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AF A .. ra S MBO KIEGO 
Szpieg ł lałszorz paszportów pseudo-lekarz i szpiegowski 

protektor na czele malwersantów bydgoskich. 
---1'01:-: --

Dziś w nocy aresztowano dyrektora łódzkie,- ('fasy Chorych - ROBOTNICY! ROBOTNIKÓW ., . DOBRO TYLKO W PIECZY Mt\MY! ... 

N d • ki k t l f j' ś· . . ROLR D Bil sft B ,.ROBOTNICZY" TAK MAGIstRAT asz g ans oresp. e eonu e. o wladczyl, że Jest chory I przerwał • re oM OBSKIEGO STALE GŁOSIŁ DLA REKLAMY: 
Jeden z głównych sprawców malwer czasowo urzędowanie, poczem jednak Nft BRUMU IiDl!1USKIM DZIŚ .lUi ZNAMY MAGISTRACKIE 

sacjł w BaBku Dyskontowym w Bydgo- powrócił do biura centrali kasy chorych lin n nil .1.- RZECZYWISTE TWE OBLICZE: 
szczy, aresztowany obecnie" Witoszyó- mieszczącej się w domu pr~y ul. Wól- Nasz gdański koresp. telefonuje: TYBYŚ NAWET ZDZIERAŁ G ... 
ski, był już od dłuższego czasu przed- czan'skJ'eJ' 225 '1 za'atwI'ał GNĘBIAC RZESZE ROBOTNICZ-;U ł Wiadomość o aresztowaniu dr. Sam-
miotem obserwacji 'gdańskiej policji, ja- sprawy bieżące. borskiego wywolafa tu olbrzymie wra- MW Mili ...... hMJJiW4iiP "kW-W""" 
ko stały bywalec kasyna w Sopotacb. 

Nazajutrz rano okolo godziny lO-ej żenie. 
Dochody lego wzbudzały stałe , pode)- do przewodniczącego zarządu kasy Dr. Samborski przed 'półtora rokiem 
rzenia. 

Jest on narodowości ruskiej, jako u- chorych m. Łodzi, p. Katużyńskiego za- pe!nil w Od~sku ~oważną i odpowie-
. i . S k al ż ł d · telefonował ktoś z miasta oświadczając dZlalną funkCJę komIsarza do spraw de-

czen g mnaz]um w ano u, n e a o ' h d I 
partU siczowców. Od 1920 r. zajmował iż dr. Samoorski wezwany do żony, wizowyc z ramienia rzą u po skiego. 
się w Gdańsku wydawaniem iatszy- która nagle i ciężko zaniemogla Ze stanowiska tego zostal on zwol-
wych paszportów; pozostawał pod za- wyjechał do Gdańska. niony na zasadzie art. 116 pragmatyki, 
rzutem szpiegostwa i miał wzbroniony bez podania motywów. 
wjazd do Polski. Dzięki jednak protek- Na pytaf.1ie kto mówi, informaTor 6w P. Samborski rozporządzał oIbrzy-
cji ·drugiego malwersanta, dyr. Sawie- odpowiedział: I mim wpływem w kolach miejscowej en 

"
Szokalski" d·' t' ó ś . kiego, śledztwo w jego sprawie zarzut ene]I, pozos aJąc r wnocze me w za-

ten w zagadkowy sposób zatuszowało. w odpowiedzi na pytanIe żytych stosunkach z byłym komisarzem 
Śledztwo, dotyczące trzeciego maI- kto :zacz polskim w Gdańsku - Plucińskim. 

wersanta kwestjonuje autentyczność ty ocHożyl słuchawkę. P. Samborski cieszył się oplnja. b. 
tulu doktora, jakim się oskarżony Sam- Kim był ów tajemniczy Szokalski, zdo'nego i uczciwego urzędnika, jednak 
borski legitymuje. informujący o wyjefdzie d-ra Sambor- pod koniec jego urzędowania na tem 

skiego do "ciężko chorej żony" _ stanowisku, wyszło na jaw, że niektóre 
banki, między inneml bank dyskonło-

nie zdołano ustalić. wy w Bydgoszczy, w którym wykry-

.. W związku z aresztowaniem 'd-ra to obecne nadużycia, były. przezeń u-
. Łódź, 11 sIerpl1I~ Samborskiego zarząd kasy przeprowa- przywilejowane. 

Aresztowame d-ra Samborsklego, dzi rewizję całokształtu Jego gospo
ay~ektora kasy chorych m. Łodzi, w darki. celem ustalenia czy nie zawiera- SPRZenlEWIBRZDłłD 7 Nlh-
ZWiązku z aferą w, Banku Dyskonto: la ona jakichkolwiek usterek, aczkol- lOMÓW Zł.OTYCH 
wym w Bydgoszczy wywołało w ŁodZI wiek wobec silnej kontroll zarządu ka- li II • 

zrozumiałą sensację sy poczynienie jakichkolwiek naduzyć Nasz bydgoski koresp. telefonuje: 

HRRlERR O .. RI\ SAMBOR .. 
BKIEGO. 

Kolejarz wpadł pod kolB 
lokomotywy 

i zosłał zmiażdżony. 
Łódź, 11 $iet'pnia. 

Na torze 'kolejowym Łut przy stacji 
Widzew wydanył 'się wczoraJ po po
łudniu straS/wy WWad.ek. 

2&.leŁni spinacz kolejowy J6zef Mar 
czak, znajdująey się na manewruiąceł 
na torze lokomotywie, wychy1iłsię, str' 
cił r6W'llowagę i spadając na ziemię, do 
~tał się pod parowóz. Koła tokomoty. 
wy zmiaJż.dżylły go. 

Do ofiary strasznego wypadku zaw .. 
zwano lekarza pogotowia, kt6ry po u
dzieleniu pierwSlZej pomocy pr.zewi6zł 
go rw 6'tanie beznardzieinym do szpiJtala 
p oznańsktch. 

_ • _ C: +~ ; 

Katastrofalne zde." 
• rzenle 

pociągu na stacji w Rydze 
zwłaszcza że aresztowany byt działa- na niekorzyść kasy jest Godz. 11 rano. Ze względu na toczą-
czem partyjnym N. P. R., protegowa- niemal wykluczone. ce się śledztwo, szczegóły sensacyjnej Ryga, 11 sierpnia. 
aym posłów poznańskich tej partji. afery trzymane są dotąd w tajemnicy. Zdarzyła się tu wielka katastrofa ko 

Hertza, Popiela i Ciszaka. , DR ~AMBQRSKI ZRr.SZTO Jednakże zdołano już ustalić, iż su- lejowa. Pociąg towarowy, wiozący wf. 
Aresztowany dr. Samborski liczy . ~IIII~ lIV· n r;li. A ma sprzeniewierzona przewyższa 7 mili g! el po'lski od grani~y wp~dt na innY

l
l>D-

tat 46. ""lon \II laDO,",'. ,. jonów złotyoh. CIąg · tow. na terenre staCJi Ryga. S,cut-
yv czasie wojny przeb~wal w -R?sii DR. SAl\łBORSKI ARESZTOWANY Ąfera ta nasuwa pewnego rodzaju ki zderzenia. były straszn.e. Oba pOCiągi 

g~Zle by~ cz}nn~m członkiem organ;za-, ZOSTAŁ W ŁODZI UBIEGLE NOC analogję do afery dyr. banku polskiego zostały rozbite QOsz~zętme. 6 wa~onów 
ClI polskiCh centrowych. J Y w Częstochowie, Zawadzkiego, gdyż tu załadowanych polskIm węglem spIętrzy 

Przez pewien czas byt jednym z kiel O GODZ. l-ej PRZEZ ŁÓDZKĄ PO- również działania na szkodę bauku do- fo się jeden na drugim, rozbijając się w 
fowników grupy Lednickiego, 'p0c~em LICJĘ Z POLECENIA PROKURA- konano przez dyskontowanie fikcyj- drzazgi. Obslu~~ k~lejowa, z~ąż~~a w 
pracował w nawdowy:;h organizacJach TORJI BYDGOSKIEJ. nych i niezabezpieczonych weksli. czas wyskoczyc l umknęła smIerCI. 
~obotniczych ~*fiM!!3ik!lI&lm.""W.i~§5iM!iii§)""'M.1it&!i!&lilE.l3i4li!!Dlli ił4!SMiłI'~-,. 

na terenie Moskwy. . . , 

W roku 1919 dr. Samborski objął w S· ' 
Łodzi stanowisko kierownika komisą.- ensacYjny zwrot w sprawie zabójcy 1-1. Linde~o. 
rjatu, Ministerstwo Aprowizacji, który :0'1-1 --

r~~:':!~~;~~~~~~~tr:~fnl~::~ Iflmielew~ki ~li~łał W imienin tainei or~animii. 
Ostatnio przed obJęciem stanowiska 

Clyrektora kasy chorych m. Łodzi dr. Z Warszawy donoszą nam:' '- Niech paru będzie sPoKoj:1a, orga-
Samborski pozostawał na stanowIsku W kolach wojskowo- sądowych nie n!2.acja o pani nie zapomni. 

Dolar w Łodzi. 
W dni-q dzisiejszym przed południem 

na rynku pieni~nym w Łodzi W obro
tach prywatnych kurs dolara wynosił 
9.09 w zaofiarowa.niu i '9.08 w płaceniu. 
Tendencja utrzymana. Maierjału dosta
teczna ilość. 

Bank ~ olski pładł ~ dolary 1'0' kW" 
sie 8.98. 

dyrektora ~a,lą ~ensację budzą n0v.:e szczegóły. Drugi ciekawy bardz,:.l i świeża wv-
polskieJ izb h dlo • Od' k UJawnIone w głośnej sprawie Trzmielew kryty Jl1cydent w tej sprawie. jest histo PIERWSZA PRZEDGIEŁD.A: WARSl, 

y an we) w ans u. ski ego w przededniu nOwego terminu w rja za świadkiem. Mian:Jwicie: Londyn 44.09 
Na terenie Łodzi dr. Samborski był Sądz;e Najwyższym. 'Jednym ze świadków w J instancji Szwajcarja 175.38 

czynnym działaczem partyjnym jak Mimo, że T. na przewodzie sądowym by!a pani Oroszowa. Nowy York 9.05 
sam twierdził, zamierzał I , :l!stan~ji nie chciał siel?ie s?mego sal- Na zeznaniu jej i innego świadka sąd Paryri 26.04 

kandydować do Sejmu. v.:~wa.ć lwsztcm d~konsIPlra~Jl s:vy~h t~- ustalit pr.emedyt.ację czynu zbrodn:czc- DRUGA PRZEDGIEI:D A, ' WARSZ. 
W dzi ń . w CLrz:y szy, obeCnIe o.{azuJe SIę, ze r. :.ro TrzmlelewskleR'O !J ~ 

. e przymu~owego Wyjazdu z nie działał z wic.:.snego zapo':7ątkmvan;a ,. '. Dolar w obroiach p.rywatnych 9t08 
ŁodZI dr. SamborskI urzędował nor- I~cz z nakazu taj,nej orR:!'!iza:;jj podofi- OOfcm.e w~szło na law: ze Oroszo-
malnie. cetskiej. że do Trzmielewsl(e~0 PO jego wa dotknIęta. ]e~t zboczemem ~m,:,sto

Nagle okolo godzin v 8-ej po otrz3'- 1 ~a~re_szt.~wal1iu .ud.osit s;ę byt do. żony ' wem na tle JJ;e.mactwa ( .. ParanOlca ). 
maniu l Jeg~ Ja]us osob~l1<: l p~ rOZl11ow!enm Się] Okolicznoscl te mog.l posłużyć na no 

jakiegoś Ust.,. /. nią \\' SD~a~~łle zabójstwa, na oclchoa- wym przewodzie s4dowi w instanCji Są 
nem rzucJ! .;e.l stowa; du Najwyższego do wznowienia sprawy. 

PRZEDGIELDA GDAŃS~ 
Złoty 56.95 
Dolar 5.14 i pół 
Warszawa 56.70 
Przekaz: na Warszawę 9.07 do ~.()8 



Skandal sądowy l 
\V iemczech. 

-- .-

SęDZIA PRUSKI OSI!AłłlA 
MORDERCę, 

jako swego stronnika 
politycznego. 

Od szeregu miesięcy przepełnione są 
pisma niemieckie alarmujCl,cymi artyku
łami o zagadkowym mordzie w Magde
burgu. 

Sprawa przedstawia się jak następu
ie: W dniu 10 czerwca ubiegłego roku, 
zniknął bez śladu agent podróżny Hel
ling. Początkowo nie zwrócono wogÓ
le na to uwagi, władze policyjne nie 
1roszczyły się o tajemniczą historję. 

Na wiosnę aresztowano wprawdzie 
niejakiego Schrodera, znanego deutsch
Dacjonała, który chciał zrealizować siał 
szowane czeki i książeczkę czekową 
Hellinga i zastawił dwa zegarki zagi
nionego, ale - i ta rzecz zaczyna na
bierać specjalnego posmaku skandalu 
sądowego: - niemiecko-narodowy ko
misarz Thylessen i sędzia śledczy, rów 
nież znany "deutschnational" - Kolling 
- wierzy wszelkim kłamstwom Schro
cera, wierzą, że jest to jedynie fałszerz 
dokumentów i defraudant, ani im w gło 

F X P 1!J' F <:: c: W T P C 7 n fł ~ V. 

Cenne odkrYCIe archeologIczne. 

;wie myśl nie powstanie, że on jest mor- W Woodcliester tw Angljl), znalezIono wspaniałe mltzałld z czas"()w rzymskich. PodaJemy w podobłźnk fofogra 
oercą, chociaż było to jasne nawet dla Ucznei jeden z najpiękniejszych fragmentów, przedstawiający korowód zwierząt. 
dziecka od chwili zwłaszcza, gdy w je- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_!!!!!!!,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!M!!5ii!#!!'~2!!!!!!!!!!!! 
go piwniCY znaleziono zwłoki Hellinga. 

Aresztowano zato na prawo I lewo K • I · t· 
:wszystkich tych, na których rzucił po- '0 m - I g a n t 
oejrzenie niemiecki polityk nacjonalisty • 
czny SchrOder. Aresztowano nieposzla-
kowanego, lecz znienawidzonego przez 70-latnł inżynlar wiadBński budula W I\mBrycB największy most świata. 
mordercę przełożonego jego - dyrek- :0::---

lora Haase, utrzymującego i to był głó- B d · t' d 6 h·· h k ' · 250 ' k· d 
,wny moment obciążający w oczacb mo ę ZJe on s ac na w eWlezac wyso osel metro w az a, 
narcblsty sędziego - stosunkl ze stron-
ulcłwaml lewłcowemL - Przed pól wiekiem przybyt do Amel że rząd nie pozwolił żadnymi filarami \ zwraca nań uwagę i ujęty energją mto-

ryki młodziutki Inżynier w poszukiwa- tamować ruchu nawigacyjnego na rze- dzieńca, bierze go do swego biura: po 
Dzienniki wolnomyślne zajęły się niu pracy. której znaleźć nie mógł w ce, a następnie dlatego, że specyficzne dwóch miesiącach Lindenthal zostaje je 

t>jerwsze tajemniczą aferą. Poczęły po- swem rodzinnem mieście Wiedniu. Na- właściwości terenu ... uniemożliwiają bu go zastępcą l poczyna obliczać żelazny 
deJrzewać :władze śledcze wręcz o - zywał się Lindenthal. ł dowę filarów. W rzeczy samej skaliste szkielet kopuły gmachu, którego funda 
tuszowaĄłe sprawy, o oczywistą chęć Dziś Jest on bogatym człowiekiem dno rzeki, na któremby mogły dopiero menta niedawno własnoręcznie kopal. 
ratowania swego partyjnika, broniły I ... królem mostów. Specjalnością jego fundamenta filarów spocząć, znajdują Robota, którą mu dano - owe obU
zaś i mordercę i jego patrona-sędziego bowiem stało się budowanie tych ostat się o całe 100 metrów pod powierzchnią czenie kopuły - trwać miała, jak przy .. 
Rclekle pisma prawicowe. nich. I jako przystoi królowi mostów, wody I pokryte jest tak grubą warstwą puszczano, 3 miesiące. Llndenthal wy. 

M'ładze kryminalne z BerUna, poczę Jemu też przypadło w udziale budowa- mulu I plasku, iż czyni budowanie nle- kończył ją ku powszechnemu osłupieniu 
ty na własną rękę, na przekór czyniące nie największego mostu na świecie po- możliwie kłopotliwem i nad wyraz kosz w niespełna miesiąc! Drugą jego rekor-
mu Im wszelkie możliwe utrudnienia I przez lIudson-River w N. Yorku. townem - kosztowniejszem nawet ni- dową pracą było przesunięcie 547 kilo-
szykany sędziemu śledczemu K6llingo- źli owo projektowane gigantyczne t y- metrów toru koleJ'owego z szerokiego Most ten jest, a raczej będzie arcy-
;wi - badania. Stwierdzono, że kule, siąc-metrowe rozpięcie. na normalny, co uskutecznił w naturze dziełem genjuszu p. Llndenthala - bę-
znalezione w czaszce Helllnga pocho- dzie, gdyż do budowy dopiero się ma Dwie olbrzymie wieże dźwigać bę- w ciągu ••• 9-ciu godzin! 
ozą z rewolweru SchrOdera i t. p. Sieć przystąpić. Plany mostu wykończone dą ciężar mostu. Mieć będą każda 250 Po tych sukcesach, kadera dalsza 
ijowodów poczęła się coraz oczywiściej zresztą już były temu lat kilkanaście, metrów wysokości, czyli, że będą tylko była mu zapewniona. Wyspecjalizował 
ttaclskać koło szyi mordercy. lecz wydawały się podówczas nawet zaledwie o 50 m. niższe od wieży Eifel. się, jakeśmy to mówili, w budowle mo-

iro też dopiero władze berlińskie po dla amerykanów przedsięwzięciem tak Ich budowa pochlonie 70.000 tonn stali, stów i niernasz bodaj żadnego wi7ksz~ 
tzęły śledzić narzeczoną Schrodera, z technicznie śmiałem, a finansowo tak ry co staje się łatwo zrozumiałem, gdy po go mostu w Stanach, któryby m~ był 
którą przez cały czas bez kontroli zykownem, że długo wahano się czy wiemy, że bę,dą musiały wytrzymać dziełem P: Lindenthala l.ub przyn~Jmniej 
władz więziennych, korespondował i przystąpić do wykonania. Dziś wszy- naprężenie lancuch6w mostowych, wa- w budOWle którego udZIału by me brat. 
wreszcie aresztowały ją. scy tego wahania żałują, bo most-ol- żących 260.000 tonn. Największy dotąd istniejący most 

Zeznała ona, że SchrOder zamordo- brzym, który podówczas miał koszto- Sam most będzie mial dwa piętra: łaftcuchowy na świecie - Hellgate-
wal dwoma strzalami z browninga ce- wać 160 milionów dolarów, obecnie ko górne, przeznaczone dla ruchu autom 0- Bridge - jest też jego dziełem. 
lem obrabowania ofiary. Strzały słysza sztować będzie 600. Niemniej budowa bilowego, posiądzie jezdnię szerokości Poza robotami czysto technicznemi. 
la, bo była na dole w ogrodzie willi, wi jego Jest zdecydowaną i trwać ma 5 lat. 47 metrów, po dolnem przebiegnie 12 zajmował się też wielu sprawami eko-
działa' też ' krew na dywanie i krawatce Most olbrzym mieć będzie długości Hnji kolejowych. Pod względem este- nomiczno-socjalnemi,. które i w. ~mery-
'larzeczonego. dwa kilometry _ przestrzeń dzieląca N. tycznym, most jest prześliczny. Stalo- ce dużo kłopotu ludzlOm sprawI~lą. Ob-

KonfrontaCja jej z mordercą zmusi- York od przeciwległego brzegu Hud- wy szkielet wież jest obmurowany po- dzarzony jasnym, krytyczny~ l zr6w
ta tego ostatniego do złożenia zeznania. son-River _ i będzie jedynym mostem tężnemi bryłami kamiennemi. Mostowe noważonym umysłem, napIsał na ten 

Tym sposobem uniknięto potworne-\ poprzez tą kolosalną rzekę, pod którą łańcuchy, idące od SZC~ytu. tych wieżyc temat kilka cennych prac~ z których 
go mordu sądowego" J'ak mówią Niem coprawda istnieje już kilka tuneli kole- śmiałym rzutem spadają mby festony. jedna wydana pod pseudonu:nem "Eco-

" , . ' . " • t k 'I mogłaby cy, uniknięto naprzekór wladzom sądo- jowych, lecz nad którą nikt nie śmiał Tyle o mOŚCIe-olbrzymie. nomICUS , z mema1ą orzysc ą 
wym pruskim, które ze względów poli- dotąd połączenia żadnego przerzucić. A teraz parę słów o "królu mostów" być i w Polsce przeczytana. . . 
tycznych kryły właściwego mordercę, A stalo się ono koniecznem z powodu _ dziś 70-letnim p. Lindenthal. Po ukoń Takiemi oto są most-olbrzym I lego 
zrzucając winę na ludzi, których jedy- wzmożonego ruchu automobilowego, czeniu studjów we Wiedniu 23-letni pod twórca, król mostów. 
nem przewinieniem była przynależność który ' wymaga nowych drÓg i nowych 6wczas inżynier 'wyjeż'dia w 1876 r. do oc:AXJ(XXXXX)9t,~~.~~ 
do znienawidzonego stronnictwa polity dla siebie UJŚĆ. Ameryki, myśląc, że tam przy wielkiej 
cznego. 'Atoli nie długość mostu stanowić ma wystawie w filadelfji zrobi karjerę. -

Afera magdeburska rzuca jaskrawe jego sensację. Sensacyjnem jest dopiero Spotyka go srogi zawód: przepełnienie 
światlo na stosunki, panujące w "pań- rozpięcie jego arkad: największą z nich wszędzie i inżynierów nikt nie potrze
stwie bojaźni bożej". ~eśli prawdą jest będzie środkowa, gdzie rozpięcie liczyć buje. Nie mając za co już wrócić do kra 
starożytna maksyma, że iustitia runda- będzie cały jeden kilome"tr. To szalone ju - bierze się do pracy jako prosty mu 
mentum regnorum - natenczas - źle rozpięcie okazało się nieodzownem dla rarz i wkrótce staje się najlepszym pra
~ię dzieje w państwie pruskiem... dwóch przyczyn: po pierwsze dlatego, ,cownikiem. ' Na.czelny kierownik robót 



- Dlaczego pańska żona nosI na so
bIe wszystkie lcosztowności?_ 

- A co ja mam robić? Jeżeli zosta
wię w domu, to mogą ukraść, a z moją 
Rózią, to Ich napewno nikt nie ukradnie. 

= • A 

Koszulski 
Girls. 

E x p P F c: ~ W r F C 7 n ~ 1\1 V. 

Pi~ciozłotówki pO 2 zł. 50 gr. 
--:0:---

Na tropie fabryki fałszywych banknotów 
pięciozłotowych. 

---:0:---

Dwaj fałszerze pieniędzy w potrzasku. 
Łódź, 11 sierpnia. 

P. Aron Turczyński, będąc przypad
kiem w cukierni "Bristol" przy ulicy 
Piotrkowskiej 30, zauważył, iż jakiś je
gomość przeprowadza w tym lokalu po 
dejrzane tranzakcje walutowe. 

Osobnik ten sprzedawał gościom re 
stauracyjnym pięciozłotówki po 3 złote . 

Turczyński domyślając się, iż pusz
cza on w obieg falsyfikaty, wszczął z 
nim rozmowę, udając, iż zamierza rów
nież kupić większy zapas "tanich pie
niędzy". 

"Przedsiębiorca" wyraził gotowość 
sprzedaży nieograniczonei ilości bank .. 
notów. 

- Zobaczymy się w tym lokalu kie
dy indziej, gdyż nie mam "na składzie" 
dzisiaj większych zapasów - oświad
czył. - Wyznaczyli więc sobie spotka
nie. 

W międzyczasie Turczyński porozu
mial się z niejakim Chasklem Chabe
rem. 

Turczyński i Chaber postanowili za - Jeżeli pan jest poważniejszym kh 
bawić się w detektywów i, udając po- jentem, w takim razie trzeba będzie dla 
średników, mieli wyśledzić gniazdo fał- pana zrobić zamówienie w Warszawie, 
szerzy banknotów. Tam jest nasza fabryka. 

Chaber zawiadomił o wszystkiem Chaber zaproponował "dostawcom44 

również urząd śledczy. iż ud.adzą się z nimi do Warszawy. 
Z "przedsiębiorcą" spotkali się o u- gdyż zależy im na szybkiem przepro

mówionej godzinie. Osobnik ten zapo- wadzeniu tranzakcli. 
znał ich z niejakim Lejbem Bornsztaj- "Waluciarze" zgodzili się na tę pro· 
nem. pozycję. 

- To jest mój dostawca banknotów O przebiegu rozmowy Chaber i Tur-
- zarekomendował go. czyński zawiadomili władze śledcze. 

"Dostawca" oświadczył jednak iż za Gdy dwaj "detektywi" wyjechali 
pas pięciozłotówek wyczerpał mu się i wraz z fałszerzami banknotów do War
może chwilowo dostarczyć tylko 12 szawy • tym samym pociągiem wyru
sztuk. szył również komisarz Domański wraz 

Po kilku dniach w bramie domu przy 
ulicy Narutowicza 22, wręczył on rze
czywiście Turczyńskiemu i Chaberowi 
12 pięciozłotówek, które sprzedał "po 
kursie" 2 zł. 50 gr. za sztukę. 

- To mi nie wystarcza - zauważył 
Turczyński. 

"Dostawca" zamyślił się przez chwilę 

z dwoma agentami. 
Wycieczka do Warszawy nie przy

niosła jednak pozytywnych rezultatów. 
Nazajutrz po przyjeździe, zgłosili się 

fałszerze do Chabera i Turczyńskiego, 
oświadczając im, iż fabrykę śledzi po
licja i wobec tego nie mogą zebrać po
trzebnego materjału. 

Zaznaczyli jednak, iż w najbliższych 
dniach udzielą definitywnej odpowiedzI. 

w własnego 
ugodziła oszczercę nożem w plecy, 
obronie honoru 

Zgłosili się już następnego dnia. 
Tym razem oczekiwała na nich pr6ct 

Chabera i Turczyńskiego, również i po 
1:cja. 

"Dostawców" aresztowano. 
Byll to Lejb Bornsztajn i Józef Małe 
W sprawie afery tej, zakrojonej na 

by w ten sposób zwolnić siebie z podejrzeń zdrady i wrócić 
do narzeczonego. 

Ł6di, 11 sierpnia. Genia wyjechała, dając przedtem na Pan W. począł jej czynić wyrzuty i 
W jednym z dom6w przy ulicy Ale- rzeczonemu solenne przyrzeczenie, IŻe wyjawił swe postanowienie zerwania 

bandrowskiej mie.szRa przy rodzinie 22 pozostanie mu wierną nawet w Londy- wszelkich stosqnków. 
letni Leon .w., syn dość zamożnych ro- nie. Gienia na wieść o tem ~emdlała i tej 
cmcaw. Po odejściu pociągu koledzy Gieni samej nocy 

Przed niedawnym czasem młodzieniec ł ~b1i!y1i ~ię d? opu~zozo~ego młodzieńca chciała się otruć, 
ów zakochał się 1 ,PoczęlI .~obIe kpIĆ z D1:.g0. Je~en z lecz dzięki szybkiej pomocy domown1-
w młodeJ, powabnej tS.letniej Gien.i M. 1Il1'ch, .M()jzesz G., nachyM mu SIę do k6w udało się ją uratować od śmierci. 
'-I.ó d "ł . ó' ucha 1 szepnął: p dr 'G 'l 
&I, ra o wzaJenlnl a mu SIę r wnle! go . .. . O wyz owem.u enia postanoWl' a 
fą>cem uczuciem miłości. - Zdradzę CI t.aJemmcę ... TWOJa na wyświetli.ć tę sprawę d zawezwała do 

. .. rzeczona przed wYlaroem ' b" MłodzI Ule napotkaliby żadnych prze •• • SIe Ie narzeczonego oraz oszczercę. 
szkód w okresie swego narzeczeństwa, była w mlesz~lu .J.ednego z mych Obydwaj przybyli o umówJonej ~ 
gdyby nie zatarasowały im drogę do przy)aCloł... rze. 
s.zozęścia platki, kursujące w dzielnicy G. podał mu imię i nazwisko konku- Gdy oszczerca w obecności narzec~ 
.tar omiejski ej. renta. nego powtórzył tę samą kalumnję, Gie-

Nie było to bowiem tajemnicą,:te Pan W. zacisnął pięści i nic lilie od- nia 
młoda dziewczyna rzekł. wyciągnęła błyskawicznym ruchem nóż 
prowadziła bardzo leklrornyślny żywot po na:zeczonej prz~stał pisa~, zry-' i ugodziła oszczercę w plecy. 
. . ł . ,. od· waJąc 'Z mą w ten sposob wszelkIe sto- Powstał alarm. Policja Spisała proto-
1 naW1ązywa a znaJomOSCl z P eJrzany sunki kóŁ. 
mi osobnikami, stałymi' oywalcami me- :. .. . Ofiarę zemsty przewieziono do szpi-
lin tLłodziejskic'h, gdzie zbierały się naj- Gi~la zamepokoJoua brakIem wia- tala. 
większe szumowiny miejskie. domoscl od n.arzeczonego. W najblższym czasie Gienia zasiądziie 

Gdy pan W. dowiedział się o tem, po. . uCIekła od .wuJka na atwie oskarżonych. 
czął namawiać narzuconą, ażeby ,zmie- 1 pr,zYlechała do ŁodZI. -ab-

~h~~Yk~i~a,~~wFu~a_~~~~~~~,~~~~~.~'~~~~~~±~W~~~'~.~~_~~'~.~ffl~~~~~* 
nym razie -
będlz.ie musiał zerwać z nią wszelkie 

stosunki. Pożar 
, 

we WSI pod Sieradzem. 
---:0""--

większą skalę, policja prowadzi energi
czne śledztwo w Warszawie i w ŁodzL 

• 

Komornik wyeksmito
wał biedną wdowę 

a grupka Jej znaJomych wprowa. 
dziła ją z powrotem do mieszka

nia. 

Łódt. 11 sieronia. 
Plorentyna 'Janowska, wdowa, (Pa

bryczna 5) w dniu wcwrajszym została 
wyeksmit.owana z swego mieszkania. 

Po przeprowadzeniu czynności urzę 
dowych komornik zmknąl mieszkanie i 
oddaHł się. 

Meble pani 'Janowskiej pozostały na 
podwórz.u . . 

Eksmisja biednej wdowy odbita się 
głośnem echem wśród mieszkańców 
pobliskich kamienic, którzy oburzali się 
na postępowanie właściciela domu. 

I oto po odejściu komornika grupka 
mężczyzn 'Postanowiła p. Janowską 
wprowadzić z 'Powrotem do mieszka
nia. 

Otworzyli drzwi jej mieszkania, po· 
czem wszystkie meble, ..znajdujące się 
na podwórzu przenieśli na górę. 

O powyższem dowiedzi.aty się jed· 
nak władze policyjne, które zajęły się 
tą s.prawą. 
M •• ~",,""""~"mEa"lI 

Wkrótce udało mu się skłonić na
neczoną do porzucenia niesJtosownych 
znaiomości i między narzeczonymi zno
wu zapanowała zgoda. 

Przed kilku miesiącami Gienia otrzy 
tnała 

Kierownik akcji ratunkowej ciężko poparzony.-Stra- lIe·kilometrów dziennie 
list od wujka z Londynu, 

w którym donos'Zono jej, że może uzy
skać świetną posadę, wobec czego mUld 
natychmiast!; p1"zyjechać. 

Pan W. nie chciał początkowo sły
szeć o wyjeździe narzeczonej, ale wkoń 
cu musiał się pogodzić z tą myślą. 

Wziął od rodziców pieniądze i po
krył koszta podróży nar,zeczonej do Lon 
dynu. 

Pożegnanie na dworou odbyło się nie 
DWykle uroczyście. Wszyscy prawie 
złodzieje ze starego miasta przybyli na 

dworzec, 
by pożegnać byłą swą przyjaciółkę. Po
licja musiała zwiększyć czujność, by nie 
d opuśdć do pr.zykrych niespodzianek 
wśród z2romaclzonej na dworcu publicz
ności. 

ty wynoszą 45 tysięcy złotych. przebiega listonosz. 
ss d Chłopi wynosili SWÓJ' ruchomy doby Dyrekcja poczt w Berlinie sponzą-

,era z, 11 sierpnia. clziła statystykę w celu wyjaśnieą.ia, ia-
We wsi Chojóv., znajdującej się w tek na pobliskie pola, gdzie także wy- ką drogę dzienną odbywa przeciętnie 

pobliżu Sieradza, " rybuchl wczoraj 01- prowadzono i bydło. listonosz. 
brzymi pożar. Po kilkQgodzinnej walce z rozszala- Zestawienia wykazały, że poczta ob 

tym żywiołem, pożar zdołano wreszcie sługuje 110,000 domów, w których mie· 
Powstał on z niewyjaśnionej dotych umiejscowić. ści się 1,300,000 mies·zkań. 

czas przyczyny w gospodarstwie Otto- Do mies'zkań tych prowadzi 480,000 
na Werbholca i wobec sprzyjającego Doszczętnie spłonęły zabudowania klaiek schodowych - oczywiście o róż 

należące do gospodarzy: Werbholca, neJ' ilości s1opni, od 5-16-tu. Dla obsłu 
wiatru rozszerzył się z gwałtowną E 1 K k T , . mi ji oms iej, omasza tIelenowskie żenia mieszkańców, poczta zatrudnia 
szybkosclą. go i Szymona Wieczorka. Szymon Wie- 4900 listtonoSlzy. 

'vV akcji ratowniczej przyjęła udział czorek, który podczas pożaru kierował . Robią oni dzi~n'D.ie 14,000 kilometTów 
cała wieś. Mimo to, jednak ogniste ję- J akcją ratowniczą, uległ poparzeniu i w l wchod,.zą. na. 385,000 'klatek schodo-

k' d tł' d" h b d t· "k' t " d wych. Kazdv hstonosz, który czteTo-
zy ,1 ?rze os, a -: SIę ~ mnyc za u ?- s a~Ie CIęZ I~ zosta1 prZeWIeZIOny o krotnie roz~osi Hsty, robi więc razem 
wan l w krotklm czaSIe nad całą WSIą szpItala do SIeradza. 111 klm. dziennie. RoC'znie zaś, po odlicze 
rozgorzata krwawa łuna. Wśród miesz Jak obliczono, straty wynoszą prze- niu niedzi~'1 i świąt wytpada na jedne·go 
kańców powstata panika. szło 45 tysięcy złotych. listonosza 3,460 kw. dro.!!i. 
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- Przepraszam pana, czy to Jest 
'winina?. 

- Zależy z którego końca widelca 
~an myśli ••• 

4 HM gIM 

D'aczego urzędnicy szy
kanują interesantów. 

Pan; t.:t.\cYl'la nIe wyjechała 'A' ł~'m 
roku n ł >'w ;~ś. Brak got:1v:k!. ·Cict.kie 
czasy. K .. yz;rs , 

Cała w n<l spaaa tltzywlśc!e r.a )j~ea 
ne~o meia~ 

- Patrz. Henryku, pani Schwein
Wurpowa wyjechała do Krynicy, Gełb· 
tuchowa na Czarniecką Górę, Ponia
towska do Zakopanego, Bubenznache
rowa do Szczawnicy. Kafenmanowa do 
Truskawca. Małysprzętowa do Ciecho
l!i'nka. aja muszę ~nić. cierpieć. pokuto
wać. gryźć się, wegetować l siedzieć w 
Łodzi.. No?,. 

'- Ależ, kochanie - oponuje mąf -
rozumiesz. takie czasy .. wiesz przecie! .. 

- Dla wszystkich są czasy .. Ponia
towska ma inne czasy? .. Malysprętowa 
ma inne czasy? ... Bubenmacherowa ma 
inne czasy?.. WSZyscy mo~ą sobie ·po 
zwolić. a ja nie; ... 

-- Owszem. ty te! sobie motesz po-
~wolić .. 

- Na co? .. 
- Usiąść gdzIeś w parku i wdycha'ć 

~wieie powietrze ... 
....... Tak' ... To jest tycie!.. To Jest to

na kupca. któty mI w Łodzi największy 
skład manufaktury! ... To jest los! ... To 
lest 'Drzyiemt'.(.x~l ... 

Krzyki. 'A wantura. Rwetes. "ar

:::s 

s " syn w nad • ojcem. WIOSą 
--- .. :o;~ 

"Tatuś zabił mamusię!"-zaalarmowała sąsia
dó\v 6-1einia Mat}1sial{óvJna. 

• :0:'--

"Olnyłka" dzie\vczynki zakończyła S!ę trag~cznie dla starego 
alkoholika. 

Pabianice, 11 sierpnia. 
Aczkolwiek mieli Matysiakowie ze 

sobą aż siedmioro dzieci, nie żyli jed
nak szczęśliwie l zgodr.ie. Powód do 
częstych niesnasek 1 kłótni dawał Wa· 
lent y MatYSiak, nałogowy pijak i awan
turnik. 

gra wyżywić. Wówczas to między mał
żonkami powstawały kłótnie i bójki. 
Przerażone dzieci ze zgrozą patrzaty, 
jak pijany ojciec bit matkę, wymyślając 
jej jedne;cz€;Śnic rynsztokowymi wyra-
zami. 

Pl)nieważ pracował on w fabryce w II Masz
l 

masz, pI;anlCOJ" 
mieście, skąd w sobotę wieczorem po· 
wracał do domu bezprzytomny z pijań- Aż raz Matysiakowa przemogła swą 
stwa, dla biednej Matysiakowej niedzie- obawę przed mężem i na uderzenia od
Ia - ów dzień spokoju i wytchnienia po powiedziara również razami. I okazało 
pracy. był dniem pijackich awantur. się, że pijanica zrujnowany przez alko-

Wyspawszy się, Matysiak od same- hol fizycznie, nie dorównał silami swo
go rana w gronie zawsze chętnych do jej małżonce. Wkrótce leżał pokonany 
pohulania za cudze pieniądze sąsiadów, na ziemi, a Matysiakowa tryumfalnie 
zalewał się alkoholem. Gdy całą tygod- siedząc na głowie, daremnie szamoczą
niówkę już utopił w wódce, od żony cego się męża, drewnianym trepem tłu· 
swej na dalsze pijaństwo żądał pienię- kła go poniżej krzyża, zadyszana woła· 
dzy. A skąd je miała wziąć obarczona jąc: - A masz, a masz, pijanico! - Od 
7·giem dzieci kobieta, skoro z 3-morgo., tej pory, pamiętając otrzymane razy, 
wego gospodarstwa z ledwością je mo- nie brat się, już' do bicia swej żony. 

Jutro, dn. 12 sierpnia, otwarta zostanie 

Wy~tawa Rolni[IO· ~rl~my~łowa W [1~~tO[h~wi~. 
Pragnąc zaakcentować gospodarcze znaczenie Wystawy 

"Republika" wydaje jutro 

A 

zawierający szereg artykułów, POśw\ęconych tej sprawie. 
Numer wystawy kolportowany będzne specjalnie 

wśród zwiedzających Wystawę w Częstochowiet oraz rozesłany 
do większych firm handlowych w całej Polsce i za
granicą· 

Ogłoszenia do specjaluego numeru wystawowego przyj· 
muje jeszcze Administracja • Republiki" w dniu dzisiejszym do 

dz. 1 wiecz. 

Michalak jechał do.~. Rygi 

Ale pić wódki nie przestal, a gdy obu 
!Zona tern Matysiakowa 'VI perswazji 
swej od czasu do czasu uciekała się do 
drewnianego trepa, zagroził żonie, te ją 
przy pierwszej okazji zabije. 

Odtąd Ciągle żyla pod strachem. Ze 
strach ów nie był pozbawiony racji, 
świadczą fakty kilkakrotnego pobicia 
jej przez męża we śnie. Raz nawet na 
śpiącą rzucił się z siekierą. Wówczas 
zbrodni przeszkodził syn Matysiaka, 
który akurat wszedł do mieszkania 

Pod wplVWBm wódki. 
Ubiegłej niedzieli do jednego z sąsia 

dów przybiegła z płaczem 6-letnia cór
ka MatYSiaków, wolając, że tatuś zabił 
mamusię. Dnia tego u MatYSiaków od 
samego rana trwała libacja. W libaCji 
wyjątkowo i Matysiakowa przyjmowa. 
la udział. 

Po obiedzie gOście i dzieci Matysia. 
ków opuścili mieszkanie, a małżonko
wie pozostali sami. Tu między nimi do
szlo do kłótni, podczas której Matysia· 
kowa skutkiem złości i działania alko
holu, dostała sercowego ataku. Mąż, 
zorjentowawszy się w sytuacji, wyniósł . 

ją z dusznej izby dO stodOły. Ten mo
ment zaobserwowała 6-cio letnia córka 
Matysiaków, która wiedziała o groź
bach śmierci, rzucanych przez ojca pod 
adresem matki. 

Qdy więc ujrzata rtleprz)'tcIj1ą mat 
ke, niesioną. na rękach . przez Olca, my
śląc, że ten ją zabit, zaalarmowała są
siadów. Sąsiedzi, znając niezgod"e po
życie Matysiaków, uwierzyli słowom 
dziewczynki l o wypadku pOWiadomili 
doroslycn synów Matysiaka: WładysIa 
wa, Józefa i Jana, będącyh na zabawie 
we wsi. Ci na okropną. wiadomośĆ mo
mentalnie pobiegli do domu. 

tnider. _ ale po drodze , zatrzymano go wraz z towarzyszami 

Tu na klepiSku, w stodole Ujrzeli mat 
kę, leżąca, bez życia. Przerażeni tym 
strasznym widokiem, w przeświadcze
niu, że ojciec jest istotnie sprawcą nie
szczęścia, miotani gniewem, poczęli go 
szukać. Znaleźli ojca śpiącego spokojnie 
w mieszkaniu. Pa.n Henryk llcfeka z (iomu l peCłzl ... W kryminale. 

Bo biura. IJ est zdenerwowany l oczy
w1:;cie cały swój gorzki tal wylewa 

na biednego buchaltera. 
- Par. dziś znowu nIegolony? .. Pan 

znpomina, że .tu przychodzt klijentela ... 
Może przyjść komlsh dla sprawdzeni~ 
porządku i R'dzie pan scnowa swoją nie 
Roloną twarz? ... co pan myśli. że ja bę
C~ za pana karę płacU? ... Ja ciężko pra 
cuję. żeby zarobić na utrzymanie. a pan 
co?.. Co pan robi?.. Nic!... Dosłow
nie. literalnie nic!... Daję panu wymó
wienie!.. \Vezme buchaltera bez zaro· 
stu. rozumie pan? .. 

Ł6dź, 11 sierpnia. rachunek wynosił znaczną SUfl1ę. Po nie- Widząc Matysiaka, domniemanego 
Edmund Jakobs, Teodor Chojnacki, waż "goście" przyzwyczajeni byli zara- mordercę, z wściekłością rzucili się na 

Franciszek i Sylwester .Michalak byli biać na pobycie w kawiarni, a nie płacić śpiącego, a wywlókłszY go z mieszka
mistrzami w swoim "fa<:hu" i cieszyli się z własnej kieszeI!li, więc i w tym wypad 
wielkiem powodzeniem w &sferach "doli- k,u postanowili wybrnąć jakoś z sytua- nia na podwórze zagrody, poczęli bić 
niarzy". cjL deskami powyrywaneDli Z płotu. parem 

Pomysły ich w~ud'zały podziw u naj W kawiarni było ;ednak sporo ludzi Matysiak błagał ich o litość, daremnie 
wytrawniejszych fa<:howc6w. i wobec tego trudno było cośkolwiek wzywał pomocy. Zanim zaalarmowani 

Szczególnie za'Słynęli !Ze swego wy· "zwędzić". Aż wreszcie jedne..mu ,z nich krzykiem zbiegli się sąsiedzi, nieszc~ę-
stępu w re·staurac)·i Mendla FMelrnana za s' '. la w ,{ło l'e mys'l g .... n)·al a 

"6 WIta 6 w .. n, sna ofiara rozwydrzenia synów pławiCie przy u.Iicy Cegielnianej 42. Zjawili się W d ' . . M' h l k 
. .. l' .. prow~. zono )ą w życle. lC a a się we krwi be'" czueia leżała na ziemi. 

tam pewnego Wleczoru 1 za)ę l mleJsce podniósł się nagle rL krzesła i zwracając p 

przy jednym z stotlików. się przode111 do gości pojechał... do ,Ito Wydarto go z rąk oprawców i zarlie 
"Czwórka", w~soło usposobiona, za- licy Łotwy. siono do izby.na łóżko. Tymczasem Ma 

-- -...- ~ mówiła wódkę i zakąskL 
Biedny. Bogu aucha winien buchaJ-I Liba,cyj'ka trwała p1"ze'Szło god:zinę i II.Jazda" ta trwała dość długo i wzbu tysiakowa pod wpływem powietrza od 

te! po powrocie tl? domu zrobił OCZYWil b$łłiiI4iii§!iMi§WJ!~~0lJUIIii1łkll dziła w obe.cnych takie obrzydzenie, iż zyska la przytomność, a posłyszawszy 
ŚCIe awantun tome. i' k' l N' . t' Ć wszyscy wybiegli na kurytarz. niezwykfy ruch w domu, wstała, by 

Z l , 'A:.11 zwar.owany i ms l. le umIesz anczy ; K' k /I -- now~ przepa ona zupa... u a- D" k"1 M; 1 Ol Ć I orzysta)ąc ż tego, "c'zwór a po- stwierdzić tego przyczynę. 
:~ze~o okno otwarte!.. Przeciąg!..: Zwar _al m~ SpD ~J. _ OZ5SZ O(.,::s .. ~ _ chwy~iła z szatni kilIka palt i ulotniła się Na widok okrwawionego męża, za-
lować można w tym domu! ... Cisnę to z zdobyczą. 
wszystko do aiabfa!... Precz z taka, to- J urzędnik magistracki zemścił się. S· t h ł d .. k6 k'l' łamała ręce ze zgrozy. Dopiero teraz 

t N k' ? N' b· d G l pry nyc 'Z o ZleJasz W po l lm ' . ś·t • ż M t . k d· f 
ną .... To się nazywa porządek?. To jest a lm... a je JlYIT~ an,~eg~ ?: dniach przyłapano i wczoraj znaleźli s:o wYJa nliO SIę, e a YSla pa l o łarą 
spokój domowego ogniska? .. Psiakrew!., - Jak pan,stoi prz.? ok?l enkuA'~"dOdzólde oni na ławie oskarżonych sąd!! okre~~ "omyłki". Donm!emany żonobójca, któ-

pan ma dowod OSObIsty... OW k ' ."'. , t· b d' t k d - - - - - - , k' . i ? Od" ' ·1 ' . wego, "tory sprawę tę rozważał pod rego mepope1moną z ro I1lę a sro ze 
pans "lej ony... J ZIe SIę uroaz ' a pan I ci . t d . <1 J'k ~.' Ś '1' . . 1 t t • 'A ble<ina tona buchaltera? ska babka?.. Co robił pański dziadek', przewo ~!c: '.ve...-n ~~ Zle-;o ';11 o~'s .le· pom ClI Jego synowie. ij egt Złamamu 

Co biedna kobieta może zrobić?... dnia 2 l1pca 1.794 r. Gdzie pan spal dni? I go l\~s~scle sędz!Ow Wllecklego 1 Mo- 3 żeber, szczęki i licznym ranom glo-
Oczywiście. że całą złość zwali1a na 12 maja 1921 roku? Jak się nnywata CzU s le",ó.. \V"Y, za.grażającyttl jego życiu. 

~towe przyjaciela domu. urzędnika ma· ciotka pańskiej bratowej?.. Gdzie panI Sąd po rozpatrz;~m~ sprawy ... ~kazd I 'Wypadek ten w całym Czyżyn1inie, 
sdstrackle~o. I ma fotografię s\vego dwumies:ę::zncgo Jakoka na 3 lat~ wlę71e:nla, S. lvuchala - ,., . . I t 

-- Nie chcę clę znać!.. ttesteś wstret dziecka? Gdzie j::st pańSki romm?. ka na 2 lata, ChO)naCklego na rok, Fran pod PablaIllcaml, gdzle SIę wyaarzy, 
nyr Niechlujny, brzydki, skąpy. głupi, Bolski. ci.szka Michalaka Tra ~ześć miesięcy. I wywarł okropne wrażenie. 



l starość mus! Slq wyszumU2Ć/ 
--:0:--

~iosnl: a powiad:l. że "Kobieta zmictJ l Zycie im pl'yndo w spokoju, aż oto 
ną ~~st", ale kt~ chce ,by~ ~prawiedli~ry. za podsz~ptem ja kie~oś demo11a. staruSz 
ti'lUSI :vyzl1ać: ze bar,:zIel Jeszcze zm'enI :\Owie pORtanmvili sprzedać swoja pós:(l 
~iYm Jest me.7.czvzna l to bez względu dl'ość na wsi i prze11ieść się do Maiazi. 
tja \Viek. W mieście tem małżonek o kilkanaście 
. Zwłaszcza w ohecnyc.h ~zas~ch, kie lat młodszy od swej żony, poczul. że 
dy ,:"o~ec roz~~wsze~hl~le11la SIę zasa,- spragniony jest jeszcze życia, użycia, 
Oy. ze ) "starosc mus! Się wyszumieć'. miłości i że lOC-Ietnia jego towarzysz
nie można polcltać na wierności męż- ka zaspokoić jego pragnień nie może, 
czyzny nawet po ósmym krzyżyku.. . 

Dowodzi tego jasno następująca hi- Pmvzl~ł tedy plan porz~centa domo-
storja malżerIska. która rozegrała się wego ?g'nJska? pc.wn.ego dOla ~yszedł z 
pod niebem Andah.!ziL domu I wIęcej juz nIe powróclt pozosta 

W pewnej wsi hiszpańskiej, niedale- wiając ~a,?otna. lOO.-letni~ i01~ę. Istnieją 
ko miasta Malagi. żyli małżonkowie. na poszlaki, ze staro\;rma me ~t1lkna,ł s~m! 
!wisJdem Sanchez Macias. których po- ale w ~owarzystwle 'p~wneJ pr~ystoJn~J 
równać było moina z lc~endarną parą c~terdzlesto-kllk~letmeJ wdówkI. PO)I: 
małżeńską w Grecji z filomenem i Bau- cJa ~otychczas me zdołała wykryć mieJ 
cis. Oboje razem liczyli prawie około sca Jego pobytu. 
?Oą lat i zdav.~alo s~.ę. że już w~pólnie dOl Opuszczoną Baucis przetranspórto
zYJą kresu dm SWOlch. Zona mIała olmto wano do przytułku dla starc'ów, gdzie 
100 lat, a mąż młodszy byt oCl niej zna- oczekuje powrotu niewiernego 'fi1omeIla 
cznie. bo liczył dopiero lat 83. 

Monte Carlo na Kortu. 
Założenie ka~vna gry w AchHiejonie. -Pro

test b. cesarza Wilhelma. 

Str. s. 

K~i~ini[lKa an~i~l~~l m;enKan~ij ~Imu ~ortiera. 
75-letnia staruszka przyjmuje gości 

w davinej pralni. 
. Kryzysy i przewroty finansowe, wy

mkłe po wojni~ ~wiatowej, zniszczyły 
nietylko zwykłych śmiertelników, ale 
dotknęły również ludzi niegdyś bardzo 
bogatych. 

Księżna Rutlandu, ongiś gwiazda pię 
k?ości na salonach kr6lewskich, przy ja 
cIółka królowej Aleksandry po śmierci 
męża wpadła w tak cięż.kie położenie 
materialne, iż sprze'clała wszystkie do
bra wraz z książęcą siecl'zibą przy ulicy 
ArJington w Londynie. 

Nowonabywcy odstąpili je; tylko do
mek portjera, w którym dotych'czas mie 
szka. 

Zmiana warunk6w bytu nie wpłynę
ła jednak na 7S-letnią Sltaruszkę. Nad
zwyczajnie skromnie ale schludnie ubra 
na, przyjmuje swych przyjaciół w po-

koju, który. był niegdyś pralnią książ~ 
cą. Na śCIanach ~ nieskazitelnej bielI 
wiszą jej ulubione portreI y: jak Ma.ry 
Pickford, Szal'iapina. orr? podobizny 
jej córki lady Cqoper, przedstawiające 
młodą arystokratkę w najrozmai.tszych 
pozach. 

- To córka moja - objaśnia swych 
gości księżna, uśmiechając się smutnie, 

wyjechała ona obecnie na tournee 
artystyetne po Ameryce, gdyż dochody 
jej męża, posła do parlamentu angiE;l. 
skiego, nie wystarczają na utrzymanie. 

- Pomagam im jak mogę, malując 
obrazy, które dawniej sprzedawałam tyj 
ko na cele dobroczynne. 

W mieszkaniu widzi się niedostatek 
ale twarz k.siężne; za.wsze przypominf 
aumnych potomk6w Marji Stuart, 

'rle~~lawienie Jmrwane l DOWO~B pO[Błun~u 
na scenie i echa na widowni. 

niebywały wypadek w Jednym li! teatr6w paryskich. 

W iednym % elegaIl'Ckich teatrów na Dobre kitka minut trwało na wido.-
polach EHzejsJkich zaszedł dość niepo- wni zakłopotanie, przerywane szmerem 

"Secolo" zamIeszcza wiadomość o Napróżno prawnicy tłumaczyli mu. te spolity incy~en·t. . spor6w i wymian_ (Zdań na temat nieo-
fnt.eresującvm sporze prawnym. kt6re~ol nie jest do tego upoWaŻniMym od W chWIli, ,gdy pIerwszy amant te!to czekiwanego postępkil.J śmiałego aktora.. 
bohaterem jest były cesarz Wilhelm. chwili, gdy traktat pokojowy we'rsalski te~tru, pan PIerre Blanchar,. kładł żgo- Wreszcie przeko.nany 'Zdecydowaną 
Chodzi tu~aj ~ pole~ikę listo\vna .byłego wywłaszczył obywateli Nie'miec z po .. dnIe z tekistem ~ztuk~ nanuętny po.ca- postawl't aktora, winowajca, cudzozie
cesarza Nlemlec z Jego prawnymI dorad siadłości zagranicą. Dzięki temu punk- lunek na ~stac~ ;e.dneJ z~ swych parme młec, udał się za kulisy, składając swe 
ca. mi. odnośnie do kwe~tji.. czy 'Wil- \ towi traktatu pokojowe-go. Achillejon na rek, na WI?o.Wm rozległ SIę rra,gIe głośny p.rzeproSJzerue. W chwilę potem kurtyna 
helm J?1a prawo sprzeciwlć SIę stworze- Korfu stał się własnościa, rządu ~rec- mlask nasladowan~go. pocałunku. . podniosła się ZpoWTotem i s.ztuka poŁo
nlu mIędzynarodowe~o kasyna gry w kiego. a 1en może robić ze swoja, wtas-l Nerwowy amant, oburzony do. głębI czyła się do kol1c&, tym razem już beJ 
Ąchm~jonie n,a K.orfu. Skoro rozeszła nościa, co mu się podoba. tym wy.bryki~ źle wyooo,,!anego wi~za przeszkód. 
S1e wladomosć. ze ~tecl~i rząd zamie-I .. . prze:wał ~.rę a zWTacając 'lę do pubh~ ' NIl!11'C'zka odwatnego aktora, k,t6ry 
rza w byłei wili cesarza niemieckiego Ale były cesatz. ~Ie pozwoM SIę noŚCI, ośwla<kzył, te nie rozpocznie iej nie zawahał się napiętnować ze .sceny 
uiz4dzić . salon ~ry'. Wilhelm OŚWiadczył I prz~konać. Wp~a\VdzIe przyznat. że nanowo, dop&i nietaktQwny widz nie I płaskiego dowcipu nieokrzesanego wi. 
iż przeCiwko temu założyć musi protest. tóa tat wer~alskl wywl,a~zćzyl N)~m- przeprosi go osobiecie za swój wyskok dza, przydałaby się niewątpliwie na nie 
~00000(:X:J(;. ,.":' ;:"''':;' . .: . ... ' .. _ CI w zagranica z wlasnoscl zlemsklc~, poczem poprosił o opuSlzczenie kurtyny jedne; z powojennych widowni. 

c: 

- . _. a e wskazywal na to, że obywatelom nIe 

. . 

H~iwi~~n~ ~~n~a[ia to~li 

Koszutskl 
Girls 

Poseł do parlamentu i małpy. 
Małpia komedja w lasku Bulońskim. 

mieckim przysługuje prawo odszkodo
wania. A Niemcy nie daty mu tego od 
szkodowania za straconą pOSiadłość i 
nie dadzą. Przy tern Wilhelm II dodaje, 
te nie byt on obywatelem Niemiec. ale 
suwerenem tego państwa. a jako mo
narcha posiadał prawo eksterytorial- Z Pary!a C1onoszą o osoblIwe} a ko- rowlcte SI\Cizi1ł, te mają przoo sODa ilo
ności. którego to prawa traktat wersal- micznej przygodzie pewnego ' socjalisty- zorce z ogrodu zoologicznego, ICtóry zbio 
ski nie narusza. Cznego posła. Deputowany pogrątony gle mar"y przy pomocy przysmakÓW 

Charakterystyczną jest rzeczą, te w myś1~eh. odbywa~ spacer po Lasku stara się zno~u doProwadziĆ .do klate~. 
były cesarz kwestię te podnosI właśnie ~ulOńsktm. W chwIlf .gdy szedl ])rzez Coraz tlum CIekawszych zWIększal SIO 
W tym momencie kiedy w Niemczech Jedną z. oddalonych alei, z drzew zesko z każda chwUa. Wlkońcu odwrÓcił się 
toCZY się spór w ~prawłe odszkodowa- czylo klika ~ałp. Małpy te, uciekły z mniemany .d~zorca mal'D I rozpoznano 
nia dla członków rodzin monarszych. Ogrodu zoolo~nczne~o w czasie pobru I v.: nim SOCJaLIS'tYCZnego posta nazwis
Więcej jednak nit wą1pliwe Jest aby jut ~ szere~ ?nł cleszyly sie odzyska.. k:em Uhry. 

I 
rząd grecki pozwolił sobie przeszkodZić na nteSIPod.zlame w?lnOśclą. Spłoszone małpy schronily się zno
w swych planach urządzenia nowe o .I~oseł nt~ zauwazyl matJp f szedl SI'O 1 Wl1 na drzewa, ~zie prawdopodobnie 
Monte Carlo w Achillejonie g k~JI101e dalej. Małpy ~ ca1rm .szaeun- pczostają dotychczas. dopóki glód ' nie· 

. kJem postępowaty za mm. Llczm space- zapędzi ich do klatek. 
& 

27) JERZY BOLSKI. - Więc pan zajął miejsce Mallity? . - No, niby tak ... -- mruczał masz .. 
__ Tak ... - odrzekł grabarz. '- Ma czyk. - Niby We wtem niebezpiecz

pan na myśli mego poprzednika, które .. nego niema... Ale ludzie ciągle mówią .. 

, 

P go zamordowali, co? .. Objąlem jego sta - Co mówią 
nowl'sko... A znal pan Mallitę?.. - Ano... opOWiadają, te na cmen· 

- Owszem znalem go.~ Jestem bo- tarzu po nocach straszy ... 
wiem z ,.;a wodu kamieniarzem '- skła- '- Straszy po nocach? .. ~ciu ch 
mat re?orter. - Z~aliśm~ się oddawna.. Stauec roześmiał się. 
On mI bardzo wIe).u khJent6w nastrę-

Natajutrz zraM. E3taszc~y}{ WYbrał ..".. A ~ogo pan s~uka?.. czył.. Ho, ho!... Ładnie się tu praco- - I pan w to wierzy?. Słyszałem o 
~ię do Skwarowa. Chcial się pnekch Bl8.S~c?yk zg.ljiył się do okna, przyj wato... tern, panie, ale za stary już jestem, aże-
nać ,0. sytuacii. na miejscą zb):'t}Qni. Paw r~a.l się uważnie staruszkówi i odrze'kt ....- Ale teraz ucichło ... Ludziom widać by się tem przejmować.. Strachów tu 
no lUZ ta.~ nIe był ~ przez ten czas pytaniem: d<,brze się wiedzie, skoro się nie śpie- żadnych nie widziałem. 
mogły zaJs~ pewne Z~l~I1.Y. . .,.... C~y pal'! l$5t grabarzem? sza. na tamten świat... Mal<, pogneb6w, - A był pan w nocy na cmentarzu? .. 

J~nka rlle pytała SIę lU:!'!, kle4y wrÓCI. _ Tak ... ja... czy ma pan do mnie malo... - Nie bylem, ale gdybym nawet ,po~ 
t'ró5Ila tylkO, by cl.al zl1ać o sobie. . k'ś . ? dl t? 

Bl k 
. ' . Ja I ll'Jteres,... - W naszym fachu śmierć to we- sze raz na noc na cmen ar z, to co .•. 

aszczy przyrzekł ~e Jes~e~e . , tv Zjadth'rr mn' kt ? ~rieczorem będ ie d ·. ' ........ Taje .. właśnie ehclatbyrt1 tylko Z sele" wbrew przysłowiu.. Tak, tak.. J Je o, ... 
Cme t t ~ -: o~~. t 1'1' l'lanem pomóv,rić... Czasy się zmieniły odkąd Mallita umarł. - Mówią, że na cmentarzu w nocy 

n)
'e ule ~ ~ dZ s. w :e)\~s l zewnę rz le ' G~aba;z otworzyf drzwi mleC!zkallia Dawno już tu nie byłem, bo miałem ro- z!awlaj" się duchy ... Znam ludzi, kt'órzy 

gl za neJ zmIame. . 'V ••• • 

Te same pola, zmurszaly plot i nis.. - Proszę ... prOSJ;ę ... Niech fJan wej- b~tę w todz) .. , A pan Jak długo JUŻ tu to mogą potWIerdzić ... 
ka brama, sktzypiąca za lada podmą- dzie... Możemy pomówić.,. rtuesżka 7... ~ Duchy na cmentarzu? .. - gra-
chem wiatru. Błaszczyk wszedł na Błasźczyk wszedł do pokOju. Panoi - Kilka dni dopiero... Bytem wtaś .. barz ~nowu parsknął śmiechem. - Nic 
cmentarz. Tu zauważył zmianę. \Vat tu wzorowy por~ądek, jakkolwiek-. nie bez posady... Zona mi umarła podobnego ... To bujdy o tych strachacb 

Na miejscu pogorzeliska, gdzie sl'to-
j 
ctJ.te umeblowanie pokoju składało się z dzi~Ci sta.d dal~ko '- je.ste;n Sam ... A sa~n mój panie ... Zadnych duch6\" I\a omen-

nęla chata Maliity, stal nowy, drewnia-Ilóż~~. stoJu szafy i la~ki. Na oknach z~\\i~ze człOWIek soble ]~koś poradZI. tarzu niema... A wie pan, kto te po~ 
n,y domel< z oknem. wychodz;ącym na ZaWIe!l~One były firankI. Cary wygląd Na kawałek chleba zarobI... g:óski rozsiewa ' PO mieście 7 ... 
dróżkę cmentarną. pokOju zdradzał wielką dbatość gospo· - No I jak się tu pan czuje .. Bez- - Kto?, .. 

W tej chwili wt~śnie z ókna Wyj- darza O zaehowanie czystOŚCi i po. p;ecznie ?.. - Mieszka tu tel.ki staruszek ... Iian~ 
tzała obnażona głowa staruszka, który rząd1m. - A czemu.iby nie ? .. Co tó ja babą dlarz S1·a,rz;yzna... Nazywa się Grzy-
zmierzył przYbysza od st6p do ~:ówy Blaszczyk usiadł na ławce i wyj~t pa jestem, żebym się czego obawiat? .1 bek... T6 jego dzieto ... 
ł zapytaf: pierośnicę. Zapalili papierosy. Miesz.kam tu i jest ml dobrze. '(D. e. n.). 



SŁr. 15. 

DZIEWI~TI\ LISTA 
zdobywców premji 
Jziewiątego bezpłatnego 
konkursu "Expressu". 

Maszyna do szycia 
t. JClIgodzińska Marja, Dominium Łagiew 

niki A. 

1 dolarówkaQ 
2. Mendelsonowa Edzia. Zamenhofa 30. 

Po 1 zegarku. ' 
:t Kamińska Józefa, W ój'towska 23. 
4. Bamet Jan, Senatorska 12. 
5. MatJczak Krystyna, 28 p. Strz. Kan. 49 

Po 2 kilo mąki 
6. Jędrzejewska J~nina, Tomaszów Zgo 

rzeHs.ka 8. 
7.~"y,gier Leopold, TUlgowa 32. 
8. Warkocki Mieczysław, Wars'zawa 18 
9. Sur Jakub, Zawa,d~a 39. 
10. Szmit Franciszek, Szopena 6. 
11. Habrysiak JÓZed, Nowokrótka 5. 
12. Just Heden.a, ZakąUa 32. 
13. Krysiak Anna, S0L5nowa ,7. 
14. Fiszer Wolf, Północna 8. 
15. Hofman Lidja, Napi&ko\Wkiego 53. 
16. Kamiński Juliusz, Pań&ka 78. 
17. StańazakóW'ttl& Bronisława. Niciar-

!!liana 3. 
18. iPa:b1 Raj:nhald, AleksandrowtIka 33. 
,19. Drabare'k Kuiutka, Sw. Jerzego 20. 
20. Kosmalsld. Jan, Krakwa 31. 
21. Jasińska Zofja. Fijałkowska 6. 
il2- iWalterowa Zofj~ :Moatowa 1. 
~. Nowidd Kazimierz, MoI'towa 11. 
a4. Kowalc-zyk Mi~ław, 2}'1tnia 20. 
25. iPa:ruuewska Halina, 1 Maja 41. 
26. Nowinow.ska Stasia, PomOl'8ka 117. 
27. !Zemelka Ozesł8JW, Targowa 38. 
28. SzymaAska Francńuka, Towarowa 8 
29. Nagie1s'ka Irena. R'ZgOwtl'ka 39. 
30. Rutkowski Ryszard, Rlzgowska 39. 
31. ,Popła~ka Teodozja, Słowjań'S'ka ' 25 
32. :Adamek ESlte:ra, Słowiańska 9.. 
33. Nieborak J6zef, Pawia lS. 
G4. Goldbe:r1! Zol;'" Narutowicza 40. 
~. ~aniak Stanllsł8JW, Boryaza 9. 
36. JaD.OW$ka Anna, iWrześnieńska 50. 
~7. Chomski Juljan, Nowozarzew.ka 11 
38. ~ładysiak Henryk, Chmiel!na 18. 
69. Kuimie:rcWt !Wiktorja, Aleksan.. 

drowS'ka 38. 
140. Upman J ózei, Gdatiska lO. 
41'. Gałkiewicz Henryka, Leśna 22. Pa

ibja.mce. 
1ł2. Szmig1el Ida, Dobra 5. 
~.. Galmska Zofja, Bałuty, Marysiń,ska 

Nr. 21. 
44. Mill!cówna Lola, At l Maja 11. 
~. Lusinkiewicz KllIZimien, Brzezińska 

Nł'.78. 
;46. &Jtrylcilert Amadta. ~apienna ,7. 

147. IW ols.zta;j'D Jakub, Zawadi7;ka 2. 
/tS. Kolasiński Jerzyk, Rokiciń:ska 42. 
49. Be'kier Mendel, IW schodnia 33. 
50. Miller Hugo, NapiórkoWlSkiego 16. 
51. Niewiadomski Józef, Zakątna 65. 
52. Surowiak Kazimierz., Rokicińs.ka 95 
53. Nowak Genowefa, Sierakowskiego 

Nr. 19. 
54. Os.trowski AIlIł.oni, Wi'Zllera 12. 
55. :Waosilewski :Wiktor, Siedlecka 12. 
56. Ozapska Teodozja, Cmentarna 3a. 
57. Luczyński Apolinary, Krucza 38. 
58. Kinst1er Nachim, Piotrkowska 175. 
59. ,Woźniak Antoni, Piotrkows,ka 100. 
60. Oryński Henio, Zakątna 25. 
61. Szldarek Z~uś, Napi6rkows'kiego 

Nr. 42. 
62. Dawid Mi1ohman, 2eromskiego 42. 
63. Kon Abram, Gdańska 20. 
64. Cebulska Genia, Napiórkowwe,go 

Nr. 86. 
65. Osiecka Regina, P1'Izędzalniana 10. 
66. Bierucka Stanisława, Anameja 58. 
67. Maćkowiak Józef, Zgierska 121. 
68. Bibelówna AHreda, Andrzeja 44. 
69. Chudziń'Ski Ignacy, Zielona 25. 
70. Frydryohówn-a Genowefa, Kilińskie-

go 225. 
71. Grabowska Zofja, Południowa 90. 
72. Kamiński Tadeusz, Szefnera 6. 
73. Rajter Jan, Kilińskiego 213. 
74. Endrzejczyk Edzio, Rzgowska 72. 
75. Czermuszkin Andzia, W 6l,ozańska 67 

Wydawanie premii 
w dniu dzisiejszym zechcą zgłosić się 

do administracji "Expressu" (Piotrkow
ska 49) zdobywcy premji ósmego kon
kunsu z listy Nr. 6. 

E X P R f' c: 4;: W f F C 7 n 'P "1 V. 

hajmnIeJSZY aeroplan ŚWiata. 

NaJmnłeJszy aparat lotnIczy ~wtata zasłał z6udowany przez Hczntów szkoły aeronaufyczneJ w ·Czanwell ·(AnglJa 
Aparat ten posiada kompletne urządzenie maszynowe j może przez kwadrans utrzymać się w powietrzu. 

2 3". MW j =m-

Podbój Sahary przez -geniusz ludzki. naśladowczyni blndru, 
-----:o~-

Kokainistka podejrzana 
o mordowanie młodych 

mężczyzn. 

Samolot i auto uczyniły największą pusty
nię świata dostępną. 

Nie dawno zdawał sprawę z ostatniej nłowo bogactwo Sahary, dziś mało ie- SwUat cały pamięta jeszcze głośn_ 
swej podróży po Saharze ks. Sykstus szcze zbadane. historję Landru, który wyprawił na tam 

ten świat trzynaście "narzeczonych". 
Burboński, członek paryskiego instytu- Od czasu przebycia całej Sahary, Policja paryska jest obecnie na tropie 
tu kolonialnego l komitetu franko-ame- kraj ten stracił opinję niedostępnej pu- podobnej historji, o tyle jednak różnej, 
rykańskiego. styni, oddzielającej Algier od reszty że przypuszczalnym sinobrodym jes.t ... 

Niestrudzony ten podróżnik w od- kontynentu afrykańskiego. kobieta, a ofiarami młodzi cudzoziemcy 
czycie swym zwraca uwagę między in- Ten wielki, białawy niż, połyskujący Od kilku tygodni wpłynęło do policji 
nemJ na duże znaczenie lożyska rzeki w nieskończonych jasnościacb nieba, pe paryskiej siedem zażaleń o zaginięcie 
dawnej Saury, ukrywającej się obecnie len górzystych wysepek, bogatych w młodych ludzi, przewalŻnie Włochów. 

Śled7Jtwo wykazało, że zagubieni w rM 
pod ziemią. roślinność oaz - będzie w nie dalekim nych odstępach czasu opuścili Pa'1'yż 'W 

Nurtom Saury zawdzięcza Sahara już czasie pomostem niejako, łączącym automobilu znanej na Montmartre ko
nieprzerwane pasmo oaz stanowiących zachodnią Afrykę francuską z morzem kainistki Rajmundy Lecierc, poc,zem 
drogę w stronę N1gru i Timbuktu. Sródziemnem. przepadni jak kamień w wodzie. 

Jednym z główniejszych etapów po- Nieustanne wyprawy w głąb Saha- Panny Rajmundy nie udało się jesz-
dróży W głąb Sahary to Tarhit, fort ry stopniowo dają coraz to nowe zdo- cze odnaleść i zachodzi obaWIa, że dla 
wznoszący się na krańcach wielkiego b;cze i coraz dokładniej pozwalają na zysk.t; albo dla ~asf>O.~ojenia pewnej 
Ergu. o awanie skarbów pustyni o których roanJl sadystyczne) zabIJała. swych przy . ~ Z? . '. I godnych amatorów wrzuoo)ąc trupy dq 

Dwadzieścia pięć lat tem\l, Tarhit Istruemu mówtą słynni geologOWie, prze przepastnych pBdparyskich glinianek. 
przetrwał słynne oblężenie. Bronił go powiadając ich wyzyskanie w niedale- •• 
bohaterski kapitan Susbielle na czele kiej przyszłości. 

lW~dtipnectw2000w~ow~~wbu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!6~~~ 
bar~yńskich, którzy' nadciągnęli z krąfl-
c6w Atlasu Marokłńsklego. 

Dalej leży Benl-Abbes, pierwsza pla 
cówka misjonarska pustelnika O. fou
cauld'a. 

Na południe, widnieją czerwone mu
ry Adrasu, sudańskiej oazy. Pomiędzy 
Adrasem a El-Golea, znajdują się arcy
dzieła genjuszu francuskiego, studnie ar 
tezyjskie, które wytworzyły bujny roz
rost roślinności i oazę liczącą przeszło 
20,000 drzew palmowych. Tutaj znajdu
ją się misje t. zw. białych ojców i bia
łych slóstr. Jest to z całego tego kraju 
najbardziej na polu dnie wysunięty poste 
runek kościoła. Księża i zakonnice zało
żyły tam ochronki i szkoły. Naucza się 
w "'nich rolnictwa i rękodzieł. 

Samolot i auto dokonały świetnego 
podboju Sahary. Chodzi teraz o organi
zację całości. Samolot nie może istnieć 
bez auta, dzięki któremu powstaje cala 
naziemna konstrukcja linji powietrz
nych i lotniska, składnice materjałów, 
hotele, połączone ze sobą telegrafem 
iskrowym, pospiesznymi samochodami. 
Przy takiej organizacji ujawnia się stop 

JAj4!_ 

, KREM DA EVERS"' 

./~!f!I1~IA 

AprOWizaCJa aeropJanamlf( 

Jedna z niemieckich linU lotniczych wpadła na oryginalny sposób z-aopatry
wania w żywność wsi i miasteczek. Oto lotnik. 'spuszcza z aeroplanu spado
chron z żywnością. 



In~i~11l~· franm~a wał~o na ~oln l~ortoWJm. Qertruda EderJe przeplynlJla kanał La Manche. 

Gładkie zwycięstwo Francji nad Anglją w walce 
o pubar Davis'a. 

Mistrz lekkoatlecznv FranclI Bazaton "protestuuJ" 
Final europejski zawodów tennjso- nie się Bazaton'a. protestującego w ten 

~ych o puhar Davisa odbyty w Ca- wielce nieodpowiedni sposób przeciw 
bowi2". pozwolił asom francuskim raz niewstawieniu do reprezentacji jednego 
lesz<:ze zadokumentować swą maestrję z jego kolegów. 

Mimo. iż mieli do czynienia z prze- Zabrakło również. z różnych mniej 
ciwnikami ni~ byle jakimi. bo z repre- lub więcej ważkich powodów. trudnych 
zentar:tami Ang-iii. zdołali oni wygrać do zastąpienia Sampe. Mourton'a. Wi- • 
wszystkie 5 spotkań; w ten sposób do riatha. Wilhelma. Tak osłabiona druży 
walki z Japonją team francuski stanie na nie mogla naturalnie podołać repre
wolny od porażek, od początku bowiem zentacji angielskiej. Ostatni mecz wy
tegorocznych roz[rywek nie utracił grała w stosunku 63 :48. Anglicy zwy
ani jednego punktu co jest swego ro- ciężyli we wszystkich biegach prócz 
aza.iu rekordem. Porma zaś wykazana 1.500. skok w dal no ł oczywiśc:e w 
przez wszystkich członków zes'Połu, rzucie młotem. " PARY Z, 9 sIerpnIa. = ~rtre-ryliaitslia pływaezlafłnlS! EćfeH«(pYzepłyneła 
pozwala oczekiwać, iż P'rancja nietylko Prancuzi, mim~ iż nikt nie uzyskał wczoraj kanał La Manche, bijąc dotychczasowy rekord czasem 15 godz. 34 min 
po raz wt~Y~anie do walki z ~.&A, nawet 39 p~ z~~i 3 pierwsze m:~sca ~~ł"!~~,~~!5~~~~!.~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lecz z walk"j tej -wyjdzie zwycięsko, w dysku oraz w rzucie kulą. Pozatem .: 

Zespól amerykański składający się z Lewden triumfował w skoku wzwyż. 

zawodników - P'iIdern. Johstun. Ri- Wyniki były następujące 100 m, Za'llodV IskkoatlBf,/czna D mistrzostwo Polski. 
chardzie nailJJrawdopodobniej ulegnie Gil - 10,8 s,. 200 m. BontIer - 22 s, W I 
'reprezentacji fra~cuskiej w osobach La 400 m. Rinkel - 49,4 sek .. 800 m. Love .Warszawa, 10 sierpnia. '(reKortt polSKi pobity o seKunaę)', 83 p, 
costa, Borotra, Cochet. - 1 m. 52,6 sek., 1.500 m, Pebe - 4 . . , db ł : pł"- Woynarowska 145 s Jabłczvń-

Powyższe trio francuskie, ;ako też m. 03 sek .• 5000 m. Johnsten - 15 m, W Q~lU wczorajszym o ' .Y y s·ę w ska 146 sek Skok w dai z tiiiejsca' Mi-
czwarty .. as" Brugnon, na meczu An- 00,4 sek .. 100 m. - plotki zwycięża Agry~oh dalsze zawody o mistrzostwo l b d k 2.28 IJabl zYńsk 217 
glj~ - ~rancia przedstawiło sIę z jak O~by - 15,4 s~k .• s~tafeta 1.600 m. An Polski ~1a !,a~, które s~ je~nocześnle ~a: Rz.;t kU'~ą 3.628 mkg. _ Konopa~k~ lo,ii 
najlepszej strony o-l]a (Pryer GIlI Dtnkel BatIer) - 3 wadami ehmmacyjneml dla zeStaWIe k d l k') B' 100 O b' k 

" ", • "'. • L'.. " k d" d G t b a na (re or po SI. leg Y. - ra IC a Senę sukcesow rozpoczyna Cochet, m, 32.2; mlot Nokes '- 46 m. 03; dysk IJm e spe y~]I pan o oe e org 123 k 2) C 'k k 
b" t . O 7'5 4'6 7'9 P l'.... . k l P l' 13 Igrzyska kobIece . se. za] ows a. r , - -IjąC po ęzne~o regory .• " . . ao I - 08 m, 71, u a ao 1 - m, . . _ _ " Według doniesień prasy szwcazKiel 
7.,:5. 6:0. DrugI punkt dla barv: francu~- 50; s~ok w dal Powel - 6. m. 82.; skok ?,ynik! jak następu!e: 65 mtr. p. pl. zawodniczki tego krafu najwięceJ oba-
:loch ~dobyt Lacoste., z ~~aśclwą sobIe wwyz Lewden l m. 90. St. -- Jablczynska i Oorhfówna po 11.4 wiają się konkurencif polek. Przypusz-
s~oko]~a. . r~gularnośCIa. bIjąC Purnballa - czarny wiec, te ponieważ PZLA nie ro~ 
6.4. 6.4 •. 6.4" , . porządza odpowiedniemi funduszami na 

Tr~ecI .!>unkt aostarczyh !30;ot~a l T· & KI l' dl e FrancJ--1 wysylkę zawodniczek polskich. odpo-
Brugum. bIjąc w grze podwómej Kmgs r I U m J y e I n a a W-wiednie urzędy państwowe nie poskąpią 
ley'a i Crale Rees 6:2, 6:0. 6:3. " - " wkładów: na koszty I>rzeJazdu do Goe~ 

Czwarty punkt przyniósł mecz Brug Batrnoles (te L'Orne. 10 ,sierpnia., 6:1, zaś w finale parę Casfoln ':-" Des- t b ' . . 
lIon P'urnball 4 :6. 1 :6, 6 :2, 6:4 i 6 :0. Na międzynarodowym turmeju tenm- loges 4 :6. 6;2, 7 :5. W grze. mieszanej e orge. 

Do pią!tego spotkania stanowiącego sowym świetny polski tennis'sta Klei- para mile des Landes - Klemadel 1'0- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!~!!!! 
juŻ tvlko formalność '- Lacoste nie nadel odniósł wspaniały potrójny sukces konala w półfinale p~rę mile Pasquet - ~ 
stanął; zastępujący gO jednak Landry zdobywaj(\Jc trzy pierwsze nagrody w Pasquet 6:1, 6:3 w finale zaś parę Hau- N d · t t 
prz€:kreśJi.l wartość uzyskanego przez grze poiedyńczei. podwójnej i mieszan~j ser - Desloges, 6:0. 6:0. Pinał .gry p~ń agro a magls ra" ,u 
Oregory walkooverem punktu, bijąc go W póWnale gry poiedyńczej pokonał V!C wygrała para mIle des Landes bijąc trule. m. Łodzi' 
3:6. 6:2, 6:1. tora 6:3, 6:1. para KleinadeI i Chaveopx Hauser 6:0, 6:2. . ' 

Mniej się powiódł ~rancuzom mecz pokonała parę Or,uzon - Pae uet 6:3, dla najlepszego kolarza. 
lekkoatletyczny franCja - Anglja. w - l' k- ." 
tern samym czasie odbyty. WYjazd arszawlan I zagranlcę_, r1I niedzielę, dnia 22 bm. odbędą się 

Zwycięs;two zesz~orocZll1ego galIij-. szosowe wyścigi kolarskie na dys1al'l!Sie 
skiego koguta w Brighton, ude,rzyl'J bo- W środę. 'dnia 11 b'. m, o goaz, 8 ra- Dziubińs'ki i p. Weintal. Pierwszy mecz 100 kim. o honorową nagrodę magistratu 
ieśnie po brytyjskiej ambicji. Szykowano no pociągiem lwowskim wyjeżdża dm- rozegrany będzie w dn. 15 b. m. w So- m, Lod'zi. Start i meta na Krzywiu pod 
się więc. po tamtei stronie La ~anche'u żyna piłkarska Warszawianka na tou- f:ii z PC Lewsky, 18 b. m. z teamem Zgierzem. Ze względu na to, IŻe w zawo 
(lo rewanżu z najwi~ksza. starannością; nee do Bułgarji i prawdopodobnie do Sofji. 22 b. m. w Warnie z mistrzem dach powytszych udział wezmą na}wy.. 
mimo to zespól francuski na papierze Rumunji. Jedzie 16 graczy a. miano- Bulgarji SC Vindislav. W Rumunji ro- bitniejsi kolarze łódzcy, bieg wzbucLził 
nie mógł nie być faworytem. Stalo się wicie: Domański, Pabis I. R.edlich, Kern zegrane będą prawdopodobnie następ.u wielkie ,zain,teretSowanie. Organizacja 
jednak inaczej niż przypuszczano. Zle po\pa, Bertgal. Luksenburg I, Ordon Braun jące mecze: 25 i 26 b. m. w Bukaresz- wyścig6w powierzona została Tow. 
jęta solidarnOść klubowa "- 'post~wiona II,. P'ijalkowski, Jung, Zwierz II, Sze- cie z Ju,,:,ntus i Tricolore" 28 i 29 b. ~. Zwol. Spo~tu. Jak się d?wiaduj,e.my, na 
w. danem wypadku powyże.J solIdarno- na]ch, Luksenburg II. Hahn, Braun I. w CzernI owcach z Polomą, by,rym ml- groda maglsiratu stanOWlc będzIe puhar 
Ści narodowei - spowodawala wycofa WycieCZkę prowadzić będą kpt. strzem Rumunji. wartości przeszło 300 zł. - 14( ......... 

MomenT p-o sTarcie na (Joro-cznycll, wielkich wy-ścigach w Liverpoolu. 

Pierwszy polski film 
sportowy. 

Warsz-awa f 10 sierpnia. 
Z osŁa1nie.go marszu krudrówki spo

rządzony został film sportowy ze spe~ 
.cjalnym scenarjuszem o długości około 
1000 mtr., wykonany pod kierunkiem p. 
Biegańskiego. Film wyświetlany będzie 
we ws'zystkich miastach Rzplite,j oraz 
wysłany będzie do państw bałtyckich 
w celach propagandy. Jest to pierwszy 
dłuższy film sportowy wykonany w 
kraju. 

Początek m lstrzostw pił
karskich. 

w nadchodzącą niedzielę, dnia 15 b. 
m. !l"Ozpoczynają się międzyokręgowe 
rozgrywki piłka!1Skie o mistrzostwo Pol 
ski. W dniu tym misŁr,z Łodzi - Turyści 
,grać będą z mist!1zem G. Śląska - Ru· 
chem. 

Junosza DąbrOWSki - tre
nerem W.O.Z.B. 

Warszawa, 10 sierpnia. 
Znakomity zawodowy bokser polski 

Wiktor Junosza Dąbrowski, który przed 
niedawnym czasem wrócił z Paryża, z-o 
stał zaangażowany na oficjalne'~o trene 
ra bok'Serskie.-2o w wars,z. okr. zw. bok· 
serSlkian. 



Sb. 8. 

rresl1aski Ul łonie gabinetu belgijskiego Amnestja podatkowa na Węgrzech 
Vandervelde pragnie zbliżenia z Rosją. dla płatników zrujnowanych przez ł<ryzvs gospodarczy 

Bruksela, 10 sierpnia. nję za śCiślejszym nawiązaniem stosun Budaoeszt. 10 sierpnIa. I wszystkich zaległości' podatkowych dla 
Specjalna s{użba telegraficzna "Expressu". k6w z Rosją sowiecką. czemu sprzeci- Specjalna służba telegraficzna ,.Expressu". płatników, którzy zrujnowani zostali w 
W tonie rządu belgijskiego od pe~- wia ~i~ prawicowa cześć gabi~etu. . Rząd węgierski o~dosil amnestie J')o czasie kryzysu gospodarcz~go. oraz 

l1el?;o czasu powstały powa!ne tarcia, Mmlster Vandervelde groził ztoze-
na tle polityki zagranicznej. niem teki, jeżeli nie zostanie zaanfO.oo-' datkowa.. anulowanie wszystkich kar za przekro 

Vandervelde prowadzi usilną kampa wany jel?;o plan polityki zagranicznej. AINnestja przewiduje anuiowanie <..zenia podatkowe. 

> - O j ~;'d • 

CASINO 
~li~ ~Oral ~~tatni! 

Wspaniały dramat życiowy w 9·ciu wielkic·b aRtach 

EONA NOC W "PALAIS de D~NSE" 
w rolach głównych: Pamiętna, jako niezrów~aoa kOk?ta Er.·ca ~Iassner 1 (ej mistr.~ow· Reu"nhold Szyncel 

"ŁucJa· w filmie "HrablO8 Paryza" '-la ., skI . partner - -III! ' 

Przyjdźcie sie .. z nami - .. III pozegnaCa.~ 

amińska i GronoW's 1- niezrównany due.t taneczny wykona 
tańce rosyjskie. =,=:,;;:::; ==:=::;;:=;c:;;: 

a1ADA KARENI·ur?cza łodzianka odśpiewa: . WLADYSLA' W LIN co .ktu~l1ołć e;p:uje, 
1111,. , , 0.) W lioe marcow,". hl Nada ŚpI . .. w nowym repertuaue. 

POCZ. O god~. 4.30. Sala mechanicznie, . weńty§owana i chłod~ona. ' Orkiestra symfonlc~na. 
4 $4. _,h . ,s:s:a; -.. C . 4; 

Ceny mie,jsc: ~: ::~~ . na 12iBI kinemałografiuoy 50. gr. i 1 .zł., o~ ~·2i łI1 mie)t[e I zł. IL I :mieiua i loie zł. t50 
. '_. 

Dziś sensacyjna p re m jer a! 

Pod~óinJ niebywale piekny 15·akfowy program. 
Orkiestra symfoniczna pod kier. p. S. Bajgelmana. 

Do godz. 7-ej w;ecz. (sob, i niedz, 
do godziny 6'ei wszystkie miejsca 

l l~ottO' Z tem n~jwjęk~zy jest ambaras, 
• III. aby dWOJe ehcnaro nar .. ~, 

"Ha DOfJ[JmUrlYDkn" 
(In flagranti) 

WytVlornie pikantny i drastyczńy komedio-dramat er' tyczny 
w I~mju akfaqh, odsłaniający tajemnicę sypIalni małźepskiej . 

. 'oraz zrywajl(cy zasłonę z budUaru pi ęknej kobiety 

~~ó;~~~~: lDI~ WIUOH i H~lMn HfRURT 
Najnowszy 'wlelki film \Wytwórni ' ~Paramount· , ' 

"Paniera" 
7 aktów l11iłóści na egzotyc~nym tle Oceanu Spokojnego. 

II. 
Nasza 
P1zepi r:!sna 
rodauka 

flfottO' Przypadek ni~ istnięje ROcl:d się el'l n, • i bytuje tylko w umysłaeh ludzi słabych. 

H[l~Hn MAKOW~KA i KftK~l ~e VOfiT -W S-aktowym. , sensacyjnym dramacię 

"iiSIłIJł&Iii, . M.' .... +s.e 
(KOBI~TA-DE.MON). 

, I Na scenieJ 
B. Bronowski a) Bezrobocie. hl Schimmy a-klualne. c) Bzdury. : 

Felińska odśpiewa: a) TannłJliuser, b) V IIvateri z op. Grand Via. _. 
M. Jastrzębska a) ~idzi'ałe!l1 Helei kwiat bez s~at. b) Schym,my_ 

" tlili nt a, ~) Motylek. ' t • 

ROSI"i, odta,czą; a) Valc .·~ose. Monse", b) Taniec mgiełki. Valet:1ci4' 

, .... _P*MHM1fi.·&ąWA 5 f • 

,. Smoła i Papa 
po cenach dostępnych dostarcza ' 

Fabryka tektur smołowcowych 
M. d. SCharll, L6d:l: 

'tal Do ~Ynaję~ia 'I Zakład FryzjersKi, Południowa 4 
młBSzkaOl1 zawiadamia nlni!'j.śzym, it wSiał uruchom'onv oddział d.,msk~ z' oddziel. 

nym wejsclem l poleca Się ~~sk włl!lędom Sz. PI10ł)C~nuscI. 

2 P O k O 1-O W e ' Usługa solłóno1l. , 

FABRYKA: ul. Konstantynowska 113, tel. 37-05~ 
SKŁAD: Plac Wolności 11, tel. 9-90. 

~Q~.e M4 agi AI9 ,..,...... 

!--------.---------------.~~~~ 
Be, . -~yna. do samocbodów er. 
Oli\;\U ~~ = fu~:;~f;~~c:li~r:rzowk~~rsad~ t nrihu'~b'l 
aknmuialorów w większych i mnieJszych ilościach • r U ł~i\ 

dostarcza ze składu 

T h 
Zawad,zka N2 1. eie man i Mauch Telefon Nr. 25-38 

I PiotrKowsKa 2'40, t21.13-62 w~~:~:~~::eo:ynC~ 
, ne I moczoołciowe 
~ ----____________ ~ (leczenie sWlatkom 
•. , __ ""'_"',..._ .......... _ ______________ La\o1pa Kwarcowa 

, promIenIllP' ! 
GabInety KOSm'2ityld Lekarskie,l lIolltgen ... 

Dr. Marjj LEWiNSoNOWEJ Przyi:n~~e 5~~ 9-2 

Cegielniana 6, tel. 43-63 Dla pań od ~ -. 6 
Choroby skóry i wŁosów. Leczenie defektów cery, twarzy Oddzielna pocz.e· 

I
I ciała , Elek tf uliza, Elektroterapia, Masaże t warzy i ciała ł Kalina. 

_~.:::~y Pf~C od 10-7, Dla panów. od 2-4. ~~l!'"~ 

Prenumerata: 

. S.lon damskł. Salon młłski. 
St,~yte"ie' pań 0.80 ,r. Goleni'e z wOQIi kol (,).40' gr 

J.a. b· OnQu!acja 1. - zł $trzytenle 0.80 " Z 11 ue nI ą MyCie głQwy wraz Z elektr. • chłopców 0 ·50 Ił 
suszeniem włosów 1.50.. Mycie głowy 0.50 łł 

- Zachodnia 17. == Dla Pań oddzielne wejście przez sień! 
Wiadomość od 4 ' 1 pół do 6-ei 

u jZosp.odarza. ----, 
. 

Owoce, warzywą., Kwiaty 
śwleie. stm1e ~Ił sl1ł'adzie 

w ogfódku 
przy ul. P,otrl\Owsldej 84 

tudzie! PHyimujenw zamówienia na 
t:yklmowan'e, dru.toWan~, fro\elowa· 
nit', trz.epllme. o az lę ,) 'enle wszelkie. 
go robactwa srodkiem s~uleC:lnYlll. 

7 1-19 
lM-_~~Jl'i,;~_ 

~~~ .R. ",;; .... ., ...... ~): 

hoio, bo W prywar02ID mimU nin 
, li I'owym I Jt"0'owvm stanIe f~l~~ 

w 'i leikiego rodzalu w su · 

, t I. OP.-\TOWSKl 

APiR;YY;iz~oim~;i I ;~0;~;;:' ~ j~ ~ll 
nowelO PATfnraWAHE iar:~rit6w ! :;rrm~:.~K::~:~ . 

Of\lrły ł1ezpłable. Naw&'ot Ni 15 a Szkoln. Nt 12 

ł " 7 p",'ro (róg Sa.n Chórooy .kórne, MILNER, Warszawa. M aWhl5/, kielIIleza) 1)0 rze. włosów, wenerycz .. 
l czywIście bardzo ne ł mocz.płciQ

tanio I na do- we leczenl~ ŚWlat-e...... ......... ....... godnYch łem (Rentgen łam· 
warun.uach. pa kwal~owa) ftleRY 

P 'O Ó . I ~o."X) trotel3pl3, PtZYjIDU, 
U Jlilod6-9w. 

duży Reperuję 
z utywalnością kuchni dla bez- bieliznę 8~Il'tego pina prag 

dZietnego małzeństwa nę poznae. , Ofer 
bo' wS%elk~ starannie t tv prosZJ: s~łada{ 

POSZUn.lW8ny. nie drogo. Ul Piotr-fil) redakcjl.E:tri res 
kawska 295 Pl. 42 su' pod .Dyslyn~ 

_ Nowomlejska_27 ..=.. TeJ. 46 OB. - Oferly do .Repubhkl· sub D. J. I-a oficyna 2 p ętru go\\'ana- ~ł3-13 


