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abójca red. Bettauera przed .......... 
"Przyszedłem na świat, by walczyć z szatanem" - oświadcza na sprawie 

zdegenerowany półgłówek. 
Zosłał zwolniony od kary, natomiast odstawiony zosłanie do 

szpitala warjatów. . 
Weded 6 patdzłemfka. do wnętrza tylko tych. kt6rzy zaopa- W czasie sprawdz.aD!a: genera1ji o- ~ z tego hiat&. na tamt~ _ albo go 

W dniu wczorajszym WredeÓ przo.. trzem byli w bllety wstępu. kazuje się. że oskartony ukończył czte- zamordowałem. jąk to się popularnie 
iywal nIezwyklą sensację. O godzinie dziesiątej zrana komplet Ty klasy <:zes.k1ej. szkoły powszechnej i ~ywa.- . Nie poczuwam się jednak do 

W tutejszym sądzie prZYSięgłych sędzlowsld wszedł na salę. dwie - ruerrueckiej. zadneJ WIny. , 
rozpoczął sie bowiem proces przeciwko Jednocześnie wprowadzono pod e- Po odczytaniu aktu oskarżenia: sąd Przew.: Nie prz;yzoaje się ~ pan 
zabójcy redaktora tygodnika "Bettauers skorlą policji. oskarżonego. przystępuje do przesłuchania oskarża.. do winy? 
Wochenschrift" Hugona Bettag,era. .. nego. . Osk.: Wysoki sądzJle! Przed (twoma 

Oskarżony Otto Rohtstock ::n-letni pl Na tldw:e .oskarzony~h 1e~~ kS~:- Przewodniczący: Czy przyznaje się tysiącami lat zst~płł na ŚwJ.t Syn Bo. 
pomocnik technika dentystycznego, ja- . eii: CO l~~rl~, sil~~: y a . - pan do winy?.. ty. by rozpocząć walkę przeciwko ... pl. 
ko powód zamachu podał na śledztwie z N z e j l ty. Oskarioll}!: w!soki sąC1zte! ... Przed sarzom I UCZOUY1l4 albowiem są om sy. 
pierwiastkowem fakt. że a twarzy ego e . ' dwoma tysiącami lat- nami szatana. 
8ettauer swemi artykułami l nowelkami piętno obłędnego faDatyzmu. ,Przew.: Proszę odpowiedz::1e'Ć ,.tak" Ja przyszedłem na 'śwłat', aby w (Jat 

demoraUzował młodzłel:. Rohtstok ubrany jest bardzo p~- lub "nie"... szyto cIągu walkę tę prowadzić-
Sam fakt zab6jstwa przedstawiał się zwolcie, nIemal elegancko. Osk.: Przetransportowałem swą o- To, co uczyniłem, we jest zwykłem 

jak następuJe: dnia 10 marca r. ub. o go- morderstwem. To był tylko wYstrzał na 
dzinie 11 rano, Rothstock zjawił się w alarm, który mial zbudz.lć naród nie-
redakcyjnej poczekalni, żądając rozmo- \ miecki J zagrzać do ostatecznej waIkt 
wy z Bettauerem. Polecono mu zgłosiĆ na śmierć i życie w obronie swych 
się między g. 3 a 5. Powr6cił już o pół pra~, zanim jeszcze nie wybita ostatnia. 
do trzeciej. OdpraWiono go znowu. godzma. 

Tym razem jednak czekał już na ull- Hugo Bettauer był wrogłem WAYSt .. 
cy na przybycie redaktora, zaczepU go. klep, c.o było nłf;Ulleckie. Wobec t~{) 
gdy tylko go spostrzegł i w ślad za ~ do wIny się nie poczuwam! 
podążył znowu do poczekaln1, doręcza- Przew.: Proszę mówić dale}. pawię.. 
jąc mu jakiś list. tając, że me wolno odstępować od te· 

Bettauer zaprosil go do gabinetu i matu... 
bezpośrednio gdy tam się znaletli, pod- Oskarżony OPOwiada w Qalszym clą. 
szedł do biurka., aby odczytać wręcza- gu, te do jedenastego roku. tycia miesz-
ny mu list. kat w Czechac:h t gdy przyjechał do 

W czasie, gdy zajęty był czytaniem, Wieclma 
Rothstock niepostrzeżenie zamknął 
drzwi od wewnątrz dwukrotnie na klucz ule mał wcałe Języka alcmlecldeuo. 
Natychmiast potem zblitył się na od1e- Przewoc:fl:mzzący ~du zadaje mu PYl 
glość dwuch kroków od Bettauei'a. tanie Da temat Jego przekoud poL~cz-

wYdobył z kIeszenI rewolwer . {~ nych. 
r zawołał' "PanIe redaktorze pro~ o . . ..t.1 ~ - Osk.: Uezęszczał. rótno zebra. 
trocbo u~agł!" Prawie w tej samej ta-" Antetr, co to auaap ".......... - Jalllna nowa atała przed n1a polityczne ł czytałem pj,stna różnycb' 
chwili rozległ się strzał, przyczem Rotb PlaJta J , to Int ..... bram __ zJaklmłnleznaJomymmąt. kierunków, . , 
stock wykrzyknął jeszcze: .,Teraz muz - .. _-l czyznlt_.. Przew.: Czy był pan PT'~ pewkn 
za swoJe!" BeŁtauer uczul.. jak m6gł po- w którym nawet m.,-~puJ._.. - Pani go IIle zna?_ To czas członkiem jaktejś pariji? 
tem stwilerdzlić, ale mamy nic do robo.,_ przecie! ten sam, który przycho- Osk.: Należałem do narodoweJ me... 

uderzenie I lekki ból w pIersiach. dz.' do pa".. gdy pani była na mieck!iej partji robotniczej ':fi' clągu JOO-
Podni6sł wzrok z nad listu łzawołał ałulble.. nego roku. . ' . .-Co pan robisz?" Zobaczywszy rewol- Pr~ew.: Dlaczego pan wystąpIł 

wer w dłoni swego go$cia., cbwycit lam z partji: ,. 

pę z biutrkala i zasLamłonłł się. R.ozledłgły się k.c D. Kłu'lyn' fbi- Obr!ll-'ł "l~ Dolar w Łodzi mo~s~~~atytem brak zaufania do 
nowe s rz y. pa WYP8 a z na r II 'I u... ..s....L ..t.....LJ_. Przew • c- byt..... i-- .li '"- nn.... Bettauera. .111'1 dOlara w UUI1I WoIlJłCJSIZYDl na •• ~J ~y P='~ II lJuue y.,... 

Mial on jednak leszcze tyle siły, te na p Kulczyńskiego _1-0 -~ężnym w Łodzi w-ynosił " wody? . ' . -
rzucił się na przecilWnika, wołając o po- • . , ;,i_M .&1-608 ecIały 610 6.12 Osk .• Me cbcę o tem mówić- Wolę 

m~ę ~~i::t~~~~rZYł mu dos '!N ltlu 18 BaZlaI ulolarzof. = ~ Dłewiele: ~ mil:p~.: PowOOy re młaly po(tobno 
ił Bettauer ocIekając knrIłI. Clelcawa sprawa w lIłlule oler..., ~ " cbtateczDych l10śdach ZWIązek ze sprawą, kt6~ się dziś za}-

, go.,..,. przy słaban zapokzebowauia. mujemy." 
mógł jes~cze rzucie .się ~ d.rzwiom. ~ Sąi:l okr w Ło<Wi po(1 wOd Osk.: TaK, wystąpiłem z parijl P6 
tworzyć Je z klucza l wybiedz do pbcze- ni tw ę~ K K PlJdewl- I PRZEDGJEł.DA W ARSZA WSK~ postanowieniu dokonania morderstwa 
kalni. Rothstock go nie ścigaL Błyska- c em ~"ilego dni orw:tst 0jsro d Land 28 98 • .Jła osobie Bettauer~ gdyż nie chciałem 
wicznym ruchem zamknął ponownie cza. prZ)'Sww 'W u e zym o :yn. • dopuścić do tego &teby nasi wrogo~ 
arzwi na klucz. poczem podbiegł do biur r~j'«ata~~~ cre:we{ sp~awy: kt6 ~~ 1~~i'. oczerniali cały Ógól robotniczy, nazt. 
ka, przystępując do rozszarpywania r N o fd ~ ~ ęp dącoiasy waiąc ich mordercami! 
znajdujących się ta!D łist6w, rycin ł ma- chor:ch

e p~e~efa~K~czyńs~a y. n PRZEDG1Eł..DA W!A.RSZA WSKA.. W dalszym ciągu oskarrony zezna .. 
nuskryptów. Rówmeż . zakwestionował Invalłftkacje lekarskie Dolar 6.10. je, że pozbawIł życia Bettauera dlatego. 

spaDł Ust, . dr. Kruszyńskiego, ażeby uniemożliwić dalsze szerzenie 
który sam doręczył Bettauerowi. Utrzy- wyrażając się o nim iż . I "J ' m PRZEDGIEWA WARSZAWSKA przezeń demoraJlzaCl1 wśr6d młodzieży. 
muje także w swych zeznaniach, że pr6- Jest golarzem. a me' doktorem.. Dolar 6.10. 
b0'Yał połąc~y:ć się telefonicznie,: komi Dr. Kluszyński. obrażony poaoonem Tendencja otrzymana. Wyrok. 
sanatel!1 polIcJI, ]ec~ bezskuteczme.... traktowaniem jegO osoby, wystosował _F ___ o 

Dopiero po ChW1H lJrzybyła polICJa. skargę do sądu i oto w dnDu dzisiejszym Wideń, 6 październiKa. 
Rothstocka natychmiast aresztowano. sprawa ta znalazła się na wokandzie Dr. Rojnik 
Nie stawiał zresztą oporu. sądu okręgowego. Morderca Hugona . Bettauera, Rot .. 

Bettauera przewieziono ao szpitala, Ze strony dr. Kłuszyt\skiego wyste- w r~kach policji lwowskieJ. stock, na skutek werdyktu sędzl6w 
gwie po kilku dniach zakończył życie. puje mecenas Jasi.6sJd, oskarżonego p. Z Krakowa donoszą nam: przysięgłych został zwolniony od kary. 

~., S. KulczYńskiego broni p. mecenas Rafał Krakowski urząd celny sprowaazit Przysięgli uznali go winnym zabójstwa, 

'.J • 'd ,; h' KemNPner. l ' b .; . dziś d·ra Kolnika, który został mu wy- lecz 6 głosami przeciw 6 uznali go rów 
uz o wczesnego ranl\.a gmac są- a sali pe no pu licznosci, wśród kt61 d t d . d ń l . D •. .. 

(Ju oblężony byZ przez tłumy ludzi, choą rej przeważają urzędnicy kasy chorych. any przez wa ze wie e s (le. .~. DIez za mewmnego. _ , ., 
cych się dostać na salę pOsiedzeń. PoU- Szczeg6ły pro, cesu oraz wyrok poda ju- Kotnik został ·oddany. YI.. ręce poliCji ł Decyzją prokuratora ~stanJe odsta-e 
cja otoczyła gmach ~du l :wpuszczała trzeJsza ,JL R.epublika". ~ lwowsk1~ wlooY do szpitala warJątów" 
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W r. 1925 
podobnie, jak niegdys 

w r. 1815 
kwest ja polska jest kluczem 

sklepienia 

do pokoju europejskiego 

/ta marginesie konferencji 
w Locarno. 

Rozp.oczęła się konferencja w Lo
carno, której przebieg decydować ma o 
dalszych kolejach Europy powojennej. 
Albo konferencja ta nie doprowadzi do 
żadnych pozytywnych rezultatów, a 
wtedy f.uropa kroczyć będzie i nadal 
na drodze zbrojnego pokoju i przygoto
wań do nowej wojny, a równocześnie 
/la drodze upadku gospodarczego i 
wzrostu komunizmu; - albo też uda się 
zamknąć konferencję z dotykalnym wy 
n1kiem, a wtedy wkroczymy niewatpli
wie w dłuższą erę pokoju i trwałego 
'lbliżenia państw europejskich między 
sobą. 

Duło przemawia za tern, że konfe
rencja w Locarno ani nie rozbije się na 
lllczem, ani nie zakończy się tak bez
płodnie i platonicznie, jak smutnej pa
mięci konferencja w Genui lub Hadze z 
roku 1922. Przedewszystkiem wydaje 

EXPRESS WIECZORNY 

się być lepiej od nich przygotowana. 
Poprzedziła ją konferencja jurystów w 
Londynie oraz rozmowy przedstawi
cieli Anglji, Francji, Niemiec, Polski j 

Czech prowadzone w Genewie; a wy
daje się, że rezultatem ich jest opraco
wanie poufnych projektów dość dokład 
nych i szczegółowych, aby można dojść 
w Locarno do pozytywnego porozumie
nia. Wprost więc przeciwnie jak na 
konferencji w Genui, na którą nawet 
główne mocarstwa tj. Anglja i Francja 
przyszły rozdwojone, nieprzygotowane 
i przez cały czas toczyły tam ze sobą 
cichą walkę. 

Karol Laem~e, Natal1a Crane, 
amerykańskO król filmowy, odbywa obec
nie podr6ż po Europie, chcąc iea zabrat 

kilka v/ybitniejszych gwiazd ekranu. 

12-fetni fenomen, kt61"y w 10 roku żyda 
wydał tom.pięknych wierszy, pracu e o
becnie nad nowym utworem poetyckim. 

Powtóre ookonala się w ostatnich 
({ilku latach wielka zmiana psychologii 
narodów europeJskich, sprzyjająca pacy 
fikacji... Przyszły do steru rządów 
gabinety o wybitnym charakterze poko 
iowym. Nawet w ' Niemczech gabinet 
Stresemanna nie ma odwagi przyznawa 
uia się do Idei odwetu, ale. głosi na zew 
gątrz zasadę szczereJ pacyfikacji. 'J est 
to hołd oddany niewąłpliwej, nawet i w 
Niemczech silnie występującej, tęskno
cie za pokojem, pomimo że hałaśliwe 
part je nacjonalistyczne dzierżą - jak 
wszędzie - tak i tam pozornie prym i 
zdołały wysunąć na czoto Rzeszy sym 
boli stycznego generała. Mimo wszy
stko zrozumiały jednak Niemcy, iż dą
żenie do odwetu oznaczałoby Ich zu
pełną Izolację w Europie I ruinę gospo
darczą. 

Jak ootąd AngIja i Prancja okazują 
fliewątpliwe zrozumienie, iż w r. 1925 
podobnie Jak niegdyś w r. 1815, kwe
stja polska jest kluczem sklepienia dla 
europejskiego pokoju. Zaproszenie re
prezentanta polskiego do Locamo, prze 
;:Iw czemu broniły się Niemcy, równo
rzędność obrad nad paktem zachodnim 
z obradami nad t,aktatem arbitrażo
wym I junclim między podpisaniem obu 
układów - a więc te wszystkie suk
cesy jakie udało się hr. Skrzyńskiemu 
podczas genewsko rozmów z Briandem i 
Cbamberlainem uzyskać, oto powody, 
dla których można ze znaczną dozą 
otuchy patrzeć i z naszego stanowiska 

• 

~en~a[ie antro~olo~iune prole~ora Keit~~. 
Na 30,000 lat przed Abrahamem Europa panowała 

nad światem 
i znała wtedy operację trepanacji czaszki. 

Tegoroczny wielki kongres "Brytyj- dlatego, że czaszka odnosi się do okresu 
ski'ego Stowarzyszenia dla postępu o 20 do 30 tysięcy lat poprzedzającego 
nauk" odbyty w Southamton stanowił zjawienie się izraelitów nad jeziorem 
wielką sensację świata nauki. galtileiskiem i nie tylko dlatego, że zali~ 

Ostatnio kongres, w którym wzięło cza się ona do najzupelniej już rozwinię~ 
udział 2000 uczonych zostal zakończo- tego typu Neanderthal. lecz przedewszy 
ny i obecnie już czasopiśmienictwo ca- stkiem dlatego, że wraz z tą czaszką 
lego świata, nie wyłączając organów co znaleziono broti i narzędzia z tego sa
dziennej prasy, poświęca mu obszerne mego co czaszka okresu. 
relacje, odpowiadające niezwyklemu za- Na tern jednak sensacja odkrycia 
interesowaniu nawet ze strony najbar- przedstawionego przez p. Keitha bynaj
dziej niewątpliwych "profanów". Istot- mniej nie zostala wyczerpana. P. Keith 
nie raporty najwybitniejszych uczonych stwierdził, że broń i narzędzia znalezio
znane u nas tylko z krótkich depesz, od- ne ·nad jeziorem galilcjskiem i odnoszą
czytane i wszechstronnie przedyskuto- ce się do 20 lub 30 tysięcy lat przed 
wane na kongresie "Brytyjskiego Sto- Abrahamem są najzupelniej tego same
warzyszenia" poświęcone byty tym ra- go typu, jaki poprzednie już archeologi
zem przedewszystkiem takim proble- czne badania wykryły we Francji. Po
mom i zdobyczom badań. które mogą równywując okazy z Francji i okazy z 
łfyć nawet zrozumiane i ocenione bez Palestyny p. Keith wykazał dalej. że 
jakiegokolwiek naukowego przygotowa broń i narzędzia z czasów na 30 tysięcy 
nia. lat przed Abrahamem pochodziły z fran 

Na pierwszy plan w tym względzie cji. 
wysunął się raport sławnego już przed- Stąd zestawiając jeszcze szereg in
tern antropologa, p. Artura Keith, kiero- nych znanych faktów, p. Keith wyciąga 
wnika brytyjskiego instytutu archeolo- wniosek, który przez kongres zostal 
gicznego w Jerozolimieo P. Keith przed- przyjęty, że mniejwięcej na 30.000 lat 
stawił antropologicznej sekCji kongresu przed Abrahamem dominujący typ rasy 
czaszkę przedhistoryczną, wykrytą 0- pochodzący z Europy rozorzestrzenił 
ostatnio przez pewnego podróżnika an- się we wszystklie strony, niosąc ze sobą 
gielskiego w jednej z jaskiń nad brze- pierwsze metody życia ludzkości i wre
giem jeziora galilejskiego. Sensację tego szcie zaludniając wielkie przestrzenie 
odkrycia stanowi nie tyle sama czaszka, planety. 
ile przedewszystkiem miejsce, w którem Stwierdziwszy to wszystko, p. Keith 
ją znaleziono. na samym końcu raportu wystąpił z naj 

Przybycie biblijnego Abrahama i je- efektowniejszą już sensacją. Oto zade
go izraelitów na zachodni brzeg galilej- monshowal zgromadzonym uczonym 
skiego jeziora uważane bylo dotychczas na czaszce galilejskiej naj zupełniej nie
przez naukę jako fakt odnoszący się do wątpliwe ślady operacji chirurgicznej 
najwcześniejszego zarania ludzkości. -, dokonanej 30.000 lat temu. 
Odkrycie przedstawione przez Keitha Eksperci kongresu potwierdzili ten 
obala tę hypotezę. - Obala ją nie tylko fakt. Operacja była poprostlI czemś w 

na ostateczne rezultaty obrad konferen- się możność uspokojenia stosunków wzmacniają bardzo wydatnie stanowi
cji w Locarno. polsIw - rosyjskich, co stanowi doniosły sko oPIski, która od czasu objęcia na-

\Vreszcie chcąc należycie ocenić wkład polski do skarbnicy pokojowej szego zastępstwa za granicą przez hr. 
~zanse konferencji, trzeba podnieść, iż · sko Polski, która od czasu objęcia na- SkrzYlisIdego, uchodzi za jednego z 
\V ostatnich 'dwu ch latach dokonał się Zachód i jego pacyfistyczne oświadcze- szampionów idei pacyfikacji. 
w f.uropie szereg doniosłych aktów z nia stanow'ią w tej chwili prawdziwą a \Vszystkie te wydarzenia pokrótce 
'Zakresu międzynarodowego ulatwiają- niespodziewaną sensację dla kół poli- powyżej scharakteryzowane, sktadajq 
:.::ych pacyfikację. tycznych, mających obradować w Lo- się na optymistyczne oświetlenie moż-
. N~ ostat~em zaś mi:jscu chronolo- c~rno. Wytrącają one z rąk NiemieC]IiWOŚCi reprezentowanych przez zjazd 

gIczme, ale me na ostatmem co do zna- Hmdenburgowych bardzo poważny atut w Locarno. 
czenia należy postawIć zarysowującą w ewentualnej polityce odwetowej ł _ 

(:mentarzysko Z przed 
40,000 łat. 

Wykc. pano je w Czechacl:l 
na MorawaCh. 

W tych dniach w \Vi,stonicach na Mo 
rawa ch dokonano interesującego odkry
cia prahistorycznego. Na przestrzeni 12 
m. kw. stwierdzono warstwę skamienia 
lości. o której zawyrokowano, że jest 
ona mamutowym cmentarzem, powsta
łym z wyginięcia w tern miejscu stada 
mamutów w czasie mniej więcej 40 ty
sięcy lat temu. 

Cmcnbrzysko zawiera rozmaitych 
rozmiarów kości mamutowe, a także po 
piół i charakterystyczne narzędzia z 
epoki dyluwialnej. Najważniejsze odkry 
cie tworzy znalezenie figurki z palonej 
gliny, przedstawiającej Wenus wisto
nicką, za którą ofiarowuje Ameryka 10 
tysięcy ,dolarów. Odkrycia preparowa
ne są na' miejscu. Prace rozkopowe pro
wadzi kustosz muzealny, znany geolog 
dr. Absolon. . 

rodzaju trepanacji czaszki, dokonane) 
oczywiście powierzchownie iakicmś ka
miennem narzędziem. Dotychczas jesz
cze bardzo podobne operacje praktyko
wane są przez tuziemców w niektórych 
okolicach tropikalnych. 

Obok antropologicznych sensacji Ar· 
tura Keitha z geologiczną 5ensacją na 
kongresie w Southampton wystąpił pro
fesor W. Parks z Toronto. Prof. Parks 
zreasumował wyniki najnowszyr::h ba
dań przedewszystkiem mineralogiczno
radjoczynnych odnośni(; do pra\vdopo
dobnego wieku ziemi. Hipoteza lorda 
Kelvina, na której kształciła się poprze
dnia generacja i która wyznaczała "tyl
ko" 40 miljonów Jat jako wiek naszej 
planety, została już dawno obalona. -
Kongres obecnje uznał naukowe wnioski 
prof. Parksa według których dziSiaj mo~ 
żna z całą pewnością określić \viek zie
mi na 1,710.000.0QO lat. 

Tern, jak długo jeszcze nasza matka 
ziemia żyć będzie kongres się nie zajmo 
wat Nieznaczy to jednak, aby zupełnie 
powstrzymał się od zaglądania ku przy 
szłośd. Spojrzeniem w przyszłość bar
dzo bliską, byl raport prof. Olivera Sil11-
monsa, który dowodził. że mniej więcej 
za 10 .Iat gigantyczne aeroplany będą 
mogły przelatywać nad Oceanem Atlau ... 
tycldm przestrzeń między Londynem i 
New Yorkiem z szybkością 100 węzłów 
na godzin e, to znaczy w przec:i~ltu 36 
godzin. Olbrzymy te będą mogły parnie 
ścić 100 osób. Będą skonstruowane cał
kowicie ze stali i wielkość ich skrzydeł 
będzie wynosiła 6000 kwadratowyc~ 
stóp angielskich. 
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~ Panowie, nie pc:haf się! ... 
rramwaj - to "ie fotel minl$tra! 

1101008 JOIOń 18 iORI i iei Ku[~ankiem. 
Ldradzony mąż przyłapał dwa boki trójkąta w Łodzi 

lecz, mimo, ii miał do pomocy dzielnego detektywa, 
spudłował na całej linji. 

Od dłuższego już czasu pewien za
możny obywatel m. Warszawy. właści
ciel kilku nieruchomości, niejaki p. R. 
spostrzegł, iż żonę jego p.. Zofję łączą 
zbyt bliskie stosunki z jej przyjacielem, 
inżynierem Henrykiem S. 

- RYBAK: nie aaniosę tel Pan R. był zazwyczaj zajęty swemi 
ryby do domu!... Żona "'! t2!den sprawami 'i nie mial czasu na bawienie 
spos6b nie uwlerjlY mi, ze Ja ją 
zł al ' żony, która jako młoda i przystojna ap em •.• 

- Pańska żona wyjechalaco 1, 
Nazajutrz dopiero dowiedział się 

szczegółów. 

Pani Zofja uciekła ao to<:izl wraz 2 

swym kochankiem, zabierając z sobą bi 
żuterję! 

'. .: '<.' ,'" • • ~.. " •••• ''-I. ..,. ." osóbka, znana była w Warszawie z· go 

I 

I Brama, śmietnik, 
rącego temperamentu i cieszyła się nie-

czy klo' aka bYl\Vałem powodzeniem na danCingach. 
Pan inżynier Henryk S. był jej nie-

odstępnym towarzyszem. Sp6łnie w 
kawiraniach popołudnie spędzali, wie
cżory w teatrach, a noce w 'dancin
gach. 

Pan R. udaje się Kurierem 'do too,.;1 
wraz z prywatnym detektywem. N~
tychmiast po przyjeździe składa wizytę 
w komisarjacie policji, prosząc o aresz
towanie jego żony. PoliCja łódzka. któ 
ra wszczęła natychmiast w tej sprawie 
śledztwo. wykryła gniazdko kochan
ków. 

jest ich kolebką w zaraniu życia. 
TragedIa najnleszczęśliwsz,ch dzieci śwhlta. 

W ma:tysŁykach prU'Stępc~ jedaa. 
z nafpoważniejszych rubryk ~tanowi dzie 
ciobójstwo. ' 

Matka du.si niemowlę, rzuca je w 
piec Iu.b kraje na kawałki i cmowa do 
siennika, by nocą pogrzebać szczątki. T o 
znowu w chwilę po U!"odl)eniu, szar:pana 
poczuciem bemadz,iejnej przY"złośel, 
prze~yna mu nożem gardło i rzuca je do 
Śimietnika. 

Nais>ta.rsz;Iiw.s~~h, naiokropnieiszych 
przestępstw dokonywa się nad niemo. 
wlęŁami które nie mogą się bronić i pro
testować! Wy;rodne matki, które pozba
wiają życia niewinne istoty, ukrywają 
zwykle strasznie dokonywane pnestęp;' 
~twa i tak zacierają ślady ioh że częstok 
roć tylko spec. o~oliczności przyczytlia

ią się do wykrycia mordu. 
• Z tego tei: powodu nie~wsze trafia 
policja na ślady hań'by i prze~tępczynie 
niekiedy uchodzą karzącej ręki Slpra wie
dliwości, Mimo to, iż n1e wszystkie wy
pad'ki dzieciobójstwa dochodzą do świa
domości ogółu i st'l'6ż6w bez/pieczeństwa 
jednakże tego rodzaiu przestępstwa są 
częstym tematem spraw sądowych. 

Przyczyną dzi~ciobójstwa jest prze
ważnie skrajna nędza matki lub awie. 
dzerue dziewczyny. Okoliczności takie 
nie usprawiedliwiają jednak mordu w ża 
dnym wYiPadiku, morderczynie niemow
ląt ruczem nie mogą u~rawiedli.wi.ć 
sw,ej okrutnej z:brodni! Jeri;elł jednak wo
bec wypad\ków dzieciOlbójstwa chW}"Ła 
nas dreszcz 2)gt"ozy, to z pOl"zuceniem 
niemowlą<t ZiŻy1!iśmy się i uważamy to nie 
maI Za powszednie Z!jawisko. 

RZ':leen~e Jzi.~cka ż'Y'Veg~ na pr6g Pan R. przyzWyczaił się 'do takiego 
ludzi obcych, którzy przyjmą je albo nie, 

dd . '" t. kU l· stanu rzeczy. o anIe 50 na zw. "garnusze: I czy l G " . 
na c!ahe i powolne konanie z głodu li . d.y ~a~ał do G?mu ~Iecz(')r~m, 
wymszczenia - to uwa:~amy za zło KO. WIedZIał, iŻ me zastanłe swej P.OłOWICY, 
nieczne. PrzWt:Zyjmy się jedna!k bliżej te- kt6ra zjawiała się zazwycz;aj dopiero o 
go rodzaju wypadkom porzucania nie- świcie. W zeszłym tygodniu jednak 0-

mowląt, Dziecko, kfór.e oosta.je. się <i? czekiwat jej p. R. dłużej niż zwykle. 
rą'k obcych. przeważrue mu meżyczll. I'" 
wych ludzi, jeś'li się jurt zdoła rozwinąć, Po szarym s:,iCIe nastąpIł ~anek, po 
,to w każdym razie nigdy prawie nie ranku południe l... Znowu zmIerzch, a 
staje się pO'tytecmym członkiem społe- pani Zofja nie wracała. Zdenorwowa~ 
czeństwal ny mąż począł 'dzwoniĆ 00 wszystkich 

Wszystko, cokolwlę<k robimy dJla za jej znajomych. 
pobieżenia temu piekłu niedoli. niemo- - Nie wiecie g'dzie jest moja 'łona? 
wląt i. mał()llein1~, je~t nic nie znaczą'Cą _ pytał wszystkich. - Wiemy odpo-
odrOlblną w l"0rOWDaIllU z ogromem rany . d . t . j my wyje 
spo.łeCZll'lei. Wte ZIa mu peWlenzna (') . ~. -

Zł g .:I_·ć • ...... ,h..1~': • k . k chała wczoraj wieczorem z !nzymerem 
a ouz;r Ją mUI-e ~y"'KO la najW1ę - 'H ki S 

sza sieć żłóbk6w, opasująca całą ł..6d.ź. enry em .. _ _ 
Jednakże nawet i w ten sposób nie zdl(). P. R. zrozumiał wszystko. P01'ZU-
łamy całkowicie U'sunąć tej stl"a'S7Jiwej cna go. Przejęty tą wiadomością rzucił 
bolączki społecmei, lecz tylko ją zmniej- się do jej nocnego stolika w poszukiwa
szyć. niu listu pożegnalnego. IJ ednaj{ nie zna-

P1f'zestępstwa 'dokonywane nad bez. lazł. Miast listu jednak spostrzegł brak 
br~emi .n!emowlętatni - to jedna ~ biżuterji swej ~ony, wartości 12.000 zło 
nlllJstraszn,l1e')szy.ch nu społecmydt. tych. 

A oto codzienny niemal wypadek z 
życia ilustrujący , pO'W'YlŻJSZle. Pny ul. Me 
ksandrowsldej nr. 58 Aleksander Majew 
ski znalad dziecko płci męskiej, li<:ząee 
okało 7 dni. 

Do Łodzi! ... 
Pan R. natychmiast rusza na mi~to. 
Wszyscy znajomi. których spotyka. 

Dziecko dostarczono do 1 kom. p. p. uśmiechają się ironicznie. 
Ro'1l,POczyna się OlA,tryrologja nowego , ma = 

lego olbywaJtela. das. 

Kwiat~i l bruku wiel~omieUkiegl 
Podatki komunalne przygniatają kupiectwo, -

kt ' k t k t d ś· f· h ł · , · I 18-letnia· córka kupca Helena 001-ore WS U e ru no CI Inansowyc p aClc musI berg, przez pomyłkę napiła się jodyny, 
.. 4 proc. kary za zwłokę. ' wskutek czego uległa otruciu. Lekarz 

pogotowia udzielił ofierze omył'ld pomo-
Kryzys gospodarczy, kt6ry rozwija ~ityl kary u zwlokę z ;ł procent 'do '1 cy na stacji.. ." 

się w dalszym Ciągu w niesłabna,cem proc. . ~., 
tempie, znajdUje swój zewnętrzny wy- , }>becnie w§ród sfe~ kupIeckich zau- . " . nr 12 s krawca 
raz w trudnościach płatniczych kupiec- wazyć motn!! tendenCJę w kierunku u- Na uhcr PańskIe] . 'ł yn . h 
twa Trudności te uwydatniają się ja- zyskania takich samych ulg przy podat- 7 -letni MaJer Gonska, zosta p\ze]tec ~i 
skr~wo przy uiszczaniu podatków za- k!!c.h komunalnych. które są niemnilej u- ny przez wóz, ~skl~.tek czego u eg ogo 
równo Państwowych jak i: komunał- cia,żliwe od Państwowych. , nemu potłuczcmu CIała. 
l1ych. ' Jak się ,,Express" dOWiaduje. wśród ~.*; 

kupców panuje obecnie wielkie przygnę . ' . . ' 
Najzupelniej niesłusznie lekcew3Żo- bienie. gdyż wileIu z nicb nie mogąc na W tIllleszkanlU przy ul~cy Srebrzyn-

.10 sob~e P?datki gminne. Jeśli chodzi ~ czas podatk6w tych uiściĆ, zalega z wy_ skiej nr. 20, uległ udarOWI apoplektycz
podatki panstwowe, to wskutek fatalne] płatami powodując stosowanie wyso- nemu n-letni b. urzędn~ Erazm Mą
sytuacji' płatniczej starano się o zasto- kich, b~ 4-procentowych kar. Stowarzy kowski. Lekarz pOgotOWIa, po zastrzyk
sowanie dale~o idącjc~ ulg i ułałwieti. szenia kupieckie Winny zatem i w tei ni~~u kamfory, pozostawlł chorego na 
Stowarzyszemom kUPIeckim, które w sprawJe rozpocząć odpowiedni,<\ akcję mle]SCu. .. 
tej sprawie interwenjowały u odnoś- w celu ochrony wielkiej ilości kupców * 
nych czynników, udało silę uzyskać to. od ruiny, którą spowodować moga, ros- Na szosile PabJanickiej, podczas bój-
że rząd w ciągu pewnego okresu czasu nące wciąż odsetki kar za zwlokę. ki otrzymał obrażenia ciała 53-letni go:lIlaa................. • •••••••.• spodarz wiejski Stanisław Danowski, 

mieszkaniec Anieliina. Lekarz po~otowia 
udzielił mu pomocy. 

lilii T W Ha ml-r" Sala Fllh4rmonjl1.6dzklei -
t1i O ." ZO (Ul. Prez. "arułowlcza 18) .. Ile zatonęło okr~t6w? .. 
.. S r o d a, dnia 7-90 paidziernika 1925 roku .. Według dany.ch, ogłoszonych "!' 

II t J h -I 1t l U·" .. ł,L10~ List", urz.ęclowem spraw,ouiamu 

: "ODl21 nul enuowy LJ:l!!i! OW. ,,1I0lomlf = ~~~tl~:?:!n5:=iE 

W pewnym botelu. 
Młodzi kochankowie zamieszKali ;w 

pewnym hotelu łódzkim. Prywatny 'de
tektyw warszawski udaJe się tam, gdzie 
dowiaduje się. iż koc4ankowłe mają za 
mIar- uciec do Gdańska I wYJecbali Już 
z walizkami na dworzec. 

Detektyw telefonuje 'do męża. 

Przepióreczka jednak 
uciekła. 

Po chwili ruszają taksoWKą na QWo 
rzec Kaliski. 

Na dworcu - dum ludzi... Nie mogą 
dojrzeć poszukiwanych ..• \Vreszcie spo 
strzega ich w tłumie wchodzących na 
peron. Pan R. zaciera ręce z zadowo
lenia. Wraz z detektywem, rozpy cha· 
jąc tłum, udają się śladem uciekinierów. 
Odległość pomiędzy mężem, a niewier
ną żoną i jej partnerem zmniejsza się 

coraz bardziej. 
Nagle kochanKowie zniKaJą w tłumie. 
Pan R. jest zrozpaczony. Za minute 

pociąg odjeżdża. 

I oto w chwili, g'dy pociąg rusza 
pan R. spostrzega VI oknie jednego z 
wagonów, twarzyczkę swej żony. 

P. R. 'domaga się od służby kolejo
wej, by zatrzymano 1:}ocia.g. 

l'!ic jednak już nt;. pomaga. 
KuCjer rusza do ~Mańska, a pan R. 

wraz z 'detektywem pozostają na bruku 
łódzkim. 

Chwilowo więc pOŚcig nie 'daje 'tao .. 
nego rezultatu ł p. R. rusza następnym 
pociągiem do Gdańska. 

Być może, iż teraz ,uda mu się 190-
chwycić niewierną małżonkę, ale nikt 
tego nie może przewidzieć., lod. 

•••••••••••• 08 ......... . 

Czy pamiętacie kreację 

fiłorii ~wan~~n' 
w obrazie 

"8 A J ~ K I P l A ~ l f K". 

m~ria ~wan~~n 
wystąpi wkrótce we filmie 

III W programie: "IZRAEL w EGIPCIE" Oratorjum Hl1ndla. ziemski,ej 124 okrę'ty o ogólnej pojemn'O-
Cd Udział biorą: Ch6ry mieszane ośmiogłosowe Tow. "Hazo- .. ści 151,639 ton. I 
li3 m ir", orkiestra , FilharmonU Ł6dzkiej oraz soliści: Ruth Renee.. W tej licz!bie okrętów straconych, 
~ (sopran), M . Dolska (sopran), L. Lachs6wna (alt), A. Altschuhl rao. znaidlUje się 19 angie'llskich i 65 oudzo- .eHeoM_mlN.II ..... oe 
.... (tenor). Dyrygent: p. prof. Izrael FAJWISZYS. PI' ziemskkh parOWCÓON, tudzież 3 an,giel-D.. Bilety w kasie FilhstmonU 763 Pocz:ątek o I!nÓl'I'lie ft.15 wiecz. IJ s<kie i 37 cudz.oz.iemsikiC'h okrętów żagla- .11Ii!w..~~,~ ............... " W.W."",,"WW •• "W. Wycl1. !._UWlVww _ _ :._~~~Kł 

a a 
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OW ta g " z ewo .... 
Kierowcy samochodowi są obarczeni podatkami. W zawodzie szoferskim panuje 

stagnacja i nadprodukcja •.• kierowców ..• 
"'WiM 

, Rozmowa "Expressu" z kierowcą taksówki. 
L'adzłe, którzy nie oglądali Łodzi 

przSl.: kilka ostatnich lat, zdziwieni są 
niebywałym wzrostem ruchu automo
bilowego. 

Od rana Cło pótnel nocy przesuwa 
Slię przez ulicę Piotr:kowską a nawet 
przez boczne, sznur aut, które nadają 
Łodzi wielkomiejski charakter. 

Wprawdzie, jeśli chodzi o ruch ta
ksometrowy, to jest minimalny w po
równaniu z Warszawą, gdzie ostatnio 
zarejestrowano już 1500 taksówek, jed
nakże i w Łodzi liczba dorożek samocho 
Cłowych wzrasta z dnia na dzień. 

Łódź, która początkowo posiadała 
10 'dorożek samochodowych obecnie 
już ich posiada 48. 

Chcąc pOinformować się o l'Ozwoju 
!uchu taksometrowego, zwracamy się 
00 jednego z kierowców taksówek łódz 
kich, który udzielił nam wyczerpują
cych informacji: 

wała kino lub kawiarnię. To był pier
wszy etap, poczem nastąpił drugi. Ło

dzianiom i łodziankom znudziła się no
wa rozrywka ... 

- Jaka publiczność jeździ obecnie? 

- W każdym razie nie Łódź han
dlow'a, która taksówką jeździ niekiedy 
tylko na spacery. W soboty i niedziele 
wyjeidżają łodzianie za miasto i wów
czas frekwencja taksówek jest więk
sza. Pozatem łodzianie wynajmują ta
ksówki na wielkie uroczystości rodzin
ne, Jak śluby, chrzciny itp. Naogół jed
nak zastój, proszę pana - mówi kie
rowca. - Moim autem nie jeżdżą ni
gdy zakochani - uśmiecha się szofer. 

- Dlaczego? . 

- Bo moje siedzenie nie jest oddzie
lone ścianą od siedzeń pasażerów, a z~ 
kochani nawet w taksówce szukają sa
motności. Korzystają więc z innych ta
ksówek. 

- Jaki Jest stosunek dorożkarzy do 
panów? - pytamy w dalszym ciągu. 

dem samochodów Citroen nalety do fry, które wyskoczą i dziwi się, że tak 
dwuch Większych przedSiębiorstw, a dużo wyniosło. 

pozostałe są własnością poszczegól- - A czy możliwe sa. rzeczywiście 
nych kierowców. Przewaznie każdy jakieś nadużycia na tle obliczania opłaty 
kierowca taksówki jest właścic!eMm Je- za kurs? 
dnego lub dwuch aut. - O ile licznik nie jest zepsuty, 

I oto część tych szoferów - przed- wówczas wszelkie niedokladności są 
siębiorców będzie musiała zb:łl:luuto- wykluczone. Czasem jednak zdarza się, 
wać, iż licznik psuje się w drodze i wówczas 

- Dlaczego? rzeczywiście zdarzają się niedokładno-
- Podatki straszne! Podatek kOIl- ści, ale ... na niekorzyść kierowców. O-

cesyjny wynoszący 150 złotych rocznIe, statnio zdarzył mi się wypadek, iż licz
kaucja, którą każdy właściciel składa nik wybił podczas jazdy 80 groszy i na 
magistratowi w ilości 1 proc. od war- tern zatrzymał się wskutek zepsucia
tości auta, a prócz tego podatki docho- Nie przebyłem wówczas jeszcze poło
dowe, obrotowe itp. podatki każdego wy drogi, jednakże pasażer nie zapła· 
normalnego łodzianina. cil mi grosza więcej, niż 80 groszy mi

Przy obecnym zastoJu w ruchu ta- mo to, iż pojechaliśmy dalej. Niedo
ksometrowym nie każdy może wvtrzy- kładności licznika na niekorzyść pasa
mać trudne ka,lkulacje i przewidywane żerów są prawie, że wykluczone. 

są bankructwa. - Czy zadowoleni jesteście pano. 
- Kim są obecni kierowcy taks6- wie z stacji benzynowej? 

wek? - pytamy dalej. - Stacje bęnzynowe, zorganizowa... - 'Jaki jest stosunek publiczności 
łódzkiej do taksówek? - rzucamy pier 
wsze pytanie. 

- Przewaznie świeża wvszko1ed I ne ostatnio w Łodzi, mogtyby być nam 
- Bezwzględnie wrogi. Każdy do- kierowcy. V':iększość uko'\czy!a kur- bardzo potrzebne, gdyby nie uprawiały 

- W stosunku pubHczności łódzkiej 
00 taksówek odróżnić musimy dwa 
etapy. Gdy paJawity się na ulicach 
Łodzi pierwsze taks.6wki, wówczas na
sza publiczność entuzjazmowała się. 
Taksówki Cieszyły się niebywałą frek
wencją, gdyŻ łodzIanom imponowała 
tJrze)ażdżka samochodem po ulicach 
miasta. Łodzianie nie jeżdzi1i jednak za 
!atwiać codzienne swe sprawy, lecz je
bnie dla przyjemności. Taksówki trak 
\owano, jako rozrywkę, która zastęp 0-

rożkarz spogląda na kierowcę taksów- sy zorganizowane przez IMCA., a resz- wyzysku. Ceny benzyny są tam jed· 
ki, jak na swego niebezpiecznego ry- ta kursy wojskowe. Starych. przedwo- nak tak wygórowane, iż uniemożliwiają 
wala. Dochodziło już nawet do scysji. jennych szoferów prawie. że niema. nam zaopatrzenie się. W wszystkich 
Dorożkarze nie pozwalają przystawać Szkoły łódzkie wydały jednak tyle kie składach możemy otrzymać benzynę o 
taksówkom na miejscu postoju dorożek rowców. iż już w zawodzie szoferskim 15 procent taniej i podczas, gdy war
i oto, gdy pewna taksówka zatrzymała o.fczuwa sIę nadprodukch~ i jest Już pcw szawskie stacje benzynowe pobierają 
się przy rogu Przejazd i Piotrkowskiej, na ilość bezrobotnych kierowców. po 68 gr. za litr benzyny, łódzkie błora 
wynikła gruba awantura. Kierowca Czy publiczność łódzka ma zaufanie aż 80 groszy. 
taksówki musiał ruszyć dalej, gdyż czuł do zegarów taksometrowych ? _ Niech pan napisze o tych stacjach 
iż dorożkarze zmuszą go do tego siłą. - Naog6ł nie. Łodzianin nie wie- tenzynowych - kończy kierowca, ~ 

- Do kogo należą łódzkie taksówki? rzy licznikom taksometrowym, zawsze którym żegnamy sie, opuszczając ta-
'- 7 samochodów firmy Tatra i sie- sprawdza przy zejściu z taksówki cy- ksówkę Dot. 

Czyżby zmierzch 
łów. 

djamen· 

Jak wiadomo, djamenty odgrywaj o 

w przemyśle ważną rolę we wszystkiCh. 
wypadkach, gdzie potrzeba przyrządów 
bardzo twardych, jak naprzyklad świ. 
dry wiertnicze lub przyrządy do kraja. 
nia szkła. 

"Coiffeur" . Ach, panienko I ... 
Djamenty jednak są bardzo drogie. 

materjału zaś taniego, któryby mógł je 
zastąpić nie zdołano wynaleźć. 

Mamy Jakiś dziwny ku~ dla me2lromt- Pn-yjechałem do Łodzi z Wa1'SZawy. 
łrliałości. Na dwa dni. Interesy. 

Kochamy ~ę w zakwefionych ab'sur- Welurrowe palto, :z.gra.bni,e wcięte, z 
dami tad emruca ch, szanujemy mczem tyłu z patką, szara cykJ,ist6wka i skór-
nieumotywowaQle giemy, UiŻyWamy bar- kowe rękawiczki, zapinane na gumki. 
'clzo czę·sto słów, któryoh maczenia nie Wesoło po'gwilzdując szedł po ulicy 
rozumiemy, Na,gle jak z pod ziemi wyrósł przed 

Wiersz, kJt6rego :nie rowmiemy, jest nim cud. 
bezSlprZeczn:ie genjalny. Obraz pod naz- Elegancka, pi~kna, w czarnym jed
wą ,,'Włóczęga", prz.e,dstawiający garnek wabnym płaszczu, małym, bronzowym 
z mlekiem, uznany bęazie przez niektó- ka:pelusiku. 
r~ za dOslkonały wy1twót smuki. - Pani pozwoli ..• 

. <;J6rnolotność SltYI'll ze specjalnym na- Żachnęła się, jak osa. Przyspieszyła 
~lsklem na wyrazy obce zawsze wywie- kroku j zmierzyła wzrokiem od st6p do 
ra barrdziej pOlŻądany skutek, niJż UJŻ)"Wa- głowy, jak krawie:: przy . zama.wian~u 
ni~ słów closa<iIłych" prostych i Z!rozu- ga::-nituru. 
mJałych. - ... że ją odprowadzę? .. - dokoń-

W re.stauraciac:b, naprzykład, kawa- czył, nie tracąc nadziei. 
lek bułki z wędliną nazywa się "kan3.Jp- Skręciła w boczną uliczkę. Cie:nno. 
~ą" jakkolwiek tradyC!ja bułki ani też Pusio. CIcho. 
wędliny nie naprowaaza na ślady, wiodą- Kroki ich głuchym echem odbijały 
ce do sypialni lub buduaru. się o mury domów. 

Mały pętak z b)'1l'e jakiego zakładu - Nic znam tu nikogo ... Pani Pj7\VO-

fadłodaJnego nazywa się "piccolem" a H? .. Bardzo proszę .. Jestem sam .. 
zywkły pasz;te't - "pain de gibier". - Panie! - zatrzymała się. Tupnęła 

Punktem kulminacyjnym niezrozu- nóżką. I poszła dalej. 
miałości jest jednak ogromnie popularny - Pani mnie rozumie... JeSltem 
na szyldach fryzjerskich napis "CoiHe- s~m ... Przyjechałem na dwa dni... Może 
ur". WIęC ... 

Ciekawą jest rzeczą dla kogo napis _Br!!I ___ aG __ aeilffJ!Dl1i1D1 
ten jest!: przeznaczony? kolonjalnych, sprzeda wcy wody sodowej 

Czy tvlu jest doprawdy kancuzów i inwalidzi z papierosami? 
~a ulicach Łodzi, chcących się golić. że Zdarza się u nas bardzo często, że 
obok słowa ,,!ryzjer" musi figLJrować to I szyldu z polskim napisem niema wcale, 
~amo ~łowo w języKu francuskimI wiszą natomiast dwa "coiffeur'y" po obu 

Qu'eSIt-ce que c'est coiffeur?, stronach drzwi. 
Dlaczego fry~e.rzy są bardzier mię-ł I co z temi "coiffeur'ami" zrobić? .. 

dzvnarodowi, ni'Ż ~aściciele sklepów Bolski. 

- Co?. 
- MOtŻe więc .. razem.. gdzieś.. coś ... 
- Co znaczy "ra:oem, gdzieś, coś"? .. 

Czego pan chce? .. 
- Właściwie ... nic! Ot, pOipTostu ka-

prys mężczyzny ... Przypuszczam, że nam 
wolno również mieć swe kaprysy ... 

- Proszę bardzo, tylko dlaczego za
czepia mnie pan na ulicy? ... 

W końcu jednak wysiłki, czynione w 
tym kierunku, osiągnęły obecnie wynil
pożądany. Oto w stalowni Roechlinga w 
vVetzlarze, udało się, po długich pró
bach, osiągnąć spław, który może w zu
pełności zastąpić djamenty w przemyśle 

Jest to splaw wolframu z karbidami 
wolframowemi. Spław ten topi się przy 
3.000 stopni, a ponieważ ma strukturę 
metaliczną, jest więc mocniejszy itrwal 
szy, niż djament, przy operacjach me
chanicznych. 

Jeżeli twardość djamentu oznaczy
my liczbą 10, to twardość nowego pro
duktu, który nazwano "Thoranem" wy
nosi 9,8 do 9,9. 

- W salonie nie wypada zaczepiać 
kobiety, mu'siałem więc na ulicy ... Ulica, 
proszę pani, j'est salonem demokracji.. .. 
Niech się pani nie śmieje ... Lubię prosto
tę życia ... Jest pani młoda i ładna ... Co 
do mnie, sądzę, że nie będzie to p'rzesa
d?c, skoro określę swą osobę jako typ 
me co bezczelny ale sympatyczny .. więc? Jak można bezpłatnie ZJe eść 

- Więc? .. Nie rozumiem ... Czy pan? 
- Al,e niech się pani nie oburza... obiad? 

Może pani mi odmówić ... Nie będę nale- Karol Hawliczek, inżynier, czecb, 
gał... Nie jes.tem natrętny.. Zdobywam, mieszkający w Paryżu, wpadł na istot
ale nie szturmuję·. Proszę tylko odpo- nre oryginalny pomysł. W godzinach po-
wiedzieć "tak", czy "nie"... ludniowych wchodził do wielkich maga-

Zapłoniła się aż po uszy. zynów, i tam wraz z personelem uda. 
- Panie!.. To jest okropne!.. Zawo- wał się do sali jadalnej. Nikt nie zwracał 

łam policjanta!.. Pan rozumie?!.. na niego uwagi, myśląc, że jest to nowy 
- Ależ poco pani policjant?. Czyż pracownik. Idealne to stolowanie bez-

jeden mężczyzna nie wyshrczy pani? płatne trwałoby może przez dlugi czas, 
- Proszę pana ... Żądam jasnej od.po- gdyby nie zbyt wielka śmiałość pana 

wiedzi... Czego pan chce ode mnie, bez- inżyniera. 
b~onnej kobiety?.. Pewnego dnia zaczął ostro krytyko· 

- Spędzić z panią jedną noc razem .. wać potrawy i wezwał personel, aby za 
- No, wie pan?.. Pan jest okr?pny!.. protestował i domagał się lepszego po-

Dlaczego pan odrazu nie powiedztał ca- żywienia. 
łej prawdy ... Gdzie pan mieszka?... Zwróciło to na niego uwagę, poczęt(\ 

Sąd skazał Janinę B. za kradzież ze-, go śledzić i pan Hawliczek dostał si~ dCl 
garka i 200 złotvch z portfelu na 3 mie- kozy. W każdym razie przez 2 tVgOdniE 
siące więmenia. Juris jadał bezpłatlJ.ii. 
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Dliewi~t ion kró/ewiua marokań~kie~o 
zwerbowanych nocą w kabarecie paryskim 

Paryżanki tęsknią do - orony, lecz nBe do haremu. 
W Paryżu zjawil się przed kilku ty

godniami syn jednego z szeików maro
kańskich. 

Przyjazd jego do francji mIal cel po
lityczny. lecz młodemu księciu tak bar
dzo przypadł do smaku Paryż, ii z dnia 
na dzień odwlekał swój wyjazd do oj
czyzny. 

Oczarowaly go przedewszystkiem 
{<:obiety. . 

Pewnego wLeczora, gdy poszedł 
twied'zić Moulin Rouge pa Montmartrze 
wpacU w taką bezgraniczną ekstazę, iż 
9.,.ciu po koJei paryżaneczkom ofiarował 
sWe serce, tytuł żon: i miejsce w hare-
mie. ' 

Kaida z dam przyjęła entuzJastyCz
me propozycję. 

Po dokonaniu tego wyboru, króle-

wicz postanowił powrócić do kraju i po
lecił każdej ' zosobna żonie zjawić się na 
dworcu kolejowym o oznaczonej godzi
nie. 

Stawiły się wszystkie co do jednej. 
Adjutant królewicza zakupił 9 bile

tów pierwszej klasy i sam osobiście za
jął się załadowaniem żon swego władcy 

Lecz teraz nastąpiła katastrofa ... 
- Jakto tyle żon? - krzyczała jed

na z kandydatek na królową .... 
- I ja mam być ową dziewiątą w ha 

remie? - worata inna. 
Podniósł się gwałt nie do opisania. 
Policja musiała interwenjować. 
Niedoszłe hurysy. zgodziły się na je-

dno: iż do Maroka nie pojadą. Królewicz 
musiał jedJ;1ak zapłacić im odszkodowa
nie za zrujnowane nadzieje i stracony 
czas .... 

Królowa angielska właścicielką najwspa~ 
nialszych futer na świecie. 

Niebywały zbiór osobliwości futrzanych w pałacu 
windsorskim. 

Żadna kobieta na świecie nie może suknię, zarówno letnią jak i zimową 
srę pochwalić takiem bogactwem futer przyozdabia bardzo cennym futrem. 
wszelakiego rodzaju, jak królowa angiel Zimowy jej płaszcz zrobiony z ogo-
ska. nów lisów syberyjskich jest arcydzie-

Ze wszystkich stron świata przysy- tern swego rodzaju. 
łają kupcy, myśliwi, podróżnicy najrzad Chętnie też ubiera się królowa Mar
sze i najpiękniejsze okazy futer, aby zro ja w bobry, bialycn soboli używa wy
bić przyjemność popularnej w kraju łącznie w czasie wielkich dworskich 
"Queen Mary". przyjęć. 

Umie je cenić królowa Marja i w pa- Z tego zamiłowania królowej do fu-
lacu swym wyznaczyła przestronne sa- ter zadowoleni są kuśnierze i kupcy. 
le na przechowanie tych osobliwoścl. Queen Mary nadaje bowiem ton An-

Królowa angielska lubuje się w skó- gIji, a damy angielskie chętnie ją naśla-
1ach o długim, miękim włosie i każdą dują. 

Mosty ponad kanałem La Manche. 
Proj~kt, opracowany przez : nżyniera szwajcarskiego. 
Inżynier szwajcarski J. Jenger opra- mi'ljonów funtów, czyli budowa ta ko

cował oryginalny projekt połączenia An sztowałaby taniej, niż podmorski tunel. 
glji z FranCją za pomocą dwuch napo- W dodatku, pozostając pod kontrolą stat 
wietrznych mostów ponad kanałem La ków angielskich, przedstawia dla AngIji 
Manche. z Calais do Dea!. mniej niebezpieczeństwa, niż tunel na 

Każdy z mostów obejmuje w projek- wypadek wojny. 
cie podwójny tor kolejowy, między któ- Autor, przedstawi'ł swój projekt lon
rYmi zostawiona jest droga dla samo- dyńskiej izbie handlowej, oraz różnym 
chod6w. towarzystwom naukowym we Prancji, 

Koszt budowy obliczony jest na 75 w Anglji i Szwajcarji. -
JUWAN STARSKI i HELENA ORDĘZANKA. 

TAJEMNICE -
. ŁÓDZKIEGO CMENTARZA 

;-: 

Gen. Lazarow, obecny dyk
tator Bułgarii. owacyjnie wl~ 
tany prLez swoich stronników 

w Sofii. 
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Duch na fotografji 
Niepożądane zjawisko medjumistyczno-spirytystyczne 

Redaktorowi neapolitańskiego 'dzien
nika "Oiorno", profesorowi Armando 
Poppalardo, nadeslano w tych dniach z 
Salerno ciekawą fotografję. Dołączony 
do fotografji list pułkownika karabinie
rów Oiseppe Ricci objaśnia niezwykly 
fakt. 

Redaktor .. Co:riere di: Salenro", Pe
retti dokonał w mieszkaniu swem, zdję
cia przyjaciela swego, dziennikarza Ni
cola Ouerrieri i ku przerażeniu swemu 
po rozwinęciu negatywu, spostrzegł o
bok fotografowanej osoby, wyraźną po
stać zjawy. 

Silnie zdenerwowany redaktor Peret 
ti pokazał to niesamowite zdjęcie znajo 
mym, mieszkającym w tYln samym do
mu. W zjawie poznali oni ksrędza, nieda 
wno zmarłego, w lokalu zajmowanym 
obecnie przez redaktora Peretti. Peretti 
nie namyślając się długo, spakował rze
czy, zamknął mieszkanie i przeprowa
dził się do hotelu, gdzie po kilku dniach 
odebrał list od ukochanej narzeczonej, 
zrywającej z nim, gdyż nie może wyjść 
za człowięka, mającego styczność z du
chami. Profesor Pappalardo podając wia 
domość i odbitkę fotograf H w dzienniku 
swoim, dodaje, iż w wypadku tym ab
solutnie wykluczone jest jakiekolwIek 
oszustwo. 

Niezwykly ten fenomen, bezsprzecz
nie tłumaczyć trzeba tem, że fotografu
jący Peretti lub fotografowany Ouerrie-

ri posiadają wybitną siłę mediumiczną i 
że podczas zdjęcia, bez wiedzy ich nastą 
piła materjalizacja ducha, który też od
bit się na kliszy. 

Nie jest to odosobnionem zjawisldem, 
że duch ukazuje się na fotografji. Spiry
tyści rozróżniają dwa rodzaje materja
lizacji: widoczną i niewidoczną, zależ
I;lie od tego, czy zjawa działa na nasze 
zmysły, czy też tylko na kliszę fotogra
ficzną. Z ostatniego wynika.. że w opi
sanym wypadku materjalizacja ducha, 
niedostrzeżona przez siatkówki obec
nych, uwidoczni:ła się na kliszy. 

Włochy przeciw zwróceniu 
kolonji Niemcom. 

Prasa włoska zajmuje się pogłoska~ 
mi dotyczącemi zwrotu angielskich 
mandatów kolonjalnych Kamerunu i To 
go Niemcom. 

.. PopoI o d'ltalia" podnosi, że wobec 
skrzywdzenia Włoch podczas podziału 
zdobyczy wojennych, przydzial tych ko 
lonji należałby się raczej WIochom ty
tułem zaplaty za ofiary pon.iesione dla 
uzyskania wspólnego zwycięstwa. Poza 
tern pismo włoskie kwestjonuje auten
tyczność tych pogłosek. 

Krzyże cmentarne są zimne, jak białych schodach... W obszernem skle 
śmierć, skamieniałe w martwocie, w pieniu spoczywały rzędem - jedna 

swej ostatniej modlitwie... obok drugiej - trumny ze zwłokami 
Drzewa szeleszczą tu inaczej, ptaki zmarłych Wygardów... Trumna, w 

inaczej nucą... Majestat śmierci kładzie której umieszczono zwłoki Alfreda, za
na wszystkiem swą zimną, kościstą jęła miejsce z lewej strony tuż obok 
dłoń... podziemnego kurytarza, którym skle· 

Pomniki... D.uże, małe, skromne, po p~enie się kończyło ... 
Sensacyjny romans z życia ł.odzi. I tężne... Ciche, przytulone do ziemi i Kurytarz ten nie leżał już na tere-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'~;m;b;M~;i;*;-~~~~~i;_~I~~~wy~w~~mnieWg~ .. cie~bo~a, a cl~~ ~ ~oć 

Rozmowa przy stoliku stawała się 
łoraz bardziej ożywiona, gorączkowa, 
głośna. Stowa plątały się w powietrz'1, 
tworząc sieć rozgwaru. 

- DajCie patIowie spokój tej dys
kusji -- odezwal się wreszcie Wernicz , 
zapalając cygaro. -- Jest tu zbyt wiele 
osób, byśmy mogli zgodzić się ze sobą, 
zbyt wiele kątów widzenia... DajCie 
<;pokój ... 

W tejże samej chwili orkiestra trys
nęła wokół strumieniami tonów. Od 
stolików oderwało się' kilka par, które 
potoczyły się w tanecznym rytmie po 

Ponad wszystkie wyróżnia się ogro wzdłuż cmentarza... "Ponoć" - a1bo-
6. mem - rodzinny grobowiec Wygar- wiem nikt się jeszcze w jego głębie nie 

Podszedł do przystanku tramwajo- d6w, w którym leża, już prochy trzech I zapuszczat, by sprawdzić jego rozmia· 
wego i wsiadł w "siódemkę"... pokoleń, a dziś spocięly zwłoki AI- ry... Drzwi od grobowca były zam-

freda. knięte na klucz, który znajdował się 
Na cmentarzu panowała zupelna ci- Grobowiec imponował rzeczywiście zawsze w posiadaniU rodziny Wygar-

sza.. Od czasu do czasu lekki wiatr swemi rozmiarami i artystycznym wy- dów... Co do kurytarza tego krążyły 
zatargał gałęziami drzew, z których sy konaniem... Zajmował olbrzymią połać wśród służby cmentarnej najrozmait
pały się zżółkłe, ",-yszczerbione liście.. gruntu cmentarnego. Marmurowe ścia- sze a niezwykle fantastyczne pogłoski, 

Krople deszczu padały gęsto na ny opierały się ciężko na ziemi, wzno- które powstały prawdopodobnie z tej 
żwir alej, wsiąkając w ziemię.. sząc się ku górze blisko na piętro wy- przyczyny, iż nikt nie wiedział, kt~, 

Miasto umarlych... Zastygłe w nie- sokości. Do grobowca prowadzity kiedy i w jakim celu kurytarz ten wy-
zmąconej martwocie ciągną się aIcje, duże drzwi bronzowe, misternie rzeź- budował... 
niby ulice... 'Czujesz tu wszędy maje- bione, u których czota widniał herb ro Kurytarz ten istniał tak "długo, jak 
stat śmierci, nie tej krzyczącej, wrzas-I dzinny "Vygardów. długo wznosU się na cmentarzu rodzin 
kUwej, bolesnej, która walczy o istnie- Wokół grobowca ciągnęła się dość ny grobowiec, czyli bardzo dav.rno. 
nie ludzkie z nieubłaganą zaciętością, znaczna p'olać ziemi, która mieniła się Z czasów, kiedy powstat nie pozostał gładkiej posadzce. 

Wernicz obserwował 
Widoczną pogardą. 

danserów z lecz tej śmierci, która daje ukojenie, po wiosną i latem od barw rosnących tu na ziemi ani jeden świadek, nic więc 
burzliwym, po pefnym trosk, tez i bólu kwiatów... dziwnego, iż osłonięty byt mrokami ta-

- Nie bawi mnie to wszystko 
zwrócif się do swoich towarzyszy 
pójdę sobie. 

Podał wszystldm dloń na pożegna
nie i wyszedł. VI1 garderobie chłopiec 
narzucił mu palto. 

życiu... Teraz i kwiaty te, ścięte pierwszymi jemnicy ... 
Zda się, że nie tylko nad tą armją podmuchami nadchodzącej zimy, ko- Na cmentarzu panowała niezmącona 

umarłych roztoczyła swe panowanie naty cicho, determinacyjnie... Opuściły niczem cisza... Miasto umarłych ... 
Śmierć . koicielka... Wszystko tu za- w dół postrzępione swe głowy, jakby .. Cóż za życie budzi si ę jeduak W 

stygło i wyzbyto się iskry życia ... optakuj:W zgon ostatniego po mieczu tem mi eście skostnia łych , bezdusznych 
Krzyże cmentarne - nie są temi krzy- \Vygarcla... szkieletów ... 

Wyszed1. Mżył lekki 
ni6sł kołnierz od palt~ 

żarni, które widzisz na świątyniach, jak Do grobowca prowadziły wyzeJ ... Czyjego serca kofatanie przerwalo 
deszcz. POd-/ wznoszą się dumnie ku niebiosom, roz- wsnomniane drzwi, kute z bronzu. Scho poteżną ciszę w mieście śmierci? .. 

modlone, pełne duszy i życia, dziło się potem w dół po marmurowych (D. c. n.). 
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. Dziś i dni następnych 

Monumentalny obraz w 10 aktach 

Romans najpiękniejszej kobieły i najmędr
szego z królów 

Obraz 

jest ilustrowany 

przez orkiestrę symfoniczną 

pod dyr. L. KĄ"TORA i 

, 
or pod dyrekcją p. 

Lewiłina 

Początek przedstawieft o godz. S-ej. 

kupując naltrwa1sze, przeto najtańsze taśmy 
.PARAGON- do wszystkich system~w ma
szyn do pisani., oraz wszechświatowej sławy 
kalkę .RW. SUL· , .RIVAL· 

nie JPlledawaj[ie la heuen zePloły[b 
muuo 

gdyt muzyRy wszystticls systemów _pra-
wiamy uybko, solidnie ł tanio. . 

~lanowne~u lło~lieia, 
kt6ry zabrał palto w lecznicy przy ul. 
Piotrkowskiej 17 proszę łaskawie zwr6 
eić klucze oraz igły do zastrzyków i 
recepty do lecznicy, dla Bledrzyckiei. 
Dyskrecja zapewniona. 836 

Dr. med. Dr med. 

L PrJbul.lki i KA~m~ 
powrÓCił. • 

APOLLO KonstaulYBOWska16 

Wielki podwójny program 
I. 

Nowynie~wydęzo"y uluble. H Peela Ryc' h Talmadge 
n lec Ameryki groiny rywal· - • 

:e::!:~;:~:~e~~:: Of·IARA PODSTĘPU 
n. 

Najnowsze szla~fery amerykańskiego humoru w. 6 akt" w rolach gł6wnych: 

FERDEK ME DE • 
l 

Pocz!itek o 5, ej w soboty. niedz. o 3-ej. Ceny porularne. 

Dr. med 
Piotrkowska 148. Tel. 27·18. 

BRA~N poleca na nadchodz~cy sezon materjały najnowszych wyrobów i kolorów. 

PI.ASZCZE, KOSTJUMY I SUKniE ' 

Specjalist. chorób 
skórnycb 1 wen e
rycz'lych. Leczenie 
';wiatłem (Lampa 

kwarcowa) Przyj. 
muje od 8 do 9.30 
od 4 i pół do 8 w 

Jedwabie 
Aksami t·Kotlk 
Podszewka 
Flanela 
Towary białe 
Bawełniane i lniane 

oraz 

Obrusy 
Garnitury stołowe 
Ręczniki 
Cnusteczkl 
Pledy i koce. 

E. WISTEHUBE 
Piotrkowski 148 Tel. 27-18 

OGŁOSZENIE. Poznaj siebie !I]I __________ ----IBJ 
Komornik: przy N adeśl!j charakter 

Sądzie Okręgowym pisma swój lub za· 
w Łodzi S. Zaikow interesowo osoby. 
sld, zam w Łodzi zakomunikuj: imil:, 
przy ulicy Trauguta rok, mle.ląc urodz 
nr. 10 na zasadzie Otrzymasz szczegół 
art. 1030 U.P.c. o- a"al,z~ charakteru. 
głasza. :te w dniu określenie zalet, 
15 plltdziernika 1925 wad. zdolnoŚ1:i, 
r. od godz 10 rano, przezna~z, Analizę 
w Łodzi przy ul wysyłam po otrzy 
Wólczańskiej pod maniu 3 zł. Osobiś· 

PIERWSZA ŁOOZKA 

[UfMI[lHA fARBIARHIA f~l[R 
W. SchGn .... ana 

ul. Gdańska 8, Iro .. t II p. 
Pf%Yiuwje do farbowania wszelkiego rodzaju 

futra Zła wszystkie kolory oraz odświeżanie na ko
lor naturalllY sposobem elektyez:nym podług Daj
DOwszego systemu, Również farbuje się hsy, 5z0~y, 
i ameryka4lkie oposy na kolor skunksowy. popIe· 

iice na kolor soboli i folc. . 
Białe futra do C:ZYlzcRnia. Ceny przystępne_ 

Gwarancja za kolory. 

nr. 140 odbędzie cle przyjmuję 12·7. 
się sprzeda! z prze ProtokOły. odezwy 
targu publicznego podzlękow. najwy· 
ruchomoŚci naletą bitnlejszycls osób 
cych 'do Wacława stolicy. Warszawa 

Tymowskiego i skł. Psycho-Grafolog, :::!":::~:::~::::::::::::: dająlych Się z me· SzyBer. Szkolnik _ 
bU oszacowanych Piskna 25-1. 485'-

na sumę zł 640. O ł k' k' Łódt dn. 16 wrześ- Dr. med, ID oruowany mWle[ mes l 
nla 1925 r 

p~~~;~ lUBIU IUMunl WAJnfiARHH 
)09~!te~!OW~1!~e~. Cegielniana 43 "ARUTOWICZA (Dzielna) 9 ,_ 
Biuro . .RUCH" tbarobJ SUfll. Ił Tel. 709 9784 

Piotkowska 38 mItlU lIott"ltl8l1 posiada na składzlebogat!ł wyb6r zagranicznych 
Leczenie sztuczne OJIZ kralowych materJał6w; wykonywa zle. 
sło6cem wytyno- cenla z wła.nego oraz powIerzonego towaru 
wem. Przyjmuje Specjalista robót futrzanych. 

od s- 8 Akuratna obsługa I 
~n;Jj~ D1 9-! Najnowsze modele trancuskle I 
I Ob • z ka p~ _ I angielskie nadeszły! -
oso na poc e alnia .M 

SzukalI posadyl D d '~:_a:::::ae==============~====~~~=" 
Naucz się pisać na H~' ~e ',. Ogłaszania drobne pr~~ mt:~~ u~i! fot~~n~:rt. 
najnowszej milszy- ~ I!wlai! ł łefo w dobrym sia· uJe .Remlngton" Ola powiększeDia fiUe Oferty sub 
M 12 amerykańską • intel'esu poszuku KIHdskiego Nr. • do admin, 
ślepą metod~. ,a na ~Ienkłewitza 34. le z~olnych. pra· II-gie piętro, m. I ".I'''~''''',lJubliki'' 863-.' 
pewno łatWIeJ o· choroby sk6rne c~wn~6w (ki) fry· 
trzymasz posadę. I weneryczne Zlerskieh. F -ma A. 

Tow. B10ck-Bran, F. Bittner. Andrze· 
Sp Akc, Oddział w leczenie 8Ztucznem ja 15. 791-3 
ł.odzł ul Plotrkow słońcem górskim. l'!o:-~~~~-"!"-

, • OUUA pOk I z 
sb 115. 299 Przyjmuje od "do kuchnią. Oferty 

nauka pIsania amerykańska Slepu metoda 
D. na,nowszych maS%ynach ,.Remington· w 
godzinach od 9 rano do 7-ej wieczorem. 

Choroby skórne Specjalista chorób 
wło.ów. wenerycz. skórnych ł wene
ne i moczopłciowe rycznycb I włosów 
(leczenie śwlatłerr Oablnet RlSntgena 

Lampa kwarCOWI! I świ fł I . c 

i p;::;::n-i nl.Pi;trko~;~11~ Dr. Lewko.wiu 
k li! I powr6clł. 

8 pO~~87 6 do administracji .ll 
_-.!'''''''!''~~<>~-''''IRepubliłd .Zaraz" 

D.nł~sta 869-2 

J Bufnn" fb'l ST!c~~G!~;:t~l~ 
TOW. p~ZeM.·HANDL BLOCK-BRUN, SP. AKe· 

ODDZIAL ŁóDZKI 
UL. PIOTRKOWSKA M' 115, tel. 104. 

POczątek o godz. S'ej, OstaŁo. o godz. 10 ej wie cz. 
- w soboty i niedziele o godz, 3-e; po poL -

C E N Y biletów na pierwszy 
seans zniżone. 

Zawadz a róg Ewan~elłcklej Choroby sk6rne 
Telefon Nr. 25-38 TeL 29.45. weneryczne i wło-
~n:yjmuje od 9-2 . - K St

6w
. sk 12 

.i od 5-8 Przyjmuje: od 8-2 anstan ynow a 
Dla pań od 4-5 I 6-8. Dla pań od. Przyjmuje od 9-1 

i od 5-8. Dla pad 
l)1([doi41)}]!~!P.dl pZiel~~ ~~cz::alnia osobna poczekalnła 

• J II ~n bezpłatnie listownie 

S Honstantynowska 5 W~:~~ut ~;~~::~~. 
Przyjmuie co- MokolOv.ska 39. 

dziennie od go- 10579--8 dziDy 9 rano do 8'1 ______ _ 

wieczór 871 

. 
P t . W Łodzi zł. 3.50 miesięcznie-Zamiejscowa 5 złotych renumera a. mteslęcznie. - Zagranlc!i 7 złotych miesięcznie. -
.========== Odnoszente do domu 30 groszy 

O ł 
. ZWYCZAJNe.: 6~ ... 'lU'terslo nullmetrowy tna ,t rom. iU s.cpatt. .v rt!KS<":J.:. "U.:t ... oIIileT:) I lTJ\fm 

Ci OSZenla· trow, 1114 ttr .• SZPs\t1~ N'e;~R\)LOClI _1 ŃAI}e;SUN~: 30 Il't. ~. wiers. <I1illtl~t'(J",y .. In •• tr , ,2". 
b • ZaręCl:ynowe \ zaślub. po tei:śc:e 10 al. Z.ml.llcowe o ~ proe. ~4(ran. o IQ.) proc. drot. Za term . IIo.,e ========== druk ol!łolsen Id:nini.tr nie O1łoo .... i.d.. Orobno 10 Il'r POIH "'ll1i. I""C'I .; (rotJzv Na, 'lIn.elłoc 'l !' 

Telefony redakcII: 27-24,36-43. 38-44 - - po poło Rękopisów nieumówio- limalna wielkość ć-wierC ~ 
Redakcja i Administracj a, Piotrkowska 16 49. II Godziny przyjęć redalccJi 6 -7 II Ogłoszenia kolorowe (mi' \ł 

Telefon administracjI 22-14. - _ - - !lycls !lie ZWl1c:a slę. - - - trony) 100 procent drotej . 

• <:ZdenkauU .RepubUkI·. L6dt. PIotrkowaka 49. 1l0Ullla. PiotrkoWska lM 



FXPRESS WIECZORNY ~. " 

Na bieżni Agrykoli wWarszawie z meczu Hiszpanja - Austrja 1:0. 
Decentralizacja sportowa S. Z. W. A, - "Jesienny" 
sezon sportowy w Warszawie. - Trójmecz jugosło
wiański spalonv na panewce ambicyjek czeskich. -,-

Rekordy po!skie w biegu na 200 m. pr.zez płotki 
i w sztafecie szwedzkiej. 

W roku uhie-głym byliśmy niejedno- sze. Zwycięstwo Ri,t,tnerówny w biegu 
Krotnie świadkami z.grzyŁ6w i dysonan- na 60 m. prze·d "Lulą" było całkiem nie
sów niesympatycznie p.rodukowanych ze oczekiwanej jest to pierwszy Występ 
strony P.Z.W.A. przy wydatnym współ- "Makabbi" uwie~czony niezl 1n rezulta 
dziale A.Z.S. Warszawa. tern Sp01:'towym w lekkiej atletyce. Ko-

Ruchliwy i mocno czynny klub ak a- strzewski Stefan, znany w ł,odzi z osta
derników z chwilą wypłynięcia na pier- tnich zawodów okręgowych, a spe<:jal
wszy plan w lek.-atI. w Polsce nie po- nie ż bie·gu na 110 m, z pło~kami, rea'izo 
nie chał prac w kierunku zdobycia na- wał slkutecznie swój plan podnies._:lia 
leżnych pra W d.la sportu pol-s'kiego i na wyników w biegu na 200 m. przez płot
gruncie międzynarodowym; w konsek- ki do skali europejskiej. Niedzielny re
wencji czego mieliśmy możność ohser- zu!tat 27,25 z;mniejszył wyraźni,e rÓ1Żrucę 

wowania Siukcesów aretesiaków na klasy na tym dystansie, tak więc Fro5's-
międzynarodowych zawodach akademic bach (Niemcy), siła Frossba:ch świato
kich w roku ub-iegłym jakoż i W tym ro- wa, na osta-tnich za wodach osiągnął 
ku W czerw'cu, Trudno było nie wyrazić . 26,8 s., a 10'l"d BU'l"ghley na międzynarodo 
podziwf1 dla r,ywotności klubu akademi- wych w Budapeszde 25,S,. po'stęp więc 
ków, P.Z.W.A. takoż doceniał działa!- wyraźny. 
ność A.Z.S. na potu propagandy lek.-k. Mało znaną sztafeta szwedzka kombi 
na arenie międzynarodowej; uznania nowana z biegów na 100 m., 200, 300 i 
swego p.z.W.A nie poparł jednak in- 400 m. - przyniosła zespołowi A.Z.S. w 
nym, cenniejszym. argumentem, a mian., składzie Dąbrowski, Kosfrzewslki, Wajs, 
ini<:iatywą w kierunku organizacji im- Malanowski rekord polski W czasie 2 m. 
prez międzynarodowych. 6,2 sek. (reko·rd świa'towy wynosi 1,57,2 

Słaba więc przedsiębiorczość i ane- sek.); 

U GÓRY. Zamorra, bra ... karz hrszpatiski łapie niebezpieczną 
pUk~ • 

U L..""'ł:.U. Horrath I Wieser, gracze ausłrjaccy ugiłują przed· 
rze~ się p~a:ez hiszpaliską obron~. 

Jnja pro·gramowa ze strony P.Z.W.A. by- Na zawodaoh n1e,dzieI>nych A.Z.S. 
ły powodem do rozpętania zaciekłej zgromadził cały zap/l!S l'e1kko-atlet6w, 
"wojny papierowej" ~e strony A,Z.S, _ pływaków. żeglany, to też sam pięcio
Warszawa. W tym roku nowy zarząd bój z.gromadził aż 12, zawodników. W 
ohzał~ę~pnymdwJoma~odsw~o dua~~orlo~~~~u~~e ~- m".'.'_.I~ __ ~4.' ___ .~_W~I ________________ aDa~ 
poprz'ednikaj nie chcąc przysparzać 0- sz-cze kolportowane wiadomości o mię
kazii do krytyki i kampanji ze strony A. dzynarodowych zawodach z udziałem 
Z. S, - zrezygnował z organizacji naj- czechów i jugo,słowian. Zawody te pod 
wa,żniejszych imprez mis{rzoskich gwoli nazwą "trójmecw" słowiański,ego miały 
interesów prowincji, a jak złośliwi twie! poSiłużyć do nawiązania bliższych mosun 

Hiszpal~ja - Węgry 1:0 (0:0). 
Zamorra i Samitier bohaterami dnia. 

dz.ą, dJa roz.brojenia swoich prz.eciwni- ków z są-siadami na płaszczyźnie zawo- Nadzieje Węgier poprawiei1ia swej przepuścił, rezultat ten 'dzięki niewidzia 
ków - a więc A.Z.S. dów &portowych i zgodnie z umowami reputacji zwycięstwem nad Hisr,panją, nej dotychczas nigdzie grze, Zamory w 

Talk wi·ęc Kraków, Poznań, Łódź, p!l'zypi'e-czętowanemi na kongresie w Pra która przed tygodniem ZWyciężyła Au- bramce i prawemu pomocnikowi, kapi-
Bydgoszcz odstąpiły nielada zaszczytu _ dze miały się odbywać staJe co trzy la- strję nie spełniły się. łIiszpanje za- tanowi drużyny Sarnitiezowi w pomocy 

równo fizycznie, jak i moralnie oraz 1- ')d utrzymali do końca. 
organizacji najważniej'szych zawodów ta. wzlędem wiedzy piłkarskiej przeszli , l;;> • 

lekko-atletycznych. W Warszawie za- W roku 1922 odbyły się one w Pra- sami siebie i własne oczekiwania. 
tem z im.prezami poważniejszemi "kru- dz.e·. w tym roku ma.nda,t ten p1'Zypadł Ody w pierwszej połowie, grając z 
cho", a sezon sportowy już ucieka, nam w udziale P.Z.W.A. w niezliczonej wiatrem nie- potrafili tego poważnego 

Ja'ko żywy protest z dużą dozą hu- Eości pism zwracał się do cz.echów v; "pomocnika" wyzyskać i do pauzy wy· 
1i1oru A.Z.S. _ 7o"".",:>nl·zo 'wał. W \V!arsza- snra wie terminu i. p'l"zyjaz.du, ale bezsiku nik pozostał O :0, wierzono ogólnie, Ż, 

_. ~_ ~ .t' druga polowa przyniesie zwycięstw( 
wie plęciobój, ale dla młodzikó\v. WynI- teeznie. Os,tatni termin przepadł z winy gospodarzom. Stalo się jednak inacze; 
ki były następujące: J-miejs'ce (poza kon- czechów, dla lciórych istnieją nadal ja- Hiszpanje walcząc z trzema przeciw~nl 
kursem ŁKS.) Maciaszczyk z wynikami: kaś "orjerutacja" i h"udności oficjalne karni, tj. z drużyna. gospodarzy, z sP 
k k P d P l·.l k t af' . d --' nym wiatrem i 40.000 widzów, zdo} "li 

~' o wdaJ 6,02 m. oszczep 40,41 m., 2,00 w ra ze. o l!Lyt a r la 1 o SipU'i'LU, I . w początkach drugiej połowy jedyną 
m. - 25,S s, dysk 21,65 (1), 15~00 m. _ CIerpi na tern oczywiście ide.a s'Portu. bramkę z rz.utu wolnego, którą, bardz( 
5 m. 11 S., I m, w konkursie Jawo1"ski Cer. dobry pozatem Jsak przez ręce i nog 
1897 p, fbardz.o s'łabo) , II Trojanowski Hm! ..,,* • + Ai!N! .... nw:aw;ą M*9MMtfJ4 .. ..".,. 

~746 p, III-m K'ulej 1487 p. Wyniki za
tem za wodników A.Z.s. - za wody bo
wiem były w'ewnętrzno kll.lJbowe - cał
Idem mizerne, Madszc'zyk m6gł wyciąg
nąć całkiem pokaźną sumę punktów, 
gdyby zdołał dysk poprawić, choćby do 
30 m. 

Świat piękny w sporcie lek.-at!. zna
lazł swe słowo, a dla harmonji ogólnej 
wa~sza wianki urządziły takoż "pięcio
b6j", i dla ogólnego nasrl:roju rekoTdowe
go święciły tryumfy w tej konkurencji. 
Wyniki zwycięźczyni H. Woyndrow
s'kiej 20,61 m., wzwyż 122, bieg 200 m. 
30,6 setk., Meg 60 m. 8,9 s. o·góIna ilość 
punktów rekordzis.tów Woyna.rowslciej 
wyniosła 2779,8 p. (dawniej 2616 p.) II 
m. zajęła "Lula" 270,78; III m, Rittnerów 
na z "Makabbi" 2479 p. Poprawa zatem 
wyników i wyrównanie klasy z bieżą
cym sezonie widoczne. Szkoda, że Ko
bielska llub "Malinka" nie D.lają na <frun
cie łódzkim okazji do zawodniczenia w 
pięcioboju - wV'1liki ich hvłVlbv niezgoT-

Pogromca Dempsey'a wdrodze 
Będzie nim Gene Tunney. 

W MinncapoIis, Oene. Tunney roz
ciągnął w trzeciem spotkanIU knock 
aut'em slynneRo boksera ciężkiej wagi 
Bartley Madden'a. Umowa opiewała 
na 10 spotkań. 

To zbyt szybkie, a przedewszyst
kiem pewne zwycięstwo, przyczem 
Tunney w ciągu catej walki miał decy
dUjącą przewagę, stawia zwycięzcę na 
czele wszystkich bokserów świata. Bar 
tley Madden uchodził dIugo za kandy
data do tytułu mistrza świata. Poza 
tern jest on jednocześnie niejako, prób
nym kamieniem dla wszystkich pięścia
rzy. mających ciężkie spotkanie 'vV 

projekCie. Nie mniej jednak w jego diu 
gotrwalej i interesującej karjerze bo
kserskiej, Madden nie poniósł ani jed
nej porażki k. o. Nawet Harry \iVilIs, naj 
bliższy przeciwnik Demmpsey'a o ty
tuł mistrza świata przed rokiem zwy
ciężył Maddena na punkty, dopiero po 
]5 rundach. 

Nic też dziwnef!o. że Madden zna 

swoją wartość i ceni ją należycie, każąc 
sobie za każdy występ prawdziwie po 
alnerykańsktt placić. ,J. 

J eRO porażka, jak i poprzedniem 
zwycięstwem TUnIlcya nad Oibbon'em, 
ostatni zapytany o horoskopy walki 
Tunneya z Dempseyem, Oibbon od
rzekł, że Tunney rozstrzaska Dcmpsya' 
jak starą filiżankę z porcelany. 

"Express" donosi! już o wyz'\vaniu· 
Dempseya przez Tunneya do walki o 
tytuł mistrza świata, która ma się od
być po walce pierwszego z murzynem 
\Vi1Isem. 

Wynika z tego, że Dempsey po wal
ce z \Villsem prawdopodobnie po raz 
ostatni zaRaruie należne zwycięzcy mil 
jon dolarów. gdyż nasteimym razem J 
przypadną one niezawodnie ciężkim i 
twardym pięściom TUl1neya. Jack Dem-I 
psey za'wsze znacznie chętniej walczył ; 
z przeciwnikiem ciężkim alJiżeli z twar] 
dym, a w Tunneyn będzie 011 miał i je- ~ 
dno i drugie. 

/ 
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Imponujący lO-aktowy dramat osnuty na 
tle walki korsarzy o władzę i o kobietę. ' 
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W rolach głównych: 
-

NIEZA.POMNIANY ZYGFRYD z "NIBELUNOÓW" 

i najwspanialej zbudowany mężczyzna doby obecnej 

-=~~=,-~=-:::l~:."1 ORAZ 1 ... ~.;:"~~~~';.;;::;;'f-:.:;':;i~=:;i~ift:lI~ 

NAJPIĘKNIEJSlA GWIAZDA EKRANU 

. l 

, , 

symfo pod kierunkiem p. S. Bajgelmana. 

,.. 


