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I EC ZORNY ILUSTROWANY. 
GENERAŁ SAMSONOW 

po rozgromieniu przed 20-u 
laty woisk rosyjskich przez 
Hindenburga, popełnił sa• 

mobóJstwo. 

ROK Xłl. czw ARTEK. 23 SIBRPNIA 1934 ROKU. CENA 10 GROSZY Nr. 2S3 
GENERAŁ OALLIENI 

który przed 20-u laty od· 
parł atak wojsk niemiec· 

kich na stolice francil. 

„Upiór z Łowicza" skazany na 15 lat wiezienia 
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Wstrząsające zeznania dziewczyn_ek„ które włóczyły się za Ensztaj· 
nem po całym kraju -i walczyły ·o jego względy. - Prokurator 

żądał wymierzenia najsurowszej· kary 
Obrońco zapowiedział · zloienie ~~_elo«:-i 

Włocławek, 23 sierpnia. Bałam s·10 z· B mn1·1 rata krwawnik, i zamordował ją. l[eiga. D~ellł stę ~awsze b'łzystk~~· 
Proces wampira z Łowicza, który "' • . _Ensztajn w~ła'. - !o, on.a wie. od 

1 
• Sęd~ia: -;-. ~w~'\ to Y 0 z ~ rza-

przez szereg miesięcy sial postrach zamordUJB swia~ków towic~ich, Ją sw_i31-dkowie .z kowną.1 Ro eno ' ą. 'd: ł 
wśród mieszkańców Łowicza, Wloclaw . Ło_wicza· nauczy.li tak mówic. . Ja wi- św„ .--; Ja tego Ee Will. z1a em. . d ł 
ka i okolicy, znalazł wreszcie swój ZeZ1I1ają dalej: Pietrzakówna i Roze· \~ziałem. "".'czoraJ P~~e.z okn?,_ Jak przy- . .SędZla: - Czy . ni~zt.;an opowtai a 
epilog. nóW1I1ia. Pietrzakówna wygląda poważ- I Jechała i łą obstąpili 1. mówili z n~ą.. swi~<likowJ. . o swe_md zf 

Po dwudniowej rozpraw.ie, która ni~ .na s~ój wiek. Jest rosła, doJ:>rze ro·z; Rozenowna: -;- ~ Ja ~o .samo ~uz w ~wdzia: Op°Ai~z a 'mówił, że m<>rdo-
wniosła wiele sensacyjnych momentów / wm1ęta 1 bardzo ładna. Wyzywa1ąco s.po. zeszłym roku mowilam i mkt mme mel 1 ę ,

1 
Y 

zbrodniarz został skazany. Wyrok try~ gląida wokoło. Opowiada, jak E111Szt.aj~: u.czyt . . . wałś~':10ś Nie tego Od niego nie sł sza-
bunału opiewa na 15 lat wiezienia. Trzy I na~ówił ją~ ?Y ~dała się z nim ,na ra1~ę I . .Ensztam 1.11acha z rezy11:nacią ręką 1 łem . _: - ' Y 
zbrodnie zostały mu udowodnione: obiecyw~ł 1e1 wiele, a ""'. domu _była b~e: I siada na _lawie. . ' W dalszym cią.gu świadek opowiada, 
morderstwo i zniewolenie, zniewolenie, da -;- więc J;>Os~ła. W c1ą,l!u dm\ węd1~ j Sk?lei ze~naJe, matka. Rozenóv. ny. jaik węckowaili razem po k.raiju, rule· nic 
usilowanie morderstwa I poraz trzec} wal·1 'P.'1'zed siebie, a noce spędzał w st • 9po~iada, ze co'.ka zgi_n~la za dor~u~ ciekawego więcej cl.o sprawy llllie wnosi. 
zniewolenre. Z pozostałych oskarżen gach zyla. . . . . iak Ją. szu~rn~o. Ni.e byt.o J~J pr~,,,z w~e I Osta-tni zeZIIli).ją trzej wywiadowcy IPO 
Tadeusz Ensztajn został uniewinniony. Sędz a: - Czy zyłas z Ensz·tainem? 1~ d,m, mow10no, ze widziano Ją z Jl- licji kryminalnej: Osmański, Bojew:slki i 

.. św. -;-- Taik. . k1ms chłopcem. . N roe1ki 'któr v rowaidzHi ws•tępne 
Na 15 lat zamkną s!e Z3; ~ło~ocia- S~dzJ.a: :- Dobr.owolme?. · _ . Rozenowa p!acze: - Zmarnował mi I d~cltodze~ia. T\vrlRDzĄ ONI KATE-

nym mo_rdersą. podwoJe :v1ezi.ema. - 1 _P1etrzak?~na me rozumie te~o py-, dziecko, zupełme zmarnował! GORYCZNIE, 'ŻE ENSZTAJN PRZY:· 
Przez piętnascie lat będzie miał te~ l ~an;a. Gdy 1.e1 tłumaczą, spUBzcza głowę • • ZNA WAŁ SIĘ DO WSZYSTKICH IN-
bezdomny włóczęga dach nad glową 1 i nie ocljpowiada. . . 1:nszfa1n odpow1ada KRYMINOW ANYCH MU CZYNóW. 
strawę codzienną Czy gdy opuś-ci po SędZJ.a: - Dlaczego ucie~łas od me- li N l ·a d 

0 
taje zam 

tym c~asie mury ~vięzienne jako ~ojrzal go?ś- B ł . p d dz n.. ·i • za S\UB czy y knięt~ ei p~r~~ochi'lc~~ z szairzadza 
ły męzczyzna, WiI'Ócl do soołeczenstwa W: -:-- • a am ~ię. 0 . ro ~ -.t'0~ a przerwę. 
iako pożyteczny jego członek? , dał.mi,_ z~ 1ak·ktora ~bleta rue. chC1;3ła I Dalej składa zeznania rzeczoznaw:.:a 

. . z nim zyc, mordował Ją. B~łam się więc, d K . · k' z · · b p k f " d 
Po wznowiemu rozprawy zeznaJe że i mn.te kiedyś zam<>rduje, r. .01zemo~s I. eznan.ia Jeg? są ar l ro ura or zą a 

świadek Kucharek mąż jednej z zamor- dzia C . kł z Roze- dzo mteresu1ące. Opowiada, ze badał 
dowa~ych i zbezczeszczonych ofiar nó~? : - zy ucie aś wszystkie ofiary wa~pira. Stwierdził naiSUr0\VSZ8)• kary 
wampira. ś N' R . . . . ponad wszelką wątpliwość, . J 

w. - 1e, ozenowi11a wczesrneJ. - ż y ZADAWAŁA O godz 7 15 rol.!Poczyna 
Mówi on z przejęciem o swej żonie, Ja dopiero następnego dnia. Smutno mi E MORDERCZE RAZ PRZEMÓWIENIE PROKURATOR 

z którą byl zaledwie 1 rok po ślubie, było samei. JEDNA RĘKA. RZESZEWSK.L 
gdy spotkal ją tak tragiczny los. O En- Rozenówna zeznaie ieszcze rezolut- Do złudzenia podobne były uszko- T · d · on · wina Ensztajna została 
sztajnie nic nie może powiedzieć, wie I .niej, n.itż jej k?leżank~. Ma dopiero 13 dzenia i pozycja porzuconych trupów o- udc!!.~~ion~ fe udział jego w zarzuca
tylko, że m?r~ow~l on ?tiary w te~ sam Il.at,, ale to. dz1ec~o uhcy, które po~ało raz defloracja. Jeżeli chodzi o spra~ę nych mu morderstwach STWIERDZONY 
sposó?, w 1ak1 zgmęla Jego żona 1 dla- zyiCJe _z .na1g?rsze1 6.trony. Je~t o~a iedy· zbrodni, rzeczoznawca badał Ensztama PONAD WSZELKĄ WĄTPLIWOść, To 
tego Jest przekonany, ny~ sw1adlk1em, ktOTY zezna1e me~a;przy i ~\vierd~i, że ma. on dość. sił_v fizycznej ze teraz wypiera 6'ię winy, twieridzi, że 
ŻE TO ENSZTAJN· DOKONAŁ TEOO sięzony z p.owo~u. z:b.yt młodeg~ w~eiku. mimo, ze spr.:iwia 'Yrazeme słabeg•) w ślecLzitwie używano w stosunku do nie 

MORDU - Groził m1, ze Jak mu się nie od- chłopca, by moc dopuscić się tych prze. go pre.sui. _ świadczy tylko 0 tem że 
. • da.llll, to mnie zabierze do PO!ZIIlania i od-; stępstw. Rzeczoznawca badał rów~ież jest On sprytny i mądry. ' 

Bardzo interesująco zeznaje st. da chłopakom. stan umysłowy oskarżonego i stwier- Prokuraito,r twierdzi da•lej, że przy-
przod. Smoliński, który znalazł zwloki - A ty. co .na to? dził, że jest on zupełnie normalny, nie szłość Ensmain.a widzi w ba,rdzo ciem· 
Lisiewskiej i zna szczegółowo historję - P~;w:ied.z.~a!am mu: .„Poszoł wo:n, ma ograniczonej poczytalności, przeci- nych bairwach. Widzi go jako mordercę 
uptowadzenia przez Ensztajna Roze-: łachudira - t m.e ~ałam się. . . wnie - jest inteligentny, ma lotny i by- na wielką skalę. Dzisiaj jeJ!o zbrodnicze 
nówny i Pietrzakówny. Te dwie dziewl d .Smuf1de ~~azeme Lpozostawra1ą te stry umysł. Za swe czyny jest zupel- instynkty dopiero wypływają najaw, ale 
czynki dobrowolnie poszły z Ensztai· I wie m 0 e dlziewciy.ntKJ. nie odpowiedzialny. przyszł<>ść jego będzie oznaczona k.rwa-
nern. Poszły z nim na wędrówkę po ~8- f 

1
. . lee Na tern przewodniczący zarządza wemi mordami. . · 

Połs~e, .gdyż obiecywał im ubranie i do rasz 1\118 0P0\UJl~ll przerwę. - ~o do ~anu pOozytaln~~ oskac~o 
statme zycie. • nego, n.Jem.a zadnych zastrzezen _ mo· · 

Pietrzakówna, 14-letnła wówczas : wampira Wamp·1r" był dobrym wi prQku.rat<>r. - Poo~eważ sip~awa iesit 
dziewczynka, żyła z EnsztaJnem; Ro-~ „ · Zltlp,efoi,e ia1sina i !llte lbu:dzi wątpliwości-
zenówna miała 12 lat. Wędrowali ra· i Po przerwie Rozenówna zeznaje w kOIBgą JPl'iZemawdaim ib11Jr<Clzo krótlko. - Doma-
zem 5 dni. W ciągu tego czasu między . dalszym ciągu. Podczas jej zeznań En- gam się najsur<>wsze~o wymiaru kary, 
dz!ewczętami .- dz_iećmi wytworzyła sieJ' sztajn d~n~rwuje się. Ws~akuje raz po p0 pi:izerwie, zez.naije św:i:ade;k Kł01S,ow· któraby odpOwiadała wszystkim jego 
dziwna rywahzacJa. raz z m1eJsca, przerywa 1 krzyczy: s'kii. Jest to i-ównieii w'łóczęJ:!a 1 tira.~ ko czyn.o.ro •. 

ó , S - ONA KŁAMIE, ONA KŁAMIE! leijowy. Ma lat 18, od 6-c:iu lat jest w dro Sikoie1 
11 ROZEN 0WJi~Ti~~l~~~RO NA Rozenówna opowiada dalej o wynu- dze _na szlaku. Wędruie !PO całym kra ZABIERA GŁOS OBRONCA ENSZTAJ 

• rzeniach .Ensztajna w czasie ich węd- ju, żywdąic się cz·em &ię. da. Przen?si się . NA, _adw •. GRYNBER~ . . 
To by la smutna zazdrość. Ale ta rówki: z miejsca n.a miejsce, p.i-eszo, kolerią „na 1 wyigłasza ipół;godzmne iprzemow1en~e. 

zazdrość uratowała Rozenównę. Piąte - Wieczorem zawsze opowiadał zająca", na wozie cihłoa;>iskim. Ubra.i11y 
go dnia .Ensztajn chciał ją zniewolić -i nam ciekawe historje. Mówił, że za- jest bardziej niż nędz.nie, aile wesoły., pe- Enszta1·n 1·1st niBWiony 
obroniła się. W nocy rozegrała się mię 

1 
mordował Jakąś koł1ietę, i obciął jej w.ny .isiebie, <lldiwa·żny . . Gdy zeznaje, wf. 

dzy nimi walka i Rozenówna, p0bita I · piersi. Później opowiadał, że mordował' dać, że stara się oibrou.ić Euztajn.a. ()po- ,_ Uw~ _ -twierdzi obroń-ca, "że 
pokaleczona, uciekła. ·I to właśnie OI1a 

1 Jeszcze wcześniej, Już w Poznaniu. Raz 1 W\i,ada, jak się 1Pozn1a1li. Ensztajn nie ma nic wspólnego z wszyst 
wydała Ensztajna w ręce policji, wska-; w Poznaniu - Jak mówił - zepchnął! - Szedłem pewne!to ra.zu w Łowie· kiemi zbr<>dniami, Ani w jedny;m wypad
zując na niego, gdy przed jednem z kin dziewczynę z mostu, bo nie chciała z kie i na drodze pod Włoc.ła'Wlkiem, ~t- ku wln.a jego nie zastała udowodni.ona. 
we Włocławku stał, oglądając fotosy. ~nim iść. Dziewczyna utonęła. 1 kałem Eniszfajna, Pietrzalkównę i R_?ze- Wszystkie d01Wody są właśch;r;- tyllko 

Następny świadek, ojciec zamordo- . Ensztajn zrywa się i woła: „To nównę. Pog01bał mi mę, pOstan0w1łem J kruchemi pos·zlla'ka.ttti. Fakt z włosami, 
wanej Lisiewskiej, jest to staruszek z kłamstwo, proszę sądu, ja nic nie mó- trzymać z nim „sztamę". Po6·zedłem ·ra- które z111a1lezi:ono w ręku UsieWiSlki.e.j, 
długą, siwą brodą. Z płaczem opowia- ; wilem, nic nie opowiadałem! zem z niimi. Pófoiej d!z[ewc~-ymki wróci-1 świiadiczy najwymowniej, że mamy eto 
da o swej córce, która trudniła się han-, Rozenówna: - Wszystko nam mó- ły do d<_>mu, a myśmy pos.ztl~'. ·r~zem. czynfonia ,z zaigadką peychołogiczną, po 
dl em warzywami i utrzymywała dom., wił, wszystko! ~ędz1a: - c;,zy d:ługo J>y~~sc1e razem? llega~ącą na teim, ze Ensztajn ;p•rzyz.niał się 
Ojciec przysięga, że była uczciwa.; Rozenówna mówi wszystko, jak Sw.: . ..:__ Jaktes. d~a mle~1ąc.e. . do .z.broicfui;, iklfórej nie pQ\Pełnił, co ru;fa· 
W pewnej chwili zw.raca się w kierun· gdyby oba wiata się. że coś opuści, o . _ Sędzia: - Ą ~alk1e wrazeme robił na,.. 
ku ławy oskarżenia, zaciska pięści i wo 'czemś zapomni: - Mó_wit. ż~. nnpa?t .~.r;~dku En:3zta1n? . . \ , (Dalszy ciąg na str. 3-eł). 
ła: „Teri potwór!". · m. dzicwczrnG pod tow1czc111, Jak zb1e 1 sw. - To dobry chłopaik t d()lbry ko-I 

\. 
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Balon z 1870 r. w muzeum norweskiem' ".~:.1::. t!.~J~~~ROTU 
JULECZKA. ZBĄSZY!\f - WARSZAW A. Mam Dramatyczny lot d uch bohaterskich lotników francuskich wrażenie, że, niestety, padła Pani ofiarą U\'.·o-
dzlclela. który zdobywszy serduszko Pani, na-p Od CZ a S oblężenia Paryża przez Prusaków sycił się jej miłością i„. ma lei już d05YĆ· Y/ ~uzeum u.niwersytetu w Oslo, z.na.i 1 więźniowie n.a.powietrzni naradzali się !nim wyi.5ilkiem, podążali przed siebie, l'o Przykre to jest i nieszlachetne, gdy ktoś czytll du1~ -się osobliwa pamiątka z czaąów nad 6Włl egzystencją, nagle z mglistej za szukując ludzkiego osiedla. sobie zabawkę z cudzego serca, narażaJąc dru· 

WOJny prusko·francuskieg w 1870 roku. słony Wyłoniły się szczyty górskie i · Po długie~ wędrówce RoUer i De· gą osobę na ból zawodu I cierpienie. Trzeba 
Jest nią ba.Ian francuski 11Viille d'Or1e· wkrótce potem schanJ4l'S dotarli do szałaisu leśnego drwa Jednak, pani Halinko, umieć prawdzie spoJrze.! 
ans", który w dniu 26 listOpada 1870 r, kosz balonu, osiadł na kOronie rozłoży- la i tam dopiero dowiedzieli się, że w oczy, Jeżeli okazał się niegodnym Pani u· 
wylądOwał w Norwegji i następnie, w po stego dębu. znajdują się w N<>rwegJt.. czuć, należy skupić się, przemóc swói ból, i wy 
dzięc:e za gościnę, zaofiarowany został Gdy tylko oba.j oficerowie wyskoczyli z Odp-0cząwszy parę dni w chacie go· pędzić obraz nikczemnika ze swego serduszka. 
przez lotników oficerów' Roller i De· gondoli, balon, porwany podmuchem ścinnego norwega, obC1Jj francuzi uda1i , Przedtem Jeszcze, Halinko, należy wypróbo· scha~ps'a wszechnicy w Chrys~janji. wia.tru, wzniósł się w górę i po chwili się do miaistecz.ka Siljord, a stamtąd do · wać wszystkie drogi, prowadzące do r.01ozu-

K1edy Paryż os.aczony został pnez zniikmą.ł w chmurach. Ro2lbitkowia, bro· Chrystjanji, gdzie Obu bOhaterO:m zgoto- 1 mienia. Niech się Pani postara zobaczyć ze 
wojska nieiprzyjacielsikie, mies?Jkańcy cząc p.o kolana w głębokim śniegu, ostat wano owacyjne przyjęcie. 1 swoim znajomym. Niech Pani poczeka na jego oblężonej stolicy staTaJ.i się zapOmocą powrót, względnie pojedzie tam, gdtle on prze· 
balonów, utrzymać kontakt z resztą kra bywa I zażąda widzenia się z nim. Osobista 

t1tórem?~:~n~~~~ł;0~;s1!!~b~!~· . Tajemnica PD\llOdZBDiil l'1 istinguett ~~::::i:. ::i;:i:u~~st.z~~~:; :~~c:ui;:aw:!ęk:~: 
O zmierzchu, dnia 24 liefopada 1870 60 • letnia „królowa" music-hallu porywa i fascynuje tłumy dochodzi na mielsce !JW.?rn<1czenia. z osohlstel r. porucznicy Roller i De.schamps, z po· rozmowy będ.zle Pani mogla wysnuć wide lecenia komendamta Paryża, generała ale głosem I tańcem, lecz niezwykłym wdziękiem, który Wt1losków. Hrć możr., te Ja się mylę, że brak 

Trochu, wzibili się w przes'tworza, celem bije z całej jej postaci odpowiedzi na listy Jest tylkoo wynikiem jakie-
przewiezienia depesz dowództwu armji Sły;nna na całym świecie ze swych kła my j·esz-cze w ipaimięci takie melodie ja!k goś fatalnego zbiegu okolkzno~ci. Życzę Pani 
Loary, Po nastaniu br.z:ask.11, napowietrz· syczni~ pięknych nóżek, diva kaibareto· !„Valentia", „Ca„. c'est Paris", które w tego gorąco, Halinko, albowiem wiem, jak bar· 
ni podróżnicy zauważyli, że szybują nad wa, .Mistinguett, uk<>ńczyła n~dawno„. f triumfie obiegły całą kUlę ziemską. - dzo boll, gdy rozkoch:m·~ srduszko napotyt.a 
morzem. bądźmy raz niedyskretni - 60 wiosen. 1 Wszak to Misitin.guett je śpiewała . . , nagle na chłód I wzgard~ najdroższej dla siC'· Około jedenastej przed południem, Mimo to, paryżanie nie pamiętają o tem I Czy śpiewała je ładnie? . . ble osoby. Życz~ Pani zatęm, łlalinko, pomyśl-
ujrzeili w oddali okręt, lecz pomimo zna· i są z niej nadal dumni. Każ.demu bo- I Trudno powiedzieć, gdyż Mtst1n~uett n„go zakończenia 1m:ykrcg•J epizodu w Jej 'lY· 
cz.neigo obniżeaa lotu, nie zostaJ.i przez wiem pozosfaje długo w pamięci '.;yr ni~ . nigdy głosu nie posiadała, a tembardziej di,. NlemnleJ Jertu.1k prosz.: pamiefo~. 2c mu· z.ałogę statku dostrzeżeni. Obawiając zrównany „charme" paryskiej midtnetkl ; te.raz, gdy nie jes·t już młoda. Nie·które si Pani bl-·ć dzielni młod·\ kobietą · kt•)ra oo· eię o.padnięcia na wodę, lotnfoy wyrzu· która oczarowuje ludzi nie tańcem i pio· : tony są dla ucha wręcz niemiłe - lecz trall, z głwą wznleslną, przerwać wszelkie 
clli część balastu i ki:Lka worków z pocz senką.. lecz głównie rzuconym ze 5ceny i w music-hallu, głos odgrywa drugorzęd· p1•zykrości I prz·,mnc naJg >rszy bGI zawodu. tą, poczem bal<>n wzbił się na wysokOść ur<>czym uśmiechem. iną rolę. ·Wystarcza wdzięk, bijący z ca- PANI EUZEBJA w. w BARANOWICZACH. 
2,000 . metr6w. Bo i czemże można sobie wytłuma· , lej zgrabnej sylwetki słynnej divy. Sa.Ia Powinna Pani synka posyłać do przedszkola. 

Lot odbywał się w dalszym ciągu nad czyć to wiel1kie i nieustanne powodze· , biije brawa i ja.kiś dziwny szał ogarnia Dziecko bcdące stale w towarzystwie osób do· 
bez:kreseim wód monskich, a iponi~wat nie, jakiem wciąż jeszcze się cieszy ta 1 publiczność, która dłu~o nie puszc7.łl 1'0Sb'ch I nie mające kontaktu z rówieśnikami, 
zimno stawało się coraz dokuczliwsze, artys~ka? Trudno -sobie wyo.brazić, by : swe•i ulubienicy ze sceny. , nabiera dziwacznych manier, podpatrzonych u 
obaj podróżni stracili m.zelką nadzieję Mistin·guett hra,ła wi<lownię pięknym gło ! Mistim.gue.U jest świetną aktorką. W ' ludzi starszych, nieodpowiednich dla młodego 
ratunku i chcąc ~~rócić. ,swe męczarnie, sem.' czy !eż młodością, .która dość da:w ; każ.dej rołi jest inna, . czy to w salono· 1 dziecka. zresztą chłopiec musi się przyzwy· 

poStanoWJ.li spalic balon. no JUŻ mi?ęła. Tajemnica p<>wodzenia , wych duetach, czy gra1ąc rolę opuszczo· czaić do życia zespołowego, musf się Wl'zbyć Okazało się jednak, że posiadane· za· słynnej dtvy leży •• w jej niezwykłym I nej dziewczyny, czy też tańcząc tan~o ' tei ciągłe! świadomości, że iest kto5, kto w pałki przemokły do tego stopnia, iż o 
1 

wdzięku. · I a·r&entyńskie - wnosi ona n.a scenę za· każde) chwlll życia nim sfę pfekuJe, usuwając spełnieniu ponurego zami.aru nie mogło Piosenka, lansowana przez nią, może I wsze coś nowego i ciekawego. z drogi wszystkie trudności. Dziecko w takich być mowy. Podczas gdy zro~aczeni. zawsze liczyć na su'kces. Wszyscy ma· Dni jej triumfów są już policzone.- warunkach stale się bytnlo rozpieszczone 1 nie· 

I Mimo, że na scenie tańczy i porusza się zaradne. W gronie rówieśników, podczas za-

k • ł z werwą młodziutikiej dziewczyny, przyj baw wspólnych, dziecko przyzwyczai się do 
O Ocie apy dzie niezadł~o moment, gdy nie porno· dzielenia swych zabawek I zalnteresowaii z in· ••• I że już szminka i wtedy ujrzymy ją taką, nemi Jeszcze dziećmi, nal>lerze·sprytu I nauczy 

Zaw·kłariy spclr 
· k · t · t · o odstarza. Salomon wy wyrok sądu londyńskiego I Ja ą Je.s w is ocie - · m cno P się zaradnoścf. Cechy te przydadzą mu się • • f ą kObJetą. 

(z) Czterej handlarze chińscy - I fong-Kwai spowodowała pożar - mó-1 Miejmy jednak nadzieję , że wielka w pótnleJszem życiu 1 w szkofo, do które) prze 
Czou-Lun, Fong-Kwai, Lou-Sing i A-1 wil sędzia - ·lecz pozostałe trzy, stano aktorka nie dopuści do te.go _ i zejdzie cleż niezadługo będzie Pani mu\jlała oddać swe 
Kuong zauważyli, że w śpichrzu kh ·wiące własność innych chińczyków, 1 ze sceny w peł.ni powodzenia, pozosta· go pupilka. 

P I 1 liL 1 • ZROZPACZONA Z TARNOWA. Droga Pa-r;zrmnżyły się szczury i myszy: •) n:L wznieciły oyień w całem pomieszcze-j wiając icznym wie 1oicie om w pamięc1 radztl! spólnicy nabyI1 kota i z wlaściwą niu. · iswe piosenki i czaruiący, pełen wdzięku ni, proszę odpisać, Jeżeli tego Pani dotych· 
8 ,~]Ji e pedanterią orzekli, .że katdy z uśmiech. czas nie uskuteczniła, że chciałaby Pani się z 
nich Jest właścicielem czwartej części --:o:.-~· nim osobiście zobaczyć I z Jego ust usłyszeć o nabytego kota, t. j. jednej łapy z przy- strasznej dla Pani decyzji. Być może, że Ust kgai<\C'ą do niej czę~~·ią tułowia. Ks1·ąz· ę s~r!lgossy Hl ro11· m~szynisfy został napisany pod cudzym wpływem, został u LI w aa I nieledwie wymuszony, a ÓW Pani znajomy nie Pewnego razu kot zranił się w łapę, będzie miał odwagi powtórzyć tego osobiście, 
która należała do l'ong-Kwai. Wlaści- Członek rodziny zdetronizowanego króla Alfonsa przewoził gdyt na widok Pani, serce Jego przypomni mu, 
ciel opatrzył łapę, przewiązując ją najwybitniejszych mężów stanu te osoba Pani nie jest dlań obo/ętna. Przykro 
szmatką, zamoczoną w terpentynie. (z) W związku z tragiczną śmiercią i _ Jest to książę Saragossy, który ml, że muszę naplętnowac brzydki postępek Jednakże kot okazał się przeciwnikiem syna b. króla hiszpańskiego Alfonsa, któ prowadzi wszystkie królewskie pociągi Pani znalomego. Gdyby nawet decyzja lego środków antyseptycznych. Czując ból, ry zginął w katastrofie samochodowej, I - wyjaśnił król swemu zdumionemu powstała Pod wpływem zmiany uczuć, to mógł P 1-1 czął się rzucać po pokoJ·u, przewró· I przeczekać okres Pani h b ż b · uwaga prasy światowej skierowała się gościowi. . c oro y, a e Y nae u-cił zapaloną lampę naftową, a gdy od { trudnla"" po rot d d i · ponownie na członków rodziny b. domu Istotnie· książę od najmłodszych lat . " w u 0 z row a poowaznem zmar· płoną<:ej nafty zapalił się bandaż na ta- panującego. zdradzał fanatyczne wprost przywią- t\\1enlem." Chorym ludzlom przysługują pewne 
pie, kot oszalał do reszty i pędząc na- Niezwykłe są dzieje losu granda zanie do lokomotyw. Idąc za swem względy I znaJomy Pani musi mleć oschłe ser· oślep po całym śpichrzu, podpalił go po hiszpańskiego b. księcia Saragossy, po- powołaniem, został wykwalifikowanym ce, Jeżeli 0 tern zapomniał . 1 uległ namowom. drodze w wielu mieJ'scach. S;pichrz P kllk I t h Ił ś 1 1 1 tomka obrońcy Saragossy, który zara- maszynistą i wreszcie powierzono mu 0 u a ac m 0 c c erpieu ma Pani peł-splonąl i spólnicy Fong-Kwai zażądali ne prawo d t t b ż d „ bia na swe utrzymanie jako.„ maszy- prowadzenie pociągów, wiozących . 0 ego, a e Y za ą a„ osobistego od niego odszkodowania za straty, nista kolejowy. członków domów panujących 1 wszel- widzema się ze swym znaJomym. z oczu jego twierdząc, że odpowiedzialność za po- W 1927 roku, gdy prezydent repub- kich koronowanych i dostojnych gości 1 zachowania wyczyta Pani, czy decyzja zerwa żar spada na niego, Jako właściciela tej liki francuskiej, Doumergue, przybył państwa hiszpańskiego. Po zdetroni- nia wywołana została tylkr, namowami krew
łapy, która p0dłożyla ogień. do ttiszpanji na poświęcenie nowej linji zowaniu Alfonsa książę pozostał na nych, czy też wypływa ze zmiany uczuć dla 

Jednakże sędżia po długim namyśle kolejowej, przecinającej Pyreneje, zdzi- swem stanowisku a obecnie awanso- PanL Jeżeli kocha Panią nadal, a uległ jedy
orzekl, że wszyscy czterej chhiczycy wil się niemało, że król Alfons XIII pod wał i pełni funkde inspektora kolejo- nie wpływom innych, niech mu Pani przypomni 
jednakowo odpowiadają za wynikłą kię szedł do maszynisty pociągu I uścisnął wego hiszpańskiego towarzystwa „Del wspólne lata męki I oczekiwania, które osła-skę. · Wprawdzie łapa, należąca do mu serdecznie rękę. Nord". dzalo Wam wzaJemne uczucie. Kochalące ser· 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ K~ążę Saragossy przebyt w swcl ~ ~e połtall być ~k b~dzo opancenon~ 

Morderczyni trzech mężów 
Wyrafinowaną zbrodniarkę stracono na krześle elektrycznem 

(x) WY1Padki sllcaz.an.i.a kolbiet u karę I ateby otrzymać z.a k!l!Żdym razem pre· 
śmierci, należą na c.ałym świecie do miję asclcura<ryljną. 
rza.d1koścł. Naogół kobiety- zbrodnial'ki Zhrodn:iie iej wyszły jednak na jaw, 
cieszą się większemi względami, a.nii·teli po popełinieniu trzeciego m<>rderstwa.
ich koledzy mę~zyźni i kara śmierci by Częste „wdowieństwo" Anny Antonio, 
wa im zazwyczaf .zamieniam na karę w.ztbud.ziiło podegrzen.ie władz, które za· 
długoletniego więzienia. częły dolkła;dnie badać przyczynę śmier· 

Nawet w Ameryce, gdzie grome krze ci jej byłych mętów. 

życiu 2,187.884 kilometrów. W ciągu ażeby nie trafiły doń szczere słowa miłości· 
swej wieloletniej pracy woził on już naj Jeeżłl zag, dziecko drogie, miłość Już prysła, to 
wybitniejszych mężów stanu ostatnich wprawdzie będzie to dla Pani bolesnym cio
trzech dziesiątków, jak króla włoskie- sem, nlemnleJ Jednak nie należy sic poddawać 
go, królów szwedzkich, duńskich, bel- rozpac1'y. W wieku Jan!, czas rychło . ll;c1.y 
gliskich, greckich, wszystkich człon- rany, a kto inny pomoże Pani zapomnieć, 
ków hiszpańskiego domu królewskiego, i'- ;t Jl a ponadto polityków, jak Brlanda, Her-
riota, Doumergue'a oraz marszałków · 
Petaina ł Lyauteya. • _ 

Rozmaitości za świata 
-::-

GDZIE NIEMA -DROŻYZNY. 

* ™ ' 
lingów, barana za pięć szylingów. 

Zwykłym środkiem obiegowym . wśród tych 
plemion sę nie pieniądze, lecz puste pusz!ti po 
konserwach. 

sło eiletktryczine częisfo jest w utyciu, Okazało się, te „czuła" małtcmka, 
stracenie kObiety budzi p<>wszechną sen wyprawiała kOlejno swych mężów na 
sację. tamten świat, ubezpieczając ich uprzed-
~ tycih dniaich w więzieniu Sing Sing nio na wysoką kwotę. Szczęśliwy zakątek, gdzie nie słychać o Kto chce opływać w dosfatki i żyć wy~od-

odbyła się eg2ekucja kobiet:r ł nado- Wytrawna zibrodniarka zasiadła na kryzysie, o drożyźnie, znajduje się w sercu nie bez troski o jutro, niech zabiera ze sobą 
miar matki troh!a nieletnich dzieci. elktryczneni krześle, czarnego lędu, w Afryce, w okolicach tak zw. j kilka skn:yń blauanek po sardynk~ch np. I uda 

Allln8. Antonio, stracona na elektrycz Zaraz po niej stracono dwuc~, jej ~ór Księżycowych. ~odróżni~ angi~lsk.~: William I się z tym skarbem do ~fryki. Tu, wzamian u 
nem rorześ'le, n.ail~żała do typu _wyrafino- wspólników: Saittv:'el!.o. i Fernac1 ego, E. West odkrył swoisty 1,ra1 na z1em1 . Murzy- kilka blaszanek nabędzie na własność zizmią, 
wanyoh zibrodniarek Zgład~ła Ona 3 ktorzy dopomal!ah 1ei w D-01tworn„ch

1
n1, zamleszkujęcy tę okolicę, nie mafą pojęcia tywność, skóry, tnwente.rz - wszystko, co mo· 

swych mężów w krótkim okiresie czaw, zbrod.niach. - . _ o handlu; sprzedają oni krow~ za dziesięć szy„. że przedstawiać wartość dla kolonisty, 

,, 
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Proces \A'.'"an\pira z Łowicza ~~::i~,. 
!iła eiksip~rtyza. Uważam, że Ensztajn I SKAZAC GO ZA ZABÓJSTWO MARJI I POZBAWIENIE OBYWATELSKICH Chcąc przedłużyć śledztwo, wprowa
wprowa~ił . P0!icję w. błąd. Ten błą~ LISIEWSKIEJ NA 15 LAT WIĘZIENIA, HONOROWYCH I PUBLICZNYCH dził w btąd poli~ję. Trzy. zbrod~ie zo
przye;zyn1ł s!ę, ze zaJ?.1echano p<>szuk.1- i za zniewolenie Anleli Okruchówny na PRAW NA PRZECIĄG LAT 10, do- stały jednak stwierdzone I na teJ zasa
wan 1 0~~cn.le na ławie 0skarżonych nie 

1

. 2 lata włęzłepła, za U SIL O W ANIE ZA- tychczasowego aresztu nie zaliczyć i z dzie sąd wydał wyrok skazujący. Wy
ma wł~ctwego mOrdercy. BICIA I ZNIEWOLENIE ALEKSAN- pozostałych oskarżeń uniewinnić." rok jest łagodny, gdyż sąd wziąt pod 

Pome~aż w tok~ pr~ewodu nic nie 

1 
DRY PERZYNÓWNY NA 15 LAT WIĘ- W motywach wyroku sąd s~wie~- uwagę, że .Enszt~jn. był zaniedbanym 

ugowoqnio:io. ~nszta1now1 pr<>szę o wy- ZIENIA. dza, że początkowe przyznawanie się moralnie i bez op1ek1 od wczesnych lat. 
r k u.o.iew.1nn1a1ącr· . l Wobec zbiegu przestępstw sąd posta- Ensztajna do wszystkich zbrodni nale- Po ogłoszeniu wyroku Ensztain sia-

. Ensztam wst~Je, pt~cze 1 w ostat- nawia skazać Tadeusza Ensztajna ży tłumaczyć obawą oskarżonego da i zakrywa twarz rękoma. Tak trwa 
mem sWwem skłowie rnowi: NA LACZNĄ KARĘ 15 L. WIĘZIEIA przed grożącą mu rozprawa doraźną. przez cały czas odczytywania moty-

- YSO I sądzie, przyznaJę się tyt. ' WÓW 

~~z:~~~~~~:fi'l:~i:~1t
6

~rf~cljłnf!11IBi f0'\~Uf~[·jl. Uahrh0f80'W 01. n 1· 0'\ 8błUHl08 !~~~~:~· :.::i=~~··.~:;1 ~~r.":~· 
CJ~, Wobec tego nie potrzebowałem l ~p U" U li~ U U li u~u y lj la n 0 godz. 10.15 przewodniczący ogta-

~~~Prl~;z:y~hla;~d~~e,w~!~~~y~:r~o- Kanclerz Scbuscbnigg nie rozmawiał o niej z Mussolinim. sza za!11~nięcie .są.du. : 
Przewodniczący tłumaczy mu że w Paryż, 23 sierplIJ.ia. Odpowiadając na pytanie w s1PTaw1e PollcJa opró~ma cafy plac pr~ed 

sprawie Pietrzakówny i Roze~ówny (Pat) - Kanclerz austrjaoki, dr. Schu- reS1tauracji Hahsburgów, kanclerz o- gmac~em sądu I doprowadz~ EnsztaJna 
pie jest oskarżony. schnigg oświadczył pr.zechstawicielom pra świadc~ył, iż kwestqa. ta nie iest aktu· pod s1~ną eskortą do .karetki. k!ór~ i:a-

6Y w Nicei, i,ż będąc w Genui, dowie- a;łna. Nte było też o niej mowy z Musso- tychmiast rusza w kierunku w1ęz1ema. 
dz.iiał się, że na Rivierę francuską od:cho t1nim. Wyrok sądu d<zi statek, a ponieważ nigdy jeszcze nie Co do siprawy ma.ią-tków P'rywainy.ch 
podróżował Okrętem, positanowił tą dro- HabSlburgów, to źródłem iei iesit usitawa Lekarz-dentysta 

O godz. 8-ei trybunał udai~ się na gą udać się do Nicei. Nie znam _ mówdł rewolucyjna, która skonfiskowała mająt • 
naradę. Narada trwała półtoreJ godzi- ! dr. Schuschnigg - wasze.go pięknego ki dynastii panującej. Jest to sprawa czy Zytn1·cka. K=-h=-now=
uy. W młedzyczasle na Starym Ryn- ; kraju, 0 którym tak dobrze mówią. Przy: sto wewnętrzna, a nie polityczna. Kanc- U U U 
ku, przed gmachem sądowy~, poczęły \ jechałem tutaj jako człowiek prywatny ' leu sądzi, że zosfande ona rozwiąrzana, 
się gromadzić tłumy. Zamknięto wobec l jedynie z moim sekretarzem osobistym, I nie może jednak powiedzieć nic koinkret wznowiła przyjęC'la 
tego bramę. Sala sądowa i korytarze ~ nie spOtkam sie tutaj absolutnie z nikim. nego. i 11 Listopada 9 lei. 133-53 
zdążyły mimo to zapelnić się publicz-1 -

il~~:1~~ri~C~f~Sii~~~;:~~1:~~1 ~amo~ói~two tel~nika melioranine~o na oual~ tłumu 
„ w Imieniu RzplfteJ Polsklel. Sąd Ił • • • ł t dl• b t • k ' 

okręgowy w Toruniu, wydział zami~j- Chłopi, uzbro1en1 w opa y, napa I na ro o Dl ow.-
scowy we Włocławku, po rozpoznamu 
sprawy Tadeusza Ensztalna, postanawia i Równe, 23 sierpnia. I cyjnego Edwarda Diffenbacha, mialo zebrał on tłum, liczącr 100 chłopów I 
uznać Tadeusza Ensztajna winnym za- i Niezwykłe zajście, któr~ pocią~nęło !! miejsce we wsi. Tyszyca, gm .. Ber~zno! sprowadził ich na miejsce robót. 
rzucanyoh mu przestępstw i ' za sobq samobójstwo technika melJora- pow. kostopolsk1ego. Na tereme te1 wsi Tam wezwał Diffenbacha by przer-

okręgowy urząd Ziemski przeprowa- wat prace. Diffenbach zwrócił się prze

Zatrucle gazem świetlnym 
Zam.uch samobójczy czy nieszczęśliwy wypadek? 

ł.6dź, 23 sienpnia. mimo dość późnei pory, nie zabiera się 
{hg) - Dzisiaj naid ranem, w miesz- do pracy. Stwierdzono wówczas, j,ż słu· 

kaniu państwa N., przy .ul. KHińsikiego żąca leży w łóżku, nie dając znaku ży· 
nir. 107, wydaT_zył siię zagadkowy wypa· cia. W kuchni, gdzie sypiała Podlecka, 
dek. Państwo N. zwrócili uwagę, iż słu· unosiła się silna woń ga.zu. 
żąca ich, 22-letnia Marianna Podlecka, Do nieszczęśliwej zawezwano bez-

zwłocznie pogotowie ratunkowe, które, 
p<> udzieleniu pierwsze.j pomocy - prze· 

Kolarz przejechał kobietę wiozł.o zatrutą do SZ[pi;ata. . . 
. • Nie z.dolano na,raz1e stwierdzić, czy 

Tragiczny wypadek na ur. Piotr- miał tu miejsce nieszctęśliwy wypadek, 
kowsklel czy zamach isamobójczy. Ustalono tylko, 

ł.ódt, 23 sierpnia. że gaz ~obywał. się ,z kuchdlli gazo;-vej 
Na ulicy Piotrkowskiej koto domu wobec meza:kręcen1a kuirka przy kramiku 

dził komasację gruntów. W toku tych to do zebranego tłumu, by natychmiast 
czynności zaszła konieczność dokona-1 usunął się z terenu, grożąc użyciem bro 
nania pewnych prac melioracyjnych, ni. 
celem osuszenia zabagnionych terenów. j Na rozkaz Markowca, chłopi rzucili 
Roboty prowadził z ramienia Urzędu .

1 
sie na robotników, Dliienbaoh dał w 

Ziemskiego inż. Wacław Jankowski, tej chwiU dwa strzały na postrach. 
którego zastęp o wat technik Edward I Uzbrojeni w łopaty chłopi poczęli 
Diffenbach. bić robotników, którzy usunęli się. 

Miejscowi chłopi wezwani zostali Zdesperowany technik, skierował 
do do1rnnania na swych terenach wła-1 ku sobie lufę rewolweru I dał strzał. 
sn ym kosztem robót me!joracyjnych. Skamieniały z przerażenia tłum ujrzał 
Między innymi wezwany został do 1 Ieżące w kałuży krwi zwłoki Diiienba
przekopania rowu Aleksy Markowiec, I cha. 
który jednak nie zgłosił się do pracy. I Przewieziony do szpitala samobój

Wówczas Diffenbach na koszt Mar-' ca zmarł. 
kowca wynajął robotników i nakazał Do odpowiedzialności karnej pociąg 
im przekopanie rowu na terenie nale- nięci zostali ncWbardziej agresywni pod
żącym do opornego gospodarza. Gdy czas zajścia. 
doszło to do wiadomości Markowca, Sąd Okr~gowy w Równem skazał 

nr. 39 przejechana została przez kolarza •••••••••••••••••••••••••••••
Anna Klaczko, zamieszkała przy Al. 
1-go Maja 37. 

P. Klaczko przecho.dziła przez jezd
nię, gdy nagle z dużą szybkością nad
jechał cyklista. Na zahamowanie ma
szyny nie- bylo już czasu, zaś p. Klacz
ko, na widok zbliżającego się roweru, 
straciła zupełnie orientację i uniemożli

Aleksego Markowca na 10 miesięcy wię 
zienia, Wasyla, Jewtichija i Grzegorza 

Wyrok na 24 komunistów niemieckich ~~~~~kaw:os~am~~i~~~ ~~~i:n~~:f~~~ 
• • • • • • wieszając wykonanie kary dwum ostat-

wiła cykliście wyminięcie. 
Odrzucona na asfalt. doznała p. Klacz 

ko licznych powierzchownych jednak 
tylko obrażeń cielesnych. Mimo to za
szła konieczność wezwania lekarza po
gotowia, który ofierze wypadku udzie-

9-ciu zostało skaz~nych na włęz1en1e, piętnastu uniew1nn1ono j nim. Na skutek apelacji sprawa ponow-
BerJtn, 23 sierpnia. 1wię1zienia. Trzeoh oskarżonych skazano nie rozpatrywana była przez sąd ape-

(Pat) - Izba ka:ma w Berlinie, ogło- j na 3 i p4ł roku, 2-ch na 2 lata i jednego -
1 
lacyjny, który wyrok w całej rozciąg-

siła dziś wyrok w procesie przedwko 24 na pół:tora roku ciężkiego więzienia. tości zatwierdził. 

komunistom. Główny oskarżony, Karol I' Da1lszych oskarżonych skazano na ••••••••••••••• 
Munzieru;, skazany został za pr.zygoto· kary więzienia od roku do 2-ch lat. - lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllli!!l ! llil!l !\l~ 
wanie zda-a<ly stanu na 3 lata ciężkiego Pozositałych U:niewiru:iiono. 

Olbrzymia manifestacja na Slasku Niemieckim Wypuszcze~~,~~ 2~:!,~~.~ć 
lił pierwszej pomocy. Weźmie w niej udział pół miljona · członków Frontu Pracy 

Kolarzowi Władysławowi Sice poli- · . . }"" . 
(PAT) Z Monacbjum donoszą o WY• 

puszczeniu na mocy amnestji wię~niów 
pospolitych i politycznych. cja spisała protokul. (gr) Berlin,, 23 . s1erpma. .::>ląska Bruecknera rówmeż prz~wódca 

(PAT) . W przyszłą medz1elę odbe- Frontu Pracy na całą Rzeszę Niemiec
dzie się we Wrocławiu olbrzymia ma- 1 ką dr. Ley. 

Straszna śmierć óRYGINALNY MECZ MUZYCZNY. nifestacja członków Frontu Pracy. W l Liczą na udział 500.000 uczestników 
Dawno zapowiedziany konkurs manifestacji tej wetmie udział opr. cz. z całego Sląska niemieckiego. 

orkiestr podwórzowych, urządzony sta- kierownika partyjnego i nadprezydenta robotnika, na szosie w powleciE 
raniem Syndykatu Dziennikarzv Łódz- B /1 •k• d I' · • Ił • bielskim · 
kich, rozpocznie się już w najbliższą nie OJ t. napa y u ICZDB I PD uczenia Bielsko, 23 sierpnia, 
dzielę pierwszym przedkonkursem w /1 Na drodze powiatowej w Jaworzu, 
ogrodzie restauracji „Tivoli''. Udział w Pogotowie ratunkowe w parku Sienkiewicza pow. Bielsko obok stacji kolejowej wy-
tym oryginalnym meczu muzvcznym Lódź, 23 sierpnia. Wszystkim poszkodowanym. udzie- darzył się tragiczny wypadek. ldacy 
biorą zespoły orkiestr podwórzowych Na ulicy Głównej, kolo domu nr. 64, lit pomocy na miejscu wypadków le- drogą Jerzy Suchy lat 33, robotnik za-
miejscowe i zamiejscowe specjalnie na napadnięty został i pobity przez jakie- karz pogotowia miejskiego, przewożąc uważył dwa jadące samochody. SlOfc-
ten cel przybyłe. Niektóre z nich już wy .goś nieustalone~o sprawcę 52-letni Jan- ich do mieszkań. rzy prowadzący samochody, chąc się 
różnion~ zostały w innych miastach; kiel Jamnicki lKilińskiego 18). Lekarz wyminąć, najechali całym pędem na 

fl·vePorczleodckk~i.nekrnur1.strbwęadćzibeedpzo1.łeac0zdongyodzz. pogotowia stwierdził rany tłuczone 'lllilllllllllllllilllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllD Suchego, który dostał 'się naraz pod 
oka i nosa. - dwa samochody i został ciężko ranny. 

3.30 do 7 wieczór. Dalsze zespoły pra- Na ulicy Sienkiewicza, około domu • „ Zawezwane pogotowie .ratunkowe 
gnące wziąć udział w konkursie mogą nr. 64, zamieszkała tamże Marja Pin· Paszport ary1skosci z Bielska przewiozło nieprzybmnego 
się zgłosić do Syndykatu Dziennikarzy czewska odniosła rany tłuczone głowy, Suchego do szpitala, gdzie pomimo na-
Łódzkich codziennie w godz. 5 - 6 pp. zaś w parku Sienkiewicza pobity zo- Berlin, 23 .sierpnia. tychmiastowej operacji zmarł, nie cd-

Nie należy wątpić, że sensacyjny ten stał przez nieznanych wyrostków Nu· (PAT) Nakładem urzędu stanu cy- zyskawszy przytomności. Policja pro-
mecz m1:tzyczny zespołów podwórzo- sen Gersz. Wreszcie wskutek upadku wilnego wydany został t. zw. Ahnen- i wadzi śledztwo celem ustalenia, kto 
wych ś ciągnie do ogrodu-restauracji. odniósł rozcięcie głowy 60-letni sklepi- ; ·iass. W akcie tym mają być wykazane ponosi winę. Jadący samochor!aml pa
„ Tivoli" tłumy łodzian spragnionych I karz, Dawid Abelblat, zam. przy ul. Ki- , .vs i ys tkic dok umenty. stwierdzające a-j sażerowie wyszli na szczt:ście z wy-
emocjt lińskiego 166, 1:yjt'>kie pochodzenie posiadacza. padku bez szwanku. 



„Mnie się wydaje", rzecze Medor, 
„Że ktoś ze służby kradnie sery"! 

„Ależ, to całkiem niemożliwe!" 
Krzyknął holender, van de Lery. 

Kubuś obstawał jednak przytem 
I takie psu dał polecenie: 
„Pędź do fabryki i na miejscu 

Przeprowadź ścisłe dochodzenie?' 

Gdy Medor ujrzał młode dziewczę, 
Które pod suknią coś tam kryło, 
Skoczył i chwycił za ubranie 
I począł ciągnąć z całą siłąi 

.. 

Ale iak widać na rycinie, 
Medor od prawdy był daleko, 
Bo to nie sery dziewczę niosła, 
Ale w. garnuszku zsiadłe mleko! 

(dalszy ciąg jutro). 

W, sidłach oszustów ulicznych 
PROGRAM ROZGLOśNI LODZKIEJ 2Q.5()-2LOO: Dziennik wieczorny. Jak Paryz· an ka 

Hallo! Tu rodjo! 
padła ofiarą „rzeczoznawcy klejnotów" POLSKIEGO RADJA. 21.00-21.02. Capstrzyk Marynarki Wojennej 

6.3-0--6.35: Pieśń „Kiedy ranne wstają zo- Transm. z Gdyni. K i 23 . . zegarka i pierścionków, orzekł, że rze-rze'·. 6.35--6.38: Muzyka (płyty). 6.38-6.53: 21.02-21.12: Muzyka (płyty). atow ce, sierpnia. Ś • 
Gimnastyka. 6.53-7.05: Muzyka (płyty). 7.o5- 2112-22.00: Koncert t>_opularny. Wykona.w~y: Stefanja Bochynek, reemigrantka z czy te są istotnie złote i Warto c10we. 
7.JO: Dziennik poranny. 7.J0-7.20: Muzyka (pły- Orkiestra symf. P. R. pod dyr. J. Oz1m11\- Francji, doniosła' policji, że dn. 15 bm. Wówczas naskutek polecenia tego 
ty). 7.2()-7.25: Chwilka pań domu. 7.25-7.35: skiego i Roman Wraga (śpiew). po przyJ'eździ·„ do Katowic z Paryża, „rzeczoznawcy'' Bochynkowa zakupiła Rozmaitości. 7.35-....:7-40: Odczytanie progamu 22.00--22.15: „Jak trudno zrozumieć prawdę 'I' kó p t 
na dzień bieżący. 7.40-11.57: Przerwa. 11.57- nauki" - wygłosi dr. Witold Wilkosz. udała się z dworca na ul. Wojewódzką owe rzeczy za 3000 fran w. o ran-
12.03: Sygnał czasu z Warszawy. Hejnał z Kra- Transmisja z Krakowa. celem nabycia różnych rzeczy. zakcji obaj osobnicy zabrali pieniądze 
kowa. 12.03-12.05: Wiadomości meteorologicz· 22.15-23.00: Muzyka tan. z dane „Oaza". dl Na ulicy tej podszedł do niej jakiś i ulotnili się. Okazało się, że nabyte 
ne. 12.05-12.10. Codz. Przegląd Prasy Polskiej. 23.Q0-23.05: Wiadomości meteorologiczne a. ni'eznany osobni·k. Przedstawiwszy się przez reemigrantkę przedmioty są bez· 12.10-13_00: Koncert zespołu Adama Hermana. komunikacji lotniczej. , 
Transmisja z Krakowa. 13.00-13.05: Dziennik . I jako zamożny Rosjanin, ofiarował na wartościowe. _ _ 
południowy. 13.05-13.20: Audycja dla dzieci. DZlś SLUCHAMY. I sprzedaż zegarek i dwa pierścienie, tłu- W toku dochodzeń policja zatrzy-
charda (opowiadanie). 13.20-14.00: Wiadomoś· Transm. z Queens Hallu. . , • k ó B h k t o ob 
„Przygody małego Misia" - pióra Stefana Rei- zo.oo. LONDON RE~IONAL. Wieczór Deliusa. macząc że pieniądze są mu koniecznie Imała domokrążcę Berka Oafnera, w 
ci o eksporcie polskim. 14.05---14.15: Komunikat 20.15. WIEDEN. Koncert symfoniczny pod dyr. f potrzebne na dalszą podróz do Kii~wa. ~ rym OC yn owa .rozpozna a S -
Izby Przem -Handl. w Łodzi. ,ń Toscaniniego. Tr_ z Salzl;>urga. Podczas tej rozmowy przystąpił do mka, który podawał się za rzeczoznaw 
Izby Pzemysłowo-Handlowej w Łodzi. 14.15--- 2D.45. RZYM. „Primarosa"-operetka Pietri'eł?o. nich drugi osobnik który po obejrzeniu cę. Dalsze dochodzenie w toku. 

16.00; Przerwa. 21.00· TULUZA. „Werther", opera Masseneta. I ' 
16.Q0-16.45: „Specjalny punkt widzenia" - we-

d~~sz:u~;~~et~Z:?i~~:~ w O{>racowaniu Ta· ~~~~[llljjlj_Jlj]lj]lj]ljj~lillłJ 1· Oszuka n' czy dentysta w Radom1·u 16.45-17.0(): Muzyka lekka (płyty). 

[7.00-17.15: Muzyika . (płyty). b b t ' t J 
17.15-18 OO: Koncert kameralny transmntowany I wprawił pac1· entce zą z ezwar osc1owego me a u, z Krakowa. 
18.0()-18.15: „Biała firanka" - odczyt wygłosi zamiast złota 

Janina Strzelecka. 

18.15---)9.15: „Pan z Krzemionek" ~ słuchowisko ~[il~lillil!il~lillillill.illil~~~[i) Radom, 23 sierpnia. i Pomysłowy dentysta wprawił pa-
podług Hausmana: (T~. ze Lwowa). (g) Julja Prokop, mieszkanka Jedlni cjentce ząb z bezwartościowego meta-!9.15- 19.25: Rozma1tośc1. n · • ł d ł d }" I 

19.25-19 30: Odczyt. programu na dziel_\ nast. _ . pod Ą.adom1ern WnIOS a O W a z. PO 1- U. . • 
19.30-19.SO: Muzyka lekka z kawiarni „Ga- · Dgzurg ap•ek cyjnych sensacyjną sprawę przec1.w den Okoliczność tę stwierdził następnie 

stronomja".. . "' d . . . . d . . . na t"'"ui·ące apte- tyścłe - Plśzerowf, oskarżając go o oszu: dentysta NadeI, u którego Ju{ja Pro~op 
19 50--20 ()()· W1adomośc1 sportowe nocy ZISleJSZeJ yzuru1ą s ..,,.. k J I i d . i i i . . tó I r " ł s· dal wskutek dalszego scho ?t<oo-20:02; ,Myśli wybrane", , ki: M. Kasperkiewicza (Zgierska 54), Su c.. .

1 

stwo n_a uzyc e zau an a pac1en .w. ecz~ a tę na . . . 
?0.02-20.12: Repertuar teatrów. Sitkiewicza (Kopernika ?6), . J. z.undelewicza Podczas leczenia u dentysty Fiszera rzema szczęki w mleJSCU, w którem 
20.12-20.50: Muzyka lekka. Wykonawcy: Or-! (Piotrkowska 25), ~· - Bo1P~sk:ikgo k w93~zala zapłaciła ona za wstawienie zęba zło- założony byl rzekomo złoty ząb. 

kiestra P . R. pod dyr. Zdzisława Górzyń-1 (Przejazd 19), M. Lipca ( iotL. OWS da 186) f • ! teoo tś zł . . 
skiego i Tadeusz Laskowski (śpiew), Rychtera i B. Łobody (11-go 1stopa a • ; & • 

~~~~~~~~~~~~~~~S~~2~~~~~~~~~~;-~~-ś~o~yu~~naS~i.~~~~ fl1- „ I I rozlecieli się. 
11 -,_p~ •I ik lly•11ofyzera pać~~~~~~~~b;~;tó~i ~iAI!: nikt~; - • „ kwapił się jakoś z przytr'zymaniem tych 

1'3l' 'I 
Sensacyjny film z za kulis hY1tnolyzmu.iiiiiiii~ groźnych „wilków mors.kich". Inna rzecz 

gdyby taka sprawka przytrafiła się mu· Napisał specjalnie dla „Expressu" LO· KITTAY rzynowi. Nie wymkną~by się ;u.z cało z 
39 rąk rozwścieczonego tłumu. Chociaż kto 

,~~~~~~~=~~~~~~~~~ wie?! Sayo była przecież żółtą kobietą 
= ~ 13 ł i nie pod'legałaiby może obronie praw STRESZCZENIE POCZĄTKU POWIESCI. 1 P~jani marynarze odstraszyli mi ca • kobiety bi,ałei. 

Do szpitala garnizonowego w Badenie , kowicie „prawdziwą", t. j. płacącą pu- Gdy rozglądałem się po moje? budzie 
pod Wiedniem, gdzie na sali 13 w od<lzla- bli<:zność od moie,j premiowe~ ~trz~lmcy. za wodą i laikin_iś środkie.m dez-ynfel~u.ją
le dla lżej rannych przebywał między inny- Roz,glądałem się dokoła za „p,ohcema- cym, Sayo, ,i' mezwykłą Jak na kobietę, 
ml porucznik Lo-Klttay, przyjechał dr. Ny· nem". Niestety, chociaż przedtem c~ły zimną krwią, wy.jęła sobie z wewmętrz· 
trał, światowej sławy hypnotyzer. czas kręcił się niepotrzebnie w p~bh~u nej strony wargi kulę, na szczęście ba.r· 

Lo-Kittay opowiada hypnotyzerDwi o mego kramu, teraz, jakby na złoś~, me dzo małe,go kaHbru i °Wylstrzeloną tyłko 
swojej niesamowitej wizycie na cmentarzu, można go było dostrzec. Jakby się za- siłą spręŻYlllY w kaira<bi.nlku (tak właśnie 
dokąd wybrał się za uczniowskich czasów, padł pod ziemię. była moia broń urządzona). Rana jed-

We Lwowie Lo-Kittay przystąpił do wy- Co najgorsze, maryna.rz;e żądali jesz- nak w dalszym ciągu bardzo krwawiła i 
świetlenia zawiłej sprawy, w której kolega cze usługi od nas. Musieliśmy z Sayo musiałem dzwonić po samochód p-0-gofo
jego był posądzony przez ojca o kradzież. wciąż fa.dować i podawać im załadowa- wia ratwiikowego. 

Po powrocie do domu, Lo-Klttay udał ne karabinki. Gawiedź zdaleka przyglą- Jaik się jednak okazało, rana Sayo 
się do Hamburga, a stamtąd wyruszył w dająca się dziełu zniszczenia maryn~rzy, nie była żbyt groźna, Ale ten dzień i 
w podróż do Ameryki. bawił.a &ię naszym kosztem wybornie. - szereg następnych, był przeraźliwy w 

Po przybyciu do New - Yorku Lo-Klttay Nie pofri:ebuię pisać, co się w!edy ~~ swoim smtlltku, jak tylko smutne mogą 
napróżno stara się otrzymać jakąś płatną mnie i w. Sayo działo. W pewn.e1 chw~li, być dni, gdy wymyka się nam z dfoni ja
posadę. gdy wściekły, sZiUkałem wzrok1,em doko kaś z.rosła z nami sytuacja, coś, co uwa· 

N;irazle zainstalował się u pewuej rodzi· ła ratunku, a gdy inni kramarze, ~ęci żaliśmy już za bezw~lędmą nauą włais
oy japońskiej I nawiązał romans z Sayo, -swoqemi sprawami, nie zwracali na mnie ność i to taiką własność, na której budo-
mtodziutką Japonką. uw:aigi i skrycie dzięikowaJi, . ~e mój l<?s wać możina za.czątek egzys-tencji. 

W fabryce, gdzie pracował Lo-Kittay, ich ominął, otóż w tej chwil1 właś01e Filozoficmie wtedy zauważyłem, że 
wybuchł pożar. Podczas akcll ratunkowe! usłyszałem nagile przeraźliwy lm-zyik jakoś losowi nie kwapi się z uczynie· 
Lo-Klttay zostaje ranny I odwieziony do Sayo. Prawą rętkę miała przytkniętą do niem ze mn.ie konkurenta Ford.a, łub 
szpitala, z którego wyszedł po kilku ust, a gdy ją od)ęła, cała ręka była ~- Morigma. 
dniach. Do strzelnicy, którą Lo-Ktitay ku· krwawiona, z kącików warg sączyła s1ę Marynat'lze wytłukli mi i mis:z;czyli 
pił, przychodzi kilku pijanych marynarzy. prusemkami krew. pol'lcelany oraz P'!'emii za ła.dnych kilka-
Lelkko na omknąłem 0 zajpł'aieie, pod Tego ~yło mi już.nadto: Jak r?zwściie set dolarów. Odlkupywać świeżego ekwi 

suwając w• ~iechętnie nową poroję !a· czony zwierz, rzuciłem się w kierunku punku te·i nleszczęs1nej premiowej strzel
dunków. Słowa moie rozwścieczyły ich maryna.rzy i . wyrwałem im kairaibinlki: nicy nie chciałem, tembairdziej, że już w 
do reszty. z karabinkami w dłoni, siali chociaż w p1erw&zei chwili nie zdawa:~ ciągu pierwiSzego tygodnia zauważyłem. 
postrach i znisLczanie. Celował~ !la c~y- sobie jeszcze eprawy z wytworzon~ • że jedyny dobry initeres, jaiki włoch mó-gł 
bił trafił ze szczególnem szczęsciem, ie- przez nfoh sytuacji i głqśno bronilt 

1 zrobić na premjowej strzelnicy, było od
żeli szło 0 moją porcelanę. Wkrótce ca- swych „praw" do zabawy. J siprzedanie mi jej za dość wygórowaną 
ła buda zawalona była skorUJpami, a moi Pobiegłem do Sayo. Ani słowem. s~ · cen~. Tr-zeba zatem był? ~ost~ra~ się o 
miili goście żąda[i wd~ż nowych celów, nie slkarżyła, byja t-yłiko przeraźliwie l takiego samego gł'lllpca, Jak11Il 1a 6'1ę pirzy 
przywła.szcz,aóąc sobie samym premije. blad1a . . Dopiero teraiz zwród4 ~oi pr:.ze... kupnie t-ego przedaiębior&twa oikazałem. 

Ale różnica między kupioną przez.em· 
me strzelnicą, a tą, którą miałem za• 
miar sprzedać była ta, że włoc:h sprze
dawał mi ją w sfosunkowo „kwitnącym 
stanie", ja zaś chciałem oddać ją w ozy· 
jeś, godniejsze od· mofoh ręce, a.le jaikże 
zrujnowaaią, a przytem z niez;byt dobrą 
opinją. Postrzelono przecież w niej wła
ścicielkę w usta. To był obieikt tak sa· 
mo trudny do 51Przedaż-y, ja<k zaimek, w 
którym &traszą duchy. 

Za tę „premjową strzefoicę" o,sf.ągną
łem bardzo mizerną cenę. Byłem jedmak 
wte.dy zadowolony, że wogó1e kto.§ chce 
ją odemnie nabyć. 

P!l"z.ez tę nieszczęśliwą tra-nzaikcję 
majątek mój stopniał o więcej niż poło
wę. Byłem zły na siebie· i na cały świat. 
Tylko Sayo nie dałem tego poznać po 
sobie. Wciąż otaczałem ją czułą opieką. 
Ale, że to koszitowało mnie dużo nei:4' 
wów i z.drowia, więc z tej ra<:.ji jaknaf• 
mnie~ z moją jaiponecziką przebywałem, 
wałęsaiąc się przez większą część dmi 
po mieście, nibyto w poszukiwaniu in
tra.fnej pracy. 

A tymczaiSem więks,zą część dnia 
przesiadywałem w „d.rogeriach", w kto
rych najmniei właśnie sprzedają kosme
tyków, a najwięcej wódki, lub na bi,lar
dach, w mocno niewvbrednem towarzy
stwie. Większą część nocy spędzałem, 
w dalszym ciągu w tem samem towa
rzystwie, w dntgorzęd.nyich nocnych klu
bach, które znów skoolei z -prawdziwemi 
klubami, tak, jak my je sobie wyobra
żamy jeszcze mniej mają spólnego. 

Przez pewien czas im-ponowało mi 
nawet to towa.rzystwo o fizjognomjach 
gan,gs.terów lub sfodkich ani~lskich twa
rzyczkach ich przyjació!ie.czek. I ia byłem 
dobrym kom.panem, doptSki miałem pie
niądze i mogłem cośniecoś stawiać, a 
niejednemu jasnowłosemu aniołkowi, ku 
nić jakiś prezencik. Gdy to się skończy
ło, skończyli się moi nowi P'l'zyjaciele. 

KONIEC CZĘśCI PIERWSZEJ. 
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R ~·la godzina dzi~siąta rano. Na ciasne, brud zwyikle. Tad". ręcznikiem. Następnie wlała mu do ust wym głosem, sepleniąc: 
STERESZCZENIE POCZĄTKU POWIESCI. - ,,Czekam o 9-ej w parku, jak nę na głowie i obwiązała ją czystymjwyicłągrtął grubą łapę i zawołął baso-

n~ podwórze. dol~ty'?'alr iakieś wrzaski z głębi O, byleby już prędzej nadeszła trochę zimnej wody. ttrabia zachłysnął - Serwus, stary!.„ Siadaj, chłopie!.. 
f~wR~~~d;::,1 e mieści! si~ zakład stQJarski Micha I dziewiąta godzina!.. Kazika już szczę- się, otworzył na chwilę oczy. i wymam-I A to kto? - zapytał, spoglądają·c na 
. To stolarz czynił groźne wymówki swej mlo śliwie nakarmiła, sama również posiliła rotał w malignie: Mi'ka. 

<lei, p1ę~nej żonie, że wlóc.zy się z kochankami, I się czemkolwiek, teraz trzeba było po- - Los ... Gdzie jest los?.. I - Mój przyjaciel... Morus - chłop. „ 
zd ra Jzaiąc go z jakimś podejrzanym ty•pem, któ I myśleć o kolacji... Justa stanęła ' jak wryta„. Więc czyż - przedstawił go Talerczytk. 
~!~~z~~~~~; n?~~kf~jŚwi<lh:i~~~'. i z pewnym A w torebce. zostały za~edwie tr~y by hrabia wiedział coś o jej losie lote- - Ja!k morus to dawaj graby!. .. _ , 

. Justa - jego żona - tłumaczy się, że trudnQ, złote z groszami„. Postanow1ta udać s~ę ryjnym? .. Dlaczego w takim razie nie 1 U mnie wszystko jedno - swój, czy gli
lei wytrzymać w stech!ei atmosferze biedy i'. do sklepu po mleko. Wolała sama me powiedział jej odrazu całej prawdy?„ na!... Grunt to morus!... Co was do mniti 
ciężkiej pracy„. Jeżeli jeszcze nie uciekła, tQ jeść, by tylko starczyło dla ukochane- A może powie coś jeszcze w tej spra- sprrowadza?„. 
przez \':'!!: l ąd na ukochane dzieckQ, jednoroczne- go dziecka. wie?„ - Słuchaj, Józwa - zaczął odrazu 

go ~a~~~a~hwili przy piwnicznem oknie zatrzy- . Ka~ik spał. .W~ięła więc garnuszek Nachyliła się nad nim, by iepiej u- Talerczytk. - My do ciebie ]}rzychodzi-
ma!a się para meski.:h pantofli„. Byt to znak, t wybiegła do s1em. słyszeć, lecz on otworzył oczy i mruk- I my w ważnej sprawie... Nieraz żeśmy 
że ktoś czeka na Justę„. · Nagle -- - - potknęła się w ciem- nął: tobie pomagali, więc teraz i ty nam po· 
. Piękna ż?na stolar~a c.hce. wyjść, lecz mą,ż nościach o coś m1'ękkiego. Krzyknęła Gdz1·e i·estem? Ach to ty Justa I mo'c mus1'sz 
Ją zatrzymuie. Wywiązu1e się wa.Iika, po kto- ']' · N h l't · N · · - · ·· ' ' ··· „. 
rei Justa przerażona wybiega na ulicę.„ prz~ra~ 1w1e. ac Y 11a się. a z1em1 Zdzielił mnie ten łotr okrutnie ... Ale ja I - Dobra jest... Już się robi... O Cv 

Wprost z domu udała się do mieszkającego ktos lezat. mu tego nie daruję„. l się rozłazi?.„ 
w pobliżu na facjatce świderskiego, lecz nie za- Szybko pobiegła po zapałki. Blysnę- Nie wiedziała kogo miał na myśli. I - Słyszałeś o tajemnicy Czarnego 
st~!a g~ w .domu. Wyszła,:Więc sPQwrotem na to żółte światełko. · - Jeśli potrafisz, zawieź mnie do Pają,'ka?.„ 
uhcę, nie wiedząc d. oką. d POJŚĆ„. - tt b' '· c t b'? B - d R ł . t . I N"ihncr t . d l"l' d· .... · Nagle zatrzymuie Ją „hrabia"... Kreci! się . ra .1a ... o pan u ro 1. .. o ?mu... ana na l\ owie s raszme mnie. - luy o em, ze o wa i i ·wte mo-
właśrne w tej okolicy... Znowu poraz niewia- ze?! .. Czyzby me zył?!.. , piecze ... Będę musiał wezwać lekarza„. I kre roboty?„. Kischa i Wardana?.„ 
domo który zapewnia ją o swej miłości. Z trudem zawlokła go do pokoju i Jednakże Justa nie chciała zwracać i - Widzę, że już wszystko wiesz„. 

Przed bramą z.astaje tiu~ I.udzi. położyła na kanapie. Hrabia leżał bla- uwagi lokatorów na wizyty hrabiego i Że też przed tobą nic się 'nie uklryje.„ -
Wpada do siem. Słyszy Jl.Iz w dole rozkot- dy z zamkniętemi oczyma. Na lewym j' do wieczora zatrzymała go u siebie. ( Sikąd wiesz już o tern?„. 

!owany gwar. l' k t . . D . d . . d . I M . . t w· . 11 • ń. 
Rzuciła się przedewszystkiem na ukochane po 1cz u znaczy a się czerwonym pas- op1ero . g y pierwsze gwiaz y zaia- 1 - meJsza z em... 1ęc Jmn ma"1e 

dziecko i przytuliła je m-0cno do swej piersi, gdy mem wąska struga krwi. . . j śniały na niebie, przywołała dorożkę i I do mnie interes?„. Kto tę rdbotę wY'ko-
w ~ej eh.wili wzrok jei padl n.a trupią twarz Justa obmyła przedewszystkiem ra-: 9ichaczem odwiozfa go do domu. nał?„. , . 
męza, Iezą<:ego pośro.dku pokQJU. -·--··:o:-..·--. - - A wtasnie ... Ty przecie wszystko 

Nie mogla zrozumieć co się stało. Przepro- · p · d t 11 • d ł 'wt!· 
wadzone doraźne śleóztwo przez dwuch wywia Rozdział 5 wiesz... owie, z Y ·rn Je no s o \O.„ 
dawców - Ta.lerczyka i Mika - W.Y'kazalo, że -. KrzyWy Jozwa splunął na podłogę, 
Michał Wardan zamordowany został niedawno. S•alon·a •o•on- I rę;kawem koszuli otarł usta. cmoikną.f, 

I co naidz.1wniejsze -. w reku trupa tkwil „ „ „ mmgnął dk:iem i warknął: 
czarny, pola~1erowa~y PaJąk„. . - Kapusiem nie ohcę być ... Ale jak 

Na pytanie wywiadowcy Justa, od<pow1ada, N · d · k' h I' k d f ·? W t lk t · · b d · · t , 
że nic nie wie... a Je neJ z wąs ic . u 1cze . prze • !111 .„ ,, szyscy y o py aJą o te pa-i· 111!11e ar zo popros1c1e, o wam cos po-

Policja ma ją zamiar aresztować, gdy nagle mieścia wesotą sławą cieszył Się „ele-1 Jąk1!.. wiem ... 
nadbiega pewien młodzieniec ż teczka i o~wiad- gancki" lokal „Krzywego Józwy". Na- -Tak ci powiedział?„ - zapytał - No, gadaj ... Sz·koda czasu ... 
cza, ·*e !1.1styna Wardano"'.a wygrała dziś na · zewnątrz słynna ta knajpa nie różniła mocno zaintrygowany Talerczyk - No, - To zrobił nie mój chłopak... Ro-
lote:JI. milion z

1
1
0
°stuych... Głowna wygrana padła się niczem od wielu innych tego rodza- i co dalej?„ bota była galanta, nie można powiedzieć. 

na JeJ numer „. 'b tkó lk h l 1 · J " ' b' b · · C d · d Ć i,· d ·~~-l Justynę aresztują i następnego dnia staje ona JU przy Y w a o o u, a e sensacią - a oczyw1Sc1e ro tę o OJętną m1- o tu uzo ga a , in.ie 'Y on uc10n. ... 
przed obliczem groźnego sędziego śledczego, jej były głównie tajne wnętrza jak rów- nę i odpowiadam: - „A kto pytał o te - Kto? 
który stara się Qd niej wydQ?Yć prawdę, lecz nież sam właściciel. „Krzywy Józwa", pająki, czy można wiedzieć?''. .. - „A Józwa znowu mrugnął okiem i wy-
Wa~danowa milczy. uporczywie: ~a rozka~ r_oz ongiś herszt słynnej bandy zbójnickiej był tu niedawno 1'akiś starszy pan i za- krztusił· 
wśc1eczonego sędziego wtrąca1a Ją do w1ęz1e-1 d ·, ' · ,.; · · 
nia. · r Z~S ~w_ansow;:ił. na_ epie~ytowaneg~ braf WSZ}:'. tkQ• - CO m1atęm"„. - „Jak - .;:,w1deJsk1.„ 

WmięrlzycZP;sie s~dzia dowiaduje się, że ~ro1a. sw1.ata po~ztemn.ego. Nie by tg ąm ten pan ·wyglądał? .. - „Nie pamiętam... . <?bydwaj wywiadowcy spojrzeli na 
ws_pomrna~y św1delski, z. któ~ym Justa u~rzy: 1 1~dneJ „d1_nt.0Jry' bez Jego l!~zlału. Sam_ pt.ary· ~YJ i ~1\Vy... _Miał brodę, to pa- s1eb1e poroz~miew~wczo. 
my~al~ rzekom-0 .stosunki.' uciekł, a w miesz I me brat JUZ czynnego udziału w wy- m1ętam"„ . . No 1 szuka; wiatru w. polu 1 - A gdzie on Jest? ... - zapytał Ta· 
karnu iego znalez10no takiego samego czarnego h ł d · · k' h I t ' ' "' j · · · , · 
pająka.„ . . . p~awac . z ? z1~1s 1c , a e o . wszys - _ Czekaj, czekaj ... ~ przerwał mu Ierczyk. ~ac1skaJąc p1ęsc1. . 

Poza tern władze .ś.l~cze przypomma1ą sob1e,I k1em ~1edz1ał. I ~ó~łby rozwiązać w Talerczyk ~ To już coś jest w każdym . Mus1c1e .go szukać... Gdyibym J~ go 
że 11rzed dwoma m1es1ącam1 zamQrdo"'.any zo- szybkim czasie meJedną zagadkJ; kry- razie„. Więc powiadasz że to byt· star- miał wYdęb1ć, znalazłbym go w c1<;g-. u 
stal W: swym pałacu znany .Pr~emys!owi~c Wail- minalną. b d ? T '· k A <YOdlziny„. Ale mnieby za to za,katnivili. 
ter Kisch przyczem w zac1śn1ete1 dlom trupa K . b t· . . k . B szy pan Z ro ą · ·· O cie awe„. czy "J . . d . ł 1 • • • i. 

znalczion; również czarnego pająka... . , . ompam a,1 go„stę Ja ogn.ia. 0 on ma jeszcze na sprzedaż te pająki?„ uz powie.z1a.em:-:ri.avus1em me cuce 
Wreszcie sędz!a śledczy_ 11ost.anawia ~wolm_ć tez „Krzywr J?zw~ ?d~naczał się her- _ Nie ... Ani jednego.„ Opowiadał mi ~~··· Powiedz1ał~m .wai:i ty!'ko po przy-

.Tu~ty nę, rozt:icza1ąc nad mą śc1s\y dozor poi!- k~lesową stlą 1 dz1es1ęcm drab.om sta- że one byty modne "'r ed k'lku laty.' Jac1els:ku.„ WięceJ me me wiem ... 
cy1n .v. . wiat chwacko czoła. Ale raz się zda- . . . v z . 1 · · 1- -

Justyna wych~dzi na :wolność„. rzylo że spotkał silnie1·szego od siebie„ Pa~ie przyczepiały Je do wieczorowych Gdzieś daleko zega1r nrTrihił dziewit1tą 
Przedewszystk1em stwierdza_ ona ku swemu , ' . . . sukien ... Ale potem szybko wyszły z mo w .Y"-' 1 

wielkiemu zdumiemu, że J_os ~gmąl... Choc to było mew1arogodne dla .Jego dy i nikt 0 . nie nie pytał... Aż tu nagle godzinę, gdy Justa, oglądając się frwoż-
Ogarnięta trwQgą, uda1e się po poradę do kamratów, ale tak bylo w rzeczyw1sto- 1. t ć t nie na wszystkie strony, zbliżała się do 

wróżki, która każe jei zaufać „szpakowatemu ści... Między Józwą a jego przeciwni- bszyscy za~zę.1 znowu wYlPY yWa o e parku.„ 
panu w średnim wieku", ieżeli che~ odzyskać kiem WyWiązała się krwawa walka na laszane ś~ecideł'ka„. Wieczór był ciemny, bezgwiezdny. 
szczęście 1 miłość. Justa domyśla się, że tym . , . J d d . t ł .......,. To c1elkawe.„ - mrulknął Taler-
,,szpakowatym pan~m" , któ_ry n:ia przynieść jej p1ęsc1„. e no u erz.em~ wys arczy o, czy!k. _No i co-ty 0 tern sądzisz?.„ Czarne chmury pokryłv cale niebo. --
szczęście, jest hrabia, ala me wie Qna o tern, że by Józwa padt na z1em1ę ze splaszczo- . . . . . W dali rozświetlały niebo zygza1ki tły-
wróżka została właśnie przez hrabiego przeku- nym nosem i wykoślawioną szczęką. . - Zupełme głupi Jestem„. Nic me skawic. 
piona„. d d mu PQ pewnym czasie Lekarz musiał godzinę pracować nad wiem.„ . Justa szczelniej ~kiryła się Daltem i 

d JusJ~a j~actrabia"o ktÓry staje się wobec wyprostowaniem szczęki i nie udało - Starsz'Y', siwy. ipan z brodą„. -, wbiegła do alei parkowej. W siku tek nad-
~ieJ1bardzo agresywny i wkońcu pyta, czy ona mu się przywrócić twarzy Józwy ~aw Kmtructzał w. dablszć~m ciąigu Talerczyk -i ciągają,cej burzy pa.tik był o tej porze pu-
chce teraz zostać jegQ żoną. nego fasonu. Dolna szczęka wysuwała 0 ozmtoze Y · 'ś . . . sty. Wiatr jęczał głucho między drne-

- Panie hrabio ... - odparła ze ~p!1szczo!1ą się wlewo wskutek czego Józwa o- - ego oczyw1 cie me mozna wY· wami 
głową, pamiętając jes~cze o tern, dco ie1 mów111a trzymał n~zwę Krzywego" - ciągnąć żadnych wniosków„. Jegomość,' Minęła kilka aleJ· oirll.. narrl<> z g~-

. "ka - Proszę m1 dać czas o namys u... " „. kt6 t ł ·ą1k· , ł · Ć ..,l'lo" • ,.,uiy „.v ~ v 
p~~:ci e. narazie ·nie możemy jeszcze me zr?bi~„. Reputacja jego bardzo na tym wy- . ry by d ~ ~a~t, mog tle przJ .... ze„ ! styoh krzaków rozległ się · tirzvkrotny 
Mój mąt umarł dopiero przed t~zema dmami„. padku ucierpiała, wobec czego Józwa pioną ro ę 1 a wane W osy„. ~gwizd. 
Zobaczymy.„ A tymczasem <?tcialaby~ pana zaprzysiągł wieczystą zemstę śmiał- - To prawda„. Ale czekaj! - zawo„ l Zrozumiała. Przystanęła. Jeszcze raz 
o coś poprosić„. Jestemć dnlarazie w spyrzkya rei JJ,y- kowi który go tak oporządził. fał nagle Talerczyk. - Ja z Józwą je~ rozejrzała się dokoła Niilrngo nie było 
tuacji Chcę pracowa a mego n ... , d t d b . 1. '.f«nn,• w o w' A. • • 
mógłby pan wystarać się d:la mnie o jakieś za- Owego dnia w godzinach prze wie- s em W o reJ '.t\.Omh.Y wte„.. ezmę g ięc ta'11. samo odpowiedziała trzy-
jęcie?... . . . . czornych w knajpie „Krzywego Józ- trochę ipod włos.„ On. coś wie napewno„. k1rotnym, cichym gwizdem. 

Po twarzy hraibie-gQ prześlizgnął sie ironie-z- wy" było bardzo gwarno. Przy jednym Może nam co$ wYśp1ewa?„. Wtedy z poza krza'ków wvskrx:zył 
ny uśmieszek. _ d rl głosem ze stolików siedzieli dwaj wywiadow- - Dobra„. Dawaj go tu!„. młodzian urodziwY i krzep1ki jak dąb. 

-. Do~r~\~·ys~~g~czymy... 0 
pa cy - Talerczyk i Mik. Obydwaj często - On tu nie pirzyjdzie„. Musimy - Justa ... Jakżem się stęs:knif za to-

zwycięz<: tu przychodzili oczywiście w przebra- zejść do niego„. Czelkaj, ja to załatwię„, bą„. - sz~tal. 
Ledwo jednak znalazł się w ciem- niu. Lokal Krzywego Józwy był zaw- Talerczyk podszedł do jegomościa, - I ja o tobie myśleć nie przestaJarn. 

nym korytarzu piwnicz?ym, gdy z kąta sze terenem ciekawych nowinek. A o- siedzącego za szynkwasem i szepnął mu O, mój najdroższy„. Dlaczego ni~ wolno 
wypadła jakaś post~ć .1 uderzy~a hra- bydwaj wywiadowcy łaknęli nowin: - kilka słów do ucha. Tamten orzyWołał nam być razem?!... - odparła, tnk1~ się 
biego w głowę jaktms przed!l110.tem... tajemnica Czarnego Pająka zaciemnia- jakiegoś chłopca i coś mu <lfogo tłuma-. w jego ramionach. 

Hrabia jęknął i padł na ziemię„. la się coraz bardziej.„ czyi. Ohłopiec zni'kł i wrócił po pięciu - Bądź spokojna, Justo. \\ -;zvstko 
Ciemna postać nachyJiła się. zapali- Popijając czystą, zwierzał się Mik minutach z odlpowiedzią: będzie załatwione„. Ten trup st:ul'.\ł nam 

ta latarkę i poczęta przestrząsać szY~· towarzyszowi: - „Krzywy Józwa" czeka„. znowu na przeszkodzie ... Musiałem ucie~ 
ko kieszenie hrabiego.„ Trwało to kil- - Djabli nadali tę całą historję„. Zawiązano im oczy chusteczką, by kać„. 
ka minut, poczem napastnik schował !a- Wiesz przecie, że miałem wyszukać na wszelki W'YPadeik nie zapamiętali dro - W twoim pokoju znaleźli Czarne-
tarkę i zostawiając omdlare~o hrabie- sklep, w; którym sprzedają te czarne gi do kiryjówlki. Chłopiec !Prowadził ich go Pająarn„. 
go na ziemi, ucie'kt czemprędzeJ„„ pająki... · krętemi korytarzytkami, kazał schodzi6 - Czarnego Pa.iąlka? ... - przeraził 

w piwnicy panowała głucha cisza„. - Aha ... - odparł Talerczyk - No na dół, potem wdlrapyWać się na górę. się młodzieniec. - To fatalne ... 
- _ - - - - - - - - - - i co?„ Figa z makiem?.. Wreszcie po długiej włóczędze odwią- - Szukają cię wszędzie„. 
Justa myślała teraz tylko o spotka· - Wyobraż sobie, ie cale miasto zano im oczy. Wywiadowcy znaleźli - Ale nie dam się złapać, b:.idź spo-

niu, jakie miało nastąpić o 9-ej wieczo- obleciałem i w tadnym sklepie nie by- Się w ciasnym, małym po'koLku, pozba~ kojna ... Wiesz, że ze mną nie dadzą so
rem. to takich pająków... Aż dzisiaj po po- wionym zupełnie Oikna i ukrytym przed bie tak fatwo rady ... A ty, midroższa, 

Wied:dała gdzie Tad będzie na nią ludniu wchodzę tak na chybit-trafił do całym światem. Józwa leżał na brud·· jak sohie radzisz? ... 
czekał. Zawsze spotykali się w gąsz- małe·go sklepiku za miastem i pytam rlem łóżku, ćmiąc jednego pa:pierosa za :-- Dobrze„. - odparła Jusfa, spus:z-
czu ciemnej alei parkowej. Jeszcze raz o czarne pająki... Za ladą stoi nędzny, dragitTL cza1ąc głowę. 
spojrzała na kartkę, którą wręczyła jej mizerny właściciel i powiada mi na to: · Na widok wywiadowców. których I (D I i ił I 
zrana Jakubowa' „Co to się nagle staJo z temi pająka- pozli'a-1• ·<>dlrazu-· mimo charakteryzacji, a IZY c CICJ .111 ro) 
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Skargi mieszkańców 
ulicy Senatorskie) 

ł.6dź1 23 sief1Pnia. 
(k) Do redakcji „'Expressu" zwróciła 

się wczoraj delegacja mieszkańców z 
ulicy Senatorskiej w następującej spra
wie. 

Na ulicy tej prezd kilku laty zapro
wadzono oświetlenie elektryczne, które 
ostatnio, jak twierdzą nasi informato
rzy, „dziwnie" szwankuje. Lampy ele
ktryczne na ul. Senatorskiej zapalają 
się o godz. 6-ej wieczorem, a gasną jut 
o godz. 2-eJ w nocy, kiedy jest Jeszcze 
zupełnei ciemno. 

Pakt ten ~est naprawde dziwny. Je
łli chodzi o względy oszczędnościowe, 
to dlaczego zapala się światlo o dwie 
godziny zawcześnie, wtedy, kiedy jest 
Jeszcze zupełnie widno? 

W imieniu mieszkańców ulicv Sena
torskiej, którzy są narażeni na rozmaite 
nieprzyjemności, wracając po godzinie 
2-eJ 1'0 ciemnej ulicy, zwracamv się do 
odpowiednich czynników, abv nałożyły 
kres tym nieporządkom. 

195, ~Iflft~„ 

WłaścicieJ psa pobił GZYścicieli 
Niezwukle zatic:ie przu ul. l.edlonów 

\Vypadek przy pracy 
Robotnik uległ cłętklm popa

rzeniom 
Łódź, 23 sierpnia 

· Łódź, 23 sierpnia I psa wydali i nie zamykali go w wozie. w zakładach przemysłowych firmy 
Przed domem przy ul. Legjonów 63 Czyściciele odmówili. Na tern tle dosz- Wyss f S-ka przy ul. Kopernika 17 wy

rozegrało się wczoraj niezwykłe zajście 
1

10 do ostrej wymiany zdań, która rych- darzył się wczoraj ciężki wypad~k 
O wczesnej rannej godzinie dozorca ło zakończyła się w ten sposób, że obaj przy pracy, którego ofiarą padł robotmk 

Stasiak wypuścił przed dom swego psa czyściciele, pobici dotkliwie kijem przez Stanisław Czapnik (Pryncypalna 3, Ko
bez smyczy i bez kagańca. Pies biegał krewkiego dozorcę, zrezygnow.ali z~ ziny). 
swobodnie po zupełnie o tej J>Orze wy- swego ~z~oronożne.go ~upu i podJ~chah Czapnik w czasie pracy odniósł po
Iudnionej ulicy, gdy nagle nadjechał fur pod naJbhzszy kom1sanat, by zlozyć 0 parzenia nogi i ręki. Lekarz ~bezpiecz~l 
gon czyściciela miejskiego. Dwaj czyś- tym w.y-padku. zameldow.an!e. . ni skonstatował oparzenia I i II stopma 
ciciele, ujrzawszy błąkającego się po PohcJa ~pisała o zaJścm prot~kuł, i skierował poszkodowanego do szpi
ulicy kundla, zarzucili mu pętlę na zaś czyścicieli: Waclawa Górskiego tata 
szyję. (Pomorska 150) i Mieczysława Eslinge- . Dwaj malcy 

Stasiak widząc swego psa w opa- ra - <Doły - Wschodnia 25) opatrzył 
łach, zwrócił się do czyścicieli, by mu na stacji lekarz pogotowia. (gr) padli wczoraj ofiarami wypadk6w 

• lódź, 23 sierpnia. 

Kwasem siarczanym oblał swą zone ki. ;;y~~~~j ~~~:i:;n;;d~:· ~.:rr ~il~~~~ 
b ł k 15 · · · · · W klatce schodowej przy uhcy Wil-Z rodniczy ma żone skazany na m1es1ęcy w1ęz1ema czeJ 6 ośmioletni synek lokatora tego 

T<>ruń, 23 6'ie11J>nia. Kiedy wreszcie żona kategorycznie domu - Jan Pachliński - spadł ze 
(Cd) Jopek Jan, z zawodu ślusarz, odmówiła mu pomocy, zagroził iej zem schodów i doznał złamania obu rąk o-

zamieszkały w Bydgoszczy, od dłuższe stą. raz potłukł się dotkliwie. 
go czasu był bez vracy. Pewnego razu spotkał swą żonę n~ Ojciec chłopczyka przewiózł go na 

Utrzymywała go żona, która posia- ulicy i zaproponował jej spacer nad Wi stację pogotowia miejskiego, skąd, po 
dała niewielki majątek. Na zaspokojenie stą. Gdy nie zgodzita się na te propozy- udzieleniu pierwszej pomocy, mały Pach 

LI!KARZ - DI!NTYSTA swych osobistych potrzeb Jopek począł cję, wyjął butelkę z kwasem siarkowym liński skierowany został do szpitala an 
F • KO PCJOWSKA f wynosić pokryjomu różne rzeczy do- i całą zawartość wylał jef na twarz. - kurację. 

mowego użytku. Jopkowa na skutek poparzenia zmuszo· Drugi wypadek miał miejsce na ul. 
P l fOWJ~Cl~A. d 9-3 Postępowanie leciwego małżonka do na była udać się do szpitala, gdzie prze· Dobrej tuż koło posesji nr. 10. Dziesię-

G drzyamuni~ cSzkennae 
0 

37 prowadziło do tego, że Jopek Józefa o- leżała 4 tygodnie. . cioletni Józef Cholys, czepiając się wo~ 
teL 232-55 

Od .t- 7 w lecznicy 

puściła swego małżonka, udając się na Za czyn ten Jopek Jan zasiadł na ła- zu, strac.it w pewnym .m~m~ncie .rów-
stałe do Torunia. wie oskarżonych przed Sądem Okr. w nawagę 1 runął na kamienie Jezdm. 

Piotrkowska 294 
· Wślad za żoną udał sie również Jo- Toruniu, który skazał go za spowodowa Chłopiec zo~ta.l o~atrzony przez l~-

l pek do Torunia. Tu począł ją szantażo-1 nie ciężkiego urazu cielesnego na 15 , karza pogotow_~a 1 skierowany do szp1-
teł. 122-89. wać i wyłudzać różne kwoty. miesięcy więzienia. I tala Anny MarJt. (gr) 

Wszyscy podziwiają tanie ceny k~szul, 
krawatów 
I bielizny 

Dziś premjera! Poraz pierwszy w Lodzi 
" urocza ulublenlca M A R I Q N D A V I S O 

Sz. Publiczności „ 
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CLIVE .BROOCK-
MIRIAM JORDAN ERNEST TORRENCE 
w najnowszym filmie p. t. . 

,,SHERLOCK HOLMES'' 
wkrótce C Q R S 0'' 
tylko w kinoteatrze '' 

LECZ.ICA' M tir•! DOKTOR ,DROBNI! . ogłoszenia w „Republice~ 
ni .a. ZDROWIA JEDYNIE To, a n.I T R E p M A N ą nnjlepszYm j najtańszym środkiem 
__,,, ietkniecla zainteresowanych stron. 
C O N A J L E P S Z E I Zapisujcie Kto chce: I) znaleźć lokatora lub sub-

PiOłfkOWSka 294 • > ~~:mowlęta SPfCJALiSTA CHORÓB WEN!!· lo~atora, 2) zn~leźć mieszkanie. lub 
naprzeciw przystanku tramwai doiaz· do RYCZNYCH, SKóRNYCH 1 MOCZO- ~~~§ńćczhmix;~~~. 3> 4r0~Z:~~ć ~~~~t 

dowych. COKOLWIEK DROŻSZE - K 1· MJ k u • PŁCIOWYCH wiek okazyjnie. 5) dostać t>Osade. 6) 
otwarta od 11-ej rano do 8-ej wlecz. -WtELOKROTNIE LEPSZE! . JOP I e a Cegielniana 4 wyszukać oracownika - nie..:haj l>O-

PRZYJMUJA LEKARZ!! SPECJALIŚCI " Telet. 216-90 da drobne ogłoszenie do .. Reoul1lik i'". 
CHORYCH WE WSZYSTKICH SPI!- p l l od 8 2 od „_n i ---- -

CJALNOSCIA~~C~~~T DENTY··00001.;Ą;)OO(:):~o· r. Jan ,·'o' ·,·il· .k.. wrzfil::~~ń ~J~m~:od~ci':~t KA s JERKA 
Porada 3 złote. WOlkOWySki poszukiwana w firmie 

Do•t6, PRZePROWADZIL Slf ul. l'tAWROT rtr. 7 Nl ew faz s ki • p I SC HI łtCi ER' 
H Szuł1ACHER na Ul CBglBlnl„802 ]] ,eh TeL 

164
"
21

"1 allec&lczne ANGIELSKIEGO konwersacn I litera-
• • 'ł (~:~: w;wn~nc mlrrena.. reu· spec. chor. skórnych 1 wenerycroycll tury udziela rutynowany nauczyciel. 

Telefon Z38-02 p0 rz ma;;m) ("°rady seksualne) Ul. Zawadzka nr. 21 m. Sa. front, co-
Choroby •k6rne Choroby weaoryczoe. moczopłciowe Godzmy przyjęć ?-8. AndrzeJa 5, telef, 159·40 tJzlennte zastać od godz. 4 - ~~~o!; 

i wener~czne I Skórne. --- · - - POWROCIL B , , 
PIDTRKD\VSKll 56 PnyjmuJe od 8-12 I od 4-9 w nie- Dr. med. przyjmuJe od 8-11 rano l od 5-9 w. acznosc 

0 dzlełe 1 święta od 9-l. w niedziele i §więta od 9-I-el. 

od 1 1 pół~·!: ~~-:i~oz, vt nte- Dr. J .. NADEL ~~!!~A~~u~!~~ll•••Dl•a•p•a•ti•od•d•z•ie•tn•a•p•o•cz•ek•al•n•lalllll!.ll 
dZlele I święta od 10-1 telef. 109-23 PRZYBORY SZKOLNE 

Ceny lecznlcowe. akuszer· atnekoloa. P 0 w r 6 c -1 1 osTRowsKrnoo 
"-"!!~~==~=:::::=:~=::51 reklamuJą się same. 
;:: Godziny przyj41t od 3-5 I 7-8 - Skład Materiałów Piśmiennych 

'f!1n·1fLłI!al(wARGeib!rg '\~~~~~!~9~ M. TAU
0

RB. MEmN. HAUS 111 •• tz.Ód•Gj:111::s•u10··%a110·K.~.o~.~„·NK111~•0·~.~-• „E;~~:::· ~~:::.·:~::,b. · 
~ U ~ FA LA L E u M są do nabycia o gcdz. 8 rano u gaze. 

I Zpowr3c~I } li . CHZOR. ~OBIECE kAKUSiiA na ~~z~, l~~zUŁo':i~~ Ko- c1arza v~:~~~adniw~11~d e~~::i· vis-a-

U . awa z a .,, idealne chodniki do mieszkań I na let- . g1ers . a ' it:mny. Zwrócić za wynagrod:rnniem. -G~At-0-N-LA_J_Z_E_R_zg_u_b_ił_z_aś_w_ia_d_cz-e-
Tel. 108-33. niska w cenie 60 gr. za 1 mtr. 100 cm. tel, 246·09. Sklad Papiel;łł, Ł.ó<i.ź. :Zi~ona 7, nie tożsamości i kartę rejestracyjną. 

przyjmuje od 10-2 i od 3-7 wi. szerokości, do nabycia wszedzie. • ~yim. od 4-8 w_ 30-2 I.el. 165-63. 

Letnicy!!! 
WHniowei fióry i Kra1iewa 
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Kolarze niemieccy triumfują 

Międzynarodowe zawody lekko 
atletyczne w Poznaniu 

Poznaf1ski OZLA projektuje zorgani
zowanie w Poznaniu w dniu · 16 wrze
śnia międzynarodowych zawodów lek
koatletycznych. W zawodach tych we
dług projektu organizatorów ma wziąć 
udzial szereg . czolo.wych zawodników 
europejskich powracających z mi
strzostw .Europy w Turynie. 

. w pierwszym etapie wyścigu i- Berlin-Warszawa 
. ~l~cki jako. pierwszy polak zajął trzynaste miejsce 

P 
M1cu';.ypa~stwowy wyścig kolarski 1 piętnasty w czasie 8,06,40. Miejsca 16, więc Po jednym tylko etapie· przewagę 

olska - Niemcy ':\a trasie Berlin- '. 17 i 18 zajmują Urbaniak, Zieliński I Wię 3 godzin 23 minut. . 
War~zawa zaczął ~ię dla nas fatalnie.' cek w Jednakowym czasie s,o6:so. Jako W dniu dzisiejszym rozegrany zosta
Na ~iem szy~1. etapie B~rlin-Pila niem ! , dziewiętnasty przybył na metę fgan- nie drugi najkrótszy etap wyścigu. Pro
cy ~1e dopusc1h nas nawet do głosu, · zaj- i czak 8,10.59. wadzi on z Piły do Poznania i wynosi 
muJąc dwana$cie pierwszych miejsc i i W klasyiikacjł drużynowe! do któref zaledwie 103 kim. Tutaj podobnie, jak 
pro.wadząc już w. klasyfikacji zespolo- zalicza się czasy pierwszych sześciu za- i na pierwszym etapie większe szanse 
WCJ , P~ze~a&:ą. 3 1 pó~ go~zin. Strata wodników z każdego zespołu Niemcy mają Niemcy, którzy na świetnych szo: 
,ta ~da~c się JUZ być memozliwa do od- , uzyskały czas 45 godz. 24 mln. Polska sach asfaltowych potrafią rozwinąc 
robtema, chyba że przeciwnicy nast I ma czas 48, 47, 42.6. Niemcy mają już znacznie większą szybkość. 

Klub brldge'owy w Makabl 
tódź, 23 sierpnia. 

pofuną ~ęMbnna~i~ey~ ~osKh ' ••••••••••~~~~-------~-~------
ostatnich dwuch etapów. \ 

Sekcja towarzyska przy ŻKS Mak· 
kabi otwiera w dniu 24 bm. klub bry
dgeowy mieszczący się w własnej sie
dzibie przy ·Al. Kościuszki 21. W dnill 
otwarcia klubu bridge'owego rozegrany 

·Kusociński wystepuje . z „Warszawianki" zostanie konkurs z nagrodami. · Start wyścigu nastąpił w Berlinie 
J)?d tukiem triumfalnym na U n ter den 

1 
Lmden w obecności przedstawicieli 
związków sportowych i władz. Przed . Zatarg mistrza olinipi,iskiego z klubem Reprezentacja 

pi~ściarska Łodzi . · 
startem drużyna polska złożyła piękny Warszawa, 23 sierpnia ma też związek z jego ostatniemi star-
wieniec na grobie Nieznanego Żołnierza Sensacją dnia sportowej Warszawy t,uni na bieżniach zagranicznych. 

Oba zespoły wystartowały w naj- jest p!srno skierowane przez Janusza Ku Jedr:ocześnie również w związku z 
silniejszych skladach. W drużynie poi-· s·ocińskiego do zarządu Warszawianki, zachowaniem się Kusocińskiego, kom

na mecz z Poznaniem 
skiej znalazł się też niespodziewanie 0-1 w którem nasz mistrz olimpijski żąda plikujc 5·:ę spro.wa meczu lekkoatletycz- W dniu 9 września oclil::ięazie się w 
lecki, któremu lekarze w ostatniej chwili skreślenia go z listy członków klubu. nego Poznań - Warszawa, który miał Łodzi międzymiastowe spotkanie pięś
~e.zwol~li na .w.zi~cie udzialu. w w~ścigu i W sprawie tej odbyło się już zebranie Się odbyć w dniu 2. września. Lekkoat- ciar~kie pomiędzy . ze~polam~ repre~n-
t Jak się P?zmeJ okazato mimo mewy- 1 zarządu Warszawianki, na którem po- leci pozn}tf1scy swój wyjazd do Warsza- tacyme.rm Poznama 1 _ Łodlz1. Kap1ta~ 
lec~o_nych Jeszcze ran spisał się on naj-1 stanowiono zawiesić narazie Kusociń- ·~·y uzależniają jakoby od startu Kus0- zwią~ówy · Ł.q.z.B., p. K~narzewsk1, 
lep1eJ. skiego w prawach członka kTubu i prze- cińskiego w tych zawodach. I ustalił na powyzsze sipotkame następu-

. Na początku. wyścigu kolarze nie-
1 
prowadzić w jego sprawie szczegół o- Mianowicie poznaniacy nie będą i jący . skład reprezentac_yjnej druŻY!IY 

mieccy narzuca1ą szalone tempo, prze- 1 we dochodzenie. ' . startować o ile udział w zawodach we- · Łodzi: Pawlak, Spodenkiewicz. Woźni_a
kracz~jące 40 kilometrów na godzinę. I O wyniku tego dochodzenia powia- źmie mistrz olimpijski. Stanowisko swe i ·kiewipz, Banas~ak, Garnczarek. Chmte
Wyścig prowadzą teraz ze strony nie- domi<Jnv zostanie zarząd PZLA. Podob- motywują poznaniacy niesportowem za- lewski, Klo<Jas z t<re'ltt •. , 
rn!~c~i~j Loeber, ~ber!Jeck i. tta~swald. ·no cafy zatarg Kusoch1skiego z jego ~ chowaniem się Kusocińs~iego na nie- · · · · . . 
PoznteJ. dotącza ·SI~ tez do mch Jeszcze j klubem macierzystym powstał na tle' dawno ndhytych mistrzostwach Polski . Otwarcie sezonu atletycznego 
szereg i~nych ~mistrzem Rzeszy Ktirck nleodpowi~Jniego zachowania się mi-Iw Poznaniu. t ' · · w ·Łoi:IZ:I · 
Iem, Weissem 1 Schellerem .na czele. ~ strza wobec władz związkowych, ale . · . . . . . . . . . . 

Polacy wśród których rej wodzą 0-1 · W nad1chbdząieą mecliz1elę nasta,ip1 
lecki, Więcek, Kiełbasa i Zieliński do- R h T ,.. 7 1 (2 •t)I oficjalne otwaircie sezonu atlet~znego 
trzyi;:i~i~ począ. tkowo dzielnie „kroku"' I . u c - e mes z V a. I : • jw Łódz.i ~awo_dami ' (') mi.strzostwo ?k:·ę- . 
p6zme1 Jednak męczą się .tak silnem tern gu w p1ęcro:boJU · atletycznym. Do p1ęc10-
pem i pozostają coraz bardziej w tyle. Dobra era mlsl!frzo Polski boju z,głosito się 35-ciu zawodników z 

Niemcy zastosowany tymczasem '·w wt l{ db f . ... W„lk' h W R h . . I b.ł • klubów: Kruszenq~r. SQkół, Siła~ Ma-
swie~ną takty~ę zmieniają stale· p:.o:wa- J:lajd·ukach or~ięd~~:rod~l~ w me~~ ;~ł- _aJaik z P~t~~kfe~~1~:0.~?m '7 ur:a: lrn~i. S.K.S. i Polfcyjny K!-S. . - .. ~ 
dzeme, oddal~Jąc się Coraz .bardz1e1 od karski: Ruch-Temeszwar IRumunja). -- nem na czele. Na wysokości zadania · · · · · 
zespołu p~lsk1ego .. Po przeJechamu ~OO Mecz zakończył się zwycięstwem Ruchu stał również bramkarz _ Tatuś. Reprezentacja Warszawy na mecz 
kl!ll. rózm~a pom1ę~zy czołówką m~- w stosunku 7:1 (2:1). . . . . • z Gdańskiem 
m~ecką a prn~wszym1 _ kolarzami polski- Mistrz Polski wystąpił do tych .zawo p tŁupkm(4)braw\?wym k'po1~)1eLM1 się. 
f!ll wynosi juz pól godziny ł utrzymuje dów bez kontuzjowanego na meczu z e ebre: k zdl 11 imow~ 1md b.ył onoro: Warszawa, 22 sierpnia 
się az do same1 Pity. Polon.ją w Warszawie_ .(łemiy, którego wą r~ ę a rumuno.w z ·O w 1-eJ Kapitan związkowy WOZPN-u p, 

Na metę w Pile iako pierwszy przy- zastąpił Paihirsz. Również Dziwi6~ po połowi~ gry l?~ łączni!c. . Smidt zmienił ustalony uprzednio sktad 
bywa niemiec Scheller w czasie 7.35.40 5-cit,i minutach gry opuścił boisko z' po· kPubhcz:no~c1 mimdo .dnia powCszedime.gki~ reprezentacyjny stolicy na niedzielny 
przed KiirckJei:n. Weissem Hauswaldem, wodu kontuzji nogi.. 0 oło 3 tysięcy. Sę z10wał 'P· zamec mecz z Gdańskiem. · Skład Warszawy 
Fuhr~a~1em, r:1gayem i Kramerem. Dal- Goście, mimo poratki w wysokim Goście z Rumunii roze.g.raią n1a śląsku przedstawia się obecnie następująco: Ja-
sze m1e1sca az do 12 wlącznie zajmuJa stosunku, grali ied:nak o klasę lepiej nit jeszcze dwa spotkania. W soboif:ę gra 

1 

chimek, Pi~łowski, Zwierz, Szaller, 
też kolarze niemieccy. na meczu z Naprzodem. Wyinik iest coś· Temeszwar z A. K. S. w Chorzowie, w Sroczyński, Makowski, Korngold, Przez 

Pierwszy z Polaków mistrz Polski kolwiek za. wysoki, lecz nieudolny at.ak . niedzielę zaś z I. F. C. na nowym srta· dziecki, tterisch, Łysakowski, Mazgaj. 
Olecki przybywa na metę dopiero jako Temeszwaz;u, grał bezplanowo i cha<>· l.dion:ie katowiczan. Rezerwę stanowią': Korniejewski, Wypi 
trzynasty w czasie 8.06,18. Kiełbasa jest tycznie. . 1 jewski i Odrowąż . 

. rKOiiiiTA~~;az~~;uiRAI' ~ Sons•cYJna · •owtdi . WSltÓłczosna 19 I 
\H Napisał specjalnie dla „Expressu" Andrzej DAn IE 

"'t?J~[fjf!ll!Jl!Jl!Jl!lf!ll!.,,. 40 ~!)f!ll!J(!ll!ll!1fill!Jl!1~-' 
ROZDZIAŁ 32. Milczala. Nie wiedziała co mu odpowie 

Zaręc YDY dziec... · 
Z Sasza zrozumiał jej gest. 

Było jui bardzo późno, gdy na gó- - Już teraz trudno. Już teraz niema 
rze w pokoiku Jadzi baron kończył swe powrotu, choćby pani nie . wiem jak 
opowiadanie. chciała ze mną .się rozstać ..• 

- Nie ukryłem przed panią niczego. - Tak. Teraz niema powrotu. 
Nie przeinaczyłem ani jednego faktu. - Jedno tylko mogę powiedzieć na 
Nie starałem się ani trochę oczyścić się swe wytumaczenie. W ciągu ostatniego 
z tych strasznych win, które wtedy po roku próbowałem naprawić me winy. 
pełniłem. Tak jest, jak pani mówię. Zre Dałem znać Partycji o sobie i zwróci
sztą ta prawda jest dość przerażająca: łem jej część pieniędzy. Przed kilku 
niema w niej ani jednego jasnego punk• dniami wysłałem arugą cześć. To jesz
tu. W mej duszy była wtedy również cze nie ~szystko, ale to Już wiele. Po
ciemność zupełna. __ stałem od niej wiadomość bardzó krót-

- Czy pani, - dodał -Sasza po ału- ką. , Czy. mą&:e Ją pani przeczytać? 
giej przerwie, w trakcie której 'Jadzia Jadzia skmęła głową. Sasza czytał: 
z oczami nabiegłemi łzami z pochyloną Panie baronie! 
głową rozmyślała nad tern, co jej opo- Potwierdzam odbiór pienlęazy. 
wiedziat Sasza ~ czy pani może mi po Widzę, że jeden dług, jaki pan wo-
dać rękę jeszcze? Czy pani nie żałufe bee mnie zaciągnął, dług pieniężny, 
każdego uśmiechu, którym mnie obda:- chce pan zapłacić. Nie uwierzyta-
rzyta„. bym nigdy, by człowiek tak wyzu-

Jadzia bezradna i zb'olala, poaniosla: ty w swoim czasie ze wszvstkiego 
na niego oczy pełne łez. Załamała ręce co ludzkie i szlachetne iak Pan ~ 
ruchem pelnym rozpaczy i bezsilności„ umiał zdobyć się na tego rodzaju 

, 

gest. Przecież Pan zdał sie zupe.l-1 Bairon był wi.da·ć mocno WZ1rus1zony, 
nie na moją wyrozumiałość. na mo- gdyż mpwił z mocnym .rosyjskim ,a;kc~· 

. je serce, które kiedyś nalf:żato do tem: . 
Pana. Ale po nauce, jaką mi pan dal - Nie .opowiedzi!lłem pa1n1i jes~cze 
stałam się teraz bardzo praktyczna W'Slzjns·t!kiego o sobie. J1?1S1t ieszcze jedna 
Nie zgtositam się do policji, bo koibieta w .moiem żYciu, którą skrzywdzi 
wiem że w drodze sądowej nie u- łem. Może więc.ej mora:l·nie, niż mater
zysk;łabym nawet tego, co mi Pan ja.lnie. Ale i tę winę po.st.a:ram się na
sam z wlasnej woli przesyła. Poza prawić. J>isał~ ~o !lliej .. : Mam nadzieję .. 
tern jest mi .Pan już dziś obojętny. Ja·di_zd·a zwrociła na m~go swe modre, 
Czekam dalszych przekazów. · . g!ę•?okJ.e o.i;.zy. Było w mch t,rle ą°:~~o-

Patrycja Dqqald. ć1. 1 o~didm1a, że. baron. czuł ~razn:-e: 
Jadzia uśmiechnęła s1ię przez łzy: . teiJ, d:z11ewczyny ?~c od mego ~ie odwie: 
_ I ja bym m~y nie uwi~rzyła, · żie ~Z11~. Kocha go t gotowa za mego oddac 

ów cz{owdek SiPrzed kfliku lat i pan - zyca.e. , , . . . 
to jedna i ta sama os.oba. Ale pT.z.ecleż .. ~ N~ech m1 pan o _ty~h rzec.zach ~u~ 
tak jest. Pan jest inny, zuipełnioe iinny. m?W'-". !o ,są wsipom.m.emia„ Ja o ·n1·cn 
Dobre . in•stynkty zwydężaią w paitllU. I w1eldz1ec nie chcę. Nie ~amt·e.go Sas.zę 
zwyciężą napew.no. Jestem tego pewna. ko~ham, a tego: ·tego, ktory przedemną 

- Pll'IZY pani. Ty;lko rpiiZy pad. , I sfoi. · ·. . . . . . 
dla·tego, pro·szę, lll:iech mi painii ipowiie, DopLe;o t':'raz ~ad~ sobie w O~Jęeta. 
czy choe pani a;ostać moją żon.ą?„. . . , Spełruły się dZJewtc.ze ~arzen!•a Ja-

Jadzii.a jm dawn·o miała odpowiedt dizt. Oddała swe usita · ozłow1e:kow1, któ· 
na to pytanie. Prizeciie:ż, gdy je z je·g<> reg?' koohał:a i , który ją k.ochał. Wszyst
UJSlł: usłyszała zmieszała się bardzo. ko mine ~-yiło bez im;a1cze!lll8:_· 
Wstał.a z falującą piersią .i skłócon~ . Byfo Już. ~o!'o pi,erwszeii: Bairon p-o
oddechem. P~.z)'ł'zeika.ła s0ib1e, że pow11e zegn.ał Jadizi1ę 1 szyibko zhie.gł .ze scho-
mu tyJiko krótiko ut.ak'! i te go otoczy dów, , . . , . ·. . 
ra.mi<>nami i ucałufe. Zapomniała o tem. Gdy JaidZiI·a .zamyik:ała za n111tn drzwi, 
Od'Pada mu ZtllJ>.ełlniie ma?zej:. . słyszała .!ak cich? ~~ęły. się drzwi 
. _ MUJszę, ohoćbym nl!e clie4ała, . bo mteisZlkama ot)'1łeii . sąisiadikń.. Biedna ko· 

kocham pruna. b~a nie :zimrużvła oka do tak pótn·ei 
Ta.kie były ich· zairęczyny, godzimy. Cz:uwiałra ia:k na najodJ?owie-
Nie ucałowała go jak soibie przy· diztiailn~e,jszej słUJż~ie =. musiała J>l.'Zecież 

rzeka.ła. Tylko podała mu swoją małą, wlediZiieć o kt~r' pan bairon wyszedł ad 
białą dłoń, którą 0111 ucałował z czcia i pia.nny , Nt'.it.edkh~J.„. 
miłością. (DaJszy e!ąg futro). 



Rozpoczął się Już rok szkolny. Wujaszek I 
przygląda się swym czterem młodym kuzynom 
! pyta: 

- No, iak wam Idzie w szkole?.„ 
AJzio o<Jpowiada: 
- Ja jestem pierwszy z arytmetykL„ 
- Bn•wo, chłupi;ze.„ 

- Ja le~tem pierwszy z glmnastykL„ - od· 
fl()\viada hlek. 

- Doskon:!le.„ 
- Ja Jestem pierwszy z francuskiego.,. -

chwali się Stasio. 
Wujaszek go również pochwalił. Tylko DM• 

ły Jaś siedział spokojnie w kącie. 

- A ty, Jas -· Nie wyrótnlasz się w tad· 
nej dziedzinie jako pierwszy? 

- Owszem„. - potakule Jaś - Ja Jestem 
pierwszy przy drzwiach, gdy Po lekcJach rozle~ 
ga się dzwonek.„ 

•• ••• 
Kac i Kotek rozmawlaJą w kawłarnf. 
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UDANY LOT STRATOSFERYCZNY. 

- 0, ja Już wiele przecierpiałem w swem • • 
tyciu ... - żali się Kac. - Wyobrat pan sobie, W ubiegły pomedz1ałek obchodzony był niezwykle uroczyście dzień św. 
że Jako mały chłopiec przechodziłem angielską Stefana, czczonego przez cały naród węgierskl. Na zdjęciu wielka procesja 

Były asy.stent prof. Piccarda, prof. Max 

I 
Cosyns, odbył udany lot stratosferycz
ny, osiągając wysokość 16.000 metrów. 

cho·robę, poptem chorowałem Jut nawet na choi Wier uycb. 
terę azjatycką, a niedawno dostałem egfJ>Skle 

- Na zdjęciu prof. Cosyns obok swei 
gondoli. 

z2palen:e oczu„. 
- Pi, pi, pl„, - dziwi się Kotek. - To pan 

tuż zwiedził ładny kawałek świata. 

•i• 
Dwie elegantki zabawlaJą się rozm()Wąl 
- Słuchaj, Lili, co się stało z tym brunetem 

z którym cię zawsze widziano razem? 
- Z Jankiem?„. Wyszłam za niego zamąż 

i Już się nim rozwiodłam.„ 
- Rozwiodłaś się „. Dlaczego?„ 
- Bo drań tak mnie walił, te całe ciało mia 1 

łam pokryte Uljoweml siniakami, a wiesz prze. I 
cle, że w lila kolorze nie Jest ml do twarzy„ • 

•• _.J 
Wielki dom towarowy w Paryżu. W takim 

domu można dostać wszystko: - od balii po
cząwszy, a kończąc na brylantowym pierścionku. 

Wchodzi jakiś klijent. Rozgląda się po wiei-! 
kiej sali. W kącie są schody, prowadzące na : 
drugie piętro, a stamtąd nowe schody na trze- l 

NA KOPIEC MARSZALl(A PILSUDS
l(IEGO. 

cie pii;!ro. 1 j 
Podchodzi więc do portiera I pytiu I D I g j 'R d 
- Proszę pana, chci~lbym kupić n.-1szyfnik ee ac a a Y porozumienia Związ-

brylantowy„, Wie pan, naszyjnik dla muj~j :żo. I i.'( .. .. ków Polskich we Francji udała się po.d 

i 
~ pomnik poległych bohaterów polskich 

ny.„ Gdzie mam się udać?.„ .I=:~-_:._,;;~ L T t w a arge te, celem zabrania stamfąd 
. - W!roby szklane trzecie plęko„. - in.for-I Wobec P.annjących w Madrycie niebywałych upałów, wiele rodzin śpi pod ziemi na kopiec Marszałka Piłsudskie-

muie portier. golem mebem, rozkładaiąc łóżka i le żaki na dziedzińcach swych domów. go w l(rakowie. 

Codzienna nowelka ,,Expressu11 

Noc: bofelo 
Siedzieliśmy na tarasie jednej z naj- śmiechając się uprzejmie. 

elegantszych kawiarni paryskich. Roz- - Błagam pana, niech mnie pan ra-
ma wialiśmy ze sobą już dość długo. tuje - odpowiedziała mi drżącym gło-

Andrzej Mirois byt w doskonafym sem. - Nie mogę tutaj mówić. Wej'17.
humorze. Nie widzieliśmy sie zresztą my lepiej do pańskiego pokoju. · 
już prawie od sześciu miesięcy, to też Otworzyłem SzYbko drzwi. Propo
tematów do pogawędki nam nie.. brakło. zycja młodej niewiasty oczywiście mo-

Gdyśmy już zamierzali opuścić ka- cno mnie zaąkoczyta. Nie Uczyłem prze-
wiarnię, Andrzej nagle zawołał: · cież na tak łatwą zdobycz. Sądziłem, ie 

- Nie opowiedziałem ci jeszcze naj- mam do czynienia· z -dama z towarzy
cieka wszej .historii. - Przeżyłem osta- stwa:, a tymczasem propozycja niezna
tnio niezwykły romans. jomej była conajmniej oryginalna, ;......; 

- Opowiadaj - zawotatem zainte- szczególnie jeśli wziąć pod uwagę, że 
resowany tym wstępem. - Twoje mi- działo się już to po północy. Gdy zna
tosne historie są zawsze bardzo cie- leźliśmy się _w moim numerze. nieznajo-
kawe. ma wyoucnnęła płaczem. 

- A więc słuchaj - rozpaczą! An- - Pan wywfera bardzo miłe wraie-
drzej. - Działo się to przed pięciu mie- nie - wybełkotała wreszcie drżącym 
siącami. Pojechałem do Nicei i zamie- głosem. - Tylko .dlatego zwróciłam się 
szkatem w hotelu „Adlon". rJuż od do pana. Musf pan mnie zrozumieć, znaj 
pierwszego wieczoru gdy znalazłem się duję się w strasznej sytuacji. . 
w restauracji na dole zwr.óciłem uwagę - tasKa.wa pani może mieć do mnie 
na młodziutką bardzo urodziwa blon- zupefne zaufanie - odparłem jej.-Pro
dynkę. Gdyby nie znajdowała się w to- szę szczerze powiedzieć, co się pani 
warzvstwie jakiegoś mężczyzny, z pe- przytrafiło? 
wnością usiłowałbym zawrzeć z nią - To jest straszna łiistoda - rze
znajomość. Blondyneczka: wvwierała: kła, siadając na kanapie. - Mój mąż 
wrażenie bardzo skromnej osoby. Ale jest wtaścicielem ·dużego sklepu konfek
wiesz przecież, że z każda umiem dać cyjnego w Paryżu. Pobraliśmv się do
sobie radę. piero przed trzema tygodniami i zaraz 

Postanowiłem włęc przy naibliższej po ślubie wyjechaliśmy do Nicei. Pierw-
okazjl zbliżyć się do nfef. sze dziesięć dni naszego wspólnesi;o po-

Okoto godziny pierwszej PO p.ółno- życia byty zupełnie spokojne. Nie ko
cv udałem się na górę oo mego pokoju. cłiatam nigdy mego małżonka. ale jui 
Muszę jeszcze zaznaczyć, ie blondyne- mi się poczynało wydawać, że potrafię 
czka wraz ze swoim towarzyszem jesz- się do niego przyzwyczaić. I pewnego 
cze wcześniej opuściła restaurację. dnia mąż znalazł list, pisany przez je-

Griy znalazłem się · na korytarzu tuż dnego z mych przyjaciót jeszcze przed 
przed moim numerem, ujrzałem ku me- ślubem. List ten podziatat nań w strn
mu wielkiemu zdziwieniu, młoda. kobie- szny sposób. Wzbudził w nim zazdro~ć 
tę. Stała sama, ze spuszczoną i;tową. tak okropną, że począł się zneca·ć nade 

- Co pani tu robi? spytałem, u- mną. 

~~~~~~~~~~~~~ 
Ta historja trwa już od 10-ciu dni. Po pewnym czasie i ja ulożvlem się 

Każdej nocy udaje się on do baru, upi- na kanapie. 
ja się, a gdy później wraca: w stanie nie- Okoto godziny ·6smei rano obudzi-
trzeźwym, bije mnie bez litości. Dziś lem się. Nieznajoma już byla w palcie. 
wprost z restauracji udal sie również _ Dziękuje panu serdecznie za no-
sam do jakiegoś baru. Mnie kazal wró- M 1 k cić do numeru. Zdaję sobie dokladnie aga s i 21 sierpnia 3 szp. 
sprawę, że gdy o świcie przyjdzie pija- cI.eg - powiedziala, podając mi rękę.
ny, znów: mnie będzie bit. Nie mogę już Nigdy w życiu panu nie zapomnę tej 
dłużej tego znieść. Dlatego też schroni- przyNlug{. 
tam się u pana. Pragnę tu pozostać tyl- a moją prośoę podata mi adres 

swych rodziców. 
ko do rana. O godzinie dziewiąte] od- w chwUę potem już jej nie bvfo. 
chodzi pociąg do Paryża. Wracam do Gdy zost le d d• rodziców. . „ a m. sam, .osze iem do 

Na tem mtoaa niewiasta skonczytaj wmo~ku, iz słusznie uczy111tem. że w no 
swa opowieść. cy me u.sił?w~łem się .do niej zbliżyć. 

Przez parę chwil spoglądałem na nią rogłe!11 dzi~ki temu u.~_ik_nąć przy~rvch 
w milczeniu. Ta historia nie wydawata . ompltkacyi. ,O,czyw 1s~1e. me m~~t~m_ 
się zbyt prawdopodobna. 1eszc.ze p~wnosc1, ze ~1. me grozi ni~

Niewiasta widocznie zrozumiała, że bezpieczens!wo. Przec1ez .ona m~gta s1e 
je) zbytnio nie ufam. okazać gr?zną aw~nt;irmcą, k~ora po-

- Dziwi pana zapewne, że przy- trafi przysiąc .~tamhw1e, że ~ ~ta ;itrzv: 
szłam do pana - powiedziała. - Mo- mywa~em. b!1zsze stosunki I ciągnąc 
glam przecież poprostu wynająć jakiś odemme pieniądze. . . . 
pokój w łiotelu i tam przenocować _ P~ czterech tygodmach wróciłem do 
Otó . ó . 'ł . d d k „ • k. Parvza. z zwr c1 am się o yre c11 1 o aza- p. • 
to się, że nie mają żadnego wolnego nu-: rzez ~aty. ten. czas me o.tnymywa-
meru. Bałam się pójść do innego hotelu leip od. t~~emm~zei blondvnki w1adomo
Mogłam po drodze spotkać meża. A to ~f~· Sądziłem, ze z Paryża do znak ży-
bytoby straszne. 'o1 · • • • - - · 

- Przyznaję, że i ten argument row- {~ZiO się. ie.dnak ~na~z~j, . 
niei jakoś mnie nie przekonat Sądzi- W dwa miesiące późmei posta!JOWt-
tem, że mam do czynienia z jakąś nie- !ef!!. skorzysta~ z .. otrzyman~irn adresu 
bezpieczną szantażystka. Przecież po- 1. odszuk.ać tę mev.:1~s~ę. ~hcia!e:n prze
dobne historie są w Nicei na u o rządku konać si.ę, ~zy mi . iuz me z JeJ strony 
dziennym. Nieznajoma mogła sie dowie- absolutni~ me grozi. · 
dzieć, że jestem cztowiekiem zamoż- Wyobraź sobie. że mieszkafa isto
nym, ie mam żonę, która jest bardzo tnie z rodzicami. W międzyczasie zda.
o mnie zazdrosna, no i postanowiła na I żyta się już rozwieść z mężem. Wsr.Y"t
tem zrobić interes. 1 ko, co mi opowiedziafa w Nicei byto 

Wyrzucić jej jednak nie mogłem.! prawdzhve. 
Wiesz przecie, że jestem gentlemanem 

1 

Prz~d tr'.'ema tygodniami i ia rozwio 
i nie umiem postępować w brutalny spo dkm się z :wną. 
<;Óh z kobietami. · W trzy dni później pobratcm sie z 

Db tego też ustąp item iei moje tóż-

1 
tajemniczą nieznajoma. · 

ko. Potożyfa się w sukni i już po paru D. 
minutach spala. 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~__,·-~~~~ -~~~-:---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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