JOHN SIMON,
angielski minister spraw
zagranicznych, zaprotesto·
wał u prem)era MacDonal„
da przeciwko prowadzonej
przeciwko niemu nagance.
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HENRY PU· YI,
księżniczka

chińska,

nowego cesarza

żona

Mandżurii.

Tajemniczy mord polityczny .w Bukaresz ie

do parlamentu zastrzelony w jego · własnem mieszkaniu przez dwuch niezna-.
nvch m~żczyzn. - Cała Rumunia poruszona tem niezwykłem zabójstwPm

Poseł

Bukareszt, 3 marca.
Wszczęte dochodlZienie nie dlaito na·
SIĘ BRONIĆ. W pewnej chwili napast·
Okaizało się że napastnicy zamknęli
Cała Rumunia poru~ona zosrtała ta· nicy wydobyli rewolwery i strzelili w bramę na kfocz oraz przecięli druty te- razie pozytywnego rnzwlbatu. Moty·

fomniczem mordestrewem, ddkionanem
na osobie posla do parlamentu rumuń·
slkdego a'<iwokata Euzebiusza Popovici.
Adwokait Popovici zamordowany zostal w swem własnem mies1~aniu w
Bukareszcie.
Szczegóły zaibójstwa przedstawdają
się nas<tępująco. Adwokat P01Povic udał
się wiecziorem wraz z małżonką do zna·
nej restauracji „Enescu" w Bwk«llresizcie.
kolacja pożegnalna,
być
Miia:ła to
gdyż następnego dnia miała pani Popovilci odwieść dzieci do Cxeirniowiec i za·
pisać je do miejscowej szkoły.
Po powrocie żony mieli udać się
małżonkowie do Paryża. Po powrocie
z restauracji małżonkowie udiaili się na
spoczynek·
Adwokat ułożył się do snu w swej
pracowni, a jego żona w jednym z są
siednich pdkoi. Około północy
PANI POPOVIC ZBUDZONA ZOSTA·
LA PRZEZ MĘŻA, KTÓRY WZYW AL
ROZPACZLIWIE POMOCY.
PRZERAŻONA NIEWIASTA WPA·
DŁA DO POKO.JU MĘŻA, ODZIB UJ·
RZALA DWUCH NIEZNANYCH MĘŻ·
CZYZN. WALCZYLI ONI Z ADWOKATEM POPOVICI, KTÓRY STARAL

stronę adwokata.
lefoniczne i elektryczne. Dopiero po wów zbrodni naraizie nie ustalono· OgólPOPOVICI PADL TRUPEM NA MIEJ· dłuższych wysiłlka<:h wyłamano bramę nie przypuszczają, że zaibójstwo to ma
tlo poliityc:zne.
scu.
i wezwano policję.

Wspólnik wimpira z łaowicza przed

on szajkę włamywaczy, która grasowała na Pomorzu.-Wraz z nim zasiadły na ławie oskarżonych jeszcze S osoby
Zorganizował

Napora grasował z Enszteinem w
Inowrocław. 3 marca.
(Wek) - Epilog sensacyjnych wła- okolicach Łowicza i Włocławka, gdzie
mań i kradzieży dokonywanych przez w lecie ubiegłego roku dokonano tyle
nieuchwytną szajkę złodziei, rozegrał potwornych zbrodni na bezbronnych
kobietach.
się obecnie w sądziie w Inowrocławiu.
Sprawa Enszteina byla swego czasu
Na lawie oskarżonych zasiadł 26
letni Józef Napora z Włocławka, zwany bardzo g!ośną. Jak wiadomo, 19-letni
pospolicie w świecie przestępczym „Jó- ten zwyrodnialec mordował samotne
zef Amerykan"· Byt on oskarżony o do- kobiety, dopuszczając się na nich gwatkonanie czterech wielkich włamań na tu. Liczba ofiar „wampira z Łowicza"
jest wielką i krwawe czyny tego poterenie Inowrocławia i okolicy.
Jak wynikało z przebiegu rozprawy, ·tw-ornego zwyrodnialca, którego nazwa
Napora. był hersztem zuch~ałej szaJk.I, no „Kuertenem z Łowicza" nie mają somaJąceJ punkt zborny w W1towych Go- pie równych w ostatnich kilku latach.
dłu ie
.
·
rach pod Dobrem (powiat nieszawski).
g
. N_aporę poszuk1w~no pr~ez.
Szafka ta grasowała na terenie powia·
tów włocławskiego, inowrocławskiego, ~111es1ące b~zskuteczme, ~dyz me znano
nieszawskiego J lipnowskiego. Napora łego nazwisk~, a Enszte~n podał !ylko
był kilkanaście razy karany. Jest on Jego pseudomm „Józek Amerykan . --::
znany władzom policyjnym i sądowym T.ymczasem Napora prz~bywał na tere
jako niebezpieczny przestępca działają- me. Inowrocławia,. gdzie zorg~nizował
cy z niezwykłą ostrożnością i wprost szaJkę • bandytów. 1 dokonał kilkunastu
właman i kradziezy.
nieprawdopodobną inteligencją.
Ujęto go dzięki zazdrości inowrocOn to właśnie jest owym „Józkiem
Amerykanem", którego potworny zbro· ławskiego świata przestępczego, dla któ
dniarz Ensztein podał w czasie śledz- rego Napora był osobnikiem niewygodtwa jako wspólwykonawce wszystkich nym, gdyż zuchwałe wyczyny jego ban
dy powodowały bezustanne rewizje w
swoich zbrodni.

Samobójstwo kobiety
Ł6dź, 3 matl"Ca.
(iig) D7Ji.i.ś nad raniem ipQgotowi~ ra·
hmkowe zostało zaalarmowane wieściią
o jakiejś samobójczy.ni, leżąc~ w bramie
diomu na ul. PiOltrk<>WSkiei 167. Tw.a.l'lz
kobiety był1a ZU!Pełiniie sina, a butelecz·
ka .z 1odyną, która leżala koło niej, świad
czyta wymowniie <> tragediji iaka ro.ze1!tra·

sądem

mieszkanfach podejrzanych przestęp
ców miejscowych.
Do Inowrocławia na rozprawę spro·
wadzono Naporę już po raz drugi. Łącz
nie z nim zasiedli na ławie oskarżonych
Wiktor Gandziorowski, Antoni Lopa·
czyński, oraz oskarżeni o paserstwo
niejaka Musielska z Płowiec, której mąż
odsiaduje karę więzienia za zamordowa
nie jej kochanka i ob~cny Je) kochanek,
szewc z Płowiec, 32-letni Michał Ziół
kowski, którego rejestr karny wykazuje
że byl już 9·krotnie karany . za różne
przestepstwa.
Oskarżony Józef Napora nie przyznał
się do żadnego przestępstwa w niezwy·
kle pomysłowy sposób . tworząc sobie
w każdym wypadku alibi. Sąd uznał
jednak w całej pełni winę jego za udowodnioną, zasądzając na wspólną karę
4·ch lat więzienia.
Oskarżonego Gendziorowskiiego zasądzono na 8 miesięcy więzienia, a Ło
paczyńskiego na 6 miesięcy więzienia.

Strejk szoferów w Paryżu
został

zlikwidowany

:1:.t~E=~~%=.ir.; Niemcy żądają · zagłębia Saary
gotowtle przewiozło ją do &ZIP~tala w Ra·
do~osziczhu. do~ku~oot~w '?rzyt tnieMjzn~o a11a
1es
a'lo, ze
enooyo
mj.ejsou zamiesz·
:niiezmanem
r szcz 0 wyru
Ba.
k · '
ama.

l

z

Trumna ze

zwłokami
pastwą płomieni

Bukareszt, 3 mairca .
W Jassach miał mie4sce niezwy·
kły wypadek. W dlomu mieisicowego le·
karz.a, Bu·c.zyńskiego, z.maniła żona.
W dniu po,grzebu je.dma z świec utta·
wiana przy zwlo'kach przewróciła s.ię i
wpadła do trumny. Od świecy zapaliły
się włosy i suknie zmarłej, a po chwili
cała trumna stanęła w ;płOltllJi.e.niach.
Zwłoki Sipfonęły caJkowiciie.
(t)

Paryż, 3 marca.
.
(PAT). Trwający iz1górą 5 tygodni
st.rejik szofer ów taiksówek zosita:ł .dJziś
wlkończony. Swfelrzy uzyskaili pewne
Odt:zg:f W'it:ekant:lerza Papena
1!ll.i~i w opfacie talksy benzynoweir
do epdki traktatu wersa1lsikiego. Najb.Jioż- Ponadto minister pracy ma wystąpić
Berlin, 3 marca
;
~""'·
I b'IS.Cpu.
•.i 0ść podczas pe
:
· · sz:ko ty nn.
W sa 1·.1 w~zsiz.eJ
(PAT)
wY" wkrótce z priojelk.tem ustarwy regulującej
sza przyS1a1
.
Lessmga wyglosil wicekanclerz Papen każe, zdaniem Paipena, przywiązanie świaddz1enia soc.ja!lne dna s.ioferów.
odczyt p. t. „PoJityika ·zagłębia Saary". miejscowej ludności do narodu niemiec·
Wiic:ekanclerz rozpoczął swój od- lktieg-o. Wioekanclerz oświadczy?, iż w
cz,yt od twierdizenia, że f'rnncja od stu- interesie stabilizacji pokoju Europy poleci napiera na Ren ,a naipór ten dlaje winno się ja:knajszybciej usunąć obecny
się odczuć od czasów Lu<lwilka lS·sz:o aż stan w zagłębiu Saary.
Moskwa, 3 marca.
-:=:.~=ami
. ...------~~-----..------(t) W ~ązilm z pirzeib'llldową Kremlu,
~ sorwieckie pofociły ~burzyć zniaij&uijlł/cą się tam oe:rkiew Zbawidefa. Była
to n.aqstarsza św1rątyniia ros)l!jsika, zibudoeku. Na mie~sce kościoła
waina w XIV Wli1
Ukazał się tłr. 9 popularnego
powstanie Wtiellka sala pod szklanym da·
tygodnika I zawiera m. In.:
ch~, w: !której o<lJbtwać się będą zwazdy
sorwieclne.

Katastrofalny wybuch
gazu
Dwie osoby zabite
Saarbriicken, 3 ma,r :a.
(tJ W Saarbriicken miał mieis,ce kia·
lasitrofa.lny wybuch. W iednem z miesz·
bń, nie zamknięto kurka od masizynki
gazowej i cały pokój wyipełnił się ga.ze:m I
Gdy potem ktoś zapal1ił zapałkę, nastą
Wybuch był tak s·illny, i
piła eksplozja.
'he su.fit mieszkania zawalH się i przy· '
gniótł cztery osoiby. Dwie z nich zostało'
ciężko, a dtwae liżei i'.a.tlD.f:r.

1

Zburzenie historycznej
cerkwi w Moskwie

F' A N
A

N

o
R
A
M
A

o

MA FJ A

R A M. A

DZ I AL A I •.•

Sensacyjne wydarzenia

TARZAN

dokoła

afery Stawiskiego

M

WSR

a ·cp

Egzotycznt film „Panoramr. Serja '

· ~
-y
~
:'""' IC
=-'L~
~"""':U
„MONTE CARL....:.0.-.•-, ...........N"""'A
Aktualny reportat

alulbl• az1tleaow-skl•i
110111e1y"'
Nieznane karty z dziejów wo.fny
światowej

Nowa . WVClnlnKa Humor. -

16 stron!

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

100 Zł„ nagrody
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Paryż, 3 mairca•
(PAT) Rn.red komisj.ą dna zibadania
W'YIPadlków pary.sikich w lutym r. b. ze·
znaiwail w charaik!terze świadka k<>imi·
siarii policyjny Meyer. Swiaidek udzie.Jiił
wyjaśnień oo do wyipaid.lków od cbn. 9-go
styoznia do 5..,go lutego w~ącznle, oma·
w dntu
-wiając przebieg man1festacyj
9, 11, 22 i 23 stycznia, podazas lkltórych
a1r1esztowaoo ogółem ki:I'kaiset osób.
Swia<leik •r,wriaoa uwagę na gwałitowny
chairakter tyich manifestacyj i twien:lizi
że bra1i w nich udzia~ przeważnie zwo~
l001t1icY -„Action Francaise". Pottw~erdzil
śW1iadek lloomisau
. następn~
faiktlf
J
llfti

=.,.
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„Elektryczny nóż" operuje bez bólu

Najstarsza mumja Faraona
poddana została„. operacji
chirurgicznej

(z) Jeden z naqsłynniejszych chirur·
gów angielski-eh zakończył właśnie Ope•
rację na mumji faraona Ro-Nofery, prze·
chowywanEaj w królewskian instytucie
chi.mrgicznym w Londynie.
Około 30-u usz,kodzeń, stwierdzonych
na mumji, wskazywały na to, iż usunię·
cte ich w jaJk naijszyhszym czasie jest ko·
n1ieczne. Przed przystąpieniem do Te·
płyty metalowe umieiszcza się próbówkę stauracji okazało się, iż kości mumii są
z baktertami. Specjalny aiparat pozwala już tak stare i kruche, iż za lada dotknię·
na regulowanie dluJ!ości fal radjowycb, ciem rozsypią się w proch. Zalano je tedy uprzednio pewnym roztworem che·
które przebiegją między temi płytami.
miicznym, poczem dop<iero chirurg przy·
dłu·
swej
Od
Fale radjowe, zaleźnie
gOści, zabijają rozmaite bakterje. Ohe:.:- stąjpił cLo pTacy. Restauracja mumji
nie już przystąpili u~zeni dio ustalenia trwała kilka miesięcy i obecnie - jeśli
tak zwane.i 11 staf Eaj cLiia.termicmei" każdei można się tak wyrazić - mumia przy·
bC1Jktetji, to }est długości faili, przy które1 wrócona zositala do .SweJ!o normaln<!~O
l stanu.
dane bakterie giną.
Grnbowiec faraona Ra-No.fory odkry·
Fale te zabijają zarazki cholery, ty-,
fusu, gruźlicy i innych niebezpieczny ch to w 1891 mim. Mumia jego jeist na-O·
starszą z wszystkich dotychczas od"kry·
chorób.
tych.

i bez upływu krw1. -Zaraz ki gruźlicy zabi.ja ne
w choryc h za pomocą elektryczności

Najnowsze wynalazki Marconiego zastosowane

Jednym z na.stę:pnych niezwykle cie(sb) Ludiilkość stoi obecnie w prze·
dedniiu całkowiltej rewolucji aa pOlu le- ka'WY1=h aparatów jest specjalny przy„

wmedycynie

czenia wszelkich chOr6b zaTówno zakai
nych jak i powstałych W6kutek defektów
organicmych. Do taik radyk&l.nej zmi.a·
1:1Y leczenia przyczyni aię elektryczaOlć.
Mimo, iż była ona sfosowaina. dotychczas
w leczeniu, iedJn.ak zaikres dlz.iała.ttNt jad
nie był ani taJk wiielki, ani nie odgrywał

r~ąd do sztucznego wytwarzania g<>rącz
ki. Jest to maszyna produkująca prądy
wysokiej częstotliw<>ści, które ogrzewają
ale ciało n.a jego pOwierzchni, ale we·

nalazków. P.r:zedewszystklem wynałe·
ziono tak zwa111y elektryczny n6ż. Jest
to aipa.r at dotychczaJS zupełnie jeszt::ze
nieznany, a który ~ełnia na,1śmiels:~e
marzenta lekairzy.
Jaik wiaidomo, ideałem zabiegu oiperacyjnego jest talka metoda, która po•
zwalałaby o.peroiwać pacjenta bez znie·
czulania, a która jednak byłaby bezbo·
lesna i bezkrwawa.
Spełnienie tylu warooków iedno~ze·
śnie było do chwili obecnej nie.możli;-1e.
Radyka.Lny zwrot pod tym wz.ględem sta
n. owiły praice nieustaóą.cego w swych wy•
siłkach Ma.r coniego.
Ostatnie jego oświadczenia nad krót.
k.iemi falami doiprowiadiz;Lły do wynale·
zienia owego elktryc.z:nego noża. Jest
to zwykła sztabka metalowa, '1)06iadają·
ca na swym końoo. elektrodę plaitynową.
Elektroda ta jest zupełnie tępa. Po przy·
ł!łczeniiu jej z odlpowiedtni,m a.pa.ratem,
platynowa S2'taibka polkrywa się natychmi~st jasnem światłem. Wokół elektro-

niewidzialny robaczek, który przynosi śmierć

wnątrz.

W przys.złości więc będzie mo·żna wy·
wotać u chorego wysoką gorącz.kę, która

sto.sowaoa jest pr.zy leczeniiu niektórych
decydującego W!pływu.
elek
odgrywała
:zinaczeni~
Największe
.
c h oro'b .
.
Inny ciekawy aipaTrut, również pomy·
t1:'Ycz.ność na,wyżaj pnzy 1ecz~niiu P~?mie
1
słu Marcoiniego, służy do zabijania wszel
lli1 am1 ReJ?-tgena, aJJbo przy ~a.~~Jl.
<?.be~nie ck~kon.aino ~ dzi.~dZILil.le -;bł· Ikiego rodzaju bakteryj. Między dwie
rurg11 k11ku rue.zwykłei donio•słych wy-

Miniatu rowa poczwa rka niszczy powoli organiz m ludzki. Chorzy na „ankilostomę" jedzą ••• ziemię

Prasa amerykańska podaje, iż słynny
multimiljoner John Rockefeller ołiarOwar kOmitetowi dla walki z 11 ankilostomą" 100 miljonów dolarów.
Okazało się, że ankilostoma je-s·t to
rohaczek, który rozmnaża się w jelitach
człowieka. Poczwarka ankilostomy wo·
bee swych mi.kros.kopi1nwch rozmiarów
ieist niewidoczna d:la oka ludzkiego. -

ona we wnętrze ciała, pędzo
na jakimś niezrozumiałym instynktem,
toruje sobie t11porczywi-e drogę do orga.nów trawienia,
Pasożyt ten, dostawszy się za pomocą krwi, limfy i t. d. do jelit, akliimaty·
zuje się tam na stałe, niszcząc pow<>li
organizm człoWieka.
Najszybszym rezultatem zjawiooJa
Wżera się
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Mydło I•

krem.••• cesar za Austr~11·
d

Niezwykłe archiwum apteki nadwornej dynastjl Habsburgó w
(z) W pobliżu wiedeńskiego Burgu buirgów również figuruda. w tych impody _p~owstają płOmłenie.
do tej pory sta1ra nadworna nujących tomach. Pozycji „balZamowa·
istnieje
Wystarczy teraz iprzejechać owym e·
Ponieważ na dworze cesarskim nie" poświęcono sporo miejsca i uwag,i.
apteka.
kapo
, .lektrycZiilym nożem naprzykład
wałku zwykłego mięsa, a zostanie

I

ono sprawdzano bardzo skmpufatnie wsze!- Wyt8zczeg6Jniony jest tu 2koszt każdora·

kie wydat:1:i, apteka założyła sobie spe- zoweJ procedury oraz ws elkie prepara·
. pnecięte na dwie części.
cialne archiwum, w którem przechowy- t:I', używane w tym celu.
1>0wslaa
pr.zepołowieni
miejscach
W
naprz. balzamowanie szczqtków

Taik
wane byty
cesarzowej Augusty, czwarte] ~ony cerachunki za w.vdawane Habsburgom
sarza Franciszka Il-go, zmarlei w 1773
lekarstwa.
RachUJnlki te, wydobyte niedawno na roku, kosztowało 48 guldenów. Zużyto
śwtiatro dzienne. posiadają wielkie z.na- przy tern następujące prepara~y: ocet
arornatycz.n y, alkohol, kamfon;, terpenczenie historyczne.
Archiwwrn apteczne posiada tei zbiór tynę. rozmaite ?alzamy, a prZf.dewsz.ystwielkich ksiąg. Ich pożótkłe stroinice za-I k1em pokaźną dość ltlllęty.
Archiwum byłej apteki cesrurskiej de\Vierają adnotacje, dotyczące każdej recepty, wydanej z polecenila nadwornych maskuje też tajemnice kosmet:rcz.ne ~
medyków któremukolwie k z członków szczeMlnych monarchów. NaJdzlwndeJdomu ttabsbuirgów W'S:zyst1de choroby, sze jest chyiba. iż cesarz Józef. który byl
jaikim podne.gall · czfonrrrnwie dyinastji zawsze dumny ze swej świetnej cery,
początków XVIJ wieku zuży1val więcej kosmetyków. aniżeli
Jfahsbwrgów
do ostatnich dnd monarchj1i austro-wę- którykolwiek z członków panuiaceJ dyg-ierslkfoj, wciągnięte są dlo tyich grulbych nastii. nie wylącza}qc kobiet. Dla cesafCIJjałów. Zamotowane są w nich niety:lko r2 a te.go nadworna aipteka prepa1rowała
med.v/t,amenty wydawane dla dworu, sp~jalny krem, w skład którego wcho~
m1111111111111111111111111111111111111111m1111m11um111111111111111111n11m111111w
lecz kaidy ka{valek mydla tooletowego 1dz1ty: gorzkie mig.dafy, ocet, rozcieńczony wodą z DumaJl\l oraz tarte żółtka.
czy słoiczek maści,
ał..J

brzegi jakby od przecięcia
brzytwą, jecLnaik nie występuje ani Jedna
kropla krwi. Przy OfPeracji nażywem
Sltw-0rze.niiu, nóż e.leiktryczny kraje mię·
śni.e i. ~iało bezb0<leśnie, nie powodując
na1mn•1e1szego wylewu k:rwi.
W. miejscu gdzriie tkanki dotktnął się
elektryczny nóż - k<>m6rki umieraję, a
iyly ściągaję się automatycznie . Można
w ten sposób wycinać złOśliwe nowo.
twory, naiprzykład raika, bez naimniej·sze·
go przelewu krwi.
Obecnie powstała iuż w Chelmsdorf,
w Anglji, specjalna fabryka, która produkować będ:ziiie no.że eleiktryc;i;ne d1la
ehiirul'1!fów i itttine aip·ar.aty leczniiice oparte
na do·świadczen1ach Marconie~o.
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„Pośmlerlne z~trz:waola" llabs-

krOla blbllJnego
~

wukop aliska . ar.:heo lodl«=zne na wzdór zu samar gjskie m

ll•ezwglcłe

(z} Zgodniie z pooainiem bilblijn-em, w
Samarji (Gailil:ea) znaijdowała się siiedz.i:ba
króla Ahaiba oraz okrutnej jego żooy
lzebel. Jedyną po.z01Stalo.ść tej ~anialej siecWiiby, Z'budowanej z kości słoniowej, stanowi kiilkaidlz.ie.siąt iJnlkrus.t owanych odłamków kości słooiioweij, r0i1JS.'i.a·
11ych .po muzeach pa·lesityńs11cic:h, angiel·
Slkiieh i amerykańskich.
Odł.amki te śwll:adiczą o pmwdiz.~~ci
wersji bilblijineq, kitóra niiieraiz iut podda·
wana była w wą.-Łip1liwość :przez uczonych.
DokonMte w os1Łaitmeij dobie odikryc:.ia
wykopaliskow e wydobyły na światło
dz.ienn•e ruiny pałacu Ahaba, poło:ioo~go na wZigórru siamairyijsktem na wielkim
dz.iedz:ińcu.

Dzie·dizin.iec ten moczony był mMyw·
W miejscu tern odtkryto
kłlka tysięcy ·frapient6w z koś.ci slOn.i0wej, prz~ zndis2'JCzoo.ych wiiez: ~

nemi murami.

się a111kUostomy joot daleko posun~ęta
anemia, katasitwfalne W1Prost ohudinięci•
chorego i
nadmiemy pOciąg do„, jedzenia ziemi,
Jednocześrue wysłę:puje cały sizereg
innych symptomów. Charakter chorego
jak i całe jego nastawienie psychiczne
zmienia sl~ radykalnie.
Uczciwi ludzie zostają złodziejami, azcze
ny - kłamcami i t. d.
Z biegiem czrusu ipodawiają a.ię inr.le
.objawy, jak nip. manja prześladowcza
Prawdopodobn ie ipaisotyt ów wydmiela
jakieś t()lksyny, które stwarzaiją w móZ·
gu człowieka trukie st·raszne zmiany. Po·
ZJbawiony pomocy Qe<karsikieij chory p0
pewnym czasie umiera.
Mikrosk0tP.iiny ten roba.czek rozipow·
szechniony je-st sz.czegó-lnie w ciepłym i
wilgotnym klimacie. Je~eLi wzi'!\.ć Pod U•
waJgę, te 50 proc. ludzi choru1e tam na
ankilostomę, to 9ŁwiercLzić można, że O•
koło jedltla czwarta część cał~i ludz,ko~·
ci naszego globu pada oELarl\ owej sitra·
<S1Zliwej chornby.
Na.jwięcej ofiar jest na plantacjach
bawełny, nah~żą.cych do Stanów Zjedno·
czonych; ilość chorych przewyższa tam
20 mi}jOnów os6b. Poza tern groźny ten
robacz.ek panuje wszechwładnie w po..
łudniowej Ameryce, Afryce, JapOnj~
Chinach, lndjach i na wyspach Malaj.
skich.
Chstrutnio komiiteit do walki z anikifo.
mą z.ainoitował wyipadlki tej chomby w
Gruziji i Armenii..
Samica am.1kiJo.storny fyje parę la.t,
slkładają.c dlzieinnie od 6 - 8 tysięcy ja.
jeczek. Zro;i;umiałą więc staiie ~.ię wobeo
tego energi<:zn.a. akcja komitetu.do .walki
z owym 10-IllJ!lli1Tlefrowym roba<:z.k1e-m .

Transfuzja krwi w starożytnym Egipcie
ciekaw e doświadczenia z
1nlebos zczyk6 w

krwią

Transfuzja krwi nie jest wcale czemś miany, czylł .,tak zw. grupy krwi. Młe
nowem w medycynie. Już w starożyt- szać bezkarnie można tylko gatunki,
tni·e.n.i.e. Kość słooiorwa, w tak wielkiiej nym Egipcie stosowano wtłaczani~ naltżące do tej samej irupy. Różnych
ilości użyta przy bud<0w.ie pałacu, słu· wprost do żył niektórym chorym krwi grup zaś nie wolno mieszać ze sobą,
gdyż daje to wynik ujemny.
~y!a prz·edewwszystilciettn do ozdioiby tro- zwierząt.
Pótniejsze badania wykazały, że
powodowalo
iż
jednak,
te,go
łóżek
Wobec
nu, ściM, stołów hiesiiedmyich oraz
króleW\Slkich. OcLnaJezione odłamki o- to liczne wypadki śmierci zarzucono przy utracie do 60 proc. krwi wystar·
id01bione były również zifo.tem, lapis la· ten system leczenia. Ppóźniej w XVIII czy do utrzymania życia uzupełnicn~~
;mli oMiZ barwn.em &z.kłem, dzięki czemu wieku transfuzja znów odżyta:, ale i braku roztworem soli kuchennej, poudekorowan~ noiemi sade !Przedstawiały tym razem zaprzestano stosowania jej wyżej zaś owych 60 proc. należy już
sięgnąć do transfuzji krwi.
spowodu zlych wyników.
wttlok ~Y.
Do wtłaczania krwi choremu użvwa
Przeprowadzo ne badania transfuzji
Około 40-u odłamków takich prze·
krwi z żywych ludzi. Ostatnio sa
się
wiedeń·
chowało się w do.s!konaiłym strunie. Piękne krwi przez słynnego uczonego
czynione doświadczenia, prz~;
jednak
wręcz
dały
Landsteinera
Ahab
prof.
król
że
to,
sldego
na
linkirustae:je wska,ziują
ułinudlniiial u si·e!hie eglipsiki.ch aritystów. rewelacyjne wyniki. Stwierdził on bo- których do transfuzji krwi używa sie
Zarówno figury jak i cLe.kM!łlC!je zawie· wiem, że zmieszanie krwi stworzeń, ludzi, którzy na dziefl lub dwa nawet
ra~ą motywy eglspis.kie, jatk Da>· bogi, kwi1at należących do różnych gatunków jak wcześniej zakończyli życie.
l(rew nieboszczyka przechowuje się
lotooo, palmy i1td. farne znów odłamki, np. człowieka i zwierzęcia daje prze·
w tym celu skonstruowaspecjalnie
w
wyniki.
tak
nie
i
niepomyślne
precyzyjnie
ważnie
mniej
opracowane
Zauważyt jednocześnie, że wśród nych naczyniach, a później wtłacza się
W'Slpaniaile, w&ka.zują na to, że wyszły
z rąk lokalnych artystów, którzy korzy- krwi stworzeń, należących do jednego ją bezpośrednio do żył chorego. Eks·
sita.li pirzeważnie z mo•t vwów azia t vckich. i tego samego gatunku np. wśród Judzi I perymenty owe czynione na zwierzę
spotyka się bą.rdzo często różne od-' tach dały dotychczas pomyślne wyniki.
.
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Bedziemr mieli dobre bruki ~~

Pit:kna arterja .komunikacyjna z
Uporządkowanię

Łodzi

do

Łagiewnik.

teren6w przydworcowych

~~~wi~:~z~w~y:,N;~c!:i:,c~.re·
Natu~·c::ie~: st:.:.~':k:au~:~em;~wójna

-

jett

Dalszy etap tegorocznych robót sezonowych w t:.odzi b,""F:;:.::~;:::=::::1r.~:~~
poważnie u na6 odczuwany. Nalezy pa· średnio połączone z r:urocią.gaani kania.li·
mię.tać bowiem, że dawno iuż obowiązu· zacyjnymi.
I wreszcie uearlizorwan.a będ;ci-e bud<)•
je u nas i jesit ściśle stosowany przepis,
że usitępy w domach muszą być stale wa nowego
z.amkn:ięte. W ten 990.s ób służą one tylGMACHU SZKOLNEGO
·
ko dOllllown.i'kom. I Łódź bvła dotych- w dzielnicy Bałuckiej.- Brak odł{>owied•,

ł.ódź1 3 marca.
(i) Przed k~lku dniami omówiliśmy kolejno p.la.n roibót, jakie prowaidizić mają
w Lodzi w roku bieżącym mie.jskie wy·
działy plan tacyj i kanalizacji i wodocią·
gów. Na tem jednak nie wycze-rpuje się
szczegółowy program prac. Poraz pierw·
szy od wielu lat, zwrócono na roboty se
zonowe w Łodzi należytą uwagę. Wła
dze obecne czynią wszystko, by w skrom
nych ramach budżetu dokonać jwknag·

czas jedynem miastem, które nie posiadaiła podobnych urządzeń dlla użytku
przechodniów.
W roku bieżącym ustawione mają być
trzy ta.k ie szalety: na skwerze Około
więcej i osiągnąć możliwie
dworca Fabrycznego przed parkiem Sten
największy efekt,
kiewicza i na Zielonym Rynku. Będą one
zarówno pod względem zatrudnienia bez urządzone bardzo hi.gjenicznie i bei:ZiPO·
robotnyoh, jak i pod w.ziględem podniesil.e:nia wyiglądiu Łodzi.
0 ....... n
Sko·l ei więc musimy 011116wi~ równie:!
te prace, jakie zamierza zrealizować
:Wydział Budownictwa.
Do rzędiu n~główn.iejszych zadań n.a.leży bez51przecz:nie sprawa Łaj{iewnik. W czerwcu ub. r. popularny tvgodMiejscowość ta jest tak blisko położona,
nik
powie·ściowy „C. T. P." ogłosił konże powinna stać się

--Szu•-., ,., ,
„ •••„

Bogaty

NOWOCZEśNIE
MIEśCmM ŁODZI.
Prawie setka autorek, że wszyS.~kich
I dll.ate:go w pierwszym rzędlzie roz· stron Polski,
a nawet i rodaczki z za·
pocz;ną się roboty naid budową wspaniagranicy, nadesłała swoje prace. Z tego
łeij arterji komun1ka:cyjn:ej między Łodzią
bogatego ma1erja1u, po dokonaniu ści
a Ła.giewnikami. Dro~a ta składać się slej i gruntownej selekcji, wy·<lzielono
będ:ziie z szerokiej alei dla pieszych, za.
pięć najlepszych prac.
sadzonep drzewami, która zwłaszcza w

Pięć nagrodzonych powieści konkudokresie letnim będzie służyła jako miej- su „C. T. P." - to pięć realistycznych
sce spacerów, z jezdni dla pojazdów kon ddkumentów życia ludzkiego, Autorkfnych i meohacicmych oraz toru tramwa bohate.rki powieści malują swe
zmagajowe.go.
nia z przesz.kodami życia i próby zwyP.rzy budowie t~ dro~i ziatrudtnii się cięskiego wyjścia z tych zmagań.
s.peoja,lnie większą ltczbę robOtników se·
Pierwsza nagrodzona powieść „Han·
zon<>wycb. NaiSltęipnie prowadz,o ne będą d1arze ciala", p. Sabiny Ekielsikiej
z Lu·
roboty w samych Łaogiew:n&a<:h, w któ- blina, ukazała się w „C. T· p." przed
rych powstać ma
kiJku tygodniami (nr. 36) i zdobyła so·
MIASTO-OGRóD.
bie olbrzymie powodzenie.
• ~ T~eny zostaną tam zniwelowane, ca„Próby życia" to powieść zupełnie
ły obszar uporządkowany, a ponieważ
innego typu. Maluje ona przeżyda pew
zostały

PRZY DWORCU KALISKIM.
Jak l\ni..a.domo, wydział plan.tacyij

Hol~o'

M
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PROGRAM ROZGLOśNI ł.óDZKIEJ
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urz4dlzić

piękny
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rozpoC'ZJMe 19'14'
NAPRAWA LóDZKICH BRUKOW.
·
'
•
Na.sze b ruki '-~yłY przys l owiowe
t wywo
ływały
słuszne sarkanie ze strony mieszkańców.
A nie61tety, na.si dawniejsi gosipodarze
miasta z.aW&ze znajdowali ważmieqsze ce·
.J.
d .LL
•
•
• .J
•
1e wo
Wy a<i.KOWama !P'len1ęuzy, me tr?5z
ozą:c się o to, :be stan bruków ł6dzk•ch
pOgarsza się z roku na rok. Popraw~a.no

wiprawdzie iezdtn:ie a!le czyniono to tak
• _ .Jlt...aJ
•
• •
'
'
. ,
h
1 _! 1k
n11t:<U10 e, ze uuz po = u mies1ą.cac
· wszysitko powracało do daw'lllego sła.n.u.
Wystarczył s11niej6lZ'}' desZJCz, by wypłu.kać kamienie z z.iemi,, ~łoibić wyboje
.

•

•

•

l n1erownośc1.

sędzią śledczym,

nej siebie zuchwalej i pysznej, ale sz.la·
chetnej dziewczyny, którą nieoczekiwane ciosy życiowe uczą pokory i wallki
0 chleb.
„Próby życia" określić można śmia·
lo jaiko jedną rz najbardziej sensacyjnych
prac, jakie przyniósł dotychczas jedyny
polski tygodnik powieściowy, „Co Ty·

Przy tem wszystklem fest to natura uczueio·
wa, przywiązana silnie do użycia, a miłość i silDe namiętności wypełniają jego życie. Częś~iel
kieruje się w życiu uczuciem, aniżeli logłk11.
W małżeństwie czeka go miłość i harmonja.
Jego życie najczęściej związane jest z Innem ży·
ciem, a ucz~cle rodzinnę i małżeńskie daje mu
pełnię zadowolenia.
dzień Powieść".
Kobieta dziś urodzona nieraz zawiera dwa
Oczekiwać należy. iż „Próbv życia" małżeń1twa lub przeżywa dłuższe zwi41ki.
zdobędą sobie catkowite i zupelnie na·
Wady, - Człtwiek takd fest nieuważny, a
leżne i zasłużone uznanie. Powieść ta zamyśllwszy się nad swemi sprawami - prze·
dowodzi, i7: autorka jej, p. Apolonja So- rywa rozmawiającym niepomebnemi uwagami.
chaczewska (w chwili ogłoszenia kon· Mote nawet d.zdękl temu uchodzić za człowieka
ik!ursu zamieszkała w Radomiu, hecnie niegrzecznego.
·zaś w Grudziądzu) rokuje duże na·
Najważniejsza z wad - to wewnętrzny nie·
dzieje.
pokój, Jaki nim nieraa: miota i pod wpływem
Ostatni, 40-ty numer „C· T· P.". które~o może okazywać nagły i nteprzezwycię·
przynosi poza cało ścią powieści „Próby żony upór, Pozatem - nieraz nie zdaje sobte
życia", bogaty dział humoru, rozmaita· dostatecznie sprawy z materialnych warunków
ści, nowelę, dział rozgrywek umyslo~ życia. Bywa też, i.ż entuzjazmuje się dla kog!>ś
wych i t. d. Pozo.stałe egzemplarze - ale nie wyjdzie to na dobre ani jemu ani tet
„Próby życia" do nabycia jeszcze u Jego sympatji. Zdarza się również, że zad11Je
sprzedawców ulicznych.
n. pytania - ale nie czeka na odpowiedt,
Dnia 3 marca urodzili aię: prof. .Ka.,,imlerz
Bartel - b, premjer; Cyryl Ratajski, prezy~nt
,c.
I!!! 'fl!Ei
Poznania, b. minister; Kazimierz Władysław
Wójcicki - uczony etnograf i historyk literatu.
22.15-23.00: Koillcert tycz.eó.
23.()0-23.05: Wiade>mości meteorologiicr.ne dla ry z zeszłego wieku; prof, Ludwik Finkel komunikacji lotniczej i kom. policyjny.
zna.ny historyk; Thomas Otway - ~ielaki dr&·
23.05-1.00: D. c, koru:ertu życ.zen.
maturg: Ewald Chństian v. Kleist - niemiecki
AUDYCJE ZAGRANICZNE.
poeta liryczny; Frederic Burnaby - znatty po,
10.30. PA~YŻ (Radiio Pairis). Koncert! dróżnik i William Godwin - angielski radykał;
symf. z Konserwatorjmn.
' William Green - przywódca amerykańskich
16.10. HIL VERSUM. Koncert symf.
robotników oraz gwiazdy ekranu: Edmund Lo18.30· MOSKWA (WZSPS). Koncert we, Charlotte Suza, Edna Best, Ge<>rge Brent,
symf.
,Toan Harlow i Charlotte Henry,
19.30. RYGA. „Traviata" - opera VerJldl Starż:a lhierżbicki.

l

o~~a~Ó: G:~~tyka
2

7:2Q.-7:35: Muzyka z ~łyt.
skwer i 7.35-7.40: Dz.iennik i>ora.n:i,,
kwie'tniac. 1Wyd'Zliiał budowmctwa. za,§ upo 1 7.40-7.55: Muzyka z płyt.
..1n~.:
•
bruk · pl
d
: 7.55-8.0(): CbwłJ.ka 2ospo-darstwa dt>mowego,
rzą,uin.u1e l Zl8J
· 'l.lJe
ac przy worco-,1 8.00-8.05: Odczyt. progr. na dzień bieża,cy.
wy. W&adoano, te pierwsze w.rażenie de· 8.05-11.40. Pn:erwa.
cyidiuje niekiędy o '\Wl't'V15itkieim. I d'latego l J.40-11.50: Co:dzieruiy prze~ląd pra4y polsk.lei.
jest rzeczą baitidzo waiżną by tprzyjezdni J 1.50-11.55: W1adomości blezące.
.J
Ł .J.-!
•
k ń
L h mi~s t l· 11.55-12.05:
Sygnał cza.au z Warszawy. Hejnał
dj.ego. Tr. z Opery Narod10wej .
(110
ouz.1, m.teisz a cy li!l.l~YC;
z Krakowa.
20.40. MED JOLAN. ,$i" - operetlka
państw, na wstępie ~li się z miłym 12.05-12.3(): Muzyka poipulama z płyt.
Mascagn'iego.
i przyijenurym wl:do1ldem. Cały plac przed 12.30-12.33: Wiadomości. mete-0tofogi(:ZJle,
21.00. PARYŻ (I(adlo Par!~). „Rip" dwor:cem K:aliisikim wyibrukowanv bedzf.e 12.33-12.55: D. c. o;iuzyk1 z i;iłrt.

mi<erza

~:::;d~:e p=.:7~hi; ~::ek~~m·;:v~

Tu -.a„d.1-0

POLSKIEGO RADJA.
SOBOTA, 3 marca 1934 r •.
7.00-7.~5: Sygn.at cz,aeu i pieśń „Kiedy ranne
7

Dzięki swym spec1a1urm zdolnościom wro.
dzonym potrafi odkryć prawdę pod naJbardilef
0

plon konkursu literac_kiego

kurs literacki pod wezwaniem: „SzukaI NAJBARDZIEJ my
kobiety - autorlkd". Plon tego kon·
URZĄDZONEM PRZED
kuTsu byl nadsPodziewianie bogaity.

me

niej ilości sal s.zikolnych iuż dawno da·
wał się we znaki - młodzież szkolna
zmuszona byla odlbywać długie wędirów·
ki do szkoły. Zbudowanie nowe.go gma•
chu sz.koJ.nego, w którym·, będzie ki:lka·
diz.iesi!ąt s~ sztkolnych, w części pr.z:ynajmnie) 1.tSunte tę bolą~zkę.

•-ob•·et••
autor•-.·66•
'7
n

NAJPIĘKNIEJSZEM

one już r~arcelowame - niewSJłipliwiie w krótkim czrusie Łagiewniki
staną się wspaniałem osiedlem mlie-Oskiem
Równocz~nie prowadzooe będą roboty w SMnej Ł~dm. Na pierw1Szym pla~
figuruje praca na:d 'll!Porządkowaniem
terenów

wymagającym. Z wielk4 cierpliwoścl4 i wytrwa..
łoścł4 pracuje nad ca:emd, co go lntereeuje a ił drugiej znowu strony lekcewuy sobie pracę,
która wydaje mu się niedość zachęcaj4c11<
luwyc&af jest to człowiek szlachetny, wier•
ny, prostolinijny, usługujący na zaufanie i mo·
gący ujmować stanowiska odpowiedzialne. - „
Chęłnle wstawia się za innymi, przyjmując na
giebie rolę pośrednika i medjatora.
Zasługuje również na wspomnienie jego smak
artystyczny, poczucie harmonji, oraz dobre zdol
ności do interesów. Specjalnie jednak uzdol·
nionym fest do wszelk!ef pracy, jaka wymaga
dużej 1ręg.znoścł me<:hanicznef i 1tarannego O•
pracowywania szczegółów,

I

I

~\tł. ~
~U

L

•..,.

14.o0--14.05: Dizie1lal.ilk południo.wy,
operetka Plariquette'a.
14.05-15.25: Pri:erwa.
15,25-15.30: Wiadomoki o ekaporc:if• pol•kim.
15.30-15.40: Komunikat Izby Prze.mysłowo·HMI.·
dlowef w tod.m.
15.40-15.55: Skrzynka slrzeJeeka.
15.55--16.00: Chwiilika lotnicza i prz.ecLwgazowa.
16.00-16.4-0: Audycja dla chorych w opracowa·
pociągu
niu ka. R!ka.SB;. l'.fr. u Lwowa}.
16.4Q-16.55: Lekcia 1ętyka ~ram.cusklego (kurw
Ostrów, 3 ma·r ca
Komisja sądowo·Iekarska stwierdziśredru1. Lektor L. Róqwgny.
Na dworcu w Ostrowie dokonano ła, że zgon nastąpił w kilka godzin
16.55-18.00: Tra.111A1mlsja Na.bo~eslstwa z O&Jtrej
niezwykłego odkrycia w pociągu towa- prted odkryciem.
Bi.a.my.
rowym, jaki nadszedl z Kępna. W fedw
Dotychczasowe dochodzenia 11ie zdo·
18.00-18.20: Reportat.
18.20-19.()0: Orilde&Wa .teat.ru „CyigM!.et!fa." pod nym z wagonów znaleziono trup:1 niło· łały ustalić tożsamości trupa, ani też
dyir. Zdiz. Gól"Ly:rl.StkEeg-0 l Zul-a l>of0it1Zel·iiika dego
mężczyzny z przestrzeloną iłowa tajemnicy jego zgonu.
(piiooenkii}.
!9.00--19.05: Odczyt. pro~r. na <Weń nutfPaly.
19.0S-19.25: Ro.zmwiite>ki.
•
19.25-19.40: Re.cytaicje (_Kw~ poieitvcłcl).
19.4-0-19.47: WliiMtomobi aportowe.
19.47-19 55: Dztet!nłk ~t'DT·
20.00-20.02: „Myjli wybrane",
„
20.02-21.00: Muzyk.a le~ w. wyik. odc. P. R
TOrwi, 3 ma1rca. Jnocnych przy maszynie płaskiej, słui:ą-

Trup z przestrzeloną
Makabryczne odkrycie w

głową

towarowym

Głowa młodzieńca wtrybachmaszYilY
sirasznu wupadek -

drukarni
W tym roku na bruki zwróci się specjalnie dużą uwagę. W bu'Cht-ecie na nowy
r?1k adim!niist_racyijny, kt~ry ro7.p0ćzyna 11 aj_j 1~~· ~kr!;1:°t;~f;:a·tech.Mezń& _
(~) W Drukarni Rolnicze) w Toru- Cej do wykonywania druków lltograsi.ę 1 kwi.etnia, uwzględttuono poważniej·
· k<>reapondeaeię bietl\C~ omówi i pOl'ł.d teoh· niu, mieszczącej się przy ut. BydgOskleJ flcznych. Kiedy maszyna była w pełszą kwotę na ten cel.
nim:.nyob udzieli p. Wadaw Freti.kiel.
wydarzył się traidczny wypadekt któ• nym biegu

1

I SZEREG ULIC ZMIENI ZUPEŁNIE 21.151!'~~~.

SWóJ WYGLĄD.

W tej ohwi1i jes:zcze niie zo~talo ustafane
jaikie ulice będą przeibrukowane, ale fak

tem
jesit, dziur,
że stopniowo
tię
w Łodzi
wyb<>jówtpozibędzi.
i wyrw,emy
k\óre
tak doitkliw.i.e drują się we znaki W1Szys.tkim. - Nas'tępnem zamierzeniem wydzia
lu budownictwa jest budowa pie.rws\Zych

Chiopio01\V$ki w wyk. Ma·
Ł&dr.vkillei Rodl.dlny R&dJlio·
'omówi red. Jm Pioibrowaki,

22 ~2215 .
· weij ·

SkimvJ.a

remu ule1d„uczeń działu lłtograflcznea<> OLOWA MLODZIENCA, Z NIE\YY·
ś. p, Jan Moller, liczący lat 20·
JASNIONYCH DOTYCHCZAS P~ZY·
S. p. Mol1er zajęty był w godzinach CZYN, DOSTAŁA SIĘ POMIĘDZY

PARCELE BUDOWLANE
.

przy ul. Krzemienieckie) I Re.kllfll&kleJ

d

.

trzech szaletów ulicznvch
w na·s zem mieście. Wydawałoby się, że
an1ą.
jest to sprawa błaha podczas j!dv w rzej
.
.
·
czywisitości brak ul,t~z.nych 5.zalet.ów jest Zgłoszenia: Piotrkowska 40 do p. Hermana w dni powszednie od 10· lU od

do sprze

„

,.6 p.,.

PRZESUWAJĄCY SIĘ

WóZEI( MA·

SZYNY, nieostrożności
A RAMĘ OCHRONNĄ.
Skutki
okazaiy s:·~

straszne:

CZASZKA NIESZCZĘśUWEGO zoSTALA ZUPEŁNIE ZGNIECIONA.

żaalarll\owano

pogotowie

ratunkowe,

które _zawiozło Moliera do szpitala. Nicszczęśliwy

w.

drodze zmarł.

..
H 62
,

Kubuś

'tod~i~DDIJ

sensa,;IJ.i DIJ ..

Wielki salon mód w stolicy. Czy wie~ie
Jak taki salon wygląda? .• Przy ścianie nęd ka ·
bin. Każda kabina ma swój DtUDer. W każdej
kabinie przymierza się suknię, płaszcze, ka.
pelusze„.
W te; chwili w saloD.'ie s 11 dwie klijentki:-·
k b' • N 14 · b k
- w kabinie Nr. 15,
1 o o
w a 1me r.
W czternastce toezy się następufłłCa roz.
.
mowa:
KLIJENTKA: _ Czy nie uważa pani, że ta
.
'
sukn~a 1eet nieco nazbyt wydekoltowauph,
I może zechciałaby pani uprc>śclć nieco fason?...
Teraz, wie pani, są takie ciężkie czasy, brak go-o
t~wki, chciałabym mieć nieco .,skromniejszę
.
'
sutię.„ sPRZEDAWCZVNI1 _ Jak szanoWDa pa.ni
sobie życzy„. Mamy również ·suknie stćrom!
niejsze„. · KLIJENTKA1 - Wolałabym, proezę paru„.
kaidym razłe coś tańCoś skrQmniejszego„.
sze~o.„ Dziś takie ciężkie czasy„.
również toczy.
A obok w kabinie Nr.
15
się rozmowa.
KLIJ00.iu 1 _ Czy nie uważa pani, że
ta suknia fest nieco zbyt skromna?.„ .\łoże ma
efektowniejszego?.„
pani
J •
b dz
SPRZElDAWClYNI: _ Pr
oszę ar o.„ e
• · b' .
żeli
puu 90 ie zyczy...
KLIJENTKAs - Tak, _wie pll!lli, może być
b~tsz~ ~rzybranle.„ 1 drcnszy .materfa!··· Ter~
m.e nOSJ .51ę, tak skromnych sukien.„ Nieoh pani
nieco
· na
me„ zwraca
droz;;~:wet bardzo droga.„
AWCZVNI: - TU:, proszę pani.„
._
KLIJENTKA: - A rachunek proszę przysiać panu mecena~wi Pyskalskiemu ••• On ure .
·
guluje...
W!ej chwili rozległ się krzyk;
Klijentka z sąsiedniej kabiny padła zemdlona na ziemię„.
,
•
Nic dzswneio„. Jąk 91ę pó:Eniej okazało,
była to P!U!i . mecenasowa Pyskalska.
Stop,
•••••••••••••••

w

c°'

cenę„. Może być

LEKARZ·DENTYST A

F. KOPCIOWSKA
przyjmuje:

Gdafisklej 37

tel. 232-55,
od 4-7 w lecznicy

Piotrkowska 294
(przy 06mY'?D RYJJlku).

QI-- -.,lx(Jrł!S8U"

Serja ·: dzle'wląła .

- żeś z opresji wyszedł cało _..:..
Tak kapitan się· odzywa
- Jest zasługą tego oto
Geojalneg<> detektywa! -

·Przywltartie· ojca z · córką
Bardzo cz.ule się . oclbyło
I wytrawnych· wilków morskich
Do łez niemal rozrzewniło! •••

Pr.awa autorskie za.strzeiooe.

-

Niech nam źyfe długie tata! -

Wiwatują tłumy łudzi

Kubuś krzyknął: - Dzięki składam? I w tej chwili się„. obudził!

(Koniec serji dZiewiąteJ).

x11re~~u"
a~r1 J a ·IJ -eni ów „zserji

Dwie kabiny

od 9-3 w domu przy ulicy

r--..

Medor
s
pi
jego
·
i
"
deteklYW'
» noerodarni
Ji.f

Kubuś objął ojca Loli
I przewiązał w pasie sznure~
A PO chwili marynarze
Nasza trójkę ciągną w górę.•.

uwalZł

.

dziewiątej

Do dnia ·8-go ·marca·inoina nadsyłać wycinanke

2 NAGRODY PO ZŁOTYCH te
Ostateczny termin nadsyłania wycin- 123 - komplet „Panoram:v", stdadalący. się z 5
5
ZŁOTYCH
PO
7 NAGRÓD
y· • poJedvó.:zych -zemplarzy. .OWSKA, .wieś i -gmi.
·
ó
..
J
se
ków
·
·
.J
·
z. r 1 sm_eJ na,~zego _s:n~a~ J- i - 20) KATARZYNA SOKOł
.
5 NAGRÓD w postaci kompletów po
nego filmu p. ·'t. „Kubus-detektyw i Jego . na Chotynin pocz. Bolesławice, p0w. Wieluń pies Medor" minął onegdaj t. j. 1 marca.: komplet, skł~dający się z 5 różnych egzemplarzy pularnego magazynu poświeściowego
„CO TYDZIEŃ POWIEŚĆ", skladająTreść ósmej serji riaszego filmu była na- „Panoramy".
h ·
· 21) .fóZEf BARTOSZ, uczeń gimn. neokl.,
stęn.uJ·ąca.
10 róz' nych egzemplarzy
·
Się z
cyc
llustro
komplet
10·ifadwigi
Król:
ul.
Chorrow,
.
k 'sk'
PM' t • J k
IS er ac ą., a!Il~ry an tego m11· wanego tyg<>:<f'!lka .~Panorama", skladalący sie z . 5 NAGRÓD w pos~aci kompletó.w do.
skonatego tygodmka. 1lustrow~nego „P~
.
.
~onera spotkał S!Og1 c10s. Kt_o~ porwa,t s egzemplarzy.
Jego synka B11ly'ego i wywiózł go w ... ~groO:y Ct:ytelnicy otrzymaią pacz- NORAMA", składaJących się z 5 róz•nydi-.-egzemplarzy... -~
nle\vtadvmyni kierli.n;ku. J~ $tro$kan'erntt aą ')\' dniach '11ajl)~ż~zJch: „.'. ~, .- W dniu 19 marca r. b. zostanie wyJ,anf<:~~ow,_i ~ora~zi] -.,znajoml.•. li~ sp ro"'. _~ ~otiiżej„. ~rukpjemy · ;vtaści~e,rozwią
watlzi~ 9 z~Potsk1"~eH1a1nefio .,;deft!i<&«r<f!.· :zame wycma~ki'•z -6SmeJv ser3t"--n.a-szego t (łrukl~nlfJhsta:.:nagrodzonych CzytelKubusia, -, ·który z - óewnośCią: -· odnajdzie 'sensa}:yin.egb fHrriU „Kubu~ - detęktyw i ników.
•:
. -• ·
. :~- , iego ·J}ies-, Me'd'br".
. „
. .. .
d~iecko. ;
W związku z decyzją urzędu poczTak się tez" stało. Kttbuś · przybyt ·satt>wego w Łodzi, w następnej serji namolotem do New-Yórku' i zalirał się „ da ·
szego filmu, która rozpocznie się w dniu
żG>staty
które
posiukiwań;
energic~rtych
iutrzejszym, wprowadzimy szereg nastę
wreszcie uwieńczone pomyślnym r..e.zul·, ujących zmian:
tatem: Okazalo się;· Biłly'ego p'orwała ·
Przedewszystkiem każda serja bę.
małpa~
dziie trwała nie jak dotychczas siedem
Ja~ dete~tyw: doszedł do !ego. ~ po: ! ' dni, ale czternaście, czy dwa tygodnie.
zostame. taiem~1cą, ~o · Kubus m7 · l~b~
1
Tak więc Czytelnicy będą zbierali czter
wszystkich wtaJemmczać w swoJe tnk:
naście skrawków, 'które po należytem
i metod
ułożeniu dadzą rozwiązanie„
Wiei~ Czytelników trafnie ulożyło
Równocześnie Redakcja „Expressu''
wycinankę· Po zamknięciu listy uczestpostanoW!'ła podwo1"ć 11'czbę nagród Od
ników· konkursu i·ury redakcyJ·ne · przy- '
tąd ogólna suma wygranych z i~dnei .
znało nagrody następującym Czytelni- i
serji wynosić będzie 190 złotych, nie likom „Expressu", którzy trafnie , ułożyli ·
cząc innych nagród.
. .
wycinankę:
O szczególach dotyczących zmian
W dnia dzisit!jszym kończy się dziie1) IZYDOR ZAWADA, Cieszyn, Plac .Tea~
\Viąta seria naszego sensacyjnego filmu w naszym konkursie doniesie jutrzejszy
traln~ 20 - złotych 20.
cz~ńsI1~:~~0cfó~~/ś~:kskazło~;~:· 2:~· Sty- p. t. „Kubuś - detektyw i jego pies Me- .. C'.xoress".
3) J. INanger, ·K~aków, św. Agnieszki 2 _ dor'\ który cieszy się rek.ordowem P~kwóowdz. eniem wśród naszych Czytelni- Dokąd
złotych 10.
O
4) BOLESLAW SZCZEP ANIA!(, lódt, ulica
E
t ł
d k
Cegielniana 46 - złotych 10.
Dziś : wy ru owany zos a w " x- TEATR MIEJSKI TEATRY.
5) ELŻBIETA STAWICKA, uczenlca V klasy
- o godz. 4-ei popoi. „lvar
pressie" OST /1t. TNI, skolei siódmy skra- Kreuger" i o godz.
Gdynia _ Oksywie dom p. Kurra _ zł. s.
8.45 w. „TOJWa<ri.siz.cz".
6) D. OPPNER, ucz. IV. Id. Kęty - złotych s. wek, który Czytelnicy biorący udzill:ł w_
TEATR POPULARNY (Ogrodowa n.r. 18): 7) HALINA DOROSZCZAI<óWNA, Kraków, konkursie wytną i wraz z poprzedmem1
. sześcioma skrawkami ułożą W ten . spo- o godz. 8.35 „Kobieta, wino, dancing"
Al. 29-go Listopada 67a - złotych s.
8) KAZIMIERZ RESZYK, Poznań, ul. Stan. Koa. sób, aby otrzymać stworzenie, które w TEATR POPULARNY (SaJ!a Oeyera) - o godzinie 8.30 wiecz. „To lubią kobiety"
to ważną rolę
d
t ś · f·1
powsklego 9 - złotych s.
.
9) MIECZYSlAw KOTECKI, Lublin, ul. SrOd- re Cl I mu o egra
„ROZMAITOSCI'' (Cegielniana 27) TEATR
Wycina~ę należycie złożoną Czy·
kowa s, m. 2 - złotych s.
Nanette"
no,
„No,
pocztową
kartę
na
nalepią
telnicy
Kraul.
Białystok,
10) ZOFJA DOMAGAl.A,
TEATR ŻYDOWSKI w FiJhammO!lllji - „Oi.
. za 20 groszy
•
szewskiego 14, m. 7 - złotych &.
Ameryka"
11) ANNA RADZIKOWSKA. lódt, ul., S<ropeua i wyślą · pod adresem Redakcji „ExpresN
49
k
Ł d · "'·ó..s"' Pi t k
•
43 - złotych S.
KINA.
O .r OWS a . · aSU 'Y" O Zl, t...:. ~"
12) I. BRZOSKóWNA. Kielce, Hota 10 komplet, składalący sle z 10 numerów popular-I tom1ast Czytelmcy z miast: Łodzi, Kra- CASINO - Rę:i<lez-vous w Wiedniu„
kowa, Kalisza, Lublina, Wilna i Gdyni GRAND-KINO - „Sztuka życia"
nego tygodnla_„Co Tydzień Powieść".
13) JOZEf JANICKI, Lódt, ul. Zawiszy 7 - mogą składać wycinankę z dziewiątej MUZA - „M.in.}oo na ulńcy••
1:

•

I
iiiliiiiiliiiliill•••••••••••
po"1•s'c' w1·1czoram?

„
komplet, składalący się z 10 numerów popular·
ser]l
nego magazynu „Co Tydzień Powieść".
bezp0średnlo w naszych oddziałach .
14) ROMAN ZIELEZI~SKI, uczeń 6 klasy·
szkoły ćwlczeti, Tarnowskie Góry, koszary 3-iro a wtedy zaoszczędzą sobie koszt znaczpułku ułanów - komplet, s\dadalący ste z 10 ka .pocztowego
·
j
·•
.
numerów tygodnika „Co Tydzleti Powieść".
ReorgamzacJa ta pozosta e w zw1ąz15) MATYLDA OLSZÓWKA Królewska Huta
u1. Szopena 12 - komplet tygodnika „Co 'Iiy~ ku z przykrą niespodzianką, jaką spradzień Powieść", składalący sle z poledyńczych wił n.aszym Czytelnikom i Redakcji
Łod ·
t
d
e;zemplarzy.
zi..
16) JANKOWIAK GRZEGORZ. Poznait. ulica urzą . pocz owy w
WeuecJańska 11/12 m. 10 - komolet składalący . Między tych Czytelmków, którzy
sie z 111 numerów :Oagazynu powleś~loweio „Co trafnie ułożą wycinankę i prześlą ją
do dnia 8 marca r. b.
.
Tydzień Powieść".
a
17) I:RENA TUCZAPSKA, Limanowa, wol. kra rozdzielony zostan'ie szereg na""rÓd
6
. •
.
kowsk1e - komplet, składający się z 6 rótnych
.
mianowicie : .
eszemplag)':.__. -------=- .

I

19) A.~ U!M. ••'

5f

ea

J,NAQllOIWJ P.O D.Dr.Yal al „'

ROXY - „Życie jest piękne"
CAPITOL - „Zaułki życia"
CORSO -- ,.S.;:gan i ludzie'
CZARY - „King-Kon.g''
PRZEDWIOSNI.E - „Nie będziesz kurtyzaną''
RAI<IETA - „Pocałunek prze<l lustrem"
SZTUkA - „Pod pręgierzem"
I. Na roz.kaz kobiety", II. Pałac
ZACHĘTA na kółkach"
PALACE - „Hrabina Monte Carlo„
METRO - „Zabawka"
ADRIA - „Zabawka"
OSWIATOWY - „I. „Jego l3kS<celencia Sub-

l#',

a.

..Potodaaalff

·I

I

SENSACYJNA POWIESC

I

WSPOŁCZESNA

Zanim Franek ściągn!łł pasek na
burknął grotnie P'e- Dobry powiadasz? ... A mówili, że i tak widzę! STRESZCZENIE POCZATKll POWlfśCL
spodniach, już leżał na ziemi. Ale z tyłu
Józef Chudzik był beU"Obotnym. Pew- sprawę miał w sądizie, nic o tern nie lek.
· Józek wsurtął ręce do kieszeni i za- rzuciło się nań dwuch innych drabów.
nego dnia, gdy siedział przed dwon:em, ie- wiesz?
pytał niby spokojnie ale zuchwałym to- Felek jednego kopnął w br-zuch, drugie·
- Sprawę? •.. O co?...
go ukocha.ny synek, Jaś, przyniósł mu z.nadb'ł k
•
1
d
O
fez •Ony kwit ~agatorwy, .Na pods.tawie leg~
i O O„.
""I mu po
'.
nem:
mor erstwo...
kwitu Chudzik odbiera walizkę, w które1
Na sali powstała panika:„. Zaczęto go
_ Murzyn„.
Felek w~ruszył ramłonamf
znajduje poćwiartowane części zwłok lud.z_ Ty mi nie trajluj, tylko mów jak obrzucać poduszkami. R.ozległy się
- Nic o tetr. nie wiem...
kich. Tego samego dnia Chud.zilc dowiadu· dy„.
• d ?
-1.
T o- Ś 1~•ra je r muszę c1• pow1'ed z1' ~„.
jako
hrabiego, kl'gdyż
je· się, że jest• synem
en „ gw1z
grzecznie pytam„. CoŚ za Je
si'ę
ci'
·
.
--'-ł
•
ko A ·
n1emow1ę zam1enl>O.tly z""'"" w lllllc:e nte
- Za mordę go!...
ten syn Czemu się od wkupnego uchylasz?„.
może jednak nM1a.Ziie wydostać n.aa:wiska Ja wiem. bracie, wszys1! „.
- Wsadź mu nóż pod żebra!..•
Dawaj pięć złotych„. T.f\,ki jest cennik
jego to bogaty chłop, co?...
swego ojca.
Felek bronił się zaciekle. Pomagał
.
- Pew nic·„ A ty co masz do niego dla wszystkich!„.
. Chcąc się P?a:być up~ej wali.zk.i, Ch1;1·
·
ć
h
J
h
„
interes?
·La
P.0&ądz~1111
to
~Lillo
lecz
..
1ą
podrzuca
dzik
1
st ram·e.
- To się wypc aj„„ a c ce spa „. mu Ant ek' któ ry st aną ł po Jego
H
go o zamordowanie hrabiego Bur&lci.ego, 1eI odwrócił się na drugi bok. lecz w Obydwaj torowali sobie drogę ku
mr~knął Antek. -.O, ho .. : go rzekomego ojca, Sprawa opa.rła eię sąd
i tylko dz~ęki pomocy taii~nmiczego Ga;b1:1- On .się na we! m~ sp~dziewa. ~o to za m- tej samej chwili spadł na niego cios, wy drzwiom. Sytuacja stawała się coraz
groźnt'eJ'sza... Cała pości' el była 3'uż na
Jó zka.
.' .k ł
.
Nte teraz„. mierzony
Po wyiśc1:u teres„. Dowie Się
został zwolniony.
Chudzvk Chudzik
ska wolność
c1ęz ą apą
• . • kiedyś:„ • •
dowiedział &ię, że OJna
_;.t
I
podłodze„.
ZeOP!irzony.
jak.
się
zerwał
Felek
~y
głowę,
F~lek b~rdz1e_J przechyh_ł
cem jego ies.t hrabia Strzyga-Topor&k.i, któKrzyki i gwizdy zaalarmowały słutry uważał dotychczas za swego syna K.a- przyJrzeć się l~p1eJ AntkO\l(I. lecz w. za- 1skoczył z łóżka i przyJmu1ąc obronną
bę„. Ale ni'kt nie chciał się wtrącać do
wielki.ego awantumika 1 den sposób me mógł rozpo.z. nać.Ó Jegod pozycJ'ę, zawołał:
rola
Między Zawidllkim a Chudzikiem
hultaja,ZaW'iidzkiego,
Który mnie uderzył!... No, na o- tej bójki... Zaalarmowano na.ib1iższy ko- wywiązuje się pełna tragiicznego n81)ięcia t~arzy. Antek był ~kryty. Nie m gł 9.
_
walka o tytuł i fortunę hrabiowską. Zawid;z- niego wydostać zwterzen. które go naJ- chotnika !... Który? ... Boisz się przy- misarjat policji„.
Felek z wielkim trudem wy(fostał
I
w tej walce jego kochanka bardziej interesowały. Wpadł }Vięc na, znać?„.
pomaga
kiemu
d
Jana Sołowereoka, zwana Księżn.iiozką Cy.
I huknął Józka pięścią w sam pod- się na schody. Stamtąd uciekł na po . _,
gat\ską. słynącą ze swej niepospolitej urody. inny pomysł:
- Tego ~łodego to dobrze znam„. bródek z taką silą, że drab zachwiał się wórze i przedostał się przez płot na ułlBardzo wielu mętczyzin odebrało eobie ży. alit cę„.
na nogach, zatrzepotał rękoma i zw
. . _
- Chudzika?.„
cie lub złamało sw<\ karierę.„ W jej mist~rb
kl
.
t
T k N
eudła wpa:dł również Chudzik, który za•
M
Kilku śmiałków wy iegło za nim„.
a „. awe mt pracę przyrze si bezwładnie na ziemię jak wypchana
kochał &ię w niej do szalet'l6twa, poświęcaJeden dopadł doń i chwycił go za nojąc dla niej swą narzeczoną - Stefcię„. w swej fabryce„. Chciałbyś tam może trocinami kukła.
Wi-i-i-isz go!.„ _ rozległy się gę, lecz Pe.Jek tak silnie go odepchnął,
·
pracować?.„
Keężnczka odtrąea go iednaik od sebie.
-. za- syki ze wszystkich stron. _ Na Józka że tamten zwalil się z jękiem na zie.fabryce Chu.dzika?„.
Po wielu przygodach Chudz& uzyskuje t t m
Ch 0 ć
A
ł
w końcu tytuł hrabiowski, leci: tego same·
Ja a się porwał! Pranek!... Trzepnij-no go po mię„.
moze„'.
g·o dnia znajdują go ma.rtwego w pokoju ho· s anowi się. Gdy był jut na ulicy, usłyszał z Cłado pracy nie jestem. Lubię poszwendać swojemu!
telowym.
z góry zszedł drugi tęgi drab. Pelek la sygnał nadjeżdżającego auta policyJsię po mieście, już taka mam włóczę•*•
Mit11ęło 1s lat. Jaś po tajemniczej śmier- gowską naturę ... Praca męczy czlowie- już nie czekał. Sam przystąpił do ata- nego.„
ku.
ci ojca został jedynym epa<lkobiercą wiei- ka i skraca życie„.
A możebyś przyszedt do fabry_
kiej fortuny. Jest w dodatku przystojny j
zdobył również tytuł intvniera. Na maskaradzie spotyka niespod1.iewante zawsze jesz- ki?„. Możesz dostać lekką pracę.„
Rozdział sto siedemdziesiąty piąty
- Może i przyjdę„. - zgodził się
cze piękną i kuszącą Księtniczkę, Na.zawreszcie.
jutrz ne może o niiej ze.pnltlll•ieć.
__ Melduj się wprost do hrabiego.„
Siedzi w swym gabinecie, w którym co
rozlegają sie dzwonki telefoniczne
chwile
Przez cały dzień następny Jan był w dzierżawę tę papiernię wzamlan za
Nagle wzrokI To dobry człow1'ek... On ci'e napewno
myśl i ciągle o Ksłeżnlczce.„
bardzo niespokojny„. Denerwowała go pożyczkę?„.
jego pada na fotografie ojca.„ Przyciskając przyjmie„.
W tej chwili zbliżyła się d.o nich ja~~ tajempicz,a., h:istorja z .żebrakiem..• Cze·
ią do ust, rzekł:
- Owszem„. O ile mi wiadomo u- Oicze„. Nad twym grobem poprzy. kaś postać, czołgająca się po podłodze. go ów Antek chciał od niego?... I czy biegają się o ten interes trzy firmy ban~a~immi z;1r~g w~~:~:~~:~~ ot~Y~atttk~~~ -- Gdzie jest ten nqwy?.„ - za" t.o..-napra,wdę -b.yf, żebrak„. Dlaczego wy kowe w Polsce„.
_. pytywał Felka o wszystkie szczegóły . - Aha„. Czy Rolicz fe$t między, ~ipytał drab, leżący na podłodze.
ią po tylu latach„.
- Tu jestem„. - odparł Felek. -- z jego życia?:..
I Jan, mimo iż nie może zapomnieć o
mi? •.•
Przypuszczał, że Antek dotrzyma
cudownych oczach Pieknej Ksiefo!czki. 1>0- Czego chcesz?...
-Tak„.
słowa i zgłosi się po pracę, ale mijały
- Paiki masz?.„
;~a~j~~ai ~~~~.c~tó~:;vs~~~ 1 ~fzy;;~~ s~f~
- Jakie warunki daje Rollcz?„.
przedpołudniowe godziny i nikt nie
- Nie mam.„
umrzeć.
- Nie udało mi się dotychczas
przychodził...
. _ A wódeczność?„,
Postanowienie to uspokoilo go odrazu.
\ : ~~i
I
stwierdzić„.
O godzinie wpół do pierwszej za_ Też nie mam„.
Zawezwał swego sekretarza I kazał mu
rzekł Jan -wrażenie Mam
_ To ty regulaminu nie znasz, o- dzwont'ł na sekretarza.
stenotypistke. którei zamierzał
przyslać
podyktować kilka handlowych listów.
że R.olicz czeka najpierw na naszą o- Czy sprawa papierni szwedzkiej fertę„.
Po chwili do gabinetu wchodzi onie- fermo przez cztery mosty tam i z pojest już załatwiona?„. - zapytał.
śmielona dziewczyna. Jan poznaje ją„. Jest wrotem ganiana?!...
- Nie wiem, panie łirabio .."
_ Właśnie chciałem tę sprawę zre_ Nie wiem o jaki regulamin ci cho
to Władza Łapińska. córka biednei wdowy,
- A jak się przedstawiają warunki
sąsiedztwie„. Jan dzi, a gęby sobie sobie nie nadużywaj, ferować panu hrabiemu„. - odparł se- dwuch pozostałych firm?.„
szwaczki.
Władzia nieraz l>O·
sobie, że w
przypomnialmieszkalacel
pętaku na umyśle kulawy, kapujesz?„ kretarz, trzymając pod pachą plikę pamagala mu. gdy był głodny.„
- 'Jedna żąda dziesięciu lat dzierCzarna postać zjeżyła się i podnio· pierów.
Chcial sie czemś odwdzieczyć Wła·
siedmiu„.
żawy, druga łucłi
· c
p
ł
ł
kalacie. lecz Władzia
dzi i zaprasza laiż nawieczorem
.
am„. .
- Dobrze„. Decyzjęi pr<>sz11 mnie
rosę wię „. S
Jest zaleta„. s a g owę.
odpowiada mu.
Jan oparł się o tylną ściankę głębo- zostawić„. 'Już ja to załatwi.e„. Proszę
- Mnie będziesz komplimenty pra
Zabolało to mocno Jana. lecz pozornie zbawił?„. Ech, ty byku, w główkę kolanem kiego fotelu, ręką przesłonił oczy i słu- mi tu przysłać pannę Marychne„.
gatelizowar ten drobiazg.
Okazuie ~ie ..ż~ ~ładzia .ma narzecza- kopnięty, jak ci facjatę zamaluje, to · się chał.
Sekretarz skłonił się i wyszedł, zo.
Sekretarz otworzył teczkę i prze- stawiając teczkę z aktami na biurku.
w kłębek zamienisz?„. Regulamin tutelnego w 0.sobie nieia~iego ~uc1ana.
Ksieżn.iczka rówmeż ni.e przestaje my-, szy
Jan przejrzał jeszcze raz wszystkie
.
. powiada • uważasz • .że każdy nowi- rzucając .cienkie arkusze • mówił:
śleć o p1erwszem spotkaniu z Janem. Po- Więc, jak już panu hrabiemu wia papiery, poczem na ofercie wypisał w
CJusz, który tu poraz pierwszy w próg
stanawia do niego zadzwonić.
identycznie odpowiedniem miejscu „na pięć lat",
Jednakże Jan zrywa z rJ.ą oficjalnie, przystępuje, musi się wkupić papiero- domo, interes jest prawie
J><?mną~ cierpieniia, ia.kie Księżniczka spra- sami, wódecznością, na ostatek może i taki sam jak z angielskiemi bankami.„ złożył swój podpis, przyłożył pieczęć
dlo być polskiemi złotóweczkami„. Kat- Firma „Pauker i S-ka" znalazła się w i schował teczkę do biurka.
wiała 1ego oicu.
·
N'1e dobór
· h. p ł a tn'c
han · - d. Y t a kl„„ Musowo 1.„. W e t rz7ch nas tu t.ru dn oś ciac
w sprawach
wyjeżdża gdzie
I zy.eh „.
spotyka Garbuska
do Londynu,
wych Jan
Wtej chwili do gabinetu weszła Manailepszego przyiaciela jev.o oica. Garbu- Jest gospodarzy„. Ja. Józek 1 Franek„. firmy wynosi około 5 m1}jonów złotych. rychna. Była bledsza, niż zwykle, lecz
sek nieraz iuż ratował 11:0 z opresji. Jan My we trzy porządku tu Pilnujemy„. Taką sumę winni są niewypłacalni niemniej przez to ponętna. W przecizwraca sie doń z prośbą. aby wykrył mor- Jak któren chce się wymigać to mamy dłużnicy„. Wzamian za pożyczkę pię- wieństwie do stałego swego zachowa• mi'ljonów zł oty ch, któ ~e pozwo1ą f'ir
• · '1 ekarstwo. c1u
.
dercę ofiary, znalezionej w 4-ch walizkach
odpow1edn1e
zaraz na- mego
przed is-tu laty
nia się tym razem była mniej narzucaGa.rhu.sek zg~dza aię, lecz pod wuun· W godzinę potem zara go do śpitala bio mie stanąć na nogi i nadal prospero- jąca się i zalotna. Usiadła Jłrzy maszyklem. że nikt nie będzie wiedział o jC11:0 rą„. Więc jakie masz życzenie. durniu wać, firma oddaje w dzierżawę papier- nie i zaczęła pisać.
nię w Sztokholmie ..• ·
ofiarołomny, wkupne, czy śpital?„.
przybycju.
'J an podyktował jej kilka listów. Ma- Jaki jest stan tej papierni? - za- rychna pisała wolno, coraz wolniej.
_ Słuchaj ty mi tu nie bajcuj za
Tymczasem Podczas nieobecności Jal
· J
t l ·J
·'
.
'
na. sekretarz wyrzuca Wattdc: I na jej
mieisce przyjmuje swa przyjaclółkc:. Mary- stary jestem na twoje przyśpiewki, ro- PY a an, pociera ac czo o.
- Zbyt wolno pani pisze„. - zwró- Nasi rzeczoznawcy stwierdzili, cił jej uwagę.
zumiesz?„. A jak mi będziesz głowę zachne Przecławską.
Jan przyjmuje w cha.rakterze osobiste- wra-cal. to tu zaraz karetka pogotowia że stan papierni Jest wyśmienity„. - Możliwe, bo„.
swe11:0 stareio PrzvJa·:iela przyjedzie, ale do kogo to Jeszcze nie- Wszystkie maszyny są w doskonałym
gn .•st-kretarza
Nie dokończyła. Skrzywiła się dzii stta~.„ IKonfub nkt~r~ óna iP~1>ier śprizedi w.nie i runęła z krzesła na podłogę.
zd
.
fer :e~nego dnia Ja.n otr~ymuje list od nie- wiadomo„.
zna[lego brzyJaciela. który, prosi , 0 0 przy . Tamten zaperzył sie. i ~i nął c - s.aw1a s ę o ecn1e r wn e;f; wym en Jan w jednej chwili znalazł się przy
hycle do samotnej cukierenki, gd-zie wroczy cho. Na sali powstała wielka ruchawka. cie„.
niej.
- Czy do aktów załączył pan opiPodniosły się ciekawe głowy.
mu przedśmiertny list j&io ojca.
- Co się pani stało?.„
_ Te, fJ6zek!„. _ zawołał „go- nje rzeczoznawców?.„
Jan wybler:: sio do owej cukierenki
Marychna leżała blada. nieruchoma
- Oczywiście, panie hrabio„. Pro- z zaciśniętemi ustami.
spodarz sali" do swego towarzysza. wraOzkz r elk~em._
1
· b rany, któ - szę„.
· den SlU,
azu 1 e s1e. ze owYm „n eznMiym przy- ChOd~L, tu jest !ak.1 J~
.
.
jacłelem" była księżniczka, która w ten~
Nacisnął szybko dzwonek. Wpadł
Wskazał na klika kolorowych arku- wotny.
sposób zwabiła Jana do swego mieszkania.! ren do regulammu nie chce się przystoszy. Jan rzucił na nie okiem znawcy,
.
- Jednakże Jan ucieka od niej, pozoota-1 sować....
- Wody!... Prędko!..:
_ Któren to?„. _ odezwał się podkreślil czerwonym olówkiem odpowia!ąc ią w wielkim smutku.
Przyniesiono karafkę z wodą. MaJ.at11ta pl'!Ześtatduje . pewien ~~riak, któ- · barczysty chf op, złażąc ze swego lego- wiednie sumy i pytał· dalej:
wypiła pól szklanki. Przeniesiorychna
_ Jaki zysk daje papiernia?...
·
wiska
reg.o Felek pos.ta.nowił wyśledz1c.
ją _na kanapę.
no
'
'
· do łó'k
• ł się
Zb.I'1zy
Żehralk udał się eto „Domu Noclegowe( - Ok oł o mi'}'Jona zl otyc h ro.czme„.
z a F elk' a 1• za· Ś wieg.o". Felek po.szedł za nim. Leżąc na łń:t.-- Lepiej pani?.„ - zapytał.
- Czy prócz nas brane są Jeszcze
cił mu latarką prosto w twarz.
btdb Z10mDta:wtiai" teraa: o ~
Dalszy ciąg ·j utro:
- Schowaj tę swoją elekstrykę, ja ·w rachubę inne firmy, które chcą wziać
-i,

I

I _
I

I _

w.

I

I
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Wi~ził siostr~

lem~otny o~iie~1ioł kor~ IBmiHt 'iekom
Katowice, 2 marca.
Po pewnym C'z.asie cata ta spr a wa
Przed sądem okręgowym w Katowi· wyszła na Jaw I Skolut został ponownie
cach odpowiadał w dniu dzisiejs·Lym Pociągnięty do odpowiedzialności sądo·
mis1Jrz pieikairski Józef Skolut z Siemia- wej, tym razem za w'prowad:zenie wła
nowic, oskairtony o ·wprowadzenie w dzy w błąd.
błąd władz.
Na rozprawie Skolut tlumaiczył się,
Prawomocnym wyrokiem zostal Sko- że Nowak sam prosił go o to, aby mógł
lut Sikazai;iy swego czasu na sześć ty· go zastąpić w odsiedzeniu kary, chcąc
godini aresztu ·z.a Jakieś drobne przestęp y; ten sposób 'Lapewnić swej rodzinie
stwo. Gdy otrzymał on wezwanie Sł\· byt na czas, prze,z kt6!"'r będizie orzebydowe, do sitawienia się w więzieniu na· Wal w więzieniu. Przez teo czas bo·
mówił swego krewnego 1 Nowaka, aby wiem miał Skolut utrzymywe~ rodzinę
ten odsledrziat za niego kare.
Nowaka.
Nowak zgodził się i poszedł dlO wię
Sąd ska:Lał Skoluta na dwa miesiące
zieni a zamiast Skoluta.
wiezienia.
Dziś i

DArtClrtG

VARIETE -

rtarutowlcza 20.

Ceny konkurencyjne.

;

S

Przywf.4zał siostrę do łóżka i zanlósł
Krosno, 2 1na4'1c:&.
W zapadłej wiosce w GHinliku ifór• do chle1\'U, gdzie trzymał ją wraz ze
nym, koło Frysztaka. tdarzył eię ost•t· •wlAiami przez dwa lata.
Obecnie dowiediział si.ę przypadkowo
nio niecodzienny wypadek, którego eeho
o tym 2'brodiniiiczym czynie. ied~ z s'!·
rozniosło się w całym powiecie.
Przed kilku Ja,ty umarll w Glinł.ku eiadów. Ni~ło-cml.e ·zawiadoouł ?oh·
r „ di ł się
„
rdzice Zolji Motyki, która poszła wtedy e.ję.D...1-k' . L-.
-~ i tnw;<rwencu1 po ~OJ 1 u a, 0
na utrzymanie do swego brata Józefa,
Przed dworna laty zapadła Zc>lja Motyika uwolni~ Zo.fję Moty;kę z ~hl~wu. Je.st o~a
"11trneł.ni~ .złaman.a fi.zycnue 1 psychicznie.
H-- • t
· b 01wu11ę
• ---r
....,
"' 0 1t..0„„ - ftl'/.e
a c b.......,
na z.drowiu.
Przecirwko wy.rodnemu braw wszczę·
stała pracować w gC>$J)od.a.rstwie lira~,
wówczas Józef Motyka, w por<>ZU:rńtren.11t1 to dochodizeniia kame.

W"YJPa.~eik t~ wywoiał. po~echną
ze swą żoną Roza~ą, postanowił pozbyć
się niewygodnego cię.taro i w tym celu sansa.efę 1 stał so.ę przedmi?'t~m hcznych
kome:nita.rzy w całym pownec 1e.
dopuścił się be&ijat..kiego czyn.u:
1

FIVE''

od godz. 5pp.
do 9·ej wieczl

Tel. 150·88 1 154·80.

sądem

10 atrakcyjnych numer6w.
codziennie programy.
od 10 w.
Pełny program atrakcyfny -

,,TABAR I N'•

' I

w chlewie

Wyrodny brat odpowie za swój czyn przed

proces w Katowicach

Niezwykły

Ni 62

198,

kons. 80 gr. z obsługi\.

konsumcja 1 zł. -

GABINETY.

-u· fj Z I E

Nasz wielki rewelacyjny program.

C"•jcyG A Ni•ś1„c"'L
1

0

kabaret-dancing

do rana.

Poraz pierwszy w Łod.zł

W roli gł. Bohater filmu „Jej Chłopczyk" JANEK FEHER, w roli cyrkówki MAGDA SONJA
Nadprogram: Arcywesola farsa i aktualności filmowe Pat
oraz J6ZEF ROVENSKY.
CENY MIEJSC POPULARNE. Pocz. o 3.30. W sob. i nledz. o 12. Na pierwszy seans ceny znacznie zniżone.
Wkrótce - wielkie arcydzieło filmowe „SERCE OLBRZYMA".
NA SPECJALNE ZADANIE SZ. PUBLICZNOŚCI
MALOOSIA"
ś
Sobota d. 3 i niedziela d. 4 b. m. od godz. 11 wyświetlany będzie po jednym seansie przepię~ny program:

Dziś

premjera!! 1) ,JeHlie[ bel trwo~i" l) „RobiO!OD [fOU!Oe" \V roli ~ł. Dougla! fairbank1 Z{,~jś~f:: ~l~ ~~~r~~{yc~z1k~t::t~lg:: „~Ador~stych 49 gr.
! I I • I I I I I I
Ostatnie dni!

I

! Alma Kar, Zula Pogorzelska, EUGE•3USZ o.

• „ .....„ ......

„~

A

we

wspanla~. flłmie Pr~ukcii

9, TEL. 142·42

termJa.

PORADA 3

ZL.

ao-z

ooaitór

H SZUHACHER

Zapisujcie
swe dzieci do

Choroby •kórne
I wener)IC2/:ne

56
PIOTRKOWSKI\
148·82
pół

teł.
ł, ft-9 wlecz, w
święta ód 10-1

dziele I

od I I

nie-

W• BALICKA
ul. Piotrkowska 200
róz Pu'1el

Nr. tel. 104-0&.
· Choroby skótne t wenetYCdt
„riyJmuJe wyh1cznle kobiety I dlll~
od I do 3 I od 7 do s„t
- - - - - - - - - - _...........,

DOKTóR

Wołkowyski
Cegielniana Ml 4,
telefon 218•90.

Dr. med.

S. KANTOR

Spec. chorób skórnych, wene•
r»••n~ch

I moc•Oplclowych
sio na ul.
PIOTRKOWS~A 90

„ .„••,. ~~;~! od ._a
1

SOłO\VIBJCZYk

Przt.jmuj od 9-1 1 6-9
W NIEDZIELE I SWlfTA Ol> UO.
DZINY 9-1-ei.

tel. 144·11Z.

- - -- - -

•

8PlłC. CHOROlł SKORNfClł ~~
RYCZNYCB I MOCZOPLCIOWYCB

2

-

11

p 0

W

r 6 C I I

3o

H KIDilr.cmzedk. ow~
U

t

polożn1·ctwo i
k
p
O 1I

tel. 213-66

tt

8 S Spec. chorób •k6rnych, w~ne· przyjmuje codt!etllDie od
"AWROT 3 2 • Tel, 11 •1
•
rycznych I n1oc:copłclowych
i 5-8 Wlecz.
Ceftlelniana Ni 7
Przyjmuje od 8-10 rano l od 5-9 w.
CENY LECZNICOWE
:r telefon 141-32
~ niedz. I świeta od 9-la w ool.
Pri„fmul• od 4 8-10 12-2, s-s w
DR. MED. .

.

·
MRUn~ Ilt~I

nAl ałeddeleK~r.'::.•

•

"Al(USZER.TA I CHOROBY KOBIBCf
PRZEPROWADZIL srn NA ULIC!:

Pomorska 7, IBI. 127·84

przyJmuJ• od 4-8-eJ.

I
L
K
•
k
9pclo\Vs I
od 9-U

DONKTOGR

L• BBRPJAn
SptcfaJltta cbor6b wenerycznych,

D·ra Sterllnga 22

(N.-Tatgowa) tel. 174-42_._ _
LEKARZ. DENTYSTA
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Kąpiele elektryczne. Analizy lekarskie.
Lampa kwarcowa. Roentgen, Dla·
Lampa kwarcowa.
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Mistrzostwa boksersk·ePolski wPoznaniu
Niespodziewana porażka Polusa.-Wożniakiewicz i Klodas wyeliminowani.-Dziś walczy Chmielewski z Majchrzyckim.
I

Początkowo przeważa Polusa to największa porażka to najRotholc, pod koniec jednak znów Gó-, większa niespodzianka wieczoru.
Waga piórkowa: Rudzki (Śląsk)
W piątek w~eczorem rozpoczęły się recki. W trzecim starciu ma Rotholc
w .reprezentacyJnej hali Targów Poznań przygniatającą przewagę i wygrywa ' Hołowacz (Lwów). Przez całą walkę
przeważa Rudzki, wygrywając na punskich XI mistrzostwa pięściarskie Pol- walkę na punkty.
lendler, kty.
Sobkowiak (Poznań) _
ski przy udziale wszystkich zgłoszo·
r w )
· tk'
'
nych k
, . o ręgow za. WYJ~ 1em tanis .a~ ( ilno .. Przez w~zystkie trzy. starci~! Kainar (Pozna fi) _ Piotrowicz (Bia.
.
.
)
się w ostatnieJ przewaza Sobkowiak. W trzecim obaJ
\1„ owa, który musiał
tyst:>k · Pwtrowicz, to dobry matenał,
· · · ł ·
· ·
chwili wycofać z powodu braku zaso- pr e c1wmcy
:aty
I>rzez
są Juz zupe n~e wyczerpa- mimo iż poznan,ak miał
.z
. . .
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.
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„
, . „ ' , . ... ,
rn. \Vvgrywa r.a punkty ;:,JL:.~ •\V1<:'.\.
bó w p1emęznych.
- cza„ \\ J.iki 1-i z.e\1. rlg~,. iałostoczan!n nt~
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Glówna kwatera zawodników uczeomo zre.q1 gn \\„tł walki 1 odgryw· 't s·~· na
oz ows
guc1a.
aga
,
w· „
t' .. .''. ·' z •.. , ·e
stniczących w mistrzostwach mieści się rze) _ Schirak (Lwów). Kozłowski jest
5
ygry a na
· v. ~,ue
· t rzos t w. we
· mis
· d n1a
·
· Pierwszego
Monopol , gdz1'e też wczoraj w r ewe I acią
w hotelu
.
Kan1 '~'h"""m
unkty
.
•
et.
,
godzinach popołudniowych odbyło się Pierwsza runda wyrównana. obaj -prze- P .
1
Wctn~~
.w~żenie zaw.odnikó:V. ~rzyniosto ono ciwnicy idą na wymianę ciosów. W dru • f ''~~anski . Wars~a~_a) .-.
NaJładn.1 eJsza wal;l'-a
(ŁLor.źJ.
.vKz
kt~
przeciwtrafia
.iuz przykre mespodziank1 okręgom kra- giej rundzie pomorzanin
kowskicmu i łódzkiemu: krakowianin nika często i celnie. W trzecim przewa- w1c;:zoi u P~ tyn.osła zastuzone zwycięChrof'tek i łodzianin Spodenkiewicz wy ga Kozłowskiego jest już zupekla, po- st~o. bar~z1c., .~pa!iowa~emu warszakazali nadwagę. Krakowianie poradzili syła on przeciwnika dwukrotnie na de- ""'.t:~n1nc.wi_.. kt6i e~o _ataki były. skuteczsobie w ten sposób, że przesunęli ski, przyczem od wyliczenia ratuje Iwo- meis~e, mz k~z 1 a.111l}a: .w Plerws~em
drugi~m
star :tt; p_rze~;lza waz;anm.
Chrostka do wagi lekkiej. Łodzianin zaś wian ina jedynie gong.
Kazimierski (Warszawa) _ Jerzy Wozni~kiew;cz w:ilc.zy ~upelnie ~ez za
wykazujący 125 gramów nadwagi muIl (Białystok). Walka na bardzo niskim· s~ 'nY 1 na~z;ewa się kilkakrotnie. na
siat się z mistrzostw wycofać.
. W składzie drużyny łódzkiej zaszła poziomie. Kazimierski walczy znacznie ::t?SY fcrlan.~kie~~· d?. k~órego te~ ~atet pozatem bardzo poważna zmiana, poniżej swej stałej formy. wygrywa je- lc7:y ~o stan.i~. W os.atmej rundzie 10 ·
grtyż Stahl li startuie w wadze półśred- dnak na punkty. Jerzy II przedstawia dąt~m nad~Jt wal~e s~alone tempo, anieJ miast przewidywanego uprzednio się jako badrzo dobry materiał na pięś- takui~; ~taie. ~wte~nie dysponowan.Y
Porlans~1 . stopu~e J~dnak .skute~z~1e
; ciarza.
Garncarka.
11
Polus (War- \\ stystkie Jeg? cwsy 1 i:ew~n '~i'! s:ę .~·
Moczko II (Sląsk) Niespodziankn losowania było, ~ei
dwaj najpoważniejsi kandydaci na mt-1 sza wa). Pierwsze dwa starcia należą .koma. celnemi ~derzemam1, zapewnia~tr?o~two w wadze średniei Chmlclew- nieznacznie do Moczki, który w trze- Jącemi mu zwycięstwo.
Matuszczyk (~ląsk) - Klates (Wili::~i i l\falchrzycki wpadli odrazu na sle- ciem starciu narzuca szalone tempo i
bic i spotkuią się Już dztslaJ wieczór w \H:.?:rY\\''.l wy:-, kr1 na pu1wty. P11r:17:ka no. Klates walczy bardzo tchórzliwie,
Epnłfmniu ćwierćfinałowem oczekiwa-

„ ~pe~jalny. wysłannik ~,Expressu" (St., lonem tempie.

A..,

he~:Jnuw z. Poznarna:

s

w' ·

W.
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zresztą niewiele umie. Wygrywa Matuszcźyk wysoko na punkty.
Waga lekka: Bąkowski (Warszawa _ Wróblewski (Pomorze). Bąkowski przeważa przez wszystkie trzy star
cia wygrywając na punkty.
Sipiński (Poznań) - Halko (Wilno).
ttalko początkowo atakuje wcale dobrze, nie wtrzymuje jednak trzech rund
'1 w ostatn1·m starc1·u ulega przez techn:c.:zne k. o.
Wa~a
"' po'łśrednia: Sthl Il (Łód) Andy (Lublin). Lublinianin prezentuje
się wcale dobrze. W oienvszem starc:iu jest on dla łodzianina zupe~nie równoleglym przeciW111ikiem. W drugiem
ma Stahl jedynie nieznaczną przewagę.
Natomiast w trzeciem prze on ZJ
wszelk<t cenę do zwycięstwa. Jed~n
silny p.Jdbróó~rnwy posyta lublinianin~
na deski ao sześciu, pocz~m wstaje on,
s1;dr.ia jednclk przerywa W.t~ke ogla„
szajo.c zwj c1ęstwo łodzianina orzez tecnhicznck. o.
Waga średnia: LeOniak (Lwów) Wrosz (Pomorze). Walka dość in1teresu·
jąca. Więceij agresywnym O\kazał się
lwowiani'll który też wygrywa na ipunkty
Ożarek (War.) - Mieczysławsk.i (Kr)
Obok spotkania .WoźniiakLewiisz - F~r·
lat111ski jesi to naijładniejsn walka w1eczo.ro. W pierwszemi dragiem s.tarciu
przeważa krakowianin, punktując bardzo
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europejskich
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mistrzostw
Piłkarskie
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~~~~,::.c~.
ci~gu. Oża,r.ek
zeszłobyła nicfpotłilawana ~r.ażka

1
1 Stan zawodów o mistrzostwo nie-1 field Town, Derby County, Tottenham
1
ret{"me;w mistrza Polski w wadze ko.! których państw europcjskł4łc przedsta- j ttotspur i Blackburn Rovers.
We Włoszech Ambrosiana przed Jui
spotkaniu. ze wia się· obecnie następująco:
;nrtel. Polusa doznana
W Czechosłowacji prowadzi Slavia ventus, Neapol, Bologna i Roma.
~lll,"l:liq~m Moc~ka. li. Z trzech _ło~ztan,
Na Wegrzech Ferencvaros przed Ujktorw w~lczylt pierwszego dma iedy- przed Spartą, Kladno, Taplitzer F. K. i
pest, Bocskai. Kispest i ttungarją.
nie Stahl II wy~rat swe spotkanie z lu- Bohemians.
W Szwajcarii Servette przed Grass·
W Austrji - Rapid przed Admirą,
blinianinem Andym. podczas gdy Woźhoppers.
niakie\vicz przegrat po niezwvkle iinte- Vienną. Austrją, PAC.
W Ang!ji - Arsenal przed ttuddersresuiącei walce do floriańskiego, a
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mimo .
sponowanego warszawianina
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że stoczyt najpiękniejszą walke wieczo-
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- ~ł~tspfl~~a~ i;:~~: ~chl~
w zap:asach
w:arszawy
A mistrzem
U
U
I
1

.
j W tegorocznych m1strwstwach War·
ru „l::.i;d na punkty.
za·
Wszystkie spotkania mia ty przebieg. Sl~ad,~kÓ za)as~cr rar~ował~
7unetnie spokołny. jedynie po walce \M:-1? dm klwb. ~sk Ro iczl pa rd ·osr •owta.
ywa . rą 1 por O·
u y, Ja
tO e
k"
f
.M·
)
. ,,. (W
11 "" r.'::t ) arsz~wa. z
1eczy~ aws im wy Klub Pocztowy wylonity z pośród
(Kr2ków sędz1ow1e przyznaiac zwy- swoich tawodników bardzo obiecuJ·ący
'
d l'
·
l k · ·
· •
c~0s1wo ua owianinow1 wy a 1 orze- materiał na przyszłość.
Najlepiej zaprezentowała się YMCA
czenie krzywdzą~e mocno krnk.owia~ina, za k.tórym UJęf~ się . pubhcznosć, pod wzg]edem technioznym, natomiast
naj,Jicznie,i wystąpiła Legja.
prot 0 stuiąca przez kilka minut.
Omawiając mistrzostwa Warszawy,
Przemówienie powitalne przed roznoc7eciem zawodów wygłosit prezes należy wyróżnić niektórych zawodni·
ków, którzy klasą oraz techniką są bez·
PZR p. Baranowski.
Rokita
W !koguciej
Przebieg poszczególnych walk był konkurencyjni.
(YMCA) uparcie stosował tylko odwrotnast„pujący:
Wa~a mu!'za: Rotholc (Warszawa) ny pa.is, odnosząc w rezultacie same
_ Górecki (Sląsk). Pierwsze starcie zwycięstwa. W piórkowej Pyć (YMCA)
lest naogót wyrównane przy nieznacz-1nie poniósl ani jedn~J p~raż.ki w ci~gu
przewadze Góreckiego. W calego roku. W lekkiej milą niespodz1an·
nei ·icdnak
j
d
.
rl„,„,„,.,m walk:i nrowa zona .est w sza-

-

Carnera zatrzymuje

l:J

Mecze pl łkarskłe
w Łodzi.

pr.zewa.ża Kłoda~ W cW:iugiej iedlnak za·
z:nac:i:.a się iuż nie7Jllacuta iprzew.aiga Przy
(
~ę sv:aw1ł Prydrych SKP), ~bywa- bylSkieigo. W trzeciern przy nao.gół wy·
J1c 1J!f~~zo.~twil WakszawJ, dz1ęk~ dy- równanej walce, Kłoda.s nadziewa si,ę na
~ dwak1 ..,.alCJI ,1 • ątza a.kl ezslpneczmde iprawy proS<ty i idzie do cZJterech na ~e·
Je na ;:i ąza1c Je'S o asę e'J)Slziy o ski Pod.nosi się walczi\!c w dalszym cią·
swego przeciwnika. W półśredniej Rej· ,g u· bardzo d01b;ze cztery sekundy ~pę·
·
• .J._ k
.J. •
h' d ecylllU]ą
.J_ k
.J,
niaik (YMCA) potwierdził ponownie ' że wzone
o Je•
1euua.
S, ao
na uit:•
nk
·
w tej wadze jest najlepszy. W średniiei
W
do Książkiewicza (Elektryczność), przy· go iprzegr~e~ na ~ ty.
Waga Clę\ta:~łat CP.o,zinań~ ~ ~:
ozem warto podkreślić, że Książkiewicz
ta. mLa..la .nteoTze
a
to zawodnik o dużej !kllasle· W półcięż- eka. (śl'\sk).
kiej mistrzem został młody i bairidlzo o· wmue mezwykle k,r ótki prze!b~eig. rwabiecujący zapaśnik Switu - Kozers.'ki. ta. on;a. bowlet . tylko J~ą runid.ę,
W ciężkiej bezkonkurencyjny dotych- .tore.i ruż z,upe_me wyrazme z.aznac~a
ipocząi;u k'1 •
s~ę pr::wa.~a Pirt.a. : a
czas jest mistrz Polski Puciata.
0
W ogóilnej punktacji mistrzostwo gieig~ are~a pę aJą \ .c.c~ spo en '
Warszawy zdobyta YMCA - 14 pkt., że nie z.dążył on ~amuenic ~h w ~rz.eip
2) Eleki!ryczność - 8 pkt., 3) Legja -1~~ ~as.~e na m~e·~~st.a1e kyhczony
0
7 pkt., 4) Swit - 6 Pkt., 5) ~ywal . i 1 z~ciPdlł ~o IP:rzez ee :i.czne · · przy·
d , . -"
t a oW11. .
SKP po 3 punkty, 6) Skra - 1 pkt. ' znanze.
atn eresowame z.awo 1am1 ?e•n w
Pozinw:ilu olbrzymie, mimo że ipierwisz-e.

t
t
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Brneński dziennik „Moravska Orlice'
Kalendarzyk sportowy przewiduje na
tytuł mistrza świata.
Na Florydzie w- Miami, odbył się mecz dzi-eń drisiejszy i }utnejszy w Lodzi, je· podaje sensacyjną wiadomość, że najlep
szy polski automobilista Jan Ripper prze
k
ł
0 mistrzostwo świata wszyst- dynie ~ee.ze pi kars ie.
bC'>ks;erski
Ji
h l
ł d c
sie nasta e o zec os owac •
nosi
kidi wa~ pomi~dzy 01brzy1!1em włoskim,
0
okawiadomości
tej
sprawdzeniu
Po
się
odbędzie
dzisiejszym,
dniu
W
Tommy
amerykan1nem,
a
Camerą
Primo

Lou~branem. - Mecz miał się początko
wo odbyć dnia 28 lute~o, ale został prze
ietony na następny dzie6. Zwyciężył na
runk~y po 15-rundowej w.alce, Camerl!-t
zatrzymując w dalszym ciągu tytuł mi..
strv~ świata.
Warto zaznaczyć, że T<>mmv Loughr?.n należy właściwie do wagi półciężkiej
W spotkaniu z Camerą, nie miał żadnych
sz<ins, chociażby z tego wzitlędu, że
wkch jest o całe 70 funtów cięższy od
nicgc, ..;. Mimo to, amervkanin walczył
bardzo dobrze i orze2rał jedynie na

ounkt;r.

idzie na moment
szym
na deski ip-0dejmuje jedlnak dalszą walkę.
Spoitkanie kończą oibai:i przeciwnilcy zu·
pełnie wyczerpani. Sędzńowie przyznafą zwycięs.two na punkty Oi:arkoiwi. eh~
cia.ż zwyciężył zupełnie wyrafaie ·Mieczysławski. PubUczność pr,otesituie przez
dł.u.ższy czas IJ?rzeciiwlko temu orzeczeniu,
ni,edoipusz,cz.a1ąc do da.illsz;ych wal!k.

zuje się, że Jan Ripper Istotnie bawił w
ostatnim tygodniu w Zllnle, gdzie finalizował warunki swej pracy w slynneJ fabryce obuwia Bat'a.
Nasz znakomity kierowca objąć ma
stanowisko w dziale gumowym fabryki
ale jego głównem zajęciem będzie propagowanie na zawodach opon samochodowych, które firma Bata w ostatnich
czasach intensywnie proteguje.
Bata ma się również zająć serjową
Pozatem vr Pabjanicacłi grają: .sKS.
(Lódź)-Burza (Pabj.], PTC-~Tur i So-1 produkcj ą samochodów, tak że Ripper
znajdzie w tej firmie duże pole - do po·
kół-LKP.
.
·
pis u.

godz. 15 na boisku WKS. mecz: WKSHaikoaih, zd jutro, t. i. w niedmelę, od·
będą się mecze następujące:
__ .J
Boisko Wklzewa---godiz. 11-ta pruu
p-oł. Widzew-ŁKS, boisko W•i.my, godz.
11-ia Wi.tn~ł.TSG. i boisko pr.ry ulicy
W0Cln·eó 0 godz. 15-e.h Makabi-Union·
Touring.

,go dJniia n.te spoitliz.iewano

sńę

Slpeoja;lnie

wallk, na whlOIW1!1.i zebrało
illlltereisujących
się przeszło trzy tysięcy widzów.
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Najlepszy polski biegacz
emlgracyjny-clętko

chory

Naj~epszy biegacz em~gracydw, w
Belgj•i, Jan Nowak, clężlko zachorował.
Nowak waiduje się oibecnde w szpita1u,
g1dzie przejdzie operację obu nóg.
Biegacz ten był nadwa."ększą mdzi!eją
polSlkk:h sportowców emigracyjnych w
Belgji, iktórzy spodlz,iew.aH się, że na
igrzyislkach wycbodźtwa polskiego w
Warszawie zajmie on bezapelacyjn~e
pienvsie miejsce. Choroba wszystkie te
nadzieje rozwiał•

..
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Praga pod

śniegiem

row

„A ata

-

rekordz s k

W calej Europie panują gwałtowne zmiany atmosferyczne. W ubiegłym ty- W jednym z majątków krowa „Agata", którą widzimy na zdjęciu, osiągnęła
godniu szalała w Pradze Czeskiej gwałtowna burza śnieżna. Na zdjęciu za· nienotowany dotąd rekord, dając w ciągu jednego dnia 66 litrów mleka. Do·
tychczasowy rekordwynosił 60 litrów.
śnieżony Plac Wacława (w centrum miasta).
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W ub. niedzielę na całym obszarze Rze
szy niemieckiej odbyło się masowe
składanie przysięgi na wierność kanc·
lerzowi Hitlerowi.
Na zdjęciu mistrz sportu narciarskiego
Na zdjęciu kanclerz Hitler po skoń
z którymi, powśród lapończyków,
czonej uroczystości zaprzysiężenia i
zwieszybkonogiemi
ich
z
jak
dobnie
złożeniu wieńca na pomniku poległych, '
jak
się,
bardzo
wyścigowemi,
rzętami
Hindenbur- ' Z okazii odbywającego ~ie niedawno „Dnia Obrony" odbyła sie w Los An·
żegna się z prezydentem
widać, zaprzyjaźnił,
giem. W głębi za Hitlerem-min. Goe· 1 geles wielka defilada wojskowa oraz b. uczestników wojny. Na zdjęciu marsz
oddziałów marynarki przez ulice miasta.
ring, dalej na lewo-min. Goebbels.

hotel1U i że młoda !kobieta ma w Oha-1 jąc się kurjerem do Paryża.
Przyjechal o godzinie siódmej po po
mcmlix dos~onałą o~dlntl·ę:
To Jeszcze rn1c n:ie znaczy - {)Id).. tudniu.
ww _ pisał mu prze!11yslowiec'. - ~i/lij{u1~1flłiowe Na dworcu wsiadł do taksówki, po
'9
?bsderwacJe tlll~?Y piNr~~e trne daną po- dając adres swego prywatnego mieszco najważndeJ'sze dyslkretn&e
- A w1ęc rpan jest tym sły1nm1ym deo swym kl"·ł]enc1e· narazie· llle·
ll'e Jes zres1vtą wy- k ·
11J11n.u.
zą <mego wy1
·
,
.
.
~.
•
_... •
• • .
·le 11~1
wre'
J'•'"'tiz' ba11rll~·o
- oi.rzu1t11ywał.,,,..,.,
tyile osrtat11110 stę
o którym
ten.tywem,
· t · t
'l ć b d ·
· t
hama.
l\' 1uc~cme, ze ]'eJ amcum Jeszcze '!111e przy·
UIL'
vm
v ,yrn
,
, .
c. c1a mys ~ ' ę zie mia JU ro czas z
m~i - mzpoczą1 z1I1JaI11Y. pr;zemyis,ło- po1clldbnych .zl~ceń - uśm~ech!nąt się de- jechał. MIUls.i pan dlallęj pracować.
. ·
Młodly detektytw ocziY1\VM·cJite stoso- mm pomówić.
w~.ec pairyslk1 tteruryk Ma:l~~ne, spogią~ te'ktyw - 1 nlJ!kt mi1 chyba 111ile zarivuci,
Mtody detek.tyw ~osiadał zapasoda:jąc baidiawc.zo na młodego, wyitwormire że się ź'le wyWiązate:m z mego zada'111ia. wal s'ię da'1ej do ws[mzówelk swegio [cl'i. .
wy klucz od mi.eszk~ma.
Przemysłowiec wYIDiie:ruiił dość per j.e'l11ta.
ulbr~nego .męzczy~111ę, ~tióry o.d ipanu
. Otwo.rzył więc cicho drzwi 1 .skraW ciągu nas,tępnych dwiooh tygoldln'i
waJŻlnią StUtmę, którą wY'Z'l11aczył detcl<ttychwnl WaJdow~l Sl!tę w Jego. g~ec1e.
- T~, to Ja - roześirmal S[ię detek- wow! jalko wyiriaigirodzenlie za jego uslu- co dmg•r dz.ień nadsyłał przemysłowco- daJąc się na palcach, wsunął się do
wi szczególowe sprawaZlda'!llia ze swych ~orytar~a. Chc_iat w ten spos?b zro~ić
gt. '
.
tyiw..:_Wu'k~or. Rouibo;n..
1
badań. Donoslil mu z.a każdym razem, ~ 0111.e. lllespc:dziankę: ~yobrazał. sobie,
killlka...
jeszcze
trwała
i!Ch
Rozmowa
owd~
l!SVne
~~
_ k·onOp wiadano
}7_ował PÓ~ysło~ec. - Dila naśde miwt· Ma;l~gme iu!dlzielał deteikty- że !Pan1i Walentyina w dalszym Qi'~ ze JeJ radosć będzie Jeszcze w1eksza,
t
~g~ w a nł1ie z'kwr c1 ~.( snię łdo ~ina, wowi szczegółowych i!ruformacytj, doty- tProwadzi tein sam tryb i'ycia .i że nd'C jeJ gdy niespodzianie stanie przed jej oblicz em.
c oc m.og em s. orzys·i..a.~ z ws wg ~uoz... czącyCth tiryibu żYciia zati'111teresowań i nde motna zairzuclć
W gabinecie było ciemno.
Roulbon b-yił wczcliwym człowdelldiem
nych b.ruir ~i' adowcz:yich .. Zaileży ~i znajomych swej mailionlkii.
. ma. t pal'l
ł
n
.
.
śclsłeJ dyslk,rOOJ[.
:na
przediewszysitllnem
1 a się
syp ia lm. na t omias
Tegio dinlia jeszicze ROUJbon wyjeClhał 1 di1iaitegio UJWaiża , że jego da1S!Zly lJIObyit
glięichn l:llc lć
Ozy moigę pod tym
w Ohamorni'X est zuipełrniie bezic~owy. la lampe~z.ka._ De,tekty_w usłvszat gło' zy na do Chamonliix.
w~
pana?
Alle ~aJl~gme, byt Dilltlego zKllam:i;a i dio~ sy żoi:iy i .Jaki~gos męzczyzny. ZatrzyJ1rnż nazajjwti:iz przemysłowiec otrzy- A'leż oczyw'ilśclle _ zaipew111Jllł go
.
n;taigał StJJę od detekt~a, by "': dal~zym mat się więc i słuc.hał.
mat od n~ego pierwszy l[st.
_gorąco detektyw.
- ~ochany móJ-. szeptała zona.=
Detelkreytw dicmosil mu, że z łatwością cuą'giu. pozc:sta°?"at w teJ p~neJ mieJSCO_ Możemy więc przy1Sitąipi[lć "do irzeczy. żona moja wYtlechała wazorad <lk> odsiz:ukał parną Wailenfymę, że j'll!ż nawet wośc1, ~b1ecuJąc mu dodatkowe _wyna- Jesteś ~e~ynym męzczyzna., którego
_. .
prawdz1\~ie pokochałam. .
.
.
Ohaimoodoc· Prawdopodoblliie zaba!W'i tam zdlążył POIZpocząć badrunda. lecz nlic Ikon.. grodzeme.
W ten spos<'fu upłynął ~at:y miesiąc. . . - ~iem o tern - odpowiedz1at
!Przez cztery, liub lj)ięć tyjg10dn~. P.rzy- kiretnegio nne zauiważy'l.
W dwa dn~ pófali~j nadesłał przemy~ . M!ody. detektyw straci! mt · zupeł- JeJ 1!1ęs~1 gtos. - A gdybyś tv wiedzia
z1J1am się pa'tJIU szczerze, że byłem pr.reta, Jak .Ja za tobą szaleje! Ta cała hi.
me cierpliwość.
~wny jej -wy;ja~dlo'Wi. Ale moja mal- slowioowi drugie sprawoz!Clainde.
Pand Wia1enityina, wedłiug jego słów, . Przestał nawet śledzić Walentyn~, storja Jest zresztą bardzo zabawna.
żonlka talk nailegała, że II1JU1sil:ałem WkońCIU UJS11:ąpi1 ć. Do tej pory, gdy wd.a,wała ciieszyła silę w Ohamondx dn.użem powo- gdyż brł głęboko przekonany, że !11: ':"ysłałem żonę do Chamonix-naicnot
s:Lę do miejscowości lruracYdiniych, nile dzen1iem ~ stale przebyWala w towairz.y- da to za~nych rezultatów. Marzrt JUZ ltwszą pod słońcem Walentynkę i jehUJdizliiły się we mnde fafd!ne podejirze:ndla. sitw~e mężcz}11Zn. N~e O\DUISZOz.ała ait1lf o po~r?c1e do P~ryża, do sweJ mto- dnocześnie pozbyłem się twego męża.
Ale tym irazeim jesit:em -n~ieco zarrlli1epako- jednego baJltu, ulkazywała się dość czę~ dziutk1eJ małżonki, którą kochat całym Temu głupcowi doprawdy sie zdaje, że
jemy. Oba1W1ram stę, że wiraz z żoną wY sto w 'l1I00111Y'oh liolkalach, w lk1awdiaJl'ltlliaich sercem. Otrzymywał wprawdzie co- go postałem po to, by śledziL
Maligne nie zdążył dokończyć tego
dziennie od niej czułe liściki. ale przejeahat dió Ohairnondx !PeW'ien młody męż- i t. d.
zdania.
Mrlmo to jedlnalk jej izachowa:n'te 11lle cież to nie mogło wystarczv·ć.
czyizma. ·1 dilafogo prag-nę, by JDan rówW tej chwili w drzwiach svpialni
I pewnego dnia wresz"cie sie zbunnileż uld·ał sliię do teJ miejscowoś·c.i i nia !mogło wzbudzać żadn'Yldh pdd\ejirzeń.
·
miiej:s·cu ddktad.nie Z!badat sytuację. Mu- Detektyw twiierdZli~ kategoryicz'Illi-e, że (tował. Nie uprzedził przemysłowca, ani ukazał się Roubon...
o.
si pan jedlnalk diziialać bardzo ostrożnie, żaden ze znajomyicih niie oowiiiedza jej w swojej żony i opuścH Chamonix, uda-
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