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Aresztowanie morderców synka Lindbergha

Sprawcy porwania d'ziec·ka należą do bandy przemytniczej. Minuta milczenia w Ameryce
·
New York, 19 maja.
fki w lesie, gdzie jak wiadomo póiniej minuta milcze~ia ku uczczeniu śmierci' zapłacenie detektywów i potirycłe szew dnin wczorajszym Pt> St:m~~il Zje~ tzostały odnalez· one.
małego L't1dbergba. Pcm:uualnłę u gt.ldzi lręgu wydatków zwią~anycb z odnale·
dnoczonych obiega wjeść o aresztowa- ,
Dochodzenie w tej spraWie jeszcze nie 12 stanęły wszystkie auta i pojazdy I zieniem porwanego
·

I

niu przypuszczalnych sprawców porW'a nie zostało ukoliczone. Krążą Pogłoski, a przechodnie na ulicach odkryli głowy.1
n~a dziecka Lindbergha. Porwania tego że aresztowani przemytnicy nie są
Jak się okazuje w c=ągu 05tatnlch 3
dokonała ,,fioletowa banda", trudniąca sprawcami porwania.
uiesięcy Lindbergh oraz teściowa jego
się zawodowo przemytnictwem. Na cze
W dniu wczorajszym o gcM1.tin=e Morrow W'Ydali 240,000 dolarów, co sta
le szajki stał Harry flelscber, które({O dwunastej odbyła sfę w New Yorku •cwi przeszło dwa milJony złotych, na
u~~wM*W~M*U~krozes~n~••••••~~-----~-----~••••••••~
za nim listów gończych. fle:scber Ule·

Samobóistwo

~uci:i''JN PORWAĆ DZIECKO w
OTRZ6~b~h~

dziecka.

·

umysłowo· Ghorei

WYSOKIEGO
39-leinia kobiefa 'W'USlcO€ZUIO
w czasie schodzenia po drabinie,
Z d„ueiedo pi~llro'
diecko wyślizgnęło mu się z reki i
Łó<Jź. 19 maja.
39-l•etntia Ruchla Swiiersz·crowa, wys1mSPADLO NA ZIEMIĘ WSKUTEK
(dlg) Okolo IPÓo':nocy.
zawiadomi-ono
czyta .z okna dirugie~o piętra S\Vego mie1
CZEGO ULEGŁO PĘKNIĘCIU
.
••
•
•
•
•
si.karna na bruk uliczny. Doz:nata ona
CZASZKL
pogiatow1e o samoboJ•stw1e, Ja.k'JJe m1ato wstrząsu m6zg:u. Gdy przybyło pogotoPo paru .chwilach synek Lindbergha miejsce w d'Omu przy 'llll. K,ope~1rn 28. wie, daw ala już słabe oznaki żyeia. Dezmarl, a sprawcy Porwania ukryli zwło
Jaik się dkazato, IOlkatorka. tego domu spe.ratkę iprrewi-ezioo'O do szp:łtala, w któ
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upływie
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lVY%iOne,la

Bandasqdem.
„białe)
ręki"
w
Gdyni
:l==":J:~
~"°~:;"'~y=
osAQrteni sfio•oni no
pr~ed

Mąż um~e.ści:t ją w sz:Piitrulu. w którym
?d1by;f a k:u~aCJę. 0.statmo wydawało się,
re stan JeJ z.drowi.a z.naczme slię polepOdynia, 19 maja.
J Ciosk, karany już więzieniem za na-' szyit, wobec czego Swi·erszcz zabrał cho(d) W Gdyni. w ciągu dwuch dni to- pady w Częstochowie. Krali,owie i Łu- · rą dlC> domu . Niewiasta zachowywala sie
=--·. . . . =· ==-czyl się wielki proces przeciwko człon mincu, nie przyznał się do inktyminowa 1wpe1t11ie sipo1koj nie, nJe z.dradzając absoANNA KRYSIAKOW "'
kom bandy „Białej ręki", Henrykowi nych mu przestępstw.
"'
.
1lutnile samobójczych zamiarów. Wczoraj
Cioskowi i Leonowi .Palkowskiemu.,
Sąd skazał .Palkowskiego na rok i ~,~dy Swie-rszcz udał się na woczynetk, ,morderczyni 4-letnlej Kazi Szkudlarek,
Mieli oni na sumieniu szereg prze- miesięcy więzienia, Cioska zaś na rok Ruchla n;i1eocrekiwan1e otworzyiła oikoo I opuszcza karetkę
więzienną, która
stępstw. Swego czasu zwrócili się listo- ciężkiego więzienia.
wyskoczyła na ulice.
przyjechała do sądu.
wnie do właściciela miejscowego kino- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
teatru „Morskie Oko", od którego zażądali większej sumy pieniężnej, grożąc
w razie odmowy śmiercią. Ody właści
ciel kina nie spełnił ich żądania, bandyci
prżez okno dali doń kilka strzałów. Kule na szczęście chybiły·.
l;>yć
Jeden z bandytów, falkowski, swego czasu dokonał napadu z bronią w
„ :'.' . J·
ręku na panią Dubiecką, żonę dyrektora
.,, "
wie ma być. utworzony specjalny komf-1 tewandówce, zn1ekształcone w podogimnazjum w Gdyni.
Lw6w„ 19 maja.
f alkowski tłumaczył się na rozpra- . (d) Spiraiwa OorgonoweJ w dalszym tet obywatelski p. t. „Szukamy zabój- bny sposób, jak w zbrodrd Brzuchowiicwie, że w czasie tego napadu nie miał Olą.gu nie przestaje nteresować zarów- cy Zaremb· anki„. Do komitetu tego ma kieJ.
broni, ale że włożył na rękę w ten spo- 1no społeczeństwa lwowskiego jak i ca- wejś.ć szereg osób między innemi kilku
Adw. Axer prosi o zbadatłe przyczyn
mieJscowyclt adw<>katów. Oriranizato- śmierci Neubertówny, uważając, że mosób czarną rękawiczkę. że jeden z pal-ł1 lej Polski.
.
ców symulował lufę rewolweru.
. Kr;iżą wersje, że n!ebawem we Lwo- rzy komitetu
gła ona paść ofarą tego samego zbroSĄ ZDANIA, ŻE GORGONOWA NIE dniarza, co i ~arembianka.
POPEŁNIŁA ZBRODNI I WOBEC
Onegdaj dr Axer odbył w więzfetfu
TEGO PRAGNĄ NA WLASNA RĘKĘ dł ż ...
•
.
WW
_.
~
POWZIĄĆ POSZUKIWANIA WLA·
u s~ą rozmowę z .•G?rgonowfl. Tresć
i powra€O do zdrowia
$CIWEGO MORDERCY.
tej rozmowy oczywiscie nie Jest znana.
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„Szukajmy zabójcy Zarembianki"

We Lwowie ma
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l.ódź, 19 m~ja. zna.czyć należy, że Kowalskłemu nie , obr~c!k([!~o:o~~jY~~:: ~~~x!~ j~
(dg) Stan zaboJc~ Przydworsk1ej - wy1eto z głowy kuli. Operacja prawdo-i mowa 0 12-letnkJ Józefie Neubertówn:e 8 -letnia d ·
k
Ksawerego Kowalskiego, polepsza się zjpodobnie nie będzie wogóle dokonana. które) zwłoki swego czasu znaleziono na
Zlewczyn a
każdym dniem. Kowalski w dalszym cią
..,vpadla • pierDJsseeo
gu znajduje się w szpitalu św. Józefa.
Pit:tro
Lekarze są zdania, że obecnie Już nie·
Łódź, 19 maja.
~ezpieczetistwo minęło, i prawdopodob_
_
·
(dg) Dom przy ul. feifra Nr. 15 był
nie dalsze komplikacje nie nastąpią. Za- Na l:ho1na<h ZD!'lez•ono mez<zuzn~ wcroraj terenem niezwyiktego wypaidllm.
Z podt'rżn•«:~U ID dardlem
. „. ' - „
.
.
•
•
.
C6rka jednego z Joikatorów. 8-letn~,a
,__________
Lódż, 19 maja.
kdm stanie przewieziono ra.n;nego cLo Krysia CzyiewSka, bawiąc S'ię na paira(dg) Wczoraj późnym wfteczi0irem szpitala św. Józefa.
pecie okna 1-go piętra, wypadfa na poKoivno. 19 maja.
Białoskórs~: do tej porY: iest nieprzy- 'dwófre: Qz.iewczynce nk aibsoilu1nie się
W procesie wzeciwko b· rntews:kiiemu prz.ed domem przy ul. Polskiej 18' na
·prnmJeirowi i ministr.owi finansów Pe- Chojnach znaleziono jakiegoś mężczy- tomny, to też poliocja do tei pory ni~ mo- r;dte stato. Prrernżeni rodz.ioe wp.rawdz.ie
. dtnrul . 1
truHsawi, oskarżonemu o łctj)ownidwo, znę leżące.go w kałuży krwi. Jak się o- gła go pirzes.tuchać. Nie zdołano w'lęc 1U- W!ezw '11' do n·e·
1 :!)i() to ·
z:aipaidit d:z:i-ś wyrok sąclJtl najwyższego, kazat·o był to Marjain Białoskórski, ·z.a- stalić, czy pope.fnił on zamac.h samobój-: , ·' a; • · , • J . go . wie. Je · · <:ze ~
mieszkały przy ul. Tuszyńskiej 103. Le- czy, czy też padl ofiarą jak1egioś wy- .kairz stw1erd'zit, ze ofiara wyip•a•d\ku me
sikaizujący go na 2 lafa rOibót przymus°'
karz
stwi erdzał. ie B1atoskórski mia ł no oadku.
dozn.a:ta prawie żaidn.ycli ohra:reń ciie1·eswyich i zwrot sdrniroowi państwa 98.000
'lerri podreżnięte gardto. W bardzo cięż„y~b; .: Jo
·J.Hów.
,
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Klara Bow

a" AdoI

„Armia b

n,;a na eftronf •
(hl) Kla~a Bow znowu uknie ~tę na
ekranie!.„ Po głośnym prQcl'lsle % s.w•
sekretarki\ Klara Baw wy zht z me,ż za
bogatqo kup~a kallłornlł1kfogo
i uważała swa. katJcr• filmowo. za skófl„
czortl!,. Jednakże pried kilku dniami
twró tł się do arty tki t>ftf}ustawt~tet
li
„Foxa ', _oroponuJttc M ia. jeden WY~t~p
rówon
się
może
bczywlśtie
napaści.
dysku((m) W ostatnim czasie wiele mówi :sid-:h klubach : na wie-:zrml..:h
obrazu} ~
w
sume
pewn:\
aftaruJac
wykupie,
nlet
nn-:
SPl'Sób
jaki
w
~.~m,~
py
jest
eh
się, o :H.itlerz~ i jego arm.H, przsr pomocy !srim
150.000 dol. rów~
ldoreJ Ju.t meJednokrotł1le pragnl\ł on 1· st.1p;ć ma od()btau!e ob~'watelł>m 11łe- l f'!enłe:tną na cele partJf.
sukces kMl'lwy, albon!elada
to
TJył
niemal
to
I
Tak.
dokonać zamachu stanu. ·Nic to, że rząd mleckłm prawa włMttoścl prywatne!., A wlec szantat?
Klara l3ow otrzyniedawna
do
wiem
sposób
Nie
wypadkach.
wszystkich
we
z
pochodzą
właśnie
ci
a
Niektórzy
!
obecny w Niemczech jest zdecydowanym przeciwnikiem narodowych C'lcJn„ szeregów. komunistycznych - domaga„ i wyliczyć w zygtkich kotnbinacji, dz! ki mywntn H obraz najwyżej 5.000 dolalistów. Ci ostatni, dzięki wielkiej propa- :ją się odebrania wszelkiej własności l '. którym hitlerowcy tdobywaJI\ po~a~ne r6w.
gandzie i wielkim środkom finansowym upa6stwowienia jej be~ ogro.nicteti. In„ Isumy, Ale. przykład podany wyże~ J~st I Artystka zgodziła się na te warunki,
zdobyli sobie ·wielki posłuch wśród , ni . natomiast zgłaszają projekt pozbSta- i1 b~rdzo Jaskrawy i mówi sam za, s1eb1e. przyczem dyrekcja zaznaciyła, że jeśli
powodze·
mM. Na_JlepszYtt! tego ~owodem J t wlen!a mlntmutn maJ:\tkti1 w wysoko~cl 1N1erzad.ko . tet ~dbywaJą zbiór~1 .~ re- obraz ten etc zyC łę będz!G publiczność
staurac1ach, mimo zakazu pohcJ1. 1 tu niem co ma oznaczać iż
. 3.000 marek.
olbrzy1me zwycięstwo Hitlera podczas 1
Jak widać z powyższego narodowi . działa się aiantażem i zmusza się włai· nie Żapomniała jeszcze 0 swej niedawyborów do sejmu pruakl go.
w Niem czuch działają w spo- ~icioli re&tlura~ii do składania ofiar. I wneJ pup tice, w takim razie iostanie J j
socjallśct
pow•
Skł\d j dnak, Jakhn spor4ob~m
·
stała tak wielka armJn Jiltlera? Chodzi sób najbardziej demagoi;iczny na in• ! Jeślł chodti o samego łiitlera - to powtertona nnst~ptla rola .
teł
przypuszczałby;
kto
ten;
się
my!Uby
strony
jednej
Z
mas.
ślepych
stynkty
·
Ptzvlnmj
tłitler
o to, te do swef armH
H tak" ant• urnę.
bez wyJqtku wszystkłc.b, którzy ••• ' che<\ bódaJte restytuować mo11url.!hj~ 1 a ' jest on dl•ktatór m 8Wej tJrlrtji. Przeciw I
artystka tna łnne zmartwleNarazie
swej
woli
wykonawcą
tylkó
on
jest
nie,
1
komunihasla
zgłoszą. Nikt nie pyta nikogo skąd po- · z drugiej strony sterzą
swej nadmierne~ tuszy.
Q9wodu
z
ie
1
·
dyktatoremr
faktycznym
on
Był
partji.
I
masy.
siebie
do
ściągnąć
by
sty.czne,
;
uczjest
czr
i
zajmuje
się
chodzi, czem
8Iu~lc bardio i~ . t~~tyta
po
Bow
~l~ra
się
ciwy~ człowiekiem. Te~ ~h~ tł~1111ncży I S.kąd cz,erple }iitler środk! na utrtY;-'. b~rdzo kr~tko •. Obecnie nie ośmiel~ .
się wcale o „hnJę , me
troszczyła.
me
1
zakrewtasnym
we
l)fzt'.'ds1ęwz1ąć
rt1c
·
mformacYJ1
Wedtug
armJt?
sweJ
fakt, ze w szeregach teJ „armir' znaJ- mame
dują się ludzie o bogatej kryminalnej ~akie zdoł~ tdob)"ć ti~d obecny, spra~ słe: Musi lś~ ż prądom, lnac1eJ przesta~ przypuszczająć, że postać jej znowu uka
Iże się na ekranie. Dyrekcja postawita
'nie być zwierzchnikie~.
przesiłoś~i.
1wa ta jest niezmiernie interesująca.
. jednak warunek, ż~ a.rtystka musi
na„
wodza
dla.
~ię
~taje
sytmtcJa
ta
~posób.
tert
w
to
się
Odby'\va
;
Jilt.e
uwage,
pod
Poza tettl, biorąc
HSZCtUl'l&d
tler wypłnca. itfl dość flQka:tny :fołu, tm- WfaśCIChłht domu, w kC6tYt11 twofnlło rodowych sócjalistów bardzo nlewyga . . r·
. ,
'
benie
armJt
J
8\l/
~ii
Dentobllli
dna.
mały
81ę
iJawla
zkonłe,
mle
płynęły równie:! ttutsy bezMbntnych, się jakaś
ktOrzy nie. mogli ~nnleże aobie· żndnego ·oddział hltlerow~ów. Proi;i on, nby tnie dzie mógł Ofi przeprowadzić bet wstrzl\ w przeciwnym razie kontrakt zostanie
łnnega iaJęcła I o~tntecznte przy8zly do ~zkanle oddane zostato d.o dyspozycji su. A l'ilrn~10 musi Iść im na rękę, daleJ zerwańy. Przystano ieJ specJalnego fu„
przekonania, że lepst:ia taka praca niż , armii Hitlera. Jeś1t wfa~clt::lel siQ zgodzi . obiecywać złote góry t wypełnienie struktora. który ozuwa na~ tern, aby
żadn~ ł zstodzłlł lę w. tnpi~ da 11brutul- · ótrzymuJe on pisemne zapewnienie, ze 1wszystktch ich żądań. Do czego to mo- Kiera Bow trzymała się śG1słe przep1„
(w razl~ prtewrotu, dom jego znajdo- · że doprowadzić - trudno w daneJ sanej djety.
nej° &srmJI, .
A wreszcie w knlosnt11ym tof'niu wać 81ę będzie pod ochroną łlitlera.1 chwili powiedzieć. Ale fak ~zy owak, I W awym nowytrt filmie Klara Uuw
ttatiłYł'1ęlł do armJI hitlerowr.iklej komu- Jeśli się nie zgodzi, uprzedzają go, że dla Niemiec awantura hitlerowska mo- występuJe jako piękna kreolka, uwodzll cielka mężczyzn.
niścl. Czy otrzym Il oni tttkl nakaz „z odtąd b~dme on przedmiotem ataków I ze się tkoatciyO bardto smutnie.
góry 0 , czy tet dział U r6wnl13t z pohu- :
'
·
dek ptenlętnych, tego munzlo nie 8twlcr · ·
.
.
.
.
•
c.J.zrmo. ?'aktem Jest wsiaki~, że n 4:1.0 1
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ce
m~ry
po,
cer
„spa
1e~zy
P
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wyczyn p1sark1, ktora zamierza
z
ty lu~y ludzi w armil lłltlota le.i' około

m1tno~c1 przec1w~1nruc

temu.

Niezwykły

Jcd11ej

prze b Y.\j p

z·· A •· I E

·

ł
·~
jSQ'e uy,,hoclzi mu o ltczcbnqS~ .z cltt\r
urOpfł tt„„ „ .
ZJę
"',fi .
pd udagiCJ - ·· nety ało rm z tem.
_
..
.
•
•
,
. ,
. 1 , .
•
11ym przewrocł , Iem nt komnrtl tycz1
ny br: dzłe motna łatwo wyellmlnuwać . · (x.) W Serhn e hud.m sensac;ę po- ' kt6ty chM l'tsllć pó~e~cł p0dr6tnfoze, ny, na których mle9t1foła. Ur!l\d~!lt\ f'Oz ter ~ nnrodow:vch ocjl\łł t6w. 1 byt n1lodej, elega.-n ckiej damy, która lu· ' mut1 dólCładnfl ·J)(>ma~ .kfaJ. kt6r)' c:h~e lowan a lub pas~ s.~e trzody.
Początkowo biala., którzy nie chcieli
J'a okoli czność, h pomldttY hltle- buJe się.•• w datekłclt st)aćerach. Młodą oJ)łuc. Autotzy dzleł ipodr6żniczych,
,.cterwonyd1°' rezerwató
uszanować
z
go
oglądaJa.c
śwdat,
zwiedzali
którzy
Margareta
ka
r
sa·
piowleścłop'
Jest
dama.
rnWC>tmt, n komunist1mł cuurle odb~:'\\·:1
1
ią a!Q walki ulicz11e, nie ma tadnego Gei!·s t z Magdeburza, a ~pacer, J~k nie· okien tleeptn2ów, nie mogą w taden ł natUłZali spokói indjan, P<>&zukując w

„,

I

•

składaj ce! da:wrto u~ończyta, ObeHnował całr kon• 1spósób chwalić się zna!omośc1a. danego · ~11 lasa~h kauczuku, nara~eni byli na
nbn~u knmunlstycz 1 ttnent P<tłudttioweJ Attteryki ł trwał 10 kraju. Tylko piesze wycieczki. węd rów-, to, te w katdej chwili m.}gl• by.ć pazba·

~~nln znaczenia. Odd'lłlfy,

siQ z przybyszów :z

Ikl od mtasta do tttia~ta, od o~adv do o- wfenf tt~la. Aby zapobiec tym ewenlat.
sady da.la pojęeie o ttecżywfstym wy- tua.lno!dtJim rtąd wpadł tta 8prytnY posw.o'.ch
P•m1 Geiłst chętnie opowiada o
gładzie, ohyćzajach I iwyczajach dane• m~sl. Oto w raz e ponws!nycłt wy11t„
a.merykańkontynencie
po
w~drówkach
rno w Jakim celu I z !alciem wyracJ1owa
ków przy poszttkiwańiU kauciuktt, eter~
.
kraju.
go.
w:vciecz.ke
ct
z
dłuzs·
Pierwsza;
skim.
niem.
woni rosławall poJJrostb udziatow.:nlbi
po~Więs:łę
waha.fartt
rtle
ia
Dlategio
Pt2edmłotcm dyJmsji w hftlerow- byfa na tras e New - Yórk - San Fra.nto inaciy, te otrzY1U1 'Wali ~
tJpłtcb,
zwledtfć
e
doklatłnf,
ob~
t.o,
tta
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lat
9
.
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~Ioi..
500
ntała
•. • • ;.."", ·,
bez
wynosi
ciska, która
metrów. Niewielki ,,spacerek„ trn~at tyt Amerykę Potudiniową i wcale tego n~e w eo udział w zyskach białych. I'n wre•
•
sicie puypadło im do przol«lna11ia.
taluję ...... dodaJe pani Oel~t.
·
ko dwa lata.
·
Rady praktvnne dlli pan
Tomahow~k woienny zo~tał zakopa...
i>odobne
Mtóda d~roa tłrza.dzaiąca
PanJ .Margareta po przybyciu do S~
PRANIE POTNIKdW .
fran01 1sko udała się do hotelu, gdz e spa spac&ry? ....... To Jest mot:Hwe tylko w ny ł ozerWon1 tretygnowalt z b6Jek na
A~eby 11~4ć ptzykr; UJ'a„h potll, . nalet, fa bez przerwy trzy 'Pe.łne doby.• a !?O Ameryce, w Ameryce, która mimo rzecz racjonalnej politykf ~C>spo1:u~ief•
pr~c potmki w I pr~c, ioztworze amoniaku (1 1tym pokrzepiaJącynt · śnie obudzmła się ! wszys~ zad10wa:ła pełną kurtuazję j B all; którzy pr~yJeMt3,r\ W g'•)śdtte
łyzkO 111ocugo amoniaku na 20 lyiek woey) zuf)etnie wyipoczęta ł g:otowa do nowej · wobec kobiet. Nawl)t Cowboy1 znany z do IndJan ~ą przvunowani bardi•l go„
p-;zez. 15 rtt. yJ pokojowe} .tetr1~ra:·tttrte. Mo~e 1'tllh wycieczki. tym raz.em przez kottty'tlent ; dzJ.kiego usposobienia i temperamentu, ścinnie, Każdy j~dnak StlrYtny t}bser\1. a ·
który w mistrrowski sposób włada las- I tor zattwaiyć ntoże. te ka.My hiafy
nie m: będzie .tak z.u~ln~e dokładne, ale zapac I Ameryki Połttd!flioweij.
21111
zachowuje s~ę dziwnie nieśmiało ~Ość otrzYtnUle SWeiO ,,anioła słróia''.
sem,
~
Geist
pana
opow!ada
Pisairz
1
··
iknie.
razie
każdym
w
i grzeoznJe ...Obec koblet. I to n1etylko który go ~.lnuJe.
~zecz Jest w tern. te młode 1tt$!ttkl
w mta-stach. gd~e ewentua~ny &trach
•
.
ezwyk!e urodziwe i ch~trtem okio::i
n
s~
di0
go
zmusża
śQią
o
przed od1>owi~ln·
teJ grzeczno.śoi - nle1 nawet w prerP,, patrz~ na b 1 ałYch s>rzł'bYszow, podc--as,
;
li
gdzle }est on ,,u Słebie", n'gdy nie WY• adr oji:owie Ich sto~ na straż)I' betnaiwi~h••eao

ne~o ufe biorĄ udzł11tu w tych wall<Ach,
zachowując narazie rezerwc;. nicw:iat.ln-

od-1

. ~·.

~
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I

I

%ona 6.ra 6ie.h.o :Jtorolv •
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w ubós•wi e
kawiarń w Abbaei~ b~U and ~yt ·'O pó~n.o. Hrabia

111er91łlefło, ~Uje

ri•d1ł krz}'wdy kobi;cie.

1

I

względn~J ,czystości rasy. Między s?hi\

K.arólyi .Pofud~tt Am~ryka Je~t nalbardzlcJ ~~k~tek ~~~~k ; g!~tt~~~~ ~:~
(m) W j.edine:J z
n espokomYm kontynentem. Jest to kraj w miera·
zJawla się ka:~deigo dlttia o godiz!lnite 3-e3 ozonit SI<! z artysfk4..
dwuch
ł"f.rabłtna Karolyf mf~sZika <'.llbecnłe \V . ciągłych rewolucJI. Od}' Martareta j ~osunki' !!l\s'edtkłe
Do 1J-10ifu'Cllniu rwwna starsza TJ{lnl i zaJ'fl1U·
. szcz~p 6w
·
.
Joe stafo to samo mi.eJ~e tlt'tY o'knle. · 1{<11~ Abba!cH. Przed ktlku d~nfami .ptzyJęła ona 1 Gei.st zawitała do ied·ego z głównych 1
~yci.eczkę d~le11ntkatz:Y· kt6ry.m opowie- miast które~ś . z 1>aństew~k Połudn~ ~far~~~w:;;Jedbea;dzzeo ~~~~~ó~:dot~~:~:
ner podiaje jej pism~ zagranłcz.ne,
Kim jest ta pa•n:i? Byt czas, kiediy haj- dztlia 1~~.torię. sweg~~X,~~O'rodzi!ie Od w~J. Amet~ki, za!fzymała ~ę .w pein~JO• ty .to!ltał kieską pomoru bydła lub jaklejś .epldemji, aby przyczynę łl•iesz
~ięks~e d~ien'lł~ki Ewropy i Ameryikl sze.. mla·t:7art I~~ r~i ~dlebiutowata na ~oe-ttł~ nac 01 gdziie ~m1erzala. spędz!Ć. n~.
częśc1a przypsać 11teżyczl wym sąs ·anie·
ją
buda
n1esPQdzl~nte
nocy
W
J
W!ed·nla
z
Siławę
iką
l
wlie'
!!Obi·e
ZYSiku-jąc
Frank.
Bonrsce
o
I·Oko mtim.sywaty sf.ę
By·lo to w okrestieł gidy BorY_s1!" .Fr.ank, wyJeehata ona 00 Bu.diaipesz.tu 1 tam po- ZwYkły bał115 u.a ultcy, strzelanina i dQm. W rezultacie wybucha krwawa
s_lynna ~ktorka t!atra!na, wy1ezdz~a daj z:nala trzech magnatów węg~eirsktch, hira- krzyki ~ołafące q pomoc. Z~nłepoko;oo~ wo!na.
Ody Maryareta Oeist ,-zybyf.l na kraAmeryki z hrabia, Jerzym Karolyrm. - bvego liditka hrabiego Ce;konfca i hrabfie. wstata 1 udała 51ę do pokoJU ~podym,
Ifrai~1a J.erzy by.ł sy-ne~ na.jhógatsz.ego go Kairolvi. 'wszyscy trtej z.a·kocha.I! się aby dowiedzieć si~ .o przyctyn1e !locne- 1nlec k.ontynentu wsiadła na p!erw~zy
w~g1· e:rslnego magnata, 1ed"Y'tt:vm spad1k·o.- w 1l'.ef, aie JeJ wybór i>ad:l ostatecz.nfe na 10 hałasu. Strz:elamna ą e ob~dzfta n'!- P<!row.ec, który ją odw ózł do t:uropy.
wet tirzvzwyczajoneJ wigocz~1e włak1- Nteust~as:ona l>Odr6ż~lczka, nie rety•
biiercą hrabf.ego Stefana, tego !antego, pięknego Kairolyi.
Ni•est.ety, małżeństwo to nie było cielk! P~sJOJVlt~. Obudz.iła. się doP ero an~Je Jeszcze ze sweJ nam~tnoścJ. Za„
któ.l'Y bY·ł uwaiżany ui ósoblstego m'~
. mi.erza ona, .oczyWleśc e p1eszo. prze·
~aciel<t; obecnego króla alfłgte:~·Sl\dego l sz.częśl:iwe. Jui od 30 lat tyje ona z mew po ei:icra1cznem szturch~1ęc11:1.
być poczynaJąc od Berlina całą Euro.uldna
wyJnawszy
rzekła
To?.ku~ymem
jest
jej
Mąt
se.para.cji.
w
rn
e
ż·
Austro-Wę.g1ier.
os,t~tmeigo cesaifza
Ody hrabi:a Jerzy Karol~ WYlechał obecneg,o · t>rem}era węgiiersikiego. Po cę ...... to n ei pewnie znów Jaka rewolu- l'"' wsze!·z. a nawet z.amierza przedłu
żyć swó; „spacer" ł pieszo przewędro
dlo Ame·rY'ki wraz, z Bor)"SJką f-rank, ce· śmh~<rci swego ojca hraibia Karolyi otr-zy- cJa, ntech ilę pani położy spać.
wać całą Azję. Pani Oeist zdaje sob'.e
dalej.
wędmwa~a
qetist
Ą\a~gareta
miljonó.v
10
ivysokości
w
spadek
sarz mistrjacki Franciszek Józef, d·o któ~ mail
rego ojdec j1eigo zwródt się o f)cm1oc, ~ngo, a tymczasem żona jego 7'.naJduje 1 l~dł~n1e. Południowe.J Amerykd, Podo- sprawę z tn~dów sweg-o. l!rze.ds ęwzię
wysfaf do Amery:kf najlepszych d~teikty· się w tak złych wamlllka-ch. !11atenalnych, bn1e Ja.~ ich cz.e~n· ~r~c ~ z p6łno:y c1ą. M.a ?".a 1ed.nak ~adz1e1ę. ze powie"w6w 1\tórych z.a:d.ankml było rr.tediót>U.- że z:musZiona byi1a wystaw11c na sprzedaż stanowią wymaera1Ące JUZ. piemilóna. - dzie się Jel w ppdrózy, tembardz,iej, że
. l [{ząd zagwarantowal im własne kre- ma za sobą niebylcjaka. rutynę.
· ·s zcz.~n iie .ao śluibu mtodieJ prury. Ale pr.&.Y.. z Hcytcji swa. wrU.ę w Abbacji.
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DLACZE60
„Jednodniowa

UDUSIŁA 4-LETNIĄ KAZIĘ?

żona" pałała nienawiścią

do dziecka
kochanki swego męża
·

długoletniej

na bezterminowe

Sąd doraźny skazał łódzką Dorgonową
.

1.ódż, 19 maja.

·

Str. 3

1932

j walskiei, namówić

majstra

więzienie

~iesłelskie-1 Próbowała męża przekonać, żeby .do od dzieci, c.o tam p~11 1pa:s:e.r Krysiak
porabia. Dzieci pow edzJały, ie Krysia.
kowi powodzi s:ę wcale nieźle.

Sąd doraźny nad Krysiakową ząsia- go Krysiaka, by ją pojął za żonę. Gdy j niej wrócił.
dał wczoraj.
!już Krysiakowa dała na zapowiedzi
A on, jak z nią mówił, to obiecywał
Krvsiakowa zabiła 4-letnią Kazię {właśnie Krysiakowa, a wówczas Ko- · złote góry, a jak z tamtą rozmawiał, to
Szkudlareli:. Wywabiła dziecko z domu, walska, dawała na zapowiedzi jak i na ' też jej pewnie różne cuda opowiadał.
obiecywała malej cukierki, ciągnęła ją wszystkie wydatki, związane z wese- i I tak trwało...
za rączkę przez pola i ugory koło wsi Iem) - już więc po .zapowiedziach, pan
Tak trwało dość długo.
Kały, między szosami Aleksandrowską majster i narzeczony oświadczył jej, ie
Tvmczasem Krysiakowa nie miała z
i Zgierska: a gdy już dziecko nabrało 1'ma dziecko nieślubne i ie żyje ze Szku· czego żyć.
.
do tej obcej nani zaufania, gdy usiadło dlarkową już od kilku lat.

Radio nam tata założył - po..
chwaJ.i.ła się mafa Kazia.
B .ed:na Kazia ni.e wiedziała, że t~
przechwałką sama na siebie wyrok
śmierci wydała.

Krysiakowa pow· ada, że j~ taka r<?Z
1>acz zdjęła, że już nie wiedz·ata co ste
jej na k<:lanach, na pieńku w gaiku o.~-1
I tutaj się rozchodzą zeznania Kry- . Od żonv ~ Ozorkowa wrócił Kry-}~ !lią dz~eie. Na :adjo dl~ k~~~anki ma,
szynow-ym
wtedy Kqrsiako~a za~tą ' siakowei i jej męża. Ona powiada, że siak corychle1 do kochanki do Mikota· •l Ja musz.: głod1.::m* ~andt•~\\ ac.
gnęła dookoła szyi ma~eustwu 1eJ włas- nie zgodziła się na to, żeby małą Kazię jowa pod Kochanówką. Tamta była
ny fartuszek i udusiła Ją.
Szkudlarek wziął ojciec na przyszłe kilkuletnią kochanką, a ta Jednodniową . Pon1 ewa~ Kr.ysna:k tpe chcia·~ _z
Wystarczy pół godziny! ~Y w ten mieszkanie w Ozorkowie. a on mówi, 1 ioną. Razem w chałupie Szkudlarko· n ą rozmaw1.ać,. "'.1 ęc K~ysiakowa P<Jinysposób ~~us1ć dziec~o. :qz1eci są bar- że się Krysiakowa zgodziła, ale tylko I wel było t 1 dzieci. Sześcioro Kryslaka. ś!ała, ie ~Jlep!eJ będzie gdy mała Kadzo wrazhwe na tak! nacisk na gardło, li-pozornie. Już nazajutrz po ślubie nie ' który był wdowcem, czworo Szkudlar- 1, ~ pojed~e z nią ~<? Ow.rk.o:"a. Wtedy
- oświadczył sądo-:1 lekarz.
chciała 0 niczem słyszeć.
Ikowej i jedno wspólne - mała Kazia. lUZ przylecą d? ~ ~J obo~e: 1 t~atka .
..
I dlatego ją Krysiak nazajutrz po ., „I tu domu nie miałem, i tam nie S~kudlarkow~ 1 01c1ec - JeJ mąz pra~.t>Sa,d doraźny winien dzm!ać odstra- ! ślubie opuścił.
miałem'' _ powiada przed sądem Kry- wity - Krysiak.
szająco na tych wszystkich, którzy I
Wiedział już przedtem, że z nią siak. Chociaż on nie wiele prawdy
•:
. ~dzieś, w gf~bl mózgu noszą się, z ~iy- ' życia nie SiJ1~clzi, ale się z nią c•żenił. !przed tym sądem mówił i jakby chciał
Szły sob:e razem przez pola ... I po~lą 0 zbrodm. I dlatego sąd dorazny ':\:e chciai qmszc:T.a.ć s\\·ej k11ch.rnk1 · swą żonę pod szubienicę zaprowadzić, tern, gdy dzjecko wsparto zmęcz1:mą
J~st zawsze taki ~urowy, ~la tego musi Szkudlarkowej, ale się z Kcwalsk~\ ·-iale to co mówił, że ani tu ani tam domu główkę o pi.erś · t~j k?b 1ety, coś ią tknę
się. ro.zprawa skm:iczyć .w ciągu je~neg~ Krysiakową ożenił... Taki już jest ten nie miał - to miał rację świętą..• I pew ło: „sama nie w·edztała, Jak to stę sta·
dma 1 ~latego wreszcie, na sam~J s~h 1 Krysiak.
nłe dla tego tak nie wiedział co ma Io: udusiła dziecko!
sądoweJ i na korytarzu w wielkim .
obić
**~
gmachu sądu jest tylu policjantów.
K
· k
d
r
·
· _
,
·
Krysikowa przyznała się do w!'ny.
Bagnety na karabinach lśnią suro- 1 rysia owa
nę zy
Po ldku prob~ch. K;y~~alko.w'a do-- Wyraziła skruchę. Nie umie powiedzieć
wośclą stall. I sprawiedliwość tego sąJ k d I .b t ?
.
I
szła
do P'r!ekonan1a, .ze :uz Jllęza. z po- co .,,; ... z n1'ą stało. Ale przec.:ez' zbrod..,;,..
d
d d ź
• t
t
·ak i l
a a eJ Y o ···
·
. wrotem me z<lobędlzi.e. Wtęc ządała
.,,."
.,_
. u,t ~ąku ora negoi Jis os ra l
Sla,
Dalej zaczęta się dla 1\rys!akowci riozwodu. Przecież, nie mówiąc 0 w'eI- test zbrodn · ą. I to zbrodnia okrutna.
1
1
Jes Ja ona z mna n ez omna.
dro~a dopr~wdy cierniowa. ~traci!a I.kim wstydzie, jakiego się naiadiła, jeszI dla tego prokurator żądał kary
• • • d
d •
11!ęz~, str~c1ła pracę w fabryce t po Ja- cze sporo grosza dolożyła do tego mat- śmierci.
D Zleje Je .n~ n1owe- krms c~as1e .straciła }ui nawet. prm"'.o żeństwa, na jede.ITT .dz'.e~. On był got6~ Adwokat Ulker, bron_iący Kry~iako1~0 pob.•erama zap?mog. A t~taJ Judzie na rozwód, ale JUZ z n:ą nawet mÓWlĆ ~ą z WYbC?ru: wskazał, ze pr~eci ez Kry
g O małzenstwa
się z meJ natrząsa.Ją. Że mby Jest taką nie chciat
s1akowa n1ę Jest morderczynią zwykłą.
Krysiakowa nie wygląda, jak osoba jednodniową żoną, że niby mąż z nią
Że dziafafa w stanie pod.niecenia. a m-00 złycry skłonnośc!~ch. Gdybyś1n~ ją nawet...joo ~i. nocy .nie ~hciał poto~tać. .
o
tata
że J?aWM I za~rocze~ia roz.t.ltnu. I że ta
spotkali w tramwaJU, ·czy na ultcy, I. czy aby JeJ z łózka me • wyrzucił?...
kob:eta tyle sJę nacierpiała, że można
gdyby zwróciła się do nas z pytaniem Ze przecież tu Szkudlarkowa jest wizałożył!.
sobie jakoś wytłumaczyć skąd się takie
Jakiemkolwiek - nikt nie pomyślalliy, : dać więcej wa.rta, skoro .do - niej wrócił„!
.
'
go strasznego czyn11 dopuśo'fa.
że ta kobieta jest niesympatyczna że I
Krysiakowa cierpiała długo. Nie
23 kwietnia na.pól pnyJe-chała, a na·
•:
lepiej się od niej odwrócić .. Przeciwnie: skarżyła .się nikomu, tylko jednej swo- pół, dla. os.:'lczędm1oścj, przyszła KrysiaKrysiakowa skazana została na bez.Krysiakowa jest raczej milej powierz- t jej sąsiadce opowiadała co ją boli.
kowa do Mikotaj.owa. Dow"adyWafa się terminowe ciężkie wiezienie. (g)
,:_'.,,.
''f
•
chowności. Zdjęcie przedstawia ją w b. \ •
-.,
".
'
nickorzystnem świetle...
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cleż Krysiakowa sama Jest matką„.
Aż skóra cierpnie, gdy się o jej zbro
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arzonyc

dni pomyśli...
Wił no, t9 ~a1a.
'
.
t d tó S I i r eId mana. Tw za1sciach,
••
1 me sp_rawa s u en w o ca
które miały • miejsce przy
1
1
Jak doszło do tego, że Krysiakowa
W dmu 3 czer~ca r. b. będzte ro~.- 1oskarzonych o to, że w listopadzie ze· prosektorJum unJwersytetu Stefana Ba·
popełniła tak straszną zbrodnię?
( patrywana w sądzie okręgowym w \\Il szłego roku przyjmowali czynny udział to.rego.
.
Dalecy jesteśmy, by Krysiakową tłu
Odpowiadać będą oskarżeni z art.
122
maczyć. Nie potrafimy JeJ nawet zrołt
b•ł
K. ~·
.
.
zumieć. Ąle można przynajmniej sprón~rzeczon~
.B~omć będzie oskarzonych adw. Rubować wmknąć w stan duszy tej ko1f
li
1f dmck1.
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sytuację.

Była to sytuacja

prawie

rozpacz-

!iwa.
Po wielu trudach, po zabiegach i
kosztach udało się 43-IetnJej wdowie Ko

w
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•

-~·
.

.........4

m~iaURO~~lat~od ch:!i~: B~POT~c~V.

przechodzą oz:ęste trudfto4cll i kłopoty, żyde ich

będzie

pracowiite. posia.d.a.ją wrooroną intel:.gencję, przez i.ni!Jrygi będą rezech<:dz.tć częide ro~l>a-

..

::kfaaJ:~: f~~·eb:d~ys~; !?:r::Y~ ;i!m~:;;h
lub na dobrem staaio~.sku. aęd,ą mitć wielu nile_
przyiae'.<>ł i wrogów, lecz zawsze kh zwyciężą.,

®ięki ozemu d-0jdą d.-> pożąda.nego celu. Ni.em:
wya.da.ią w smutek i często miechęcajl\ e:ę do ży.

da, a prze.z cierpl'rwość wywalczą >0bie dobrobyt
i zabezpieczą się n.a przy-szt-ość. \VI rcdzimic eą
mle w~d.r.ani i k01..ha.ni a w pożyciu małżeliskiem
v<>m'•mo intryg i niez.ro.zum1eni.a swoich charakte.
rów życ".e ich będzie możliwe i w dostatku. Po_
wiin.ni mieć więcej wiary et-o eie.b.ie i nad~ei na
przysz:łośc,
nie zrażać się chw'fowymi n.'..epowodzeni-ami i n.ie ulegać wpływom otoczenia.

wpływem BYKA - powinni
wy&trz;egać się prz:ebywania w wi~Dt.nej mie~cowot.cl, gdyt a.kłonni są do reumaityzmu i nenwky
Urodzeni pod

·

Krwawa tragedja miłosna w SierakowiCach

·
Odynla, 19 maJa.
W Sierakowicach rozegrała się krwawa tragedja. P. Walerian Moś nauczyciel
szkoły powszechnej miał narzeczoną p.
Greszewską.
Gdy pewnego dnia Greszewska oświadczyła katęgorycznie, iż
kocha innego i zrywa z nim Moś dobył
rewolweru i strzelił do niej dwukrotnie.
Nieszczęśliwa padła bez przytom.nogci na ziemię.

Komornik
zasłabł

Nauczyciel w przystępie
rozpaczy
chciał popełnić samob6jstwo, ojciec oiiary w porę jednak wyrwał mu rewol·
wer.
Moś wówczas zbiegł wkrótce jednak
ujęła go policja.
Stan p. Greszewskiej jest eiętki, le·
karze jednak nie trac~ nadziei ocalenia
tycia.
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Poznati, 19 maja.
serca.
Mimo energicznych dochodzeń poDla urod~11ych 91 maja s~ęśliwy miesiąc ticji do tej pory nie ujawniono spraw·
liisf.e,pe.d, daity din:ia 9, .t2, 15. kolor fio-lctowy z
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Ciężka .k atastrofa
samochodowa

(
Ht) bDwaj pro~esorzy uniwersytetu
r. er st i dr. Miller, którzy wracali z
uroczystości uniwersytetu w Munster
ulegli cięższemu wypadkowi samocho~
dowemu. Samochód, który prowadzony
h.Ył przez córkę pro~. Herbsta, zderzył
się z samochodem ciężarowym. Skutkł
tego zderzenia były katastrofalne. Sad

:r~ł~~il~~o~~~y
~6~~.~a~rcl~~~~~·tle~b~
sta odnlesh clęzkte rany.
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Poznali, 19 mafa.
czasie rozprawy Rutkowski nag e
•
Komornik sądowy Rutkowski, .zam. stał boleści żołądkowych I zemdlał.
przy ul. Sniadeckich popełnił swego cza
Rozprawę przerwano. Przybyłe posu większe nadużycia. Sąd skazał go gotowie 5.5-55 odwiozło Rutkowskiego
na kilka lat więzienia~
do szpitala miejskiego. Stan komornika
n
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n.Ut owski .meza owo ony z wyro u IJes
ar zo Cięz t.
.
odwołał się do sądu apelacyjnego, któPrzyczyny choroby nanzłe nie ustary wczoraj rozpatrywał tę sprawę. w łono.
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pro!e.kt1~, 5) po&ialł u ~ekeie, 6) iiel[orp:rll!Cje or.
gnr.za.cy1111, 7) wolne WD.i~.
C~lem S1Zernego z:ai.ID.teresowami~. Zp.rz~d ~1>ła
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·

z tą sprawą pewnęgo urzędnika .na
dworcu w Zbąszyniu. Może to aresz·
towanle przyczyni się nareszcie do wy._,,,,„;
f
~a ogół naue?;yetelstwa podz1dru1ącego iide,.
.... .,._....a a ery.
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Klops fest zalany. Nie może utrzymać się na
nogach. Wszystko kręci się dokoła. Klops sięga
po kapelusz, zamicrzaJąc już opuścić bar.
- Alet, człowieku I - powiada doń przyJacięl. :.._ Nie możesz przecież w tym stanie udać
się pieszo do domu!."
Klol>S patrzy na nich zdumiony I odpowiada:
- I(," kto mó-mówl, że pieszo?." Przecie
mól ro-ro-rower czeka na ulicy-

Nonn Slleare1

adro:żyz

N~jbardziej' ucierpią

Dlaczego

calowac •••

y·wLodzi

z tPgo powodu· robotnicy i pracownicy

cen · artykułów
pierwszej potrzeby

nastąpiła zwyżka

*

ł.ódź, 19 m·aja. się do jednego z członków komisji cen-! musiaf oby to nastąpić dopiero w końcu
(i) W ostatnich dniach nastąpiła w nikowej, który udzielił wycz erpujących . czerwca lub na początku lipca, a nje
Nudna lekc!a polskiego w ósmeJ klasie żeńobecnie.
skiego glmnazJum. Nauczyciel monotonnym gło- todzi dość znaczna podwyżka cen ar- ' informacyj w sprawie drożyzny.
Nie ulega wątpliwości, że gdyby nie
- Pewna zwyżka c·en - komunikusem odczytuJe urywki z Jakiegoś smętnego poe- tykułów pierwszej potrzeby. Po pod-I
matu. Nagle podnosi głowę I widzi, że Jedna z wyżce cen mięsa i chleba, nastąpił zko- je nasz informator - notowana jest rok zdrożało mięso i nie zdrożał chleb, nie
j lei wzrost cen jarzyn, kartofli, nabiału rocznie o tej porze. Wypływa to stąd, · podniosłyby się również ceny lrinych
uczenie drzemie spokoJnle na ławce.
Nauczyciel zrywa się rozwścieczony I krzy- i t. d. Oczywi ś cie ta fala drożyzny, acz że zwykle na wiosnę na wyczerpaniu artykułów. Trudno w tej chwili winić
narazie niewielka, musi się poważnie· już są wszystkie produkty rolne: pasza tych, którzy przyczynili się do tej droczy:
. - To Jest niedopuszczalne, panno Rzadkie- odbić na budżetach robotniczych i pra- dla· bydła, z1emniaki, mąka i t. d. Oczy- żyzny, ale bądź co bądź pierwszy krok
wtczówna!„ Pani może sobie spać u kogo pani cowniczycb, które i tak są bardzo po- 1 wiście musi to siłą rzeczy spowodo- : w tym kierunku uczynił magistrat. któważnie uszczuplone, przez wszelkiego wać wzrost cen mięsa i chleba, a to już ry zbyt 11ohopnie zgodził się na zmianę
chce - tylko nie u mnie!rodzaju redukcje i zniżki płac, będące' pociąga za sobą wzrost cen innych ar- cennika.
O ile sobie przypomnimy, już w ubie
· W pewnem towarzystwie rozmawiano na te- konsekwencją panującego obecnie kry- tykułów.
Chodzi tylko o to, że w roku bieżą- głym roku nastąpił taki wypadek, gdy
mat "głośnego pr~esu o morderstwo przyczem zysu. I z tych względów sprawa postę-1
wszyscy niemal zgodz.ill się z tern, Że oskarżo- pującej drożyzny jest powszechnym te- , cym zwyżka cen nie powinna była być rzeźnicy domagali się zwyżki cen.
!matem rozmów w rodzinach robotni- · tak duża Jak obecnie. W rok:u ubiegłym Wówczas sprawa ta została potraktony fest winny.
bowiem mielfśn1y zupełnie dobry uro- wana zupełnie inaczej. Przeprowadzono
- Dziś wogóle niema niewinnych Judzi„. - ków i pracowników umysłowych.
„:Express" pragnąc interesującą tę dzaj i jeśli wyczerpanie starych zapa- · dokładną kalkulację, magistrat nawet
wtrącił ktoś.
sprawę zbadać najdokładniej, zwrócił sów mogfoby zaważyć na cenach - \ wy~nac;Zył .spe~łalną komisję •. któ;a za·
: - Jakto?1
kupiła zy w1ec t dokonała obhczen, rze.
- Czy Jest u nas człowiek, któryby nie br{
źnicy łódzcy ogłosili kilkudniowy strajk
·
winlen za podatki?."
u~dro-,1· 1/i:.bfo1m1'- na znak protestu, a mimo to ceny zo(J'&.gii~f.a {,~n
811/ '71,w.lfliłL•• !stafy utrzymane.
~
•111
~
11.;wl'
U
Szef zwraca się do swego pracownika:
- Panie Mayer pan nosi okropny kapelusz„. Nos~Qpiq redukt:Je cen hoielowgcb I .B~orac po~ uwa.gę. że za~obki micszPan go musi zmienić.• To iest Jakieś staromodne llllllłeftSJ-OIRHDJłOW•lllCh j Opla• ZO lecz 0 - ' ,kancow ł.odz1 zm.me1szyły Się~ bardzo
Be 1i"nacznym . st?pmu, ~1e nalezało tak
e
.
"'!'.9
I..,
pudło.„
szybko zm1emać cenmka, gdyż trzeba
między
Podwyżk a oen paszportów zaKfam.icz- · ,LmdizLe wyjeżdża!.; za g rani·cę
- Owszem - zgadza si~ pracownik. - · Sta-J
rze- byt? się liczyć z, tern, ie wywofa to falę
ry to lest." Ale nic dziwnego: --- la go kupi- nyich di0 400 zitotych ock ibrafa wszy.s'llld m i111nemi z tego wz.ględu , że utarło si,ę p1
1
drozyzny - konczy nasz mformator.
Iem wtedy, gdy otrzymałem ostatnią podwyżkę chęć dio w yjaz,dlu 'Za.g ranicę. P.od•cza3 ~q!y konani•e, iponi·e·kąd :noż.e ! s łusznie.
w ulJi,eg!ym mi1es ią· ou w b~urach star·ostw że w uzdrowiskach polsłdcll jest drof{o.
·
pensJI.„
grodEtld·ch two-rzyily się ogornki refleiktan- i Komisje uz,d,rowi&kowe om.z w ł aściciiele
W pewnem mieście włoskiem wybudowano 1tów na pa-s.z1po rty za.grami'.·:;z·n1e i trzielba biy-- pensjonatów w palski·cłt uzdrnwi·s.kac.h zatnni1emante i " t a-1
nowy most. Przed oddaniem go do ułytku pu· 1~.o sję uc'.·21:rnć do tai:dch środlków, jaik wy'- ' truell'zq.ją spr·ostować
b.l{cinoścl zachodziła konlecznoś~ wypróbowa- da:waniie n umenków, d1ziś-pocze>ka·ln.i1e są . powiadają w tym roku
zna_czna, o.bniżkr; cen.
prawie uste
'
nla Jego wytrzymałości.
„ Proje!ktowana jest og-6l11a zniżka cen w '
·~ „ · · p · • ·
.
Redaktor miejscowego pisma, usposobionego
Ntc d!zn'-;r.iego - 400 z~otych ! to .dzis uz.dirowic;kach polskk h w granicach od
nieprzychylnie wobec panuJącego reżvmu,
1
11dziellł n:istępuJącef rady:
1s ~ma, z ~ t ar~ nawet ~ wdiz.1.e P?s.1 a d_aJący 10 do 15 -pmccnt w stosun1ku d·o cen z.e- ~alety przeprowadzić przez most wł~k- meco gotowk1, mus zą się powazrne liczyć, szł oro:;znych. Nastąpią wi·ęc :redllikcje
11
FI
Czy;nniki rzą1dowe, uista..lając taik wy- opłat za lecz1eni·e w nzd.rowis:k ach. redukszy . oddział faszystów. Jeśli sle nie załamanie,
norvo en.iio;:llfl"o fr a nius•
, s1oką cenę paszp.ortów zagranf.cz1nych mlt"" cje opfat hotelowych, pensjonatowych itp.
to dobrzeftleeo eftu! 1 u
~ A Je~lł się załamanie? - zapytał ktoś. siafy wziąć pod uwagę wywóz nasz•ej wa- j . Oczy_w·iści•e, ie zair.10'\Vi•edź zniżki cen
··.
.
f
(I ) N
!tuty eto obcych krajów. Ten ,;eksr,J•ort z.fo- w uzdmwiskach polskich p1rz~rsporzy im
- to Jeszcze lepie!!tówEi'.c" byt ba-rd1zo si'1n•ie •T-1)ZWiniięty, o 1znact:n!1e większą ilość gości, niż w la- ekra~u ka łirm~mencie fra~cudskief?1°
u aza a się no.wa gwiaz a ~
tach ubi.egłych.
1czem św iaid czą odpowied:nie cyfry. K~cci«:
FLORELLE
---:mowa
ealiT
z.
już
łfas.fo obniż,~i ce1n zosta·to
W aiffe·siie 1929-3q .zaiz.nci:czyl się
· .
•.
.
zowane w Krynicy i w Za!wpanem.
odpływ 160 m1l1onów zlotyc!z
Zwtązeik właścicieli uz drowisk zapo· r • Jest to mfodzmtka pa~1en~czka. mez tytul•u wyjazid1ów zagraniicę, w rakll
TEATR MIE~SKI,
WY T P
w 8 . ~ Y JE~ZEGO L~szczviqsKIEGO, u1bLegtym 'Zaś z t ego same.go tytU1fu wY· 1wiada red1u:kcję cen we wsz ystkich bez bteskoob, blondynka, sw1etme wyo;porsoosac;Jneftkt~~dJr-Ve;~~~~ła 3°i:!1? N':r!,~;ytu , wLezi·o.no ni1e.nmi•ej niż 100 mHjonów zlo- wyjątku uz.dirowrskach i stacjach klima- \ t~.w~na, zgr~lbna, ładna i. utalentowa~a_.
Nie Jest .d~bJutc~ntką, gdyz odd~wna JUZ
tycznych.
·
SZitu.~a ta jl?'st wybomą s·aiyr;\ n.i obecne ~to. 1tych.
występu]e W f!lmach francuskich, lecz
sunkt we Fra'lllcii d.z.'.ęki p-iikanterji swego temadotychczas nie zwracano na uią specjalt.u ~na·!~ł~ w 'o/~rsz.awie, re~o·r<low~ powo:cl_.zen.i.e.
nej uwagi. Nazwiska jej nie wymieniaNa 1wazme)'SJZ:ą 1e1 '.1'bra.kcią 1elit udz::-ał świetnego
.
d . k
f'
~rtysty waireiz:a.w.s.k1ego Jeorz:ego Le&z:cz:yński-ego
no na ~ l~ZU,. g YZ re~wata zazwycznJ
61> ee
~ ~
.
,dóry kreować będzie rolę P'°'P :sową. Reżyserj~
małe rolki. Pierwszą większą rolę otrzy
K
k"
. W
k
PROGRAM ROZGlOSNI ŁODZKIEJ
H. S:detyńs:k.iiego. Pocz:ątek o godz:. 8.30 wiec.z:.
wk Y onan:"tU 1· aJ~.sz:.al\WIT :•ego W wa.rfatu Smr:r. mata w cudownym filmie Pabsta
,,POLSKIEGO RADJA".
.
••
.
O
oweg.o I SO' nsto.w. . r. z: .wy.
TEATR KAMERALNY.
~· .perad zba. ttrzty. grosze : t t
w•
d k l
l8.SO-l 9 l5: Rkoz:maikfośoi.
CZWARTEK, dnia 19 maja 1932 r.
Dziś w cz:wairtek i w sobotę komedja B. WiiaSCIWY e JU eJ uroczeJ ar ys 19.15-19.30: s r;i;yn a poczfowa fó z a-COTf'Snaweria „Popro-s-tu truteń" z: Wł. Graibowskim w
pon.dencję bież. omówi red. Jan Piotrowski. ki odbył- się w music - hallu paryskim,
11.45-11:55: Cod.z.lenny Pr.z:egląd Prru;y Poihkiei.
ro.Ji po.p-i.sowej,
19.30-~9.45: Ka.!e:itd~yk filmowy, repe;tuw. te., gdzie występowała w roku 1918 jako
Tr. z: W.wy.
W piątek w:•e.cz.e>rem po cenach znacmie mi_
.~<trow, o.dcz:ytame proglC.llllu na dzl! eń nast. skromna tancerka Śpiewała wdzi " e
żo.nych i w nJ.edzielę o 5-ej po połuctn.i.u frywolna 11.58--12.10: Sygna,ł cz:a.su z: WaTnawy. hej'llał
ęczn
·
·, .
. .
.
l kom. faby Pri;i;em. Hainidl. w Le.du·.
z: W i eży MaJriacki.ej w Kraikowite odc.z:ytan.ie
'
„Oma.I nie noc poślubna".
19.45-20.00: Pra.sowy D;i;i.ennllk Radiowy r. W-wy p10senk1 I grata rolki rozstrzepotanych
.
prngraJ11u na dz:ień bicżą.cy.
2-0.0()...;20.15: Felieton p. t. ,Dus:i:a okrętu" _!dziewcząt. Dopiero w Berlinie zwróci?
12.10-12.35: Plyty gramofonowe.
TEATR POPULARNY (Ogrodowa 18).
In.a. n.iąd uw. agętóreżyserJ P,abst i powierzył
• Dz:ii!i.aj w cz.wariti!-k o godz. 8 m-iin, 15 wicci:. 12.35-14.00: Sz:iko.Jr!y Poranek Symf·ook:my z . wygł, _P•• _Jim Po1ker. Tr, z W.wy. .
k
k
M k I k.k
20.15-213
Wy.k-0a1awcy:
W'ansz:.awsklej.
mlhairm'°11i'i
.,Bue.ne>s Aiires'', sz:tuka w 3 a.ktach Maren®a. Rep R. ;,. d uzy a e . a. w . wy' OTlll:Jll wr . JeJ Je ną z g wnyc 1 rol w swej OpeBron.:isładyr.
po.d
rnharmoJJ·kz.na
tra
Orkie&
ż yserja :K. Tata-rki.ewi.~za. Biilety w ceni·e od SO
"
r. z ar-. rze"
. · po dyr, J. Ozi!lluńskiego.
.wa W·0>lf1Sla.la, Ed""a•rd Bender (bss), Bole~mszy do 1 zł. 60 gr, do nabyciia w kasie Teatru
CZO·
się
stała
Florelle
czasu
tego
Od
je_
„Barbara
t.
p,
Słuchow~sko
2t".3;z:a;;io:
(aikonnp.).
Ur&tei.n
Ludwiik
i
(rort.)
Koo
sław
od god.z:. 11 do 2 i od 5 clio 9 wiecz,
Gaisz.tołd.owa żona" - Ma.gnusz:ew. łową gwiazdą francuskiego ekranu.
6llCz:.e
Słowo w~lępne wypowie P •. Ta.deusz: Mayz..
••••••••••••••••skiego.
ner. W program.i.e utwory Chop.Jn.a i Mo- 22.20-22.30:
Doda.tek qo Pra.s. D:z::enn.i.ka R111di.
ruu.sz:iki.
i kom. meteorolog. Tr. z: W.wy.
14.00-15.25: Pr;i;enY'a.
22.30-.'M.OQ: Muz:vka ~aneczna z WarSiZJawy.
15.25-15.45: Od,cz:yt z: W.wy.
15.50-16.15: Pro.gr3J!Il dla dz::.ec.i,
1. Feljefo.n p. t, ,,Sy.z:yfowe pra.:e„ - że.
I•
AUDYCJE ZAGRANICZNE.
tarczą automatyczną
rom.i;k.i.e.go.
2. Feljeloo pióra B. Hertza p. ł. , MU!tn: i 17.10. BERLIN. . Redtal s.krzypCOwY · każdy otrz:yma bezpłatnie. Na ko1S<zta przesytki
Tr. z W.wy.
ucz:eń".
przoduje .
na<leśliJcie 5o grc.szy z:.naczkami pocz:towen i.
Sterana f renkia:
16.20-16.40: Le:kc.j-a język.a f.ranousikruego. Tr.
Adres: WARSZAWA, skrytka po1.ztowa 379.
sy_mfokoncertu
Tr,
PRAGA
20,05.
Wonszawy.
z
w wyborze programów
Maria Bicz. .
niczn,ego z Sali Smetany.
16.40-17.10: Płyty gramofon,;)we z W.wy.
17.10-17.35: ,,S al!ld·mn11e::iskie" - . wygł. dr. Ale_ 20·15. BERLIN. Tr. konc-e1rtu svmf.onicz- • • • • • • • • • • • • • I I I
ksain.der Part.kowi;ki. Tr: z W.wy,
nego z filharmonH Berlińskiej,
17.35-18.50: Popo>htdn6wy kon.cer.t ka.mera.lny w
, . zapowiadamy film p. t.
im
20.30.
NatoineHansaFl!!Cht
e" - raidjofillm „rne
Krea·sLANGENBERG.
.
.
ka.
Na.pisz: imię, rok i datę urodzenia _ otrzy21.00. ~EDJOLAN. „Mefisto" - ope_ma~ bez:płatnie próbną analiz:ę ok reslaiącą kim
ra Bmta.
21.55. LONDYN REGION AL. „Zmierzch ' jesteś, ~im być. możesz i jak masz postępować,
bórgów" - c:pera Wa·gne.ra (akt 3) .1 abv ?~11~nąć mepowo<lzeń Na kooi:~a przesy•ki
i•nadesh1c1e 1 złoty, mozna z:nacz:kam1 poczloweC
k' ·
'J
W rolach gł.: Joan Crawford, Clark Gable.
T r. Z O pery K1ro ews IeJ W ovent mi. Adres: WARSZAV/ A, skt:'yt.ka. poczt·owa 379.
.
Maria Bicz.
Garden.
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ChC\!sz mnie · obrazić, czy co? marginesie będę mógł zająć się i tw:o- pana z czarnemi wąsikami i szerokieml
Mn'e sta·rego towarzysza -broni? Za- ją sprawą ...... Bądź łask.aw i pokaż mi ramionami? ·
~ Owszem - odparł służbiście loNa ~eans sni~ytv~tvczny. urzadzonv interesuje slę tą sprawą ze wzglę!fu na fotografję swej małżonki.
r::~.z p~~~~~~i ~i;!1,11i!~~e 1 ~;1(~~zapr~io~J~~l~I~ samego cjebi,e, a nie d}a Jdlku Jakkhś I Baron de S!u~m W}'dobył z P?rtfelu kajczyk - był tu, ale przed chwilą
Mary w towarzystwie -;trvia „weito Steń tam banknotow, które i tak n e zagrze- podob znę sweJ zony i wręczyl Ją Pe- wyszedł!
- Dokąd?
skiego i eleirnncki młodv arichitekt Stani ją gługo miejsca w mojej kięszeni„.„. troniowi.
- Nie wiem! Wziął ·futro i kapeDetektyW Petroń przyjrzal s!ę jej
sł~w ~arski.. Podczas seansu ukazała "ie 1 Wprawdzi.e zajęty jestem tera:t imną
· Jusz
·
t
·
·
·t
·
.
f
· · ·
Ma .' wazmeJszą
- „Marv.
<>zeocac:
z1awa.potem
taJemmcza
„..
a erą a m1anow cie US!' U!Ję z zain eresowaniem.
uslvszano szamota
n:!.'„" Wkrótce
Petroń porwawszy z garderoby swój
Oczy agenta przymruiyly się„.....
nie tak. iż zdenerwowanv tern Stanisław wykryć tajemn:czy Związek Ni.ewkiziaI
płaszcz, zbiegł pospiesznie na dół..
nai.tle zaoalil światło elektrvczne. Krzeslc nego Plomi·en a, myślę jednak ie na
Wiedział, że brama jest zamknięta,
'
na którem <>iedziala Marv. stało ouo;te.
spodziewał si„ wi"'c . .ie . może spotka
obok czerniła sie. nrzvkrvta c7.arnvm pia
v
v
szczem. postać profe„ora. Młndv architek
jeszcze na dole tajemniczego bruneta,
Rozdział pięćdziesiąty
iednvm ~knk ' em znalazł .;ie koło niel!'o
ewentualnie, że będzie mógł zdaleka
i potrą5nąl nim morno. Trup człowieka w
.~ _ po„r~oQ.'-u pójść jego śladem.
1r:.ę
.
cz1m1vm płaszczu runął bezwładnie na zie· w
~·'
& _.,
;io,
•IV
pokoiu!
było wkrvminalnej
i\\ary nieoolicii
mle.Komisarz
pomy l'łI . się
Niestety, p etron•
Wattson .Z,.1"
swoich rachubach.
przybywsz:v na miej<;ce zbrodni ściagnąl
Mimo przenikliwego. zin:ma, dozor~a
Peroń z wrodzonym sobie sprytem · porci·e Hamburskim wśród tragarzy?...
z twarz:v trupa płaszcz i przekon a ł sie z
· ·
k
·
ł
N
f"?
S
k'
d
1
b
N
·
d
I
'
d
·
'
'
Stonclli.
prof.
to
był
nie
że
erażeniem.
prz
ot uIo~y w1~ lk 1.m . baran1m
am1en1cy
,
aw1e
a
lecz agent delegowany przez poli·ię na wz1ą 1 się o s e zenia baronowej de a a u wars im w o Jl „.
I Sturm. Ale sprytna kob'. eta, podsłu- oskarżonych w Warszawie?„.- gdzie? kożuchem, siedział w sieni, azebv nac.
seans. · ·
Wreszcie stryj zaginione i Steń ski otrzy-. cha wszy przypadkowo strzęp rozmo- 1- dręczyło go pytanie i kręciły się I tychmiast otworzyć bramę wychodzącemu detektywowi.
muie list podpisanv prz.ez „Zwi ązek Nie- ' wy t·elefonicznej, jaką mąż jej prawa- zawrotnym wirem wspomnienia. .
Widocznie również pospies. znie. otwoLecz niestety, nie mógł sobie o.dpoPłom i enia" z żądanieem. aże- iził z detektywem, zrozumiała, że 1'est
·
widzialnego
by ów lako okup za Mary do załączon e
.
ją podejrzanemu osobn 1kow 1.
rzył
pytanie.
natarczywe
to
na
wiedzieć
kasetki włożył sume 1.so tysięcy i zdepr .Jedzona i miała się odtąd na baczności
Detektyw, który tyle razy przekhCelem wciągnięcia niewiernej iony j' Petroń postanowił przyjrzeć się nienowa! ja. potem w dolnym wylocie rnn ~
nał opi eszałość i lenistwo · zaspa. łych
deszczriwej w jego domu od stron:v ogrodu w zasadzkę, mąż nie zawahał s'. ę nawet znajomemu zupełnie zbliska..
·
Petroń, de
i deteKtvw
Watson
Komisarz
gluchych na dzwomente noc
dozorców,
i
do
podszedł
ruchem
l<tórych szantażowany zwrócił się 0 po· wyjechać na trzy dni, sądził bowiem. I Zdecydowanym
· moc, postanawiają wcii:ignąć bandytów w że ośmi eli to Irmę do pójścia na nową stołu, gdzi·e · grupka panów grała w nych wycieczkowiczów, tym razem
gorliwość cerbera.
przeklął zbytnią
I „dziewiątkę"'.
nocną wycieczkę.
·
·
zas::id~kę.
0
ptaszek wymknął ·
śledzony
której
dzięki
Peka1ty.
wła~nie
rozdawał
Brunet
wi~~oż~~~i:!e. k;;:~~Ja. zz:~;~];~f~~z':z ~~; • Jednakowoż baronowa nle połknęła
·
troń wyciągnął po nie ręcę, a rozdający mu się z ręki.
·
noc na wystanntków związku Niewidzia1- 1 tego haczyka.
- A nie wiecie w którą stronę udał
.Miast pójść do klubu czy salonu rzucił mu je machinalnie.
nego Plamienia. Ody· rano pra„ncli pienia.- Jeszcze jedna - powiedział Pe- się ten pan, któr wyszedł przedemną?
dze wvia~ z :y1my. ok_azało się_ że znikły 1 gry, spędziła przykładnie dwa p1erwsze
.
..
~
~ zapytał stróża.. . .
. wjeczo.ty w domu, ~ a t-ri-efi. niedzielny 'troó. _!:... „ Bank!
one w ta!~iczv spospb... - •
Ten poskrobał się w głow~.nljl " 011
Przyglądnął się kartom
W kna ipie Pcd Kometą czeka czerwon.i na łoni e rodziny u ciotki swego mał-1
.1.
M
·
·
•
b.
h
.
.
• .
·- .
·
·.
. .
'
. k
Hanka na swego kochanka Antka.
- N1e panie . r~ . 10. me WLem .- Ot-e
-: Wystarczy, sobie! (miał os; em).
. . .. .
Antek nie długo popasa! Pod Kometa.. zon a. • . ·. .
Ma!y krePY_ m~żc~yzna powia~at;iia go, że - J?~!ron i. Jego ppmocntk. stracili wi~ 1 Nieznajomy wydągnąl z taiji drugą w v+a'YP• a moze 1. W 1,l~~'~„ 1 ,1$~~. \Jgo
.
·
Zw i ązek N1c,y i dz1alneg~ Plom1ema w~ywa naprozno kilka dnt, spędzonych na . da:. · kartę i rzucił ją wraz z pierwszą na tam wie.
Petroń, rzuciwszy bardzo nicprzy.
go na zehrame. Zebranie .to ?dbywa się w remnych czatach, baronowa zaś, po tól.
d a d res~m zdu •
· · k S
ł
h
.
. 'd .
na przedmieściu.
domku
malvm
zwoitą propozycJę p~
- Mam dziewiątkę!
wre· przyiez zie męza ~ac owywa a się ta i
kotarv przemówi!
i.testej
Z poza
0
Petroń wpłacił do banku dwieście tl}ionego c~rbe.ra, wy~ieg.ł na ulicę. Ale
szcie niewidzialn:v „orezes" dziekui~c swv!n prowo!(~cyjnie trim:nfująco, ie ·.~i, mj,_ podw!ad~vm. za dotvchc~asowa d_z1atalnosć ma sweJ wrodzoneJ dyplomaCJI prze- złotych 'Z mocnem postanowieniem ie j niestety nie uJrzał JUZ mkogo.
Ul'
. · . '
. . grał qstroznieJ;
. JUZ
· b.ędz1°e.
m~trukcv1.
nowvchdeoszedl
t udziP.l::i•ac
.„_
·:· Tylko
.
. ;ca b Ył a zupe tn'ie ·pusta
„ urm. dosz.e dł ~·dtąd
do wniosku. h0 Iow~ ta 1· b. aron de St
Dedeklvw imPetroń
A meznaJomy rzucił kartę Jego są- gdztes, zdaleka, na s~ręc1e mi~n~ło J,,,
te shzynka z pieniędzmi, złożona w r}'n- do '\V~ 1 osku, ze Iqna musiała się dóro-1
szcze czerwone światło zn 1 kaJącego
nie. z0stała wyłowiona z dachu, przy polllo- zum:ec, ii nastawiono na nią pułapkę, I siadowi
?
·
'd
il
N.
którą nie wpadla
w
i' magnesu.
linki więc
cy Odv
. .
.
au t a.
a e pan I zie· „.
.
,
·
.
.
po raz wtóry Zwf a.zek NiePetroń. zacisnął p~ę~ct.
brzmiei
akcent
aczkolwiek
znów,
I
poktPetron
tern
o
Pow1adorn1ony
Steńod
się
g~
doma
płomienia"
wid7.!a.lnego
- Zwiał mi hultaJ Jeden! Ale udato
nie głosu były jakoś dziwnie nieznane
skiego złożenia okupu w tern samem miej- wal głową.
- Zwierzyn~, .którą ścig.~my, Jest' detektyw przysiągłby, że słyszał już mu się to poraz osta!ni!! Już ja go doscu. Petroń zaczaia się wr:iz z komisarzem
. d . t . . stanowozo bardzie] chytra, niz to przy- kiedyś głos o podobnem kolorycie . stanę w swoje łapy i spenetruJe dobrze
WaNttso1nemkna dach_u.
·
·
··
· · ·
·
·
· ·
M
t
age u aza 1a się na 1nawę zi aiemm.
.
am "Yr.az~m~, ze n~- I N1eznaJomy wygrał znowu. W1docz- kto zacz!
cza postać. która na widok zasadzki rzuca puszcza e~.
Następnego dma przed połudmem
się do ucieczki. Rozpoczyna się dramatycz- straszono Ją zawczesn1e 1 metatwo Ją nie szczęście służyło mu.
Podwoiłem swą stawkę cztero-1 zadzwonił telefon w mieszkaniu baro. będzie teraz zapędzić w nowe sidła.
.
ny po~cig.
h k
.
krotnie - . ściągam bank! - oświadczył nostwa. .
I zmienił ,ta:kt:y~ę.
na 1t:K~k~;;~~~b~~~~Tactn~ilispr;:c~ n;:za~j;
PokoJówka podry10sła, stuc aw ę.
Przestał sle.dztc . bar?nową.. a po- wówczas brunet i, zgarnąwszy kupkę
Jegeo kase.
- Tu mieszkame panst-~va baronów
?oJ-:zas po~~lgu po dachach ranior;y zo- ; czął wał,ęsać się po salonach .1 do.~ach ·1pieniędzy ze stołu, zwrócił się do Pede Sturm. Kto przy aparacie?
staie kula komis~ rza Antek. Rannego, kt?- gry, gdzie wedle zebranych relacp, gra tronia
- Tu magazyn obuwia.„ Pani bara
ry lku~zeddt pRoślcl~~u opatrMzykl l samalrvktan1nl sował tajemniczy kochanek baronowej. I - .A moz' e teraz pan "echce trzy
· z
·
•
"'
• •
· h pr ÓzneJ
· PO k'lk
W re~zcie,
owa
s o ur,pijaczki
a a starej
o inson,
ow r.ukrytej
zau
1. U d~tac
sk omum'k owa ć się
,nam
nowa poleciła
mać ba'.nk?
piwnicy
w dolirze
_ Owszem _ oświadczył detektyw nią w sprawie yowych balowych panMaciejowei. Tu znajdu je .~ie_ również Marv. włóczęgi, natk~_ął się w Jednym z salo-j
.
·
Ant~k: . przvszi;dlszy do s1eb1e. spogląda po- nów gry na d~entel~ena, ~t?rego w~- kładąc sto złotych na stół _ trzymam tofelków.
Zkolei do telefonu podeszła Irma.
gląd zgadzał się naJzupełn1eJ z rysop1- bank'
I
u
ś .
żądpll\\ ie rya piekna P_a nn~.
S ·
·
b 'k
k'
ewne1 nocy rz11c:11 się na p1ącą. mary
tmm„.
- tt~Ilo, tu baronowa de
I p.oczął rozdawać karty.
sem pasz~ 1wane~o 0:10 m a.
.
zdołal:t się. jednak obr~n!ć.
Przegrywając i wygrywając, Jak to Kto prosi?
'?' oszk.lonych
stoJąc
P~tron,
W czasie szamotania zsunęły s1e ban- J
Daleki głos odpowiedział:
zwykle bywa przy dziewiątce" zaję
daże z dawny~h ran Ant~a. t11k, że trzeba drzwiach, obserwował go bacznie.
-:-- Maga~yn obu:via„ A. w~aściwie
~(z~ł ~~~~~:0~zić dr. Rolhsona. który opa- . Byt. to brunet o czarnych wą;Si~ach ty niby grą Petroń u~łyszał, jak -~ pew:
Wrcsz~ie ziawil s!e w piwnicy z~mas~o- 1 pr~w1e. brunatnej, cerze południ~wc~· 1nej chwili nieznajomy zwrócił się do to J'!-, poznaJ~sz. mme? Chciał~m zako~any mę?.czyzna. ktory wyprowadził uw1e- Brwi miał hebanowa-czarne, ~z1~m~ I stoJ·ącego za nim pana z zapytaniem mumkować c1, ze ten sam szpicel. któ· b'I~,
· na cie
· ł SH~
· k 1ś przyc~aJa
· ne ·1 ł w1· 'sk1em1 . czy nie zecbciałby zająć na chwile jego' ry.·czas Ja
t t ··
z1oną r:a wolność
Zw i.ązek · Nie,~ldzialne go Płomienia Jest kon ras UJąc~ z Jas m s 0 an
zaskoczony, ponieważ nie wie, kim był ten o~zyma; I Jeszc~e jedna ~ec~a:, ~tóreJ miejsce, ponieważ on chciałby przejść d.z1ś w no.cy w sal~n!e gry przyc~epił
się do mme. Zauwazyłem natychmiast,
mes~osob był!> nie zau~azyć. n~sty- na filiżankę czarnej kawy do bufetu.
nie-1-naiomy.
ie mnie śledzi i zwiałem. Narazie bc;dę
Ob
d ił i
T t
Stanisla:v i .Mary po powro~ie_ z Za~o- chanie szerok:e, wręcz meproporc1onatam en zgo. z s ę. . serwow~ny się miał na ostrożnośd i nie ujrzy on
paJJei<o ma1a sie ~ar ę czyć.. Aliści godzinę ne do reszty postaci plecy.
·lakad b
dk
. . . t k
wrażenie czegoś nie- brun~t, wstał ~zeby Iemwym krokiem
Catość rob'ła
przed uroczysto~c1ą zostaie Steńska por1
mme JUZ a prę 0 w po 0 nyi;n
przeJŚC do sąsiedniego pokoju
.
wana po raz wtóry.
wieczodziś
będzie
twój
mąż
·Czy
lu„.
. ·
Ranny w reke Antek. ro~cl sobie do zwykłego - prawie teatralne~o.
Jeszcze przez parę minut trzymał rem w domu?
Im dłużej ·przygląciał mu się detek·
Zw~ązku pretensje o odszkodowanie.
_ Nie!
Ątoli przemawiający. przez kota~e. tale- tyw, tern ·bardziej uderzała go ta teatra! · się przy swym banku Petroń, poczem
IoI(
cł h · T
puch
w
go
mu
rozbito
i
ił
d
b
ś ·
d
·
'ć
powszelkie1
mu
odmawia
prezes
mn1czy
en nasz .;:1zer
iv ięc s uc aJ.
, - \u·
..
•
mocy. Antek proponuje więc Ste1iskiemu, że TI?S '. - a Je noc~e me . u ~ a s ę ~
1
Detektyw udał zasmuconego . • kiw- IHolmes uganiać się dziś będzie za mną
za so.ooo zł. wyda uwięzioną, lecz tei sameJ ntm Jasna myśl, ze gdzieś, kiedyś w1dział już podobne. fr,agmenty rysów ~ąwszy głową t?war~ystwu, przes~edł 1po wszystkich lokalach, gdzie uprawia
.
nocv ginie z reki skrytobójcy.
. Baronowa I:ma de Sturn, grala.c mefor. twarzy przy zUpf!łnte innych pozosta- ~o sali, w kt?reJ zniknął absorbuJący się hazard.„ Skorzystajmy więc ze spo·
·
·
dzentelmen
Jego uwagę
ół h
ruletkę. sfałszowała na wekslu ł h
tunne wswego
s1ę wieczorem w
so b no.ś Cl· I· spotk aJmy
j
.ł· b
.
.
męża . Baron, wyjeżdżaiąc na yc szczeg ac ·
podpls
Nic wigarsonierz~„.
błekitnej
naszej
rze.spa
ystre
r~uci
drzwi
od
Juz
.
detektyw,
drzwi
futrynę
o
Oparty
wieś zostawił lekkomyślnej małżonce 25.000
mężczyźnie, n}e ";'kolo. Lecz mes te ty: Przy bufecie dzieliśmy · się jui tak długo.
przyglądał się bacznie
z!. na wykupienie weksla.
_ Doskonale r Obstalunek p. rz yję ty'
I ty~ razem Irma prz~grała tę s1;1mę: trzymającemu w tej chwili bank a myśl siedziało trzech panów 1 Jedna dama,·
'
··
·
natomiast śledzonego nie było· .
· t'
d .
ł
lekkomyslnei .
salonie gry przedstawił się zaproponował
w
- odparta dwuznaczme baronowa, spa
.
,
Jego. praco wa a ze z woJoną m ensywkobiecie niejaki Utnański i
Petron p.ełen naJgorszych przeczuć, g!ądając na drzwi, pod któreml. mógł
•
że przy.idzie j~j z pomucą. Baronowa stała nośc1ą.
- Kiedy i w jakiej części Europy przytrzymał przechodzącego z "tacą podsłuchiwać ktoś niepowołany.
się k<;chanką' nieznaiomcg~, z którym wló,
j · (Dalszy. ciąg
czy s1e odtąd pa _wszystk.ich .salo.nach gry: widziałem jui kogoś podobnego?... W chłopca za guzik.
•
•
. •.
.
•
'
dowiaduie s1e baron I albumie
o ternsięwszystk1em
_ ··utro) •
.
- Obywatelu, czy nie było tu tego
przestępców w Berhn1e, w .
do Petronia o pomoc.
zwraca
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seansów o godz. 4-ej po poi., w sobotę i niedzielę
Poranki po SO gr. i 1 zł.
Z powodu letniego sezonu certy miejsc zniżone!
Wszelkie bilety ulgowe ważne!

Początek

o godz. 12-ej w pot.

Dziś

rewelacyJna
1tre111Jera!

monumentalnego arcydzieła dźwiękowego, którego wykonanie
olb.rzymie su my i maximum wysi'fku realizatorów,
opracowane przy współpracy angielskiego wywiadu podczas
wielkiej wojny.

pochłonęło

d
' ·' ~~~c~r:;:JSyl~R~:~i~;~~~~fc:·c:i· Nuau~rn~ramJ

,,PLA

W rolach

głównych:

•

Brian Aberne

WM

wspaniały łyp

-

człowieka czynu

Dramat angfelskiego oficera z „InteFge

8

g d 8 }e 0 8 C8 ro I.I

-urocza bohaterka

filmu .Ałlantik•

~•••••••••••••••••••••eeee•e8J„I>••„••••••••••••••••••„•••
~

••

•

•

~·

'

'~.

~

a.

' ~·

... , •

'

.:.

'

Dr C!~el~oa~ H~.~~

„C.ASiNjju ~ G~,!~w~.!..!.~.~.!=ł
„Ludzie
...„„„.........„ .....
głównej:
Dzil i dni nastepnycb.

Początek

o g. 4.30.

Uwaga:

.
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kobiet - tytani ekranu JOmf GILBERT, LEWIS STONE. LEILA HYMANS. - Nadprogram LAUR f L
W rolach
I HARDY w świ etnej komedii dźwiękowej p. t. „OUBERNA TOR NA INSPEKCJI". - Bil y ulgowe ważne bez ograniczeń! - Ceny
miejsc popularne! - Początek w dni powszednie o godz. 4.30, w soboty I niedziele o 1-ei - Sala mechaniczne wentylowana i chłodzona!
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gat. 7.25, ]nt
5.25 lepszy
cyferblatem zł.
11.50 n.a
!tryty z trzema kopertami
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stale nasz KREM HAHA

w

~

: nadmiernego zapotrzebowania. Obecnie w dostatecznej ilości g
.
na składzie poleca
.

l.EINYEBER- ·

dz. 1. Hiszpafiskl I T. Herschdorfer.
r.6di, Pl, wo1'?otc1 2.
KREM od 1>łeg6w Nr, I Cena 2 zł. !j
•

pod puder

MLECZK~lad:a!mv~!~ia
twarzy „Haba"
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li Do nall1cia
Hi składach

•2.80 i!
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p o w r 6

od
i święta
niedzielę
chorób
ieczenie

Porada

i moczopłciowe.

M
l'I
1
ł

·

s zł. -

..wołko\Vyskl
H
Cegielniana N9 4,

apteczn7ch. :

•

telefon 216-90.

choroby weneryczne,
skórne I moczopłciowe.

81Przyjmuje od godz. 8-3 I od 5-9
„
........................ . .~g w niedzielę i święta od ''. 9-1.
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ne i moczopłciowe.
czyciellca, przyieżŁodz~.
ł
ai~ca
ż;v·
le
powodzen
I
Szczę§cle
zdrowie,
wasze
Telefon .245•21.
as · zg oszenia:
clowe, Duże ofiary materjalne
ebw Panł D-rowa Szen·
I I
N' k . d d
d i le ś . I
zatełne •Ił o I a o ct . owardu'. ,ietlc6az '1 t owo~ e ~·. ia ker, ul, Rocha 5 Przyfmuie od 8 - 1 t r.: 12.30 - t.3()
po poi.i 5-9 wiect. W niedziele I święd 2-3
lany towar. e~z ~ cuufu ziesi' w a w ca.„m •'!iec e
0
ta 10-1 rano
P•P•
wypr6bowana 1alcość zadugu1e na Wane zaufanie.
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TYtKO „OLL A" - -

Prenumerata: z kosztami

PIOltkOWSka 'IO.
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przesvlk1 pocztowej z1.

a n. so miesięcznie
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Dr. med.
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~~POtYCZAM-suknie ślubne
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oraz
)owe po ~enie niski~j Piotrkowska 294
_
prawa ohcyn!.._lll piętr~.
sk·
kl .
l kl d
IZAKLAD f
AKUSZER·GlrlEKOLOG
1 me 1
ams
ryz ers
awa d k a 10 • Tel. I SS 77 SaflAn i Roman,
Zielona 5, tel. 185-28.
przyjmuje 9-12 i od 3-6 popoł.
~eny konk·irencyjne.

-

z

DR. MfO.

Jerzy Sudya
Choroby kobiece I akuszeria

Zielona 30, tel. 115-27
_Erzyj~uje_od

5 -

7-el.

KA~[l~~lf ~ftM~Klf

najnowszych modell
na sezon wiosennv poleca

~alon

:Jliód

fJ ZAWADZKA

we : ście p. bramę

fł

MARJANNA forysińska, Trenknera
Nr. 60 zagubiła legitymację zapomogową Nr. 24580.
POTRZEBNY fryzjer damski ew. fryzjerka od zaraz na stale. Zakład fry zJerski, Kilińskiego 16.
PANIENKA z lepszej rodziny, z średnioklasowem wykształceniem, POSZU•
kule jakiejkolwiek pracy, na i chętniej
na wyjazd. Zg!. sub: „tt. K.".
Drobne ogłoszenia w „Republice"
są najlepszym i najtańszym środkiem
zetknięcia
zainteresowanych
stron.
Kto chce: 1) znaleźć lokatora lub sub
lokatora, 2) znaleźć mieszkanie lub
pojedyńczy pokój, 3) sorzedać niernchcmość lub rzc.:z, 4) kup i ć cośkolwiek okazyjnie, 5) dostać posadę, 6)
niechaj powyszukać pracownika da drobne ogłoszenie do „Republiki''

Ogłoszenia· w ekście 50 zr. za wiersz milimetrowy <na stronie 4 szpalty);
• nckrołoiti 40 g:r. . za wiersz mihm. Drobne: za sJqwo 15 grnsz:r.
naimnieJsze zl. UO. Poszukiwanie pracy: za słowo IO rroszv. naimnieisze zl. l.ZU.

I
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Redakcia 1 Admlnlstracla: Lódt. Piotrkowska 49. TeL Adminlstrac:JI:
. Tel Redakcji: IZ7·24. 136-43, 136-4ł. 189·00.
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28, tel. 201-93 -

przyjmuje od 8-11 rano i od 5-8 wieei.
w nieazielę i święta od 9-1:___

9-2 pp.
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Choroby akorne, weneryczne

Południowa
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PORADrtlA
·H~ l ~ ~ I [

WENERYCZNYCH I SKORNYCU.

w aptekach :

•.; '.

.„ .

tel. 205·38.
czynna od 8 rano do 9 włeozór.
·
11-1 ) przyjmuje
2-a > kobieta-lekarz

~ takowego nie mogły chwilowo otrzymać. Brak był wymkiem ~

Apteka 55~ N.

.... •. . '

Lekarzy • specjalistów
ZAWADZKA 1.

garkl lepszego gatunku. fabr. Zegar.
„CHI~ONOMETRE" W LODZI.
uL Piotrkowska 123.

~wszystkie te Panie, .które używając

.
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::•I dni n"IOMY<hl RowoiJó.R~"l~PARhY żA U

:r:

'N

~hn~~p:~~~łym

muzyka Oscar Strauss. -Pocz. seansów o g. 4 ppoł. Passe-partouts, bilety wolnych
1
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Chevalier, Jeanette. Macdonald

Mąurice
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G1orae Bancrolt
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Konto P. K . O. „Wydawnictwo Republika" Nr. 68.148
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k• '.
·
· d
· d

owy mecz p iłk r
. W zoraJSZY. m ł ę . zynaro
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•

orl;amW d11ifl.ch 19 t 20 maia t.
:tuje Policyjny K. s. zawody szcrmier<!ze mlędz~kluhowe ))!'ty udziale PołiJuż w 3 minttcie U2;y&k111e lewy ła(lt:„ pdy Jewago obrońcę1 środkowego I><>- ćyjny~h Klubów ·Sportowych warsza- ·
wy - Katowic i Łodzi.
. .
n~k go~ci dirug!\ bramkę 4 w Z8-t1 m!nU• tnocn!1kA i leWeg'O łącząika.
U. fury tów popi~ah st~: M1chl'lhikł 1· Program ga wodów: czwartek g!1dz.
cie ~rawoskrzydłowy ~tahl wynlk $f)Ow btamte, Strtekz~k, Welł5~ek orat l~ <Jtwarcie zawodów gorlz. 18.30 spot„.
tka,n1a. •
. ·
kani~ na florety:
.
' Ostatn· kwa<lrltt8 naloty do T~ry'+ Nyket
p, K. s. Wurli,;fi\Va 4 iawodnikćw
st6w. któriy atalrnJa budio en rg:cz\" Dr11zyny wystl\fliły w następuląc}ldt
p, K. s. Kato,vice 4 i awodników
nie. KilJrnkrottt!e nat'astnliey 114-c! tra1ialt\ składach: Un on: ttohnk~. Koemg, Orli.hl
P. K. 8. t.ódi '4 xawodników
do bramki z kl1ktt kroków. ()Oście bro- UlrJch,Dti•ertkcw kii Kla·u~, Kunie, MePitttek kodz. 18 15potlrnttle na 15zable:'
nią s~ę bardzo szctęslhvi.e, Ale z trud--etn yer, Franke, 1ictu i Ti-eman.
P. K. s. Warszawa~ 4 zawodników
Turyści: Mlclla.tsk', Striekżyk, Klrz powodu cjemttóS.cL .
J>, K. s. Katowice~ 4 r:a~otlników
W t~l'Jtl oktMlti ·l'Ot'J~n'lł $ędt~ sie„ chb~um, ~tule, ~ J19zek1 łiill~ Cheil•
P. f<, S. ł'.ódi, 4 iawodników.
reg błę~ów, nte wh12!;\c międz~ Ml.tletnł na<:ki, (MJ:chalsk1), Nykel, Klimczaki
Zawady odb~dą' się w ~li pa.~ktf
.
.
_ ,
ręki na twlu ~arttynt poi. M rno enet• Hahn- Frafikm.
·

„

Jak byfo ,fo r:inew1dziettłA ~tę{'>
~ertlński<1J drutyny On!ón o.b~r~ch()11e·
. zem 1tttest1.e duie
w~ de wywoł w nns
.
zainteresow~nle.
• Mtmo dtt1a ~wsge<łttłtł<> rut boi ko
tawit.o s:~ w dnu wc~·óra}$tym
WJ(
prze ito 211500 widzów. Oo C19 berlit\„

Ł

1
.
Trwarszawa-Kat~~ice~~~dź
n.

I

o

Zl

I

set tiidtwio-r<lzrlJ cnkow'cie optittJę lakĄ
po:ostaw·ilii w ik>llcy po ·swych d 6ch

wy tęp.ach„
„ Nie jest. t.o MfJl'il\vcta drutyna o wt~t.
k!ich urn eJ~tno§chichi le,cz gra wyJąt„
koW() równo. wykaz~ląc d_uże zgtattlc t
Na pr'ł~dme~iu t1'rtinY~ M~kkab· ęóa „Helenów'\
g1G1nyc~ wysiłków . iUry8td':V wynik
pod względem k~mbmacy1ttym . oru
: mała rezerwową cLruzynę Turystów
stylu gtze prz wytsza wszystl6e na z. sr>otkan1a nie ulega Jtti zmiatt o,
I w druiynf.e b rlłń*l J wyrO&nlC n11. N t~un.ku 1:0.
zespoły }ig{)W •
1·

I.

spotk an o

1

'n"ktua11·a s·p·ortow·li•

1

Turyści~ któt!!!y w~tap·ai t Kłłm
cżak:im na &rod.ku napadu graili bar-

·

·

Me z bokse1'l5ki }\art Zdar (t11łstrz
Niemiec) odb~d~ii się w War~zawie na
stadjonie Legjl w dnltt 5 czerwca na
łowie spotkan:ta.
tzecz bezrobotnyd i,
·
i
l
I
n
Doslronale mJ)OS-Ob1~na ~omoc zas'W dnfu dzisiejszym kapitan związ.
tak pj-c. rws~orzęd·11omi pilkaml, to
Ja.ł
k t uje I kowy PZPN-U !}. J. Kałuża ustaii skład
Nadch'<Xli~ta nł tłGla J)l'l:Vft.fe91 I H!ewi doniĄ rdyt Ollrbftfrt a
też g·oście mi li w p'erwszej pofo~ d!Jl
żo roboty 1 okreBaml zmsuszent byli <>" szereg ii.nteresujących 8ł)otk&ti tłk0- 1 t> tatttło lrolMalttY sriadek formy. ttleno- tJolskiej reprezentacji piłkarskiej, na'
towatiy u taJ rutyny od chwili promo- 1tttt!ćZ międtyttaróclowy z JugosławJą w
.
wych,
gr nicr:a6 s'ą do defeniywy.
lklgradzłe. ~tóry tostattfc rozearany w
cJł da ~·.
nłeJ)()kOnłlflY
Lead·er t~b U l·'goweJ,
arak M\Chalskicgo w ata•ktt ł tym
·
Czarni. taJmul4cy ied'11<> t 1ei:i z~h · nled~lelę, dh1a 29 b. m.
razem dar s:ię o<kzu4 Turntom. ChoJfia dotąd ze pól LeaJt 1m1ur~y tł ~ War•
·
miejsą w tabeli ligowej dążyć będĄ nieckl ni byt w ttrn· o I tąip! O ł im.ar· szawiatł!kf\.
nowal wiele pite'k. 001prawda Michal- 1 Według W8Hl1tłeao pt ~od.obień" wątl)Jhv e u \VSzelkl\ ce?n do wyko~ \\1
ski wszedr na boi ko w tltUl( ej pot crw:e stwa LegJa uiy kil d lne ciwt punkty r yshtttia at.u tu własnego boiska.
kl
·
Ze tłoroctrtY wlcemi!stu Ligl Wtsfa
spotkani!O. lecz teo okres gty byl n~enor- gdyż Warszaw:e.rnka w kutek dy-1twa·
ni ołocy . O
malny, gdyż wsikutek cieruttOśol ~kelt! I· f.ilkadl jef dwuch zaw'odn.iików n\ mo.- b i w n.\t~dzielę gosciettt arty, l to
W nadchodzącą niedzielę motMy..,
tak Jedne} laik t drugiej ttrony rwaly s· ę , że być v9d. iadt1Yh1 w~lędetrt rrotttynt J')Otkartie atanowi dttłą nlewl~damą,
gdvł tak Jed.ett Jak dMl~i zespoi gr~ ldiści z całego kraju będą ob cltodzić t.
lprzeci'fm1k1em dl WOJskowyclt.
w potowie drogi,
w~mocn:.ooo. CilSzews.kin1 CtaCO\'f ottńt11lo zrt~cz.ftel ,Poniie1 .swej zwykł eo ;żw. 0 święto .ttioto~yklowe'\ 0 ok:Htji
, Wy11,i k, cyfrowy sp.otkania aczkolwiek zns.fuzo.!'ly mógt wypaść konyst- g'ośC'l'C będzie na SW'Yli1 bolakll benJ 1rormy. Nalezy s ę 1ednak hczyć ze z~Y- i ktOt'egó tóstanie zorgantzow uycłt cały
ptę8tWerrt Wartt; która na własnym bo- 1gzereg i111prez. Najwl~ksza jedfl ak irn.
rtiei dla Turystów, gdyb'1 n·e tta~1zW)"- ; mhl!ka Ligi 22 P. p,
czaj ełaha gra łfah11a. który gub ·ł cnfy I faworytem spotkan1a Je*t Ctłl<bO'Vfa, 1is~u Je$t Jcdtna.< Wctą~ Jeszcze bardzo,, prczą będ?:ie niewątpliwie zjazd plaki.eŁowy do Warstawy, orząd tony z po.
~zerea p:fok i n.le od<lał dosłownie a11ii Iktóra w:nn.a wtbq~aclć ~ -~ o dal tfl d~4 · gt()foytrt f)rteciwn1·kiem.
Pogoń lwowska po szeregtU su!<ce- I~ nta PolslUcgo Związ1{n .Mot Jyk!l
JmnJdy, acz.kolwłie'k niespodz.rafika nie
1ed1l1.ego stnału na bramkę.
. sa~h na wfo~nem bo· sku ma wresz-1 we go 11rzez tamteJstą tegję, Zjazd · ~~
Gr? rotpocięta s 15 to miitw.t<>:wem, · ·e~t tu wyklu,czona.
rze1<6nał1 r11y sff· htł1 łó wóJi kvwr· cie me~~ wy1az<ł1owy z Ruchem na Śl<(- odbęllzle I~ ód godz. 11 --- 1 3- ~j. zas "
t>pótn e11ietn przyi1~ł Tut~tom juz w I
5 minucte p1ękn!\ bratrtkę striefoną pr&eż · htbią płata6 fgle i są prz GIWtl}k11t. m sku. Sootkan·e to dowiedzie, czy Po- !godt l~eJ . niOtotykltśeł dadzl\.' się n
· \twardym ote·z irudnytn do pokot'lan·a. go~ faktyczn~e zna:<lu'e się obecnie w I Zam k. kn~ie t ostn rtie wręczottJ PrtttU
Nykla z .f'Odn.nia Klitn~zaka.
. Oośc:i 8pe ~eni utratl\ bramki A'fll• , Czami lwowscy gioklć. będą Oatbat- 1dobr~i .rormie i czy. P?traii wygrywać , Prezydentowi Mościc~l r:.sm.u rYm~ raf, tJ,
tarcta M ~r~brte i mlcjalEtlni klubów.
1ą w tym okres e bardzo nerwowo. Tu- 111ę. Wyrt k tero &potkarua j t W1el1kl\ równLez na obcych boi ka<:h,
N1uzwyklo liczttie obsaclzą wyrrti P.nlórt'Y
........_._. _ _.....
ryści często rnajduią się pod b.ramką:

•

,

P1ęc

dzo dob!'ze. •Jo tyhco w pierwszej 1)0-

y

I

A

I

Og l no o Isk ie

1

I

1

gośs~f;t~.':ra!;~a'ci~t~~~ze~~~!

1'ftez

Klimczaka tub Nykla n~e potrafi żade~
z napMtnl.ków wykorz:vstać, Powoi~
dochodzą rówrt'ei do głósu rtoścle. Ich
ata:ki sll, budto nlebtzple~tne. lecz
"trzelczvk i Michalskii ratuią ~zystko
"" w ~5 minucie bron: Micha1lski· ws.pa~
nfial•e Stłówkę iprawo krzyd,fQWego g-ości. W ostatnich 10 minutach mają Turvści znów przewagę. Kilka!krotn ·e str ze
Jają napastntcy w all.lt a Nykel z dwuch
kroków strzela w ręce bramkarza g(}4

\V ' "Yrk•11
M1·s1rz
• e~fo~u~~:kjMrerk~:i~k1i~~a~!~~ł~~~:
u
u
I'wiata. G2rkaw·1enko
l'I .

~ tern. P~t~wldzlahy J~st tówttie~ li~zny
udziat .t innych klubow z Ło d zi, or:iz z
.
W 38 mH\ude l<Awan t.ń6W thwyta całej Pot kl. Klub, któregtl zawodnicy
Ju~ dz,fr i~J w Jezy Ottrckawt~~.
jie'd1ru.11k lepiszy od Kawana. Wspa„ Tom.owa. w i.elazny n ~~H. d1htwląc w ;P'iZCJAdt\ w sllml~ najwięk szą ilość kilo„
lt1L'łtl TJolaik~ tJt'z.ez ipairę tnl!t11t1t. Zdciwato ·metrów. zdobędtle pie rwszą nagrodę'
rtiiail'a fortrta. Kratf!Ufa..
Natf.o;zoo·a w dittiu wc~raJ~iym w ·!!ię wsty1sbk.tm, te k~lJa wy.granej je§·t <mtttimum wynosi 100 klnt.). Zaz~adzyć
cyrku sportowym J",lb1f.crrrMO. 2:0Stdło l~i prresąct.z.ona. Tytncza~ :t~~H.&anln 11 mllcżY1 że Pan Prezydent, żywo mteret~l~il<tryiowaina seins.acyJ~ "14.<Iom~„ 1 ,~ttibr.a-ł s·iięii W st>hie. zasto~O\Vaf ~ I suje się . s~ottcm m?tocyklowym l\
ci~. 11Do t.urn~jll.t zgrosW 8"I .-oroc~ny 1dW'UJ.t\l\ rttt1aid~ I ku t1 1.e.bywMeJ rn-c!ośd , szczególma Jego tmmy. lnym rntwoJem.
ru11strz .ś~iain, M~a~łk •~~at~W.f !la.'" j;Ubl· lic~ttó§cl, ~t.sna.t Ml,strJ.aika tta łopntkt.
Wy, św11e~y z1d1Cfuywc:a mrstrrositwa Pr1J1s . Roz.gora~. tkowai11v ~nwan. ~i~ ~dł
.

'-'-I

Tomo

·• .
·prza d.' IPO fk 1n11m

.
Kró- j0d1rni~. „n~lsona" ·' łl·te ZWCl.ZRJi\C 11!1
.
. ·gw.~dlki a·rblAra •. uis.n!r'.>\va;f ·,i"alczyć ~aleJ.
.
Wreszcie w 5 minut przed końcom lew-ou · .
.
Polska-Ang ba.
Oairka\'Y'lentko•. 0Mttty ten tr'leta 'VY'· Dopiero pa diuzszieJ chwil. zroz·u.rmał o
pforwszej potowy <>$try strzał prawo-ttonad
z;wycięstwu
swemu
Dzięki
z.i.
chod•
to
1
skr,zyd·ł'Owego broni rob 'rtz· onad[ł Mi- iwruł pr.ziediewszys.tMetn Otivei~. :z; kt6·
KraUrze~ w ~at 1 . Otlvettt\ tfdowod· ta~djĄ :L Pol"'ka, jak wiadomo zakwa•
cha,l~i a nadlatuiący lewy fączniik u• rym ma .st:tt1e ipora.eh11r1tkł, ~a.s«Jr>nłe
Tom<>Wa 1 l<awat1'a, Do łu·tn·łieJ.U r.ostał Mt ~ całeJ oka:taif()śct, te Clbeclla Iron· 1llf1kowała się do ćwlerćflnatu rozgrvzyskui.e wYrównuwuiącą bramkę.
puharu DaVl5a, gc;lzla ttllierzy' się
Wdru~leJ pt'lf1owle gr iui je t m,n.~ej dtopuszczony,. J~ na f)~sowyc~ . d}'ICJ~ pio~waila modu kand;vido. wać nawet
. z. Anglją, któn\ pokonata Rumunję 5:0.
ciekawa Turyści graf~ terat bardto sła waruinil<.ach, t. in. tnU$l waJ~i~ r6Wnliez dJo l!Jlieirwszei n~gr y.
•z ~hwytaml potężnego Msapa'11~ ira- r.mo1:jonuJący tnccz, Polska ~ Anglfa
bo i t't~ez 20 minut ber!dńczyc rnaJą z 'JJ<>~ostafy.mt,
. N1ebywa·te naplięcki tpaMWa.to na Wli· d.:tił SiOb~e d,osko. na!-e, l n~'\Wt potrafi:ł się lódbędtie się od 10-12 czcrwt:a tta kor.i.
Y
Jr„
ac . ,..t'Z
dlown~ pod1cza:s wgzora.JstieJ wa'1d tie~ wyzwolbć z m?rdercz.eR'<> .nefae>na. • ta~h Legji w Warszawie, przycieni
ewa. •
ztl 7.n'I
Walka skonQ-zyfa sW wy;rtilkiem nre- Ahglję reprezentować bc;:dą w Warsza~
wan~wej iomowa z Kaw.anem. P.iier"!„
A
-1 i wie; Perry, Austin; Lee i tfughcs. Skład
sza I dnM'a runda upfywa na C~ytha·tltU ro~~r~~g~ętr· k 1 3
\V -ej m nuce drużyny polskiej będzie przypmir.czal•
on.a
„Ct
s
a.
a1V
ttmtrz«leJ
W
chwyt,
odpowiedni
tła
h
i. „
·
ńic ten sam co przeciw tlolandji, jedy•
po, wal~ wz.rasta, ~rwczem •v.tuacje przie.dirt.m flasertt Oc>molę.
t10t~an I /gowvc
Orto-r I liot.uban ~a~a!krówalt si„ , nie b. prawdopodobna jest, po bezna,.:;
Na o~tatnl~ni zebrnl'11u wydzlatu zmJ1et1iaJa. się co ch'Włitę. Kawano\Vi u,ht-gier i dyscy)Ji;ny ligi PZPN-u przeto- le s1ę wf'esz.cle zaloty~ ul~ rtd· hez Htowł- l<oza:k swOJrn wr~~z.onytn dztejnej grte Jer~cgv Stolarowa, ztnia.
.·
żano termin meczu Warszawianka - 1s·c:ma, od którego trwal·nla się Tqtno ru- diowdpettt z~skał Wzgtędry R'alen1. która na w .doublu.
Wista na 24 Vll. zaś Lcgja-Oarbatnl:i laidią 1 rrotie'm ną li11ę. Czwarta runda jita·dowała sią z f~o epitetów i łortell,
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Pr2ed,mlertny film

Louisa:WOHLHEIM·A
,,ZDRADZIECKIE SWIATlA''
.

Wkr61ce!
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60-2

W.:vtnik utrzymal si-ę TI•feTOZstrzvgnięty.
'Kolie.ff prżie-z 3 mmuty· bawtt ~tę n~Mnontem k1k 1PUką. przer~tt.caSa.c go
' t Jednego ko11ca rtngu na dirug-i I kła-dąc
~ na
słl'iku.

t,opatld

~
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z·S"'d spotkan·1a
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·
mistrzostwo k as.y A.

naJmnieJszego wy.· NaJblitste mecze o mistrzostwo

'1

łódz

Sobota o g.
kłeJ kl. A są następujące:
Dzi~ na:stl\11>1 S>einSa~yJny debtwt Gar- 17-ej na boisku DOK: WKS-Iiakoah;
kawien1ll w walće z Martl'noffem: ditu- w niedzielę, boisko ŁKS-u przy AI.
ga śen·sacJą bedlme sp~tkain.~ d~h ml- UnH: ŁKS lb-Strz. Kl. Sportowy, i na
strrow nelsona - Kawana i Oliveiry. jboisku Widzewa: Widzew-Wima (oby
„GwotdzAe.m" w'f.eczoru będ:zle Jednak 1dwa meczee rozpoczną się o godz. 11,
decyQ!ująea wailka dwuch n!-epokonanych zaś o godz. 17-ej na boisku Widz. Madet~d kandy.dat6w o nra\V\O do 1..eJ na- !nufaktury: Turyści-Orkan. · W PabJanicach o godz. 11 na boisku Kruschegrod1y - Tomowa z Koleffem.
DecY'Ufaca walikę stoczą również ender: PTC-Ł TSG. Wszystkie po1
Saint Mais 2:1e Szczerbińskim. wreszciie wyższe mecze, poprzedzą zawody re.
! zerw o mistrz. kl. B.
l(rauzer zmierzy się z Orłowem,
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Mord polityczny
w Macedonjl
Sofia. 19 mada.
(Telegram własny).
(it) W <l!n1~u wcroraj1sizym <Ddkonaoo ·
zamachu rewolwerowego na. prezesa ł©
mLtetiu mn:ile;Jszości . ma1cedlońsikiej, Dim'ir- 1
tra Micb.arilli0ffa. Michailoff został zabi- ,

ty na miejscu trzema strzałami a s11raw- ,
cy 110 dokonaniu zamachzz zbiegli autem.
w nwrach IJ)t01rtyicznych zamach ten wY- '
woł:ait wlielłklle wirażeinu'e. ail:bow!Jem lllie- ,
diawoo iierorystytcvna organtz.acja rewo- '
lucjon~SJtyicZltlla ogł.osiita stan spolrojtU.
W·zniowienile wa:lik brntobójczyich wy~ Jeden z
statków francuskie) marynarki bandloweJ „oe:rges Phi·
wołać możie og'toszenile sitaoo naicllzwy- lippar" spłonąi na pełnem morzu na Oceanie Indyjskim. 200 pasażerów Ponło· 1
czajillJejgo. Pot~cja · obsacliZiillai wsz.ys.tkre
sło śmierć w płomieniach.
butellyiniki rzą<lOW1e,.

naJ~lększych

I·

Organizator puczu

Depesze doniosły o niezwykłem wy.
darzeniu w Marsylji. Jakiś r<>bOtnłk
hiszpański spoliczkował 1'ilkakrotnie
ex-króla hiszpańskiego Alfonsa I uśm19chaJąc się, sam oddal się w ręce policji.
Jak oświadczył on p0 aresztowaniu dokonał tego czynu, ponieważ nie mó1~
ścierpieć, że ex-król używa w pełni
swego bogactwa, podczas gdy robotni·
cy hiszpańscy umierają z głodu.

wiedeńskiego
wystqpil z Heimwehl'y
Wiedeń, 19 mada.
(Telegram

własny)

(t) osaa'Wiiony z n1ie1t11di~go pucz'Ui
dr. Pfdeime:r og1fo1sit wczl()lraj l1list, w którym IPOdlaje <llo witaidlOmości, iJe wstąp-N
z Hehmwedliry, Prrez .pewi ein czrus byil on
g.lóW'IlJYIIll kome:ndarutm łielmw'e\hry zire..
z;yignowaa jeidnaik z teg·o stainowl!s:ka po
1

przejśoilU częścl łieimwiehryi

llegiitym11stów.
J aik wiaidlomo.

~

obozu

dr. Pfrlemelr Jest z

prale\kon.ań :nacjonaHstą.

Gorgułow

w lipcu

ma stanąć przed sądem
Pary2. 19 maja.

(Telegram wlas.ny~

(t) W dlohrze painfoinnowan'Y'C'h ikolacli twbe11d!zą re morderca prezydie:nta
DOU1meira, Gorgi.ilow stanie w lipcu

przed sadem przysięglych w Paryżu.
Jak :u1stallil1ło d\0Chod1ze1nie, Oorgiułow I1Jile
i!k6w.
pos1aidla1 ł wSil)Óln1

I

Kiepura i Józefina Baker.

(1u) Znadwmify rodlalk, Jan Kiepura,
bawi OOeCI1lie w Wied'l1!w, gd:z.ie I10l•JJOczyma sziereK g. ośdnnyich wYStępów w
Opeirzie Wlied1eń'S1!00j. K<iepura na:..<l"fYWa·l
ostatnio fiilm p. t. „Pieśń nocy''. a po utkończenńu pirac f'i1lmowyich wrócill :znowu
na dles'ki Qpery.
Piienvsz;y wyisięp ~ieipuiry odlb}')l' się
onieigd:aj w ope_rre P~c~niiieigo „~osca", w
której z.naikotmrtyi śpoowaik w roli Savarad:ossieigo święci ogromne tnit1n1'fY.

Partnerką Kiepury t>rla naj·J~psza

śpi1ewa-czika

niemiecka Mairja JeTitza.

Drugą sensacją artystyczną W~edinia

są

występy Józefiny Baker
w teatrze-vairiete .R001acbeira. „CWkOladio wa Veruus" ciię.szy s.ię w stol'ky AustrH oigramnem POW:t;Jodzen~em. bilety są
rozcbwyt~a:ne na killik~ ?Od1Ztbn prze:d
rozf})OCZęc1iem pirredlstawuerua.

nak, gdyż nie mieli innego wyjścia. Mu-1 mogę ci darować prezentu moich dzierzyn zaprowadził ich do pokoju, znajdu-1 ci. Zwróć mi krawat! ·
- Ni·e mój drn~i. prezentów się nie
jącego sję na pierwsz·e m piętrze i obiecał, że niebawem przygotuje kolacje. oddaje i właśnie dlatego nie zwrócę ci
Po kilku minutach Cullen zeszedł na krawatu.
Appelpie us!lował przemocą zmusić
W Ameryce od szeregu lat już or- ·!dej restauracji, odpowiedział mu z dół, .by się umyć. I wówczas właśnie
Appelpie przez otwarte drzwi usłyszał 1prżyjaciela do oddania krawatu Cullen
.
przekąsem:
ganizuje się „dzień ojca".
- Nie wstyd ci ze mną pójść? Ty rozmowę.. jaką szeptem prowadzili jednak mu się przeciwstawił; .RozpoW dniu tym we wszystkich pisma·:h
częła się zaciekła walka, której od.ukazują się sążniste artykuły, w których masz taki piękny krawat, a ja noszę, wlascjciele karczmy:
- Więc którego zarżniemy, tego, z głosy zaalarmowały murzyna.
wskazuje się młodzieży, jak winna sza- zwykłą, roboczą kosiulę! .
Ody zjawił się on w pokoju, przypoklepał przyjaciela po ra- czerwonym krawatem? - spytał mulat.
·Appelpie
nować ojców, organizuje się pochody
1
jciele natychmiast przerwali walkę •.
ojców i t. d. Tego dnia również wszy- mieniu i, nieodpowiadając nawet na . - Tak, tego.
- Chciałt,m panów zapytać-rzekł
Ody Cullen wrócił do pokoju, Appelscy amerykańscy ojcowie otrzymują od złośliwą uwagę, zaciągnął go l!o reswych synów, córek, a nawet innych stauracji. Spędzili w niej kilka godzin. pie wspaniałomyślnie podarował mu do nich właściciel karczmy z uprzejZe względu na to, iż tego dma ohaj byli krawat, oświadczając, ze przynajmniej mym uśmiechem. - Mam w domu tylczlonków rodziny, rozmaite upominki.
Najczęściej ojcom amerykańskim da- wolni, udali się następnie na przechadz- raz w życiu m~si .coś .Podarować naj- ko dwa koguty. Jeden jest chudy i z
Cullen nie pewnością panom nie wystarczy, drugi
ruje się krawaty. Stwierdzono, że każ- kę i nawet nie spostrzegli, że zna- lepszemu przyJac1elowi.
chciał przyjąć prezentu, lecz w końcu zaś, tłusty, jest dość drogi. Dawano .mi
dego roku w przeddzień „święta ojca" leźli się daleko za miastem.
już za niego dolara, gdyż ma · na szyi
Ody wreszcie pomyśleli Ó P0 ' 1•rocie uległ namowom.
sklepy konfekcyjne w Stanach ZjednoZeszedł wówczas znów na dół, by czerwony krawat i jako okaz, z pewnoczonych sprzedają kilkanaście m'ljonów do domu, stwierdzili, że jest godzina
siódma. O tej porze, w okolicach przed- zobaczyć w lustrze, c~y mu do, twarzy ścią zostałby zakupiony przez ogród
krawatów.
.
Nic więc dziwnego, że John Appel- miejskich, mogli być narażeni na ro- w tym krawacle. W m1ędzy?zas1e prze-. zoologiczny.
Appelpie szybko odzyskał przytomprzy
pie, mieszkaniec Chicago, w dn;u ~wię- zmaite niebezpieczeństwa. Chicago sły- rażony Appelpie nadsłuchiwał
ctrzwhtch. Oka:?:ało się, że właściciele ność umysłu.
ta ojca, również otrzymał od swych nie przecież z napadów bandych,,('h.
- Niech pan oba przygotuje - za:.
Przyjaciele weszli do karczmy. Po- karczmy w dalszym ciągu rozmawiają
dzieci piękny, czerwony krawat.
Appelpie zaraz' po śnaidaniu włożyl stanowili tam spożyć kolację i przeno- ze sobą. Do _uszu Appelpie dobiegły na- wołał, śmiejąc się głośno - Zapłacę,
ile pan zechce!
. .
stępujące słowa:
.
. ,
elegancki krawat i udał się do swego cować.
Kolacja była doskonała. Nazajutrz
Szkoda tego z krawatem! Zarzme· Karczma wyglądała dosć podeJrzaprzyjaciela Cullena.
rano przyjaciele powrócili do Chicago.
.
Culleno~i w tym. czasie bardz.o źle nie . . Pró~z V:'łaścicieli, f!Illr~yna ' i m).1131,my lepiej tego drugi~go!
się powodziło. Nie nosił . on wogóle żad-1ta •. wywieraJących. wrazen!e . podmie]- . ,Ody Cullen wrócił do pokoJU, przy. ~ Tłum;
.
..
.
Jacie! rzekł doń:
k watu ©dy więc· Appelpie za- skich opryszków, me zastah mkogo.
~~~~ił :~na partyjkę ·bilardu do poblis- Appelpie i Cullen pozos~ali tam Jed~ .- Doszedłem do _wn_'l_os_k~u,_,_z_e_n_1e-~------::-----~-.....-

Codzienna nowelka .Exoressu"'.
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