadymionej izbie .:zekali nosc1, przyzwo1tosc1,
warunkow spo- zawsze zanim R'·~'.1ot dowie sie ;:> wsznt
Pąn p.~k1""łt>r 'Pt:'Z'Y'PUSZC'Za włdocz
ł1.1ż na6 dwai metczyźni. Miedzy przvby- łecznvch, obciążeń psychicznych i in- kłem 1 'Zabić' Nie creka'ć an; ~hw=lf 1 · n~ ·te mor~rczynł · ukryła tak sprytni~
1
szem
domow01kam1
oowstale
sprze~zka.
· h uspra~1e
· dl"1w1en,
· • m~Jącyc
· h rze„ i.
·
·taniec
·
' ": : ····
" · A....
...&..
ł d
śled
która azamienia
sie w walke
na note.
Pud- nyc
Nastepny
t1asti:ęczył reJ ~~- nar~'ł'-'ie monn.... te ~a'l!V'et w et ?.e
cza. ~ bó1k1 wpada do tzbv Br-own. któ.ry pu- · kom. ~ oommeszać ich wme i zbro~nl- ną .· okazję do m-eaUzowania ,owzieteg<..> · C7': nie mor-ły, roz.wiązać tef zagadlki. ·
rywa młodzieńca.
. .
„
•. . ·;-.„ F.~.~ - instynkty.~.
.
,
planu. fak ren plan wsw wvkonany ......
Qdyby morderstwa nie -popełniono w
Dr H~lz odrazu oozpa1e ~w-egp mtoc.Jzle.d- ...1:.. Or<lenska, nale'żac do tego typu ko- wszv~cy J"LJIŻ wledzą
·-varłete" lecz w eyrku i g'dy'by oskarro
ca· test to Bar.;zak. którv czvliał na ·iycie i..=~t ,. · · 1 · 1· '• t
i k ·
J · t b
·
··
~·
·'
vanl L1wskie1 z rozkazu swych kamrató"W. ; ~ . wca e s ę z t'f!1.n_e ry. J~. •. eJ ry
Zbliżamy si~ di:> K:on~1uzn.
.
•. na nie byłą tancerk~. lecz połyikacmcą n<.>
Brown qdaie sle na bal do nałacu Pani zrc1a w Wa~szawte wska~u:ie: ze ta ke>:Na wszystkie . cztery pytania dafem iy, ognia, rewolwerów łtd., mógłbym feR~1e..:kreJ Przv pomocv nark~tyku w pro- b!eta pozbaw1ot1~ ~yła w~re!1k1~h . skmpu... wyczerJYlliące odipowiedzi. Od >~zwa~ szc~ uwierzyć w tajemnicze ~nłknięcte
b':t!f~ Rutecka w stan uśpienia 1 zabrał do I k>'Y·. w zasp~kaJamu ~weJ mepoham·Jwą 1panów sędz.iów zależy.czy wywody m~ b.roni p~nej, ale przecłet wiemy dosk<?Bar.:zak uoznale odrazu Rule<:ka 1 stwier 1 n~J ządzy me znała zadt11ycb prze:szkód, je zostaną należycie zrozumłane. ·
. na le, te os'kartona dotychcza'S nie za1dza. te ona_ właśnie_ namówiła cała bande , me cofnęła się nawet P_r~ z.brodmą 2'dY I Chcia·Jlbym , jeszcze v."końcu zw~~ , mc>wata .sM: cz.arodizlieJskłeml SZ'tukamł . 1
do zstładzen1a L1wsk1el. Rulecka Do . odzy- 1wymagaly tego skutki 1e1 lflkkomyślno-- uwagę na milczące zachowanie się oskąr ·nie pobterata tadllych łekcyj u łndy1
skan1u urzvtomnoścł nie ~bee nic powt~- ści ·
IżoneJ.. Ordetiska w ciągu
. cąłe(?:o· prQCe· · i, ~·k'ICh fa· kl r óW····
1
·
dzaeć. wobec tero detektYW wprowadza · 1a 1
•
•
•
•
w trans -hYP1:Jotvcznv 1. w .ten snosób
Je<ren z ś;via.dlk6'\\', a mianow C:e P~nl su nie powiedziała jesz.cze ani sbwa, bio- · Zapy~uję więc raz fes?:czte: gdzie sk
do_bvł od n1e1 t;1rzv~nan1e s1e do winy Ru- Liwska. rzuciła Jedno słowo. które wyJaś rąc w tej najbar-ci'7.:iej
obchodzącej Ją pod'Zl·ął jedyiny dowód zbrOO'ni - rewol~e_... kak Drzvtzna~e. ~b chłclafl~ J~tmor<tować m~ nam powój o!n dneJ?;o mor<lerstwa w sprawie bierny uid'Zlał N~t6rzv ~wvkle · ~r. którym zabito ·Rulec1dego?t.
uw§
a. za o. „e za ra ą eJ me a.
Alh a. ~brze " . Or de11s
..1 k
"
ł
·
·
•
Barcu.lr
snłltat.uie Ordd.Jc, t 4d3'~ od „
a szanta.c..owa
a i z milczenia i smutneg-0
wyglądu .oskarto
Wszał:c drugi rewolwer, :ma1ez.lony na
1nego wniosku.ją o jego nfewłnnośd . .M!a- sbenie nie wyrzadzlł nikDmu tadinej szko
afei 2.<nl sł.. Gdv tancerka nie przyn:>si Rulec~1ego.
ma na cue p1en1ędzy, &c1~a ią do .-wego I W!emy. te po ślubie Rulec'lcl zmienił ra ta często prowadzi na manowce M!l- dy. Ktrła z ~ ~weru tkwiła w
mitBezkanta d • .
d „ d
.
się ogromnie, rozp.t.;?ął nowe Żf~ie. dba- czenie mo7,e być czasem oznaką zgOdy ścianie! . NNct chyba nie przy.puszcza. że
rown u a1e s1ę z 0 r et\s... ą o gabtttetu ·
· teresy
. 1· o zonę,
·
O r dens
• ka I
· 10::.1\au„ona
~ ...1.
i ła czas na to. ab Y wk opac
tt•tauracyinego.
Przvpadkowo w drugiru Jąc .o swe .in
Nie chciałbym. aby panowie sęd.l!ft>ma
t>"koiu znalazł 1ię ·Holz wraz z Zubową. : chciała więc wykc-rzysta~ ren mome·nt wie również ule~li czairowł tego mikr.e-j rewolwer gd-z.feś do ziemi, ukryć go talk
Ob:>ie przviecha 1i aiedaweo z Zakopanego dla swych matena'11ych lrorzy~\'.:ł. .
' nla I w imię sorawledllw.oścł prosię 0 ~jstemle, te dzlesfecłu pollcf:mtów, prze
H.~lz • porojiam:~ .z. kelne.rem skłania
Szantaż nie udał ~lę. A mot.e Rule.:ki najsurowszy wymar kary.
rzucając wsiystko do córy ooiraml. nie
pnną Zubową ~ 0 .przeikra ~ 0 -·~ 0 gabi- chc!al się jej odw·'ac ć pi„knera
-..ro ,..,.. _..._a•-ur .
1 za na<łob- '
netv sam zd wtdz1
przez dziurkę od klucza
l>l
·
"
·~
• " uu-n rt:'-"\; · jak Orde1bka -yf'Uie . Brownir. i iakU proROZDZIA~
Pr~
sobie uiprzytomnlć w Jat~ nyib
a.rek do kieliszka a gdy detektyw traet
LI
klem tempie dzialy się wypadki na sali J
p~ytomoo4ć
wyci.a,fa mu z portfelu pie.
widowni
mądze.
Odv nai;teimego dnła detektyw Sl)nstrieTanę:. N-'e ~zy strzał. P?
p brak pieniedzv. Ordel\ska przyznaje sle,
t.em dlrugl
strzał. Publfczność
rzuca
~!(:
te
wyciaJt?1eła mu banknoty. lecz dodaje
Ddttzu
na Rulec~o.
który pada
na zie
przytem. że w aude włoh'ła ie z powrotem
mię. Rutecka mdleje. Oroeńska i>aid<•
do tero
Wieczorem
ter:o metczy.
samero
Mowa prokuratora "\VY'Wofała na sa·nf D r. Ho1z podnló sł się z kn.esfa, og~r- r ó,;.-'-'
...___.
I 1... J~..i...
~
dnia
do oortfelu.
Zubowel zdasza
sle Jakiś
w•l'l'Vh n... .,., c..y .onma na z em..,.,.
'l;U"uu
zna. którv wrecza lej ISO dolarów.
głębokie wrażenie. Uwi<k>człllło się to w nął wzrrokiem c;ałą salę i zwracając się cześnie W'l)ad:a na soe~ Mafewskł. robotW międLyczasie rozpocz~a się proces pierwszym irzędzie w nastroju wśród . ~ 1do sędzló.w, rzekł:
ni.cy, mas.zyniścl._ Wszvst'ko to dzlejic
•-cł 0 WT 0 zab61stwo Rulecklego. Pierwszy w . blicznoścl
·
-=- Słuchajac z wielka mvan mowy słe w ciąga kilku mlmrt i nikt nie zauwa
\=b~_erd~ ś~~1!!.ktmai• W'Wcic...r Al- J Na oskartoną patrzano teraz mnem nana prokuratDra, .miałem . chwnami vna- ł'Y,ł, aby oskar.Wna zajęta była ukrywaOskartona pod-czas całeae proc:ma u-' okiem.
żenfe, ~ pan pnie<fstawiclel oskar!enia 1. nlt:m broni. Skądt..e miałaby na to czas?
chowuje zupełne milc:;enle, nte udzielając
A wldz;f Pa.ni, mów.Rem, te to fest •publicznego nie potrafił okłełmąć sVMj
:Pa'I! JW()kurator chce t katde~o faktu
ta~nych wyjaśnień. ~o ze:?n8"ia<:h licznych dobry numerek._
bujnej fantazji i na tle procesu, który to- v.r.yci~~·tu\ć Jakiś
wniosek. Poo·iewa.z
~~~~:t!ro~f.zewodni~ qdziela rłosii
Ktoby pomy~lał, imJa pani,, te ta„ czy sie w tej saU od kilku <łnł. urotył s<>:- •m()fta Z?Stawłta w swef gar<lerobt".
Przedstawfo:iel . oskanenia "bticmego ka inreli~ntna kobieta...
ble bardzo debry 7n'SZ'łą soenarjusz do dwa ~trąszak1, włęc nie Ullega wąt[)liwodzieli. eał_v materi~ł. ~odowy na cztery
Te f.nteligentne są zawsze nahror- sensacyjneg? filmu.
- ś.ęł•.f.e ~.amla'Sł dwóch straszaków wz.fęla
~eś<:•· obięte nastęouiceou czlt>rema pyta- · sze, bo prosty człowiek wierzy w Boga I
Na kanWle skt\'PYCh , "Zeinań n~ cłWB rewoJv.rery,
·~1a.n.i: I) CzT Ordeńeka •trulała?
2) Oo
I le
?
-....&. .1. ·...:..iii • ..c.
' ··
' '""l'. ' ' ·?
e i . d ._
t-.JI-?
ogo strzelała?. ... -3) -~y zabiła R!fl~ieg.o?
,; ma sum en w ~rcu, a takle t~ co .„
1yr•.:11:~WlCN11.uW l>MI . pr;o~1rrator wys~ył .„ ,,,, Ji 7 a~<>. ~ ··· '?"tą , !VII J""··~~I\ .„
•> Dl.a(:z.,-go go zabifa? ... , Opierając •ię u
Racja, racJa ..-.Laflrynda 1 tyle••• · nićmi swej poety-czneJ,wvf)bratnl cudo":-: :· __P,_oiwolę , solne ~wrócić tl'Wag-e Wy.
zezn11;'1liach świcdk~w- p~oCiuntor odpow'ada
Takle i tym · podobne rrozmówki tociy ne wzorv. n-rzeplataoo mad.remi i;entem::- sdkf~o .~$ą<lu jeszcze na jecfeon szczegól.
na pterwwze pytanie twier~z"co, n.a drugie fy wśród tłumu. przewalają~ się po fam! powled'zenlaml 7.JdTad~ająoemf włel
~00-Złliśmy sfę wszyscy z tem te
r.a4 - te strzelała wvlaez,n•e do 'Rulookie~ k
:
k _...._
b•~t d
Obecnie prokurator. r~•m.ie ostatai~ urytarzac h w czasie zarządzonej pn.ez ką wn!khwoś1;;„ I maJomoś~
<IUSZY lud:z.. os an,,.J'fla przy .Y•a o teatru, nie włepytanie: ,,cłlacz.eg.o Ordet.Q miła Rulec- przewodn.lczą~o przeTWY. Ordeńska jklej, lecz z rzeaywłst~ctii ł lst~tnym : d'~C Jeiszcz.e nic o tern. co s~ potem staltief<>?"
siedziała na S'\\'em miejscu niewzruszona, staf'lem rzeczy nic nie mające W'S'P6łntto. ł<Q Świadkowie tt1J11a!I, że w pierwszej
·
ze spwszczoną głewą, mncząca i Z31'atrzo
ScenarJusz fł1mowr pana pr3Jruratara czdcł pr~amu była ~oł.1, z:idow J1~
Po okresie wielkiej depresft nastaplta na w jeden punkt na przeciwległęj ścianie składał się z czterech aktów. Nie ~ę 1· na ł bardzo irozmowna. Mngę więc z.ro-reakcja: oskarżona przvbvwa do WarHolz wiertował Pal'lery, zaeierał ner- ' ch~a zbyt srogim reoe!lzentem, Jeśli
z.umłet. że nosiła stale przv sob!oe fe.....-feri:.
szawv i rozpoczyna nowe życie. pełne wowio dronie i co chwHę spogfaJ(łal na ze- wiem, źe najleosze były prerwsu dwa : rewolwer, ale nie . moJ?ę pojąć w jak·i Sf>C>·1wantur miłosnvch. urząjza co wieczór garelk.
aktv. ostattltie dwa zaś bylv chybi.one.
l' sób z<looyła 11a~le dwa rewolwieryl... .
\\ ·stawne przyjęcia,
zapras~a ~oki, ·
Po uptywie p6f izod•ziny sąd pon-0wnfe
Na pytanie pana r>rakttratora, czy
Ozy u nas kat.dy artysta 'Przvchod?-1
którvch nawet dobrze nie zna. a którzy wsz.OO.J na salę. Przew.od'tl•l-czący udzie- Ordeńska strrelafa, odpowładam: tak! · ł'ła występ~. uzbrojony od stóp do gfo- .
czesto vryłudzają od niej pieniądze...
IH z kolei głosu obrońcy oskarżonej.
. 1Na to rzeczvwiściie n.ie brzeba żad'nvch wy?.„
Nie bedę chyba daleki od prawdy,
w sali ZDQ\V,U :iai:>anow.ąła_ adlowa 1 7~-n~ń świad''L;ów ~ to f-ecst OC?;V'\\fi·~te. l .. (D' alszv
ieśli wyraże swe orzvouszczenie.
że cisza.
Strrełala, prz.yzna.ie. oo.wiem nawet w.te- I
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1931'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!

~r. 105

908 60 806 188194 356 74 401 712 918 189038
~ 717 68 89 8151
190099 126 459 6?1 771 191000 2.Sl 519 835
19ZZ83 368 432 515 724 817 24 999 193146 230
36 410 590 628 29 944 194025 312 23 98 478 511
677 799 973 195254 463 558 94 736 942 196013
19706.? 66 212 93 94 34.3 874 900 95 198379 402
państwowej.
936 199068 69 228 215 46 !ll 307 69 80 40· 56
670 83S 986 105181 325 412 573 700 803 10fi005 . 860 911
200036 102 94 263 498 966 201085 193 348
246 375 456 83 509 827 107215 86 685 700 108183
54 575 202023 274 305 472 862 917 203018 32 135
758 901 109023 175 261 449 701
110028 357 446 506 68 752 111094 127 79 320 383 449 886 204405 632 205336 519 206038 189
506 11 728 984 112226 27 411 18 96 693 762 98 316 70 477 86 617 207035 55 81 376 871 947
113056 86 290 409 114633 37 75 785 66 969 115104 208001 42 130 41 356 581 642 66 954 2U9264
27 72 359 478 584 947 ll6305 612 . 771 93 117047 380 586
67 377 87 609 29 721 83 848 66 118400 607 700 6
832 119062 203 32 316 67 74 419 542
li-gie ciągnienie.
120321 453 617 912 50 121018 129 863 122113
5 premii po 5.000 złotych Nr. 17071
91 461 553 753 96 99 982 123088 93 226 65 309
59 457 877 124119 31 372 502 794 902 67
plus 500 zł. Nr. 63034 plus 250 złotych,
125004 217 79 588 808 126003 125 236 79 307 Nr. 79445 plus 250 zł. Nr. 94341 plus
525 610 127044 313 24 400 518 129089 413 774 250 zl. Nr. 180480 plus 250 zł.
89 813 977 130040 408 97 644 835 985 13i 141
308 528 600 32 41 703 132170 240 61 421 853 70
Zł. 50.000 na Nr. 25451.
77 133021 153 66 71 371 421 30 554 134033 376
Zł. 5.000 na Nr. 170056.
414 520 96 600 700 820 72 974 135033 370 79
11. 3.000 na N-ry: 14737 139933
453 69 '136476 592 709 26 137003 69 300 802
138216 313 555 724 78 862 139002 14 100 269 198472.
76 572 401 33 43 551 642 737 81
Zł. 2.000 na N-ry: 41918 63286 81668
140072 303 25 36 98 497 588 688 92 98 837
141283 359 62 531 713 913 80 142511 602 45 745 101104 103648 125262 148178 183025
b.59 143437 714 144171 475 644 145139 800 930 190571.
66 74 14ó008 464 526 907 147016 136 85 443 724
na N-ry: 84 37468 81229
Zł.
94 808 148 107 301 45 712 149186 228 36 718

Tabelo wudrong €h
29-go dnia ciągnienia 5 klasy loterji

li. 25.000 na nr. 180287
Zł. s.ooo na n-ry: 37160 122978

Zł. z.ooo na n-ry: 34009 65306 69364
123462 148507 195768 200764 201232
..
207765
Zł• I.OOO na n-ry: , 19334 31239 39428
'42490 430b4 43759 93555 98802 109273
. U4817 118865 160294 190368 197445
Zł. 500 na n-ry: 264 1367 3804 9192
10933 12140 20874 21524 Z2023 23485
25684 26858 30168 31720 37401 46781
47235 48544 48940 50736 56286 563.Z5
59701 60422 60666 60848 62672 64968
6n61 102os 12190 12261 74651 81?978
91104 92706 99433 100454 103098 103477
103746 104322 106493 107105 112864
l 13238 120901 124552 124887 125099
· L25821 129667 130158 130S30 1367 p"'
..,
l.386.Z7 1398..18 149019 151200 152098
t55041 157145 157475 158196 158619
. 159912 160227 161853 16.3381 163.391
- .
.
16806S 176283 172t>28 172642 17"1~
186935 187614 19'>511 192410 1n;::„1
195112 19f\fi43 196064 201404 20ł6C9
203534 208511.

STAWKI:
61 !!OO 921 1268 451 541 669 20n 3045
a83 372 642 756 809 97 4423 518 66 808 948 6.5
S068 98 u2 35 68 6642 762 911 s5 1zso m 426
38 57 631 77 87 688 8128 44 203 497 596 646 707

94 922 9085 103 294 814 965
10618 94 799 11146 313 615 37 76 76.3 849
12119 234 48 96 408 623 .82 991 13026 141 4Z8
'98 512 20 73 14040 212 433 517 841 911 1534,
444 7J 576 711 16 87 10026 178 269 539 672 70Ó
1'l 830 911 19 17152 74 303 37 592 740 852
18'>7:? 176 267 319 31 63 639 71 704 60 92 939
19518 Z5 631 20033 330 76.i 906 21028 178 85
214 600 887 22087 258 85 96 319 23003 29 81 284
315 ~ 36 883 917 61 24010 287 98 747 886

25174

m

699 845 961 26127 88

30142 233 509

m

~ 64

:i Z8078 95
756 88 98 31098 136 60 281

Tfs 8:a ft~o ars 14fi ~/:116~~

tlla 788 917 32032 146 239 607 766 86 33183 4Z3

553 817 982 34103 83 385 671 968 35094 558 687
883 36024 76 234 335 875 965 37064 92 120 26
99 293 SZI 6.i6 99 803 961 38459 711 39061 117
.
317 404 10 34 36 39 878
40479 516 873 41134 267 799 42245 320 449
8Z 716 842 336 53 43175 262 69 317 20 563 922
44JtO 242 442 83 563 781 45017 529 55 121 97
828 46180 312 47 527 879 92 47105 222 4b9 616
845 48194 303 67 414 30 541 722 82 49234 110
450 53 532 59 604 43 753

95

~~397ll98~22sJJ 1gg ~~ 0 ~3 2~2 ~ ZJJ :~ ~~

15 838 946 54143 308 2s 681 744 843 14 86 96
551 55297 930 56359 493 505 9 iOl 842 949 57066
240 518 621 830 58492 523 784 59107 73 434 519
95 87 624
60119 10 zs1 11 402 788 881 61002 29 zs3 na
847 80 901 62047 103 305 32 515 63173 582 635
774 86 935 89 64115 86 250 799 848 65239 79
987 66341 77 422 668 79 798 909 67230 597 877
990 68183 319 88 414 559 847 934 81 69U02 13
138 200 401 75 563 640 786 70205 12 982 71l13
364 442 54 e11 935 12029 104 19 883 99 953 73366
19s sss 945 87 14025 181 411 44 503 14 114 65
835
75116 96 247 709 6.3 938 84 76056 188 308 39
68 579 672 847 904 24 77211 420 511 94 88J
78412 46 6.3 593 898 79237 63 386 527 34 989
- tlll50 84 235 38 91 333 677 847 64 81148 377
92 525 617 99 768 82120 240 358 503 43 83322
404 617 44 SI 714 818 84044 206 311 62 65 85025
54 67 956 ss 86208 494 521 949 80 87 94 81oas
8S 237 41 333 556 63 795 99 977 88026 96 548
648 747 900 89290 323 28 449 94 714 68 90
90067 113 15 464 624 798 91214 38 317 69
852 906 39 92188 328 34 406 20 625 72 701 880
93131 44 55 397 662 94121 29 251 437 681 87
745 816 950 95009 '316 19 51 450 542 ,943 96095
350 6A 626 867 97 97185 201 56 378 85 437 71,ł
98088 92 100 45 432 560 732 99066 980
lOOlll 257 408 87 96 505 29 761 921 101125
44 68 96 336 502 95 604 12 798 824 102345 95
97 969 103101 66 499 565 742 95 971 104348 476

i.ooo

150031) 423 611 743 964 151037 321 26 462
514 26 71 753 87 152147 381 91 575 89 747 814
96 908 153073 198 347 504 45 67 72 671 14445
641 739 155178 256 422 620 37 84 954 156213 404
1'Z 608 763 918 157259 498 717 24 880 915 88
158008 22 113 45 91 578 642 52 719 52 884
159049 232 763 9~7 42 1600012 349 405 697 787
825 32 45 88 161341 497 594 823 983 162325 91
440 544 73 782 163029 587 164078 81 98 107 33
228 333 611 933 78 165446 603 166118 385 453
515 26 811 18 167108 79 440 519 724 942 168041
94 759 973 169407 641 98 170037 297 385 618
705 46 896 954 171074 671 888 89 172217 331
35 478 518 779 835 173018 239 549 682 901 11 12
174565 637 841 67
175078 732 176073 109 58 239 46 56 400 83
594 177108 844 961 178009 324 682 808 905 78
98 179105 251 97 520 707 848 914 65 80
180098 236 397 429 6~; 7QIJ :s~l9 ?.?'/ 95
836 183014 34 64 199 461 583 603 821 97 184300
619 729 806 66 185739 186009 296 4-01 907 187094

105967 126734 130863 154064 156040
159562 162168 193170 198718 204493
Zł. 500 na N·rY: 4390 4740 5609 6569
10363 11591 16024 20579 24089 245~
24722 24899 2973.3 34630 39967 412_b0
43023 4.3788 44709 50801 54043 541.72
56172 60476 63896 65461 69010 70407
71086 73621 74074 75791 7i197 81333
87818 97078 100999 102671 107414
110848 113282 115030 115690 115674
118939 121191 121503 122345 128191
133457 136492 137976 138784 141.612
14198.3 144330 148761 156627 1570.17
160802 162619 162916 165367 166035
170162 171349 174322 175968 186790
197106 199385 202895 205120 2.05421
.
~05900 - 206423 206430.

ul. Złełoeva N!! 6

Telefon 185-49,
Chor, skórne
wenerycane
Przyjm, od 12-2
i 7 1/!-8 1 /, w.
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Rzadki Jubileusz
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'ff ładom ości f eniSODJe

NaJblltsza nledzicla

_,ortowa we lwowl•
.
pi/karz• l..A.S-u
, ........11,..
.
_. .
Sezon tenisowy na 'Rłvierze nie zo- nłk6w od swego rodaka Austina. Osta...
nłed ł w ad hod
, · .. .l.wdw, 15 kvitemłl!te
jeszcze zakończony. W Monte.:Car tnio odbył sie w Londvnie turnief tenistał
~d
z e1!
_:•~
~
ft
0
1
z~h iłuzlt~-~ i Io rozpoczął się przed kilku dnrami n<>- sowy. w którym międzv innerni ·pewf1e · Na mlefsC'U płttwsrem postawłt nated:J91~ lłkarże 11 0~~n~a
obchodJI~ b11dą

:J

tks

JaslftskJ I Trzmi!la tt!biltu~'t~OO me~zu 1 wy turniej, który rozpocząJ sie ood zna- go dnia Perry grał i przeciwnik iem zu- 1ty sl)Otka.nie w t>łke nożne) o mistrzost1
w bar•·ach ŁKS-u. f>ozatem M·ila i Peg-za kiem sensacyj~ej p~rażki Ullv d·Atva-. pełn~e n!eznanYf!l· nat~m last na drugim wo ligt mi~d:ży Po'l!tmłq a \~łlrszau iun~
obdiodza w niedziele jubileusz 100 mecz 1rez w spotkam u z C1llv Ausse.n I :6. 4:6 • . korcie g~ał Austin z K_m~sl~vem. Na ko.r 1 Or>śde zawsze mUe widziani na .t~ej
w barwach f KS-u zaś Stolenwerk jub~ Poza tern rozegrano następwace spot- cie Austina trybuny sw1ecdv oustkami. sz·ycb botsknch, wam. ocnłent ttowet111 s1łakania: Aussen - Adampff 6:2, 6:0„ podczas gdy cała publiczność orzyglą- mi, będą groźnym prttci\V'Atkiem dła P
_
leusz 200 me-·z~ '
dała się grze Perr.ego. W finale tego 'lur goni. Lłćzymy jedna~. te ambicja f d
Przed za;oo;mł odbędzie się uroczy. d' Alvarez-Neufeld 6:4, 6:0, Matjeu
zmierzył sie Austin z Perrym. -lbra ~a w;v-kazana ~a •awod.ach z ąar
lnieju
,
.
stośt wreczeDła zaslużon m ilkarwmłBcrthct 8:6._ 6:4..
W ang1elsk1m. iwtec1e soortowym Zwycieźvl Austin 3:6, 4:6. 8:6. 6:1, 7:5. barnf4' odniosą zwycięstwo i oemte_ł)lerwY P
µpominków
· sze punkty dla lwowian.
Perry posiada znacznie więcej zwolen·
·
•
.

I

I

-l

*

.

Czy
.

.w
1·esteśmy
.

stanie

nasi naJbllzszy przeciwnik nie 11st

pokonać

potęgą

norweg·111. ~~~::~:-i?i:~~~

w sgorclE tenisowym

lf

dndyinę prrem'tską

Potom':

ł1as1110ne

)~ailkr':s:a~rmz~i:~r1::~~ ;:k~~
0

W roku ubleg-łvm norwesrowie na tra' Jest to typowy srracz z głębi kortu, przy dwu spotkan kwest!- ,..otv. artą. · Nadt
Przed kilku dniami rozooczeła się '
Igrać be~ we Lwowie ~witet z. Pi>Zonf
zaprawa te'!isistów połskkh pod okiem fili na Austrie. której ulegli 0:5. Z tych siatce g-ra jednak słabo.
Drugi z kolei t-enisfsta cot'W'eSld ze StryJa, i Drugi Sokół z stamslawow
trenera p. Stubbego. Z czołowej grupy wyników nie można wysnuć :!adnych
tenisistów polsklch wybrana zostanie re wniosków, gdyż prawdopodobnie i na- Ralf Christoffersen odebrał w ubieg- ską Rew;erą •.
prezentacja Polsk~. która zmierzy swe sza reprezentacja uległaby tym przeciw łvm roku swemu koledze klubowemu l W mlstrzostwle k1asy B odbe<hle s.
!mistrzostwo kraju w sing-lu. zdobywa- zawody R.K.S-Mctal, Sparta-Rekord,
siły z łeprezcntaqą Norwe1di w turnie- nikom.
Ju1rzenka-A.Z.S. i Lw
I Do extra klasy tenłSO'\\'.eJ Nory.red jąc również nieprzerwanie od r. 1927 , Strzetec-'-Zenit,
.
Ju o puhar -navisa.
Civ m.umv szans~ l)oko'u'~ norwe- zaliczeni są: Torkldse-n. C.hrlstoferscn. Jmistrzostwo w grze podwójnej. W re· wia0ka-Diały Orz.et.
·
ł/.
·
g6w, czy dostanle~1y się do ćwierćfi- Hertard. FaJterstrom, f:llets. Lelsner i fa 1· preżentacJi NorweR"ii gtywa niedługo., .
. . . ,
.
oto pyta ma, które po wyniku ~erstrom li. · Większosć tych zawodni- bo dopiero od r. 1929.
nału loso~·anla rożłeizają sie coraz częściej ków należy do czołowe}?o klubu tent-I Jack Nielsen to tenisista stareJ da- , 9-kręgowy Zwłąze'k. lco~ars~f 0 olwlera
· soweJ?"o w Norweg-ji Oslo. Tenis Club• . tv. Dzierżył on w swych rękach tytu- w med~ele. dni-a 19 kw<'e.tn1a sez n - ra
w sferad1 soortowvch Polski. ·
Tenis norweski jest w · Polsce mało którv słynie z posiadania pięknych kor- 1tv mistrzowskie w singlu od r. 1919 :Jo dem ulicznym przy udz1a1e ·wszystkie
znanv. Nie anamv właśc,ł~eJ wartości tów tienlsowych. na któl'J'iCh ilo rozegra I 1925. \V roku ubie~łym reprezentował · zrzeswn~h w zw1ązku Towarzystw.
czoło~·eJ klasv · nor\\:eskieJ niemulej jed ne zostanie spotkanie Polska - Norwe- łl on .NorweR:Je w spotkaniu orzeclwko Au Czfmikowie klubów zgrmnadrzić s~ maj
str.ft w grze pojedvńczej I podwójne). Io god'z. 8 rano w swych łok,a1ach klu
nak p0ni.isze dane mo&?a nieJecJne~o zor R"ja.
Norwe2"owle tak samo pilnie przvgo Wych. p<>etem wyJaz-d na rafd. nastĄpł
Jentować w szansa'b spotkania Polska CharakterY'Słyczne tnt. te ctofowy te-Inisista Norwe~Ji TorkiJsen llczy Jut 1towują się do spotkania jak i my. Tre- 'P(XI· kościoła przy u:ł. św. Mikołaja.
.
.
- ~orweda.
1enls norweski uJełv został w ramy przeszło 38 lat. a mimo to .wcld dzier- 1 nują oni pod okiem znane~o Petersena. I Sekcfa łel&.oatletyczna Pogoni o~an
or~anlzacvjne dość l)ńtno., bo dopier.~ zv prym wśród tenisistów sweiro kraju. Jaki ~edzie kh skład w tej chwiłi ·Jesz- zuJe w Aajbłiżstą nfedii;elę doroczny ble
I n.a przełaj na trasie S klrn. d'la zawodni
.
w r. 1909. \V obecnej chwłll norweski Jest on stałvm reprezentantem Nonve- . cze me wiadomo.
\V każdvm razłe nie ulemt kwestfi, ków zrzeszon}":b w Ł.O.l.L.A. Zgtosze
związek tenisowy . Uczy 45 klubów i gji, trzy razy gr,ywal w spotkaniach o I
·fpuhar Davisa. zdobywając czterokrot- , te powyżsi zawodnicy wezmą udział 'w nia naiety kierować do Sekiretarjatu L.K
zawodrtik6w.
1>rzeszło 2 tysłace _
Pogoń, Lw6~ ut. Rmowsikiego :ar. z.a.
Po raz pierwszy przys~ąpill norwe- ;nie mistrzostwo swęgo k.taJu w sing1tL roz~rywkach.
·
, , ;,dU p:-1oo&lfa 17 kWłemia.
t ~J
rsmp
~n•w rrn,re1_tttnt11:1cmr w;~.-gowie ~ roztttrv, w.. ~t>- o. ~-J~~~r Df~~~i.H

I

19 1

1 11

Is.

1

1"'°"s~tch kt·~
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;retit„~
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J;r
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w
w·1atowe
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·
·~{~~e;~,-~t~:st~~i~~1th!~:~l~t5'·-~w·1nto
'
• •
·
'z
gfa zndw wylosowała madzlarów, · 1ecz
tym razem ~da!o sł~ . ńas~ernu . najblit·
szemu przec1wmkow1 w:ywalczyć z wę
grami punkt 'henorowy.

bokserskiemi Polski
.

•

.

1

~,

tor amator i>. Wi~zorek. .
od6~dałe się ,., dniu 5 .maia ,., %dfcr~u
Jl..
.
W drl.łu 3 mA-f• b.4'· OO'będA' $i-; " 1 OQ p,r~ep:owadi:~nia zf!wo-dów .. .Ppw·ąła- . LW<>Wi;kf OkręgOWJ' Zwł!\'t'e'lć Y.:awn
1

.
Zgier.zu święto powia.fowe wJ'. i p. w. n~ K.omłl$J~ ;ęd.ztewfiitą w .~dad~te·:
K~erownik zawodów. kap. Kalino.wsk!
• . Celem śwjęta jei;t wyelilninowańie naj..
K!erownirk etrzelaiua p. Statua:k 1
lepszych zawodników rta święito 8J)OTtO..
_„..c....._ J .J1-• ..1 ki, .
l'Iwe ogMne po.Wtie do Spały, kt6re od.hę- KauKs~
!et'OW1ll!K r~uw P· .. a~Uls •
. dzie się w dniach t2, 13 i t4 cterwca b.r.

Przed mtstrzost wami

·

• skicn o~jrnu1e wicemistrz wtskł nst

D

1

I

Tennisowv podaje adres sekretairjatu
Loowik frankowski, Lwów lssakowtc ·
L. 20. - Nadto podaje sic do wladomośc
te 'W'Obeo zmiany statutu PZLT ntem
obecnl\'! tad'nych trudności t>rzy zapisy
Kiero~nik g1mnastyilri 1 hte~ów P· Ba waniu się na członków P.Z.L.T.

I

Do m1str,z~stw b?~gerskJ~lt ; Pofsk~, i urządzenie jednocześnie próby 0 Pal\•
• _
kt~re ro~pocz~nają s1e w dmu łutrzeJ- stwową Odmakę Sportową. w ,tym celu ttacli?wslu. .
K!erownik ~elków p. Wyrwtc~ówntt. lnauguraCJ3 SeZOftU
~~Yffl st1Je OSP;łęm 5J bokserów. Zawo- odbyło się pooiedzenie Mie,j skiego Komi
I
k I k.
. ~1er~nik g1er .51Por·tO'Wych p. Jaskul
dy <?dbywać się będą w cvr~u warsza- tetu przy udziale prted.stawtcieH z po· o ars tego odwo ana. .
.
•
wskim 17 b. m. (godz. 20) 1 19 b.· m. wia·tu P· kap. KalinoWl&kiego i Kozi~- s.k1 1 ~fa1er.
Jak nas informuje Okręgowv Zw1ąze·
Ki-er.ownik bi9'u k·olansk1euto P• &na
(godz. 12-ta). Startować będzie ogółem skiego, na którem uzigodniono progt-am
Kola1rskl, za·pOwiied:ztane na nadchodząc
.
53 zawodntków. Watenie zawodników zawodów do Spały oraz wyb6ir minimum cho~
niedzielę otwarcie se-zonu kolarskiego
KK!erown~ marszu .P· Syska..
odbędzie sio 17 b. m. o ~odzinie 10-ej potrzebnych do zdobycia oznaki. Wobec
ierowni11t pływariua P·. RataJCiy'le . Łod·zi zostaj~ odwołane z powodu nit
rano W. ośrodku w. f. w Warszawie. - teigo, że Ngulamin om.alki podaje dośf
Z8:wodydte ohdhb~~~ shię bę.dą _Jedrto- 1sprzyjających warunków atmosfery ·
~'al~i ~by~ać sie be~ą Wedlu~ formuł wielką illość kon!kurenoji, któ~a na tereSoko nyx.:h, ·
· k1 ohmp1jsk1ej l j. dwie rundv oo trzy nie Zgierz.a z przyczyn techn1-cz.nych nie · cz~m*: ~a . wuc V1SKac ~o 1e~t.
min~ty i _Jedna runda 4-minutowa. W da sję przep1rowadzić jednego dnia, prze ła 1 Mieo&k11!1 oraz w bas.:nie ZIJ 1 e~kb~. I Nowy termin otwarcia nie ~ostał Jesz,
.
razie potrzeby zarządzone bvć mogą.' to•Komiitet Wybrał po kitka kon'kurencji d. ~;,;n~ do za wodow przYl!llUJe cze ustalony.
- • „
maksimum dodatkowe dwie rundy. Sę:- • z ka~<ej grupy z lkitórej według załą-czo.. 0 u-nia .ao • -s. - 1931 r. '!' pow!ec1e I
dzlować będzie trzech sedziów bocz.:.! ned taheli. każdy zawod:nik może sobie L6kidt (~~~t.rk-owis.kaA.tJoo~~„~,t~an K~linow MołocykllSCI
ais.KUJ&(t w gmµ:iazs w ~ienu P·
" tł
· dn· • k~~--praw · ••i. ć
..,.,.,.izia rlna ,, ni
nych
. otwierajq w nf<;dzte/ę sezon.
U'.WWW"etlCJ' z al'UłPY· jum. Program zaw~ów poniżaj.
a w,...,-ra po Je e;
,.,ow„ e ma
~łosu. a ~"'
Sekcja motoc}"klowa Unlonu otwler
Obok sędziów, który,:h wyznaczyniedzielę sezon motocy
nadchodzącą
w
.
.
t'2
'!I
Sadrow·oo.
zostali
zaproszeni
WOZB
4
kłowy. w .wypadku~ i·le pogoda dopisz
~ki (Katowic,e). Landecki .(tódż). Erma. odbędzie s1e tradycyJ11a impreza •.Pogo
~
nowlcz (Poznań), Łucki (Wilno). Krako
-" ·
za Wlisem". d'- JA.,,.
·
KURS SĘDZIOWSKI.
TOl\\ASZOWIA NKA - HAKOAH
wski (Grudziądz). Szpigelman (Katowiwypa ~u .~·nak. K"'yby nadat pat... O. K. S. zorganizował w Toma- ·
t:O (0:0).
ce) i finkler (Lwów).
Gra na bardzo niskim pozłomfe. Ha- szowle kurs sedziowski, do którego do nówaly mesprZYJ.~)~ce '!'arunkl atmo<.;fe
•„
dyskwałifikaCJI koah słaby fizycznie bardzo rtadko do- tychczas przystąpiło 12 kandydatów. jr.yczne n1-0tocykhsci Umonu odł>e.da dalchodzi jo głosu z powodu rozmQkłego I W ubłedą niedzielę odbył się . pierw szą wydecz.kt.
·
•
t
boiska. Tomaszowianka naogół była lep sz,v wykład, prowajzony przez p. ·Dow-1
Ra d omskiego.
W dnłu tutrtejszym Zarząd Ligi roz- sza. i na zwycięstwo zasłużyła. Jedyna . bora z Łpdz1. Następne wykłady odbę.- 1." I StrzOS WB
patrywać będ'Zle protesty Ł.K.S-u i Legjf ; bramka dnia pad.la w 18 mint;tcie po rzu dą si.e żd/, sob~ię i "tteddzłelę, na kt6~e rozpoczynają sfr1 w .prz.ya;../ym
tygodmu •
przyJe a p. ra z o zL
w sptawie dy·skwalifikacjl na okres 2-ch . cie z rogtL Sedz1ował P. DtaJline.
Mlstt~łwa _pHkarskł~ ktas""3 B mi„
WALNE ZEDRANre l. T. G. S.
MECZ PINO „ PONOOWY
miesięcy ~adomskł~go z ŁKS'"'11 I Ma!1Y..
1
b·
i d · I d i8 ~ k I t i
w
•
wybiera
Z ramienia ŁKS-u
ny z Leg1l.
się w okręgu łócbkim w dn
~zynają
·•
r.
n.a
we
"u
n
e
zie
e
n
pingpółfinałoWY,
mecr
Rozegrano
Skidyr.
~i
Zairządu
się na posłedrrenie
pongowy o wewnętrzne mistrzostwo odbedzłe sle walne zgromadzeme człon „5 b. m. spotkaniem Hasmonea - ZJed·
bi k"
„Hakoahu". Wynik tych zawodów był'. ków Żvd. rowarzystwa Gimnastyczno- noczone. ,
· ·
c 1•
Do teg~rocznych SP<?fkań mistrzow'
Sportowe~o.
.
następujący:
ty 1 k I 6 w.
DO WOJ~ fókwJch azgmto~a1łoowsl_ęc·z~IeZdJ~~e siedem zeKs~
Kantorowlcz - T. Rozenblum 21:10, SPORTOWCY wr.TF:LENI
i związków soortowvch
au..'C'UTIOCzone,
1 1e.
l n
,
,
· 21 ·8 (2·0)
lmah, ttasmonea, TUR, Widzewska Ma·:
SKA.
•
•
•
K. S. Trumpfeldor komunikuje. ł! z 1 • • • '
W ·jnfu 16 marca wcieleni zostali do rmfaktura, SSKM, S.Okól zgierski i Sokó
Wołk - Weksier 21.li, 17.21, 26.24
dnłem 15 kwietnia Towarzystwo zosta. wojska dwaJ obrońcy „ttakoahu" Beker pabJanicki. Do mlstł"zostw nie zgłosił~
Je przeniesione do własnej siedziby p_rzy (2:0), Steinman - Kirszbaum 21:l:ł. 21:16 man f Widman oraz reprezentacyfny wd·ziat.u druiżyny Pogoń i OMS, które auulicy 6 Sierpnia 34. o terminie zaś ofi, \Dra.mka.rŁfp.JWJ&Zo.w.a._~,~a (LechJ~~.J~citJkł~~~~i klisL
.
,
~~!~est~ . o~warcia nasta.Di oddzi~ne ~-.(2:0). -

14f•f;ie

spor1.a8'e ;, orn.as-.oJIJO

l

„.

Echa

z

WtAUODllCllle.

e a

ub

-

Ski. . . ,,

, '

,

, ..

Str. 8

iiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiii-ii iiiiiiiiiiiiiiii t931

UflftEn

Nr 105

16.l V

Proce s ..IJpior o z Diisse ldorlu "

Proces Piotra Kiirtena w Diissełdorile toczy się przy coraz bardziej wzrasta
Jącem zainteresowaniu publiczności N a ilustracji - Kiirten na ławie oskar- Z Jewel: przewodnłczący kompletu sędziowskiego, sądzącego „Upiora· z Diis·
seldorfu", dr. Rose. W środku: naczelny prokurator dr• .Eicb, z prawej - zażonych. Przed nim siedzi jego obrońca dr. Wehner.
stępca prokuratora Jansen.

%afar!ł
pofsfta-nłemfe~ft•

Nacjonaliści

gdatiscy
wybili szyby

ff'

eirnnasfUDI polsAiern,
Gdańsk, 15 kwietnia.
(Polska

A~encia

Telegraficzna)

Dziś w południe grupa złożona z 4
ułodvch ludzi w wieku od 18 do 20 lat
rnwałami cegły wybila 3 szyby w ok-

1ach 1 klasy Gimnazjum Polskiej MaJerzy Szkolnej. W chwili tego wypadm, w klasie zna~dowało się 3 uczni?w, Olbrzymi sterowiec „Hr. Zeppelin", który odbywa lot doo~ota świata, przybył
w tych dniach do Egiptu i wylądował w Kairze.
dorzy wyglądah przez okno na u)1cę.
•----·-----••••••••••••--•
•
byli w mundurach i kaszkie- • • • •
~apastnicy
ach i posiadali czerwone owalne odzna
.-wn'"Clll.&
Ó &
dz czego można wnosić że należą do
W
Jl1Kq prSQGD Q _... J ...I
~tahlhelmu lub jakiejś formacji komuni- .,,.&I
;tycznej. Jest to już drugi pojobny wyladek w ciągu ostatnich dni wykroczeń i
vzględem instytucji Polskiej Macierzy
·zkolnej, gdyż przed paru dniami nie- 1
.vykryci sprawcy wybili wiele szyb w
>Chronce przy ul. Langgarten.

I

I „_

fi

-..ro4aur

W czasie rozpatrywania zatargu P<>lsko- r niemieckiego w Hadze, w sprawie
szkolnictwa na Górnym Sląsku, z ramlenfa Nlemiee występ0wać będzie dr.
Kaufman, profesor uniwersytetu w
Berlinie.

•••••••••••••••••••••••••••••••
!Jomusłmra

„elirama

Rokowani a sowiecko:niemiecki e
dostawy

przemysłowe zakoń

czone
Berlin, 16 kwietnia.
(Telegram własny).
Rokowania sowiecko - niemieckie w
>prawie dostawy maszyn i innych pro- '
Juktów przemysłowych dla Rosji so1vieckiej zostały już zakończone. Prze1.vodniczący delegacji sowieckiej PiataI
rnw wyjechał jo Moskwy.
Zawarcie tej umowy Niemcy usiłuj<\
wykorzystać dla celów politycznych i .
;tarają się przekonać opinję publiczną, I
ż wpłynie ona na poprawę stosunków
·.
;owiecko-niemieckich.

Sahm burmistrz em
Berlina

Dwie

I

wraz ze swą koleżanką, j
młode angielki, Oladys Clemants (przyprzezsterze)
wyczyn .
La Manche.

postanowiły przepłynąć łodzią

motorową

sportowy dokonany zostanie w

śmiały

przyszłym

tygodniu.

Berlin, 16 kwietnia.
1Jeden z właścicieli kawiarni w Kalifor·
W czo raj odbyły się wybory władz
I nji, celem zwrócenia uwagi przejeżdża·
niejskich Berlina. Burmistrzem wybra,.
Londyn, 16 kwietnia. I stały zablokowane. Rząd zaprzecza po- jąbych automobilistów i przechodniów
1y został b. prezydent senatu gdańskie
donosi, że ruch po głoskom o rozruchach w Portuga]ji i w na swoje -przedsiębiorstwo. ustawił na
portugalski
Rząd
~o Sahm.
Pruskie ministerstwo spraw wewnę wstańczy na Maderze i na Azorach zo- koloniach, albowiem wojska poddały się dachu przedsionka kawiarnianego, olbrzy.mich rozmiarów filiżankę do kawy.
stał zlokalizowany. Obydwa porty zo- l rc.,:kazom rządowym.
trznych wybór ten zatwierdziło.
~--------------·------------------------
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-~- - ·~ -------------i.------~~--~--------------.-.----:--------:-----~------~------~tel. 277; POZNArq 1
s ---------~--~ODDZIAŁY: KRAKÓW, ul. Pilarska 4, tel. 165.00; KATOWICE: Biuro dzienników „Haga" Wincenty Sz~zepaniak, ul. Piastowska 9, tel. 7.17; LWÓW~ ul. 7.dtlorowicza
GÓRNICZA. Biuro
Piekary 20/21. tel: 22.46; SOSNOWIEC: Biuro dzienników Józef Hlawski, ul. 3-go Mai a nr. 28; BĘDZIN: Biuro dzienników J. Hlawski, ul. Mala chows~iego I: DĄBROWA,
TARNÓW. ulica
dzienników J. Hlawski. 3-go Maja nr. 4; ZAKOPANE: Walerian Joniec, Krupówki 30; GDYNIA: Pension „Victoria Regia''; tel. 19.02; WARSZAWA, Próżna 7/34, tel. 768.89; Jtżecka
16. tel. 40;
Krakowska 13; CZĘSTOCHOWA: A. Panny Marii 31, tel. 4-48; KALISZ: Złota 14; RADOM~ Żeromskiego 23, tel. 31; KIELCE: ul. Sienkiewicza 46, tel. li!; SKARŻYSKO:
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, Garncarska nr. 3.

Prenumer ata: z kosztami

przesytki pocztowej zt. 3 gr.

so

miesiecznie

ł

W tekś~ie SO gr. za _wiersz _milimetrowy (na stronie 4 szpalty);
. nek~olog1 40 gr. z.:i wiersz m\11m. Drobne; za słowo 15 groszy.
. . .
naimmeisze zł. 1.50. Poszukiwanie pracy: za s1owo JO gros.·.v. najrnnieisze zl. J.20.

Ogłoszenia:
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