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WIECZORNY IJ.UStROWANY. 

łaódź otrzyma· 
300 „Krzyżów zasługi"'. 
Llak dowiaduje się „Express", z okazi 

10-Iecia niepodległości )lolski nadaQ.Y\:h 
będzie około 400 Krzyżów Zasłu~, ·1, cze 
go przeszlo 300 przypada na wojewódi 
two łódzkie. Krzyżami udekorowany ~ 
dz.ie obok wielu wybitnych urzędników 
cały sze·reg osób, pracujących na niwie 
społecznej i zasłuż011ych w różnych 
dzi:edLinach życia spałecznesro. 
· Ze ZTozumiatyich względów nazwiska 
dekorowanych muszą pozostać aż do 
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. -:.----~~~--~~~~~~~~--~----~---

Granaty w łódzkim magistracie. 
Sensacyjne szczegóły o tajemn.i.czej paczce . P:Od 
szafą. Jak znaleziono zawiniątko? - Granaty 

leżały · już od dłuższego czasu. -
Wladz e śledcze przy ·pracy. 

Dzisi.ejsza .. „Rept~~lika" przy:iiosła ł "'raz· enf B \V m1g1·s1ra"IB 
~ensacy1ną wiadomosc o taJemmczym W U • 
pakiecie granatów podrzuconych pod. P.ojawienie się na korytarzach magi. 
sza. w jednym '!' pok?i wydziału budo- sitrackach granatowych mundurów po.li. 
wmctwa w magistracie. . cyjnych oraz znanych car.emu m-astu 

Granaty te. zawinięte w stare nume- władz sądowych. 
n „Expressu" i „Dziennika zarządu in. WYWOŁAŁO ŁATWO ZROZUMIALA 
Łodzi'', znalazła przypadkowo posługa- SENSACJĘ ·WŚRÓD INTERESAN. 
czka ;vydzialu podczas sprzątania. TóW i URŻĘDNIKÓW MIE.fSKICH. 

Gdy obecność przedstawicieli policji 

Zamiast śGiBrki-granafy w pokoj:u, w którym zna1eziio1r10 granaty, 
pr.ze:dłużała &I~. ,na k01'ytarzach 

W sprawie teJ „Express" uzyskał ua 
stępujące sensacyjne informacje. 

PosJugaczka wydziału budownictwa 
1>0 sprzątnięciu pokoju kierownika od· 
działu ogólnego, p. Muszyńskiego, mie
szczącego się na vis a vis gabinetu fa„ 
Wnika Izdebskiego, chciała napalić w 
piecu w . gabinecie p. Izdebskiego~ 

w tym celu sięgneła ·. 
RĘKĄ POD SZAFĘ. 

RODZILY SIĘ CORAZ FANTASTYCZ
NIEJSZE WERS.JE 

co do celu w~zyty przedstaw:cieli whdz 
policyjnych. 

Gdy \vresz0tet1>rzez '\\>idoezn e we. 
zbyt szczelne drzwd, na ko-rvtarz wydo
stały się wieści o znalezjeniu amumcf-
po kJ:lku mtnutacłl korytarz wvdz!.ału bu 
downictwa · opqstoszał zupehile. 

· ,,Strz.ei.onego P3111 B~ strzeic''. -· 
mówi.Jd interesanci i chyłkiem wyno.siu 
się z „zagrożonego" przez g1'anaty te
r~nu. 

leżeć pod szafą od s,zeregu miesię-,:y a 
nawet lat. -

Szafa nie była jui, jak stwierdzają 
woźni i sprzątaczki'. odsuwana od da
w'. e.n dawna, a 
POD SZAP A ZNAJDOWALO SIĘ ~iOC 

KURZU, ŚMIECI i PAJĘCZYNY 
-dorobek dJ1uższe.go okresu czasu -
iktóry świadczy niewątpliwie o tem •iż 
noga ludzka i szczot-ka dawno h:tż w tym 
zakątku nie przebywała. 

Oc.tywista, iż ro.zw:ązanie te•go za
gadnlen "ą nastąpić moie po .stw:erdze
n:iu przez biegłych, kiedy gra,natv .te by
ty wyprodukow31ne. •1 •• Jhlc słt;-do •iaduJemy, włame ślcdcte 
trzymają inż w rę u nić, która może ich 
doprowadzić do kłębka tajemnicy, wy. 
ników jednak dochodzenfa ze WZ!glę.du 
.na dobr.o ' śledztwa. nie możemv ńljaw
ntć„ 

liranaty JaJow1. gdzię chowała stale od szeregu lat pu
dełko zapałek. 

•.• Oranaty jajowe nowego typu,- i za-
Wed:ług zebranych przez „~xpress'' palnikami polskie.mi dzielą się na zacze

informacji, paczka z granatami mogła pne i obronne. 

ZACZEPNE o skorupie lekkiej, bta
szanej, wypełnione materjałem wybu· 
chowym „szedditem", działają po wyr~ 
waniu zapalnika, raczej zatyczki od za~ 
palnika. 

Siła wybuchu jest kolosalna, działa 
bowiem w promieniu '100-120 metrów. 

Wielkość granatów: mniej więcej 
wielkości średniej cytryny. Charakte
rystyczną ich cechą jest to, ii nie wy~ 
buchają one w żadnym wypadku, aż do
piero po wyciągnięciu zatyczki z zapaJ„ 
nika i wYPUszczeniu granatu z eki. 

Oczywiście mogą one eksplodować 
również w bardzo wysokiej temperatu~ 
rze. ale są to wypadki rzadkie. 

GRANAT OBRONNE o skorul)ie 
grubej, z lanego żelaza, mają zapalniki 
J;.Jdobne dą. za~z.epnych . lub też·.!· zw. 
uderzeniowe, polegające na tem, IŻ na~ 
lety uderzyć nim o 'ja'kiś twardy przed· 
miot, . by po ,uJ)lywie 12-15 sekund t"' 
zyskać wybuch. · 

Granaty z zapalnikami uderzeniowe. 
mi stosuje s~ daleko rzadziej. 

Granaty obronne dziafają w promie· 
niu kilkunastu metrów. 

Nie mogła ich jednak znaleźć gdyż 
pod szafą leżała ścierka do wycierania 
podłóg, która uniemożliwiała jej dostęp 
do miejsca, gdzie zwykle leźały zapał
ki. 

Nie mogąc wydostać ścierki ręką, po
sługaczka wzięła stojącą w kącie, zwi
niętą w rulon, mapę, i tym „instrumen
tem" poczęła wyciągać ścierkę. 

RÓWNOCZEŚNIE ZE $CIERKA 
WYCIAONĘLA Z POD SZAPY JAKĄS 
PACZKĘ, 'zawiązaną sznurkiem i owi
niętą w gazety ze strzępem papierowei 
serwetki na wierzchu. 

Szaleniec zamordował 7 osób 
w tern-komendanta posterunku policyjnego. 

nialio1owany w kronice k·ryminalnei atak krwawego szału. 

Ciekawość I odwaga. 
Zaciekawiona kobieta ostrożnie prze 

darła papier, chcąc się przekonać o za
wartości znalezionej paczki. 

Odv oczom JeJ ukazała się 

OŁÓWKA GRANATU, 

dztelna kobieta, która odrazu zorjento· 
wała się, co paczka zawiera, ostrożnie 

POLOŻY~A NIEBEZPIECZNE ZA WI· 
NIATKO NA ZIEMI 

Kowel, 24 października. darstwa. 
We wsi Smidy pod Kowlem rozegra Nie zgadzając się z wywodami wój-

ta się wczoraj wieczorem tragedja, ja- ta, kmiotek wszczął awanturę. 
kiej nie notowano jeszcze w kronice kry Musiano siłą usunąć go z sali. 
minalnej. Tknięty obłędem wieśniak Krzyki zwabiły komendanta m!ej-

zamordował siedem osób, scowego posterunku policji, st. przedo-
a pięć ci~żko poranił. . wnika Leona Gonsiora, oraz zastępcę st. 

W lokalu wiejskiej szkoły powszech post. Wincentego Marciniaka, którzy 
nej odbywało się zebranie pod przewod niezwłocznie udali się ria miejsce zaj
nictwem wójta gminy Maciejów, Anto- ścia. 
niego Misiuka. Między innymi znajdo-, Mezowiec, na widok policji, wpadł w 
wał się tam 49-letni Julian Mezuwiec, furję. St. przodownikowi Gonsiorowi 
właściciel kilkunastumorgowego gospo.: wyciągnął z pochwy bagnet 

i pchnął go w serce, kładąc 20 trupeftL 
Następnie zadał kilka ciosów w klat~ 

kę piersiową st. posterunkowemu Mar~ 
ciniakov1i, który własnem ciałem zasło
nił komendanta. 

Po upływie paru minut Marclnla\ 
zmarł. 

Przez nikogo nie zatrzymywany, za 
bójca wybiegł na dziedziniec, wyma_cp11 
jąc okrwawionym bag-netem. ·we wro· 
tach spotkał 25-letnicgo Janusza Ennc, 

powalił go kilkoma pchnięciami 
w brzuch, 

poĆzem \''padł do sąsiedniego domu i 

poderznął gardło 52-Jetniej Esterze Me· 

Krwawa za1·ścia \V Ozorkowie. •amW1°:b~~nie kobiety u~·iłował stauą~ 
i natychmiast wyszła z pokoJu, zamy. 64„Ietni jej mąt, Lepba Mełamed. Po 
kaJąc drzwi na. klucz, przyczem klucz Starcie policU z demonstrującym tłumem. chwili rm1ął z posiekaną głową i skonał. 
zabrała do siebie, untemożllwiaJąc w ten Mezowiec, zbryzgany krwią od stóp 

Ób d t 
• 

1 
d , k J ób i W dniu wczorajszym Ozorków był KILKU POSTERUNKOWYCH ZOSTA- do n-fo'w zaczął bieo-ać po wiosce ~ci~ 

spos os anie s ę o po o u os n e-· "d · k h -..:i• W d • LO RANNYCH ,.. ' 0 
' " -wi own•ą rwawyc l.il.ISĆ. go z•- • • • · . . gając mieszkańców. Zdołał dogonić go· 

powoł:;mych. nach pop0łuduiowych na rynku miejsco- Oddziały PoltcyJne przystapt.ły wow. spodarza Andrzeja Gerysa. Lewą dlo 
Ody przyszedł p. Muszyński, postu· wym komuniści zwołali wiec. Kilku agf. c~as do rOzpraszani:t tłumu. Kilku~ robOte 1· nią chwycif go za kołnierz, a prawą 

gaczka zawiadomiła go natychmiast 0 tatorów nawoływało robO~~ików do kon n1ków doznało lekk•ch f>Okąleczen. Wie„ • wbil"mu bagnet w serce po samą 
taiemn.iczej pac ce i wes la razem z nim tyn.uowadju strejku, wbrew uchwałom czorem w miasteczku panował inż zu- rękojeść. 

. z z związków zawodowych. pełny sp~kól. . • Podczas dalszej gonitwy poranił cię. 
do pokoJu, by w~kazać. mu miejsce, na , Po "\ri.ecu, tłum liczący około 2.000 o. Jak się dowładuiemy, dzisiteiszej no„ żko pięć osób i kilka lżej. 
którem położyła granaty. sób, rus.zył przez miasto. Skonsygno- cy wyjechali do Ozorkowa naczelnik Życie w śmidacb zamarto. Mezo 

P. Muszyński obejrzawszy zawar•. wano w4ększy. !>dddał poUcfl. który w wydziału bezpieczeń~twa wo.iewództwa wiec stał się panem sytuacji. 
tość paczki zawiadomił 0 zaszłeQt od- pierwszej · chwll1 ia~lł drQae manł. p. Syska Oraz ko.!llendant policii p. iu- O strasznej zbrodni dowi edzlał $ii 
krycł!.t p. ~rezydenta ... iasta, który z festantont, nie robiąc jednak żadnego U· s~ektor Elseser.Ntedzielskl. którzy 11a komendant policji powiatowej w Kow~ 

• • • - • jytku z broni. mi1ejscu przeprowadzą dokładne docbo„ lu i zjawi! się w $mitlach. 
kolei zwrocił się do władz sądowo-sle<l· Manifestancł obrzucBJ gradem kamie- dzenie w związku z· krwawe.mi zai.ścla„ Mezowca rozbrojonQ i zakuto w ka} 
Qzych i pollcy.inrch. ni »:Olica. · ._ · dany„ - ·- - ~ ' · "' ' · 

„ 
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•• Potętny dramat w-g noweli Felil\sa Risenberga Rezyserja Allan Dwana. 

~~~;~le:;~~~; li&DRliB O''BRIBłł ~ =ik::na Vl.:61ftl I ULU 
Wielka orldeełra .,,.Uonicz11a pod dyrekcf~ TEODORA RYDERA. 

Dzlł I dni nasł•ł!J"»chl 
m~numentalny film 

Poczllł•k o godzinie 4-et po poł„ w 1oboty i niedziele o godzinie 1211 ;";;i 
oatatnłefo seaneu o godzinie 10-el wiec:z, 

" 
Ceny miejsc aa I-1:i:y eeans od 1 zł. W soboty ł niedziele od godz, 12-3 po poł. 

wszystkie mfe;sca po 50 fr. i 1 zt. 

to zamor al Dau·b ••• 
Pięciu kandydatów na mordercę: Hussman, 

trzej pijacy i rzeźnik. 
Wyroku w tej sensacyjnej sprawie nal.eży się spodziewać w przyszłą środę. 

(Od spac1. koresp. "Expressu''). 
Essen, 23 października. f magistrackiej wybił jakąś godzin<; i Dau 

Sześc dni trwa już proces przeciwko be rzekł wówczas: Czyj~ krew? 
T<arolowi ttussmanowi, oskarżonemu o - Bije 2·ga' gbdzina. Drugą po.szlaęą st~nowik ślady krwi 
zamordowanie kolegi swego, Helmuta Hussman odpowiedziaf: na podesz:w17. An~hza w~kazal~. że 
Oaubego, - sześć dni, w czasie których - To niemożliwe. o 2sej wyszliśmy ślady knv1 n_1e nalezą do teJ sameJ gru-
'lrzestuchano przeszło 50-ciu świadków., przecież z restauracji. I PY. do któreJ trależata krew Dau~ego. 

Rozpatrzono dokładnie wszystkie Hussman przypuszczał, że Daube Na_uka zna cztery tego rodza1u gru-
szczegóły, dotyczące tajemniczych wy- prawdopodobnie źle słyszat i że zegar 

1 
py: pierwszą .grupę o~pacza ~erem (02, 

padków, jakie rozegrały się w nocy z raz tylko wybit godzinę, a \Vięc był pe- drugą grupę Irte~~ „A , trzecią - „B , 
dnia 22-go na 23-ci marca przed willą wnie kwadrans na czwartą. Może to cz:wartą - .„AB . ,"!<rew Daubego na-
państwa Daube i po rozważeniu tych drugie uderzenie było tylko echem noc- lezaJa ~o grupy •;A : . 
wszystkich szczegółów jedno jest tylko nem. . Stwrer~zono, ze sl~dy krwi na pa}.
oewne: Gdy oskarżony przyszedf do domu, cie os.karzonego nalez.ą do grupy „O • 
an! jeden promyk światła nie wniknął przy rozbieraniu się położył zegarek na na~?m1ast na podeszwie ~ do grupy 
w ponurą tajemnicę straszliwego mor- nocnym stoliku i zauważył, że byto 15 „A ·. . . . , 
.a d k h b minut po trzeciej. Nie znaczy to J

1
ednak Jeszcze, ze sla: 

J1erstwa. o onanego c Y a przez zwy- Morderstwo zostało dokonane pra- dy na podeszwac11 pochodzą od krwi 
rodnłałego zbrodniarza, wręcz przeci- wie Oaubego, gdyż 
wnie - zeznania dotychczasowych 40 procent Judzi żył„cych na świecie, 
e i dkó t I punktualnie o godzinie 3-ej minut 30 ,,.. ,w a w zagma wa Y sprawę, zamro- posiada krew, należącą do tel samej 
~zyły zagadkę potwornej zbrodni i dziś w nocy. grupy. 

I · · · i f i d f kt h O tej porze krzyki z ulicy zbudziły w asc1w1e mn e w a omo o a ac Zeznania s'wiadków nastręczaJ·ą ró-• t t h Iż I d I małżonków Daube. którzy zaniepokoje-
JS o nyc , n P erwszego n a. k '"niez· '"iele wątpliwości: J'edni twier-. ni byli nieobecnością syna i przez cie a- ,y •Y W ciąg11 tych sześciu dni tyle jednak b t d dza.. że buty oskarżonego były suche, waść sprawdzili, która y a go zina. -hagromadzito się materjału, tyle sprze- d • 0 b kt inni - że mokre, jedni twierdzą że czności, że nie od rzeczy chyba będzie Również sąsia panstwa au e, re or b~rly ciężkie, inni - że lekkie. Slady Deese potwierdza, że o tej porze sły- " 

dokonanie próby systematycznego uto- szał wołanie 0 pomoc. Ten ostatni krwi natomiast były wyraźne i świeże. 
żenia wszystkich szczegófów i powią- świadek był Sprzeczuości te są naogót dla oskar-
zanla ich wspólną nicią. jedynym człowiekiem, który widział żonego korzystne, jeżeli bowiem tluss

Trzy poszlaki. 
Przedcwszystkiem należałoby się za

~tanowić nad tern. co właściwie skłoni
ło urząd prokuratorski do pociągnięcia 
Karola tlussmana do odnowiedzialności 
sądowej. 

Istnieją tylko 
trzy poszlaki. 

mordercę na słabo oświetlonej uliczce. man ścierał ślady, to nie mogły one być 
Rektor Deese opowiadał, że niezna- tak wyraźne, jeżeli zaś nie ścierał, to 

jomy trzykrotnie schylał się nad miej- buty nie mogły być mokre i ciężkie, a 
scem, gdzie potem znaleziono zmasa- co zatem idzie - ttussman musiał na
krowanego trupa, poczem oddalił się być te ślady bezpośrednio przed rewi
szybkim krokiem. Również pani Dau- zją osobistą, a więc jui 
be po uciszeniu kr zyków usłyszała jak przy trupie po wykryciu morderstwa. 
ktoś się oddalał „wyprężonym ,kro- Bądź-co-bądź ta sprawa również nie 
kiem". jest dosattecznie wyświetlona. 

Policja w tej sprawie r·ównież nie p<> 
starała się o dokładne dane. 

Reasumując wszystko, należy dojść 
do wniosku, że toczący się obecnie pro
ces w Essen stanowi jedną z najcfekaw 
szych zagadek kryminalnych, jakicb 
dostarczył sąd w ostatnich latach. 

Czarna mgła tajemnicy otacza nie
wykryty bieg wypadków owej tragicz. 
nej nocy, kiedy zamordowany został w 
sposób niezwykle zag:adkówy 19-letni 
ttelmut Daube. 

Nowa faza w procesie 
Sąd podzielil zadania świadków na 

dv,..-te części.· Najpierw zeznav.;al! świad
kowie, którzy wiedzieli coś-nie-coś o 
samym fakcie morderstwa, obecnie na
tomiast zeznawać mają ci, którzy mają 
stosunki, jakie łączyły oskarżonego z 
zamordowanym . 

Oskarżonemu zarzuca się, ie ohyd
nego mordu dokonał z pobudek seksual
nych. Hussman zaprzecza temu kate
gorycznie. 

Następnie świadkowie mają więc 
stwierdzić, · 
czy Hussman byt rzeczywiście anonnal 

nym osobnikiem. 
Ta druga część procesu, t. zw. „psy· 

chologiczna", zajmie jeszcze prawdopcr
dobnie sporo czasu, tembardziej, że <r 
brona codzień zgłasza wnioski w spra· 
wie powołania nowych świadków. 

Wyroku należy się spodziewać wo
bec tego dopiero w przyszłym tygodniu, 
najwcześniej w środę: 

IL LlpskL 
lff6re stanowią główną treść oskarże
nia, a mianowicie: kilka danych co do 
czasu, sformułowanych przez oskarżo
nego i dotyczących krytycznej nocy, 
które uznane zostały jednak przez u
rząd prokuratorski jako niezgodne z 
prawdą, drugą poszlaką jest krew na u
braniu i podeszwach, wreszcie trzecim 
obciążającym momentem jest brak no
ża, którego futerał znaleziono w teczce, 
przyczem stwierdzono, że krytycznej 
nocy Hussman teczkę tę miał przy so· 
bie. 

Kto kogo odprowadzał? 
Gdyby Hussman byt mordercą Dau

bego, w takim razie nie mógłby być w 
domu po dokonaniu zbrodni wcześniej, 
niż dwadzieścia minut przed czwartą. 

Trzecia poszlaka. 
••••••••••••••••••••••••••••••• Wreszcie dochodzimy do trzeciego 

Wreszcie na niekorzyść oskarżone
;ro przemawia jeszcze jeden fakt, a mia
nowicie, że Hussman był ostatnim czło
wiekiem, który przebywał wraz z za
mordowanym na krótko przed dokona
niem zbrodni i jak twierdzi akt oskarże
nia, 
nie znaleziono żadnych śladów, które 
wskazywałyby na inną osobę, wmie-
szaną do tej zagadkowej sprawy. 

Między 2-ą a 3 i pół w nocv 
Rozpatrzmy pierwszy moment ob

cł~ający, t. j. 
niezgodność czasu. 

Drogę od miejsca zbrodni do swego 
domu musiał przebyć w czasie rekor
dowo szybkim, biegnąc niemal. 

Ponadto, jeżeli wierzyć słowom os
karżonemu, który twierdzi, że wcześ
niej poszedf do domu i pożegnał się z 
Daubem, w takim razie po pożegnaniu 
się ttussmana musiał 
ukradkiem śledzić swego przyjaciela 

i napaść na niego przed domem. Czy 
nie mógł tego uczynić wcześniej, bez 
narażenia się?.„ Przecież musiał się li
czyć z tern, że krzyki jego ofiary zbu
dza leka torów! 

·urząd prokuratorski wychodzi jed
nak z innego założenia, a mianowicie, że 
nie Daube odprowadził Hussmana. lecz 

Hussman Daube20, 
po drodze zaś wynikła między nimi 
sprzeczka i Hussman zamordował kole
gę. Nie wierzą mu wil;c, że o godzinie 
3-ej min. 15 byt w domu, ale dowodów 
tego przeciwieństwa nie przedstawio
no. 

Hussrnan spał. 
łfossman twierdzi, co zresztą znala

ito potwierdzenie w zeznaniach świ:-td
ków. ie restauracja, w której odbywa
ra się libacja, opuścił wraz z Daubem i Trupa zauważono o 5-ej. O godzinie 
dwoma kolegami w kilka minut po go- trzy na szóstą dzwoniono c1'o Hussma
dzinie 2-ej w nocy, nie później jednak na, który przybył natychmiast, nosząc 
oiz 10 mirlut po 2-ej. nocną koszulę i jakieś palto. 

Dlu~ość drogi od restauracji .do miej Gdyby więc ttussman był mord~rcą, 
sca zbrodni, a więc aż do willi państwa w takim razie 
Daube wynosi przeszło 7 kilometrów. na usunięcie śladów miał dwie godziny. 
Dwaj inni koledzy, którzy szli razem z czasu. 
nimi. w połowi-.; dro~i skręcili w boczną Stwierdzono przytem, że ubrapie, 
uliczkę i. jak twierdzi oskarżony, Dau- które Hussman nosił krytycznej nocy, 
be najpierw odprowadził tlussmana, po- leżało na krześle starannie zfożone. Po
tem sam voszedt do domu. ściel na tćżku wskazywała, że ttuss-

ttus<>m~~ zeznał również. :ie na krót 1 man na niej leżał. Na rekach ani na U· 
j)1e ~ed. l)Oie~em ze~ar na wieżY·1 braniu nie .znaleziono śladów lu:wi. 

~óoż~entu. Tę trzec1ą poszlakę stanowi ~ • , t ' M • tł 
ttussman twierdzi. że nóż ten zgubił I li' · !łD(lY ~r1n !l 

;~2°e~0U~~~m~~li~~~~~J~~:i· o~~~:~ ~ U U li ~ 
i potem umyślme rzucił go ~v ogrodz1.e. 1-eszcze nie dziś ale 

Ale anal!za wykazą.ła, ze na nozu .' 
nie było najmniejszego śladu krwi. JUTR O, JUi aapewno 
To daje wiele do myślenia„. 

Kto zamordował? 
Rozpatrzyliśmy wszystkie trzy naj

ważniejsze poszlaki i musimy dojść do 
wniosku, że mimo wszystko są to tylko 
poszlaki, a nie dowody winy. 

W skazują one raczej na to, że fluss
man nie jest mordercą. 

Kto w takim razie zamordował Dau-
b ? ... ego •... 

Trudno na to pytanie odpowiedzieć 
z całą pewnością. Tajemnica owej 
strasznej nocy jest nieprzenikniona. 

Wydaje nam się jednak, że policja 
esseńska niezbyt skrupulatnie przepro
wadzila śledztwo w tej sprawie. 

Przedew<;zystkic.m stwierdzono, że 
tej samej nocy jacyś 

trzej pijacy uzbrojeni w noże 
urządzili napad na mieszkanie restaura
torki. chcąc ją zamordować. 

Co się ·stało z tymi pijakami? Gdzie 
oni są? ... Na te pytania policja nie da
ta odpowiedzi. 

Następnie stw~e,rdzono, że jakiś rze
źnik, posiadające dnormalne skłonności 
erotyczne, popełnił samobójstwo w 
przeddzień złożenia zeznań w tej spra
wie przed sędzia. śledczym. Zaznaczyć 
przytem wypada, że cięcie na szyi za
mordowanego nie wyklucza tej możli
wości, iż 

zbrodnł dokonała fachowa reka 
. a.etułka. 

• 

Nie p6fd:de-nv spać dzi§ ca?ą noe, 
czeka nas słodkich wrażeń moc. 
Na spanie zawsze będzie czu 
MAt(eE TA dzisiaj woła nas. 
Od span a tylko tyj człek, 
A na schudnięcie pyszny lek„. 
MARIETY taniec, piosnki. śmiech. 
wszak śmiać się nie jest chyba grzech. 
Na spanie zawsze będzie czas 
MARIE TA dzisiaj woła nas. 
Prosimy zapamiętać słowa najnowszego szlagieru 
Gdy jut od jutra w każdym domu, w każdym lokalu 
W kaid ej rodzinict rozbrzmiewać, będzie te. piosenki 
Ró"YDiet i Tv. Czvtelnilm kochnnv zaśpiewau 
w „LCJl'liE•· gdy Cię o ło kokieteryjnie 
poprosi czaruillca 

\.YA MARA • 



.-- To nadzwyiczajn·e, ja1k l:iaidzo pani 
fest podobna do swej babki. 

- A czy pan znał moja babke 
- Nie lecz bez tego wiem or.zede, 

jak wygląda stara kobieta. 

.............. 
• 

Pijacka idylla nad rynsztoKiem. 
Zacne towarzystwo pobiło przygodnego świadka. 

Łódź, 24 października. - Możemy są zabawić na ulicy, pocc 
Dwie młode, kochające się pary: chodzić do knajpy i wydawać niepo

Antoni Kadź i Michalina Bąkiewicz, o- trzebnic pieniądze. 
raz Roman śrubka i Józefa Osmala, nie - Zgoda! - OŚ\ ·iadczyła reszta to· 
miały ani określonego zajęcia, ani też warzystwa. 
stałego miejsca zmieszkania. Czwórka O godzinie 12-ej wieczorem rozpo-
ta dawała sobie jednak jakoś radę. czął się bal n'a jednej z uliczek bałuc· 

Jednego dnia przynosił „forsę" któ- kich. 
ryś z mężczyzn, drugiego znów dnia Cała czwórka rozsiadła się wygoc!· 
popisała się jakaś niewiasta. · a każdy nie przy rynsztoku, rozkoszując się wód 
zarobek dzielono na cztery równe czę- ką i smakowitemi zakąskami. 
ści. Przez dłuższy czas nikt nic przery-

•' Wczoraj Kodż, który w ostatnim ty- wat tej idylli. Młode pary, podniecone 
godniu pracował przy budowie jakichś 

1 

alkoholem, ~apra~n~ty da~szych piesz„ 
-Mój syn, panie profesorze. jest bar- warsztatów. otrzymał 40 złotych. Ra- czot, a pomcwaz mgdy me krępowały 

dzo utalentowany. Czy radzi mu pan zo- dość czwórki nie miała granic. się w swych uczuciach, więc nic dtiw
stać pisarzem czy malarzem? · Mężczyźni kupili kilka butelek wód-' n ego, iż jakiś spóźniony przechodzień, 

-Pisarzem! Papier jest tańszy od ki, kobiety zaś przygotowały zakąski. który zab!ąd.zit na ciemną u~ic~kę l 
płótna. - Dziś jest cicpto - orzekł śrubka. przerwał tę idyllę, został dotkltw1e po-

osw :uawauc:uac1&&Ai4t3WliiWWWW*a 1 turbowany przez całe to warzystw
1

ok. 
Musiano doń wezwać pomoc e ·ar· 

Olbrzymia at era wekslowa w ·to dz·. 
ską. 

Włókniarze b:elscy 
za ządali 20 procent Kupcy galanteryjni padli of arą sprytnego 

podwyżki. 
oszusta, 

Łódź, 24 października. który naraził ich na znaczne 
Jak sk~ „Express" dowiaduje, włók„ 

Łódź. 24 października. } zabo!·u pruskie~o. jednak żadna z firm znajd11je sic: na terenie województwa niarze w Bie!1sku wypowie.ddeli obaw 

straty. 
Od kilku lat już jednym z najwięk- pody1,sa~1ych n.a :wel~slach, w rzeczywi- p_:JZnaI1skie~o lub pomorskiego, pali.ej.a wiązującą dotychczas urnowe i wy:sta.. -~ 

łzych odbiorców łódzkich hurtowni stosc1 mgdy. me istm~ła. . todzka wyC1afa telefonogramy do m1e1- w1li nowe żądan·a podwyżkowe. Robot._ 
wyrobów galanteryjnych byt niejaki MP . Wspomm~ny kupiec ~komumkował sco\vy~h :dadz. . . nicy domagają się 20 proc. podwyżki o. 
~es Karmazyn'. Karmazyn kupował to- się, z mnymr. ~osta~vcai:i1. Karmazyna, , D~LYChczas obliczono straty kup~ow raz jednorazow·ego, bezzwrotne-9:0 za.. 
wary dla firm poznańskich i pomorskich ktorzy rowmez posradah Jego weksle., IoJzJnch na sumę przeszło 150 tysięcy 

1 

s_ 'łkn \V wysoko~ci 100 z.t d1a żonatych 
będąc ich stałym dostawcą, jednocześ- Poszkodowani zwrócili, sJę do władz z!otych. Do wł~dz .śledczych w dal~zym i '50 zł. <11<1 kawaler-ów. · · 
nie zaś prowadził samodzielnie intere- śledczych. Wszczęto posc1g za oszu- 1 ciągu zgłaszaJą się poszkodowani, to 
sy. Regulując punktualnie wszystkie stem, lecr: do~y~hcz~s jeszcz~ ·nie z~o- te_ż jest mo!li\ve, iż str~ty ~oniesione 
zobowiązania wekslowe, Karmazyn zdo lan? ustalić ~1eJsca Jego poJ;nt1:1· Pome-lnrzez k1:1pco.w, są znaczme większe od 
był sobie zupełne zaufanie. kupców łódz I waz zachodzi przypuszczeme, IŻ oszust r~vspom111aneJ sumy. Skrzynka do listów. 
kich, którzy uważali go za jed11eg0 z lep dWJ!'i@§IQO Do 
~zych klijentów. 

Przed kilku tygodniami dokonał on 
w Łodzi znacznych tranzak~ji. 1J 
dwunastu największych kupców branży 
galanteryjnej zakupił towary na ogólną 
11itmę 150 tysl~y złotych, płacąc wek-
1lantł. 

Po zawarciu tej tranzakcii wyjechał 
z Łodzi. 

Niedawno jeden z kupców łódikich 
posiadający weksle Karmazyna, dowie
dział się zupełnie przypadkowo, ii 
wszystkie żyra i podpisy wystawców 
na owych wel~slacb były fikcyjne. Po
tnformował go tem pewien wojażer po
morski. Jak się później okazało, wek
sle mialy być, według słów Karmazy
na, wystawione przez firmy z byłego 

il 

Nagły zgon. 
Wczoral w zakładzie krawieckim przy nllcy 

Piotrkowskiej 92 zmarł nagle w cLasle pracy 
czeladnik krawiecki, Symcha Krygier, zarnłc·sz. 

ki:ty przy ulicy Piotrkowskiej 177. Zion stwie-r 
lłzflo pogotowte. Zwłoki pozostawiono na mkJ 
1cu aż do zejścia władz sądowo • pollcyjny.:11. 
Przyczyny nagłego zgonu nie ustalono. 

Samobób;two. 
W czasie nieobecności domowników targnę

ła się ua życie, wyplJzJąc większą dozę esencji 
rlCl.oweJ, Lucia KozłGwi.;ka (Rzgowska 59). We-
1wane pogotowie przewiozło desperatk;; w sta· 
11le bardzo ciężkim do szpitala w Radogo'>zczu, 
~dllle po upływie kilku godzin wyzionęła du· 
~a. 

niezwykle porywc.zy krawiec Szanownej RedakcJi „Expressu W!ecz:'; 

który nie znosi wesołych klijentów. 

w mieisc.u. 
\Vobe·C zamiesz,czenia w Nr. 231 „Ex. 

pressu" z dnia 17 b. m. myilnej informacji 
o stanowisku Związku Zawodowego · 

ł..ódź, 24 października. I - też odbiorę... Powiedztatem to ttandbV:·ców Polskich w prawie stre} 
Cieszący się wielkiem zaufaniem u tylko żartem. ku powszechnego, prosimy W. Panów ca 

klijenteli krawiec męski, Rajnhold Kes- - Panie, ja żart6w nie lubię. Na zamieszczem'e w naoJ!lJiliżslVm nrnnerze 
Jer, zamieszkały przy ulicy Wólczał1- wszelki wypadek pan tu zaczeka na po- t~goż pisma następujólcego spros.towa. 
skiej, jest człowiekiem bardzo nerwo- licję. niia. 
wym. Przel,rnnał się o tern p. Berek Nim Goldberg zdołał przemówić do Związek Zawodowy łfand1owców Pcj 
Goldberg, który swego czasu zamówił zdenerwowanego krawca, ten zamknął sk"ch w Łodzi \V sprawie solidarvzowa.. 
u niego palto. Gdy w oznaczonym ter- drzwi na klucz i pobiegł po policję, po- li'1a s\ z. akcją .str.ej~u powszechneg~ n·!ł 
minie zgłosił się po odbiór palta, Kesler zostawiaiąc klijcnta samego w miesz- wypow1ada·ł się 1 zadnych rewl1t11CJ1 nit 
zażądał od niego uiszczenia całkowitej kaniu. · uchwalał, gdyż żadna organizacja bez. 
należności. Goldberg był uwięziony przez pół ł pośrednio w streJku zainteresowana, ani 

- Dam panu 40 złotych. resztę za- g-odziny. Zwolnita RO dopiero policja. też Kom:sja Strejkowa do nas o popar. 
płacę panu w najbliższych tygodniach która o całej sprawie spisała protokuł: cie się nie zwracały. 
- oświadczył wówczas Goldberg. Młodzieniec. oburzony postępowa- Z poważaniem 

- Nie, mój panie, muszę mieć całą niem krawca, skierował skargę do sądu Zarząd 
gotówkę. Inaczej nie wydam palta. okręgowego, oskarżając Keslera o po- zw·1ązku Zawodowe~o 

- W takim razie chyba wogóle zre- zbawienie go wolności. Handlowców Poliskich w Łodzł. 
zygnuje z tego palta - 09parł mu żar- Kesler został skazany przez sąd na Prezes: (podpis nieczvtelny). 
tern klijent. zapłacenie grzywny w wysokości 100 ·••••••--•••••• .... ••••••••• 

- Co? - zwołał krawiec. - Zamó- z~otych, a Vf razie niemożności zapłace- RYBAK SPADKOBIERCA OLBRZY• 
\V~ł pan palto z mojego materjału, a te- ma na 7 dm aresztu. MIEJ FORTUNY. 
raz nie chce pan go wykupić? 

frzy .Palce na szybfe 
naprowadziły policię na ślad włamywacza. 

Lćdi, 24 października. gnasiakt Osobnik ten już osiem razy od 
Do składu wyrobów kosmetycznych siadywał kary więzienne za kłamania i 

Maurycego Steina, przy ulicy Wólczań- kradzieże. Karjerę swą rozpoczął, ma
skiej 74, dokonano włamania. Zładzie- jąc lat czternaście. 
je wyłamali zamki w . drzwiach wejście Policja natychmiast udała się do je-
wych i splądrowali cały skład, zabiera- go mieszkania. 
jąc wszystkie ~nniejsze artykuły. - To nie moja robota - twierdził 

Biedny wiejski rybak, ojciec znan~ 
z p:ękności córki okazał s·e rodowitynJ 
księciem ze starej rodz.iny ksiażąt Za.. 
wiNów, i, jako taki został spadkobieTce 
magnackiej fortuny. 

N:eprawdopodobne jego przygoc'lv ał 
proszą s:ę o scenarjusz fi'lmowv. 

TAJEMICA. 
Sfinks. ... „ ...•............•. .., ..... . 

Sensację marjawickiel!o procesu mandolinistel 
zaćmi wkrótce proces kusząco pięknej morderczyn 

z CHICIHiO. 
Przyczyna rozpaczliwego kroku 

P. Stein stwierdził kradzież dopiero Ignasiak uporczywie. - Gdybym do
nazajutrz rano i niezwłocznie skomuni- prawdy obrobił ten sklep, tobym się 

ro1.strój kawał się z policją. przyznał. 
Na miejsce włamania wydelegowano Gdy jednak znaleziono u niego t-0-

~a~io -~~biorni~ił 
11erwow:i:. 

B:;;z opieki. kilku wywiadowców, którzy badając Io- wary, pochodzące z tej kradzieży, na
kal, zauważyli na szybie wystawowej tychmiast zmienił ton. 

Pozostawiony bez: żadnej opieki Z-letni syn ślady trzech palców, które po sfotogra- - No. jeżeli już znaleźliście to wszy-
'11blel;ta s!ilepu ek:;pedycyJnego, Rubin faJgeu- fowaniu porównano z odciskami dakty- stko, to muszę się przyznać. 
blat (Wólczańska 67) spadł z okna pierwslego loskopijnemi wszystkich przestępców Osadzono go w areszcie. \Vczoraj 
pl~tr;i, doznając ciężkkh obrażeti cielesnych. i łódzkich, skatalogowanych w urzędzie sąd skaz at go za tę kradzież na 6 lat 
Wezwane pogotowie zaopiekowało się dziec- śledczym. W ten sposób ustalono, iż ciężkiego więzienia. Jedną trzecią ka-
klem. włamania dokonał 25-letni Bolesław I- ry darowano mu na zasadzie amnestji. 

Dziś 1 dni następnych! 
Wielka epopea miłości i po~więcenła! Przepotężny dramat w 12 aktach! 

z cyklu „My pierwsza brygada" -

,,SZALE _c 
p. t. 

'' 

najwyższej 

jakości 

Fr. ·Postleb 
Piotrkowska 71, tel. 72·67. 

====W rolach głównych: ===== 
Irena Gawęclla, Marjan Czanski, 

dyr. Boi. Szczurłliewicz i inni 
Rewelacyjny ten film polski cieszył się kolo$afoem 
powodzeniem przez szereg tygodni w dwuch naf. 

większych kinoteatrach Warszawy. 
Orkiestra pe d dyrelują R. KA rt TO RA 
~~~~-· . 
Początek o Il· 4.30, w sobo(y i niedziele o ff.· 1211 1 



Km1 ku1>ule w sklepie partię towaru. Oczy. 
1vlścle na weksle. 

Właśclclel skleJ>U posyła chłopca do skleJ>U 
,)o blankiet:\• wekslowe. Po chwili chłopiec wra 
ca i blankietami. 

Ko.n bierze pióro do ręki, przygląda się blan
kietowi. kiwa smętnie głową i powiada: _ 

Dziwna rzecz... Teraz teu kawałek pa· 
tiłeru wart Jest 20 groszy... A. jeśli ja złożę na 
nim mój Jloclpi;; to on nie będ7ie wart ani gro-
sza.„ 

* ~ 
~:.: 

Tenże sam Kon zaprasza do siebie na kolację 
«wego znajomego, Rozenberga. 

-· Więc wiesz, gdzie ja mieszkam, prawda?„ 
w ókzatiska 24, lewa oficyna, n plęłto, na le
wo, wbaczysz wizytówkę na drzwiach, to za. 
f)tlkasz nogą i otworzą cl drzwi„. 

- N<1gą?.- Dlaczego mam zapukać nogą?.-
- dziwi słę Rozenberg. 

- IdJoto!.- Przecież ręce będziesz: miał za. 
Jęte paczkami z ouklerkaml!„ 

** * Młodszy Kon ś:zuka posady. Właśnie jest do 
nb)ęcla posada w pewnej firmie. Młodszy Kon 
zgłasza się osobiście. 

- No, dobrze„. - powiada szef, - Ale po. 
wiedz mł pan, czy ma pan fakieś referencJe? „. 

- Niby_. nle-
- Aha ... A czy ma pan kogoś w rodzinie, na 

-
Srebrne wesele ministra Stresemanna. 

A §GWiS 

:~:-Niemiecki min. spraw 
zewnętrznych dr. Stre
semann · obchodził w 
tych dniach 25-lecie 

swego pożycia małżeń· 
skiego. 

,_-
- , · . 

Spekulacje · mięszkaniowe 
przynoszą wielką szkodę osobom, pozba

wionym dachu nad głową. 

Zlośilwy chochhk 
w kaszcie zecerski<JJ. 
We wczora,is.zym „Exp.resisie", w s?(J-. 

wie pośmie!tn~, poświ~co1lem pamięci 
.zmarłego Jo.zeta Kotarb1ńs.k1ego, wikrad· 
ła się wskutelk. ni~dopatrzenia w k o:reik· 
cie, fatalna omyłka. W rzędzie wielkich 
aktorów polsiki.ch, którzy niiedawn.o z.e. 
s.zlli z tego świata , wymi-eniooy został -
.zamiast ZJmarłego pr.zed kilku tyócdiniami 
w Poznaniu świetnego aikto-ra charakte. 
rystycznego Rylla - Solski„. 

Nap11ze1kór .złośliwej tcmde111cji cboch• 
lillca w kaszcie zcc.ersikiej Ludwik Sąi.Siki 
żyje, oiczyTWiśoiie, cieszy się najlepszem 
zdrowiem, a nawet -1ak dyrekcja nasze 
go Teatrn Miejsikiego izapowiada - wy„ 
.stąpi go&ci1t11nie w hi1eżącym sezonie na 
łódzki1oh deskach sceniiczmych.„ 

Wobec ntiimowo1nej krzywdy, jaką 
stała się wieLkiemu artyście, pociie
sZlńly silę tem, że podobno d, których 
„.za życia'' w podoibny sposób „u$miercc 
no", żyją tem d'łużej„. Oby w tym wypad· 
ku wiara ta urzeczyw:iist1nirła się! .. 

1 eatr Piscatora odżyje 
na Nowy Rok. 

togo mógłby się pan powołać-. 
- Owszem, owszem!- Jeden z moich 

Po s-..vym powrocie do 'Berlina pro· 
Lódź, 24 października. niowoli wyrokiem swym ostania nie1e- wadzi Piscator rokowania z tamtejszy. 

Sprawa braku mieszkań była już ty- .~ałną. sprzedaż mieszkania. _ . mi finansistami, celem objęcia nowego przodków był na)większym admirałem!- Pod 
Jego rozkazami była ilota całego świata!- lokrotnie na tamach pism poruszana, że Pan X. przedstawia eksmi~ujący wy- teatru. 

zdawałoby się - nic nowego w tej dzie rok· \V odpowiednim urzędzie, gdzie w I Rokowania te zapowiadają siQ po
dzinie dodać już nie można. n~i•~m; możliwości starają_ si~ o zdobsrc!e myśln_ie: tak, że 1:1iscator ot.warzy swój 

- Pański przodek?.- Któż to taki?.„ 
- Noe.- K u - ku. ...,, Tak jednak nie jest. Okazuje się bo- cl(afJ dachu nad gł9wą i w rezultacie teatr JUZ 1 styczma 1929. Pierwszą jego 

wiem, że ostatnio liczba bezdomnych pseudo - bezd0m1Jy ma dach nad głową premjerą będzie „Kupiec z Berlina" Wal 
zmalała, natomiast wzr.osta niepomier- 1 pieni<':dze w keszeni. thera Mehringa. 

Zebrania kontrolne. nie ilość osób, starających się o „tytuł" • By tego r:>dzaju kombinacjom 11a 
bezdomnego, licząc, że na tern będzie r:rzp$zlość - zaoobiec - mini~;terst\vo 

W dniu jutrzejszym winni stawić się można zarobić. · 1'if ;rawiedliwości ma wydać w~·:.'ncc o-
do zebrań kontrolnych szeregowcy Jest to kombinacja zwykla, a jednak kólnik do sędziów, by oględniej wyda-
rezerwy i pospolitego ruszenia: niezawodna. . . wal4 wyroki eksmisyjne i o wszystkich 

Rocznik 1900 zamieszkali w obrębie Pan X. dajmy na to. zajmuh: ~h ·a lub niejagnych sprawach zawiadamiali od-
komisarjatów policji 2, 3, 5, 8, 9, q, o jeden po\<ój w domu pana Y. powiednie urzędy. 
nazwiskach na litery Ke do Ko w lokalu Ten ostatni znajduje amator::t na mie Może tą drogą zapobiegnie się nare-
P. K. U. Nowo-Targowa 18. szkanie pana X. proponuje mu pewm: od szcie nieuczciwej spekulacji„ która jak 

Rocznik 1903 zamieszkali w obrębie st<;pne, pan x. zgadza się, sprawa w ce-ł dotąd, przynosi szkodę osobom rzeczy
kof!Jisarjatów P?licji 2, 3, 5, 8, 9, 11 o na lu zalegalizowania idzie do sądu, pan wiście pozbawionym dachu nad głową. 
zw1skach na htery L. Ł, w koszarach x 11:c sprzeciwia się (;ksmis1i ' s •t! mi· 
przy ul. Konstantynowskiej 62. I · · ' • · · -

Rocznik 1888 zamieszkali w obrębie I ., 

7-g~ komisarjatu policji o nazwisk~ch Panny kto' re . 01·e mow1·ą na htery K, L, Ł. w lokalu przy ulicy ' 

Leszno 9. b • • • · t d k l 
Rocznik 1900 zamieszkali w obrębie j aw1ą Się mimo O OS ona e. 

7-go komisarjatu policji o nazwiskach · 
na litery M, N, O, P, R w lokalu P.K.U. r Je<lną l oso1Jl1twości zagll"anicznych pannąini z za oceanu. Każda oo kO'lei pro 
Nowo-Cegielniana 51. (b). Paryża są obeonie cztery pannv Mol- wadz1 samochód, który vozostaiwii:ają na 

' ston z Ameryki, cór·kii generała Molsto- uliicy: Wchodzą do środka i zaż,ądawszy 
Dyżurv aptek. na, bawiią1ce ~~ w1akrucjach w .Eu:rop:ie. zauómocą kartki tego czy owego. zaj

'Eksoentrycznosc c;,r,terech panden Mol- mu:ią mń·eisce przy s1ol1e, ro&maWiiając 
. Dz~ d~żurula apteki: F. Wójcickic~o (Na-, ston polega na tem że posta.nowiły wytlącznie ze sobą. 

f)lorkov.•sktego 27), W. Daneleck1ego (P10trkow · . , p . ~ · ' . · d h d · · 
ska 127), Ilnickiego i Cymera (Wólczańska . 37), zw.1e.dZ11c. a1yz '1 ~aZll1a~ jego przy3em- Mnóst\w mło yc lu z:1, zaint.rygowa 
J. ttratmana (Młynarska 1), J. Kabana tAle-1 nosc1.„ 111e odzywa!ąC sie. dQ mkogo arili ąych .urodą i d-ziwnem zachowa.niem siię 
k:san<lrov.·ska so) . (b). słowa. cz.terech mdss, usi~owałó zb'liżvć się i za_ 

ł8-letni chłopiec 
Podobno papa Molston. niie mogąc wiiazać roztnQwę, aile n4komu sie to jesz

sa:m towarzyszyć córk'Om, a bojąc się o cze nie udało. · 
:ich cnotę, poz\V'O•lruł na po-dróż jedynie Po pew111ym c:&asie panny Mol.ston 

WVIDOrdował całą rodzinę. pod trn1 warunkiem .. Isitotnie .można o ... w~taj~ ii.odchodzą, a w k'.'lka .sekund zja. 
. . „ g:łądac przed lokafama nocnem1 na Mont- w1a s:ę ac;h sekretarz, ktorv nn dyskret-

~emn:gradzika „Kras.n~1a G~zeta ~o- · martre. PT .ied Lido, czy modnemn r.es.ta- n!iie zda!leka towariyiszy i reguluje ra-
4li0si o wypadku, chara!kLe:y'.zUJJącym .J<1~- ll'racJami w Lasku Bufońskim ele.gancilde I chunkd. . . 
ltra":'o .r~Zlkład morai~y wsrod mfodziezy torp·edo barwy kanairkowe.i. z czterema - · 
-osy1skie1 w Bo.lszeWJ1. . 

Przed są,dem stanął 18-letni młodzie
nlec Chclkin, oskarżony o zamoroowa.
nie całego szere,gu osób ze swej nafb1Hi Miljon dolarów zatonęło? 
sze} ro·dziny. 

Choltkitn mając lat 12 zamordował swe Ta iemnicze zniknięcie okrętu; ·naładowanego złotem. 
go ojca, jako 14-letni chłopiec pozbawił 
życia siostrę. W dwa Iata potem ~amo~
dował żonę swego brata, a ostatnio us1-
tował zabić drugą żonę tegoż brata. 

Lekarze psy·chjatrzy, którzy badaila 
Cholkina, oświadczyli, że jest to wipraw 
dzie osobnik o na,j.goris.z.ych sikłotńinoś
ciach, ale umysłowo zupełnie normalny 
i za swoje czyny odpowiedzi~y. 

Dy>!ekcja w,ielkfogo towairzvst_wa że- ry jednak nie podał ainl swe.i nazwy, ani 
g;lugtl „Prince Line" ma~ącego -główne miejsca w którym się z,na,jdowat. Ponie. 
rriura w Londyind1e i Nowym Jorku, jest waż: w cza51Ie tYn1 nie zaginął żaden o
zani®Okojoną o los okręt.u „A11antic kręt po'.la ;,AtJlanrtic Pr1inoe". ·zatem p0-
Pr.ince". Oktę.t ten naładowanv ztotem titocy mus;ad:a wzywać jeg:o zafoga. N~e
wairfości von.ad mi1uon dołiarów za~nął d1ugo później znaleziono na brzegu ma
gd~h~ś między Iionoiudu a JaiJ)Oill.fą. Wy- leńkiej wysepki- w pob11iżu brze~ów chiń 
ruszy.I pr.red wiciu tygodniami z portu skich, zwłdki b1a~ego maTyil1arza z no
.• San Pedro" dążąc do Yokohamy. O- żem chJi.ńskim wbitym w piiie.rsi. Ma·ry~ 
stat:n:ie wrueśoi O nim nadeszły Z Iiono- Mrza pogrzebano, nie stw,ierd'Zaiąc Jego 
luLu. identycznośoi.-Na brzegu innej wysep-

Zatogę statku stainown.li. ofiiceirowdie ki 1.1Q.a.1ezi00-0 resztki ~odzi ratunkowej a 
, l:J1allii ~ 34 maTyn.a:rzy chdńozV'ków. lsitni.e-· w niej ompkę cllliińsiką 1i próżna sk:rzynkQ 
' je wdede poszlalk, wska.zuu-"ącvch na tra... jakiej slię używa do tran&partu złota. 

• 
1 

g!czny los okrętu. Staitek „Qi.tv óf Cast.

1 
Na·pod!stai\viic tyoh pos.zltak należy 

1 1 
• 1 bume" przeją~ na wodach jaoońs'klich przyipuszczać, że oficerowie „Atlantic 

----- 1 sygnalły "S. O. S." .JOOegoś okr~tu. któ- Prince" ·wstali wymordl()wamii '.l;>r,z.ez 

Piodny Pirandello 
pisze również scenariusze filmowe 

Pirandello zasypuje ostatnio teatr 
nowemi sztukami. Niedawno wystawił 
w Rzymie nowe swe dzieł o, obecnie na 
pisat znów komedję p. t. „Łazarz", kt~ 
rej pra-premjera odbędzie się w najbliż
szym - nie we Włoszech, lecz - w 
Berlinie.„ 

Pozatem kończy Pirandello komedję 
satyrę na publiczność oraz krytków te-
atralnych. Tytuł nie jest jeszcze usta
lony. 

Stawny dramaturg wfoski zwrócił 
się również w kierunku filmu i pisze 
scenarjusz dramatu kinowego. Inter
wiewującym go dziennikarzom włos
kim zdradził w tej mierze tylko tyle, że 
jest zdecydowanym przeciwniekiem 
wszelkich napisów abjaśniających, prze 
rywających akcję filmu, oraz że w sce
narjuszu swym pragnie zrealizować ca
fy szereg zupelnie nowych, nieznanych 
dotychczas na ekranie pomysló\V. 

TEATR MIEJSKI. 
Dziś , w środę i jutro, czwartek, r .11, ksz· 

cze w sobotę po południu dane będą o~ l atnif 
trzy przedstawienia sensacyjnej cieszącej :;ię 
nieslabnącem powodzeniem ,.Rozprawy sądo 
wej'' B. Veilera „Proces Mary Dugan". 

W piątek wstrząsająca uscenizowa11a PO• 
wieść Stefana Żeromskiego .,Dzieje Grzechu" 
po cenach najniższy{:h. 

TEATR KAMERALN' 
Dziś, jutro - i do piątku \vieczorel'J ''l ąc.wi e 

wytworna komedia buduarowa J. DeY;;i'a „Si 
mona" z Ir. Grywińską. Niemirzank ą . KrolkcTT 
i Kijowskim w rolach l?:lówn ycł1 . 

Ceny zniżone . 

TEATR POPULARNY. 
Dzi~ i Jutro graną będzie po raz l ti- t _, . i 17- t:\' 

z rz~du O. Zapolskiej „Małka Szwarccnkopf" 
po cenach zniżonych od -rn gr. do 1 zt. 

•i~ . 
chińczyków z załogi, którzy po zrabo
waniiu złota wsiedL do szalupv. a okrQt 
zatovili. vVąt.pihvem jest iednak, czy 
zbrodniarze do\,„ eź1'i sw6.i łu-p do brze
gu i czy 1am ura towal·i życi c. Zn·a lczinll'C 
szczątki szałl.lJ)y wskazY\valv by. Ż{: 
chińscy marynarze poszH na dno wśla<l 
za wymo1rdov,-anymi prZ'ez sieb:c ofiae
rami, a z n 'mi razem zat.on.ęlo zrabowa 
ne :doto. 



I 
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Spadek mściwego brata .. 

Jeden dolar na sznurek do powieszenia się. 

Bogaity farmer w Peetz w oobliżu Si-1 statniej wolii i;marłego. Testament za~ 
dney w stainie Nebrasca, naZ\.v1iskiem wiierał tylko kiidka nastę.pującvch zdań: 
fohn f. Sporting mtlał sześcioro rodzeń- .• Cały mój majątek z.aptisuję DO poło-
stwa. Z dwoma braćmi Fredem i Hen- ·w;ie braoiom fred:ow,i i Henrvkow& z . 
rykiem żył dobrzu, natomiast z ooz.osta- tern, że pozostaiłym braciom i siostrom 
łymi braćmi i siostrami prowadziit ciąg- maJą wyplaoiić 1 dolara, aby mogld sobie 
łą walkę podjazdową. ku]ić sznury i powiesić się na nich". 

I SPLENDID I 
Dziś Wielka prem · eral 

Przed Mlkunastu dniami John zmairt, Nie trzeba dodawać, że tekst testa-
na grasującą na fanrtie ep:dem.ie tyf.UJsu. mentu obraził dotkliwie czwt>ro rod2'eń
Po oddaniu niebosz,czykowi ostatrniej po- stwa Johna, które pósfanOwtl1f o d'ocho-
5,ługi rodzeństwo jego w obecności spro- dz'ć swoich praw do spadku na drrodze 
wa,dzonego z S idney adwoka~a otwo- sądowej. 

nylo testament celem wysłuchaJ111iia o-------
Majątek narodowy Japonji. 

Wedtug dokonanych ostatnio oiMii-,pro-c. Wartość ma.jątku w obliczeniu na 
czeń statystycznych wartość majątku na· jednego mieszkańca wzrosła prawie tr. zy 
mdoweg.o Japonii wynosi obecnie krotnie, bo gdy w r. 1918 na jeclnego mie 

Kobieta 
na tort ach 

102.300.000.000 jen i w porównaniu z ro-' szikańt:a wypadało 606 jen , to obecn1 e 
kiem 1918, a więc w ciągu dziesięciu lat wypaida 1.731 jena. , 
wzrosła o 7() milijardów jen, czyli o 220 

· Dramat niesłusznych podejrzer'!. odbierających czesc naj
szlachetniejszej kobiecie i skazujących ją na potępienie. 

•-- ·-- W rolach głównych: w 

SUPERFILM POLSKI 
w 12 aktach według scenarjusza Stefana Kiedrzarński„90. 

z JA.DWICiĄ SMOSARSKĄ 
w roli głównej 

Splata się w nim w jedną całość: I 

bili Damita 
Włodzimierz liajdarow 

. Uiuian liibson. 
Poezja kresowego krajobrazu 
Świat· arystokracji polskiej 
Życie· żołnierskie w koszarach 
Wizja świetności carskiego dworu 
Płomienne uczucie dwóch serc 
Zdrada, zbrodnia, miłość 
Przestępstwo i poświęcenie 

·uurtratia . DIUlYUDa DO~ batutą A. [lUDHOW~KIE60 
Początek seansów o godz. 4.30 po poł. 

• 

Tajemnica Starego Rodu 
W sobotę i niedzielę o godz. 12-ej w poł., 

od godz. 12 do 3·ej cena wszystkich miejsc 
' 

50 groszy i I złoty . 

tego i wymknc 5.;ę stąd chvłk1em ... Jest 
nam to na rękc, że noc iest niepogod1a. 
i chmury zasłoniły księżyc.„ Nie może 
mnie zauważyć, choć ta stara wiidzi ,..,. 
ciemnościach jak kot ... Potem oa,ni mu
Sl ".ie- poSltarać tę wiedźnnę .iakoś wy
cks1Pedjować, a reszta - to jui bfaho
s tka. 

- Dobrze. a jeżeli... 
- Pst... Cicho ... Ona idzie ... 
Zakonn'ik .ukrył się szybko w ką.::ia 

l pokoju, pomiędzy drzwiami i oknem a 
I przylgnąt całem ciałem do ściany tak, 
że Zosia nawet nic mogia go dostrzec. 

1gj Po clrwHi do izdebki weszła siostra 
· Prakseda, szeroko otwierając dnwi, któ 

Zosia zmieszała się bardzo. nie wie- - Uciekać - i to jaknajprędzej... re z całej siły uderzyły stoją:cego w k::i.-

dzą.c w pierwszej cfrwli[i, co <>dpowie- Niech się pani ubierze... · Teraz, póki cie zakonnika. Brat Mikoła.j musi:tł, wL 

dz.ieć. Rychło jednak odzyskała spokój jeszcze nikogo na dz.ie<l'2'iiicu n!iema, naj- doczn'.e, otrzymać dotklLwe uderzcnię, 

i rre.lda rówinym głosem: ła.tW1iej będzie wyntikaąć się · ooza mur. ~dyż Jęh:r.ą! z bólu. Zos,i cata kr.::w zl)ic-

- Rygiel odsunięty Aha, W!iem ... To - A Wasyl? - z<ł'pytajła · Zosia, gła sic w sercu. 

pewno Wasyl... wkładając plasz.c;z. -- PrzepadJ:o \Vszystko ... - !Wmy-

- Wasy1? Był tutaj? A voco on przy - Z .nim damy sobie ja;koś radę. .. ślala, drż.ąc na całem ciele . 

• hodz:.t? Chodzi głównie o to, by nikt z mnichów A :siostra Prakseda rzekla: 

- Przyszedł, bo wo-łatam pomocy ... nas nic widzJaL. GO'towia pani? -· Tu ktoś jest... Gadaj - no on;:dko.„ 

- Słysza.lam, słyszałam te awantu- - Już„. Możiemy iść.„ - - rzekł . - Nie ... niema.„ - bełkotała dziew-
ry ... I poco ci to Masz tu nieco strawy ... mnich, ująwszy dziewczynę za rękę i, czyna ... 
Zjedz prędko, to cię zaipmwaid!ze do oti- ,prowadząc ją do drzwii . - Psiaikrew ! - Czekaj, będziesz ty mia.la za swo-
ca Sergjusza... - zaklął ze złością. je.:. Zobaczę tyJko... A! Ratiun!.. -

- Dobrze. zjem, boście mnie już J>O- - Co si<;; staiło ... ? krzyiknięła zakonn;ca. ale nie zdo:łała jui 

rL-ąduie przez cały dzień WY!!:fodzJ1ii... Ta stara wiedźma zasunęła rygiel dokończyć słowa. W ciemnościach za-

- \V dzdeń nikt tu do ciebie nie z tamtej strony... wnała zacięta wru11rn. Roz!leigt się glu-

przyjwe ... Mó\\ ilam już raz o tern i to - Cóż więc zr:obimy? - zapyta~a C!łry lomot. ja..koby jakiś C'i~żki przedmiot 

trzeba pamiętać... Zosia trwożJi1wde. . . uipadl na podłogę ... 
S iostra Prakseda postawi~a 11a na sto- M111ich nie nie octPowiedzda:ł .. zastana- · - A teraz uciekać.„ - us:łyszała 

le jakie..~ naczynia i S1kierowała sic ku wiają.c się, widać, nad sy:tuacją. Próbo- Zosia przytłumiony g'łos mnicha. Po 
drzw:om. Na progu z,atr.zymała si.; jesz- wat oderwać drzwi siił'ą, 1jednak bezsku- pr,zez ot·warte· drzwi wybiegJli do przed-
cze i rz;e.!da: tec~nie. sianka ri dopad1~ furtki, prowadzącej na 

- Zjedz szybko. bo 'tara;1, Po ciebie - Trudino - odezwał się 100 chwili. dziedziniec k!Jasztorny. 

Przyjdę ... A zdejm te two.ie fafa:faszik~ ... - Musiimy zacZiekać na Praksedę, aż - Niech pani chodzi obok mnie po. 

Dostaniesz; tymczasowy str&i zakonny ... , ona drzwi ot1worzy... wo1i... 
Dz :~v\Czyna nic nic odpowiedziała, - I co wtedy Za'J)Owiediziafa, że Po <:hwilli znaaeźl.li się w bramie. 

nie chcąc przetrzymywać zako•nnicy w przyjdzie po mnie, by nr.nie zapr.o~- - Wasy:l? - ·z.a wolał brat Mikołaj, 
i t li'c Po jej wyjściu podbiegła do pry- t.łlić do ojca Sergjusza. drżącym z podniecenia. głosem. - - Jiej, 

c,:.y, ;t, poJ którci wygramolił siię brat Brat MikQlfaj przez d~111iszv czas nic Wasyl! .•• 

Mikołaj. dawa:ł odpowiedzi . Stał w miejsc.u, za- Zatupotały dę~e krnki cerbera ii-

- Co teraz bc;:dzie? - zapytała tapiony w swych myślach. 'V·resiicie ozwał się je-go tuhaliny głos· 

lrv;·ożliwie. rzekt, trzasnąwszy padcami: - A kto to wzywa? 

- Musi pani natychmiast uciec„. Nie- - Już wicn1 ... Tak będzie nailepiej... - Ja, bra,t Mikdła.i ... Otwórz ... 
ma ani jednej clrn-·Ji do s.traccti-ia ... Po Gdy siostra Prakseda \vejdzie. niech pa- - A co sd~ sfafo, że brat o td nie-

wh:yde u ojca Sergjusza móże tuż być Hi się postara pod jakim.'5 pozorem, od- zwykiej porze w.ychodz~ ... 
zapóźno... c· az,oać i9 od dnwC. '.la sko.rtvstam z -. Ojciec Ser;idusz zasłabt - łlał 

. 
·nnich. - Biegnę po lekarstwo. bo za. 
brakło w apteczce ... O~wieraj prędzej.„ 

- Co brat powie? - rzekł. wzestra 
szony Wasyl, wsuwaJąc klucz do zam. 
ka. 

Oddrz\via bramy rozwarły si~ szero. 
ko. \Vtedy dopiero w świetlc latarni 
które wipadfo z Uilicy, Wasy'l spostr~1~g~ 
że brat Mikołaj nde jest sarn. Przecz,u\ 
coś nieczystego i uczynił ruch. zmierza.. 
J·iCY do zamknięcia z powrotem bramy. 

Ale mnich zorj.entował sic odrnzu w 
sytuacji. Zamierzył się ii z calei siły a.. 
uerzyt Wasyla .pięścią w twarz. 

Uderze:nie mus.ialo być Jmz®kie:. 
gdyż cerber zachwiiał Sii~, jęilmarł i r,un~ 
na ziemię jak d1ług'i. By\J,i woilirni. 

Szybko wybiegli na uJiczkc i bieg.iem 
puściJii się przed ~iebie. 

Dopiero po kilku rnimttach :i;woi!Jnif 
kroku. 

- Co pam uczynit? - ·za.Pvtata Zo.. 
sia. - Nic będz.ic już pa:n mó~rł wrócić 
do kia ztoru„. 

- \\' ie.m o tern - odipar.ł bra1t Miko, 
laj spokojnie. 

.(O. c.. 4 
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' Przepotążny -fllm z za kulis miłoścl, przepychu i szaleństw _Paryża 

MOULIN ROUGE 
Reżyseria E. A. DUPONTA. Twórcy ,,VARIETE'' 

l 

Rolę główną odtwarza genjalna tragiczka 

OLGA CZECHOWA • 
• 

o godz. 4 30 po poi. 

Otwarcie dziś „, · 
ZAWIADOMIENIE. 

Były współwłaściciel zlikwido
wanej firmy 

BDKShEITBER. BOY i S·Kft ·i '!ar::;1
e 

otwiera dziś 

w to~1i, 1n1 ni. Plotr~owi~iei Kr.11~ 
vis a vis dawniejszej firmy Bokleitner, Boy i S„ka 

oddział pod firmą 

B.BOYiS-ka 
Składy Fabrycrne Wyrobów Oumowych (WłałtitJel w Łodzi 

B. Boi i R. Weilbach) 

Z powataniem 

a~ Boy i S-ka 
SJlła41 falal'J'czn.e W1roh6w Gumow1ch 
Warszawa, Senatorska 31, tel ZDS-Jl i SOMł 

Otwarcie dz·ś 

'ora~nla Wenerolo~·nna STl\Rszv. PEL~ZER '.D·.b~ed. 
Lelłarzy-specjalistów M. Rubinsztein llll ICZ 
Z d -K I z długole~ią .Pr~ką szi>iła'!!ą i pry• Cegtelnlalla 43 8 W 8 l 8 • wałnl\ osiedlił 1uę w Łodzi przy ut. 

Wschodniej 57. tel, 78-tl. Udziela p~ Tel, 41•32. -
mocv we _ wszr,stkich wvpadkach chorób. po wr6 c Ił. Czynna od -8 rano do 9 w'ecz6r, 

W niedziele i święta od 9-2 pp. 
Lec:r;enie chorób : 

Wener»cznych, moczopłciowych 
I skórn»ch. 

Badanie krwii wydzielin na syfilis i tryper. 
Konsultacje z neurologiem i urologiem. 

Gabinet światło-lecznicZ}l 
Kosmetyka lekarska. 

Oddzielna poczekalnia dla kobiet. 

Porada 3 złote. 

DSTftTłłlB łłD if DRCl!ł ~:;::.!t:::::~z-
t . nych i moczopłc10,._ 

Rol and&:· Oue11d~wsk1e~o, Decobrv wych. Naświetlanie 
Margue!'1tta. F:arrere _ a. i u:~nvch za~re lamp!l kwarcową. 

nus::r:~:! 1 Zł· m1es1ęczn11 Pnyimuie ~d 

D"WTraLfKa~'t'6~~!Ioc~j~:.,nia 32 g. 8ddo5 l08rano 

odddelna 1)ociek 

. . -I . 
- "'- . l 

NA WET z gorszej stali zrobione note 
mogą mieć śliczny wygląd, o ile są 

czyszczone Vim'em. Przed umyciem 
należy wytrzeć noże wilgotnym gal gankiem 
posypanym malą ilo~cią Vim'u,-wszelkie 
plamy i chropowatości znikną natych
miast. Następnie spłukać, doprowadzi~ 
do glansu czystym -gałgankiem, a note 
będą śliczne. Vim sprzedawany jest w 
praktycznych puszkach, ułatwiających 
oszczędne użycie. Każda puszka Vim 'u 
ma blaszane dno. które jest zabezpie
czenkm jej od wilgoci. 

· : lj ..... --~~=----...-~Le~ver--B-r-ot-h-er-s~L-im--it-ed_,_A~n-~-~~------.._;.~-------.-1 - .„ ..... . 

Akunerka i mnaintk a 
F. Rublnsdaln 

,, A t pr. oficyna I-sze piętro j' O - W• 
Sale wielki wybór pomocy szkolnych Dla p11-d od 3-5. _„ CHCe5Z otrzYmać posadę? Musisz u- Dr. med. I Dr. med. l , t~ 

+ l<ończyć kursa fachowe koresponden- HE'·'·ERM ~lAl[ft ftUie~ Ó 
OLL~

' Doktór cyjne .Prof. _Sekułowicza, __ Warszawa, 1111 
Zóraw1a nr. 42. Kursa wyuczają listo-

'' „ · wnie: buchaiterii. rachunkowości Im- C:horob11 skórne • _z długoletn ią praktyką prywatną i szpi· 
talną Sw. Łazarza w Krakowie oraz z 
ukończonym kursem wodolecznictwa o• 
siedliła się w t.<J d&I pr.ry ul. wsctiod 
n1e 1 57, tel. 78-12 przyjmuję w każ· 
dej porze. 

REZERWATYW'l w.oLbowv~''I pieckiej, korespondencji handlowej, ste I wenerycz.11
• ul. Zlelon Ne 6 moskiewskie!!o -

;>.~„.- n ~ft nografil. nauki handlu, prawa, kaligraf!! Powrócił. Telefon 45.49 konserwatorium -'IE•••• pisania . na- maszynach. to':"'aroznaw- rtawrot 2 Chor. skorne udziela lek„ -
Ił' stwa, nglelskiego, francuskiego, nie- . . • weneryczne. • 

[egl.nłDl.808 25. mieckiego, pisowni (ortograU.i). Po u- przV)mu~e 1~210 da Przy1m od !'ł:-~ 1 1,. Cjl gry forte• Antyseptyc~nte ri kończeniu świadectwo. Żądaicie pro- no 1 0 
4_ 8 ' 0 12-2 7-8 wiecz. pjanowej. 

Obuwie. n'r~n!d· ilolltór I spreparowane Tolełon 26-87 spektów. 30 dla pań Silec. od WS[bOdn·1a "im 19 
swetry, biehzna. J ~ ~Kl . Soectallat:a cho 4 5 Lekarz -nentma I . 

ma?ufak.tura na raty ł r.gNnW rządowo wypróbowane rób skórn~ch dla niezamo!nych f H . 
:~~~ i'J"ret~t·~i~:~· u Ilu I OllA" jedyna istniejąca niedo~ wener~CZn»ch. .... ' !fi.!•"' • ~ ~ J, ceny lee&nłc .ornw1rl porRZE~NI mon• 
! t ' 

1

. . . . , . &.ecaenie lampą 8'• t'":" ; a:; • ...1 ~"O "O·;;; -a _ U terzv 1 chłopcy · 
ron • Choroblł skórne tł sc1g01ona marka aWlBIOWI. kwarcową. • - ~ ::; ~ 8 ~ ~ - ·;:;:: oo "3 o POTRZEBNY zdoi-I • . - - do praktyki. Biuro 

wener.vcane I I Przyfmufe od godz e 1:11 ;-= ~ = ~ g ~ ~ I ·a !SN DY fryzjer dam- orzy1mu1e w lecz- Elektrotechniczne 
moczopłciowe 2 . ' =i:- ·.= iiC°"' ·fl:> °'"''°::,.2j k'Głó 20 . 27 nicyp1zy11l.P1otr- Prączka i Rychtet 

UBIORY męskie, GdańsKa 42 2 tADNE odqzlelne umeblowane PO· 8-~od 12- . 1 4-8 - ri.~ - 1 .:ii~ ~ ::-.. I "O;;. ~ 0 
8 1 wna • I k-Owsl<lei 294 ul Prze'azd 6 

damskie. (}buw!e • koie z łazienka. ! wszystkiemi wygo- w me z. i święta 9•1 °' >Em!I "!i ~~ ii ,.. ,::; g 0 > "" - odziennie oJ aodz ' ' • 
swetry na wyp!a- gcdz. przyjęć od dami do odnai<:cia od l listopada, Orla Dldz pań od 4-

1
51' Cl___. 6 4i ;QI-w~..::;....; A»: .I -;.-7 wiec-=c ' 

tę.Piotrkowska37, S.3L-:-10.30.1-2.40 nr. 3, front · U piętro, m. 5.' ~od ielna.poczeka· ::.::::: tj::il:iz c3..,~g- . _ -
III w. I ll ~ i 8-9 w. - wa. , o till < -. ~ c.. O.. 

·-,·· ·-
I 
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Dr. Lusfgarfen naraszaii mamy misf rzów - •grupowych klasy B. , nie kieruje meciem 

Czechosłowacja-Jugo-
ł • Nareszcie pólf:tnatowe rozgrvwld o Na nadchodzącą nie{faie1e. W'V'7Jnac1.ó-

S a WJ a. mistrzostwo klasy B. i wejście do klasy no już 3 da,Isze spotkania. a mianowicie: 

Tunney 
przyjętj do grona arysło· 

kracji. 
t>ecyizja stała się nieodlwafaJ!.na: Gene 

Twn.ney wy.rzekł się stawy i tr.iumfów 
borser,sk'.oh i postara r s·ię bez reklamy 
oodać silę 

Dowiadujemy si·" że dr Lustgarten A, bę<Ut się mogły odbywać n-Ot'malnie, Bieg-Ł. T. S. O. na boisku W. K. S. 
· "' . ' gdyż wyd'Zlial gier i dyscypHnv zwery. o godz. 9:-ej, ttasmonea - Coocordia 

który ~propon~wan:y został przez P. K. ł fi'kowaił już zawody prowincjonalne i, (Piotrków). boisko ul. Wodna ~od.z. Jl• 
S. do kierowania zaw-0daani Czechosło- ogfos:~ posz.czególJnych mistrzów· gru., oraz „Orlę"--Burza na boisku Sokóła 
wa,cj~-Jugosławja, meczem tvm nie po:wych .. Z osta~nieg~ komunika.tu v:'Y- w. Zg'erzu o god~. 2._30. Bardzo iuitere
b~e k'erował z powodu sorzedwu dz!a~u gier ~mka, ze ~ gtlli'PY zg1er-1 su1ąco p·~zedstawta ~tę ~wtaszcza mec~ 
Jugo.sławji. P. K. s. wobec powyżswgo skdeJ do 1?6Wnału \ychodz1 K. S .. O!lę, z ttasm~ne1 ·z ~oncord1ą 1~:9tr~<?wską, któ 
w . b'tr · okręgu p1ołttkowsik3ego Concordia, a z ra zahczona Jest do na3s1Jn1eJsz.vch ze-

yznaczy I]łnego ar 1 a. dru~ej grupy łód:zkej „Bieg". spo<łów w okręgu łódzkim. 

Pod opiekuńcze skrzydła amora. 
Wfadomość o jego ma-tżeństwie stała 

się sensa.cj~ dnia. Zagorza h zwolennicy / 
pięści· Tynney'a wprrost v;.ierzyć nie 
.choieli, żie ach umiłowany faworyt woU 
gnJiazidlro rodvinne, niż fas,cynuJa,Cy 'ring. 

A jednak? 

„Przegrać do lepszego nie ·est em" 
Gene da S'ię znms·ić potędle dlQ[·ara l 

amora. Żona ·miistrza jest córką jednegu 
z naj1bogatszy:ch ludzi Arrnervki 1 z:a~'.cza 
s:~ do airystokracj,i. Ponoć mł-odv żonkoś 
słucha wreszcie :wej ·Połowicy, któ
ra zabroniła mu \"[>rost myśl eć o boksie. tpówi „Expressowi Wieczornemu" Artur Seidel 
Smierć na ringu. 
Tragiczny finał walkt (Specjalny wywiad „Expressu" z uczestnikiem wyprawy bokserskiej na północ). 

Nazwisko Artura Seidla jest .iuż bar
izo p~ulame w polsk;m świecie spor
\.owym. 

Regularny w pracy nad soba. spokoJ. 
łY, błyskotliwy, z temperamentem i bra
wurą przychodzącą nieraz w oorę. Pod 
wzalędem estetyki i elegancił ruchów, 
taki pod względem zręczności. skoriczo. 
neJ techniki i wyraźnej w P.Mfnei finezli 
taktyce oracy umysłu - .t'rtur Seidel 
\est Ogólnie staw!any za wzór. 

Schowany za swe P1eści, skuolony w 
gobk, młody ł symnatyczny ten zawod
nik przedstawia dziś w swe) wadze naj. 
WYłszą klasy bokserską kra]u. 

Onegdaj, pov,;r6cił Seidel z Danji i 
Siwecji o którem to t.ournee oi aliśm 
jut obsz,ernie. Comingrnana naszego za
indagowaliśmy o bliższ.e szcze~óły. Jest 
skromny i nie lubi mów;ć o sob e. Sła
wa, papularność, kadzidła prasv są mu 
obojętne. DaJe się jednak •. udobruchać" i 
(}powiada: 

„Via Bytom, Wrocław. Berlin i 
Warnemilnde, przybyliśmy do Kopen
hagi. Od Berlina towarzyszył nam, ko. 
chany p. Norling, do niedawna jeszcze 
trener lekkOatletyczny w Polsce. D~eń 
poprudzający walki przeszedł nam na 
zwiedzeniu miasta i jego zabytków. Ko
pcr.:.:::iga-mfasto rowerów zrobiła na 
nas nadwyraz korzystne wrażenie. 

W środę, dn. 10, o godz. 8-ef wiecz. 
\V wzorowo urządzonej hali soorte>wej 
„ldroatshousen" odbył sle nasz pierw
szy występ. Po defiladzie zawodników i 
nkolicznościow. przemówieniach, pOłą. 
czonych z wręczeniem puharów ze stro. 
ny gospodarzy t proporca z naszej stro. 
ny, rozpoczęto zawody. 

Pyka przegrywa do lepszego Kurt 
Kc;Jiera, po chwili Górny wyrównuj·e na. 
sze szanse zwyciężając w 2-ei roundzie 
K. O. O. f abrenholca. WieczOrek. dzłę. 
ki innym zupełnie przepi."?-Om obowlązu
focym w Danjl (2 razy zc:łścłe na deski 
ringu wystarczą aby zostać wyliczc. 
flym) przegrywa do mistrza Arne San. 
dego K. O. Przecłwnikiem moim był 
tegoroczny oUmpijczyk Ludwiksen 
(„łfermod"). Przegrałem z różnlcą 3/4 
punkta. Wygrać nr.te mo~łem. orzeciw
nik mój przedstawia bowiem naiwvższa 
amatorską klasę. 2 tygodnie temu rnko
lll\ł ·Gn mistrza Niemiec Kunoffa. Mikro
skupliną w punktach klęske do Ludwik. 
sena mogę zaliczyć stanowczo do suk
cesów. Przegrać do lepsze20 n1e jest 
wcale wstydem... Pierwsze 2 roundy 
bvły wyrównane. Brak powietrza w 3-ei 
przyczynił się do tej pewn~j. choć nie 
wysckie jprzegranej. W ostatniej parze 
waiczył l ' upka z znanym Michaelse
nem. „Stary wyga" (ao lat} iest dOsko
n~łym na odl„głość. Tylko nadludzk~ej 
si!Ie i twardości zawdzięczać może Kup. 
ka prze~raną pun!ctowa. Wynik pierw
sz~go dnia 4:1 dla ~03p0darzy„ 

Po za..,odach otrzymafiśmv od atta„ wiec też na uwagi mojego sekundanta. 
che pOselstwa polskiego kosz kwiatów. Z czasem nabieram wiięcej animuszu i 

o bokserskie mistrzostwo 
Włoch. Po jedoodniowym odpoczynku stanę- staję się dla Dmiczyka groźnym. Pod 

lłśmy w piątek do drugiego spotkania. koniec pierwszego starcia otrzymałem Coraz wyraźniej zaczyna s ię w sfe• 
Pyka walczył z środowym przeciwni. uJ·erzen:e poniżej pasa, co przeciwnlko- rach sportowych budzić opozycja prze~ 
kiem GórnegO i po spotkaniu. w którem I wi cieszącemu sie wśród jury dyspensJą ciwko boksowi, jako walc~ zbyt brutal· 
wydał on z siebie wszystko. usłyszeliś. uchodzi bez'kamie. Drugie starcie zaczy nej i niebezpiecznej. Szeregi antagonis· 
my orzeczenie łury krzywdzace Polaka. n.a sie w szybszem tempie. a inicjatywę tów boksu powiększają wypadki częste 
Górny napotka na .mistrza. d?skonałego ia. .o~jąłem. Drugie i~dnak ude~z~nie pO. zxlarzające się na ringach, wvpadk1 k0ń· Ka.asa, do którego prz~rał. 1akkolwi<:k n 1ze1 pasa strąca mme na deski i zostaJe czące się nierzadko śmiercią. 
nierozstrzyID!1ęty wyntk byłby sprawie wyhczony. Kupka walczył ~ kolosem 1 Jedną z takich tragicznych walk 
dłlw~zy. Wre9zorek przegnrw.a S\\·e Backem. 2 m~r. wysokośol i .100 kito stoczono przed kilku dniami we floren· 
drugte spOtkanie do Agerhe>Jma •. w po. wagi - oto _fizyczne warun~1 Backa. cji. Trzynaście starć wytnymal prze;:i• 
dobny spOsób co do Sanda. Drmz1m mo- Dobra walka slązaka, przynosi skutecz. wnik mistrza Włoch w wadze muszej 
im przeciwnikiem jest Andreas Petter- ne uderzenie w .żołądek, co oowoduJe Oievvanniego fHi-ub-i.egającv się o in1. 
~~· z któ~ym Gerbich walczył w: Ber- r~zygnację Bac.ka ~ ~alszei walki. Wy. strwstwo Cecchi. Wreszc'e w czterna• 
l~1e,. na ~1strzostwach ,Europy: f1zy9z- ntk drugiego równ~ez 4: l dla 2'.0spOda. st em starciu padł ścięty z nó~ potężnym 
me Unie1szy Pettersen rzuca ste odrazu rzy. nokautem. Nieprzvtomneg-o zniesiono z 
na . mnle, OJ?ęłany i !łk ota z ycl So ote poś I~cl!łśmv n~ z~edrenie ringu do szpitala, .gdzie stwierdzono, że 
~twa operu1e skutecznie prawa t lewą, parla~cntu.. I>OC'f:e!ll i\' n1edz1elę rano bokser padając doznał pęku · ęcia czasz
co wyprowadza ~spodarza i równoa udali m t statli:•em do brze2ów Szwe ki. Na drugi dzień ofiara boksu. n;e od· 
wagi. Tempn ttie by ostre. uwatam c}i. zyskawszy przytomnoś.ci iyde za· 

'"""4t!&t"' z aa ma .!"""*' kończy ta. 

Dziś wyjeżdżaią rep ezentiinci Ruch-Legia. 
footbalowi Polski na m·ecz do Pragi. Mecz odroczony. 

Jak słę „Express" dowiaduje, w dni•l 
dzisiejszym wyjeżdża ekspedycja Pol
ski do Czechosłowacji na dwa mecze z 
repr-ezentacją amatorską ł zawodową 
Czechosłowacji. W składzie reprezen· 
tacji Polski zaszły nieznaczne zmiany, 
mianowicie Reyman Ili ł Balcer z Wi
sły krakowskiej odmówili udziału w za
wodach, ze względu na egzamina uni
wersyteckie. Oraczy tych zastępować 
będą Ciszewski z Legji i Kruger z Po
lonii. 

Gracze warszawscy wraz z oUcial· 
nymi przedstawicielami P. z. P-. N. WY· 
ieżdżają z Warszawy dziś w godzinach 
przedpołudniowych. W Koluszka"L na
stąpi spotkanie reprezentanMw piłkar
skich Polski ze Lwowa, Krakowa, Poz
nania i Lodzi. Karasiak i Gałecki otrzy
mali również w dniu wczorajszym za-

wiadomienie z P. Z. P. N.-u, że o godz. 
.i-ej nastąpi wyjażd z Koluszek pocią· 
glem międzynarodowym do Pragi. O
gółem w skład reprezentacji Polski webo 
dzą następujący gracze: Szumiec, Ga
łecki, Olejniczak, W oiclechowski, Kota 
tarczyk, Deutscbman, Wypljcwski, Sta
liński, Reyman l, Kuchar, Krilger, Do
mański, Karasiak, Hauke, Przykucki, 
Latiko i Ciszewski. W pierwszym dniu 
turnieju, t. J. w nadchodzącą sobotę gra 
Polska z reprezentacją zawodowa. \V 

Dowia<lujemy się, że spotkamie ligo„ 
we Ruch-Le,gja. które miało s·ę od. 
być w nadchodzącą niectz,iellę w Katov/ .... 
cach zositało odroczone na te·rmin pół. 
nJejsz;;y, gdyż w barwach reorezentacil 
Leg.U bierze udział ki~ku graczy Legji i 
z tych wz.gljędów Legja :pros ~a o przer 
su.nięcie zawodów z Ruchem. 

Pogoń-Ga • arn1a. 
Sędziuje p. Marczewski. 

skład zawodowej reprezentacji ·czeskiej Dowiaduje~~- .si,ę, ·że decydujący~ 
'-'rani są w rachubę następujący gracze: ~eczem o .weJsc1e do ext~a. klasv \V gru 

• T pie połudn1owo-...zacho<lm.tie1, który o~ 
Tlonst, Tams1g, ~urger, :Novak, Habe!', będzie się w nadchodzącą 1I1iedziełę w 
Mohrer, Steiffl, Konig U, Svoboda, Lełt-

1
· Krakowie k' erować będzie o. Marc~ew

ner, Sokolarz, Skala, Motak, -Bina. Ma- ski, który wśród klubów czołowych w 
ionu i Mraz. W niedzielę połacy grają I c~tej Polsce cieszy się ogromnie ;i: ·rnfa. 
t. reprezentacją amatorską Czechosło- wem. 
wacji. 

Nowy kurs gimnastyki 
Dalsze kary dyscyplinar.ne Przy stowarzyszeniu •. Rodzina Woj. 

;kowa" utw')rzona zosta:ła sekcia gim. 

Posypały się na graczy ligowych. I nasty<;z~a •. k~óra ćwiczyć be.~ie Wt'. 
· wtork1 l p1ątk1 od godz. 18-20 w sal i 

Wydziaił gier i dyscypliny Vgi na o- wstał jednocześnie „zdyswaMfikowany 

1 

szkoty im. Jadwigii P~~Y ul. Ce'!!ie{111ia.!1ei 
stat.r.iem posiedzeniu nałożvt nowe ka- prrez zarząd CrocovJ1 na okres 3-:h nr. 58. Kurs prowadzi •instruktor YMCA. 
ry na graczy, a mianowicie: za brµtaL miesi~cy. p. Try1pka. 
ną grę na zawodach Cracovia-Legja I 
ukarany wstał dwumiesięczną dvskwa- CA p I Q L I Z serji podwójnych programów I 
l'fika ~ją RusiiJ1ek z Cracovji. Za to samo 
·przewinienie ukarani 'lOstali Ziem:an z Róg Zawadzkiej i Zachodniet 

Przepyszna komedla z życia żydowskiego 
Legji dwutygodiniową dyiskw~lifikacją, • • • . . 
a ~ukse.mberg z ~a,rs~awia11k1 1-tygo- Sn,dnk S!1m1 Wn1n'te1na w rolach glownych. == 
dn ·ową ~ysk~ahf~kacJa .. Charaktery: p1 Ut U t ~ Max Oaw!dson, Rosa Rosanowa i Pat O'Ma1\J, 
stycznem Jest, ze 01 właśnie gracze byh 1 

już kilkakrotnie karani, i nieda·wno do- - ponadto: 

piero s1końc.zy.ta. si~ im kar'!- ogfos~ona K o' IO\Vil Brod11•ayłu wielki dramat wystawowy prze·z wydz1a:ł gier 1 dyscyipl:J.ny, bo dwa • w 10 aktacll. 
miesfa.ce temu. Rusinek za brutalną grę 



„TAJEMNICA STAREGO RODU„. 

Aerop!anv będą mogły 
· lądować 

na pokladzie każdego okrętu. 
Hambur~. 24 października. 

Od dz.iś rozpoczęły niemieckie władze 
morskie ciekawe doświadczenia i próby 
w zatoce Trademuende pod Lubdtą . .Ma 
być mianowicie wypróbowany sposób lą
dowania hydro.planów i aeroplanów na 
po.tdada.ch zwykłych parowców. Próby 
odbywają się tymczasem na parowcu na 
którego pokładzie ustawiono przyrzą~ 
dy do lądowania. Niemieckie władze mor 
skie usiłują przeprowadzić próby, któte
by poiiwalały hydr·o-planom i aeropla:\lóm 
podczas podróży statków lądować na je 
go pokładzie i odlatywać. W kołach woj 
skowych przywiązwją wielką wagę do po 
wod.zein.ia tych pr6b. 

Komintern 
nakazuje wywoływać 
katastrofy kolejowe. 

Ryga, 24 października. 
Według doniesień dzienników, tutej

~ł komuniści otrzymali od łotews~foj 
sekcji Kominternu polecenie wywoływa 
nia katastrof kolejowych, celem zbudze 
aia nie.pokoju wśród ludności. 

Zdarzające się w ostatnich czasach I 
ltczne wypadki wykolejania się pocią
gów przypisywane są rezultatom wspo 
mqiąnego polecenia. . 

Dymisje urz·ędników 
w Rosji. 

Ryga, 24 patdziemika. 

Król-0wa ekranu polskiego, Jadwiga Smosarska, kreująca podwójną rolę księt 
niczki i wieśniaczki wraz ze swym partnerem, Jerzym Marrem w szlagforo

wym filmie nolskim o. t. „Tajemnica Starego Rodu". 

Prasa sowiecka donosi, ze komisja 
k()lttrolująca, pneprowadzają<: rewiizję 
urzędów sowieckich, U&taliła, iż w lrlcuc- · . 
ku odpowiedzialne stanówiska obejmowa 
ły oscby o nastrojach antysowieckkh, 
wobec czego usunięto 420 urzędników. 

W Kisłowocku na Kaukaz.ie usunięto 
100 urzędników, którzy na odpowie~l 
nych stanowi$ka.ch o-twarde występowa 
li prtedwko ust:roiowi s<>'Wie.ckiemu. Ze 
wszystkich prawie Olkręgów ZSSR. do.no 
szą o podobnych masowych dymisjach u
rzędników. 

Tyfus w Kopenhadze. 
Kopenhaga, 24 października. 

Urząd zdrowia iarejestrował w dni.u 
wczorajszym 300 wypadków zachoro
wań na tyfus brzuszny. Dochodzenie 
dotychczas nie wyjaśniło przyczyny 
tych masowych zachorowań. Wf adze 
sanitarne przedsięwzięły wszelkie śro<l
ki ostrożności, w choroba· się nie roz
powszechniła. 

Huragan 
szalał nad Londynem„ 
. Londyn, 24 października. 
Nocy wczorajszej przeszedł 11ad Lon 

Jyn'ęm hurag-anowy wicher, który wy
rządził wielkie szkody materjalne. W 
ciąg-u kilku minut cyklon zerwał szereg 
dachów. wybił w sklepach wielkie szy~ 
by wystawowe i przewrócił samocho
dy, . znajdujące się na ulicach miasta. 

. 
Pogrzeb mat i , Mikołaja II. 

Wyprowadze1tie zwłok carycy Marii Teodoroweł z tCo'Sctoła w 
w asyącie dwu pęnujących: duńskiego ki'~la Chrystiana X oraz 

· Haa1rnnę VU. 

Auto spadło w przepaść Nie ~ędzie drogich kamieni 
. Genua~ 24 października. Z8 15 }ft t · · 

Na wybrze:hu lig-urskiem w pobliżu I · • 
Chi a vari spadło auto z podróżnymi w .30 Za piętndcie lat wyczerpią się we Je$t to wprawdzie crlra enponują~a.. 
metrową przepaść. Dwie osoby pomo~ i wnętrzu ziemi .pokła.dy szlachetnych ka- jeżeli chodzi o szlachetne kamienie, :ile 
sły śmierć. trzy zostały strasznie pora- mieni: tak brzmi przepowiednia. · geqlogi z tych c~terdziestu ton trzydzieści już 
nlone. cmego irt..stytutu angielskiego. · wydóbyto i Mzlifowane. 

. A zatem, jeśli geologowie nie mylą W zi.emi pozostało 10 do 12 ton. Przy 

I Z głośnego procP.so 
kryminalnego w E sen. 

ADWOKAT.DR. PUSCHEN. 
obrońca oskarżonego o zamordowanie 
kolegi abiturjenta gimnazjalne~o Huss· 

mana w orocesie w t:sscn. 

" 

1
-----------.--, się w tym wypadłku, w r. 1943 ludzkie rę dzi.siejszem tempie eksploatacji pokła-

Przechodząc p1zez ubcę. . ce wydobędą z łona zi.emi ostatnie dia- dów oczekiwać należy kompletnego wy I 
rozejrzyj się uważnie, und.i· menty, szmaragdy, rubiny itd. cezrpania skarbów za lat 15. Oskarżony Karol Hussman (prerwsu Ł 

niesi kalectwa i śmierci. Uczeni Q-bliczyli, :le cały zapas dto- Dwie trzecie kamieni wydobytych prawej strony) w towarzvstwie 1;w~·ch 
_ ,,. · gicb k. a.mi. efłi w. łonie zie11;1i ;-- brane są ljuż znajduje się według ohlicz':_ó staty~ dwuch obrońców .w drodze na inicjsc.F 

.,. pod -uwagę tylko prawdz1w1e szla-chetne stycznych w rekach Amerykanow. przestępstwa. gdzie dokonana byfa w1-
karii1ett~ - wyin<JSił 40' ton. zja lokalna. 

Za wydawnictwo „Republiki" sp. g ogr. od~ow Wła.dysląw Polak. W drukami ..Re;: ~bliki Sp. z ogr. odi)„ Piotrkowska ~ i 64. Redaktor edoow Jan Gr<'>behi.iak. 




